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Üzeyir Hacıbəylinin Azərbaycanda yaratdığı musiqi məktəbi 
elə bir məktəb olub ki, ondan sonra xalqımız dünyaya bir çox 
görkəmli bəstəkarlar, musiqiçilər, mədəniyyət xadimləri verib.”  

 
Heydər Əliyev  

 
ÖN SÖZ  

 
“Azərbaycan musiqi tarixi”nin növbəti cildlərində təqdim olunan 

bəstəkarların, ifaçıların yaradıcılığının təhlili Milli lider Heydər Əli-
yevin sözlərinin doğruluğunu bir daha sübut edir. “Azərbaycan mu-
siqi tarixi”nin növbəti cildləri XX əsrin 40-cı illərindən Azərbayca-
nın müstəqillik illərinə qədərki dövrə həsr olunur. Təqdim olunan 
cilddə Azərbaycanın bu dövrünün zəngin musiqi həyatı, dahi Üzeyir 
Hacıbəylinin yaratdığı böyük musiqi məktəbinin bəstəkarlarının hə-
yat və yaradıcılıqlarının təhlil və tədqiqi təqdim olunur. On dörd fə-
sildən ibarət üçüncü cildin hər fəsli musiqimizdə mühüm yeri və rolu 
olan bəstəkarların həyat və yaradıcılığının araşdırılmasına həsr olunur. 

Birinci fəsil zəmanəmizin böyük bəstəkarı Qara Qarayevin hə-
yat və yaradıcılığını təqdim edir. Bəstəkarın həyat və yaradıcılığı-
nın mərhələləri, musiqili-səhnə əsərləri, “Vətən” operası, “Yeddi 
gözəl”, “İldırımlı yollarla” baletləri, simfonik yaradıcılığı, “Leyli 
və Məcnun” simfonik poeması, “Don Kixot” simfonik qravürləri, 
birinci, ikinci, üçüncü simfoniyaları, skripka və orkestr üçün kon-
serti, vokal-simfonik əsərləri, kamera-vokal və xor əsərləri, kame-
ra-instrumental və s. kimi hissələrin araşdırılmaları verilir, həmçi-
nin bəstəkarın alim və mütəfəkkir kimi fəaliyyəti tədqiq olunur.  

İkinci fəsil görkəmli bəstəkarımız möhtəşəm simfoniyaların 
yaradıcısı Cövdət Hacıyevə həsr olunur, bəstəkarın yaradıcılıq 
yolu, kamera-instrumental əsərləri, simfoniyaları, fortepiano ya-
radıcılığı tədqiq olunur. 

İlk müasir mövzuda milli baletin yaradıcısı Soltan Hacıbə-
yov fəslində bəstəkarın birinci simfoniyası, “Karvan” simfonik 
lövhəsi, ikinci simfoniyası, “Gülşən” baleti, simfonik orkestr 
üçün “Uvertürası”, simfonik orkestr üçün konserti araşdırılır.  

Növbəti fəsil Füzuli lirikasını kantataya, xanəndə taleyini 
operaya gətirmiş Cahangir Cahangirova həsr olunur. Fəsil bəstə-
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karın yaradıcılıq yolundan, mahnı yaradıcılığından, instrumental 
əsərlərindən, opera yaradıcılığından (“Azad”, “Xanəndənin ta-
leyi”), kino musiqisindən ibarətdir.  

Simfonik muğamların banisi, ilk lirik-psixoloji operanın ya-
radıcısı “Fikrət Əmirov” fəslində, bəstəkarın “Şur” və “Kürd ov-
şarı” dilogiyası, “Gülüstan Bayatı-Şiraz” simfonik muğamı, “Ni-
zaminin xatirəsinə” həsr olunmuş simfoniya, Asəf Zeynallının 
xatirəsinə həsr olunmuş “Elegiya”, “Azərbaycan qravürləri”, 
“Sevil” operası, ərəb mövzusunda fortepiano konserti (E.Nəziro-
va ilə birlikdə), vokal-instrumental əsərləri, fortepiano pyesləri, 
poema-monoloq, “Nəsimi haqqında dastan”, “Min bir gecə” 
baleti, elmi-publisistik fəaliyyəti təhlil olunur.  

Sonrakı fəsil işıq saçan mahnıların yaradıcısı və milli estrada 
musiqimizin banisi Tofiq Quliyevin həyat və yaradıcılığı haq-
qındadır, onun mahnı yaradıcılığı, musiqili komediyaları, kino 
musiqisi, fortepiano yaradıcılığı təqdim olunur. 

Digər fəsil estrada, caz üslublu mahnıların və musiqili kome-
diyaların yaradıcısı Rauf Hacıyevə həsr olunur. Bu fəsildə bəstə-
karın vokal musiqisi, simfonik və kantata-oratoriya yaradıcılığı, 
baletləri, musiqili komediyaları, operettaları araşdırılır.  

İlk milli uşaq baletinin yaradıcısı Əşrəf Abbasova həsr olun-
muş fəsildə bəstəkarın simfonik yaradıcılığı, fortepiano ilə or-
kestr üçün konserti, simfonik poemaları, musiqili-səhnə əsərləri, 
“Qaraca qız” baleti, musiqili komediyaları, kamera-instrumental 
və vokal musiqisi yer alır.  

Məşhur musiqili komediyaların və “Sözsüz mahnılar”ın ya-
radıcısı Süleyman Ələsgərovun yaradıcılıq yoluna həsr olunmuş 
fəsildə onun musiqili komediyaları, xalq çalğı alətləri üçün ya-
zılmış əsərləri, vokal yaradıcılığının tədqiqi təqdim olunur.  

Növbəti fəsildə tar üçün ilk konsertlərin yaradıcısı Hacı Xan-
məmmədovun həyat və yaradıcılığının ümumi səciyyəsi, konsert 
yaradıcılığı, xalq çalğı alətləri üçün əsərləri, musiqili komediya-
larının təhlili verilmişdir.  

Vokal silsilələr, kamera-instrumental əsərlər bəstəkarı Ədilə Hü-
seynzadəyə həsr olunmuş fəsildə onun sonata, simli kvartet, simfonik 
poema, “Duyğular” adlı vokal silsiləsi və digər əsərləri araşdırılır. 
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Növbəti fəsil Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkarı Şəfiqə 
Axundovanın yaradıcılığına, “Gəlin qayası” operasına, “Ev bi-
zim, sirr bizim” musiqili komediyasına, teatr tamaşaları üçün 
yazılmış musiqisinə həsr olunur.  

Opera və fortepiano konsertlərinin müəllifi Zakir Bağırova 
həsr olunmuş fəsildə bəstəkarın  yaradıcılığında konsert janrı, 
fortepiano və simfonik orkesr üçün konserti, tar ilə simfonik or-
kesr üçün konserti, kamança ilə simfonik orkesr üçün konserti, 
opera yaradıcılığı, “Aygün” operası, “Qoca Xottabıç” operası, 
“Kəndimizin mahnısı” komediyasının təhlili təqdim olunur.  

Sonrakı fəsil dünyaşöhrətli uşaq mahnısı “Cücələrim”in müəllifi 
Qəmbər Hüseynlinin yaradıcılığı, onun mahnı yaradıcılığı, məşhur 
“Cücələrim” mahnısı və digər əsərlərinin təhlili haqqındadır.  

Cilddə verilən geniş giriş hissəsində bu maraqlı və mürəkkəb 
dövrün bəstəkar yaradıcılığının ümumi səciyyəsi, musiqimizdə 
opera, balet, simfoniya, musiqili komediya, kamera-instrumen-
tal, kamera-vokal və başqa  janrların yaranması və inkişafı izlə-
nilir. Dövrün ümumi mənzərəsini xarakterizə etmək üçün cildə 
daxil olmayan bəstəkarların da əsərlərinin qısa icmalı verilmiş-
dir. Onların həyat və yaradıcılığı haqqında geniş araşdırma və 
təhlil isə növbəti cildlərdə təqdim olunacaq. 

Əvvəlkilərdən fərqli olaraq, üçüncü cilddə Azərbaycan musiqi 
tarixinin burada araşdırılan dövrünün ümümi xasiyyətnaməsi ayrı-
ca bölümlər şəklində işıqlandırılmamışdır. Çünki müəlliflər tərəfin-
dən bəstəkarların həyat və yaradıcılığının təhlilinə həsr edilmiş hər 
fəsildə sənətkarların yaradıcı şəxsiyyətləri yaşadıqları dövrün mü-
hitində təqdim edilmişdir. Belə ki, bəstəkarların portretlərində aid 
olduqları dövrün ictimai-mədəni səciyyəsi verilmiş, yaradıcılıq, ifa-
çılıq, musiqi təhsili, konsert və teatr həyatına dair zəngin informa-
tiv material təqdim edilmişdir. 

Qeyd edək ki, Üçüncü cilddə verilən bəstəkarların yaradıcılığı 
ilə bu yarıməsrlik dövrün musiqisi, təbii ki, bitmir, gələn cildlərdə 
Azərbaycan musiqisi tarixində mühüm yeri və rolu olan görkəmli 
bəstəkarların yaradıcılığının tədqiqi davam etdiriləcək. 
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GİRİŞ 
 

XX əsrin 40-cı illərindən müstəqillik  
dövrünə qədər Azərbaycan musiqi  

mədəniyyətinin ümumi icmalı 
 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətində XX əsrin ikinci yarısı 
yüksəliş dövrü olmuş, bir çox əlamətdar hadisələrlə, musiqi 
janrlarının inkişafı ilə, respublikanı beynəlxalq aləmdə təmsil 
edən hadisələrlə səciyyələnir. Bu dövrün başlanğıcı – 1940-cı il-
lərin ikinci yarısı və 1950-ci illərə təsadüf edir. Böyük Vətən 
müharibəsindəki qələbə sevincindən doğan və ruh yüksəkliyi ilə 
müşayiət olunan bu dövr Azərbaycan musiqi sənətinin bir çox 
sahələrinin çiçəklənməsi ilə yadda qalmışdır.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycan musiqisi Böyük Vətən müharibə-
si illərində (1941-1945) sənətimizin çox önəmli dövrü olmuş, 
Vətəni qələbəyə aparan, döyüşçüləri ruhlandıran, böyük bir qüv-
vəyə cevrilmişdir. Bu dövrdə musiqi sahəsini, sənətini doğru 
yolla aparan böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli idi. Ona görə 
bu girişi də onun bu dövrdə səciyyəvi olan musiqi fəaliyyətinin 
və yaradıcılığının qısa icmalı ilə başlayırıq.1 Üzeyir Hacıbəyli 
zamanın nəbzini həssaslıqla duyan, xalqın daxili tələblərini hiss 
edən və bu tələblərə musiqidə uyğun məzmun, janr, forma tapa 
bilən böyük sənətkar olmuşdur. Azərbaycan musiqisində bir çox 
janrların, formaların – operanın, musiqili komediyanın və baş-
qalarının yaradıcısı olan Üzeyir Hacıbəyli müharibə illərində və-
tənpərvər mövzuda kantata, mahnılar, marşlarla bərabər, hərbi 
musiqinin yeni formalarını – “Cəngi”ni, “Qəhrəmani”ni, “Mü-
xəmməsi”  də yaratmışdır. 

«Vətən müharibəsi illərində Sovet Azərbaycanının musiqisi» 
məçmuəsinin müqəddiməsində Ü.Hacıbəyli bu haqda belə yazır-
dı: «Xalq orkestri üçün yazılmış əsərlər içərisində hərbi musiqi-
                         

1 Üzeyir Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığının geniş tədqiqi “Azərbaycan 
musiqi tarixi”nin ikinci cildində verilmişdir. 
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nin yeni forması olan «Cəngi»ni xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 
Hələ əfsanəvi Koroğlunun dövründə milli çalğı aləti olan zurna-
nın əzəmətli səsi və təbillərin gurultusu əsgərlərdə mübariz ruh 
oyatmış, onları döyüş igidliklərinə və düşmən üzərində qələbəyə 
çağırmışdır. 

Müharibə «Cəngi» ilə yanaşı, «Qəhrəmani» və «Müxəmmə-
si» kimi əsərlərin də meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bun-
lar aşıq üslubunda yazılmış mahnılar olub, Qızıl Ordunun gücü-
nü və qüdrətini, sovet xalqının qəhrəmanlığını və mərdliyini tə-
rənnüm edir».1 

Ü.Hacıbəylinin müharibə illərində bastələdiyi «Yaxşı yol», 
«Ananın oğluna nəsihəti», «Çağırış», «Şəfqət baçısı», «Döyüş-
çülər marşı», «Vətən ordusu», «Vətən və çəbhə» kantatası döv-
rün tələbinə çavab olaraq yazılmışdır. Bu əsərlərdə gümrahlıq, 
nikbinlik, qələbəyə inam hissi qüvvətlidir.2 

Müharibə illərində böyük bəstəkarımız Ü.Hacıbəyli bir çox 
ictimai vəzifələrdə çalışmışdı – Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı-
nın sədri, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru, SSRİ 
Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialı incəsənət bölməsinin 
rəhbəri, 1945-ci ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyası İncəsə-
nət İnstitutunun direktoru, 1941-1945-ci illərdə isə sovet əsgər-
lərinə xidmət sahəsində respublika musiqi-hamilik işinin rəhbəri 
olmuşdur. 

Bu dövrdə bəstəkarın çoxçəhətli fəaliyyəti yüksək vətəndaş-
lıq, düşmənə qarşı barışmaz mübarizə, qələbəyə inam hissi ilə 
aşılanmışdı. Onun mahnıları, marşları, «Cəngi»si müharibə yol-
larında son qələbəyə qədər addımlamışdır. 

 1942-ci ildə müharibənin qızğın vaxtında Ü.Hacıbəyli «Mu-
ğamat və xalq mahnılarının ifası» mövzusunda keçirilən muşavi-
rədə məruzə etmişdir. Həmin məruzədə o deyirdi ki, «bu gün hər 
işimiz vətənimizin müdafiəsi, çəbhəyə qüvvət vermək və düş-
məni məhv etmək üçün yönəldilməlidir. Bəziləri elə güman edir-
lər ki, müharibə zamanı musiqi yersiz bir şeydir; deyirlər ki, mü-
                         

1 Hacıbəyov Ü. Müqəddimə // Əsərləri. II c., Bakı, 1965, s. 349. 
2 Səfərova Z. Musiqi qələbəyə səsləyirdi // Həmişəyaşar ənənələr. Bakı, 

2000, s. 198. 
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haribə vaxtı ançaq top-tüfəng səsi eşidilməlidir. Bu, tamamilə 
yanlış fikirdir. Keçmişlərdə də müharibə zamanı musiqi xalqa 
kömək edib. Özunüz bilirsiniz ki, nəfəsli orkestr qoşun üçün nə 
qədər lazım olan vasitədir». 

Ü.Hacıbəylinin məruzəsi həm də tənqidi məzmun daşıyırdı. 
O, tamamilə doğru olaraq qeyd edirdi: Bəzi hallarda «qospitallar-
da verilən konsertlərdə elə musiqi çalınır ki, yaralının ağrısını 
azaltmaq əvəzinə, onun əsəblərinə daha da pis təsir edir. Əlbəttə, 
belə musiqinin olmaması olmasından yaxşıdır. Məsələn, yaralının 
yanında «yaralıyam, dəymə, dəymə» və s. oxumaq olmaz, bu ya-
ralıya pis təsir edər. Dəfələrlə bu barədə ifaçılara tapşırılmışdır». 

Bəstəkar ifaçılara məsləhət görürdu ki, gözəl xalq havalarını 
dövrə münasib sözlərlə oxusunlar. Zamanla səsləşməyən sözlər-
dən «Nə durmusan dağ başında qar kimi» və yaxud «Şirvanın 
yastı yolu, su gəldi, basdı yolu» kimi mahnıları göstərir və de-
yirdi ki, bu havalar sanki o sözlər üçün yaradılmamışdır. Həmin 
sözlərin əvəzində Qaçaq Nəbi haqqında qoşulmuş gözəl sözlər 
vardır, onları oxumaq olar, həm gözəl bir hava itməz, həm də 
çəbhədə əsgərlər belə bir havadan ilham alarlar. «Müharibənin 
gərgin bir vaxtında «Dedim bir busə ver, dedi vermərəm» çalı-
nıb oxuması yaramaz... Bizim sovet qızlarımız müharibədə çiddi 
rol oynayır, bir çoxları hətta səngərlərdə vuruşur, belə olan vaxt-
da o hansı xanımdır ki, busə versin?». 

Ü.Hacıbəyli muğamlar haqqında eyni cür fikirlər söyləyirdi. 
Deyirdi ki, «Rast»ın dinləyiçiyə təsiri böyükdür, insanda mərdanə-
lik hissi oyadır. Təəssüf ki, «Rast»ın bu xüsusiyyətini unudurlar. 
«Segah»ın özünü də sızıldayaraq oxuyurlar. Təkrar edirəm: sülh 
vaxtı olsa idi, zərər yoxdur, ançaq indi sızıldamaq yeri deyil”. 

Bəstəkar məruzəsini bu sözlərlə bitirirdi: «Mən əminəm ki, biz 
duşməni məğlub və rədd edib, nəinki şəhərlərimizi, kəndlərimizi 
müdafiə edəçəyik, habelə öz işimizdə böyük dönüş yaradacağıq». 

1944-cü ildə, müharibənin qurtarmasına bir il qalmış Ü.Ha-
cıbəyli Azərbaycan bəstəkarlarının plenumunda məruzə edərək 
bir daha bəstəkarlarımızı dövrümüzə layiq musiqi əsərləri yarat-
mağa çağırırdı. Həmin məruzədə o deyirdi: 

«Biz ətrafımızda törənən hadisələrə laqeyd baxa bilmərik. 
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Öz yaradıçılığında həyatdan qida almayan, xalqın ruhunu bilmə-
yən, mübarizədən kənarda qalaraq hadisələrə qarşı laqeyd olan 
sənətkar çəmiyyət üçün deyil, yalnız özü üçün yarada bilər. Qı-
zıl Ordumuzun şanlı qələbələrinə layiq, əsrimizə layiq, insanı 
valeh edən gözəl musiqi əsərləri yaratmalıyıq». 

Çox fərəhləndirici faktdır ki, 1943-cü ildə Ü.Hacıbəyli SSRİ-
nin müdafiə fonduna 100 min manat pul köçürmüşdür. O, özünün 
bu vətənpərvər hərəkətinə görə Baş komandandan təşəkkür tele-
qramını, Qızıl Ordunun salamını və təşəkkürünü almışdır. 

1944-cü ildə Tbilisidə keçirilən Zaqafqaziya respublikaları 
müsiqi ongünlüyünün rəhbəri Ü.Hacıbəyli olmuşdur. Ongünlük 
zamanı hər üç respublika bəstəkarlarının Böyük Vətən mühari-
bəsi mövzusunda əsərləri də səslənmişdir. Ü.Hacıbəyli bu əsər-
lərin yalnız müsbət çəhətlərini deyil, onların qüsurlarını da gös-
tərirdi. O, təəssüflə qeyd edirdi ki, «Gürçüstan, Ermənistan və 
Azərbaycan bəstəkarlarının heç də hamısı əsl milli əsərlər yara-
da bilməmişdir. Simfoniyaların bir çoxunda xalq intonasiyasına 
etinasızlıq nəzərə çarpır, bu isə labüd olaraq müçərrədliyə, bədii 
dilin kifayət qədər ifadəli səslənməməsinə gətirib çıxarır.  

Milli intonasiya problemini Üzeyir bəy necə başa salırdı? O, 
bu barədə belə yazırdı: “Bəzi bəstəkarlar güman edirlər ki, əgər 
onlar təsadüfdən-təsadüfə artırılmış sekundaya “əl atsalar” bu-
nunla “milli intonasiyaya” nail olarlar. Bəstəkar qeyd edirdi ki, 
artırılmış sekundaya həm Qərb, həm də rus oriyentalistlərinin 
əsərlərində rast gəlirik. Lakin unutmaq lazım deyil ki, həmin 
bəstəkarlar qətiyyən əsl Azərbaycan musiqisi yaratmaq niyyətin-
də olmamışlar. Səthi stilizasiya musiqi əsərinə əsl milli intona-
siya verməməklə bərabər, həm də əsəri gerçəklikdən, səmimilik-
dən və ümumiyyətlə estetik və bədii dəyərdən məhrum edir”1. 

Ü.Hacıbəylinin fikrincə bu məsələ tamamilə başqa cür həll 
olunur. Hər bir xalq öz bəstəkarından tələb edir ki, o öz əsərləri-
ni nə qədər mürəkkəb olursa olsun, xalqa yaxın və doğma olan 
musiqi dilində bəstələməlidir. Bunun üçün bəstəkardan həmin 
dili mükəmməl bilməsi tələb olunur. 

                         
1  Hacıbəyli Ü. Əsərləri, II c., Bakı, 1965, s. 350. 
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Ü.Hacıbəyli hesab edirdi ki, bu nöqsanların aradan götürül-
məsinin ən təsirli üsulu yaradıcı təcrübə ilə bir-birini tanış et-
mək, milli respublika bəstəkarlarının yaradıcılıqlarını diqqətlə 
və ciddi öyrənməkdir. Bəstəkar öz fikrini – «Bir-birimizdən öy-
rənək» – qanadlı ifadə ilə formalaşdırmışdır. 

Ongünlükdən sonra dahi bəstəkar bir neçə simfonik əsər yaz-
maq niyyətinə düşür. Onlardan biri də «Azərbaycan simfoniya-
sı» idi. 

Bu illərdə sırf müharibə mövzusunda və qəhrəmanlıq-vətən-
pərvərlik ruhunda əsərlər yaratmaqla yanaşı, o, Nizaminin 800 
illiyi ilə əlaqədar şairin qəzəllərinə «Sənsiz» (1941) və «Sevgili 
canan» (1943) kimi məşhur qəzəl-romanslarını yazmışdır. Vokal 
lirikasının inciləri olan bu qəzəl-romanslar musiqimizə yeni for-
ma, yeni təravət gətirmişdir. 

Göstərdiyimiz qəzəl-romans janrının yaradıcısı Üzeyir Hacı-
bəyli bu əsərlərdə nitqi, şeriyyəti yüksək sənətkarlıqla işləyərək 
musiqi dilinə çevirmiş, deklamasiya ilə kantilena tipli melodiya-
nın sintezini yaratmışdır.  

Bu illərdə bəstəkar və alim Azərbaycan xalq musiqisinin əsas-
ları üzərində gərgin iş apararaq qiymətli elmi-nəzəri əsərini – 
«Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları» kitabını da nəşr etdirdi 
(1945). Bu tədqiqat Azərbaycan musiqi elminin inkişafında böyük 
rol oynadı. 

Ü.Hacıbəyli 1945-ci ildə Azərbaycan Dövlət himninin musi-
qisini yazmışdır. Bu himn hər səhər efirdə səslənərək xalqımızı 
yeni əmək nailiyyətlərinə çağırmış, ruhlandırmışdır.  

Üzeyir Hacıbəylinin müharibə illərindəki çoxcəhətli fəaliy-
yəti yalnız sənətkarın yaradıcılığında deyil, bütün Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətinin inkişafında çox mühüm və son dərəcə 
qiymətli dövr olmuşdur. 

Müharibə dövründə qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik mövzusu 
yalnız Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığının aparıcı mövzusu de-
yil, həm də digər Azərbaycan bəstəkarlarının da əsas mövzusu 
olmuşdur. Yüksək vətənpərvərlik hissləri, dövrün mürəkkəb, 
gərgin, dərin məzmunlu problemlərini müasir ifadə vasitələri ilə 
yeni formalarda vermək zərurəti bəstəkarları iri simfonik əsər-
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lərə müraciət etməyə sövq etdi. 40-cı illərdən başlayaraq simfo-
nizm Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılıq axtarışlarında aparıcı 
yer tutdu. Qara Qarayevin, Cövdət Hacıyevin, Soltan Hacıbəyo-
vun Birinci simfoniyalarında bu mövzu öz əksini tapdı. Bu əsərlər 
Azərbaycan musiqisində simfonik janrın ilk örnəkləri oldu.  

Dövrün aktual vətənpərvərlik mövzusu opera janrında da öz 
ifadəsini tapdı. Böyük Vətən müharibəsinə həsr edilmiş əsərlər-
dən gənc bəstəkarlar Qara Qarayev və Cövdət Hacıyevin “Və-
tən” operası geniş ictimaiyyət tərəfindən sevinc və rəğbətlə qar-
şılandı. Operada xalq musiqisi ilə klasssik opera formalarının 
üzvi vəhdəti yolunda axtarışlar davam etdirilərək uğurlu bəhrəsi-
ni vermişdir. (Operanın təhlili irəlidə təqdim olunan Qara Qara-
yev və Cövdət Hacıyev haqqında olan ocerklərdə verilir.) 

Böyük Vətən müharibəsi dövründə yazılmış digər dörd ope-
radan təəssüf ki, heç biri repertuarda qalmamışdır. Onlardan Ni-
yazinin “Xosrov və Şirin”, Ə.Bədəlbəyli və B.Zeydmanın “Xalq 
qəzəbi” və M.Kriştul və M.Vaynsteynin “Siqnal” operaları idi.  

Birinci operaya lirik-həyəcanlı hisslər xasdır, o birilər isə daha 
çox plakat xasiyyətindədirlər. “Siqnal” operası 6 noyabr 1941-ci 
ildə, “Xalqın qəzəbi” 28 dekabr 1941-ci ildə, “Xosrov və Şirin” 
isə 1 may 1942-ci ildə ilk dəfə səhnədə oynanılmışdır. ”Vətən” 
operasının isə premyerası 4 may 1945-ci ildə Bakıda olmuşdur. 

Qəhrəmanlıq-vətənpərvərlik operası olan “Vətən”, “Koroğlu” 
operasının ənənələrini davam etdirmişdir. Bu ənənə həm opera-
nın himn xasiyyətli xor səhnələrində, həm də mərkəzi obraz olan 
Aslanın xasiyyətnaməsində özünü biruzə verir. Elə Aslanın sev-
gilisi mərd xasiyyətli Dilbərin də obrazı Hacıbəylinin Nigarını 
və Maqomayevin Nərgizini xatırladır. Operanın musiqisi xalq 
mahnıları, aşıq və muğam sənəti ilə klassik opera formalarının 
üzvi vəhdətindən ibarətdir. 1946-cı ildə “Vətən” operası Dövlət 
mükafatına layiq görülmüşdür. 

Maraqlı musiqisinə baxmayaraq “Vətən” operası səhnədə 
yalnız bir neçə il qala bilmişdir. Səbəbini operanın ədəbi əsası-
nın nöqsanlı olmasında görürdülər. Operanın ilk tamaşası müha-
ribənin sonunda sovet xalqının alman faşizmi üzərində qələbə 
çalması ərəfəsində olmuşdur. Operanın tarixi əhəmiyyəti bunun-
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la bərabər həm də onda idi ki, o xalq kütlələrinin daxili tələbləri-
nə cavab vermiş, müasir qəhrəmani vətənpərvər opera ənənələri-
ni davam etdirmişdir. 

Ümumiyyətlə, bu dövrdən sonra Azərbaycan musiqisinin janr 
hüdudları genişlənmiş, müasir mövzulara meyil güclənmişdir. 

Bu illərdə Sovet bəstəkarlarının əsərləri geniş təbliğ olunur-
du. Məsələn, Dmitri Şostakoviçin “Leninqrad” simfoniyasının 
Kuybışevdəki ilk ifası radio ilə bütün ölkəyə yayımlanmışdı. Bu 
ifadan sonra yerli “Bakinski raboçi” qəzetində yazılmışdı ki, son 
50 il ərzində simfonik musiqinin dinləyiciləri 7-ci simfoniya ki-
mi möhtəşəm simfonik əsər eşitməmişdilər. Çox tez bu əsər Ba-
kıda da (6 oktyabr 1942-ci il) səsləndi. Bu illərdə məşhur bəstə-
kar Sergey Prokofyevin müəllif konserti və bir sıra parlaq sovet 
ifaçıları S.Rixter, D.Oystrax, Y.Fliyer, E.Gilels, L.Oborin, 
A.Qoldenveyzer kimi ifaçıların konsertləri Bakı dinləyicilərini 
sevindirmişdir. Bakının musiqi həyatı yalnız qastrolların hesabı-
na deyil, həm də yerli ifaçıların, artistlərin ifası ilə zəngin idi. 
Məsələn, böyük ustad Cabbar Qaryağdıoğlunun həyatının son 
dövrü Böyük Vətən müharibəsinin ən ağır illərinə təsadüf edirdi. 
Lakin qocaman müğənni bu illərdə də qavalı əlindən yerə qoy-
mamış, hərbi hissələrdə, çağırış məntəqələrində, xəstəxanaların-
da çıxış edərək əsgərlərə təsəlli vermiş, onları yeni döyüşlərə 
ruhlandırmışdı. 

Bir sıra məşhur aşıqlar, məsələn Əsəd Rzayev, Mirzə Bayra-
mov, İslam Yusifov və bir çoxları konsert briqadalarında birlə-
şib əsgər hissələrində konsertlərlə çıxış edirdilər. 

Azərbaycan musiqi sənətinin yaradıcılıq nailiyyətləri, onun 
vətənpərvərlik hissləri 1944-cü il dekabrın axırında Tbilisi şəhə-
rində keçirilən Zaqafqaziya respublikalarının musiqi dekadasın-
da parlaq nümayiş etdirilmişdir. Müharibə illərində yaradılmış 
ən yaxşı simfonik əsərlərdən səkkizi dekadada ifa olunmaq üçün 
seçilmişdir. Dekadada Azərbaycanın gənc bəstəkarlarından Qara 
Qarayev, Soltan Hacıbəyov, Cövdət Hacıyev, Fikrət Əmirov, 
Niyazi, Əşrəf Abbasov və Vətənimizin azadlığı və istiqlaliyyəti 
uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuş bəstəkar Məm-
məd İsrafilzadənin simfonik əsərləri dinlənilmişdir.. Müharibədə 
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bəstəkarlarımızdan H.Nemətov, S.Srebnitski həlak olmuşlar. 
Döyüşlərdə Fikrət  Əmirov,  Tofiq  Quliyev,  Əşrəf  Abbasov,  Za-
kir Bağırov, musiqişünaslar Məmmədsaleh İsmayılov, Xanlar 
Məlikov və b. iştirak etmişlər. Bu illərdə M.F.Axundov adına 
Opera və Balet Teatrının fəaliyyəti, onun rejissoru İsmayıl Hida-
yətzadənin rolu xususilə qeyd olunmalıdır. Rus bəstəkarlarının 
məşhur qəhrəmani operaları olan M.İ.Qlinkanın “İvan Susa-
nin”i, A.P.Borodinin “Knyaz İqor”u, M.P.Musorqskinin “Boris 
Qodunov”u opera teatrında yenidən qoyularaq tamaşalarda qəhrə-
mani, vətənpərvər hissləri aşılayırdı. 

Tamaşaların uğurunda rus ifaçıları A.Drozdovu, K.Knij-
nikovu, V.Nikolskini qeyd etmək lazımdır. İstedadlı ifaçı Fatma 
Muxtarova da bu illərdə yadda qalan obrazlar yaradaraq məşhur 
olmuşdur. (Karmen, Lyubaşa, Amneris, Dalila və s.) 

Onu da qeyd edək ki, teatr 1942-ci ildə İranda qastrolda 
olmuş, “Koroğlu”, “Şah İsmayıl”, “Leyli və Məcnun”, “Əsli və 
Kərəm” tamaşalarını göstərmişdir. 

Ayrı-ayrı ifaçıların, xanəndələrin konsert fəaliyyətləri də 
fəallaşmışdır. Onlardan Bülbülü, Şövkət Məmmədovanı, Ağaba-
ba Bünyatzadəni, Gülxar Həsənovanı, Qurban Pirimovu, Seyid 
Şuşinskini, Bəhram Mansurovu, Sara Qədimovanı, Şövkət Ələk-
bərovanı və b. göstərmək olar. Dirijorlarımızdan Niyazini, 
S.Rüstəmovu, Ə.Həsənovu, Ə.Bədəlbəylini, C.Hacıbəyovu və b. 
qeyd etmək lazımdır. Bu illərdə Respublikanın ifaçı kollektivləri 
olan simfonik orkestr, xalq çalğı alətləri ansamblı, mahnı və rəqs 
ansamblı öz fəaliyyətlərini davam etdirirdilər. Müharibə illərin-
də gənc bəstəkarlar musiqili komediya janrında da əsərlər yarat-
mışlar. Onlardan F.Əmirov, T.Quliyev, S.Ələsgərovun yazdığı 
musiqili komediyalarını göstərmək olar. Bu illərdə bəstəkarları-
mız xüsusilə kütləvi mahnı sahəsində uğurlar qazanmışlar. İlk 
növbədə mahnı janrının inkişafında əsas rol Üzeyir Hacıbəyliyə 
məxsusdur. Onun vətənpərvər mövzuda yazılmış və artıq əvvəldə 
qeyd etdiyimiz “Şəfqət bacısı”, “Yaxşı yol”, “Döyüşçülər marşı”, 
“Ananın oğluna nəsihəti”, “Çağırış” bu qəbildən olan əsərlərdir.  

Xalq alətləri orkestri üçün yazılmış “Cəngi”, “Qəhrəmani” in-
strumental əsərləri də kütləvi musiqi sahəsinə aiddir (qəhrəmani, 
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döyüş xarakterindədirlər). Belə əsərlərdən böyük populyarlıq qa-
zanmış Qara Qarayevin nəfəsli orkestr üçün yazılmış “Azərbaycan 
marşı”nı, Cahangir Cahangirovun “Dədəm Qorqud” eposu əsasın-
da qəhrəmanlıq mövzusunda yazdığı musiqini də qeyd etməliyik. 

Üzeyir Hacıbəylinin 1942-ci ildə bitirdiyi “Vətən və Cəbhə” 
kantatası Böyük Vətən müharibəsi illərində bəstəkarın yazdığı ən 
parlaq qəhrəmanlıq-vətənpərvərlik əsərlərindəndir. Kantata beş 
təzadlı hissədən ibarətdir. Əsər böyük dramatizmə malikdir. Kan-
tata melodiyasının gözəlliyi, zənginliyi ilə seçilir. Onun birinci 
hissəsi vətənin tərənnümünə həsr edilmişdir. Bu hissə sazda çalan 
qızların mahnısından ibarətdir. İkinci hissə, gəncin Vətən haq-
qında mahnısı qəhrəmanlıq aşıq mahnıları üslubunda yazılmışdır. 
Əsərə böyük təzad və dramatizm gətirən 3-cü hissədir. Bu, yaralı 
əsgərin hekayəsidir. Bu hissənin dramatizmini artıran əsgərin ba-
riton partiyasına deklamasiya üsullarının daxil edilməsidir. 
Kantata düşmənə ünvanlanan “Rədd ol” qəhrəmani xoru ilə bitir. 

Qeyd edək ki, Vətən müharibəsi mövzusu ilə bağlı əsərlərlə 
bərabər lirik səpkidə mahnıları da gənc bəstəkarlar yaratmışlar. 
Onlardan F.Əmirovu, S.Ələsgərovu, H.Xanməmmədovu, A.Rza-
yevanı, Ş.Axundovanı, Ə.Hüseynzadəni göstərə bilərik.  

“Beləliklə Azərbaycan musiqisi Böyük Vətən müharibəsinin 
ilk günlərində sovet xalqını Vətənin müdafisinə səfərbəyliyə alan 
qüdrətli vasitəyə çevrilmişdir. Azərbaycan musiqisi vətənpərvər-
lik hissi ilə dolu yeni əsərlərlə zənginləşmişdir. Bütün Respubli-
kanı əhatə edən yüksək vətənpərvərlik hissi Azərbaycan bəstəkar-
larının yaradıcılığında öz ifadəsini tapmışdır”.1 Doğrudan da əv-
vəldə qeyd etdiyimiz kimi Musiqi Vətəni qələbəyə səsləyirdi. 

1960-1970-ci illər musiqi tarixinə özünəməxsus məzmun və 
üslub təmayüllərinə malik mərhələ kimi daxil olmuşdur.  

Xüsusilə 1970-1980-ci illər Azərbaycan musiqi mədəniyyəti-
nin inkişafında yüksək mərhələ kimi diqqətəlayiqdir. Bu, 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana başçılıq etdiyi 
dövr olub, musiqi mədəniyyətinin bütün sahələri üzrə geniş inki-
şaf mərhələsi kimi səciyyələndirilə bilər. Azərbaycan musiqi 

                         
1 Hacıbəyov Ü. Müqəddimə // Əsərləri II c., Bakı, 1965, s. 361. 
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mədəniyyətinin dövlətin qayğısı və himayəsi altında dünya miq-
yasında təmsil olunması, bəstəkar və ifaçılarımızın beynəlxalq 
festival və müsabiqələrdə iştirakı, ölkənin musiqi həyatının coş-
qun inkişafı dövrü kimi yadda qalmışdır.  

Bu baxımdan dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli-
nin 90 illik yubileyinin beynəlxalq miqyasda keçirilməsi, 1975-ci 
ildən hər il sentyabrın 18-i Üzeyir Hacıbəyli Musiqi günü elan 
olunması, Ü.Hacıbəylinin Bakıda və Şuşada ev-muzeylərinin 
açılması mühüm hadisələr idi. Bu dövrdə Azərbaycan bəstəkar-
larının, musiqi ifaçılarının yubileylərinin dövlət səviyyəsində 
qeyd olunması bir ənənə halını almışdır.  

Bu dövrün daha bir əlamətdar xüsusiyyəti böyük sənətkarla-
rımızın – bəstəkar və ifaçıların fəxri adlarla və mükafatlarla təl-
tif olunmasıdır. Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Rəşid 
Behbudov SSRİ xalq artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Rauf 
Hacıyev, Arif Məlikov, Müslüm Maqomayev, Zeynəb Xanlaro-
va, Fərhad Bədəlbəyli SSRİ xalq artisti fəxri adlarına, bir sıra di-
gər bəstəkarlar Azərbaycan xalq artisti və s. adlara, o cümlədən, 
Dövlət mükafatlarına layiq görülürlər.  

Bəstəkar və ifaçıların xarici ölkələrə səfərlərinin coğrafiyası 
genişlənir, Azərbaycan musiqisi beynəlxalq miqyaslı tədbirlərdə 
təmsil olunur. SSRİ dövründə sənətkarlarımızın fəaliyyəti, 
səfərləri ümumi bir ideoloji mərkəzdən tənzimlənsə də, hər 
halda onlar Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin daşıyıcısı olaraq, 
dünya miqyasına çıxırdılar və Azərbaycan musiqisi ən nüfuzlu 
səhnələrdə, beynəlxalq festivallarda səslənirdi.  

Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik və kamera musiqisi xa-
ricdə geniş ifa edilməyə başlamışdır. Ü.Hacıbəylinin, Q.Qaraye-
vin, F.Əmirovun, Niyazinin simfonik əsərləri bir sıra ölkələrdə 
səslənmiş və yüksək qiymətləndirilmişdir.  

1980-ci illərdə Arif Məlikov, Xəyyam Mirzəzadə, Aqşin 
Əlizadə, Fərəc Qarayev, Firəngiz Əlizadə, Cavanşir Quliyev və 
başqalarının əsərləri Avropa, Amerika, Asiya şəhərlərində uğurla 
ifa edilmişdir. Həmin dövrdə Azərbaycan ifaçıları tez-tez xarici 
ölkələrdə qastrollarda olublar.  
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Eyni zamanda, respublika daxilində də mütəmadi olaraq bəs-
təkar əsərlərinin dövlət tədbirlərində, simfonik konsertlərdə, mü-
əllif konsertlərində səsləndirilməsi, premyeraların keçirilməsi 
sənətkarlar üçün bir yaradıcılıq stimuluna çevrilirdi. Bütün bun-
lar sənətkarlarda ruh yüksəkliyi yaradaraq, respublikada musiqi 
mədəniyyətinin yüksəlişinə, yeni musiqi əsərlərinin yaranmasına 
və musiqi həyatının canlanmasına təkan vermişdir. Bu dövr ər-
zində yaranmış əsərlərin icmalı bunu təsdiq edir.  

Musiqi mədəniyyəti cəmiyyətdə baş verən hadisələrin inikası 
olmaqla, ictimai-siyasi və beynəlxalq müstəvidə baş verən hadi-
sələri əks etdirir. Bu baxımdan 1980-ci illərin sonu, 1990-cı illə-
rin əvvəllərində baş verən tarixi hadisələr xüsusilə əhəmiyyətli 
olmuş, respublikanın ictimai-siyasi həyatında və Azərbaycan 
mədəniyyətində taleyüklü məsələlərin həllinə təkan vermişdir.  

1980-ci illərin sonundan başlanan Azərbaycana erməni təcavüzü, 
Qarabağ müharibəsi, azərbaycanlıların öz torpaqlarından məcburən 
didərgin salınması, eyni zamanda, milli-azadlıq mübarizəsinin yük-
səlməsi ilə müşayiət olunan proseslər, 1990-cı ildə 20 yanvar hadi-
sələri, Sovet İttifaqının dağılması, 1991-ci il oktyabrın 18-də Azər-
baycanın müstəqillik əldə etməsi – XX əsrin II yarısında Azərbaycan 
tarixində mühüm bir tarixi dövrü – sovet dövrünü yekunlaşdırdı və 
Azərbaycan tarixinin yeni dövrünə – müstəqillik dövrünə keçid ya-
ratdı. Təbii ki, bütün bunlar mədəniyyətin inkişafına təsir edən hadi-
sələr olub, Azərbaycan musiqisində də iz salmışdır. 

1950-80-ci illərdə Azərbaycan musiqisi bir neçə bəstəkar nə-
sillərinin yaradıcılığı ilə təmsil olunmuşdur. Ü.Hacıbəylidən 
sonra gələn nəsil bəstəkarlarının – Qara Qarayev, Cövdət Hacı-
yev, Səid Rüstəmov, Cahangir Cahangirov, Tofiq Quliyev, Zakir 
Bağırov, Fikrət Əmirov, Əşrəf Abbasov, Qəmbər Hüseynli, 
Ağabacı Rzayeva, Ədilə Hüseynzadə və b. yaradıcılıq fəallığı, 
onların ardıcılları olan bəstəkar qüvvələrinin – Rauf Hacıyev, 
Arif Məlikov, Xəyyam Mirzəzadə, Ramiz Mustafayev, Tofiq 
Bakıxanov, Vasif Adıgözəlov, Musa Mirzəyev, Aqşin Əlizadə, 
Oqtay Zülfüqarov, Ramiz Mirişli, Şəfiqə Axundova, daha sonra-
kı nəsillərin – Firəngiz Əlizadə, Fərəc Qarayev, Sevda İbrahimo-
va, Rəhilə Həsənova, Afaq Cəfərova, Azər Dadaşov, Cəlal Ab-
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basov, Sərdar Fərəcov, Cavanşir Quliyev və başqa bəstəkarların 
yaradıcılığı, bütün janrlarda önəmli uğurlar qazanılması, beynəl-
xalq əlaqələrin genişlənməsi ilə diqqəti cəlb edir.  

Azərbaycan ifaçılıq məktəbinin təmsilçiləri, Azərbaycan bəs-
təkarlarının vokal və instrumental əsərlərinin gözəl təfsirçiləri 
olan musiqiçilər nəsli beynəlxalq miqyasda tanınır. Xalq artistlə-
ri Rəşid Behbudov, Müslüm Maqomayev, Zeynəb Xanlarova və 
b. ümumdünya şöhrəti qazanmışlar. Müğənnilər Fidan Qasımo-
va (1977, İtaliya, 1-ci mükafat), Xuraman Qasımova (1981, Afi-
na, 1-ci mükafat; P.İ.Çaykovski ad. 8-ci Beynəlxalq müsabiqə, 
1982, Moskva, 2-ci mükafat, pianoçu Fərhad Bədəlbəyli (1967, 
Qradets-Kralove, ÇSSR; 1968, Lissabon, Portuqaliya, 1-ci mü-
kafat) Azərbaycanın ilk beynəlxalq müsabiqələr laureatlarıdır. 
Bəstəkarlarımızın əsərlərini dinləyiciyə, tamaşaçıya çatdırmaq-
da, onları təbliğ etməkdə dirijorlar – Niyazinin, Rauf Abdulla-
yevin və b. əməyi xüsusi göstərilməlidir. 

Azərbaycan muğam ifaçılıq sənəti ənənələrinin qorunub sax-
lanılması və inkişafında xanəndələrdən xalq artistləri Xan Şu-
şinski, Rübabə Muradova, Şövkət Ələkbərova, Əbülfət Əliyev, 
Sara Qədimova, Fatma Mehrəliyeva, Tükəzban İsmayılova, Əli-
baba Məmmədov, Arif Babayev, İslam Rzayev, Ağaxan Abdul-
layev, tarzənlərdən xalq artistləri Əhməd Bakıxanov, Hacı 
Məmmədov, Bəhram Mansurov, Ramiz Quliyev, kamança ifaçı-
larından Habil Əliyev, Tələt Bakıxanov, Şəfiqə Eyvazova və 
başqalarının xidmətləri xüsusi qeyd olunmalıdır. 

Bu dövrdə Azərbaycan estrada və caz musiqisi də uğurla in-
kişaf edir, bir sıra kollektivlər yaranır: 1956-cı ildə Azərbaycan 
Dövlət Estrada Orkestri (bədii rəhbəri R.Hacıyev), 1957-ci ildə 
“Biz Bakıdanıq” estrada ansamblı, 1960-cı ildə Azərbaycan Te-
leviziya və Radiosunun Estrada Orkestri (bədii rəhbəri və dirijo-
ru T.Əhmədov), 1960-cı illərdə “Qaya” kvarteti (sonralar vokal-
instrumental ansamlı, bədii rəhbəri T.Mirzəyev), 1966-cı ildə 
Azərbaycan Dövlət  Mahnı Teatrı (bədii  rəhbər  və solist  R.Beh-
budov), 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Estrada-Simfonik Or-
kestri (solisti və bədii rəhbəri M.Maqomayev) yaranmış və 
Azərbaycan estrada sənətinin inkişafında mühüm rol oynamışlar.  
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Xalq artistləri Şövkət Ələkbərova, Gülağa Məmmədov, Mir-
zə Babayev, Oqtay Ağayev və b. Azərbaycan bəstəkarlarının 
estrada mahnılarının təbliğində fəal xidmət göstərmişlər. 

Azərbaycan caz musiqisinin inkişafında bəstəkar və pianoçu 
Vaqif Mustafazadənin müstəsna rolu olmuşdur. V.Mustafazadə 
təşkil etdiyi “Sevil” və “Muğam” ansambllarının rəhbəri olmuş, 
8-ci Beynəlxalq caz müsabiqəsində (Monte-Karlo, 1978) I mü-
kafata layiq görülmüşdür. Rafiq Babayev, Vaqif Sadıqov və baş-
qa caz ifaçıları da tanınmışlar. 

Respublikada həmçinin kamera orkestri (1964, rəhbəri 
N.Rzayev), xor kapellası (1966, bədii rəhbəri E.Novruzov, son-
ralar G.İmanova), Muğam Teatrı (1989, bədii rəhbəri İ.Rzayev), 
Azərbaycan televiziyası və radiosunun Niyazi adına simfonik 
orkestri, Musiqi cəmiyyəti (1987-89 illərdə sədri R.Behbudov, 
1989-cu ildən F.Bədəlbəyli) fəaliyyət göstərir. 1989-cu ildə 
Dövlət Nəfəs Alətləri Orkestri yaradılmışdır.  

Azərbaycan musiqisinin uğurları respublika bəstəkarlarının 
qurultaylarında (1962, 1968, 1973, 1979, 1985, 1990), “Zaqaf-
qaziya baharı” festivallarında (1958, 1965, 1975), Alma-Ata, 
Səmərqənd simpoziumlarında və bir sıra başqa xarici ölkələrdə 
keçirilən milli incəsənət günlərində və ongünlüklərdə nümayiş 
etdirilmişdir.  

Azərbaycan musiqi ifaçılığının inkişafında respublikada ke-
çirilən müxtəlif müsabiqə və festivalların əhəmiyyəti böyükdür. 
Bunlardan xalq çalğı alətləri ifaçılarının Ü.Hacıbəyov adına mü-
sabiqəsi (1986, Bakı; Orta Asiya, Qazaxıstan və Cənubi Qafqaz 
respublikaları nümayəndələri də iştirak etmişlər), xarici ölkə 
musiqiçilərinin iştirakı ilə Q.Qarayev adına “XX əsr musiqisi” 
festivalı (1986, 1988), “Bakı-87” caz festivalı, gənc xanəndələ-
rin Cabbar Qaryağdıoğlu adına müsabiqəsi (1987, 1989), Cənubi 
Qafqaz, Qazaxıstan, Orta Asiya və Dağıstan xalqları gənc ozan-
larının müsabiqəsi (1989, Gəncə), “Xarı bülbül” muğam festiva-
lı (1989, Ağdam, Şuşa), “Üzü zirvəyə” yeni musiqi günləri 
(1989, Bakı) uğurla keçmişdir. 

Nəzərdən keçirdiyimiz dövrdə bir sıra janrlar üzrə mühüm 
nailiyyətlərin əsası hələ 1940-cı illərin ikinci yarısında qo-
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yulmuşdu. Buna görə də biz həmin əsərləri qeyd edib vurğula-
maq istərdik.  

1950-80-cı illər dövründə isə musiqi mədəniyyətinin inki-
şafını izləmək üçün ümumi musiqi həyatının icmalına onilliklər 
üzrə nəzər salmağı və bilavasitə musiqi janrlarının inkişafı baxı-
mından araşdımağı məqsədəuyğun hesab edirik. 

1940-cı illərin ikinci yarısında opera səhnəsi bir neçə yeni 
əsərlərlə zənginləşdi. Bunlardan əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, 
Qara Qarayevin və Cövdət Hacıyevin “Vətən” operası (libretto 
müəllifləri İ.Hidayətzadə və M.Rahim) 1945-ci ildə tamaşaya 
qoyulmuşdu: dirijor Niyazi, rejissor İ.Hidayətzadə, rəssam İ.Se-
yidova. İlk ifаçılаr Bülbül (Аslаn), S.Mustаfаyеvа (Dilbər), 
А.Bünyаdzаdə (Mərdаn), B.Mustаfаyеv (Sеrgеy) idi.  

İnsanların faşistlərlə müharibədəki qələbə əzmini ifadə edən 
“Vətən” оpеrаsı qəhrəmаni-vətənpərvər оpеrа jаnrınа аid bir 
əsərdir. Q.Qarayev və C.Hacıyev bu operaya görə Dövlət müka-
fatına layiq görüldülər.  

1950-ci illərdə də mühаribə mövzusu öz аktuаllığını itirmir. 
Bu mövzuda yazılan əsərlərdən B.Zеydmаnın “Аlаy оğlu” 
оpеrаsını qеyd еtmək оlаr.  

Bu dövrdə opera sahəsində ən böyük nailiyyət Fikrət Əmiro-
vun “Sevil” operasının yaranması ilə bağlı olmuşdur. Cəfər Cab-
barlının eyniadlı pyesi əsasında yazılmış “Sevil” operası (libret-
to müəllifi Tələt Əyyubov) Azərbaycanda ilk lirik-psixoloji ope-
ra olub, müasir mövzuya və zəngin bədii keyfiyyətlərə malik bir 
əsərdir. Operanın ilk tamaşası 1953-cü ildə Azərbaycan Opera 
və Balet Teatrında olmuşdur. İlk tаmаşаdа əsаs rоllаrın ifаçılаrı 
V.Аbişеvа (Sеvil), R.Bеhbudоv (Bаlаş), R.Cаbbаrоvа (Gülüş), 
N.Mаrtirоsоvа (Dilbər), А.Bünyаdzаdə (Аtаkişi), F.Mеhdiyеv 
(Bаbаkişi) və bаşqаlаrı оlmuşlаr. Tamaşanın rejissoru M.Məm-
mədov, rəssamları İ.Seyidova və Ə.Almaszadə, dirijоru və musi-
qi rəhbəri Əfrаsiyаb Bədəlbəyli idi. Əsər еyni ifаçı tərkibi ilə 
1959-cu ildə Mоskvаdа Аzərbаycаn mədəniyyəti dеkаdаsı zа-
mаnı Böyük Tеаtrdа оynаnılmışdır.  

Fikrət Əmirоv “Sеvil” оpеrаsını bəstələyərkən, Bаlаş оbrаzı 
üçün məhz Rəşid Bеhbudоvu nəzərdə tutmuş və bu rоlu müğən-
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ninin səsinə və yаrаdıcılıq imkаnlаrınа uyğun yаrаtmışdır. Bаlаş 
rоlunu sоnrаkı illərdə Lütfiyаr İmаnоv, Аzər Zеynаlоv və bаşqа 
ifаçılаr dа özünəməхsus mənа dərinliyi ilə оynаmışlаr. Sеvil rо-
lunun ifаçılаrındаn Firəngiz Əhmədоvаnın, Fidаn Qаsımоvа və 
Хurаmаn Qаsımоvаnın, Zеmfirа İsmаyılоvаnın аdlаrını хüsusi 
qеyd еtmək lаzımdır.  

Bəstəkаr “Sevil” operasının bir nеçə rеdаksiyаsını hаzırlа-
mışdır. Hər dəfə оnun quruluşunu təkmilləşdirmiş, drаmаturji 
süjеt хəttinin dаhа yığcаm və hərəkətli оlmаsınа çаlışmışdır. 
Əsərin sоnuncu rеdаksiyаsı 2000-ci ildə Fərhad Bədəlbəyli və 
Musa Mirzəyеv tərəfindən həyаtа kеçirilmişdir. Оpеrа bu gün də 
həmin rеdаksiyаdа səhnədə оynаnılır. 

1950-ci illərdə Аzərbаycаn оpеrа janrı dаhа bir оpеrа ilə zən-
ginləşdi ki, bu dа Cаhаngir Cаhаngirоvun “Аzаd” оpеrаsıdır. Mü-
аsir mövzuyа həsr оlunmuş bu оpеrа Mirzə İbrаhimоvun “Gələ-
cək gün” rоmаnının mоtivlərinə əsаslаnır (librеttо müəllifi H.Hü-
sеynzаdə). “Аzаd” оpеrаsının ilk tаmаşаsı 1957-ci ildə оlmuşdur. 
Əsаs rоllаrın ifаçılаrı F.Əhmədоvа və F.Murаdоvа (Səriyyə), 
L.İmаnоv və R.Аtаkişiyеv (Аyаz), D.Qаfаrоv və M.Bədirоv (Hа-
cir), H.Əliyеv (Хəlil dаyı), R.Trifоnоv (Хаn), А.Bünyаdzаdə (Yа-
vər), tаmаşаnın dirijоru və musiqi rəhbəri K.Аbdullаyеv idi.  

1960-cı və sоnrаkı illərdə milli оpеrа sənətində yеni оlаn 
mövzulаrа mürаciət və оnlаrın özünəməхsus jаnr təcəssümü diq-
qəti cəlb еdir. Оpеrаlаrın mövzusu həm tаriхi, həm də müаsir 
dövrü əhаtə еdir. Bu dövrdə klаssik ədəbi irsə mürаciət gеnişlə-
nir. Jаnr bахımındаn bu əsərlər əsаsən lirik оpеrа, lirik-psiхоlоji 
və yа lirik-fаciəli оpеrа jаnrınа аiddir.  

Bu bахımdаn Rаmiz Mustаfаyеvin “Vаqif” оpеrаsı mаrаqlı 
əsərlərdən biri kimi qеyd еdilməlidir. Оpеrа Səməd Vurğunun 
еyniаdlı drаmınа əsаslаnır (librеttо müəllifi F.Mеhdiyеv).  

Süleyman Ələsgərоvun “Bаhаdur və Sоnа” оpеrаsı 1962-ci ildə 
tàmàşаyа qоyulmuşdur. Nərimаn Nərimаnоvun еyniаdlı rоmаnının 
mоtivləri əsаsındа (librеttо müəllifləri Ə.Bədəlbəyli və Ş.Qurbа-
nоv) yаzılmış bu оpеrа lirik-psiхоlоji оpеrа jаnrınа аiddir.  

1963-cü ildə Vаsif Аdıgözəlоvun “Ölülər” оpеrаsının tаmа-
şаsı oldu. Bu оpеrа Cəlil Məmmədquluzаdənin еyniаdlı əsəri 
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əsаsındа (librеttо müəllifləri А.Аslаnоv və F.Mеhdiyеv) bəstə-
lənmişdir. “Ölülər” оpеrаsını V.Аdıgözəlоv əvvəlcə Аzərbаycаn 
Tеlеviziyа və Rаdiо Şirkətinin sifаrişi ilə tеlеоpеrа kimi bəstələ-
mişdi. Sоnrаdаn isə оnu yеnidən işləyərək, Аzərbаycаn Dövlət 
Оpеrа və Bаlеt Tеаtrının kоllеktivinə təqdim еtmişdir. İlk tаmа-
şаnın dirijоru və musiqi rəhbəri  mаеstrо Niyаzi,  rеjissоru Ş.Bə-
dəlbəyli, bаş rоlun ifаçısı L.İmаnоv оlmuşdur. “Ölülər” Аzər-
bаycаndа ilk sаtirik оpеrаdır. V.Аdıgözəlоv Аzərbаycаndа bu 
оpеrа növünün əsаsını qоymuşdur.  

1971-ci ildə tаmаşаyа qоyulmuş Əfrasiyab Bədəlbəylinin 
“Söyüdlər аğlаmır” оpеrаsı Böyük Vətən mühаribəsində insаn-
lаrın göstərdikləri igidliklərə, оnlаrın vətənpərvərlik hisslərinin 
tərənnümünə, хаlqın yаddаşındа əbədi yаşаyan mühаribə qəhrə-
mаnlаrının хаtirəsinə həsr оlunmuşdur.  

1972-ci ildə Zаkir Bаğırоvun “Аygün” оpеrаsının prеmyеrа-
sı оlur. Bu оpеrа Səməd Vurğunun еyniаdlı pоеmаsı əsаsındа 
bəstələnmişdir. Məmməd Quliyеvin “Аldаnmış ulduzlаr” оpеrа-
sı Mirzə Fətəli Ахundоvun “Аldаnmış kəvаkib” pоvеsti əsаsın-
dа (librеttо müəllifi V.Pаşаyеv) bəstələnmişdir. Operanın ilk ta-
maşası 1973-cü ildə, Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrın-
da olmuşdur. Operada özünəməxsus sintetik opera formasında 
dram teatrı, balet və pantomima cizgiləri birləşdirilmişdir ki, bu 
da əsərin janr diapazonunu genişləndirmişdir.  

1960-1970-ci illərdə Аzərbаycаndа bir nеçə uşаq оpеrаlаrı 
yаrаnır. Bunlаrdаn İbrаhim Məmmədоvun “Tülkü və Аlаbаş”, 
Nаzim Əlivеrdibəyоvun “Cırtdаn”, Zаkir Bаğırоvun “Qоcа Хоt-
tаbıç”, Oqtay Zülfüqarovun “Pişik və Sərçə”, Sеvdа İbrаhimо-
vаnın “Həqiqət üzüyü” və “Nənəmin nəğməli nаğıllаrı” оpеrаlа-
rını göstərə bilərik. Nаğıl оpеrа jаnrı Аzərbаycаn musiqisi üçün 
yеni idi. Bəstəkаrlаrın bu jаnrа mürаciəti оpеrа sənətinin imkаn-
lаrını gеnişləndirmək, jаnr bахımındаn zənginləşdirmək məq-
sədi dаşıyırdı.  

1970-ci illərdə iki muğаm оpеrаsının yаrаnmаsını da qеyd 
еtmək lаzımdır. Bunlаr Şəfiqə Ахundоvаnın “Gəlin qаyаsı” və 
Cаhаngir Cаhаngirоvun “Хаnəndənin tаlеyi” оpеrаlаrıdır.  
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Ş.Ахundоvаnın “Gəlin qаyаsı” оpеrаsının prеmyеrаsı 1972-ci 
ildə оlmuşdur. Əsаs rоllаrdа N.Məmmədоvа, M.Murаdоvа (Gülbа-
hаr), R.Murаdоvа, S.Əzimi (Sənəm), А.Bаbаyеv, B.Mirzəyеv (Cа-
mаl), F.Mеhdiyеv (Хаn) çıхış еtmişlər, tаmаşаnın dirijоru R.Аb-
dullаyеv, rеjissоru А.Kаzımоv, rəssаmı Е.Fətəliyеv оlmuşdur.  

C.Cаhаngirоvun “Хаnəndənin tаlеyi” оpеrаsının ilk tаmаşаsı 
1979-cu ildə оlmuşdur (librеttо müəllifi K.Kərimоv). Bаş rоldа 
Bаbа Mirzəyеv (Mir Səid) çıхış еtmişdir. Tаmаşаnın dirijоru 
R.Аbdullаyеv оlmuşdur.  

Hər iki оpеrа Ü.Hаcıbəylinin və M.Mаqоmаyеvin ənənələri-
ni dаvаm еtdirir, еyni zаmаndа, bu əsərlərdə bəstəkаr təхəyyülü 
ilə muğam sənətinin sintezindən bir sırа mаrаqlı cəhətlər öz ək-
sini tаpmışdır. Bu operalardа ХХ əsrin əvvəllərinə аid ilk mu-
ğаm оpеrаlаrındаn fərqli оlаrаq, muğаm еpizоdlаrının оrkеstrlə 
müşаyiəti diqqəti cəlb еdir. Bеlə ki, əgər Ş.Ахundоvа “Gəlin qа-
yаsı” оpеrаsındа muğаm-аriоzо еpizоdlаrındа çох еhtiyаtlа sаdə 
оrkеstr pаrtiyаsındаn istifаdə еtmişdirsə, C.Cаhаngirоvun “Ха-
nəndənin tаlеyi” оpеrаsındа muğаm frаqmеntlərinin dаhа cəsа-
rətlə işlənilməsi özünü göstərir. Хüsusilə C.Cаhаngirоv хаnəndə 
səsinin simfоnik оrkеstrlə uzlаşdırılmаsınа nаil оlmuşdur. Bəs-
təkаr həttа sоnоristikа və fоnizm еffеktlərindən istifаdə еdir. 
Хоr və аnsаmbl səhnələrinin, хаnəndənin sоlо охumаsının və 
kütləvi səhnələrin аrdıcıllаşmаsı fаsiləsiz drаmаturji inkişаfа tə-
kаn vеrir.  

1972-ci ildə Azərbaycan operası daha bir əsərlə – monoopera 
janrında bəstələnmiş Qara Qarayevin “Zəriflik” əsəriylə zəngin-
ləşdi ki, bu da bir vokal ifaçısı və kamera orkestri üçün nəzərdə 
tutulmuş opera idi. Q.Qarayevin “Zəriflik” monooperası fransız 
yazıçısı Anri Barbüsün eyniadlı novellasının mətni əsasında bəs-
tələnmişdir. Operanın məzmunu əsərin yeganə personajı olan 
qəhrəmanın ardıcıl inkişaf edən monoloqu formasında ifadə 
olunmuşdur.  

Monoopera janrında daha bir əsər – Fərəc Qarayevin soprano 
və kamera orkestri üçün yazdığı “Journey to love” (“Eşqə səya-
hət”) monooperasıdır. Əsər XX əsr şairlərinin (U.K.Uilyams, 
K.Sendberq, L.Ferlinqetti, E.E.Kamminqs, R.Qreyvz, J.Prever, 
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R.Şar, C.Unqaretti, S.Valyexo və Nazim Hikmətin) şeirləri əsa-
sında yazılmışdır. Əsər 1978-ci ildə bəstələnmiş, 1991-ci ildə ilk 
dəfə Almaniyanın Essen şəhərində səhnələşdirilmişdir.    

Bеləliklə, ХХ əsrin ikinci yаrısındа mеydаnа gələn оpеrаlа-
rın icmаlınа yеkun vurаrаq, qеyd еtməliyik ki, Аzərbаycаn bəs-
təkаrlаrı müхtəlif jаnrlı оpеrаlаr yаrаtmışlаr. Klаssik sənətin 
ənənələrinə аrхаlаnаrаq, bəstəkаrlаr öz əsərlərində müхtəlif üs-
lub хüsusiyyətlərindən istifаdə еtmiş, müаsir tələblərə cаvаb vе-
rən milli оpеrаnın gələcək inkişаf yоllаrını tаpmаğа çаlışmışlаr. 
Bütün bunlаr bəstəkаrlаrın milli оpеrаnın imkаnlаrını gеnişlən-
dirmək və musiqili-səhnə jаnrını yеni üslub хüsusiyyətləri ilə 
zənginləşdirmək cəhdlərini nümаyiş еtdirir. Lаkin bəstəkаrlаrın 
оpеrа jаnrı sаhəsindəki ахtаrışlаrı hеç də həmişə birmənаlı оl-
mаmış, оnlаrın uğurlu cəhətləri ilə yаnаşı, çаtışmаyаn cəhətləri 
də оlmuşdur ki, bu dа əsərlərin bədii səviyyəsinə və səhnə quru-
luşunа təsir göstərmişdir. 

1950-ci illərdən Azərbaycanda balet janrı da inkişaf etməyə 
başlayır. 1950-ci ildə Soltan Hacıbəyovun “Gülşən” baleti yara-
nır. Bu balet müasir mövzuda ilk Azərbaycan baletidir. Baletin 
ilk tamaşası 1950-ci il dekabrın 30-da Bakıda Azərbaycan Döv-
lət Opera və Balet Teatrında olur. Tamaşanın dirijoru – Ə.Bədəl-
bəyli, libretto müəllifi və baletmeyster Q.Almaszadə, rejissoru 
S.Dadaşov, baş rolların ifaçıları – Q.Almaszadə (Gülşən), K.Ba-
taşov (Azad), Y.Kuznetsov (Əhməd) və b. idi. Balet 1952-ci ildə 
SSRİ Dövlət mükafatına layiq görüldü. 

Azərbaycan balet musiqisinin yeni yüksəliş mərhələsi Qara Qa-
rayevin baletləri ilə bağlıdır. 1952-ci ildə Nizami Gəncəvinin əsər-
lərinin motivləri əsasında “Yeddi gözəl” baleti yarandı (Libretto 
müəllifləri İ.Hidayətzadə, Y.Slonimski və S.Rəhman). Baletin ilk 
tamaşası 1952-ci il sentyabrın 6-da M.F.Axundov adına Azərbay-
can Dövlət Opera və Balet Teatrında olur. Tamaşanın quruluşçu 
baletmeysteri P.Qusev, ayrı-ayrı rəqslərin quruluşçu baletmeysteri 
Q.Almaszadə, rəssamları F.Qusak və Ə.Almaszadə, dirijor K.Ab-
dullayev, baş rolların ifaçıları L.Vəkilova (Ayişə), K.Bataşov 
(Mənzər), Y.Kuznetsov (Bəhram), A.Urvantsev (Vəzir) və b. idi.  
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“Yeddi gözəl” baleti böyük müvəffəqiyyət qazanaraq, tezlik-
lə, keçmiş SSRİ-nin və xarici ölkələrin Balet teatrlarının səhnə-
sində tamaşaya qoyuldu və geniş şöhrət qazandı. Baletin yüksək 
bədii estetik əhəmiyyəti musiqi dilinin yeniliyində, dərin milli 
mənbələri ilə müasir musiqinin ən gözəl nailiyyətlərini qovuş-
durmasından ibarət idi. Əsər bir neçə dəfə bəstəkar tərəfindən 
redaktə olunmuşdur.  

Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti Azərbaycanda balet janrı-
nın təkamülündə önəmli rol oynamışdır. 

1958-ci ildə Q.Qarayevin “İldırımlı yollarla” baleti Cənubi 
Afrika yazıçısı Piter Abrahamsın eyniadlı romanı əsasında bəs-
tələnmişdir. Balet Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) Opera və 
Balet Teatrında tamaşaya qoyuldu: libretto müəllifi Y.Slonim-
ski, baletmeyster K.Sergeyev. Əsər böyük rəğbətlə qarşılanaraq, 
Bakıda, daha sonrakı illərdə isə dünyanın bir çox səhnələrində 
tamaşaya qoyuldu. Q.Qarayevin “İldırımlı yollarla” baleti 1967-ci 
ildə Lenin mükafatına layiq görülmüşdür. 

1960-cı illərdə də balet janrı Azərbaycan bəstəkarlarının çox 
müraciət etdikləri bir janra çevrilir. Bu dövrdə Azərbaycan bəs-
təkarlarının bir sıra baletləri Azərbaycan Dövlət Opera və Balet 
Teatrında, həmçinin, xarici ölkələrin səhnələrində tamaşaya qo-
yulmuşdur.  

Bu baxımdan Arif Məlikovun baletləri əlamətdardır. A.Məli-
kovun “Məhəbbət əfsanəsi” baleti görkəmli türk şairi Nazim 
Hikmətin librettosu əsasında bəstələnmişdir. Əsər ilk dəfə 1961-ci 
ildə Leninqrad Dövlət Opera və Balet Teatrında (hazırda Sankt-
Peterburq Mariin Teatrı) səhnələşdirilmişdir: baletmeyster Y.Qri-
qoroviç, rəssam S.Virsaladze, dirijor Niyazi. 1962-ci ildə bu ba-
let Bakıda və dünyanın bir çox səhnələrində tamaşaya qoyulmuş 
və Arif Məlikova dünya şöhrəti qazandırmışdır. “Məhəbbət əfsa-
nəsi” baleti xoreoqrafiya sənəti tarixində yeni səhifə açaraq, mü-
hüm mərhələ olmuşdur.  

Balet janrında bəstəkarın sonrakı yaradıcılıq uğurlarından biri 
özbək yazıçısı Ş.Rəşidovun “İki qəlbin kitabı” əsəri əsasında ya-
ratdığı "İki qəlbin poeması" baleti olmuşdur. Balet 1983-cü ildə, 
Özbəkistan Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə, Əlişir Nəvai adı-
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na Opera və Balet Teatrı üçün bəstələnmiş və ilk tamaşası burada 
olmuşdur (libretto bəstəkarındır, baletmeyster İqor Çernışovdur).  

A.Məlikovun yaradıcılığında balet janrında daha bir neçə 
əsəri qeyd etməliyik. Bunlardan biri 1969-cu ildə Leninqrad 
(Sankt-Peterburq) Mariinski teatrının səhnəsində tamaşaya qo-
yulmuş “Yer üzündə iki nəfər” bir pərdəli baletidir və “Meta-
morfozalar” simfonik poeması əsasında hazırlanmışdır: libretto 
R.Rojdestvenski, baletmeyster O.Vinoqradovdur. Digər bir əsər 
isə 1973-cü ildə yazılmış “Əlibaba və qırx quldur” baletidir, 
nağıl mövzusuna əsaslanır.  

Azərbaycan balet səhnəsində nağıllar əsasında uşaqlar üçün 
yazılmış ilk balet Əşrəf Abbasovun “Qaraca qız” baleti olmuşdur.  

Nəzərdən keçirdiyimiz dövrdə birpərdəli baletlərin ilk nümu-
nələri yaranır. Bunlardan Tofiq Bakıxanovun birpərdəli baletləri 
diqqətəlayiqdir: “Xəzər balladası” 1967-ci ildə ilk birpərdəli ba-
let kimi səhnəyə qoyulur (baletmeyster M.Məmmədov, rəssam 
İ.Seyidova, dirijor K.Əliverdibəyov, Neft, Dəniz, Alov kimi 
rəmzi obrazlarda T.Şirəliyeva, T.Məmmədov, R.Arifulin, 
R.Zeynalov və b.). Bəstəkar sonrakı illərdə rus şairi S.Yeseninin 
həyatına həsr olunmuş “Şərq poeması” (1989), Nizaminin 
“Xəmsə”sinin motivləri əsasında “Xeyir və Şər” (1990) birpər-
dəli baletlərini yazmışdır.  

Bu dövrdə Fərəc Qarayevin yaratdığı birpərdəli baletlər də 
musiqi ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etmişdir. “Qobustan kölgə-
ləri” baleti (1969, baletmeyster N.Nəzirova, rəssamlar Ə.Almas-
zadə və T.Nərimanbəyov, dirijor R.Abdullayev) – birpərdəli xo-
reoqrafik poema kimi təqdim olunmuşdur. F.Qarayevin “Koley-
doskop” baletinin premyerası 1970-cil ildə Paris şəhərində oyna-
nılıb. Bakıda ilk tamaşa 1971-ci ildə göstərilib. 

Bu baletlərin taleyi uğurlu olmuşdur və onlar müəlliflərinə 
ölkəmizdə də, onun hüdudlarından kənarda da böyük şöhrət gə-
tirmişdir. Bu birpərdəli baletlər keçmiş SSRİ-nin bir çox şəhər-
lərində, eləcə də Fransanın bir neçə şəhərində, Lüksemburqda və 
Monte-Karloda tamaşaya qoyulmuş, Parisdə keçirilən VII Bey-
nəlxalq rəqs festivalında “Şan Elize” teatrında oynanılaraq bö-
yük uğur qazanmışdır.  
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1960-cı illərin sonunda Azərbaycan Opera və Balet Teatrın-
da bəstəkarların bir sıra məşhur simfonik əsərləri əsasında bir-
pərdəli balet tamaşaları səhnələşdirilir. F.Əmirovun, Q.Qaraye-
vin, R.Hacıyevin, N.Əliverdibəyovun simfonik əsərləri əsasında 
hazırlanmış birpərdəli baletlər bu qəbildəndir. 

Fikrət Əmirovun musiqisinə “Şur” baleti (1968, baletmeyster 
Q.Almaszadə, rəssam S.Virsaladze, dirijor K.Əliverdibəyov, 
əsas rollarda: L.Vəkilova, Ç.Babayeva, Z.Zeynalov, V.Pletnyov, 
K.Bataşov) onun məşhur simfonik muğamına əsaslanır və xore-
oqrafik novella kimi təfsir olunmuşdur.  

Qara Qarayevin “Leyli və Məcnun” birpərdəli baleti 1969-cu 
ildə tamaşaya hazırlanmışdır (baletmeyster N.Nəzirova, rəssam-
lar Ə.Almaszadə və T.Nərimanbəyov, dirijor R.Abdullayev). 
Baletin musiqisi Q.Qarayevin “Leyli və Məcnun” simfonik poe-
masına və “Alban rapsodiyası”na əsaslanır, xoreoqrafik poema 
xüsusiyyətlərini qabarıq canlandırır.  

1970-ci illərdə Azərbaycan baletinin inkişaf yolu bir neçə 
yeni əsərlərlə əlamətdar olmuşdur. 

Niyazinin “Çitra” baleti 1971-ci ildə yazılmışdır. 1972-ci ildə 
Bakıda tamaşaya qoyulur (libretto müəllifi və xoreoqraf N.Da-
nilova, rəssam M.Abdullayev, dirijor müəllif, əsas partiyaların 
ifaçıları T.Şirəliyeva, V.Pletnyov, R.Qriqoryev). Balet məşhur 
hind yazıçısı Rabindranat Taqorun əsərinin motivlərinə əsaslanır.  

1970-ci illərdə Fikrət Əmirovun balet janrında əsərləri meyda-
na gəlir və uğurlu premyeraları ilə geniş şöhrət qazanır. F.Əmiro-
vun “Nəsimi haqqında dastan” baleti 1973-cü ildə tamaşaya qo-
yulmuşdur (libretto müəllifi Anar, baletmeyster N.Nəzirova, rəs-
sam T.Nərimanbəyov). Əsər XIV əsrin böyük Azərbaycan şairi 
İmadəddin Nəsiminin həyatından bəhs edir. Balet 1974-cü ildə 
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.  

F.Əmirovun “Xəzəri fəth edənlər” baleti 1975-ci ildə səhnə-
ləşdirilmişdir, fədakar dəniz neftçilərinin əməyini tərənnüm edir 
(baletmeyster N.Nəzirova, rəssam T.Nərimanbəyov).  

F.Əmirovun “Min bir gecə” baleti 1979-cu ildə yaranmışdır. 
Əsərin premyerası Azərbaycan Opera və Balet Teatrında baş tut-
muşdur. Dirijor N.Rzayev olmuşdur. Əsas rollarda T.Şirəliyeva, 
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R.Qriqoryev, İ.Nizaməddinova və b. çıxış etmişlər. “Min bir ge-
cə” baleti 1980-ci ildə SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülür.  

Yaradıcı heyət – bəstəkar F.Əmirov, libretto müəllifləri M. 
və R.İbrahimbəyovlar, quruluşçu baletmeyster N.Nəzirova, rəs-
sam T.Nərimanbəyovun birgə yaradıcılıq səyi hər cəhətdən vəh-
dət təşkil edən, maraqlı inkişaf xəttinə malik çox gözəl bir sənət 
əsərinin yaranması ilə nəticələnmişdir.  

F.Əmirovun son əsəri olan “Nizami” baleti 1984-cü ildə ya-
zılmışdır. Bu əsər bəstəkarın vəfatından sonra, 1991-ci ildə Ni-
zami Gəncəvinin 850 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan 
Dövlət Opera və Balet Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur (balet-
meyster N.Nəzirova).  

1970-ci illərdə daha bir neçə maraqlı balet əsərləri yaranmış-
dır. Bunlardan Leonid Vaynşteynin “İlham” baleti 1977-ci ildə 
tamaşaya qoyulmuşdur. Bu sırada həmçinin, Rəhilə Həsəno-
vanın “Kosa-Kosa” adlı balet-pantomimasını (1975) qeyd etmək 
olar.  

1980-ci illər də Azərbaycan balet səhnəsində bir sıra prem-
yeralarla əlamətdar olmuşdur. 

Nəriman Məmmədovun “Humay” baleti (Səməd Vurğunun 
“Komsomol poeması” əsasında) 1981-ci ildə tamaşaya qoyul-
muşdur. (baletmeyster A.Asaturov, rəssam Ə.Almaszadə, dirijor 
R.Abdullayev, əsas partiyaların ifaçıları R.Arifulin, V.Zeynalo-
va, R.Zeynalov və b.) 

Aqşin Əlizadənin “Babək” baleti 1986-cı ildə yaranmışdır. 
Libretto müəllifləri və baletmeysterlər R.Axundova və M.Məm-
mədov, rəssam T.Salahov, dirijor R.Abdullayev. Babəkin parti-
yasını R.Arifulin və V.Axundov ifa ediblər.  

Beləliklə, Azərbaycanda balet janrının inkişafında 1950-
1980-ci illər çox əhəmiyyətli olmuş, balet repertuarı yeni balet 
əsərlərilə zənginləşmiş, rəngarəng janr xüsusiyyətləri kəsb et-
miş, mövzu dairəsini genişləndirmişdir. 1950-ci illərdən başla-
yaraq, Azərbaycan baleti beynəlxalq miqyasda təmsil olunur.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycan bəstəkarlarının opera və balet 
əsərlərinin icmalını yekunlaşdıraraq, qeyd etmək lazımdır ki, 
XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda rəngarəng mövzulu və 
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müxtəlif janrlı musiqili-səhnə əsərlərinin yaranmasında Azər-
baycan Opera və Balet Teatrının geniş və səmərəli fəaliyyəti 
diqqətəlayiqdir. 1959-cu ildən Akademik Teatr statusu alan 
Azərbaycan Opera və Balet Teatrı istər keçmiş sovetlər məka-
nında, istərsə də dünya miqyasında şöhrət qazanmış əsərlərdən 
ibarət geniş və əhatəli repertuara malik olmuşdur. Hazırda Üze-
yir Hacıbəylinin opera əsərlərindən başlayaraq, Azərbaycan bəs-
təkarlarının klassik və muğam operaları, həmçinin, balet əsərləri, 
eləcə də Avropa və rus bəstəkarlarının musiqili-səhnə əsərləri te-
atrın repertuarındadır.  

Teatrın opera truppası iki istiqamətdə – klassik vokal və mu-
ğam ifaçılarından ibarət formalaşmışdır. Bu teatrın səhnəsində 
Azərbaycan vokal sənətinin bir çox parlaq ustadlarının sənətkar-
lığı parlamışdır. Onlardan Bülbül, Şövkət Məmmədova, Fatma 
Muxtarova, Rəşid Behbudov, Rauf Atakişiyev, Firəngiz Əhmə-
dova, Lütfiyar İmanov, Fidan və Xuraman Qasımovalar və b. 
vokalçıların, Hüseynqulu Sarabski, Həqiqət Rzayeva, Rübabə 
Muradova, Zeynəb Xanlarova, Arif Babayev, Əlibaba Məmmə-
dov, Ağaxan Abdullayev və b. xanəndələrin, onların davamçıları 
olan bir sıra başqa istedadlı ifaçıların adını çəkmək olar. 

Azərbaycan baletinin inkişafında Qəmər Almaszadə, Leyla 
Vəkilova, Konstantin Bataşov, Rəfiqə Axundova, Maqsud 
Məmmədov, Vladimir Pletnyov, Çimnaz Babayeva və b. rəqqas-
ların xidmətləri əvəzsizdir.  

Azərbaycan Opera və Balet Teatrının inkişaf etməsində İs-
mayıl Hidayətzadə, Mehdi Məmmədov, Adil İsgəndərov, Soltan 
Dadaşov, Firudin Səfərov kimi görkəmli rejissorların fəaliyyəti 
mühüm əhəmiyyət kəsb etmişlər. 

Dirijorlardan Niyazi, Əşrəf Həsənov, Əfrasiyab Bədəlbəyli, 
Əhəd İsrafilzadə, Kamal Abdullayev, Kazım Əliverdibəyov, Ra-
uf Abdullayev və b. opera və baletlərin tamaşaya qoyulmasında 
böyük rol oynamışlar.  

1950-ci illərdə musiqili komediya teatrının yenidən qurulma-
sı işləri aparılır, teatrın repertuarı yenilənir, yaradıcı kollektivə 
təzə qüvvələr cəlb olunur. Bu dövrdə musiqili komediya sahə-
sində bir sıra mühüm əsərlər yaranmışdır. Səid Rüstəmovun sə-
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mimi mahnıvari üslubu ilə diqqəti cəlb edən “Rəisin arvadı” 
(1961) musiqili komediyası səhnəyə qoyulmuşdur.  

Bu dövrdə Süleyman Ələsgərov musiqili komediyaları ilə 
şöhrət qazanır və bu janr bəstəkarın yaradıcılığında aparıcı əhə-
miyyət kəsb edir. Onun bu janrda bəstələnmiş bir neçə əsəri 
Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında səhnəyə qoyu-
lur. Xüsusilə S.Ələsgərovun 1948-ci ildə yazdığı “Ulduz” (lib-
retto S.Rəhman, rejissor Ş.Bədəlbəyli, dirijor Ç.Hacıbəyov, rəs-
sam A.Abbasov) musiqili komediyası çox məşhurlaşaraq, xalq 
tərəfindən çox sevilmişdir. S.Ələsgərovun 1960-70-ci illərdə ta-
maşaya qoyulmuş operettalarından “Milyonçunun dilənçi oğlu” 
Ü.Hacıbəyov adına respublika mükafatına layiq görülmüşdür 
(1967). Bəstəkarın “Özümüz bilərik” (1962), “Olmadı elə, oldu 
belə” (1964), “Hardasan ay subaylıq” (1968), V.Adıgözəlovla 
birgə yazdığı “Sevindik qız axtarır” (1970), “Həmişəxanım” 
(1971) kimi əsərləri tamaşaçıların böyük rəğbətini qazanmışdır. 

1960-1980-ci illər arasında bəstəkarlar tərəfindən musiqili 
komediya, operetta və müzikl janrlarında bir çox əsərlər yazıl-
mışdır. Bu dövrdə R.Hacıyevin bu sahədə yaradıcılığı çiçəklə-
nir. “Romeo mənim qonşumdur”, “Qafqaz əsiri”, “Kuba, mə-
həbbətim mənim”, “Ana, mən evlənirəm”, “Yolayrıcı” operetta-
ları ilk dəfə Moskva Dövlət Operetta teatrında tamaşaya qo-
yulmuş və böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Daha sonra müxtəlif 
səhnələrdə nümayiş olunmuşdur. Bundan əlavə, R.Hacıyevin 
“Bəbirlinin kələkləri” (1989) operettası Azərbaycan Musiqili 
Komediya Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur. Bəstə-
karın sonuncu operettası Ü.Hacıbəylinin anadan olmasının 100 
illiyinə həsr olunmuş “Ordan-burdan” əsəridir. Azərbaycan tele-
viziyasının sifarişi ilə yazılmış operetta müəllifin səhnə formala-
rını mavi ekrana köçürmək işində maraqlı təcrübə olmuşdur. 
R.Hacıyevin musiqili komediya – operetta janrında yazdığı əsər-
lərin əhatə dairəsi lirik komediya və qəhrəmanlıq səciyyəli tama-
şalardan tutmuş məişət mövzulu komediya və siyasi satiraya qə-
dər çox geniş bir dairəni əhatə edir.  

Nəzərdən keçirdiyimiz dövrdə Azərbaycan operettası Z.Bağı-
rovun “Qaynana” (1965), T.Quliyevin “Qızılaxtaranlar” (1960), 
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“Sənin bircə sözün” (1967), A.Məlikovun “Ləpələr” (1967), 
H.Xanməmmədovun “Bir dəqiqə” (1961), A.Rzayevin “Hacı 
Kərimin aya səyahəti” (1967), Ş.Axundovanın “Ev bizim, sirr 
bizim” (1965) və s. əsərlərlə təmsil olunmuşdur. 

1970-ci illərdə T.Bakıxanov və N.Məmmədovun “Məmmə-
dəli kurorta gedir”, “Altı qızın biri Pəri”, “Qız görüşə tələsir” 
musiqili komediyaları böyük uğurla səhnəyə qoyulmuşdur.  

1970-80-ci illərdə bu janrda bir sıra bəstəkarların yeni əsər-
ləri yaranmışdır: V.Adıgözəlovun “Hacı Qara” (M.F.Axundo-
vun əsəri əsasında, 1958), “Nənəmin şahlıq quşu” (1971), “Bo-
şanaq, evlənərik” (1976), C.Cahangirovun “Təzə gəlin” (1975), 
E.Sabitoğlunun “Hicran” (1973) “Nəğməli könül” (1983), “92 
dəqiqə gülüş” (1987), O.Kazımovun “Qızıl toy” (1980), “Da-
nabaş kəndinin əhvalatları” (Cəlil Məmmədquluzadənin eyniadlı 
əsəri əsasında Cənnət Səlimovanın librettosu. 1982) musiqili 
komediyaları Teatrın repertuarında xüsusi yer tutmuşdur. 

Bu dövrdə yaranmış əksər musiqili komediyalarının mövzu-
su gündəlik həyatımızdan götürülərək, məişətdə kök salmış ey-
bəcər cəhətlər, mənfi tiplər, fırıldaqçılar satirik planda tənqid 
atəşinə tutulur.  

Q.Qarayevin “Çılğın qaskoniyalı” (1973) müzikli E.Rostanın 
“Sirano de Berjerak” pyesinin motivlərinə əsaslanır və janrın 
yeni aspektlərini üzə çıxarır.  

Həmin dövrə aid bir neçə uşaq tamaşalarını da qeyd etməliyik: 
Oqtay Zülfüqarovun “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” (1974), 
Rəşid Şəfəqin “Tülkü Həccə gedir” (1982) bu qəbildəndir. 

Göründüyü kimi, bəstəkarların yazdığı musiqili komediya, 
operetta, müzikl janrı sahəsində əsərlərdə mövzu çərçivəsi ge-
nişləndirilməklə, Azərbaycanda çox sevilən bu janr nümunələri-
nin musiqinin mühüm və ciddi problemlərini həll etməyə qadir 
olduğunu sübut edir. Azərbaycan Musiqili Kоmediya Teatrının 
səhnəsində bu gün də оynanılan tamaşaların əksər hallarda klas-
sik irsə aid və 1960-80-ci illərdə yaranmış əsərlər olduğunu izlə-
yə bilərik, bu da həmin əsərlərin yüksək bədii keyfiyyətlərə ma-
lik olmasını və tamaşaçıların rəğbətini qazandığını sübut edir. 
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Azərbaycanda simfonik musiqi sahəsində 1940-cı illərdən 
başlayaraq əldə olunan nailiyyətlər 1950-ci illərdə də davam et-
dirilmiş və bu sahənin yüksəlişinə təkan vermişdir. Hələ 1940-cı 
illərdə Q.Qarayevin, C.Hacıyevin, S.Hacıbəyovun ilk simfoni-
yaları ilə əsası qoyulmuş simfoniya janrı 1950-60-cı illərdə də 
bu bəstəkarların yaradıcılığında öz inkişafını davam etdirir, 
həmçinin, yeni bəstəkarlar nəslinin simfoniya janrında əsərləri 
yaranır. Simfoniya janrı yeni əsərlərlə, yeni mövzularla, tenden-
siyalarla zənginləşir.  

Simfoniya janrı 1950-ci illərdən sonra, xüsusilə də 1960-80-ci 
illərdə bir sıra bəstəkarların yaradıcılığında müxtəlif təfsirini 
tapmışdır. Simfonik musiqinin ən böyük janrı olan simfoniyaya 
bir çox bəstəkarlar müraciət etmişlər, ümumiyyətlə, simfonik 
musiqi sahəsi bəstəkarların yaradıcılığında aparıcı əhəmiyyət 
kəsb etmişdir.  

Eyni zamanda, Azərbaycan musiqisində proqramlı simfonik 
musiqinin inkişafı geniş vüsət alır. Bu sahədə də diqqətəlayiq, 
mərhələ təşkil edən əsərlər yaranır. Çoxhissəli, silsilə quruluşlu 
əsərlərlə yanaşı, birhissəli simfonik musiqi əsərləri meydana gəlir.  

Bu baxımdan, bəstəkarların yaradıcılığının xronoloji ardıcıl-
lıqla izlənilməsi, əlbəttə ki, mümkündür. Lakin bu, çox böyük 
faktiki materialdır və onların hamısının adını çəkmək, əsas xüsu-
siyyətlərini, musiqiyə gətirdiyi yenilikləri qeyd etmək imkan xa-
ricindədir. Buna görə də biz bəstəkarların yaradıcılığında simfo-
nik musiqi janrlarına simfoniya, simfonik poema, simfonik süi-
ta, uvertüra, instrumental konsert, simfonik muğam və s. janrlara 
aid bəzi nümunələri ümumi bir baxışla diqqətə çatdırırıq. Qeyd 
olunan hər bir əsərin yaranması bəstəkarların yaradıcılığında 
mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə, respublikanın musiqi həyatın-
da əlamətdar hadisəyə çevrilmişdir və Azərbaycan simfonik mu-
siqi yaradıcılığının inkişafının mərhələlərini təşkil etmişdir.  

1950-70-ci illər Qara Qarayevin simfonik yaradıcılığının in-
kişafı və zirvə dövrüdür. Azərbaycanda simfonik musiqi sahəsi-
nin inkişafında Q.Qarayevin yaratdığı proqramlı simfonik əsər-
lər mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu kimi əsərlər sırasında 
Q.Qarayevin 1947-ci ildə yazdığı “Leyli və Məcnun” simfonik 
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poeması Nizaminin poetik obrazlar aləmini, humanist ideyaları-
nı tərənnüm edən realist əsərdir və bəstəkarın yüksək yaradıcılıq 
mərhələsinə qədəm qoymasını əks etdirir.  

“Leyli və Məcnun” simfonik poemasından sonra Q.Qaraye-
vin yaradıcılığı “Alban rapsodiyası”, “Vyetnam süitası”, “Yeddi 
gözəl” və “İldırımlı yollarla” baletlərindən süitalar, “Klassik 
süita”, “Don Kixot” simfonik qravürləri ilə zənginləşir. Bu əsər-
lər ifadə vasitələrinin rəngarəngliyi, formasının yetkinliyi və ori-
jinallığı, ideyaların müasirliyi, məzmunun dərinliyi, obraz və 
mövzuların əhatəliliyi ilə fərqlənir.  

1960-cı illərdə Q.Qarayevin yaradıcılığında yeni mərhələ sa-
yılan Üçüncü simfoniyası meydana gəldi. Kamera orkestri üçün 
yazılmış bu əsər müasir dövrün emosional və fəlsəfi fikrini ifadə 
edir. Simfoniyanın mərkəzində intellektual cəhətdən zəngin, mü-
rəkkəb dünyagörüşlü insan durur. Belə bir təzadlı obrazı təcəs-
süm etdirmək üçün Q.Qarayev yeni ifadə vasitələri taparaq, 
Üçüncü simfoniyada dodekafon yazı texnikasından istifadə edir. 

Q.Qarayev konsert janrı sahəsinə də müəyyən yeniliklər gə-
tirmişdir. Onun görkəmli skripkaçı L.Koqana həsr etdiyi skripka 
və simfonik orkestr üçün Konsertində (1968) Q.Qarayevin musi-
qi üslubu sahəsində novatorluq axtarışları öz əksini tapmışdır.  

Q.Qarayevin 1960-cı illərə aid “Don Kixot” simfonik qra-
vürlərində, kamera orkestri üçün Üçüncü simfoniyasında və 
skripka ilə orkestr üçün Konsertində çağdaş dövrün mürəkkəb 
təzadları, bəstəkarın həyat, insan haqqında düşüncələri əksini 
tapmışdır. Bu əsərlərdə 12 tonlu seriya texnikası ilə milli musi-
qinin üzvi sintezinin parlaq nümunəsi yaranmış, millilik anlayı-
şının yeni çalarları müəyyən edilmişdir. 

Nəzərdən keçirdiyimiz dövrdə Cövdət Hacıyevin yaradıcılı-
ğında simfoniya janrının önə çıxdığını müşahidə edirik. Bu dövr 
ərzində C.Hacıyevin 7 simfoniyası meydana gəlmişdir. C.Hacı-
yevin simfoniyalarının məzmunu sovet dövrünün tarixi, ictimai-
siyasi hadisələrinin əks-sədası kimi səslənmişdir. C.Hacıyevin 
Yeddinci simfoniyası 1990-cı il Yanvar hadisələrinə, Qarabağ 
müharibəsinə həsr olunaraq, onun vətəndaşlıq mövqeyini ifadə 
edir. Kamera orkestri üçün yazılmış VII simfoniya Azərbaycan-
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da memorial musiqi janrının inkişafında mühüm əhəmiyyətə 
malikdir.  

C.Hacıyevin irihəcmli əsərləri ilə yanaşı, “Sülh uğrunda” 
simfonik poeması (1951) böyük maraq kəsb edir. Bu birhissəli 
proqramlı əsər bəşəriyyətin müharibə iddiasında olanlara qarşı 
geniş hərəkatını, xalqın istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsini açıq-
layaraq, mərdlik pafosu, yüksək emosiya və romantik vüsətilə 
bu gün də çox aktual səslənir.  

Q.Qarayevin və C.Hacıyevin simfonik yaradıcılığında 1950-ci 
illərin sonu və 1960-cı illərin əvvəllərində sovet, eləcə də Azər-
baycan musiqi mədəniyyəti üçün xarakter olan tendensiyalar öz 
əksini tapıb. Geniş beynəlxalq mübadilə, qabaqcıl dünya incəsə-
nətindəki təzahürlərə artan maraq Azərbaycan bəstəkarlarının ifa-
də dilinin genişlənməsinə, yenilənməsinə gətirib çıxartdı. 

Müasir musiqidə, o cümlədən Azərbaycanda simfoniyanın daha 
genişlənmiş və həm də sərbəstlik qazanmış bədii imkanları, bənzər-
siz üslub keyfiyyətləri, milli ənənələrin parlaq təzahürü, sənətlər-
arası əlaqələrin, xüsusən də, teatrallığın simfoniyaya təsiri və s. tə-
zahürləri qeyd olunmalıdır. Eyni zamanda, simfonik əsərlərdə seri-
ya, aleatorika, sonorika, minimalizm və başqa texnoloji vasitələr 
arsenalı da, muğam təfəkkürünün təsirləri də özünü büruzə verir.  

Ənənəvi simfonik silsiləyə və onun dramaturji tiplərinə (dra-
matik, epik, lirik) yaradıcı münasibət V.Adıgözəlovun III simfo-
niyasında, X.Mirzəzadənin “Triptix” əsərində öz əksini tapır. 
A.Məlikovun Simlilər üçün IV simfoniyasında, A.Əlizadənin 
“Muğamvari”, M.Quliyevin “Muğam” simfoniyalarında muğa-
mın güclü təsirləri sayəsində janrın yeniləşdirilməsi özünü gös-
tərir. Bir sıra simfoniyalarda – Q.Qarayev və F.Qarayev – “Qoy-
ya”, A.Məlikov – “Təzadlar”, F.Qarayev – “Tristessa” teatrallıq 
prinsiplərinin təcəssümü uğurlu nəticələr vermişdir. 

1950-80-ci illər dövrü Fikrət Əmirovun yaradıcılığında sim-
fonik janrlarda yeni əsərlərin yaranması ilə əlamətdar olmuşdur. 
F.Əmirov proqramlı simfonik əsərləri ilə milli simfonik musiqi 
sahəsini zənginləşdirir. Onun 1947-ci ildə yazdığı simli orkestr 
üçün “Nizaminin xatirəsinə” simfoniyasının musiqi dramaturgi-
yasının əsasını dahi şairin obrazını əks etdirən mövzu təşkil edir.  
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Bununla yanaşı, bəstəkarın yaratdığı “Azərbaycan” simfonik 
süitası (1950), “Azərbaycan kapriççiosu” (1961), “Simfonik 
rəqslər” (1961), “Azərbaycan qravürləri” (1977) və s. əsərlərdə 
xalq ruhunun, xalqın düşüncə və arzularının vətəndaşlıq pafosu 
ilə təcəssümünü görürük. 

F.Əmirov 1948-ci ildə bəstələdiyi “Şur” və “Kürd-Ovşarı” 
simfonik muğamları ilə Azərbaycan musiqisində yeni janrın əsa-
sını qoydu. Bu əsərlərdə ilk dəfə olaraq, muğamın müasir böyük 
simfonik orkestr üçün simfonikləşdirilməsi cəhdi yüksək bədii-
texniki səviyyədə həyata keçirilmişdir.  

“Şur” simfonik muğamında muğam-dəstgahın quruluşu sax-
lanılmışdır. Burada sərbəst improvizə səçiyyəli muğam şöbələri 
mahnı-rəqs ruhlu şöbələrlə, yəni muğam şöbələri təsnif və rəng-
lərlə növbələşir. Muğam-dəstgaha xas olan inkişaf üsulları va-
riasiyalılıq, variantlılıq, rondovarilik, kulminasiyaya doğru 
meyillilik, mövzunun intonasiya özəklərinin ayrılaraq inkişaf et-
dirilməsi simfonik muğamda çox dolğun əksini tapmışdır. Qeyd 
edək ki, bütün bu inkişaf üsulları həm də simfonik musiqiyə xasdır. 

“Kürd-Ovşarı” simfonik muğamı isə müstəqil əsər olsa da 
bəstəkar burada “Şur” simfonik muğamının mövzularından isti-
fadə edərək, onlar arasında körpü yaratmışdır və beləliklə, bu 
əsərlər silsilə mahiyyəti kəsb etmişdir. Bu iki simfonik muğam 
obrazlı-emosional baxımından da bir-birini tamamlayır. Belə ki, 
“Şur”da lirik-epik rəvayət, “Kürd-Ovşarı”da şux, coşqun əhval-
ruhiyyə hökm sürür.  

F.Əmirov 1971-ci ildə “Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfonik 
muğamını yaratmışdır. Bu əsər ilk dəfə Moskvada 1973-cü ildə 
keçirilən VII Beynəlxalq musiqi konqresində dirijor Qennadi 
Rojdestvenskinin rəhbərliyi altında ifa olunmuşdur. Təbiidir ki, 
bu əsərləri bir-birindən ayıran zaman məsafəsində bəstəkarın 
yaradıcılıq üslubu daha da təkmilləşmişdir. 

F.Əmirovun simfonik muğamlarının janr xüsusiyyətləri, parlaq 
musiqi dili bu əsərlərə dünya miqyasında şöhrət qazandırmışdır. 

Çox tezliklə F.Əmirovun təcrübəsi Azərbaycan bəstəkarları 
tərəfindən davam və inkişaf etdirildi. Ondan sonra bu janrda Ni-
yazi – “Rast”, S.Ələsgərov – “Bayatı-Şiraz”, T.Bakıxanov – 
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“Dügah”, “Hümayun”, “Şahnaz”, “Rahab”, “Nəva” simfonik 
muğamlarını, V.Adıgözəlov – “Segah simfoniyası”nı yaratdılar.  

1950-80-ci illərdə simfonik musiqi sahəsinin inkişaf yolları-
na nəzər saldıqda, çoxhissəli orkestr əsərləri ilə yanaşı, birhissəli 
simfonik əsərlərin – simfonik poemaların, uvertüraların və in-
strumental konsertlərin çoxsaylı və rəngarəng nümunələrinin ya-
randığını qeyd etməliyik.  

Soltan Hacıbəyovun 1950-60-cı illərdə yaradıcılığının ən 
görkəmli əsərləri sırasında simfonik orkestr üçün Uvertüra və 
orkestr üçün Konsertdir. S.Hacıbəyovun orkestr üçün Konserti 
digər bəstəkarların bu janrda əsərlərinə yol açmışdır.  

Fərəc Qarayevin “Konçerto-qrosso”, Aqşin Əlizadənin “Ka-
mera simfoniyası”, İsmayıl Hacıbəyovun “Orkestr üçün Konser-
tino” kimi əsərlərində yeni instrumental yazı üslubunun yaradıl-
ması özünü büruzə verir.  

1950-80-ci illərin musiqi mənzərəsində Vasif Adıgözəlovun, 
Arif Məlikovun, Xəyyam Mirzəzadənin, Fərəc Qarayevin, Tofiq 
Bakıxanovun, Musa Mirzəyevin və b. bəstəkarların yaradıcılığı, 
xüsusilə simfonik musiqi sahəsindəki nailiyyətləri böyük əhə-
miyyətə malikdir. Bu bəstəkarları birləşdirən əsas cəhət onların 
böyük bəstəkar və pedaqoq Qara Qarayevin tələbəsi olması, 
onun musiqi ənənələrini davam etdirməsidir. Bu dövrdə həmçi-
nin, Cövdət Hacıyevin sinfinin məzunları olmuş bəstəkarların – 
Aqşin Əlizadənin, Ramiz Mirişlinin və b. fəaliyyəti uğurlu nə-
ticələrini verir. Bununla belə, hər bir bəstəkar fərdi yaradıcılıq 
üslubu ilə seçilərək, milli musiqi mədəniyyətini zənginləşdirən 
əsərlər bəstələmişlər.  

A.Məlikovun simfonik musiqi sahəsində ilk təcrübələri tələ-
bəlik dövrünə (Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Q.Qara-
yevin sinfində) aid olmuşdur. Simfonik orkestr üçün “Balet süi-
tası”, “Nağıl” simfonik poeması, fleyta və orkestr üçün Konser-
tino, Birinci simfoniya bu qəbildəndir. 1960-cı illərdə A.Məliko-
vun yaradıcılığında müasir dünya musiqisində özünü göstərən 
yenilik axtarışlarının təsiri duyulur. Bəstəkarın təfəkkür tərzi 
əsaslı şəkildə dəyişir və bu dəyişikliyin bariz nəticəsi “Meta-
morfozlar” əsərində öz əksini tapır. A.Məlikov II simfoniyasın-
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da müasir yazı texnikası olan dodekafoniyadan istifadə etmişdir. 
Burada muğam dramaturgiyasının prinsipləri yeni anlamda şərh 
olunur. 1970-ci illərdə bəstəkar III kamera simfoniyasını (15 so-
list üçün), IV simfoniyasını, 12 simfonik pyesini, “Axırıncı aşı-
rım”, “Yadda saxlayın” simfonik poemalarını bəstələmişdir.  

Xəyyam Mirzəzadənin yaradıcılığında simfonik orkestr üçün 
əsərlərdən 2 simfoniya – II simfoniya “Triptix”, “Kiçik lirik 
süita”, “Oçerklər-63” simfonik poema, “Muğan çöllərində” süi-
tasını qeyd etmək olar. Bunlarla yanaşı, bəstəkarın kamera orke-
stri üçün əsərləri maraqlı ifaçılıq tərkibi və kompozisiya həlli ilə 
diqqəti cəlb edir.  

Fərəc Qarayevin əsərləri sırasında Simfonik orkestr üçün 4 
postlüdiya, Simfonik orkestr üçün postlüdiya “The [Moz]ART 
of ELİTE”, kamera orkestri üçün Vebernin xatirəsinə “Concerto 
grosso”, iki orkestr üçün “Tristessa” və digər əsərlərini qeyd 
etmək olar.  

Vasif Adıgözəlovun 3 simfoniyası, “Mərhələlər”, “Afrika 
mübarizə edir” simfonik poemaları, Aqşin Əlizadənin 5 simfoni-
yası, kamera orkestri üçün "Pastoral", "Aşıqsayağı", "Cəngi", 
"Kənd  süitası",  "Uşaq  süitası",  Xoreoqrafik  simfoniyası o  döv-
rün musiqi mədəniyyətinin əhəmiyyətli hadisələri kimi qeyd 
olunmalıdır. 

Musa Mirzəyevin yaradıcılığında simfonik musiqi janrlarında 
yazılmış əsərlər sırasında “I simfoniya”, “Simfoniyetta”, simli or-
kestr üçün “II simfoniya”, violin və simfonik orkestr üçün simfoni-
ya-konsert, poemalar – o cümlədən “Sədini oxuyarkən”, “Bayram 
poeması”, truba ilə orkestr üçün “Poema-noktürn”, “Yeddi simfo-
nik lövhə” kimi simfonik əsərləri mühüm yer tutur. Nəriman Məm-
mədov bir neçə simfonik poema, kamera orkestri üçün pyeslər, 
Azər Rzayev “Bakı-90” simfoniyası, skripka, viola və simfonik or-
kestr üçün ikili konserti, İbrahim Məmmədov üç simfoniya, simfo-
nik orkestr üçün variasiyalar, “Planetimizdə sülh olsun” poeması, 
“Bayram” uvertürası, fortepiano və orkestr üçün “Poema-tokkata” 
əsərlərinin müəllifi kimi simfonik musiqi sahəsini inkişaf etdirmiş-
lər. İsmayıl Hacıbəyov, Azər Dadaşov, Cavanşir Quliyev və başqa 
bəstəkarlar simfonik musiqi sahəsində uğurla çalışmışlar.  
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Göründüyü kimi, Azərbaycan bəstəkarları simfonik musiqi-
nin müxtəlif janrlarına müraciət etmişlər. Bütün bu əsərlər janrın 
inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik olub, sənət və sənətkar 
probleminin, sənətə estetik baxışların təcəssümünü qabarıq bü-
ruzə verir. 

Azərbaycan bəstəkarları instrumental konsert janrına çox 
müraciət etmiş və müxtəlif solo alətlər ilə orkestr üçün konsert-
lər yaratmışlar. Burada diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də 
konsertlərin simfonik orkestr, kamera orkestri və xalq çalğı alət-
ləri orkestri üçün nəzərdə tutulmasıdır. Solo alətlər sırasında for-
tepiano, violin, violonçel və s. Avropa alətləri ilə yanaşı, xalq 
çalğı alətlərindən – tar, kamança və s. alətləri tətbiq olunur.  

Fikrət Əmirovun yaradıcılığında konsert janrı diqqətəlayiq-
dir. O, instrumental konsert janrına müraciət edən ilk bəstəkar-
lardandır. F.Əmirovun bəstəkar-pianoçu Elmira Nəzirova ilə 
birgə yazdığı fortepiano ilə simfonik orkestr üçün konserti (Ərəb 
mövzularına) təravətli musiqisi, orkestr dili və fortepiano parti-
yasındakı orijinal tapıntıları ilə diqqəti cəlb edir. F.Əmirovun, 
həmçinin, fortepiano və xalq çalğı alətləri orkestri üçün konserti 
də maraqlı nümunələrdəndir və ifaçıların repertuarında layiqli 
yer tutur.  

Fortepiano konsertləri bir sıra bəstəkarların yaradıcılığında 
özünəməxsus yer qazanmışdır. Vasif Adıgözəlovun, Sevda İbra-
himovanın, Tofiq Bakıxanovun, Fərəc Qarayevin, Firəngiz Əli-
zadənin və b. bəstəkarların konsertləri maraqlı nümunələrdir. 
Rauf Hacıyevin violin ilə simfonik orkestr üçün konserti bu sa-
hədə ilk nümunə idi və milli musiqi ifaçılarının repertuarında 
mühüm yer tutur.  

Hacı Xanməmmədovun solo xalq çalğı aləti – tar və 
simfonik orkestr üçün yazdığı konsert (1952) ilk nümunə kimi 
musiqi tarixinə daxil olmuşdur. Bəstəkarın tar və simfonik or-
kestr üçün konserti milli və avropa musiqisinin uzlaşdırılmasın-
da mühüm addımdır və digər bəstəkarların yaradıcılığına təkan 
vermişdir. H.Xanməmmədov tar və simfonik orkestr üçün 5 
konsertin, kamança və simfonik orkestr üçün konsertin müəllifi-
dir. Bundan sonra Azərbaycan bəstəkarlarının – Səid Rüstəmov, 
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Süleyman Ələsgərov, Zakir Bağırov, Tofiq Bakıxanov və b. tar 
və simfonik orkestr üçün, tar və xalq çalğı alətləri orkestri üçün 
konsertləri meydana gəlmişdir. 

XX əsrin ikinci yarısında vokal-simfonik musiqi sahəsində 
diqqətəlayiq nümunələr meydana gəlmişdir. Bu sahədə maraqlı 
əsərlər Cahangir Cahangirovun yaradıcılığında özünü göstərir. 
C.Cahangirovun ilk vokal-simfonik əsəri - “Arazın o tayında” 
poeması (1949) SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülür. “Arazın 
o tayında” vokal-simfonik poeması özündə həm simfonik, həm 
də kantata-oratorial musiqinin özəlliklərini toplayan yeni janr 
idi. C.Cahangirovun “Füzuli” kantatası (1950), “Sabir” oratori-
yası (1962), “Nəsimi” kantatası (1980) vokal-simfonik janrda 
yazılmış ən sanballı əsərlərdir.  

Həmin dövrdə bir sıra bəstəkarlar da xor musiqisi sahəsində 
bir çox dəyərli əsərlər yaratmışdılar. S.Rüstəmovun “Azərbay-
can” kantatası (1971), R.Mustafayevin “Hüseyn Cavid” oratori-
yası (1983), A.Məlikovun “Vətən” vokal-simfonik poeması 
(1964) diqqətəlayiq əsərlərdir. A.Əlizadənin yaradıcılığında ori-
jinal əsərlərdən biri olan “Bayatılar” xor silsiləsi (1969) böyük 
maraqla qarşılanmışdır. Bəstəkarın “26-lar” (sonrakı redaksiya-
da “Azərilər”) kantatası (1975) Azərbaycan SSR Dövlət müka-
fatına layiq görülmüşdür.  

Bəstəkarlardan N.Məmmədovun “Azərbaycan” oratoriyası, 
M.Mirzəyevin “İran motivləri” vokal-simfonik silsiləsi, V.Adıgö-
zəlovun “Odlar yurdu”, “Qarabağ şikəstəsi” oratoriyaları, İ.Hacı-
bəyovun “Memorial” kantatası, F.Əlizadənin “Vətən haqqında 
nəğmələr” oratoriyası (N.Xəzrinin sözlərinə), və b. əsərləri 1970-
80-ci illərdə xor musiqisini zənginləşdirən gözəl nümunələrdir.  

Azərbaycanın musiqi mədəniyyətində simfonik və kamera 
orkestri ilə yanaşı, xalq çalğı alətləri orkestri də mühüm yer tu-
tur. Xalq çalğı alətləri orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru 
Səid Rüstəmovun uğurlu fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan bəs-
təkarlarının yaradıcılığında bu orkestr üçün əsərlər ayrıca bir sa-
hə kimi formalaşmışdır. Bu sahədə S.Rüstəmovun özünün yarat-
dığı əsərlərlə – süitalar, tar konserti və s. ilə yanaşı digər bəstə-
karların da maraqlı əsərləri meydana gəlmişdir. Süleyman Ələs-
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gərovun “Sözsüz mahnılar” silsiləsi, solo alətlər və xalq çalğı 
alətləri orkestri üçün əsərlər – “Daimi hərəkət”, “Xəyala dalar-
kən”, “Tarantella” və s., Hacı Xanməmmədovun “Simfoniyetta”, 
süitaları, Ramiz Mirişlinin xalq çalğı alətləri orkestri üçün kon-
serti, süitaları, Nəriman Məmmədovun “Zərbi muğam”, “Dəst-
gah” və s. əsərləri diqqətəlayiq əsərlər kimi qeyd oluna bilər. 

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında kamera musiqisinə 
maraq güclü olmuşdur və onların əksəriyyətinin üslub xüsusiyyət-
lərinin formalaşdığı dövrlərlə bağlı olmuşdur. Xüsusilə 1950-ci il-
lərdə milli musiqidə bu janrın ümumi yüksəlişi ilə əlaqədar ola-
raq, kamera-instrumenral musiqiyə fəal maraq oyanmışdır. 

Klassik ənənələrə və onların xalq incəsənətinin xarakter xü-
susiyyətləri ilə üzvü uzlaşmasına yiyələnən Azərbaycan bəs-
təkarları XX əsr xarici ölkələrin bəstəkarlarının təcrübəsini geniş 
və fəal şəkildə mənimsəməyə başlayırlar. 1950-ci illərin sonları 
və 1960-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan kamera-instrumental 
musiqisinin ümumi inkişaf perspektivləri müxtəlif istiqamətlərin 
mövcudluğu ilə fərqlənir. Bəstəkar ənənələrinin və milli folklor 
elementlərinin bədii-ahəngdar qovuşması 1960-cı illərdə Q.Qa-
rayevin kamera musiqisində yeni üslub keyfiyyəti yaradır. 
Q.Qarayevin V.M.Kozlovun xatirəsinə həsr etdiyi skripka və 
fortepiano üçün Sonatası Azərbaycan bəstəkarının düşüncəsi va-
sitəsilə istiqaməti dəyişdirilmiş neoklassik elementlərin və 
Serqey Prokofyev ənənələrinin sintezinə bir nümunədir.  

Folklor xəttinin lirik-janr işlənməsi O.Zülfüqarovun fortepia-
no triosunda, D.Şostakoviçin təsiri ilə şərtlənən intellektualizm, 
fəlsəfilik təmayülləri X.Mirzəzadənin kvartetlərində əks olunur, 
janrın romantikləşdirilməsinə cəhd M.Mirzəyevin kvartetində 
müşahidə olunur. Bütün adları çəkilən əsərlər üçün lad-intonasi-
ya, ritmik dillə, formayaranma prinsipləri ilə, Azərbaycan xalq 
musiqisinin instrumentalizmi ilə əlaqələrin saxlanılması kimi 
məhsuldar təmayüllərə möhkəm dayaqlanmaq xarakterikdir. 

Cövdət Hacıyevin 1960-cı ildə, bəstəkarın yaradıcılığının ka-
milləşdiyi dövrdə yazdığı Kvartet-poema qədim milli ənənələrin 
müasir musiqinin prinsipləri ilə sintezinin gözəl nümunəsidir. 
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Kamera-instrumental musiqi janrlarına Q.Qarayev, C.Hacı-
yev, F.Əmirov, X.Mirzəzadə, T.Bakıxanov, A.Rzayev, M.Quli-
yev, M.Mirzəyev və başqa bəstəkarlar maraq göstərmişlər. Bu 
dövrdə çox sayda kvartetlər, sonatalar, sonatinalar, süitalar və 
müxtəlif həcmli, rəngarəng məzmunlu pyeslər yaranır.  

Firəngiz Əlizadənin violonçel və fortepiano üçün “Habilsaya-
ğı” kompozisiyası (1981) geniş ifa edilir. 1980-ci illərdə və 1990-
cı illərin başlanğıcında F.Əlizadənin fortepiano sonatası, simli 
kvarteti, orqan üçün fantaziya, simli kvartet üçün “Dilogiya-1”, 
“Dilogiya-II” əsərləri musiqi ictimaiyyəti tərəfindən maraqla qar-
şılanaraq, xarici ölkələrdə də ifaçıların diqqətini cəlb edir. Fərəc 
Qarayevin piano üçün “Postlüdiya – I”, piano, kontrabas və səhnə 
arxasında simli kvartet üçün “Postlüdiya – II”, “AUS...” – basset-
horn /bas-klarnet və vibrafon/ və marimba üçün 3 fraqment, an-
sambl və maqnitofon yazısı üçün “Der Stand der Dinge”, 2 piano 
üçün “Postlüdiya – III” /8 əlli redaktə/, 2 piano üçün “Forst şəhəri 
üçün musiqi”, İsmayıl Hacıbəyovun Piano üçün “Albomdan səhi-
fələr” süitası, piano üçün “Üç idilliya”, oktet üçün “Divertisment” 
və s. bəstəkarların yenilik axtarışlarının istiqamətini müəyyənləş-
dirən əsərlər kimi diqqətəlayirdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan bəstəkarları xüsusi ola-
raq fortepiano musiqisi sahəsində də müxtəlif janrlı, dəyərli 
əsərlər yaratmışlar. Fortepiano repertuarının imkanlarının geniş-
ləndirilməsində, instrumental ifaçılıq formalarına diqqətin artı-
rılmasında, eyni zamanda, alətin özünün ön plana çıxmasında 
bəstəkarların böyük rolu vardır.  

Bu dövrdə fortepiano ədəbiyyatı Qara Qarayev və Cövdət 
Hacıyevin uğurlu fortepiano əsərləri ilə zənginləşmişdir. Q.Qa-
rayevin 1950-60-cı illərə aid olan 24 prelüd, uşaq pyesləri məc-
muələri Azərbaycan fortepiano musiqisinin sanballı əsərləri ki-
mi qiymətləndirilir. Cövdət Hacıyev isə “Ballada”, “Skertso”, 
“Sonata”, “Musiqi lövhələri” kimi əsərləri ilə milli fortepiano 
musiqisində bu janrların mənimsənilməsində mühüm rol oyna-
mışdır. Həmin əsərlər bu gün də pianoçuların konsert proqram-
larının və tədris repertuarının əsas tərkib hissəsidir. 
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Bu illərdə Azərbaycan bəstəkarları sırasına yeni adlar əlavə 
olunduqca musiqinin mövzu, janr dairəsi də genişlənir, musiqi 
dili sahəsində bəstəkarların axtarışları səmərəli nəticələr verirdi.  

Bütün musiqi sahələrində olduğu kimi, fortepiano musiqisi sa-
həsində də yeni janrlar mənimsənilir, yeni əsərlər yaranır. Hər bir 
bəstəkarın özünəməxsus üslub xüsusiyyətləri formalaşır, musiqi 
dili sahəsində yeni nailiyyətlər meydana gəlir. Fikrət Əmirovun, 
Tofiq Quliyevin, Zakir Bağırovun, Əşrəf Abbasovun, Soltan Ha-
cıbəyovun, Elmira Nəzirovanın və digər bəstəkarların müxtəlif 
janrlı əsərləri və pyes məcmuələri xüsusi maraq kəsb edir. 

XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan fortepiano musiqisi 
Vasif Adıgözəlovun, Arif Məlikovun, Xəyyam Mirzəzadənin, 
Musa Mirzəyevin, Aqşin Əlizadənin, Fərəc Qarayevin, Firəngiz 
Əlizadənin, Sevda İbrahimovanın, Azər Dadaşovun, Sərdar Fə-
rəcovun, Cavanşir Quliyevin və başqa bəstəkarların əsərləri ilə 
zənginləşmişdir. Xüsusilə prelüd və sonata kimi janrlar bəstəkar 
yaradıcılığında daha çox tətbiq olunur, onlar müxtəlif təfsirdə 
üzə çıxır. Bu əsərlər pianoçuların tədris proqramlarında, konsert 
repertuarlarında mühüm yer tutur. 

Azərbaycanda kamera-vokal musiqi sahəsində janrların mə-
nimsənilməsi digər janrlarla paralel olaraq getmişdir. Demək olar 
ki, hər bir bəstəkarın yaradıcılığında mahnı və romanslara rast gə-
linir. Lakin bir sıra bəstəkarların yaradıcılığında mahnı janrı apa-
rıcı sahəyə cevrilmişdir. Tofiq Quliyevin, Səid Rüstəmovun, Rauf 
Hacıyevin, Hacı Xanməmmədovun, Fikrət Əmirovun, Emin Sabi-
toğlunun, Şəfiqə Axundovanın, Ramiz Mirişlinin, Oqtay Kazımo-
vun, Elza İbrahimovanın və digər bəstəkarların mahnı və romans-
ları xalq arasında dillər əzbərinə çevrilmişdir. 

XX əsrin ikinci yarısında musiqi mədəniyyətinin inkişafında 
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının böyük rolu olmuşdur. Azər-
baycan bəstəkarlarının bir neçə nəslini öz ətrafında birləşdirən 
bu təşkilat musiqi janrlarının inkişafını tənzimləyici rola malik 
olub, bəstəkarların yaradıcılıq axtarışlarının istiqamətləndirilmə-
sində mühüm əhəmiyyət daşımışdır. Uzun illər boyu Qara Qara-
yevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının keçmiş 
SSRİ məkanında yerləşən dövlətlərin və dünya ölkələrinin bəs-
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təkarları və musiqişünasları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi, xa-
rici dövlətlərdə Azərbaycan musiqisinin təmsil olunması yolun-
da mühüm fəaliyyəti olmuşdur.  

Əlbəttə ki, musiqi yaradıcılığının və ifaçılığının inkişafı ilə 
yanaşı olaraq, Azərbaycan musiqi mədəniyyətində musiqi təhsili 
də inkişaf etmişdir. Bu baxımdan Azərbaycan Dövlət Konserva-
toriyasının (indiki Bakı Musiqi Akademiyasının) respublikanın 
musiqi həyatında, professional musiqiçi kadrların hazırlanma-
sında və musiqişünaslığın inkişafında böyük rolu olmuşdur.  

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası (hal-hazırda Musiqi 
Akademiyası) respublikanın bütün böyük bəstəkarlarını və mu-
siqişünaslarını birləşdirən və yeni musiqiçi nəsillərinin yetişməsi 
üçün təməl yaradan ali təhsil ocağı kimi şöhrətlənmişdir. Tə-
sadüfi deyildir ki, bu ali məktəbə müxtəlif illərdə rəhbərlik edən 
Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Soltan Hacıbəyov kimi nüfuzlu 
musiqiçilərin sayəsində XX əsrin ikinci yarısında ölkənin musiqi 
həyatının canlanmasına təkan verən musiqiçi nəsillərinin sənətə 
gəlişi mümkün olmuşdur. Bu dövrdə keçirilən beynəlxalq və 
respublika miqyaslı musiqi festivalları və müsabiqələrində azər-
baycanlı musiqiçilərin uğurlu iştirakı musiqi təhsilinin nailiyyəti 
kimi qeyd olunmalıdır. Son illərdə fəaliyyətə başlamış Milli 
Konservatoriyanın da uğurları qeyd olunmalıdır. 

Musiqi elmimizin, musiqişünaslığımızın inkişafında Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyasının musiqi şöbələrinin böyük 
rolu xüsusi vurğulanmalıdır. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi 1945-
ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin “Azərbaycan xalq musiqisinin əsas-
ları” elmi əsəri yazılmışdır və indiyə qədər alimlərimizin, musi-
qiçilərimizin masaüstü əsəri olmuşdur. Beləliklə, XX əsrin ikin-
ci yarısında Azərbaycanın musiqi həyatının icmalı göstərir ki, bu 
dövr mədəniyyət tarixində çox əhəmiyyətli dövr olmuş, əlamət-
dar hadisələrlə, parlaq simalarla yadda qalmışdır.  

Görkəmli bəstəkarlar və musiqi ifaçılarının, musiqişünasların 
zəngin yaradıcılığı musiqi mədəniyyətinin inkişafında, musiqi-
mizin dünyada təbliğində önəmli rol oynamışdır.  
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I fəsil 
 

QARA QARAYEV 
 

(1918-1982) 
 

 
 

XX əsrin ən görkəmli sənətkarlarından biri, dahi Azərbaycan 
bəstəkarı Qara Qarayev Azərbaycan və dünya musiqi mədəniy-
yətində özünəməxsus layiqli yer tutmuş, yaratdığı əsərlərlə mu-
siqi sənətində yeni yollar açmışdır. Q.Qarayev Azərbaycan bəs-
təkarlıq məktəbinin parlaq nümayəndəsi, görkəmli pedaqoq və 
ictimai xadim olmuşdur.  

Q.Qarayevin yaradıcılığı milli mədəniyyətlə, eləcə də Avropa 
professional musiqisinin ənənələri, klassik musiqi və müasir mə-
dəniyyətlə sıx bağlıdır. Bu sintez bəstəkarın musiqisinin parlaq 
ifadə tərzini və üslubunu müəyyən etmişdir. Q.Qarayev Azərbay-
can musiqisinin inkişafı üçün geniş üfüqlər açmış, onun əsərləri 
dünya musiqi mədəniyyətinin inciləri sırasına daxil olmuşdur.  
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Qara Qarayev öz yaradıcılığında dünya musiqisinin, müasir 
professional musiqi sənətinin yeni meyilləri ilə milli irsin dahi-
yanə sintezinə nail olmuş novator sənətkardır. Onun yaradıcılığı 
Azərbaycan musiqisində mühüm mərhələ olmuş, musiqi tarixində 
intonasiya yeniləşməsi, professional musiqi ilə milli musiqi xüsu-
siyyətlərinin qovuşdurulması yolunda  onun da rolu böyükdür.  

Q.Qarayevin musiqi maraqları geniş və çoxcəhətli idi. Onun 
yaradıcılığı şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisinin ənənələri, 
formaları, inkişaf prinsipləri, lad-intonasiya və ritmik təşkili ilə 
bağlıdır. Q.Qarayev, Üzeyir Hacıbəylinin təcrübəsinə möhkəm 
dayaqlanmış, eyni zamanda, onun rus musiqisi – P.İ.Çaykovski-
nin simfonizmi, N.A.Rimski-Korsakovun orkestr yazısı ilə, 
D.Şostakoviç və S.Prokofyevin musiqi dramaturgiyası prin-
sipləri və üslubu ilə əlaqələri də güclü olmuşdur.  

Q.Qarayev yaradıcılığında qeyd edilən bir çox musiqi me-
todları və üslubları içərisində polifoniyaçıların, xüsusilə də 
İ.S.Baxın “ciddi üslubu”nun təsirini göstərmək lazımdır; bəstə-
kar Avropa klassiklərinin nailiyyətlərini də böyük məharətlə 
müasir yaradıcılıq məqsədlərinə tabe etdirmişdir ki, bu da 
Q.Qarayev yaradıcılığında neoklassisizmdən söhbət açmağa im-
kan yaradır. O, romantik incəsənətin bəzi aspektlərini öz yaradı-
cılığında təcəssüm etdirmişdir. Dodekafoniya kimi müasir cərə-
yan da Q.Qarayevə təsir göstərmişdir. Bəstəkarın yaradıcılığında 
impressionizmin üslub cizgilərini də xüsusi qeyd etməliyik.  

Qara Qarayev ilk Azərbaycan bəstəkarı idi ki, öz yaradıcılı-
ğında dünya ədəbiyyatının incilərinə müraciət etmişdi. O, Azər-
baycanın dahi şairləri Nizami, Səməd Vurğun, Rəsul Rza poezi-
yasından, dünya klassikləri Şekspir və Servantes, Puşkin və 
Ömər Xəyyam, Lermontov və Lope de Veqa obrazlarından, 
müasirləri  olan  XX  əsr  sənətkarları Nazim  Hikmət,  Lenqston  
Hyuz, Vsevolod Vişnevski, Piter Abrahamsın əsərlərindən il-
hamlanmışdır. Afrikadan Vyetnama qədər müxtəlif xalqların 
musiqi folkloru Qarayevin yaradıcılıq süzgəcindən keçib yeni 
keyfiyyət almışdır. 

Q.Qarayevin  istər  milli,  istərsə də qeyri-milli  mövzuda  bəs-
tələnmiş əsərləri bütün millətlərdən olan dinləyicilər tərəfindən 
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eyni dərəcədə dərk olunur. Bununla bərabər, Q.Qarayev hansı 
mövzuya müraciət edirsə-etsin, onun hər bir əsərinin azərbay-
canlı bəstəkarı tərəfindən yaradıldığı hiss olunur.  

Q.Qarayevin əsərləri daim müasir gerçəkliyə, onun musiqidə 
təcəssümünə yönəldilmişdir. Bu, bəstəkarın yaradıcılığının və 
estetik baxışlarının əsasını təşkil edir. Bütün yaradıcılığı boyu 
bəstəkarın simasında müasir həyatla üzvi əlaqə qabarıq surətdə 
özünü büruzə verir. Sənətkar onu əhatə edən gerçəkliyi olduğu 
kimi ifadə etmir, onu bədii yaradıcılıq süzgəcindən keçirir.  

Bəstəkarın müxtəlif məzmunlu əsərləri əsasən bir mövzu ət-
rafında cəmləşir: insana, onun arzularına, gələcəyinə xidmət 
göstərmək, bu – bəstəkarın əsas məramıdır. Yer üzündə yaşayıb-
yaradan insanların taleyi, arzu və əməlləri, mənəvi keyfiyyətləri 
onu daim düşündürür, gərgin yaradıcı əməyə ruhlandırır. Müasir 
insanın daxili aləmini anlamaq, onu musiqidə tərənnüm etmək, 
habelə dünyanı, cəmiyyəti dərk etmək və bütün bunları musiqi 
dilinə çevirmək Q.Qarayevin dərin kamilliyə malik bəstəkar ol-
duğunu sübut edir. O, müasir insanın mürəkkəb, ziddiyyətli fi-
kirlərini, ruhunu, əsas məziyyətlərini musiqi dili ilə əks etdirir. 
Müasir insanın mənəvi aləmi bəstəkarın yaradıcılığının əsas 
leytmotividir. Onun əqidəsinə görə insan dünyanı hər bir bəla-
dan xilas etməyə qadirdir.  

Q.Qarayevin insanlarda gözəllik hissi aşılayan, xeyirxah 
duyğular oyadan, düşünməyə vadar edən musiqisi bizim həyatı-
mıza daxil olmuş, varlığımızın bir hissəsinə çevrilmişdir. Eyni 
zamanda, Qara Qarayevin musiqisi ABŞ-da, İngiltərədə, Fransa-
da, Almaniyada, Misirdə, Türkiyədə, Rusiyada, Polşada, Çexi-
yada, Rumıniyada və dünyanın bir çox ölkələrinin səhnələrində 
uğurla səslənir.  

Qara Qarayevin yaradıcılığı Azərbaycan musiqi mədəniyyə-
tinin sütunlarından biri olub, onun möhtəşəmliyini dünyaya tanı-
dan rəmzlərindən birinə çevrilmişdir.  

 
*** 
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Həyat və yaradıcılıq yolunun mərhələləri 
 

Q.Qarayevin həyat yolunun mərhələləri sənətkarın əsərləri-
nin yaranma tarixi, onun yaradıcılıq üslubunun təkamül yoludur.  

Q.Qarayevin həyat və yaradıcılıq yolunu 3 böyük mərhələyə 
ayırmaq olar. Birinci mərhələ – 1930-cu ildən 1940-cı illərin or-
talarına kimi davam edən professional təhsil illəridir. Bu, Q.Qa-
rayevin ilk əsərlərinin yaranması, üslub axtarışları ilə bağlı bir 
dövr olub, onun Azərbaycan bəstəkarlarının sıralarında öz yerini 
tutması və musiqi mədəniyyətində bir bəstəkar və ictimai xadim 
kimi özünü təsdiq etməsi prosesini əks etdirir. İkinci mərhələ - 
1940-cı illərin sonundan başlayaraq, 1950-ci illəri əhatə edir. 
Bu, Q.Qarayevin yaradıcılığının çiçəklənməsi və yetkinləşməsi 
dövrü olub, onun yaradıcılıq sahələrinin genişlənməsi, şah əsər-
lərinin yaranması, ictimai və pedaqoji fəaliyyətinin yüksəlişi ilə, 
onun dünya miqyasında tanınması ilə xarakterizə olunur. Üçün-
cü mərhələ – 1960-cı illərin əvvəllərindən, ömrünün sonuna ki-
mi davam edərək, bəstəkarın yaradıcılığının kamillik dövrü, yeni 
axtarışlarla, yeni üslublu əsərlərlə ilə zəngin bir dövrdür.  

Əlbəttə ki, belə bir bölgü aparmağımız şərtidir. Bəstəkarın 
həyat və yaradıcılığı daim yüksələn xətlə inkişaf edərək təkmil-
ləşmiş, kamilləşmiş, yeni nailiyyətlərlə zənginləşmişdir. Onun 
yaradıcılıq tərcümeyi-halının hər bir tarixi əlamətdar olmuş, bəs-
təkarın müxtəlif həcmli və rəngarəng janrlı əsərlərinin meydana 
gəlməsi, ifa olunması, tamaşaya qoyulması, həm də musiqi mə-
dəniyyətinin yaddaqalan tarixləri olmuş, musiqi salnaməsinin 
səhifələrində iz salmışdır.  

Hər bir mərhələnin daxilində onu zirvəyə aparan yolun pillə-
ləri olmuşdur və bu yolda Q.Qarayevin bəstəkar, ictimai xadim 
və pedaqoq kimi fəaliyyəti vəhdət təşkil etmişdir. Q.Qarayevin 
həyat və yaradıcılıq yolunu səhifələdikcə bunun şahidi oluruq. 

 Qara Qarayev 1918-ci il fevralın 5-də Bakı şəhərində məş-
hur həkim-pediatr Əbülfəz Qarayevin və Sona xanım İskəndər 
qızının ailəsində anadan olmuşdur. Ata tərəfi Abşeronun Fatma-
yi kəndindən, ana babası İskəndər bəy Axundov isə Şamaxının 
məşhur nəsillərindən idi. Qara Qarayev bu nəsildə özünü musiqi 
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sənətinə həsr etmiş ilk şəxs idi. Artıq uşaq yaşlarından onun mu-
siqi istedadı və marağı özünü büruzə verirdi.  

1926-cı ildə o, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası yanında 
musiqi məktəbinə qəbul edilir. Bu dövrdən onun musiqi maraq-
larının, musiqi zövqünün formalaşması prosesi başlanır. Onun 
ilk müəllimi Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, o dövrdə 
məşhur pianoçu və konsertmeyster V.M.Kozlov olmuşdur.  

Q.Qarayev 1930-cu ildən Azərbaycan Dövlət Konservatori-
yası yanında musiqi texnikumunda görkəmli pianoçu və peda-
qoq, professor Georgi Şaroyevin fortepiano sinfinin tələbəsi 
olur. Həmin vaxtlardan o, musiqi ilə sistematik məşğul olmağa 
başlamış, müəllimləri ona geniş dünyagörüşü və mükəmməl mu-
siqi savadı vermişlər. 

Q.Qarayevin yaradıcılığının birinci mərhələsi – peşəkar 
musiqiçi, bəstəkar və ictimai xadim kimi fəaliyyətə başlaması 
1930-cu illərin ikinci yarısından başlanır. 1935-1946-cı illər 
onun professional təhsil aldığı illərdir. Bu illər Q.Qarayev üçün 
əlamətdar hadisələrlə zəngin olmuşdur. Q.Qarayevin yaradıcılığı 
məhz bu dövrdə formalaşaraq, inkişaf etmiş və Azərbaycan mu-
siqi mədəniyyətinin bir çox cəhətlərini və mərhələlərini, üslub 
xüsusiyyətlərini əks etdirmişdir.  

Musiqi tarixindən məlumdur ki, 1930-cu illərdə Azərbaycan 
cəmiyyətinin siyasi-iqtisadi durumu birmənalı olmasa da, mədə-
niyyət sahəsində coşqun yüksəliş müşahidə olunurdu. Milli bəs-
təkarlıq məktəbinin tərəqqisinə çalışan Üzeyir Hacıbəyli və 
Müslüm Maqomayev xalq musiqisinin intonasiya quruluşunun 
klassik professional ifadə vasitələri ilə qovuşdurulması yolunda 
yeni nailiyyətlər əldə etmişdilər. Bu dövrdə meydana gəlmiş 
“Koroğlu”, “Nərgiz” kimi operalar Azərbaycan musiqisinin in-
kişafını istiqamətləndirməklə yanaşı, yetişən bəstəkarlar nəsli 
üçün də örnək olmuşdu.  

Ü.Hacıbəylinin ənənələri yaradıcılıq yoluna yenicə qədəm 
qoymuş gənc bəstəkarlar – Niyazi, Qara Qarayev, Cövdət Hacı-
yev, Soltan Hacıbəyov və başqaları tərəfindən mənimsənilərək 
davam etdirilirdi.  
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1930-cu illərin sonunda ən əlamətdar hadisə 1938-ci ildə 
Moskvada keçirilən Azərbaycan incəsənət dekadası oldu ki, bu 
da bütün Azərbaycan musiqi mədəniyyətində tarixi bir mərhələ-
yə çevrildi. Daha sonra isə 1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən 
müharibəsi dövrü xalqın həyatında və mədəniyyət xadimlərinin 
yaradıcılığında böyük dəyişikliklərə səbəb oldu.  

Bütün bu tarixi hadisələr Q.Qarayevin də həyatında və yara-
dıcılığında öz əksini tapmışdır. Onun təhsil və musiqi sahəsində 
fəaliyyətə başladığı illər məhz bu tarixi hadisələrlə sıx bağlı ol-
muşdur. Bu dövr, Q.Qarayevin yaradıcılıq üslubunun formalaş-
ması üçün bünövrənin qoyulması, həmçinin, bəstəkar və ictimai 
xadim kimi musiqi həyatına qədəm qoyması ilə bağlıdır.  

1935-ci ildə Q.Qarayev Azərbaycan Dövlət Konservatoriya-
sında bəstəkarlıq sinfinə daxil olur. Burada onun ixtisas müəlli-
mi tanınmış pedaqoq-bəstəkar və nəzəriyyəçi Leopold Rudolf 
olur. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına Moskvadan dəvət 
olunmuş professor L.Rudolf görkəmli rus bəstəkarı Sergey Ta-
neyevin tələbəsi idi və öz pedaqoji təcrübəsində də onun ənənə-
lərinə əsaslanırdı. L.Rudolfun sinfində Q.Qarayev polifonik yazı 
üslubunun incəliklərinə dərindən yiyələnir ki, bu da sonradan 
onun musiqi təfəkkürünün əsas xüsusiyyətlərindən biri kimi mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Tələbəlik dövrünün ən maraqlı əsərlərindən biri – dahi rus şairi 
A.Puşkinin şeirindən təsirlənərək yazdığı “Tsarskoye selo heykəli” 
fortepiano pyesi idi. 1937-ci ildə şairin ölümünün 100 illiyi müna-
sibətilə keçirilən konsertdə ilk dəfə əsəri müəllifin özü ifa etmışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Q.Qarayevin bu pyesi Azərbaycan 
musiqisində rus klassik ədəbiyyatına – Puşkin poeziyasına ilk mü-
raciət idi. Bundan sonra C.Hacıyevin, F.Əmirovun və digər bəstə-
karların yaradıcılığında rus klassik poeziyasının musiqi təcəssümü 
öz əksini tapmışdır. Puşkinin ölümünün 100 illiyi, anadan olma-
sının 150 illiyi ərəfəsində Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif 
janrlı əsərləri meydana gəlmişdir. Burada Q.Qarayevin Puşkinin 
sözlərinə yazdığı iki romansı – “Gürcüstan təpələrində” və “Mən 
sizi sevirdim” romanslarını xatırlatmaq da yerinə düşərdi. Belə ki, 
həm romanslar, həm fortepiano pyesi Q.Qarayevin yaradıcılığında, 
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həm də Azərbaycan musiqisində Puşkin poeziyasının səmimi və 
ecazkar ruhunu dolğunluqla açan əsərlər kimi öndə durur.  

Tələbəlik dövründə yaranmış digər əsər – fortepiano və sim-
fonik orkestr üçün “Səadət nəğməsi” Böyük Oktyabr inqilabının 
20 illiyinə həsr olunmuşdu, ilk dəfə 1937-ci ildə Azərbaycan 
Radiokomitəsi və Azərbaycan Dövlət opera teatrının birləşmiş 
simfonik orkestri tərəfindən ifa olunmuşdur, solist – M.Brenner, 
dirijor – A.Şvarts idi. Bunlar Q.Qarayevin musiqi yaradıcılı-
ğında ilk mühüm əsərləri olur və artıq onu fitri istedada malik 
bəstəkar kimi musiqi ictimaiyyətinə tanıdır. 

Bu illərdə o, Azərbaycan musiqi mədəniyyətini dərindən öyrən-
məyə maraq göstərir. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları üzrə o, 
Üzeyir Hacıbəylinin sinfində məşğul olur. O dövrdə Ü.Hacıbəylinin 
bir bəstəkar kimi nüfuzu, musiqi mədəniyyətinin inkişafına təsiri çox 
böyük idi. Bunu Q.Qarayev də dəyərləndirirdi. Sonralar onun Ü.Ha-
cıbəyli haqqında söylədiyi fikirlər bunu əyani təsdiq edir. 

Qara Qarayev bütün həyatı boyu özünü dahi bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəylinin tələbəsi və davamçısı hesab edirdi və öz məqalələ-
rində müəllimini dərin minnətdarlıq hissi ilə xatırlayır və onun 
yaradıcılıq dühasını açıqlayırdı. O, qeyd edirdi ki, Ü.Hacıbəyli-
nin yaradıcılığı “elə möhtəşəm qüvvədir ki, Azərbaycan musiqi-
sinin qədim ənənələrini yerindən oynadaraq canlandırmış, ...xalq 
musiqi yaradıcılığının tükənməz imkanlarını aşkara çıxarmışdır”.1 

Ü.Hacıbəylinin fəaliyyətini Q.Qarayev müasir Azərbaycan 
bəstəkarlıq məktəbinin genetik əsası hesab edirdi. O, yazırdı: 
“Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycanın ilk professional bəstəkarıdır. O, 
müraciət etdiyi hər bir sahədə həmişə birinci olmuşdur, çətin ya-
radıcılıq və təşkilati məsələləri ilk dəfə o, həll etmişdir. Azər-
baycan xalq və professional musiqisinin lad qanunauyğunluqla-
rını o, birinci olaraq, yaradıcı və nəzəri cəhətdən əsaslandırmış-
dır. Professional təhsilin, professional fəaliyyətin əsasları Ü.Ha-
cıbəyli tərəfindən qoyulmuşdur”2. 
                         

1  Караев К. Гордость азербайджанской музыки // Бакинский ра-
бочий,  1975, 30 ноября. 

2 Интервью с Кара Караевым // Советская музыка на современном 
этапе. М., Музыка, 1981, c. 343.  
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Qüdrətli sənətkar olan Ü.Hacıbəyli gənc bəstəkarlara milli ir-
si yaradıcılıqla mənimsəməyi tövsiyə edir və öyrədirdi ki, xalqın 
mənəvi irsini dərindən bilmədən onun incəsənətini, ümumiyyət-
lə, mədəniyyəti irəli aparmaq olmaz. Ü.Hacıbəyli xalq musiqisi-
nin bədii-tarixi əhəmiyyətini açıqlayaraq, qeyd edirdi ki, məhz 
xalq yaradıcılığı bütün professional musiqi yaradıcılığının inki-
şafının əsasını təşkil edir. Bütün ölkələrdə, bütün dövrlərdə yük-
sək bədii dəyərə malik əsərlər yaradan sənətkarlar xalq yaradıcı-
lığına əsaslanmışlar. Ü.Hacıbəyli çox gözəl başa düşürdü ki, 
xalq musiqisi gələcək inkişafın özülüdür, buna görə də deyirdi 
ki,  folklora  diqqət  və qayğı ilə yanaşaraq,  onu  dərindən  öyrən-
mək lazımdır. 

Qara Qarayev Üzeyir Hacıbəyli haqqında xatirələrində yazırdı: 
“...Biz ilk dəfə məhz tərbiyə etdiyi tələbələrin hərəsinə xüsusi 
həssaslıqla yanaşan bu istedadlı pedaqoqun sinfində dərk etdik 
ki, sadə, lirik mahnıların məlahəti, muğam strukturunun mükəm-
məlliyi arxasında yalnız estetik deyil, həm də məntiqi mahiyyətli 
həssas bir sistem və gözəllik vardır. Elə o zaman Ü.Hacıbəylinin 
öz timsalında milli bəstəkarlıq üslubunun qaynağı olan folklorun 
hədsiz, tükənməz imkanları xüsusi aydınlıqla meydana çıxdı. Bi-
zim gözlərimiz önündə yeni aləm, cəsarətli axtarışlar, daha no-
vatorcasına kəşflər aləmi açıldı”.1 

Beləliklə, musiqi sənətində ilk addımlarından Ü.Hacıbəyli 
ənənələrindən bəhrələnməsi onun yaradıcılıq simasının forma-
laşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etdi, xalq musiqisinə yaradı-
cı münasibətin meydana gəlməsinə təkan verdi. 

Qara Qarayev təhsil illərində həmçinin, Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının nəzdində görkəmli müğənni və xalq musi-
qisi bilicisi Bülbülün rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Elmi-
Tədqiqat Musiqi Kabinetinin (ETMK) işində və xalq musiqisi-
nin toplanması üzrə ekspedisiyalarda yaxından iştirak etmişdir 
və bunun da onun yaradıcılıq fəaliyyətinə mühüm təsiri olmuşdur.  

Fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində (1932-1943) Elmi-Tədqiqat 
Musiqi Kabineti xalq musiqili-poetik irsinin toplanması, canlı 
                         

1 Караев К. Композитор-просветитель // Советская культура, 1975, 
26 ноября. 
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səsdən fonovalikə yazılması, nota salınması və nəşri ilə məşğul 
olmuşdur. Bülbülün təşəbbüsü ilə görkəmli muğam ustadlarının 
və aşıqların – Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Pirimov, Seyid Şu-
şinski, Aşıq Əsəd Rzayev, Aşıq Mirzə Bayramov və başqa sə-
nətkarların ifasında xalq mahnıları, rəqslər, təsniflər, rənglər, 
muğamlar və aşıq havaları yazıya alınmış və notlaşdırılaraq nəşr 
edilmişdir. 1936-1938-ci illərdə meydana gələn xalq mahnıların-
dan, rəqslərdən, aşıq havalarından ibarət məcmuələr bunun bariz 
nümunələridir. Eyni zamanda, musiqi folklorunun toplanması 
məqsədilə Qarabağ, Lənkəran, Gəncə, Şəki, Zaqatala və digər 
bölgələrə ekspedisiyalar təşkil edilmişdir.  

Bülbül 1937-1938-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatori-
yasında bəstəkarlıq və musiqişünaslıq üzrə təhsil alan tələbələri – 
Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Fikrət Əmirov, Səid Rüstəmov, 
Tofiq Quliyev, Zakir Bağırov, Məmmədsaleh İsmayılov və baş-
qalarını Kabinetin işinə cəlb etmişdi. O, tələbələrlə məşğələlər 
keçirərək, folklor nümunələrinin nota yazılması təcrübəsini on-
lara öyrədir və onları ekspedisiyalara hazırlayırdı. Bu iş prose-
sində tələbələrlə ifaçılar arasında canlı ünsiyyət yaranırdı ki, bu 
da tələbələrin musiqi təfəkkürünün formalaşmasında mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir, xalq yaradıcılığına dərindən nüfuz edən 
azərbaycanlı bəstəkar və musiqişünasların yetişdirilməsində bö-
yük rol oynayırdı.  

Q.Qarayev ETMK-da fəaliyyət göstərdiyi illəri xatırlayaraq 
yazırdı: “Elmi-Tədqiqat Musiqi Kabinetinin rəhbəri yoldaş Bül-
bül məni xalq musiqisi üzrə işləməyə cəlb etdi. Mən aşıq yaradı-
cılığını, xalq mahnılarını və rəqsləri fonoqrafa yazır və işləyir-
dim. Beləliklə, xalq musiqisi ilə ciddi surətdə üz-üzə gəldim və 
xalq yaradıcılığına xas olan zənginliyə heyran qaldım. Elmi eks-
pedisiya ilə mən Şəki rayonunda olmuşam. Bir sıra maraqlı 
qeydlər  etmişəm.  Bu  səfərin  bəhrəsi  çox  gözəl  idi  və eşitdiyim  
xalq melodiyasından biri mənim Birinci simfonik əsərimin 
(“Ürək mahnısı” kantatasının) əsasını təşkil etdi”.1  

                         
1 Караев К. Песнь сердца // Комсомольская правда, 1938, 2 апреля. 
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1937-ci ildə Şəki-Zaqatala bölgəsi üzrə ekspedisiyanın rəh-
bəri təyin olunmuş Q.Qarayev folklorşünaslıq və təşkilatçılıq 
keyfiyyətlərini nümayiş etdirərək, bu ekspedisiyanın yüksək sə-
viyyədə keçməsinə çalışmışdır. Belə ki, o, nota salınan melodi-
yaların orijinal, maraqlı olmaqla yanaşı, həm də xalqın həyat və 
məişəti ilə bağlı olmasına diqqət yetirirdi. Ekspedisiya zamanı 
Nuxa (indiki Şəki) rayonunun Kiçik Dəhnə kəndində zəngin re-
pertuara malik dörd nəfərdən ibarət (2 zurna, 2 nağara) peşəkar 
zurnaçılar ansamblı Q.Qarayevin təşəbbüsü ilə Bakıya çıxış et-
məyə dəvət olunur. Q.Qarayev, həmçinin, bu ansamblın 1938-ci 
ildə Moskvada keçiriləcək Azərbaycan incəsənəti dekadasında 
iştirak etmək məsələsini respublika rəhbərliyi qarşısında qaldırır. 
Zurnaçılar dəstəsi dekadada böyük uğurla çıxış edir və hökumət 
tərəfindən mükafatlandırılır.  

Q.Qarayev 1938-ci ildə Gəncə folklor ekspedisiyasında da 
iştirak edərək, həmin vaxt Gəncədə konsert səfərində olan Qur-
ban Pirimovla görüşmüş və onun ifasından “Şur” muğamını1 no-
ta yazmışdır. Bu dövrdə bəstəkar və musiqişünaslar muğamların 
nota yazılması ilə ciddi surətdə maraqlanırdılar, belə ki, tarzən 
Mirzə Mansur Mansurovun ifasından Tofiq Quliyevin “Rast” və 
“Zabul”, Zakir Bağırovun “Dügah” muğamlarının not yazıları 
1936-cı ildə ilk dəfə olaraq nəşr olunmuşdu. Niyazinin, Fikrət 
Əmirovun və b. ayrı-ayrı xanəndələrin ifasından yazdıqları mu-
ğamların not əlyazmaları meydana gəlmişdi. Qara Qarayevin no-
ta aldığı “Şur” muğamının başlanğıc şöbələri rus musiqişünas-
alimi Viktor Belyayevin “Очерки по истории музыки народов 
СССР” (“SSRİ xalqlarının musiqi tarixi oçerkləri”, M., 1963) 
kitabında nümunə kimi çap olunmuşdur2.  

Adı çəkilən kitabda Q.Qarayevin nota aldığı “Döyüş”, “On 
dörd”, “Gəlin qarşılama”, “Matəm avazları” kimi mahnı və rəqs-
lər öz əksini tapmışdır. Əsasən əmək və mərasim musiqisinə aid 
olan bu nümunələrin not yazıları koloritinə, partitura cizgilərinə, 
                         

1 “Şur” muğamının əlyazması AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitu-
nun elmi arxivində saxlanılır: inventar № 94. 

2  Беляев В.М. Музыкальная культура Азербайджана // Очерки по 
истории музыки народов СССР. Вып. 2. М., 1963, c. 51.   
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ifaçılıq detallarına və ifadə üsullarına görə diqqətəlayiqdir və  
elmi əhəmiyyət kəsb edir.  

Q.Qarayevin yaradıcılığında da bu ekspedisiyaların davamını 
görmək olar. Belə ki, Şəki-Zaqatala bölgəsinə ekspedisiyadan 
qayıtdıqdan sonra o, altı xalq mahnısını səs və fortepiano üçün 
işləmişdir1. Bu, onun vokal musiqi sahəsində ilk nümunələri və 
bəstəkarın “hesabatı” idi. Həmin vaxtlar Q.Qarayev Cabbar Qar-
yağdıoğlunun ifasından “Leyli”, “Şirin” və “Sarənc” təsniflərini 
(Nizaminin sözlərinə) nota salaraq, səs və simfonik orkestr üçün 
işləmişdir.2 

Beləliklə, 1930-cu illərin ikinci yarısı Q.Qarayevin yaradıcı-
lıq üslubunun formalaşması üçün səmərəli bir dövr olmuşdur. 
ETMK ilə bağlı fəaliyyəti, xalq yaradıcılığı ilə təması gənc bəs-
təkarda böyük bədii təəssürat yaratmaqla yanaşı, tədricən əldə 
etdiyi professional təcrübə vasitəsilə xalq mənbələrindən yaradı-
cılıqda istifadə etmə bacarığı meydana çıxdı. 

Q.Qarayev bu illərdə artıq gənc bəstəkar kimi istedadı, yara-
dıcılığı və ictimai fəallığı ilə musiqi ictimaiyyətinin diqqətini 
cəlb etmişdi. O, 1937-ci ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına 
üzv qəbul olunur.  

1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan incəsənəti de-
kadası Q.Qarayevin yaradıcılıq tərcümeyi-halında xüsusilə bö-
yük bir hadisə kimi qeyd olunur. Dekadaya hazırlıq ərəfəsində 
Q.Qarayevin bəstələdiyi “Ürək mahnısı” kantatası yüksək qiy-
mətləndirilir və dekadanın yekun konsertinin bu əsərlə tamam-
lanması qərara alınır ki, bu da gənc bəstəkar üçün böyük yaradı-
cılıq uğuru idi.  

Moskva dekadası Q.Qarayevin sonrakı yaradıcılıq taleyində 
də mühüm dəyişikliklərə yol açdı. Belə ki, ona təhsilini Moskva 
Dövlət Konservatoriyasında davam etdirməsi tövsiyə olundu. 
Beləliklə, Q.Qarayev 1938-ci ildən P.İ.Çaykovski adına Moskva 
Dövlət Konservatoriyasında A.N.Aleksandrovun bəstəkarlıq sin-
finin tələbəsi olur.  
                         

1 Кара Караев. Библиография (составители А.Исазаде, Л.Карагичева). 
Баку, 1969, c. 34. 

2 Yenə orada, s. 35. 
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1941-ci ildə müharibənin başlamasından sonra Q.Qarayev Ba-
kıya qayıdaraq Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Fi-
larmoniyasının bədii rəhbəri vəzifəsini tutur. 1944-cü ildə Azərbay-
can Bəstəkarlar İttifaqının idarə heyəti sədrinin müavini seçilir.  

Bu illər ərzində Q.Qarayev sənətini daha da təkmilləşdirmək və 
yüksək sənətkarlıq vərdişləri qazanmaq üçün yenidən Moskvada 
təhsilini davam etdirir və 1946-cı ilədək Moskva Dövlət Konserva-
toriyasında zəmanəmizin görkəmli sənətkarı Dmitri Şostakoviçin 
bəstəkarlıq sinfinin tələbəsi olur. Bu da onun sənətkarlıq yolunda 
mühüm mərhələ kimi qiymətləndirilir. Q.Qarayevin mütəfəkkir sə-
nətkar kimi formalaşmasında D.Şostakoviçin şəxsiyyətinin, ya-
radıcılığının və estetik görüşlərinin böyük rolu olmuşdur. Q.Qara-
yevin yaradıcılıq prinsipləri məhz D.Şostakoviçin təsiri ilə təşəkkül 
tapmışdır. “Mən musiqidə nəyə nail ola bilirəmsə, bunun üçün 
məhz Dmitri Dmitriyeviçə borcluyam”1. Q.Qarayevin bu sözləri 
onun müəlliminə olan minnətdarlığını əks etdirirdi.  

 

  
Q.Qarayev müəllimi D.D.Şostakoviç ilə 

 
                         

1 Караев К. Слово об учителе //  Советская музыка, 1976, № 9, c. 12-14. 

https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCsl%C3%BCm_Maqomayev_(b%C9%99st%C9%99kar)
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Moskva konservatoriyasında professor D.D.Şostakoviçin 
bəstəkarlıq sinfini bitirərkən Q.Qarayevə verilən xasiyyətnamə-
də müəllimin bu sözləri diqqəti cəlb edir: “Qara Qarayevin bö-
yük və parlaq bəstəkarlıq istedadı var. Ümumi inkişafı son dərə-
cə yüksək səviyyədədir. O, musiqi qabiliyyəti və mədəniyyəti 
olan bəstəkardır. O, alətşunaslıq, polifoniya və musiqi sənətinin 
digər bölümlərinə əla yiyələnmişdir. Q.Qarayev gələcəyi şübhə 
doğurmayan, daim axtarışda olan bəstəkardır” (17.IV.1946). Bu, 
müəlliminin tələbəsinə verdiyi yüksək qiymət idi. Sonradan mü-
əllim-tələbə ünsiyyəti iki böyük sənətkarın dostluğuna çevrildi. 

1940-cı illər artıq musiqi xadimlərinin ön sıralarında olan 
Q.Qarayev üçün, bütün ölkə vətəndaşları üçün olduğu kimi, ağır 
bir sınaq dövrü olur. Vətənpərvərlik hisslərinin musiqiyə təsiri 
altında yaranan müxtəlif həcmli və janrlı əsərlər, sözün əsl mə-
nasında insanları qələbəyə ruhlandırır və minlərlə vətən oğulları-
nın və qızlarının itkisindən doğan kövrək və incə duyğularını tə-
cəssüm etdirirdi. Müharibə mövzusu Q.Qarayevin də yaradıcılı-
ğında aparıcı mövzulardan birinə çevrilmişdi. 

Bu dövrdə musiqi incəsənəti üçün əlamətdar hadisələrdən bi-
ri Tbilisi şəhərində keçirilən Zaqafqaziya xalqlarının incəsənət 
dekadasında Azərbaycan bəstəkarlarının musiqisindən ibarət 
konsertlər oldu. Belə ki, Tbilisi dekadasında ilk Azərbaycan 
simfoniyalarının – Qara Qarayevin, Cövdət Hacıyevin və Soltan 
Hacıbəyovun ilk simfoniyalarının təqdim olunması musiqi mə-
dəniyyətinin yeni mərhələsini şərtləndirdi.  

Q.Qarayevin Birinci simfoniyası (h-moll) 1943-cü ildə, 
D.Şostakoviçin sinfində yazılmış və Böyük Vətən müharibəsi 
qəhrəmanlarının xatirəsinə həsr olunmuşdur.  

Dekada günlərində bu əsər böyük maraq və mübahisə obyek-
tinə çevrildi. Simfoniya barədə Ü.Hacıbəyli, R.Qliyer, S.Vasi-
lenko, Y.Şaporin və o dövrün digər görkəmli musiqi xadimləri-
nin rəyləri də diqqəti cəlb edir. Tənqidçilərdən bəzisi Q.Qaraye-
vin Simfoniyasını quruluşuna və ifadə vasitələrinə görə orijinal, 
yazı texnikası cəhətdən dəyərli bir əsər hesab edirdilər. Bəziləri 
isə simfoniyanı Hindemit ruhunda cəsarətli “neoklassik” ekspe-
riment kimi qiymətləndirirdi.  
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Digər tərəfdən, gənc bəstəkarın ahəngdar musiqi dili yarat-
maq qayğısına az diqqət verməsini və doğma xalq musiqisinə 
yabançı olmasını irad tutur, xalq musiqi xüsusiyyətlərinə etina-
sızlığın labüd bir surətdə abstraktlığa doğru apardığını qeyd 
edirdilər. Bəzi musiqi xadimləri bu kimi ittihamın hələ vaxtı çat-
madığı fikrini irəli sürərək, yaradıcılığa yeni başlayan bəstəkar 
qarşısında kəskin və sərt tələblər qoyulmasına qarşı çıxır, bunu 
özünəməxsus bir imtahan adlandıraraq, vəziyyətdən çıxış yolunu 
yalnız xalq yaradıcılığına yaxınlaşmaqda, onun ruhunu qavra-
maqda görürdü. S.Vasilenkoya məxsus bir fikir xüsusilə diqqə-
təlayiqdir: “Doğma sərvətə yalnız tam hazırlıqlı bir surətdə, tam 
bacarıq qazandıqdan sonra əl atmaq lazımdır”1. 

Moskvada təhsil illərində Qara Qarayev tələbə yoldaşı və sə-
nət dostu Cövdət Hacıyevlə birgə “Vətən” operası üzərində işlə-
yir. Mühаribə mövzusunа həsr оlunmuş operada xalqın yaşadığı 
çətin müharibə dövründən, faşist işğalçılarına qarşı mübarizəsin-
dən, qələbə əzmindən bəhs olunur.  

Opеrаnın librеttо müəllifləri İsmayıl Hidаyətzаdə və Məm-
məd Rаhimdir. Əsərin ilk tаmаşаsı 1945-ci ildə оlmuşdur, ifаçı-
lаr Bülbül (Аslаn), S.Mustаfаyеvа (Dilbər), А.Bünyаdzаdə 
(Mərdаn), B.Mustаfаyеv (Sеrgеy), dirijоr Niyаzi idi. Opera 
1946-cı ildə Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür ki, bu da 
gənc bəstəkarların böyük nailiyyəti idi.  

1930-40-cı illər Q.Qarayevin yaradıcılığında daha bir neçə 
əsərlərlə əlamətdar olmuşdur. İnstrumental musiqi əsərlərindən: 
fortepiano üçün yazılmış “Üçsəsli fuqa” (1939), Sonatina 
(1940), “Azərbaycan rapsodiyası” (1940), simli kvartet üçün 
“Fuqa” (1940), “Kvartettino” (1943), nəfəsli alətlər üçün “İd-
mançılar süitası” (1939), “Azərbaycan marşı” (1943), Birinci 
simli kvartet (1943) və İkinci simli kvartet (1946), simfonik or-
kestr üçün “Azərbaycan süitası” (1939), “Passakaliya və üçmövzu-
lu fuqa” (1941), vokal musiqi sahəsində: xor üçün “Layla” (1939), 
Ömər Xəyyamın sözlərinə “Altı rübai” (1946) romanslar 
məcmuəsi; həmçinin Bakı kinostudiyasında bir neçə bədii və sə-
                         

1 Vətən müharibəsi günlərində Azərbaycan sovet musiqisi. Bakı, Azər-
nəşr, 1945, s. 79. 



 57 

nədli filmlərə (“Bir ailədə”, “Xəzərlilər” və s.) və teatr tamaşala-
rına  (Mir  Cəlalın  “Mirzə Xəyal”  və s.)  yazılmış ilk  musiqi  nü-
munələri bu dövrün məhsuludur. Azərbaycanda bu musiqi janr-
larının əksəriyyətinin əsası Q.Qarayevin yaradıcılığında qoyul-
muş və sonrakı dövrlərdə davam etdirilmişdir. 

Q.Qarayev Moskva Konservatoriyasındakı təhsilini İkinci simfo-
niyası (C-dur) ilə başa vurur. Simfoniyanın partiturası 1946-cı ilin 
yazında sona çatdırılaraq konservatoriyanı bitirmək üçün diplom 
əsəri kimi ən yüksək qiymətə layiq görülmüşdü. 5 hissədən ibarət 
olan bu əsərdə Böyük Vətən müharibəsinin qurtarması ilə əlaqədar 
olaraq insanların keçirdiyi həyəcan hissi təsvir olunmuşdur. 

İkiinci simfoniya ilk dəfə 1946-cı ildə Bakıda dirijor L.Ginz-
burqun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri tərə-
findən ifa edilmişdir. 

Maraqlıdır ki, Q.Qarayevin İkinci simfoniyası da, Birinci 
simfoniya kimi mübahisələrə səbəb olmuş və bu əsər haqqında 
müxtəlif rəylər yaranmışdır. Məsələn, Niyazi Q.Qarayevin İkin-
ci simfoniyasını Azərbaycan musiqi həyatında mühüm hadisə 
hesab edərək, əsərin doğma dillə bağlılığını ön plana çəkirdi. Di-
gər rəyçilər isə İkinci simfoniyanı haqsız olaraq “formalizmdə” 
günahlandırır, bəstəkarın yazı üslubunu “süni” və “qəribə” hesab 
edirdilər1. Bütün bu ziddiyyətli fikirlər, ümumiyyətlə 1940-cı il-
lərin ikinci yarısında mədəniyyətdə yaranmış mənfi təmayüllər-
dən irəli gəlirdi və təbiidir ki, belə təmayüllər müvəqqəti olmuş, 
zamanın sınağından çıxmış əsl sənət əsərlərinin bədii dəyərinə 
xələl gətirə bilməmişdir.  

Qeyd etmək vacibdir ki, Q.Qarayevin İkinci simfoniyası 
onun yaradıcılığının çətin və ziddiyyətli bir dövrünü yekunlaş-
dırdı. Bu dövrdə yaranan əsərlərin müqayisəsi bəstəkarın musiqi 
üslubunun tədricən təkmilləşdiyini, yetkinləşdiyini, aydınlaşdı-
ğını göstərir. Diqqətəlayiq cəhətlərdən biri də odur ki, bu dövrün 
əsərlərində Q.Qarayevin musiqi üslubunun səciyyəvi xüsusiyyə-
tinə çevrilən folklor və professional yaradıcılığın orijinal sintez 
formaları cilalanmışdır. İ.V.Abezqauzun sözlərilə desək: “Q.Qa-

                         
1 Карагичева Л.В. Кара Караев, М., Советский композитор, 1960, с. 42. 
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rayev özünü dünya miqyaslı müasir axına qarşı qoymur, lakin 
həmin prosesdə itmir də. O, bizim günlərin mütərəqqi incəsənə-
tinin tələbləri ilə səsləşən, milli musiqi ənənələrini özündə qo-
vuşduran estetik idealına sadiq qalır”1. 

Beləliklə, Q.Qarayevin yaradıcılığının ilkin mərhələsində 
milli musiqi incəsənətinin ənənələrinin sənətkara verdiyi müna-
sibətdə Q.Qarayevin son dərəcə həssaslığı və yaradıcılıq müstə-
qilliyi, xalq musiqi təcrübəsini yaradıcılıq süzgəcindən keçirmə-
si, onu müasir mühitin intonasiya atmosferinə daxil etməsi, mü-
tərəqqi ənənələrlə əlaqələndirməsi özünü xüsusilə büruzə verdi. 
Eyni zamanda, xalq incəsənətinin fərdi qavranılması xüsusiyyət-
lərinin, milli professional musiqinin və digər milli mədəniyyət-
lərin ənənələrinin sintezi Azərbaycan musiqisinin milli üslub 
əsaslarından biri kimi əhəmiyyət kəsb edir.  

 
*** 

 
Qara Qarayevin yaradıcılığının ikinci mərhələsi – çiçək-

lənmə və təkmilləşmə dövrü 1940-cı illərin sonu, 1950-ci illəri 
əhatə edir. Bu dövrdə bəstəkara əbədi şöhrət gətirən “Leyli və 
Məcnun” simfonik poeması (1947), “Yeddi gözəl” (1952) və 
“İldırımlı yollarla” (1958) baletləri və simfonik süitaları yaran-
mış, Q.Qarayevin yaradıcılığı musiqi incəsənətinin inkişafında 
mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Xüsusilə “Leyli və Məcnun” 
simfonik poeması Q.Qarayevin yaradıcılığında təhsil illərindən 
sonra, yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcını qoydu. Adları çəki-
lən əsərlərin hər biri, əlbəttə ki, Q.Qarayevin yaradıcılıq üslubu-
nun təkamülündə mühüm əhəniyyətli əsərlər kimi diqqətəlayiqdir.  

1940-cı illərdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 
800 illik yubileyinin qeyd olunması ilə əlaqədar olaraq, bir çox 
Azərbaycan bəstəkarları Nizami mövzularına müraciət etmiş, 
müxtəlif janrlarda əsərlər bəstələmişdilər. Q.Qarayevin “Leyli 
və Məcnun” simfonik poeması da bu yubiley münasibətilə şairin 
eyniadlı poemasının təsiri altında yaranmışdır.  
                         

1 Абезгауз И.В. Талант, гражданственность, мастерство // Советская 
музыка, 1968, № 2, с. 31. 
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“Leyli və Məcnun” simfonik poeması ilk dəfə 1947-ci ildə 
Nizami Gəncəvinin 800 illiyinə həsr edilmis təntənəli gecədə 
Niyazinin dirijorluğu altında M.Maqomayev adına Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasının simfonik orkestri tərəfindən ifa olun-
muşdur. Qara Qarayev “Leyli və Məcnun” simfonik poemasına 
görə Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Q.Qarayevin yaradıcılığında Nizami 
poeziyasına müraciət davamlı olmuş, daha bir neçə əsərdə öz tə-
cəssümünü tapmışdır. Belə ki, Q.Qarayev “Leyli və Məcnun” 
simfonik poeması ilə yanaşı, 1960-cı illərdə Nizaminin motivləri 
əsasında çəkilmiş “Leyli və Məcnun” bədii filminin musiqisini 
bəstələmişdir (burada eyniadlı simfonik poemadan fraqmentlər 
də səslənir). O, “Leyli və Məcnun” mövzusu əsasında ömrünün 
son illərində balet yazmağı düşünürdü və bu əsərin bəzi 
eskizlərini də hazırlamışdı. Lakin həmin əsər yarımçıq qaldı. 
Buna baxmayaraq, Azərbaycan Opera və Balet teatrında Q.Qa-
rayevin “Leyli və Məcnun” simfonik poeması əsasında xoreo-
qrafik lövhənin (1969) yaradılması, sonradan isə bunun əsasında 
birpərdəli balet tamaşasının hazırlanması və daimi repertuara 
salınması çox əlamətdardır və bir növ, bəstəkarın arzusunu 
həyata keçirmişdir. 

 Q.Qarayevin Nizami Gəncəvinin sözlərinə, şairin 800 illiyi 
ilə bağlı yazdığı a capella xoru üçün “Payız” əsəri də maraqlıdır. 
Bu xor ilk dəfə 1947-ci ildə Bakıda M.Maqomayev adına Azər-
baycan Dövlət filarmoniyasının xor kapellasının ifasında səslən-
mişdir (xormeyster – M. Kononenko). Bundan daha əvvəl isə o, 
Nizaminin sözlərinə əsaslanan üç təsnifi (“Leyli”, “Şirin”, “Sa-
rənc”, Cabbar Qaryağdıoğlunun ifasından) səs və orkestr üçün 
işləmişdir.  

Bəstəkarın Nizami poeziyasına müraciətinin ən gözəl nümu-
nəsi “Yeddi gözəl” baleti və “Yeddi gözəl” simfonik süitası 
olmuşdur.  

Nizami obrazlarından ruhlanan bəstəkar 1949-cu ildə “Yeddi 
gözəl” simfonik süitasını yazır. Azərbaycan simfonik musiqisi-
nin ən məşhur əsərlərindən olan bu süita dünyanın bir çox guşə-
lərində dinləyicilərin rəğbətini qazanmışdır. Sonradan “Yeddi 
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gözəl” baletinə daxil olan məşhur “Vals”, “Təlxəklərin rəqsi” 
(“Brilyant” xalq rəqsi əsasında), Yeddi gözəlin ayrı-ayrılıqda 
portreti məhz ilk dəfə süitada səslənmişdir. “Yeddi gözəl” sim-
fonik süitası ilk dəfə Niyazinin rəhbərliyi altında ifa olunaraq, 
bir çox görkəmli dirijorların repertuarına daxil olmuşdur.   

Qara Qarayev görkəmli rejissor İsmayıl Hidayətzadənin tək-
lifilə Nizaminin “Xəmsə”si əsasında “Yeddi gözəl” baletini yaz-
mışdır. Baletin libretto müəllifləri Sabit Rəhman, Yuri Slonim-
ski, baletmeyster Pyotr Qusevdir.  

Baletdə Nizami poeziyasının obrazlı məzmunu Q.Qarayev 
musiqisinin emosional quruluşuna yüksək dərəcədə uyğundur. 
Q.Qarayevin Nizami Gəncəvinin poeziyasına müraciəti rəmzi 
məna kəsb etmişdir, belə ki, burada müxtəlif dövrlərə məxsus iki 
sənətkarın dünyaduyumunun yaxınlığı özünü büruzə verir. Bu 
sənətkarları birləşdirən cəhət, hər şeydən əvvəl, onların yaradıcı-
lığındakı milli və ümumbəşəri mədəni irsin sintezidir. Şəxsiyyət – 
onların dünyagörüşündə ən qiymətli meyardır. Burada dünyadu-
yumunun dramatizmi, faciəvi hadisələrin psixoloji təcəssümü də 
eynidir. Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti, ilk növbədə, Nizami-
nin əsərlərinin məğzini işıqlandırır: yüksək mənəvi məhəbbət 
həqiqətin, xeyirxahlığın və işığın mənbəyidir. Əsərdə əsas cəhət 
insani hisslərdir. Q.Qarayevi də məhz mənəvi problemlər, şəx-
siyyətin məhəbbət, xeyirxahlıq və kamillik kimi yüksək keyfiy-
yətləri maraqlandırmışdır. Başqa sözlə desək, bəstəkar baletin 
dramaturgiyasını yaradarkən, Nizaminin parlaq şəkildə təsvir et-
diyi emosional hadisələrə və obrazlara əsaslanmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Nizami obrazlarına müraciət edər-
kən, bəstəkar əgər “Leyli və Məcnun” simfonik poemasında eti-
raz səsini ucaldıb, xeyirlə şərin toqquşmasını verirsə, “Yeddi gö-
zəl” baletində xalqın taleyi ilə qırılmaz tellərlə bağlı olan insanın 
orta əsrlərin zülm və əsarətinə qarşı mübarizəsini açıqlayır. Bu 
əsər qüvvətli romantik duyğularla aşılanmış musiqili-xoreoqra-
fik faciədir. 

Balet 1952-ci ildə Azərbaycan Opera və Balet Teatrının səh-
nəsində tamaşaya qoyulmuşdur: tamaşanın rejissoru İ.Hadayət-
zadə, dirijor Niyazi olmuşdur. Rollarda L.Vəkilova (Ayşə), 



 61 

K.Bataşov (Mənzər), Y.Kuznetsov (Bəhram şah), A.Urvantsev 
(Vəzir) və b. çıxış etmişlər. 

Həmin vaxtdan balet dünyanın bir çox səhnələrində nümayiş 
olunmuş, bir neçə dəfə yeni müəllif redaksiyasında quruluşu ha-
zırlanmışdır.  

1953-cü ildə Bakıdakı uğurdan sonra balet Leninqrad (1953), 
Saratov (1954), Lvov (1955), Daşkənd (1955) şəhərlərində ta-
maşaya qoyulmuşdur. 

1959-cu ildə Moskvada Azərbaycan incəsənəti ongünlüyü 
çərçivəsində balet Dövlət Akademik Böyük Teatrında səhnələş-
dirilmişdi. Bu tamaşa üçün Qara Qarayev baletin yeni redaksiya-
sını işləyib hazırlamış, əvvəlki dörd pərdəlik kompozisiya, lib-
rettoda bəzi süjet dəyişiklikləri, musiqinin ixtisarı hesabına üç 
pərdəyə endirilmişdi. Tamaşanın musiqi rəhbəri və dirijoru Ni-
yazi idi. 

“Yeddi gözəl” baleti 1970-ci ildə VII Beynəlxalq Rəqs və 
Balet Teatrları Festivalı çərçivəsində Parisdə ifa olunmuşdur.  

2002-ci ildə baletmeysterlər Rəfiqə Axundova və Maqsud 
Məmmədovun səhnə quruluşu əsasında müxtəlif ölkələrdən olan 
rəqqasların ifasıında balet İsveçin Stokholm və Höteburq şəhər-
lərində nümayiş etdirilmişdir.  

2008-ci ildə Qara Qarayevin 90 illik yubiley tədbirləri çərçi-
vəsində balet rusiyalı baletmeyster Vasili Medvedevin yeni səh-
nə quruluşunda Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında ta-
maşaya qoyulmuşdur. 2011-ci ildə Vasili Medvedevin səhnə qu-
ruluşu və Yana Temizin librettosu əsasında balet yenidən Mosk-
va Dövlət Akademik Böyük Teatrında səhnələşdirilmişdir.  

2011-ci ildə “Yeddi gözəl” baletinin Başqırdıstan Dövlət Ope-
ra Teatrında xoreoqraf Rinat Abuşahmanovun quruluşunda dirijor 
Rauşan Yakupovun rəhbərliyi ilə səhnəyə qoyulmuşdur. Bu quru-
luş keçmiş 3 pərdəli variantda ifa edilmişdir. 2012-ci ildə Belarus-
da Azərbaycan mədəniyyəti günləri çərçivəsində balet Belarus 
Milli Akademik Böyük Opera və Balet Teatrında səhnələşdiril-
mişdir. 2014-cü ildə balet Kaliforniyada San-Diyeqo Teatrında 
Grossmont simfonik orkestrinin müşayəti ilə ifa olunmuşdur.  

https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborq
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_D%C3%B6vl%C9%99t_Akademik_Opera_v%C9%99_Balet_Teatr%C4%B1
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Göründüyü kimi, Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti dünya-
nın bir çox səhnələrində tamaşaya qoyularaq, çox sevilmişdir. 
“Yeddi gözəl” baleti bu gün də yeni quruluşda səhnədə oynanılır 
və eyni maraqla baxılır. 

1958-ci ildə bəstəkarın ikinci baleti səhnəyə qoyulur. Bu, Le-
ninqrad (indiki Sankt-Peterburq) opera və balet teatrının sifarişi 
ilə yazılmış “İldırımlı yollarla” baleti idi. Baletin libretto müəlli-
fi Y.Slonimski, quruluşçu rejissor K.Sergeyev, dirijor E.Qriku-
rov, rəssam B.Dorrer olmuşdur.  

Baletin mövzusu Cənubi Afrika yazıçısı Piter Abrahamsın 
Cənubi Afrika xalqlarının milli azadlıq mübarizəsinə həsr edil-
miş eyniadlı romanından götürülmüşdür. Böyük rus bəstəkarı 
Sergey Prokofyevin xatirəsini və yaradıcılıq prinsiplərini yüksək 
tutan bəstəkar bu baletini ona ithaf edir. Qara Qarayev 1967-ci 
ildə “İldırımlı yollarla” baletinə görə Lenin mükafatı və Lenin 
ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

Bəstəkar bu əsərilə balet janrının müasirliyin ən aktual prob-
lemlərini əks etdirməyə qadir olduğunu sübuta yetirmişdir. Bu-
rada XX əsrin irqi ayrı-seçkilik, müstəmləkəçiliyə qarşı mübari-
zə kimi mühüm problemlər təcəssüm etdirilmişdir. 

“İldırımlı yollarla” baleti bir çox sovet və xarici ölkə teatrla-
rında – Moskvada, Kazanda, Minskdə, Varnada, Brnoda, Bratis-
lavada və s. şəhərlərdə tamaşaya qoyulmuşdur.  

Beləliklə, iki möhtəşəm əsər - “Yeddi gözəl” və “İldırımlı 
yollarla” baletləri bəstəkarın yaradıcılığının mərkəzində durur. 
Yüksək humanizmlə, böyük ideyalarla aşılanmış bu baletlər hələ 
sovet dövründə musiqi-xoreoqrafiya sənətində yeni səhifə açmış 
və ümumdünya şöhrəti qazanmışdır. 

1960-cı illərdə “Yeddi gözəl” və “İldırımlı yollarla” balet ta-
maşaları və balet musiqisi əsasında simfonik süitalar dünya səh-
nələrində təntənəli yürüşünü yaşamışdır.  

Qara Qarayev özü baletlərin nümayişi ilə bağlı bir sıra xarici 
ölkələrdə olmuşdur. O cümlədən, 1961-ci ildə “İldırımlı yollarla” 
baletindən İkinci süitanın ifası ilə bağlı Los-Ancelesdə I Beynəl-
xalq Müasir Musiqi Festivalında iştirak etmişdir. 1963-cü ildə 
Leninqrad Kiçik (“Malıy”) opera teatrının qastrolları zamanı 
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Qahirədə “Yeddi gözəl” baletinin tamaşaya qoyulması ilə bağlı 
Misir Ərəb Respublikasında səfərdə olmuşdur. 1964-cü ildə 
SSRİ Böyük teatrının qastrolları zamanı “İldırımlı yollarla” ba-
letinin tamaşaya qoyulması ilə bağlı “Varşava payızı” müasir 
musiqi festivalında iştirak etmişdir. 1969-cu ildə “Yeddi gözəl” 
baletinin və “Leyli və Məcnun” simfonik poemasının musiqisinə 
balet tamaşasının göstərilməsi ilə bağlı Parisdə keçirilən ümum-
dünya rəqs festivalında olmuşdur. 

Q.Qarayevin baletləri və balet süitaları ilə yanaşı, 1950-ci il-
lərdə yazılmış simfonik əsərləri arasında “Alban rapsodiya-
sı”nın, “Vyetnam süitası”nın və s. adını çəkə bilərik. Bu əsərlər 
ifadə vasitələrinin rəngarəngliyi, formasının yetkinliyi və müa-
sirliyi ilə fərqlənir. Məzmunun dərinliyi, ideyaların müasirliyi, 
obraz və mövzuların əhatəliyi bu musiqi əsərlərini səciyyələndirir. 

Q.Qarayevin yaradıcılığının ən mühüm və parlaq səhifələrin-
dən birini təşkil edən kino və dram tamaşalarına yazdığı musiqi 
1950-ci illərdə böyük vüsət alır və sonrakı illərdə də bəstəkarın 
yaradıcılığının xüsusi bir sahəsi kimi diqqəti cəlb edir. Xüsusilə 
onun “Uzaq sahillərdə” (rejissor T.Tağızadə), “Don Kixot” (re-
jissor Q.M.Kozintsev), “Qoyya” (rejissor Konrad Volf), “Bir 
məhəlləli iki oğlan” (rejissor İ.Qurin və Ə.İbrahimov), “Mateo 
Falkone” (rejissor T.Tağızadə), “Leyli və Məcnun” (rejissor 
L.Səfərov) və s. bədii filmlərinə, “Xəzər neftçiləri haqqında 
dastan”, “Vyetnam”, “Dənizi fəth edənlər” sənədli filmlərinə, 
“Nikbin faciə”, “İnsan məskən salır”, “Kral IV Henrix”, 
“Otello”, “Qış nağılı”, “Ölülər”, “Antoni və Kleopatra”, “Qəribə 
adam” tamaşalarına yazdığı musiqi qeyd olunmalıdır.  

Bu sahədə Q.Qarayevin bir çox yerli və xarici kinostudiya-
larla, Azərbaycan və Rusiya teatrları ilə yaradıcılıq əlaqəsi sə-
mərəli olmuşdur. Məsələn, Q.Qarayevin 1955-ci ildə Puşkin adı-
na Leninqrad Akademik Dram Teatrının səhnəsində tamaşaya 
qoyulmuş V.Vişnevskinin “Nikbin faciə” pyesinə yazdığı musi-
qi xüsusilə diqqətəlayiqdir (quruluşcu rejissor Q.A.Tovstono-
qov). Bu tamaşa böyük müvəffəqiyyət qazanmış və bir çox teatr 
səhnələrində, o cümlədən xaricdə oynanılmışdır. Bu müvəffə-
qiyyətdə Q.Qarayevin böyük rolu olmuşdur. Çünki bəstəkarın 
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musiqisi tamaşanın ayrılmaz hissəsini təşkil edirdi. Bu musiqisiz 
həmin tamaşanı təsəvvür etmək mümkün deyildi. Eləcə də hə-
min teatrda Q.A.Tovstonoqovun rejissorluğu ilə tamaşaya qo-
yulmuş Şekspirin “IV Henrix” tamaşasının musiqisi uzun müd-
dət yaddaşlarda qalmış və yüksək mükafata layiq görülmüşdür.  

Lakin teatr musiqisinin belə bir cəhətini də qeyd etməliyik 
ki, bu musiqi yalnız tamaşanın səhnədə oynanıldığı müddətdə 
səslənir, tamaşa repertuardan çıxarıldıqdan sonra isə musiqi də 
unudulmaq təhlükəsi ilə rastlaşır. Bu baxımdan, ən yaxşı çıxış 
yolu bəstəkarın həmin musiqi materialı əsasında süitalar və ya 
başqa bir janrda əsərlər yaratmasıdır. Bu cür təcrübə dünya mu-
siqisində də tətbiq olunur.  

Q.Qarayevin yaradıcılığında buna rast gəlirik. Məsələn, İm-
ran Qasımovun “İnsan məskən salır” tamaşasına Q.Qarayevin 
yazdığı musiqi sonradan, eyniadlı bədii filmin də musiqi əsasını 
təşkil etmişdir. Musiqinin ekranlardan səsləndirilməsi onun din-
ləyicilərin yaddaşlarında iz salmasına imkan yaradır. Q.Qa-
rayevin “Alban rapsodiyası”, “Vyetnam süitası”, “Qoyya 
simfoniyası” (F.Qarayevlə birgə) kimi əsərləri də kinofilmlərə 
yazılmış musiqi əsasında yaranmışdır. Bu da bəstəkarın bu 
sahəyə necə məsuliyyətlə yanaşdığını bir daha sübut edir.  

Təsadüfi deyildi ki, Q.Qarayev SSRİ Kinematoqrafçılar İttifa-
qının üzvü seçilmişdir. O, kino və teatr musiqisi sahəsindəki yara-
dıcılığına görə həmçinin, bir çox mükafatlara layiq görülmüşdür.  

Q.Qarayevin yaradıcılığının ikinci mərhələsində, daha dəqiq 
desək, 1946-cı ildən Q.Qarayevin pedaqoji fəaliyyəti başlayır. 
O, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq sinfində 
müəllim kimi çalışaraq, ömrünün sonuna kimi bu vəzifəni da-
vam etdirmişdir. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstə-
karlıq kafedrasının professoru elmi adına layiq görülmuş, 1949-
1953-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru 
olmuşdur.  

35 illik müəllimlik fəaliyyəti dövründə o, 70 nəfərə yaxın 
professional, indi adları dünyanın hər tərəfindən eşidilən bəstə-
karlar nəsli yetişdirmişdir. Q.Qarayevin tələbələrinin hər biri 
özünəməxsus dəst-xəttə malik bəstəkarlar olmaqla, Azərbaycan 
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musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük rol oynamışlar. Rauf 
Hacıyev, Hacı Xanməmmədov, Arif Məlikov, Vasif Adıgözə-
lov, Xəyyam Mirzəzadə, Firəngiz Əlizadə, Oqtay Zülfüqarov, 
Tofiq Bakıxanov və başqaları məhz Qara Qarayevin yetirmələridir. 

Q.Qarayevin özünəməxsus pedaqoji prinsipləri formalaşmış-
dır ki, o, həmin prinsipləri tələbələrinə də ötürərək, onları da 
müəllimlik fəaliyyətini davam etdirməyə və yeni musiqiçi nəsil-
lərini yetişdirməyə sövq etmişdir.  

1940-50-ci illərdə Q.Qarayevin ictimai fəaliyyəti də genişlə-
nir. O, 1948-ci ildə SSRİ Bəstəkarlar İttifaqı idarə heyətinin üz-
vü seçilir. 1952-ci ildə Q.Qarayev Azərbaycan Bəstəkarlar İttifa-
qı idarə heyətinin sədri seçilmiş və ömrünün sonuna kimi bu və-
zifəni yerinə yetirmişdir.  

Həmin ildə o, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının həqiqi üz-
vü seçilmişdir. 

1950-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti yanında SSRİ Dövlət mü-
kafatları üzrə komitənin üzvü təyin edilmişdir. 1954-1982-ci il-
lərdə SSRİ Lenin və Dövlət mükafatları komitəsinin üzvü ol-
muşdur. 1955-1976-cı illərdə IV-IX çağırış SSRİ Ali Sovetinin 
deputatı olmuşdur. 

Q.Qarayevin xidmətlərinin dəyərləndirilməsi onun fəxri ad-
larla təltif olunması ilə bağlıdır. O, 1955-ci ildə Azərbaycan 
SSR-in əməkdar incəsənət xadimi, 1958-ci ildə Azərbaycan SSR 
xalq artisti, 1959-cu ildə SSRİ xalq artisti fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. Sonrakı illərdə də o, Sovet dövrünün bir çox nü-
fuzlu mükafatları –Sosialist Əməyi Qəhrəmanı fəxri adı və me-
dalı ilə, Lenin mükafatı və ordeni ilə, Dövlət mükafatları, digər 
orden və medallarla təltif olunmuşdur.   

 
*** 

 
Q.Qarayevin yaradıcılığının üçüncü mərhələsi 1960-70-ci 

illəri əhatə edir. Bu illər Q.Qarayev yaradıcılığının kamillik döv-
rüdür. Bu illər “Don Kixot” simfonik qravürləri, Fortepiano pre-
lüdləri, Skripka üçün Sonata, Skripka Konserti və Üçüncü sim-
foniya kimi əsərlərlə əlamətdardır. 
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1960-cı illərin əvvəllərində dünya musiqindəki təmayüllərin 
əks-sədası kimi Azərbaycanda meydana gələn “yeni folklor dal-
ğası” cərəyanı yeni üslub təmayüllərinin təzahürü olub, folklora 
yeni münasibəti və bəstəkarlıq üsullarını özündə təcəssüm etdir-
di. Bu mənada Q.Qarayevin həmin illərdəki yaradıcılığı sanki 
təmayüllərin üzvi sintezini ifadə edirdi.  

1960-cı ildə yaranmış “Don Kixot” simfonik qravürləri 
“Mosfilm” kinostudiyasında istehsal olunmuş Q.Kozintsevin 
“Don Kixot” filminə yazdığı musiqi əsasında bəstələnmişdir.  

Q.Qarayev Orta əsrlər mövzusuna – Servantesin məşhur 
“Don Kixot” romanına müraciət edərək, öz musiqisində onun 
komik və faciəvi obrazını yaratması ilə artıq yeni bir Don Kixot 
obrazının təfsirini verdi. Q.Qarayev romandakı hadisələri ardıcıl 
və təfsilatı ilə deyil, onu maraqlandıran ümumi ideyanı – xe-
yirxahlıq naminə qəhrəmanlıq göstərmək istəyən və tənhalığa 
məhkum edilən, cəmiyyətdəki ətalət içində məhv olan gözəl və 
fədakar bir insanın simasını və əməllərini, daha böyük mənada, 
insan və cəmiyyət qarşıdurmasını canlandırmışdır. Başqa sözlə 
desək, bütün dünyada məşhur olan və fəlsəfi mahiyyət kəsb 
edən “Don Kixotluq” ideyasının məğzini aça bilmişdir. Əsərin 
musiqi və rəssamlığın qarşılıqlı əlaqələrindən doğan janr xüsu-
siyyətləri, teatral keyfiyyətlərə malik musiqi dramaturgiyası, gö-
rümlü musiqi obrazları dahiyanə şəkildə təcəssüm olunaraq, bu 
məqsədə yönəldilmişdir.  

Təsadüfi deyildir ki, Q.Qarayevin “Don Kixot” simfonik 
qravürləri balet səhnəsinə gətirilmiş, bir pərdəli balet quruluşun-
da hal-hazırda Azərbaycan Opera və Balet Teatrının daimi re-
pertuarındadır.  

 Ümumiyyətlə, “Don Kixot” simfonik qravürlərinin yaran-
ması aydın göstərdi ki, Q.Qarayevin yaradıcılığında prinsipcə 
mühüm dəyişikliklər baş vermişdir. Burada folklor elementləri-
nin mürəkkəb transformasiyasının məharətlə həyata keçirilməsi, 
bəstəkarlıq texnikasının kamilliyi diqqəti cəlb edir ki, bu da 
Q.Qarayevin yaradıcılıq üslubunun yeni təmayüllərlə dolğunlaş-
masını önə çəkmişdir. 
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1960-cı illərdə sovet məkanında musiqi mədəniyyətində mü-
şahidə olunan yeni mərhələ üslub təmayüllərinin qarşıdurmasına 
gətirib çıxarmışdı ki, bu da əsas klassik cərəyanla radikal yeni-
liklərin paralel inkişafında özünü göstərdi. Sovet musiqisinin 
kök salmış ənənələrinin, “alışdığımız” simfonik və kamera mu-
siqisi janrlarının geniş inkişaf etdiyi bir şəraitdə atonallığa, do-
dekafoniyaya meyil, orkestr tərkibinə və obrazlarına görə qeyri-
adi bir əsərin yaranması sünilik, eksperimentçilik təsiri yaradırdı.  

Tədricən, təbii və tənqidi seçmə prosesində hüdudlar müəy-
yənləşdirildi. Yalnız musiqi təfəkkürünün klassik əsasları ilə 
sintezdə sanballı bədii nəticələr vermiş istiqamətlər öz mövqeyi-
ni saxlaya bildi. Q.Qarayevin Üçüncü simfoniyası məhz belə 
əsərlərdəndir.  

Üçüncü simfoniyanın ilk ifası 1965-ci il 21apreldə Moskva-
da, 2 iyunda Bakıda baş tutmuş və böyük coşqunluqla qarşılan-
mışdır. Bu əsər həm Q.Qarayevin yaradıcılığının dönüş nöqtəsi 
olmaqla, həm də Azərbaycan musiqisinin yeni səhifəsi kimi mu-
siqi tarixinə yazılmışdır.  

Bəstəkar bu əsərdə dünya musiqisində geniş yayılmış bəstəkar-
lıq üsullarına, seriyalı yazı texnikasına müraciət etməklə, onu ənə-
nəvi klassik formalarla və milli musiqi təfəkkürü ilə qovuşdurmağa 
nail olmuş və bəstəkarlıqda yeni bir istiqamət yaratmışdır. Sonrakı 
əsərlərində də o, bu yolu davam etdirərək, Skripka konserti, “Zərif-
lik” monooperası kimi müasir seriya üslubunda yaratdığı əsərlərin-
də orijinal intonasiya qruplaşmalarını milli ruhla vəhdətdə verməyə 
nail olmuş, bununla da klassik və müasir musiqi ənənələrinin qo-
vuşmasından yüksək fəlsəfi-epik ruhlu musiqi yaranmışdır.  

Bu dövrdə bəstəkar tərəfindən bir çox müxtəlif janrlı əsərlər 
yazılmışdır. Bu kimi mühüm əhəmiyyətli instrumental əsərlər sı-
rasında fortepiano üçün “24 prelüd” silsiləsinin dördüncü dəftə-
rinin tamamlanmasını, “Altı uşaq pyesi” məcmuəsini, “12 fuqa” 
(ilk dəfə 1983-cü ildə, bəstəkarın ölümündən sonra ifa olunub), 
Orqan üçün prelüd və fuqanı qeyd etmək olar.  

Həmçinin, bu dövrə aid olan violin və fortepiano üçün Sonata – 
ilk dəfə 1964-cü ildə Sərvər Qəniyev (violin) və Zöhrab Adıgözəl-
zadənin (piano) ifasında səslənib, kamera orkestri üçün “Klassik 
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süita” 1966-cı ildə Azərbaycan radiosu və televiziyası kamera or-
kestrinin ifasında Nazim Rzayevin dirijorluğu ilə səsləndirilib.  

Violin ilə simfonik orkestr üçün Konsert isə ilk dəfə 1968-ci 
ildə Qorkidə Leonid Koqan və Qorki filarmoniyası simfonik or-
kestrinin ifasında və P.İ.Çaykovski adına Moskva konservatoriya-
sının Böyük zalında, Q.Qarayevin 50 illiyi ilə bağlı keçirilən ya-
radıcılıq gecəsində L.Koqan və SSRİ Dövlət simfonik orkestrinin 
ifasında, Y.Svetlanovun dirijorluğu altında bir daha ifa olunub.  

Bu dövrdə Q.Qarayev tərəfindən daha bir neçə diqqətəlayiq əsər-
lər – simfonik orkestr üçün “Matəm odası”, Rəsul Rzanın sözlərinə 
qiraətçi, xor və simfonik orkestr üçün “Lenin” plakat oratoriyası, Sə-
məd Vurğunun sözlərinə “Zamanın bayraqdarı” kantatası bəstələ-
mişdir. Həmçinin, Anri Barbüsün əsəri əsasında “Zəriflik” mono-
operası, Edmon Rostanın “Sirano de Berjerak” dramı əsasında “Çıl-
ğın qaskoniyalı”  müzikli  də bu  dövrdə yaranmışdır.  Qeyd edək ki,  
bu əsərlər Azərbaycan musiqisində bu janrların ilk nümunələridir. 

“Zəriflik” monooperası 1972-ci ildə bəstələnmiş, lakin tama-
şaya qoyulmamışdır. XX əsrin məşhur fransız yazıçısı Anri Bar-
büsün eyniadlı novellasından götürülmüş süjet xətti operanın ye-
ganə personajı olan qadının ardıcıl inkişaflı monoloqu əsasında 
qurulmuş və müasir insanın mürəkkəb psixoloji aləminin açıl-
masına yönəlmişdir. Buna görə əsərin janr xüsusiyyəti bəstəkar 
tərəfindən monoopera kimi müəyyən olunmuşdur. Partitura ka-
mera orkestri üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Q.Qarayevin “Çılğın qaskoniyalı” müzikli (musiqili komedi-
yası) 1975-ci ildə yazılmışdır. Libretto müəllifi P.Qradovdur. 
1978-ci ildə Moskva operetta teatrında “Çılğın qaskoniyalı” mü-
ziklinin ilk tamaşası olmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət 
Musiqili Teatrının daimi repertuarındadır. 

XX əsrdə musiqili komediyanın bir növü olan müzikldə est-
rada musiqisindən geniş istifadə olunur. Bəstəkarın bu janra mü-
raciət etməsi onun yaradıcılığında dövrün üslub təmayüllərindən 
irəli gələn yeni dramaturji üsullar və ifadə vasitələrini önə 
çəkmişdir. Müzikl, əsasən kinofilmlərə və dram tamaşalarına 
yazılan estrada üslublu musiqi üçün xarakterik olan mahnı və 
rəqslərdən, caz improvizasiyalarından ibarətdir.  
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Əsərin qəhrəmanı Sirano de Berjerak hazırcavab şair və dəli-
qanlı duelçi, dərin düşüncəli filosof və igid bir tarixi şəxsiyyət ol-
sa da əsərdəki obrazlar romantik boyalarda təcəssüm olunmuşdur. 

Bəstəkar E.Rostanın yaşadığı dövrə aid musiqini təcəssüm 
etdirmək üçün, öz təbirincə desək, “müasir ritmik strukturlar 
əsasında zəmanəmizdən XVII əsr musiqisinə körpü”1 salmışdır. 
Bu səbəbdən, əsərin üslubu olduqca çoxçalarlıdır və özündə 
klassisizmə xas intonasiyaları, romantik harmoniyaları, XX əs-
rin ritmlərini ahəngdar surətdə cəmləşdirmişdir.  

Bu dövrdə kino və teatr musiqisi sahəsində bəstəkarın yeni 
maraqlı əsərləri meydana gəlmişdir. Q.Qarayevin oğlu F.Qa-
rayevlə birgə yazdığı “Qoyya” filminə musiqi bu dövrün diqqə-
təlayiq nailiyyətlərindən hesab olunur. Bəstəkarlar 1971-ci ildə 
“Qoyya” filminə yazdığı musiqi ilə bağlı çəkiliş qrupu ilə Alma-
niya Demokratik Respublikasında səfərdə olmuşlar. Bu musiqi 
əsasında yazılmış “Qoyya” simfoniyası ilk dəfə 1983-cü ildə, 
bəstəkarın ölümündən sonra ifa olunmuşdur. 

1960-70-ci illərdə Q.Qarayev xarici ölkələrə səfərlər edərək, 
beynəlxalq miqyaslı festivallarda və müsabiqələrdə münsiflər 
heyətində iştirak etmişdir. Bu baxımdan, bir neçə əlamətdar ta-
rixi qeyd edə bilərik. 1966-cı ildə Dirijorların İkinci Ümumitti-
faq musabiqəsində münsiflər heyətinin sədri olmuş, sovet mədə-
niyyət və incəsənət ustaları sırasında İspaniyaya səfər etmişdir.  

1969-cu ildə ildə sovet mədəniyyət və incəsənət ustaları ilə 
Yaponiyaya səfər etmişdir. 1972-ci ildə “Varşava payızı” müasir 
musiqi festivalında və bəstəkarlar ittifaqları katibliklərinin top-
lantılarında keçirilən balet artistlərinin İkincı beynəlxalq musa-
biqəsində münsiflər heyətinin üzvü olmuşdur. 1973-cü ildə 
P.İ.Çaykovski adına V beynəlxalq musiqi musabiqəsinin mün-
siflər heyətinin üzvü olmuş, modal musiqi məsələləri ilə bağlı 
Türkiyədə keçirilən beynəlxalq konqresdə iştirak etmişdir. 1976-
cı ildə “Gənc bəstəkarların yetişdirilməsi” simpoziumunun 
işində iştirak etmiş, sovet və italyan bəstəkarlarının ikitərəfli 
görüşündə iştirakı ilə bağlı İtaliyanın Pezaro şəhərinə səfər 

                         
1 Бакинский рабочий, 1973, 26 сентября. 
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etmişdir. 1978-ci ildə Ümumdünya müəllif hüquqları agentliyi 
konqresinin iştirakçısı kimi Parisdə səfərdə olmuşdur. 

Bütün bu səfərlərdə, görüşlərdə o, nüfuzlu musiqi xadimi ki-
mi tanınmış və dünya miqyasında musiqi ictimaiyyətinin hörmə-
tini və rəğbətini qazanmışdı.  

Qara Qarayev 1982-ci il mayın 13-də Moskvada vəfat etmiş 
və Bakıda dəfn olunmuşdur. Bəstəkarın xatirəsi xalqımızın qəl-
bində yaşayır, hər il fevralın 5-də və mayın 13-də musiqi ictima-
iyyəti tərəfindən xatirəsi anılır, məzarı ziyarət olunur. Bəstəkarın 
musiqisi Azərbaycanda və xarici ölkələrdə görkəmli musiqiçilə-
rin konsert proqramlarında ifa olunur, musiqi təhsili ocaqlarında 
tədris proqramlarının əsasını təşkil edir, radio və televiziya ek-
ranlarında səslənir və bəstəkarın adını yaşadır. 

 
*** 

 
Musiqili-səhnə əsərləri 

“Vətən” operası 
 

Qara Qarayevin və Cövdət Hacıyevin birlikdə bəstələdiyi 
“Vətən” оpеrаsı 1945-ci ildə Azərbaycan Opera və Balet Teat-
rında tamaşaya qoyulmuşdur. Böyük Vətən müharibəsinin 
(1941-1945) hadisələrinə həsr olunmuş bu qəhrəmаni-vətənpər-
vərlik оpеrаsı dövrün musiqi təmayüllərinin təcəssümü, Azər-
baycan operasının inkişafı baxımından mühüm rol oynamışdır.  

“Vətən” operası “Kоrоğlu” оpеrаsının, eləcə də rus klаssik 
оpеrаlаrının ənənələrinə əsаslаnaraq, оnlаrı yeni tarixi mövzu – 
müharibə mövzusu çərçivəsində dаvаm еtdirmişdir. Bəstəkаrlаr 
mövzunun həqiqi bədii təcəssümünə nаil оlmаq üçün müхtəlif 
üsullаrdаn istifаdə еdərək, həm kütləvi səhnələrin, həm də оb-
rаzlаrın musiqi dilinin həmаhəng və rеlyеfli оlmаsınа çаlışmışlаr.  

“Vətən” оpеrаsındа xorlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əsər-
dəki xalq səhnələrinin, həm savaş meydanındakı əsgərlərin, həm 
də arxa cəbhədə əmək meydanındakı insanların mübarizə əzmi-
nin, qələbəyə inamının döyüş ruhunu əks etdirmək üçün xor səh-
nələrinə geniş yer verilmişdir. Operadakı hadisələrin gedişatı, 
baş qəhrəmanların solo və ansambl səhnələri də əksər hallarda 
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xor səhnələri fonunda cərəyan edir. Bu baxımdan xorlar əsərin 
vətənpərvərlik ideya-məzmununu, qəhrəmani janr xüsusiyyətlə-
rini üzə çıxaran əsas vasitələrdən birinə çevrilir.  

Eyni zamanda, gеniş inkişаflı оpеrа fоrmаlаrı – аriyа və аn-
sаmbl səhnələri üstünlük təşkil еdir. Оpеrаnın bаş qəhrəmаnlаrı 
Аslаn və Dilbər lirik və vətənpərvər ruhlu оbrаzlаrdır. Хüsusilə 
Аslаnın pаrtiyаsı təmkinliliyi, mеlоdik və ritmik хüsusiyyətlərin 
vəhdəti ilə fərqlənir. Оnun intоnаsiyаlаrı öz köklərinə görə аşıq 
musiqisi ilə bаğlı оlub, yüksək tеssiturаlı inkişаfа, аrdıcıl hərə-
kətli mеlоdik хəttə mаlikdir və şikəstə, qəhrəmani tipli aşıq mu-
siqisi janrlarına əsaslanır. 

Aslan obrazının musiqi xarakteristikası həm solo nömrələrdə - 
ariya və ariozolarda, həm də ansambl və xor səhnələrində açılır. 
Aslanın vokal partiyası işıqlı, gümrah, coşqun xarakteri ilə, vətən-
pərvər ruhu ilə fərqlənir. Vətənin düşmənlərilə əzmkarlıqla vuru-
şan qorxmaz gəncin obrazı üslub xüsusiyyətləri və melodik-into-
nasiya məzmunu baxımından xalqın obrazı ilə vəhdətdə verilir.  

Aslanın I pərdədəki ariyası bu baxımdan səciyyəvidir. Ariyanın 
melodiyasında müəyyən rəvayətçilik, çağırışçılıq xüsusiyyətləri özü-
nü göstərir. Aslan xalq kütlələrinə müharibənin çətinliklərindən, dö-
yüşçülərin iğidliyindən, Vətəni qorumaq şərəfindən danışır. Bu cə-
hətlər musiqi quruluşunda fəal yüksələn kvarta intonasiyasının əmələ 
gətirdiyi xarakter intonasiya və metroritmik cizgilərdə, aşıq hava-
larına xas olan ritmik-melodik formalı müşayiətdə öz əksini tapır. 
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Aslanın həm bu ariyasında, həm də digər ariya və ariozoların-
da melodik inkişaf muğam improvizasiyasına xas ifadə tərzində 
verilir. Bilavasitə solo musiqi nömrələri üçün xarakterik olan üç 
hissəli formada kənar hissələrin aşıq musiqi üslubunda, orta hissə-
nin isə muğamvari üslubda olması diqqətəlayiqdir. Burada qəhrə-
mani çağırış intonasiyalarının lirik hisslərlə növbələşməsi musiqi-
nin üslub xüsusiyyətlərinin dəyişməsi vasitəsilə qabarıq ifadə olu-
nur. Musiqinin aşıqvari və eləcə də muğamvari quruluş prinsipləri 
Aslanın partiyası üçün səciyyəvi xüsusiyyətə çevrilmişdir. Bu-
nunla yanaşı, Aslanın partiyasında geniş nəfəsli melosa malik 
olan opera ariozoluğu, eləcə də, müasir kütləvi mahnı intonasiya-
ları özünü büruzə verir. Bütün bunlar obrazın açılmasına xidmət 
edən ifadə vasitələrinin zənginliyini üzə çıxarır. 

Dilbər оbrаzı хаlq mаhnılаrı ruhundа, lirik əhval-ruhiyyəli 
musiqi ilə xarakterizə olunur. Dilbərin аriyаlarındа və Аslаnlа 
duеt səhnələrində onun incə, zərif surəti səciyyələndirilir. 

Onun ilk xarakteristikasında – I pərdədən ariyasında Dilbərin 
könüllü cəbhəyə getmək haqqında qərarı səslənir. Ariyanın mu-
siqi məzmununda qətiyyətli marş xüsusiyyətləri, metroritmin 
punktir quruluşları özünü büruzə verir. 

Dilbərin digər ariyası (III pərdədə) lirik-qəmli xarakterli 
olub, onun Aslana qarşı məhəbbət və həsrət hisslərini əks etdirir. 
Bu ariyada muğamvari üslub və xalq bayatılarına xas quruluş 
prinsipləri təzahür edir: melodiyanın bir oktava yuxarıda yüksək 
zirvədən başlanması, sabit səs ətrafında gəzişmələr, zəngulələr-
dən, melizmlərdən istifadə olunması, müşayiətin orqan punktu 
üzərində qurulması, kulminasiyaya doğru tədrici yüksəliş, musi-
qi quruluşundakı refrenlik bu qəbildəndir. 

“Vətən” оpеrаsında Аzərbаycаn оpеrаsı üçün yеni оlаn ха-
rаktеr və surətlərin, eləcə də bunlarla bağlı ifаdə vаsitələrinin 
əsərə dахil еdilməsi özünü göstərir. Bu bахımdаn Mərdаn surəti 
mаrаqlı və mürəkkəb оbrаzlаrdаn biridir. Ziddiyyətli хаrаktеrə 
mаlik bu оbrаz məhəbbət və qısqаnclıq hissləri аrаsındа çırpınır. 
Mərdаnın pаrtiyаsı drаmаtizmi ilə diqqəti cəlb еdir. Оnu хаrаk-
tеrizə еdən musiqi kəskin ritmikаlı оlub, gərgin əhvаl-ruhiyyə 
dаşıyır. Еyni zаmаndа, Mərdаnın pаrtiyаsındа musiqinin inkişafı 
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muğаm imprоvizаsiyаsı prinsiplərinə əsaslanır ki, bu dа mеlоdi-
yаnın vаriаntlı-sеkvеnsiyаlı inkişаfındа, оnun tədricən lаd-intо-
nаsiyа bоyаlаrı ilə zənginləşdirilməsində özünü göstərir. 

 

 
Mərdan obrazı operada gərgin reçitativlərlə, dramatik ariya 

və ariozolarla xarakterizə olunur. Mərdanın partiyasında opera 
ariyaları üslubunda olan geniş nəfəsli melos, lirik və dramatik 
deklamasiyalı ifadə tərzi muğam improvizasiyaları ilə birləşir və 
onun vokal partiyasının əsasını təşkil edir. Onun birinci pərdə-
dən ariyası dramatizmi ilə fərqlənir və inkişaf prosesində musiqi 
məzmunu lirik, qəhrəmani, psixoloji intonasiyalarla zənginləşir. 

Хüsusilə аriyаnın оrtа bölməsində kulminаsiyаdа drаmаtik 
gərginlik sоn həddə çаtdırılаrаq, qəhrəmаnın ziddiyyətli hissləri-
ni аçıqlаyır. 

Mərdanın hər iki ariyası və reçitativləri muğamvari üslubda 
inkişaf etdirilərək, çahargah və rast lad-intonasiyalarına əsasla-
nır ki, bu da obrazın səciyyələndirilməsi baxımından leytintona-
siya əhəmiyyəti kəsb edir.  
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Аzərbаycаn оpеrаsı üçün yеni оlаn cəhətlərdən biri də düş-
mən оbrаzının (alman fаşistlərinin) qrоtеskli musiqi хаrаktеristi-
kаsının yаrаdılmаsıdır. Bunun üçün də bəstəkаrlаr müvаfiq ifаdə 
vаsitələri tаpа bilmişlər.  

Ümumiyyətlə, “Vətən” оpеrаsının musiqi üslubu mаhnıvаri-
liyi, аriоzо хаrаktеrli оlmаsı ilə fərqlənir. Burаdа хаlq mаhnı və 
аşıq yаrаdıcılığının ənənələri ilə yаnаşı, muğаm аvаzlаrındаn dа 
çox istifаdə оlunur ki, bu dа gеnişnəfəsli mеlоdik inkişаfа təkаn 
vеrir. 

Beləliklə, Q.Qarayevin C.Hacıyevlə birgə bəstələdikləri 
“Vətən” operası yarandığı dövrdə Azərbaycan operası tarixində 
janr və musiqi üslub xüsusiyyətləri baxımından, özündən əvvəl-
ki ənənələrə əsaslanaraq, eyni zamanda, yeni cəhətlər gətirmək-
lə, müəyyən bir mərhələ yaratmış oldu. 

 
***  

“Yeddi gözəl” baleti 
 

1952-ci ildə yaranmış “Yeddi gözəl” baleti XII əsr dahi 
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizaminin eyniadlı poemasına 
əsaslanır. Lakin baletdə yalnız bu poemanın süjet xətti deyil, şai-
rin yaradıcılığının əsas istiqamətverici mövzusu - əxlaqi-etik də-
yərlər ön plana çəkilmiş və Q.Qarayevin baletində böyük emo-
sional qüvvə ilə səsləndirilmişdir. Parlaq teatral musiqi, relyefli 
obrazlar, dramaturji konfliktin simfonik üsullarla açılması, həyə-
canlı musiqi xoreoqrafik faciənin əsas cəhətləridir.  

Balet üzərində iş prosesində bəstəkar, libretto müəllifləri və 
baletmeyster əsərin məzmununu Nizami obrazlarına daha çox 
yaxınlaşdırmağa çalışmışlar. Bu barədə baletmeyster P.Qusev 
yazırdı: “Slonimski Nizaminin obraz və ideyalarının saxlanılma-
sı, dramaturgiyanın aydın və məntiqli olması uğrunda mübarizə 
aparırdı. Qarayev ehtirasların dərinliyi və çoxcəhətliliyinin, lirik 
hisslərin saflığının, məzmunda, süjetdə, obraz və xarakterlərdə 
milli ruhun təcəssümünün tərəfdarı idi”1. 
                         

1  Гусев П. Как создавался балет «Семь красавиц» // Кара Караев. 
Статьи. Письма. Высказывания. М., 1978, c. 361. 
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Baletdə Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasının süjeti nağıl və 
əfsanə kimi deyil, ictimai dram kimi şərh olunmuşdur. Libretto 
müəllifləri həm poemanın süjetini yığcamlaşdırmış, həm də on-
dan bir qədər kənara çıxmışlar. Eyni zamanda, “Xəmsə”dəki 
başqa poemalarının motivlərindən istifadə edərək, baletin süjet 
xəttini genişləndirmişlər. Baletin dramaturgiyası bir neçə inkişaf 
xəttinə əsaslanır. 

Baletin süjet xəttinin əsas istiqaməti xalq və hökmdar qarşı-
durması ilə bağlıdır. Bir tərəfdən, xalq və onun nümayəndələri 
Aişə, Mənzər, Bəhram şahı ədalətli bir hakim kimi görməyi ar-
zulayır, lakin xalqla zəif iradəli şah arasında barışmaz ziddiyyət-
lər vardır və bu da xalqı qəzəbləndirir və şaha olan etimadını 
azaldır. Qəddar Vəzirin obrazı xalq və şah arasındakı uçurumun 
dərinləşməsinə gətirib çıxarır.  

Digər bir dramatik xətt – Aişə və Bəhramın sevgisi mövzusu 
ilə bağlıdır. Aişənin yüksək mənəvi-əxlaqi hissləri Bəhramın şəh-
vani hisslərinə qarşı qoyulur. Əfsanəvi yeddi gözəl gənc şahın du-
manlı xəyallarının təcəssümüdür. Şahın və Aişənin iki təzadlı sev-
gi anlamının toqquşması qəhrəmanların məhvinə səbəb olur.  

“Yeddi gözəl” baleti obraz baxımından bütövlükdə Q.Qara-
yev yaradıcılığının müxtəlif tərəflərini əks etdirən lirik, qəhrə-
mani və xarakter obrazlar dairəsinə bölünür. Bununla belə bale-
tin dramaturji xəttində bütün bu obrazlar bir-birilə bağlanır. 

“Yeddi gözəl” baletinin musiqisi səhnədə cərəyan edən hadi-
sələrlə dərindən bağlıdır. Əsərin musiqi dramaturgiyası simfonik 
musiqi qanunları ilə vəhdət təşkil edərək, müəllifin üslub xüsu-
siyyətlərini qabarıq əks etdirir. Bu cəhət baletin musiqi inki-
şafına geniş vüsət verir və bədii ideya mənasına tamlıq aşılayır. 
Balet dolğun obrazlı musiqiyə malikdir.  

Baletin hər bir epizodu konkret süjet məzmunu ilə bağlı 
olub, musiqidə olduqca ifadəli təcəssümünü tapır. Bütün balet 
boyu istər solo, istər ansambl, istərsə də kütləvi rəqs səhnələri 
əsl simfonik inkişaf və dramatik gərginlik kəsb edir. Canlı hərə-
kətli rəqslər əsərdə mühüm rol oynayır.  

D.Şostakoviç “Yeddi gözəl” baletinin musiqisini xarakterizə 
edərək yazırdı ki, baletin musiqisi “böyük maştaba, geniş nəfəsə ma-
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lik olan həqiqi simfonik musiqidir”. Əsərin musiqisi bütövlükdə, 
fasiləsiz inkişaf edib vüsətə çatan vəhdət və ahəngdarlıqla qavranılır.  

Baletin musiqi məzmunu xalq səhnələri ilə zəngindir. Xalq 
həyatı çoxcəhətli: əməkdə, şadlıqda, çətin həyat sınaqlarında, 
qəzəblə dolu mübarizədə  təsvir olunur. Xalq obrazı leytmotiv-
lərlə müşayiət edilir. Baletdə xalqın qüdrətini tərənnüm edən 
işıqlı əhval-ruhiyyəli leytmotiv əzəmət və iftixarla səslənir. Di-
gər iki leytmotiv isə xalqın dərd-qəmini və qəzəbini ifadə edir. 
Xalqın nümayəndələrinin də obrazları bu ruhda leytmotivlərlə 
səciyyələndirilir.  

Azərbaycan xalq musiqisinin intonasiya və ritmləri əsərin 
musiqi məzmununda aparıcı rol oynayır. Bəstəkar öz musiqisi 
ilə doğma xalqının ruhunu, arzu və istəyini ifadə etməyə nail ol-
muşdur. “Yeddi gözəl”in partiturası musiqi folklorunun ən müx-
təlif ənənələrinə yaradıcılıqla yanaşmanın gözəl nümunəsidir. 
Baletin musiqisində Azərbaycan xalq melosuna məxsus lad-in-
tonasiya elementləri, səciyyəvi ritmik ifadələr və hərəkət for-
mulları öz ifadəsini tapır. Bununla əlaqədar olaraq, xüsusi qeyd 
etməliyik ki, “Yeddi gözəl” baletində xalq instrumental musiqisi 
Q.Qarayev üçün mühüm yaradıcılıq mənbəyi olmuşdur.  

Baletdə bəstəkarın ən mühüm uğurlarından biri – lirik tema-
tizmin formalaşmasıdır, belə ki, özünəməxsus musiqi dilinə ma-
lik Q.Qarayev lirikası məhz bu baletdə təşəkkül tapmışdır. Niza-
mi yaradıcılığına müraciət edərkən, Q.Qarayev tərəfindən obraz-
ların təsvirində ifadəli lirik intonasiyanın təcəssümünün qabarıq 
verilməsi, onun yaradıcılığındakı psixoloji başlanğıcı daha da 
qüvvətləndirmişdir. Bu isə, hər şeydən əvvəl, musiqinin lirik 
spektrinin genişləndirilməsi ilə bağlıdır. İlhamlı yüksəliş, emo-
sional sərbəstlik yüksək lirikanı faciəvi hisslərdən fərqləndirir.  

Q.Qarayevin lirikası Aişə obrazının musiqi səciyyəsində öz 
əksini tapmışdır. Baletin əsas qəhrəmanı Aişəni səciyyələndirən 
musiqinin spesifik xüsusiyyətini məhz liriklik təşkil edir. Aişə 
obrazı dramaturji cəhətlərlə bağlı bir sıra mərhələlərdən keçir. 
Obrazın inkişaf istiqaməti hadisələrin konkret gedişatı ilə bağlı-
dır.  Baletdə xalq  səhnələri  də sanki  baletin  ümumi  lirik  xəttinə 
qovuşur. Yeddi gözəlin obrazı da lirikaya bürünmüşdür. 
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Baletin bir sıra obrazları leytmotiv sistemi ilə xarakterizə edil-
mişdir. Xalqın nümayəndəsi Aişənin Bəhram şaha olan yüksək 
məhəbbəti, onun faciəsi baletin əsas lirik xəttidir. Aişə ilə bağlı 
olan musiqi parçaları baletin ən gözəl, valehedici səhifələridir.  

Aişə obrazı bitkin və hərtərəfli xarakterizə edilmişdir. Onun 
partiyasında leytmotivlərə yer verilməsə də, onun obrazı intona-
siya etibarilə bir-birinə yaxın, təsirli lirik melodiyalarla canlan-
dırılır. Aişənin musiqi nömrələri onun daxili aləmini açıb göstərir.  

Xüsusilə Aişənin Bəhramla duet səhnələrində musiqinin də-
rin təsiredici gücü ilə onların şairanə xəyalpərvərliyi, pak və mü-
qəddəs məhəbbət hissləri tərənnüm olunur.  

Aişə və Bəhramın Adajiosu qəhrəmanlar arasında ani yara-
nan və coşan məhəbbətin həm səadət, şadlıq dolu anlarını, həm 
də bədbinlik hissiyyatını ifadə edir. Obrazın emosional və psixo-
loji vəziyyətinin yozumu baxımından Adajio, sözün əsl məna-
sında, simfonik vüsətə malikdir. Adajionun mövzusu dinamikli-
yi və bədii tamlığı baxımından Q.Qarayev lirikasının ən gözəl 
nümunələrindən biridir. 

  

  
Adajionun melodiyası ifadəli plastikası, emosional gərginliyi 

artıran fasiləsiz inkişaf xətti, rast və segah ladlarına əsaslanan 
melodikanın harmonik quruluşunun vəhdəti milli musiqi xüsu-
siyyətlərindən gələn cəhətlər kimi diqqətəlayiq olub, onun təsir 
gücünü artıran amilə çevrilir. 

Yeddi gözəli xarakterizə edən əsas leytintonasiya quruluşu 
birbaşa, ardıcıl leyttematik inkişaf xəttini təşkil edir. Yeddi gö-
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zəlin səhnədə görünməsi, bütövlükdə yeddi gözəl obrazı leyt-
mövzu ilə bağlıdır. Bu mövzu sehrli nağıllar aləmini əks etdirir. 
Musiqi xəyali, sirli əhval-ruhiyyə yaradır. Yeddi gözəlin obra-
zında fantastik, romantik xəyallar, eyni zamanda, milli səciyyəvi 
cizgilər mürəkkəb surətdə qovuşmuşdur.  

Yeddi gözəlin bir-birinin əksi olan mövzu xarakteristikası 
eyni zamanda bir-birini tamamlayır. Belə ki, yeddi gözəlin əsas 
leytmövzusu proloqda təzahür edir.  

 

 

 
 

Mövzunun modifikasiyası “Gözəllər gözəli”nin lirik adajio-
sunda əks olunur. Nəhayət, üçüncü leytmotiv variantı kulminasi-
yada – yeddi gözəlin “Vals”ında özünü göstərir. Sonda hər üç 
leytmövzu xaotik, pərakəndə, fraqmentlərlə təzahür edərək, bir-
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birilə bağlanmır və yeddi gözəlin xəyali aləminin dağılmasını tə-
cəssüm etdirir.  

Q.Qarayev tərəfindən yeddi gözəlin musiqi portreti xüsusi 
bir həssaslıqla və zövqlə yaradılmış və baletdə ayrıca bir diver-
tisment şəklində təqdim olunmuşdur. Bəstəkar müxtəlif xalqla-
rın musiqi folklorunun xüsusiyyətlərindən, eyni zamanda, əsl 
xalq melodiyalarından bəhrələnərək, gözəllərin musiqi portretinə 
təmsil etdiyi xalqın tanıdıcı intonasiyalarını daxil etmişdir. Bu 
baxımdan Hind gözəlinin, Bizans gözəlinin, Məğrib gözəlinin, 
Xarəzm gözəlinin, Slavyan gözəlinin, Çin gözəlinin, Gözəllər 
gözəlinin rəqsləri özünəməxsus musiqi məzmunu, ifadə vasitələ-
ri ilə həmin xalqın milli musiqi xüsiyyətlərinə əsaslanır, rəqsin 
xoreoqrafik həllində də bu cəhətlərə istinad olunmasına şərait 
yaradır.  

Hind gözəlinin rəqsi zərifliyi melodik-ritmik şəklin lakoniz-
mi ilə diqqəti cəlb edir.  

 

 
 

Bizans gözəlinin rəqsi coşqun temperamentli bir obraz yaradır.  
 



 80 

 
 

Xarəzm gözəlinin rəqsi həyatsevər əhval-ruhiyyəyə malik 
olub, koloritli səslənməsi ilə yadda qalır. 

 

 
 

Slavyan gözəlinin rəqsi rus xalq rəqslərinin melodik, ritmik 
xüsusiyyətlərini təcəssüm etdirərək, incə, zərif qadın surətini 
canlandırır.  
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Məğrib gözəlinin rəqsi ehtiraslı ispan rəqsləri ruhundadır.  
 

 
 

Çin gözəlinin rəqsi ilk sədalarından qədim çin freskalarını 
gözümüz qarşısında canlandırır. 
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Gözəllər gözəlinin – İran gösəlinin rəqsi poetik xəyalpərvər 
xarakteri, geniş simfonik inkişaflı musiqisi ilə diqqəti cəlb edir. 
Rəqsin əsas mövzusunu “Humayun” muğamının ecazkar melo-
diyası təşkil edir. Q.Qarayev bu mövzunu böyük sənətkarlıqla 
işləyərək, müşayiətin dalğalanan fonunda tətbiq etmişdir ki, bu 
da xəyallar aləmini canlandıran bir vasitəyə çevrilmişdir. 

 

 
 

Bu silsilədə əgər hər bir gözəlin musiqi portreti solo rəqslər-
dirsə, Gözəllər gözəlinin rəqsi duet xarakteri daşıyır və İran gö-
zəlinin Bəhram şahla birgə ifasını əks etdirir. Bu nömrə silsilə-
nin yekununda Valsla qovuşur və yeddi gözəlin səhnəsi məhz 
möhtəşəm Valsla tamamlanır.  
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Vals parlaq musiqi məzmununa malik olmaqla, Bəhram şahın 
və bütün gözəllərin rəqsini təmsil edir. Valsın rondo formasına 
əsaslanan kompozisiya quruluşunda refren – Valsın əsas mövzusu 
bir neçə epizodla növbələşir. Onu da demək lazımdır ki, Valsda 
bəstəkar Çahargah muğamının melodik quruluşuna istinad etmək-
lə, muğama yaradıcı münasibətini nümayiş etdirmişdir.  

 

 
 

“Yeddi Gözəl” baletindən səhnə 
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Yeddi gözəlin musiqi portretlərindən ibarət olan bu silsilə rəqs-
lər məzmun və musiqi dili baxımından baletin daxilində xüsusi ab-
hava yaratmaqla, eyni zamanda, orkestr palitrasına da böyük rən-
garənglik gətirir. Burada bəstəkarın qeyri-adi orkestr dramaturgi-
yası, zəngin səs boyaları yaratmaq bacarığı dinləyicini heyran edir. 
Təsadüfi deyil ki, “Yeddi gözəl” balet süitasının əsasını məhz gö-
zəllərin portretləri təşkil edərək, müstəqil simfonik əsər kimi diri-
jorların konsert repertuarlarında layiqli yer tutmuşdur. 

Baletdə Bəhram şah, Vəzir və onların əlaltılarının səhnələ-
rində musiqi kəskin melodika, iti ritmlərlə, dissonans harmoni-
yalarla xarakterizə edilir. Bəstəkar bu səhnələrdə istehza, qro-
tesk üsulundan istifadə etmişdir. Baletdə Bəhram və Vəzir ob-
razları da leytmotivlərlə xarakterizə olunur. Amiranə, kəskin 
şeypurun siqnalları Bəhramı, açı istehza ilə dolu mövzu qəddar 
Vəziri səciyyələndirir.  

  

 
 

Baletin ən möhtəşəm səhnələrindən biri olan Yürüş səhnəsi 
əsərin əsas ideyasını – xalq və şah arasındakı uçurumu, bu qarşı-
durmada maraqlı olan vəziri və saray mühitini əks etdirməklə, 
eyni zamanda, musiqi quruluşu, orkestr baxımından da parlaq 
bir lövhə yaradır. Belə ki, əvvəlcə uzaqdan eşidilən musiqi səda-
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ları getdikcə yaxınlaşaraq, Bəhramı qarşılayan saray əyanlarının 
bir anda Bəhramı əhatəyə alıb saraya aparmasını təsvir edir. Bir 
mövzunun orkestr alətlərində variasiya olunması, partituranın 
tədricən dolğunlaşdırılması səslənmənin kulminasiya həddində 
sanki burulğan yaratması təəssüratı oyadır. 

Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baletinin tematizmi müasir mu-
siqinin melodik quruluşu üçün səciyyəvi olan bir çox cəhətləri 
əhatə edir. Baletin musiqisinin timsalında milli musiqi duyumu-
nun dərin qatları ilə bağlı olan yeni ifadə vasitələrinin intensiv ax-
tarışları, Azərbaycan, Avropa və rus klassik məktəblərinin nailiy-
yətləri və dövrün əsas cərəyanları öz əksini tapmışdır. Q.Qaraye-
vin əsərinin tematizmində üzə çıxardığı milli musiqi impulslarının 
istifadəsi ilə bağlı bir çox ifadə vasitələri və üsulları sonrakı illər-
də yaranan əsərlərdə də saxlanılmış və inkişaf etdirilmişdir.  

 
 

“İldırımlı yollarla” baleti 
 

1958-ci ildə bəstələnmiş “İldırımlı yollarla” baleti XX əsrin 
tanınmış Cənubi Afrika yazıçısı Piter Abrahamsın romanının 
motivlərinə əsaslanır. Əsər müasir və aktual mövzuya - 
müstəmləkə xalqlarının öz azadlıqları uğrunda mübarizəsinə 
həsr edilmişdir. İrqi ayrı-seçkilik əsərin ideya-özəyini təşkil edir. 
Afrikada yaşayan qara dərili və mulat insanların ağ dərili 
müstəmləkəçilər tərəfindən əzilməsi, zülmə məruz qalması və 
buna qarşı mübarizə mövzusu baletin musiqisində bədii həllini 
tapmışdır.  

Baletin libretto müəllifi Y.Slonimski, baletmeyster Y.Qriqo-
roviç və yaradıcı heyət əsərin əsas ideyasını qoruyub saxlayaraq, 
romanın məzmununu baletin tələbləri səviyyəsində işləmişlər. 
Romanın müəyyən personajları ixtisar olunmaqla yanaşı, əsas 
qəhrəmanlar daha da qüvvətli cizgilərlə verilmişdir. Bu baxım-
dan mulat oğlan Lenni ilə ağ dərili qız Sarinin məhəbbətini icti-
mai cəhətdən qabarıq göstərmək üçün Sari zülmkar mülkədar 
Gertin qızı kimi təsvir olunur. Zənci müəllim Mako qəhrəmanlıq 
cizgiləri kəsb edir. Qara dərililərin səfərbərlik səhnəsinin baletin 
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məzmununa daxil olunması, həmçinin, final yürüşü baletin icti-
mai əhəmiyyətini artırır. 

Baletin əsas qəhrəmanları Lenni və Sarinin dərilərinin müx-
təlif rəngdə olmasına, təzyiqlərlə üzləşmələrinə baxmayaraq, on-
ların məhəbbəti sarsılmır.  Əsərin qəhrəmanları öz azad sevgilə-
ri, məhəbbətləri uğrunda mübarizədə məhv olurlar.  

Q.Qarayev “İldırımlı yollarla” baletinin ideyasını əsərin əv-
vəlindən bəyan edir, əsərin gözəl, lirik, ilhamlı musiqisi P.Abra-
hamsın bu sözləri ilə başlanır: “Övladlar, bizim zəmanəmizin 
nəğməsini oxuyun, nifrət, müharibə haqqında deyil, məhəbbət 
haqqında oxuyun”. Bəstəkar bu sözləri baletə epiqraf seçərək 
əsərin girişində metso-sopranonun ifasında səsləndirir.  

Balet üç pərdədən ibarətdir. Hər bir pərdə romana uyğun olar-
aq,  müəyyən adlar  daşıyır:  I  pərdə –  “Evdə”,  II  pərdə –  “Məhəb-
bət”,  III  pərdə –  “Mübarizə”  (romanda  “Nifrət”)  adlanır.  Bunu  
Q.Qarayev özü belə izah edirdi: “Müasir müstəmləkə ölkəsində 
məhəbbət uğrunda mübarizə həyatın özü uğrunda mübarizədir; iki 
sevən qəlbin cəsur, görünməmiş hərəkəti həyatda hökm sürən haq-
sızlıqlara, mövhumat və cəhalətə qarşı qəhrəman çağırışa çevrilir”1.  

“İldırımlı yollarla” baletinin novatorluğu yalnız mövzunun 
müasirliyində, aktuallığında deyil, bu mövzunun musiqidə açıl-
masında özünü göstərir.  

Baletin yazılmasından əvvəl hazırlıq işi – Cənubi Afrika 
xalqlarının rəngarəng musiqi folklorunun, məişət və tarixinin 
öyrənilməsindən ibarət olmuşdur və bu proses çox vaxt aparmış-
dır. Daha sonra isə bəstəkar partitura üzərində işə başlamışdır.  

Baletin musiqisində bəstəkar Afrika musiqi folkloruna xas 
olan xüsusiyyətlərdən, səciyyəvi intonasiya və ritmikadan üzvi 
surətdə istifadə etməyə çalışmışdır. Bununla əlaqədar olaraq, 
Q.Qarayev demişdir: “...eyni zamanda mən isbat etməyə çalışır-
dım ki, zəncilərin müasir musiqisinə, hər hansı xalqın musiqisi ki-
mi, simfonik inkişaf prinsipləri xasdır və Qərbdə hesab edildiyi 
kimi, caz üsulları heç də onun vacib fərqləndirici cizgiləri deyil”2. 
                         

1  Кара Караев. Научно-публицистическое наследие (составитель 
З.Сафарова). Баку, Элм, 1988, c. 74. 

2 Yenə orada. 
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Q.Qarayev Afrika xalqlarının musiqi folklorunu dərindən 
mənimsəmiş və baletdə peşəkarçasına istifadə etmişdir. Bəstəkar 
xalq musiqisinə bağlı olaraq, özünəməxsus metodlara əsaslana-
raq, heç bir sitat gətirmədən baleti Cənubi Afrika musiqisinin 
xarakter intonasiya və ritmlərilə zənginləşdirmişdi. Bəstəkar xo-
reoqrafiya sənətinin mühüm xüsusiyyətlərini saxlayaraq, bu mu-
siqi əsasında geniş formalar, ümumiləşdirmələr yaratmağa mü-
vəffəq olmuşdur. 

Əsərin partiturasında, musiqi dramaturgiyasında qəhrəman-
ların və xalqın inkişaf xətləri bir-birini tamamlayır. Lenni ilə Sa-
rinin məhəbbəti şəxsi çərçivədən çıxıb, irqi ayrı-seçkilik və müs-
təmləkə siyasəti ilə mübarizə mövzusuna çevrilir. Bəstəkar ba-
letdə faciəli məhəbbət xəttini və əzilmiş xalqın faciəvi taleyini 
qovuşduraraq inkişaf etdirir. Konfliktin faciəviliyi, xalq rəqsləri-
nin coşqun, təbii axını musiqinin dramaturji xüsusiyyətlərini 
müəyyən edir.  

Baletin musiqi dramaturgiyası iki əks qütblü aləmi qarşılaş-
dırır: müsbət obrazlar – əsərdəki bütün hadisələrin mərkəzində 
duran zənci xalqının nümayəndələridir, mənfi obrazlar – müs-
təmləkəçilər, mülkədarlardır. Bu iki aləmin qarşıdurması və toq-
quşması dramaturgiyanın hərəkətverici qüvvəsini təşkil edir.  

Baletin əsas musiqi dramaturji xətti Lenni və Sarinin məhəb-
bəti, onların mənəvi aləminin zənginliyi öz təsir gücü ilə ürəklə-
ri ələ alan melodiyalarla səciyyələnir. Onlar lirik duyğuların dol-
ğunluğu ilə, tükənməz melodik təsiri ilə dinamik inkişafda veril-
mişdir. İki sevgilinin ən incə daxili hissləri dörd duet, adajioda 
və solo nömrələrində gözəl ifadəsini tapır. Qəhrəmanların müx-
təlif emosional vəziyyətini və mürəkkəb hisslərini təcəssüm et-
dirən duet səhnələri balet adajiosu çərçivəsindən çıxaraq, böyük 
bir məhəbbət səhnəsinə çevrilir.  

Sari və Lenninin səhnəsi və dueti həm dramaturgiyanın inki-
şafında və obrazların açılmasında mühüm əhəmiyyətə malik 
səhnələrdən biridir. Bu səhnə qəhrəmanların leytmövzuları və 
məhəbbət mövzusu üzərində qurulmuşdur.  

Duet səhnəsi – Adajio Sari və Lenninin məhəbbətini tərən-
nüm edən möhtəşəm simfonik lövhədir. Bəstəkar böyük coşqun-
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luqla qəhrəmanların emosional vəziyyətini musiqidə incə nüans-
larla ifadə etmişdir.  

Adajionun əsasını iki  mövzu – ilk məhəbbət  mövzusu və yük-
sək məhəbbət mövzusu təşkil edir. Bu iki mövzunun ardıcıllaşma-
sına və qarşılıqlı əlaqələndirilməsinə əsaslanaraq, bəstəkar bu səh-
nənin quruluşunu sonata forması kimi şərh etməyə nail olmuşdur.  

Səhnənin əvvəlində səslənən ilk məhəbbət mövzusu iki yol 
ayrıcında qalmış, ağ dərili qız və mulat gənc arasında yasaq olu-
nan məhəbbət hisslərinin yaranmasını əks etdirən kövrək və va-
lehedici melodiyaya əsaslanır. Orkestrin ifasında bu mövzu asta-
asta, şəffaf faktura quruluşunda səslənərək, idillik təbiət lövhəsi 
ilə vəhdət yaradır. 

 

 
 

İkinci mövzu isə qəhrəmanlar arasındakı bütün maneələrə 
baxmayaraq, onların məhəbbət hisslərinin yüksəkliyini, ülviliyi-
ni, əbədiliyini tərənnüm edərək, yüksək pafosla səslənir. 
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Sari və Lenninin ən ilhamlı səhnələrindən biri Laylay səhnə-
sidir. Laylayın incə nəvazişli musiqisi qəhrəmanların şirin xə-
yallarını təcəssüm etdirir, eyni zamanda, musiqidəki nisgilli in-
tonasiyalar onların məhəbəttinin faciəli sonluğuna işarə edir. 
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Qəhrəmanların faciəli ölüm səhnəsi insanların zülmkarlarına 
qarşı mübarizəyə çevrilir. Bu səhnə Lenni və Sarinin məhəbbət 
mövzusu və xalqın yürüş mövzusunun qarşılıqlı əlaqəsi üzərində 
qurulmuşdur. Leytmövzuların bu cür əlaqələndirilməsi simfonik 
vüsətlə işlənilərək, getdikcə genişlənir, güclənir, yüksəlir və 
böyük qüvvə ilə səslənir.  

Baletdəki xalq səhnələri çox rəngarəng və dinamik inkişaflı-
dır. Xalq obrazı müxtəlif simalarda təmsil olunur: Lenninin 
dostları, tələbə dəstəsi, qəsəbə sakinləri, məktəbli uşaqlar, xid-
mətçi qadınlar, həmçinin xalqın ayrı-ayrı nümayəndələri. Bunlar 
şən, səmimi, şıltaq, məzəli, düşüncəli, lirik, məğrur və ya qəmli 
xarakterli rəqslərlə səciyyələnir. “Tələbə mahnısı”, “Gitara ilə 
rəqs” və s. bu qəbildəndir. 

Qızların gitara ilə rəqsinin musiqisi lirik xarakterə malikdir, 
daxilən xəfif üzüntülü səslənmədə incə xəyalların və gizli ehti-
raslı hisslərin vəhdəti əks etdirilir. Rəqsin əsasını təşkil edən 
mövzu əsl xalq melodiyasına əsaslanır. 

  

 
 

Xalq səhnələri hadisələrin gedişatında dramatikləşdirilir. Xüsusi-
lə mulatların və qaraların səfərbərlik səhnəsində etiraz qüvvəsi üzə 
çıxır. Əsərdə bu mövzu final yürüşündə yüksək səviyyəyə çatır.  
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Baletin daha bir diqqətəlayiq xüsusiyyəti təbiət mənzərələri-
nin təsviri ilə bağlıdır. Ucsuz-bucaqsız Afrika səhralarının sərt 
gözəlliyini təsvir edən geniş inkişaflı simfonik musiqi həm də 
vətən rəmzinə çevrilərək, sonda xalqın azadlıq yürüşünün möv-
zusuna qovuşur. 

Mənfi obrazlar daha ümumi şəkildə, kobud, amansız, kəskin 
xarakterli musiqi mövzuları ilə (“müstəmləkəçilərin akkordları”, 
Gertin leytmotivi, qroteskli marş və s.) səciyyələndirilir. 

Baletdəki hadisələr çoxplanlı və müxtəlif xarakterli – lirik, 
romantik, məişət, yumorlu, qəhrəmanlıq, istehzalı, faciəvi səh-
nələrdə bir-birini əvəz edir. Q.Qarayev baletdə ənənəvi klassik 
rəqslərdən, süita prinsiplərindən istifadə edərək, bütöv səhnələr 
yaradır. 

Baletin musiqisinin inkişafında geniş leytmotivlər sistemi 
böyük rol oynayır. Leytmotivlər həm qəhrəmanların psixoloji-
emosional vəziyyətinin açılmasında, təbiət mənzərələrinin təsvi-
rində, həm qəhrəmanların mənəviyyatının şərhində mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. Xüsusilə Lenni və Sarinin iki sevgi leytmotivi 
diqqətəlayiqdir, bunlardan biri ilhamlı hissləri tərənnüm edir, di-
gəri isə faciəvi məhəbbəti təcəssüm etdirir. Bütün leytmotivlər 
daimi inkişafda, yeniləşmədə verilir. 

Baletin musiqisində bəstəkarın gözəl melodik istedadı, oriji-
nal harmonik musiqi dili, zəngin orkestr boyaları, tembr uzlaş-
dırmaları özünü qabarıq büruzə verir. 

Q.Qarayevin böyük sənətkarlıqla yaratdığı “İldırımlı yollar-
la” baleti, müasir həyata həssaslıqla yanaşan bəstəkarın ictimai 
baxışlarını, vətəndaşlıq mövqeyini bir daha bütün parlaqlığı ilə 
nümayiş etdirmişdir.  

 
*** 

 
Simfonik yaradıcılığı 

“Leyli və Məcmum” simfonik poeması 
 

Q.Qarayevin “Leyli və Məcnun” simfonik poemasında Nizami-
nin eyniadlı poemasının humanist ideyası təcəssüm olunmuşdur. 
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Əsərin özünəməxsus tematik və dramaturji planı bəstəkarın fərdi 
üslubunu, onun mövzunu dərindən dərk etdiyini göstərir. Poemanın 
musiqi təfəkkürü prinsipləri və formayaradıcı xüsusiyyətləri bəstə-
karın Nizami poeziyasına həssas münasibəti ilə bağlıdır.  

Poemanın forma quruluşu tədricən gərginləşən dramatikliyi 
ilə fərqlənir. Melodik dilinin səlisliyi və ifadəliliyi ilə səciyyələ-
nən bu poemada iki gəncin – Leyli və Məcnunun romantik mə-
həbbəti tərənnüm olunur. Simfonik poemanın forma quruluşu 
məhz obraz-dramaturji aspektlə bağlıdır ki, bu da öz növbəsində, 
əsərin ümumi konsepsiyası ilə əlaqədardır. 

Q.Qarayevin “Leyli və Məcnun” poemasında yaratdığı ob-
razlar tamlığı və çoxcəhətliliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bu obrazlar 
dünyanı insanın sonsuz mənəvi tələbatı və meyillərinə, fəaliyyə-
tinə və idealına uyğun olaraq əks etdirən təfəkkürün məhsulu-
dur. Konkret proqramlılıqla bərabər, obrazlar ümumiləşdirilmiş-
dir. Belə ki, poemanın obrazları konkret tarixi və sosial cəhətləri 
özündə cəmləşdirərək, dövrünün hüdudlarını aşır və dünya mə-
dəniyyətinin daimi, yaşarı cəhətlərini əks etdirən ümumbəşəri 
cizgilər kəsb edir. Beləliklə, ölməz obrazlar yaranır və bütün bu 
obrazların qarşılıqlı əlaqəsindən tale və bəşər mövzusu meydana 
gəlir. Bu, həyatdır, sənətkar onu belə görür və belə dərk edir. 
Belə qlobal baxış isə artıq əsərin konseptual vəzifəsi – konkret 
mətndən kənarda, dəyişən oxucu nəsillərinin qəlbində və fik-
rində obrazın bədii potensialının nümayişi ilə bağlıdır.  

“Leyli və Məcnun” simfonik poeması bir hissəli simfonik 
poema üçün ənənəvi olan sonata formasında, lakin yeni yozum-
da yazılmışdır. Əsər kompozisiya cəhətdən dinamik reprizaya 
malik, işlənmə bölməsi olmayan sonata formasına əsaslanır. Bu 
formada məntiqi surətdə qanunauyğunluq özünü göstərir. Belə 
ki, bütün poema sanki “birnəfəsə” səslənir, musiqi əvvəldən axı-
ra kimi inkişafda verilmişdir. Melodik xətt fasiləsiz, çox gərgin 
inkişaflı, kulminasiyaya yaxınlaşdıqca daha da güclənən hərə-
kətlə səciyyələnir. Metroritmik inkişafın fəallığı, melodiyanın 
sürətli “uçuşları”, mühüm dramaturji rol oynayan melodik gəziş-
mələr əsərin əhəmiyyətli xüsusiyyətləridir. Simfonik poemanın 
forması yüksəliş və inkişaf prosesində yaranır.  
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“Leyli və Məcnun” simfonik poemasının obrazlar sistemi 
böyük gərginliyi, dolğun dramatizmi ilə diqqəti cəlb edir. Poe-
manın musiqi materialı üç mövzu üzərində qurulmuşdur: giriş 
mövzu – dövrü səciyyələndirən qəhrəmanların faciəvi taleyini 
əks etdirir, əsas – Məcnun, köməkçi – Leyli obrazı ilə bağlıdır 
və bununla kompozisiyanın bütün məntiqi bölmələri ifadə olun-
muşdur. Əsər obrazlı quruluşunun tədrici dramatik inkişafı, mu-
siqi materialının xüsusi tamlığı, bütövlüyü, mövzuların daxilən 
fəallığı ilə fərqlənir.  

Simfonik poemanın ekspozisiyasında giriş – geniş inkişaf 
prosesinə malik ayrıca müstəqil mövzu xarakteri daşıyır. Burada 
ilk anlardan gərginliyi ilə fərqlənən musiqi materialı təşəkkül 
prosesində daha da dramatikləşir, lad-harmonik, ritmik, tembr 
cəhətdən inkişaf edərək mürəkkəbləşir. 

Giriş mövzu (Andante appassionato) əsərin proqramının elan 
olunması kimi səslənir. Bununla yanaşı, poemanın obrazlı quru-
luşu tədricən formalaşır. Məhz buna görə də girişin tematizmi 
daimi, fasiləsiz, ardıcıl olaraq transformasiyaya uğrayır. Mövzu 
tədricən yaranan dramatik enerji xarakteri kəsb edərək təşəkkül 
tapır. Girişin dinamik impulsu cəmləşmiş, gərginləşmiş qüvvə-
dən ibarət olub, sanki itaətə çağırır.  

Giriş mövzusu ilk andan musiqini fəal hərəkətə gətirir. Baş-
lanğıc tematik tezis xüsusilə diqqətəlayiqdir. O, müstəqil qurulu-
şa və tematik vahidə malik olub, əsas fikrin məna daşıyıcısı ro-
lunu oynayır. 
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Artıq ilk xanədən mövzunun daxilindəki təzadlıq özünü gös-
tərir, belə ki, h-moll üçsəsliyi üzərində bu tonallığa yad olan “f” 
səsinin verilməsi Leyli və Məcnunun saf məhəbbəti üzərində gə-
rilən zəmanənin, taleyin qəddar qılıncını əks etdirərək, konflik-
tin düyün nöqtəsini önə çəkir, bir növ, faciəni öncədən xəbər ve-
rən bir əlamətə çevrilir. 

Simlilər və ingilis hornu tərəfindən ifa edilən “f” səsi ilk an-
dan gərgin və hökmlü bir səslənmə əmələ gətirir. Müşayiətdə 
klarnetlər, faqotlar, valtornalar və kontrabasların dissonans səs 
birləşmələri onu daha da gücləndirir.  

Girişdə mövzunun əsas özəyi – xüsusi səciyyəyə malik kvin-
ta intervalı nəzərə çarpır. Diqqəti cəlb edən bu intonasiya, hər 
şeydən əvvəl, tez-tez təkrar olunduğuna görə yadda qalır. Bura-
da ifadə olunmuş hərəkət formulu semantik məna kəsb edərək, 
xüsusi psixoloji atmosfer yaradır. 

Eyni zamanda, burada mövzunun inkişafının rüşeymləri özü-
nü göstərir. “F” səsi sonradan f-moll tonallığına keçidi şərtləndi-
rir ki, bu da h-molldan üçton məsafəsində yerləşən uzaq tonallı-
ğı təmsil edir və səslənməni gərginləşdirir.  

Həmçinin, inkişaf prosesində mövzuda iztirablı intonasiyalar 
meydana gəlir və bunun ən bariz ifadəsi giriş partiyada verilən 
ikinci növzuda özünü göstərir.  

Solo klarnetin ifasında, simlilərin şəffaf akkordlarının müşa-
yiətində verilən bu mövzu əslində yeni musiqi materialına əsas-
lanmayaraq, tale mövzusunun melodik quruluşunun dəyişilmiş 
variantını təşkil edir. Lakin tale mövzusunun hökmran intonasi-
yaları burada iztirablarla dolu intonasiya məzmunu ilə pərdələnir 
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və başlanğıc mövzuya təzadlı olan kədərli əhval-ruhiyyə əmələ 
gətirir.  

Bu, əlbəttə ki, girişin ümumi kontekstində lirik əhval-ruhiyyə-
li bir epizod kimi səslənir, sanki bir xəyal kimi səslənib keçən bu 
mövzu yenidən qəddarlıqla, nifrətlə üzləşir. İnkişafın yüksələn 
dalğasında simlilərin və ağac nəfəs alətlərinin şikayətli səslənməsi 
boğulub eşidilməz olur. Bunun müqabilində melodik kulminasiya 
anında orkestrin tuttisində pulsasiyalı ostinat müşayiət fonu par-
laq səslənmə və daha hökmlü sima kəsb edir. Girişin sonunda isə 
səslənmə ppp enir, sanki, hərəkət donur və hadisələrin davamını 
gözləyir. Bu dramaturji üsul simfonik poemanın ikinci mövzusu-
nun daha qabarıq səslənməsinə şərait yaradır.  

Əsas mövzu (Allegro) poemanın başlıca məzmun daşıyıcıla-
rından biridir. Əsərin ideya-dramaturji məzmunu proqramlılıq-
dan uzaq olsa da, simfonik poemanın əsas mövzusunu Məcnun 
obrazı ilə bağlamaq olar. Eyni zamanda, bu, Məcnunun həyatla 
mübarizəsini, onun xəyallarını, çılğın məhəbbətini, zamana, cə-
miyyətə, gerçəkliyə qarşı etirazını əks etdirir. Bu mövzunun tə-
biətinə uyğun olaraq, onun daxilindəki inkişaf rüşeymlərinin – 
intonasiya, ritm, lad, quruluş və s. son dərəcə intensivliyi nəzəri 
cəlb edir. 

Əsas mövzu geniş inkişaflı simmetrik quruluşa malikdir. 
Tədricən yüksələn hərəkət musiqi məzmununu dinamika ilə zən-
ginləşdirir.  

Mövzunun ilk dörd xanəsində təqdim olunmuş melodik özək 
inkişafa təkan verir. Melodiyanın punktir ritmli quruluşu, yüksə-
lən və enən ibarələrin qarşılaşdırılması ona daxilən qeyri-sabitlik 
aşılayır. Hər xanədə harmoniyaların dəyişkənliyi, əsas melodiya-
ya ilə basların əks hərəkətli gedişlərinin qarşılaşdırılması möv-
zunun simfonik inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Or-
kestr boyalarının dramaturji xəttə uyğun tərtibatı və zənginləş-
məsi də diqqətəlayiqdir.  

Mövzunun quruluşu enən-yüksələn melodik hərəkətə əsasla-
nır ki, bunun da mərkəzi nöqtəsi “h” səsidir. Bu da şüştər ladının 
mayəsini və əsas dayaq səsini əks etdirir. Bu dayaq ətrafında cə-
mləşən hərəkətdə artırılmış sekunda intervalının qabarıq veril-
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məsi intonasiya cəhətdən simfonik poemanın lad-tonal drama-
turgiyasında mühüm əhəmiyyətə malikdir və əsərin dinamik in-
kişafının əsasına çevrilir. Q.Qarayev burada semantik əhəmiy-
yətli ifadələr seçmiş və onların emosional-psixoloji təsiri ilə ya-
naşı, müəyyən lad-funksional xüsusiyyətlərini önə çəkmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, poemanın melodik quruluşunda in-
tonasiya  formulları mühüm  əhəmiyyət  kəsb  edir.  Bu  da  milli  
musiqinin intonasiya əlaməti kimi mövzunun təşəkkül prosesin-
dəki gərginliyi tənzimləyir. Bu proses Q.Qarayevə məxsus bir 
sərbəstliklə, bir növ, pərdələnmiş şəkildə, minimum ifadə vasitə-
lərindən istifadə etməklə baş verir.  

Köməkçi mövzu (Adagio) Q.Qarayev üçün səciyyəvi olan 
obraz-intonasiya aləminə malikdir ki, bu da ruhun saflığını, in-
cəliyini təcəssüm etdirir. Musiqi məzmununda lirik başlanğıcın 
cəmləşməsi əsərin mənasını qüvvətləndirir. Köməkçi mövzu ta-
mamilə başqa yozumda səslənir. Mübariz, dramatik obraz sakit, 
zərif, lirik obrazla əvəz olunur.  

Köməkçi mövzu geniş, axıcı melodiyaya malikdir. Köməkçi 
mövzuda hərəkətin xarakteri muğam ifasını xatırladır. Zərif, axı-
cı melodiya kiçik akkordlarla müşayiət olunur. 

Köməkçi mövzunun emosionallığı, axıcılığı Q.Qarayevin li-
rik mövzuları ruhundadır. Eyni zamanda, mövzunun quruluşu 
diqqəti cəlb edir – tematizmin tədricən yetişməsi, vahid lad xü-
susiyyətlərinin özünü göstərməsi bu qəbildəndir. Qeyd edək ki, 
musiqi materialının təşəkkülünün bu növü xüsusi konsentrasiyalı 
emosional gərginlik yaradır. Mövzunun mühüm tərkib hissələri – 
hər bir səsin dolğunluğu, bədii rəvayət tonu, hisslərin təmkinliyi, 
ciddiliyi, dərinliyi bu xüsusiyyətlə bağlıdır.  

Bununla yanaşı, köməkçi mövzunun daxilində girişin və əsas 
mövzunun kəskin dramatik intonasiyaları səslənir. Pilləvari yük-
sələn melodik passajlar, müşayiət fonunda ürək döyüntülərini 
xatırladan ostinat vurğulu gedişlər, geniş məsafədə sıçrayışlı hə-
rəkət bunu deməyə əsas verir. Bu kimi gedişlər yumşaq, axıcı 
xarakterli köməkçi mövzuya daxili gərginlik aşılamaqla, mövzu-
lar arasındakı təzadları xatırladır. Bu da simfonik inkişaf üsulla-
rından biri kimi diqqəti cəlb edir. Köməkçi mövzunun inkişaf 
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prosesindəki ziddiyyətlərin qabarıq göstərilməsi arasıkəsilməz 
inkişafa xidmət edir.  

Ekspozisiyanın sonunda verilən kiçik tamamlayıcı mövzu ol-
duqca ifadəli melodiyaya əsaslanır və əsərin etik ideyasının təs-
diqi kimi səslənir. Orkestrin nəbzi kimi vuran səsbirləşmələri 
üzərində simlilərin sanki “ah çəkən” sekundalı gedişləri fonunda 
solo viola, ingilis hornu və klarnetin ecazkar təsirli melodiyası 
musiqiyə həzinliklə yanaşı, kədərli əhval-ruhiyyə aşılayır.  

Poemanın reprizası sanki ekspozisiyanın yüksək səviyyədə 
ifadəsidir. Reprizada girişin materialı ixtisar olunur və repriza 
əsas mövzu ilə başlayır. Əsas mövzu özlüyündə dramatik, gər-
gin olduğuna görə repriza da dinamikdir. Bəzi elementlər burada 
daha da qüvvətləndirilmiş və qabarıq şəkildə verilmişdir. Repri-
zada mövzuların əlaqələndirilməsi daha qabarıq surətdə özünü 
göstərir. Xüsusilə kulminasiyada faciənin ən yüksək nöqtəsində 
giriş mövzu ilə əsas mövzunun qovuşması gərgin və həyəcanlı 
səslənmə yaradır. Bu iki mövzunun qarşıdurması orkestr alətlə-
rinin tembrləri vasitəsilə həyata keçirilir. 

Repriza köməkçi partiyanın qısaldılmış təkrarı ilə bitir. 
Q.Qarayevin bir çox lirik mövzularında olduğu kimi, köməkçi 
partiya sanki orkestrdə “əriyir”, “həll olunur”. 

Beləliklə, “Leyli və Məcnun” milli musiqi xüsusiyyətlərinin 
bəstəkar tərəfindən dərin təcəssümünü nümayiş etdirən kamil sə-
nət əsəridir. Poemanın musiqisində həm xalq melosuna məxsus 
ifadələr, səciyyəvi ritmik şəkillər, həm də musiqi obrazlarının 
inkişafında muğam sənətindən gələn xüsusiyyətlər diqqəti cəlb 
edir. 

 
“Don Kixot” simfonik qravürləri 

 
Qara Qarayev “Don Kixot” simfonik qravürlərini 1960-cı il-

də bəstələmişdir. Bu, Azərbaycan musiqisində yeni bir janr nü-
munəsi olub, həmçinin yeni ifadə vasitələrilə fərqlənən əsərdir. 
Orta əsrlər Avropa İntibah dövrünün çox tanınmış və sevilən 
əsərlərindən biri olan ispan yazıçısı Servantesin “Don Kixot” ro-
manı əsasında bəstələnmiş simfonik qravürlərin əsas ideya məz-
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munu insani, xeyirxah duyğuların tərənnümünə əsaslanır. Q.Qa-
rayev bu mövzuya daha öncə, 1950-ci illərdə müraciət edərək, 
görkəmli rus rejissoru Q.Kozintsevin “Don Kixot” bədii filminə 
(“Lenfilm” studiyası) musiqi yazmışdı.  

Əsərin humanist mahiyyətini dərindən duyan bəstəkar “kə-
dərli xəyal cəngavəri” adlandırılan Don Kixotun tragikomik ob-
razını musiqi vasitəsilə lirik-psixoloji planda açmağa nail olmuş-
du. Simfonik qravürlərin yaradılması da obrazın qabarıq musiqi 
səciyyəsi ilə bağlı olmuşdur.  

Bəstəkar öz qəhrəmanının portretini, xəyallarını, mənəviyya-
tını, əməllərini, onun yaşadığı dövrü, əhatə edən aləmi, insanları 
təcəssüm etdirmək üçün çox orijinal vasitələrdən istifadə etmiş, 
rəssamlıqda geniş yayılan cizgilərlə çəkilmiş rəsm – qravür for-
masını musiqi ifadə vasitələrilə uzlaşdıraraq, musiqi qravürləri 
yaratmışdır. Obrazın parlaq cizgiləri təsirli musiqi ilə vəhdət təş-
kil edərək, orta əsrlər mühitini, qoca cəngavərin xəyalpərvər su-
rətini yaradır. 

“Don Kixot”un olduqca maraqlı və özünəməxsus musiqili 
dramaturgiyası vardır. Səkkiz pyesdən ibarət silsilə formasında 
yazılmış əsər ənənəvi süitalar kimi təzadlı xarakterli pyeslərin 
növbələşməsi prinsipinə əsaslanmır. Silsilədəki pyeslər bədii 
mənası, simfonik dramatizmi ilə fərqlənərək, inkişaf edən vahid 
xətt üzrə qurulmuşdur. Əsərin ayrı-ayrı pyeslərini birləşdirən da-
xili dramatik xətlər, leytmövzular bəstəkarın simfonik təfəkkü-
rünün təzahürü kimi diqqətəlayiq cəhətlərə malikdir.  

İlk növbədə, silsilədə bütün qravürləri dərin dramatik xətlər-
lə birləşdirən “Səyahət mövzusu” qeyd olunmalıdır ki, bu möv-
zu ilkin ədəbi qaynağın başlıca poetik mövzusunu - qəhrəmanın 
şər və haqsızlıqlarla üzləşdiyi və döyüşdüyü faciəli həyat yolunu 
özündə əks etdirir. “Səyahət mövzusu” Don Kixotun leytmotivi-
nə çevrilərək, I, III, V və VIII qravürlərdə səslənir. Əsərin dra-
maturji inkişafında “Səyahət mövzusu” digər mövzularla – 
“Cəngavərlik çağırışı”, “Aldonsa” mövzuları ilə qarşılıqlı simfo-
nik inkişafda verilir. 

Digər qravürlərdə isə sadədil, lakin alicənab qəhrəmanın 
gözləri ilə onu çevrələyən aləm təsvir olunur, dinləyicinin gözü 
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önündə rəngarəng, təzadlı, xeyir və şərlə dolu bir aləm canlan-
dırılır. Bu baxımdan: II qravür, “Sanço – Qubernator” – qəhrə-
manın diribaş, şən və oynaq silahdaşı Sanço Pansanı, onun xə-
yallarındakı qubernator olmaq arzusunu xarakterizə edir. IV 
qravür – “Aldonsa”, Don Kixotun füsünkar sevgilisini səciy-
yələndirir. Don Kixota qarşı qoyulan soyuq-nəzakətli aristokrat 
surətlər isə VI qravürdə – “Pavana” ispan saray rəqsində və VII 
qravürdə – “Kavalkada”da coşqun, lakin tutqun çalarlı musiqidə 
öz əksini tapmışdır. Əsər VIII qravürlə – “Don Kixotun ölümü” 
qravürü ilə, əzablı, sıxıntılı, kədərli sonluqla başa çatır. 

Məzmununa və dramaturji əhəmiyyətinə görə silsilədəki qra-
vürləri iki yerə ayırmaq olar: Don Kixotun xəyallar aləmində ya-
şatdığı obrazlarla bağlı qravürlər – “Sanço-Qubernator”, “Al-
donsa” əsərin əvvəlində öz əksini tapır; real həyatda Don Kixota 
qarşı çıxan qüvvələri təsvir edən pyeslər – “Pavana”, “Kavalka-
da” daha sonra təqdim olunur. Don Kixot obrazı ilə bağlı “Sə-
yahət” mövzusuna əsaslanan qravürlər (o cümlədən, “Don Kixo-
tun ölümü” qravürü) iki müxtəlif qütblü obrazları birləşdirən va-
sitəyə çevrilir. Bu cür ardıcıllaşma Don Kixot obrazının xəyallar 
aləmindən real gerçəkliyə doğru inkişafını, həyatdan – ölümə 
doğru yolunu əks etdirir. 

I qravür “Səyahət” qəhrəmanın dinləyiciyə ilk təqdimatı 
olub, onun xarakterinin müxtəlif cəhətlərini – yüksək hisslərini 
və komik simasını qeyri-adi dərəcədə incə cizgilərlə ifadə edir. 

Bu qravürdə Don Kixot obrazının açılmasına xidmət edən üç 
mövzu-tezisi qeyd etməliyik ki, bunlar əsərin dramaturji inkişaf 
xəttinin əsasına çevrilir. Bunlardan biri “cəngavər çağırışı” – ilk 
xanələrdə üç trubanın ifasında təqdim olunan akkord quruluşlu 
mövzudur (Molto sostenuto); daha sonra bunun əks-sədası kimi 
şeypurların səslənməsi verilir ki, bu da əvvəlcə kiçik nidalarda 
öz əksini tapır, daha sonra isə əsas mövzunu davam etdirən va-
sitəyə çevrilir. İkincisi, səsbirləşmələrinin xromatik hərəkətinə 
əsaslanan mövzudur (hoboy və ingilis hornu) və Don Kixota 
qarşı duran qəddar, şər qüvvələri səciyyələndirir. Üçüncüsü, “səya-
hət mövzusu”dur ki, bu da kiçik çərçivədə, eyni ölçülü ritmik qu-
ruluşlu rəvan hərəkət xəttinə əsaslanan “yol ritmi” (aşağı registrdə) 
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üzərində, klarnetin ifasında təmkinli, ciddi və xəyalpərvər, geniş 
nəfəsli, arasıkəsilməz inkişafa malik, Don Kixotun surətini can-
landıran mövzudur (Moderato).  

Əsas obrazın bu cür çoxplanlı təqdimatına baxmayaraq, into-
nasiya materialı daxilən bir-birilə sıx bağlı olub, sanki biri-di-
gərindən yetişir. Bununla belə, bütün intonasiya işləmələri osti-
nat şəkilli basın fonunda baş verir. 

Əsər boyu müxtəlif anlarda təzahür edən bu mövzular Don 
Kixotun leytmövzusuna çevrilir. Baş qəhrəmanın adı ilə bağlı 
hissələrdə bu mövzu-tezislərin həm ardıcıllıqla, həm də element-
lərlə inkişaf etdirildiyini, tembr, melodik, ritmik dəyişikliklərə 
uğradığını müşahidə edirik. 

“Səyahət” mövzusu eyniadlı üçüncü və beşinci qravürün, 
həmçinin səkkizinci - “Don Kixotun ölümü” qravürünün əsasını 
təşkil edir və inkişaf prosesində mövzuda faciəli əhval-ruhiyyə-
nin artdığını qeyd etməliyik.   

II qravür “Sanço-qubernator” – şən, karnaval xarakterli 
marşdır (Marcia giocosa). İki mövzuya əsaslanan bu qravürdə 
əsas inkişaf üsulu kimi mövzuların variantlı şəkildəyişmələri 
özünü göstərir.  

IV qravür “Aldonsa” (Andante) - Don Kixotun ideal qadın 
surətində gördüyü sevgilisinin obrazı fleytanın improvizasiya-
sında verilən mövzuya əsaslanır. Bu mövzu qeyri-adi dərəcədə 
plastik hərəkətli mütənasib quruluşu ilə diqqəti cəlb edir.  
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Bunun ardınca səslənən V qravür “Səyahət” – Don Kixot ob-
razının inkişafında mühüm mərhələni təşkil edir. Belə ki, bu qra-
vür iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə “Səyahət” mövzusunun 
yeni orkestr tərtibatında, daha dolğun səslənməsinə əsaslanır. 
İkinci hissədə isə yeni mövzu daxil olunur: bu mövzu qəhrəma-
nın monoloqunu xatırladaraq, musiqi dramaturgiyasında faciəvi 
xətti önə çəkir. İfadə vasitələrindən qənaətlə istifadə olunmasına 
baxmayaraq, bu mövzu hisslərin dərin təsiredici qüvvəsi ilə 
fərqlənir.  

VI qravür “Pavana” qədim ispan rəqsi üslubunda yazılmış-
dır. Ciddi, soyuq, təkəbbürlü xarakterə malik improvizasiyalı 
mövzunun əvvəlcə fleytalarda və simli alətlərdə səsləndirilmə-
sindən sonra, hər dəfə orkestr partiturası dolğunlaşdırılır, polifo-
nik səslənməyə yeni alətlər qoşulur.  

Pyesin musiqi məzmununda özünü göstərən pafoslu ifadə 
tərzi ilə melodik xəttin axıcılığı, harmonik dilin yumşaqlığı əsə-
rin ideya məzmununun şərhinə yönələrək, cəmiyyətdə insanların 
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təkəbbürlülüyü ilə Don Kixotun əsl kübarlığının, nəcibliyinin 
qarşılaşdırılmasını əks etdirir.  

VII qravür “Kavalkada” şər qüvvələrlə qəhrəmanın münasi-
bətini daha geniş surətdə açıqlayır. Bu qarşıdurma pyesin musiqi 
dilində qabarıq surətdə üzə çıxır. Belə ki, VII qravürün mövzusu 
ilə I qravürdən “cəngavər çağırışı” mövzusunun quruluşunda, 
orkestr palitrasında müəyyən əlaqəli cəhətlər özünü göstərir. 
Trubaların tembrindən istifadə, çağırış intonasiyasının özünə-
məxsus ritmik əsası bu qəbildəndir. “Kavalkada” – “çağırış” 
mövzusunun modifikasiyalarına əsaslanır. 

Onu da qeyd etməliyik ki, əgər ilk “çağırış mövzusu” bilava-
sitə Don Kixot obrazı ilə, onun kübar cəngavərlik xəyalları ilə 
bağlı idisə, “Kavalkada”da bu məna dəyişikliyə uğrayaraq, qəh-
rəmanın xəyallarının gerçək həyatın qəddarlıqları ilə toqquşma-
sını əks etdirir. Bu baxımdan, dramaturji konfliktdə şər qüvvə-
lərin təsviri zahiri deyil, daha dərin köklərlə qəhrəmanı əhatə 
edən gerçəkliklə bağlı olub, onun faciəli taleyini şərtləndirir. 
Göründüyü kimi, VII qravürün musiqi məzmununda öz əksini 
tapmış sətiraltı mənanı bəstəkar musiqi ifadə vasitələri ilə şərh 
etməyə çalışmışdır.  

VIII qravür “Don Kixotun ölümü” faciənin yüksək nöqtəsini 
əks etdirir. Burada qəhrəmani pafos arxa plana keçir, musiqidə 
işıqlı və qəmli lirika, Don Kixotun həyatla vidalaşmasından do-
ğan emosional duyğular, sönən həyat yolunun son əks-sədası öz 
təcəssümünü tapır. Musiqi məzmunu baxımından bu qravür sil-
silənin əvvəlki mövzularını - “Aldonsa”, “Səyahət”, “cəngavər-
lik çağırışı” mövzularını, həmçinin, V qravürün ikinci mövzusu-
nu özündə cəmləşdirir.  

“Səyahət” mövzusu əvvəlki şuxluğunu, parlaqlığını itirərək, 
həzinliklə səslənir.  Solo  fleytada  səslənən  melodik  xətt  arfa  və 
simlilərin pizzicato ifasında “yol ritminin” fonunda yumşaq, tə-
sirli cizgilər kəsb edir.  

VIII qravürün sonluğunda ürək döyünməsini xatırladan met-
roritmik formul fleyta və arfanın ifasında səslənir, dinamik cə-
hətdən sönməyə doğru gedərək, bitir. 
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Musiqinin səslənmə müddəti az olsa da, “Don Kixot” simfo-
nik qravürləri obrazlarının əhatəliyi və əhəmiyyətinə görə fərq-
lənir. Burada Q.Qarayevin parlaq istedadı özünü yaddaqalan 
mövzularda, relyefli obrazlarda, musiqi fikrinin daxili plastika-
sında büruzə verir. Əsərdə musiqi inkişafının kəskin ekspressiv 
üsullarından – müşayiətin ostinat ritm-harmonik formulu, kəskin 
harmonik vertikallar, kvarta, kvinta səs birləşmələrinin və üçsəs-
lilərin paralelliyi kimi üsullardan istifadə olunmuş, ispan folklo-
runa müraciətin məğzi yüksək səviyyədə ümumiləşdirmədə öz 
ifadəsini tapmışdır.  

İnsanların təsəvvüründə məzəli bir obraz kimi kök salmış 
Servantesin Don Kixotu Q.Qarayevin təfsirində dəyişilərək, xe-
yirxah, daim gözəllik arzusu ilə yaşayan, haqsızlığa qarşı müba-
rizə aparan, məhəbbətə layiq, faciəli taleli real bir surət kimi 
canlandırılmışdır. Məhz bu keyfiyyətlər bəstəkarın musiqisinin 
təsir gücünü artıraraq, obrazın yenilənməsinə rəvac verir.  

 
Birinci simfoniya 

 
Azərbaycanda simfoniya janrının təməlini qoyan Q.Qaraye-

vin Birinci simfoniyası 1943-cü ildə C.Hacıyevin və S.Hacıbə-
yovun ilk simfoniyaları ilə yanaşı musiqi irsinə daxil olmuşdur. 
Simfoniya Böyük Vətən müharibəsinin ən qızğın vaxtında bəstə-
lənərək, xalqın qəhrəmanlığına və qələbə əzminə həsr olunmuş-
dur. Bəstəkarın simfonik musiqi sahəsindəki yaradıcılıq axtarış-
ları artıq bu əsərdə öz əksini tapmışdır.  

Simfoniyada bəstəkar ənənəvi dördhissəli klassik strukturdan 
imtina edib orijinal ikihissəli silsilə qurur: I hissə (Molto sostenuto) 
bədii surətlərin qarşılaşdırılması üzərində qurulub. II hissə (Molto 
moderato) 6 simfonik variasiyadan ibarətdir ki, hərəkətin, cəldliyin, 
qeyri-adı, gözlənilməz modulyasiyaların, orkestr çalarlarının dəyiş-
məsi sayəsində əsas mövzünun şəkildəyişmələri baş verir. Varia-
siyalar simfoniya üçün ənənəvi hissələri – Andante, Skertso və Fi-
nalı əvəz edir. Bəstəkar əsərin musiqi məzmununda Azərbaycan 
musiqisinin lad-intonasiya xüsusiyyətləri ilə Avropa polifonik üslu-
bunu və müasir harmoniyanı qovuşdurmağa çalışmışdır. 
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İkinci simfoniya 
 

İkinci simfoniyasını bəstəkar 1946-cı ildə bəstələmişdir. 
Əsər Böyük Vətən Müharibəsi qurbanlarının xatirəsinə həsr 
olunmuşdur. Simfoniya 5 hissədən ibarətdir.  

Simfoniyanın I hissəsi (Allegro) tokkata xarakterli sonatina-
dır; II hissə (Andante) quruluşuna görə son dərəcə bitkin olub, 
işlənmə bölməsi epizodla əvəz olunmuş sonata formasındadır; 
III  hissə (Allegro  molto)  skertsodur;  IV  hissə -  Passakalyada  
janrın başlıca prinsipi – bas mövzuya variasiyalar sonadək sax-
lanılmışdır; V hissə (Allegro vivace) rondo-sonata formasında-
dır, burada iti, arasıkəsilməz axın yaradan mövzular üstünlük 
təşkil edir.  

İkinci simfoniya işıqlı obrazları, həyatsevər əhval-ruhiyyəsi 
ilə yadda qalır. Əsərin musiqi dili milli intonasiyalarla zəngin, 
forması aydın və lakonikdir. İkinci simfoniyada intonasiya quru-
luşunun bütövlüyü diqqəti cəlb edir. Əsərin demək olar ki, bütün 
mövzuları bir-birinə sıx tellərlə bağlıdır. Burada həm aşıq musi-
qisinin, həm xalq rəqslərinin intonasiyaları, həm də muğamın 
səciyyəvi improvizasiya üslubu aydın eşidilir. Lakin xalq musi-
qisinin tanış intonasiya və ritmləri hər dəfə fərdi, özünəməxsus 
səslənmə kəsb edir. Folklordan belə istifadə üsulu bəstəkarın ya-
radıcılıq prinsiplərindən biri kimi formalaşır. 

 
Üçüncü simfoniya 

 
Q.Qarayevin Üçüncü simfoniyasında (1965) dövrün aparıcı 

təmayülləri öz əksini tapmışdır. Məlum olduğu kimi, Q.Qaraye-
vin Üçüncü simfoniyasının yarandığı dövr Azərbaycan musiqi 
tarixində müxtəlif yaradıcılıq təmayüllərinin mövcudluğu ilə 
fərqlənir. O da məlumdur ki, ayrı-ayrı cərəyanların eyni zaman-
da təzahür etməsi musiqi tarixində dönüş anlarının səciyyəvi xü-
susiyyətidir. Məhz belə bir məqamda təfəkkürün köhnə konsep-
siyaları dağılır və yeni ideyaların, yeni təsəvvürlərin təcəssümü 
üçün forma axtarışları gedir.  



 105 

Bu axtarışlar, ilk növbədə, yazı texnikasının seçilməsi ilə 
bağlı idi. Bu təmayül atonal və dodekafoniya texnikasının bəstə-
karlıq üslubları, həmçinin ötən illərin sənətkarlarının polifonik 
texnikası ilə təbii əlaqəsi əsasında əmələ gəlmişdir. Seriya üslu-
bunun təbiətindən irəli gələn bu təmayül neoklassik cərəyanın 
özünəməxsus mərhələsini yaratmışdır. Onun özəyini vahid te-
matik mənbəyə - seriyaya və onun dodekafoniya texnikası çərçi-
vəsində məlum üsullarla müxtəlif modifikasiyaya əsaslanan in-
tensiv motiv-intonasiya işləmələri təşkil edir.  

Simfoniyada müasir bəstəkarlıq metodlarından istifadə “yeni 
folklor dalğası” ilə çulğalaşır. Bu halda atonal və folklor sistem-
lərinin sintezinin parlaq nümunələri təzahür edir.  

Q.Qarayev müasir musiqinin müxtəlif cərəyanlarının məğzi-
ni duyaraq, seriya texnikasına müraciət etmişdir. 12 tonlu seriya 
bəstəkarı, hər şeydən əvvəl, formanın intonasiya vəhdəti daxilin-
də ilkin intonasiya materialının çoxsaylı şəkildəyişmə imkanına 
görə cəlb etmişdir. 

Q.Qarayev yazırdı ki, “bunu mən səmimiyyətlə, qəlbən yarat-
mışam, bununla yanaşı, əlbəttə, belə bir fikri isbat etmək istəmi-
şəm ki, 12 tonlu texnikaya ciddi riayət edərək milli musiqi yaz-
maq olar”. Bu əsərdə xalq musiqisi ilə əlaqənin yeni növü meyda-
na çıxır. Üçüncü simfoniyanın milli xarakteri yalnız bu hissədə 
məhdudlaşmayıb, əsərin bütün obraz sisteminə siraət edir, canına 
hopur. Üçüncü simfoniyanın mərkəzində duran obraz Azərbayca-
nın milli xüsusiyyətlərinin müasir mərhələsini əks etdirir.  

Üçüncü simfoniya fəlsəfi planlı əsərdir. Q.Qarayev təfəkkürü 
burada saf mənəviyyatın və humanizmin ifadəsi olan yüksək bə-
dii səviyyədə təcəssüm olunur. Q.Qarayevin bu simfoniyasında 
yeni bədii ideyalar, yeni məzmun və obrazlar aləminin təşəkkülü 
öz əksini tapmışdır ki, bu da bütün musiqi formasının təşkilində, 
lad-harmonik, lad-tonallıq qarşılıqlı əlaqə sistemində müvafiq 
dəyişikliklərə gətirib çıxarmışdır.  

Üçüncü simfoniya silsilə tipli klassik janr quruluşuna əsaslanır. 
Bu halda modelə istinad silsilə quruluşların klassik tiplərinin ümumi-
ləşdirilmiş ifadəsində özünü göstərir. Klassik tipli böyük silsilə kon-
trastına mikromotiv təfəkküründən yaranan təzadlıq əlavə olunur.  
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Musiqişünas L.Karagiçeva “Qara Qarayev və folklor” məqa-
ləsində yazırdı ki, Üçüncü simfoniyada seriya millilik və ənənə-
viliklə səsləşən bir sıra inteqrasiyalı amillərdən ibarətdir. Bunlar 
həm intonasiya, həm də kompozisiya-quruluş amilləridir. Artıq 
burada seriyanın “təmkinli” interval nəbzi ilə əlaqədar assosiasi-
ya yaranır. Yüksəlliş və enişlərin daimi və yumşaq qarşılıqlı 
kompensasiyası, kiçik və böyük interval addımlarının ardıcıl 
növbələşməsi – Azərbaycan monodiyasının ümumi cizgiləridir1. 

Simfoniyada dinamik intonasiyanın qeyri-adiliyi və parlaqlı-
ğı diqqəti cəlb edir. İntonasiya yeniliyi, intonasiya kompleksləri 
kəskin fokusda əks olunan semantika ilə vəhdət təşkil edir. 

Üçüncü simfoniya Q.Qarayevin melodik fikri quraşdırmaq, baş-
lanğıc materialdan qənaətlə istifadə edərək onu sonrakı inkişaf he-
sabına fəal şəkildə zənginləşdirmək bacarığının bariz nümunəsidir.  

Simfoniya dörd hissədən ibarətdir: 
I hissə – Allegro moderato 
II hissə – Allegro vivace 
III hissə – Andante 
IV hissə – Allegro 
Simfoniyanın birinci hissəsində (Allegro moderato) harmo-

nik və xətti komponentlərin sintezləşdirilməsinə əsaslanan seri-
yadan istifadə olunur. Melodik ifadələr formul əhəmiyyəti kəsb 
edir ki, bu da bütövlükdə formanın quruluşunu müəyyənləşdirir.  

Birinci hissədə mövzunun variasiya edilməsi yalnız kölgə-
işıq cizgiləri yaratmır, həm də obrazın məzmununa toxunur. 

  

 

                         
1 Карагичева Л. Творчество Кара Караева и фольклор // Современ-

ность и фольклор. Статьи и материалы. М., 1977, c. 159. 
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Mövzunun belə variantlarından birində mövzunun başlanğıc 
şəklindən maksimal dərəcədə uzaqlaşdığını izləyirik. 

İnkişafın yüksək zirvəsində orkestrdə polifonik ifadə tərzinin 
dəyişərək, ostinat zərbələrə əsaslanan hərəkət xəttinə keçməsilə 
səslənmənin yüksək zirvəyə çatdırılması qeyd olunmalıdır.  

Üçüncü simfoniyanın ikinci hissəsi (Andante vivace) - “aşıq-
sayağı”dır, burada aşıq intonasiyaları aydın nəzərə çarpır. Baş-
lanğıcdakı möhkəm təkanlı sinkopa musiqinin yüngül, sərbəst 
hərəkətinə sanki nəfəs verir. 

Hissənin musiqi məzmununda xalq instrumental musiqisin-
dən gələn passaj və fiqurasiyaların dinamik hərəkəti təcəssüm 
olunur.  

Simfoniyanın üçüncü hissəsi (Andante) silsilənin lirik emo-
sional mərkəzidir. Obrazın hərtərəfli açılması baxımından bu 
hissə mühüm əhəmiyyətə malikdir, belə ki, digər cəld, coşqun 
inkişaflı hissələrdən fərqli olaraq, daha həzin və təsirli musiqi 
məzmunu ilə, eləcə də kiçik həcmli olması ilə fərqlənir.  

Simfoniyanın dördüncü hissəsi (Allegro) silsiləni yekunlaş-
dırır, musiqi məzmununa görə birinci hissəyə yaxındır və özünə-
məxsus arka əmələ gətirir.  

Musiqi məzmununda seriya əsasında qurulmuş mövzu poli-
fonik ifadə tərzinə əsaslanaraq inkişaf etdirilir. 

Q.Qarayevin yaradıcılıq dəst-xəttinin əsas prinsipləri Üçüncü 
simfoniyada öz əksini tapmışdır. Simfoniyada vahid bədii-kon-
struktiv ideyaya tabe olan bütün ifadə vasitələrinin qarşılıqlı əlaqə 
prinsipi saxlanılmış və bu halda qarşılıqlı əlaqə konkret lad-drama-
turji forma almışdır. Burada tematizmin və bütün kompozisiyanın 
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musiqi materialını təşkil edən, parlaq milli semantikaya, dəqiq lad-
intonasiya detallarına malik elementlərin qarşılıqlı əlaqəsi nəzərdə 
tutulur. Müasir lad-harmonik sistemin qeyri-adi səslənmələri sanki 
milli impulsları özündə toplayaraq yenidən canlandırır.  

 

 
 

Beləliklə, Q.Qarayevin Üçüncü simfoniyası onun yaradıcılıq 
yolunun yetkinlik mərhələsi olmaqla, bir daha milli üsluba əsas-
landığını nümayiş etdirdi. 
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Skripka və simfonik orkestr üçün Konsert 
 

Q.Qarayevin 1978-ci ildə yüksək bədii sənətkarlıqla bəstələ-
diyi mükəmməl əsərlərindən biri skripka və simfonik orkestr 
üçün Konsertdir. Müasir gerçəkliyin mürəkkəb bədii təcəssümü-
nü özündə əks etdirən bu əsər Azərbaycan musiqisi üçün yeni 
olan ifadə vasitələrilə aydın klassik formanın uzlaşdırılmasından 
meydana gəlmişdir. Skripka konsertində musiqi dramaturgiyası 
ziddiyyətli qarşıdurmalara əsaslanır və müasir insanın gərgin hə-
yatının mürəkkəb anlarını, varlığını, həqiqətlərini, etiraflarını, 
qələbələrini əks etdirir. Konsert cəsarətli novator axtarışları, bə-
dii-estetik konsepsiyası, zərif tematizmi ilə diqqəti cəlb edir. 
Əsərdə dramaturji cəhətdən əsaslandırılmış kontrastlar, tematik 
materialın transformasiyaları, rəngarəng orkestr palitrası özünə-
məxsus surətdə əsərin mətnində təcəssüm olunur.  

Konsert üç hissədən ibarət silsilədir: 
I hissə – Allegro moderato 
II hissə – Andante 
III hissə – Allegro. 
 

 
 
Birinci hissədə skripka ilə orkestrin dialoqunda səmimi eti-

raflardan başlayan inkişaf böyük gərginliyə, solo alətlə orkestrin 
qarşıdurmasına gətirib çıxarır.  
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Bu kimi qarşılaşdırmalar obraz kontrastlığına şərait yarat-
maqla, birinci hissədə əsas və köməkçi partiyaları fərqləndirən 
başlıca ifadə vasitəsinə çevrilir.  

Skripka kadensiyası isə solistin emosional monoloqunu təm-
sil edir.  

İkinci hissədə musiqinin inkişafı bir neçə mərhələdən ke-
çərək, romantik vüsət alır, ehtiraslı coşqun səslənməsi ilə diqqəti 
cəlb edir.  

Bu hissədə nəfəs alətlərinin xoralı emosional baxımdan ol-
duqca təsirli səslənir. Bu fonda skripkanın mövzusunun transfor-
masiyaları mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Hər iki mövzu reprizada dəyişikliyə uğrayaraq, işıqlı, dalğın, 
kədərli əhval-ruhiyyə yaradır.  

Üçüncü hissə - final əsərin bədii konsepsiyasında ən yüksək 
zirvədir. Lakin kulminasiya birdən-birə deyil, tədriclə əldə olu-
nur. Hissənin əvvəlində təbilin gurultusu uzaqdan səslənərək, 
tədriclə bərkiyir. 

Dinamikanın artırılması fonunda skripkanın ostinat ritmik 
hərəkətləri amansız, soyuq və dağıdıcı bir qüvvəni təsvir edir. 
İnkişafın kulminasiyasında şeypurların məğrur marşı qələbənin 
təntənəsini təcəssüm etdirir.  

Bu baxımdan finalda tembr dramaturgiyası da diqqətəlayiq-
dir. Zərb alətlərinin, mis nəfəsli alətlərin, simli alətlərin solo 
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skripka ilə uzlaşdırılması tədricən musiqiyə aydınlıq gətirir, in-
sanın mənəvi qələbəsi tərənnüm olunur.  

Beləliklə, Q.Qarayevin Skripka konserti bəstəkarın yaradıcı-
lıq üslubunun kamillik dövründə klassik ənənələrlə müasir təma-
yüllərin qovuşmasından yaranan yüksək sənət əsəri kimi dünya 
musiqi ədəbiyyatına daxil olmuşdur.  

 
*** 

 
Vokal-simfonik əsərlər 

 
“Ürək mahnısı” kantatası (1938) Rəsul Rzanın sözlərinə 

xor, simfonik orkestr və rəqs ansamblı üçün yazılmışdır. Bu kan-
tata Q.Qarayevin ilkin yaradıcılıq dövründə onun üslub axtarışla-
rının bir nümunəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Belə ki, bu əsərdə 
xalq musiqisi ilə bağlı əlaqələr həm əsərin lirik mövzularında, 
həm də rəqs xarakterli ehtiraslı obrazlarda ifadə olunmuşdur.  

Q.Qarayev bu əsəri ilə Ü.Hacıbəylinin və M.Maqomayevin 
xor musiqisi sahəsindəki nailiyyətlərinin birbaşa davamçısı kimi 
çıxış etmişdir. “Ürək mahnısı” kantatasını Azərbaycanda bu jan-
rın təşəkkülündə mühüm mərhələ hesab etmək olar. Burada bəs-
təkar xalq musiqi elementlərini mürəkkəb professional forma 
qanunauyğunluqları ilə üzvi surətdə əlaqələndirmişdir.  

Q.Qarayev özü bu barədə yazırdı ki, “...mən öz “Ürək mah-
nımı” aşıq intonasiyaları və Azərbaycan musiqisinin zəngin 
ritmlərindən istifadə edərək bəstələmişəm. Ü.Hacıbəylidən nü-
munə götürərək, orkestrə səslənməni çox zənginləşdirən tarları 
daxil etmişəm”.1 

“Ürək mahnısı” kantatası üç hissədən ibarətdir: I hissə - in-
strumental giriş, II hissə - xor, III hissə - yallı ruhunda rəqsdir.  

Əsərin musiqi məzmununda, xüsusilə xorda aşıq havalarının 
səciyyəvi intonasiyalarından istifadə olunmuşdur. Bilavasitə 
müşayiət partiyasında aşıq musiqisindən gələn sabit kvarta-kvin-
ta quruluşlu akkord birləşmələri diqqəti cəlb edir. Musiqinin 

                         
1 Караев К. Песнь сердца // Комсомольская правда. 1938, 2 апреля. 
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ümumi ruhu, melodik quruluşu və metroritmik şəkli də aşıq ha-
valarını xatırladır. Lakin burada sitat yoxdur. Bəstəkar yalnız 
aşıq musiqisinin ümumi xüsusiyyətlərini nəzərə çarpdırmaqla 
kifayətlənir. Xorda eyni səsin dəyişilməz təkrarı, melodiyada 
qısa forşlaqlardan və kadensiyalarda kvarta intonasiyasından 
istifadə olunması aşıq musiqisinin tanıdıcı əlamətləridir. Lakin 
bunlar, sadəcə olaraq milli ornament deyil. Bu, əsərin obrazının 
açıqlanmasından irəli gələn ifadə vasitəsidir. Q.Qarayev bu 
üsulla milli ruhu təcəssüm etdirir. Üçüncü hissədə isə “Yallı” 
rəqsinin ritmləri musiqiyə oynaqlıq gətirir və xalqın ümumiləş-
dirilmiş obrazını, bayramsayağı əhval-ruhiyyəsini təcəssüm 
etdirir.  

“Səadət nəğməsi” kantatası 1947-ci ildə yaranmışdır. Bu 
kantatanı “Ürək mahnısı”ndan 10 illik bir zaman məsafəsi ayırır. 
Lakin obrazların yaxınlığı, xalq musiqisinə istinad, xüsusilə aşıq 
musiqisinin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin təzahürü bu iki əsər ara-
sındakı qohumluq əlaqələrini əks etdirir.  

“Səadət nəğməsi” kantatası Məmməd Rahimin sözlərinə sop-
rano, xor və simfonik orkestr üçün yazılmışdır. Əsər dörd hissə-
dən ibarətdir: I hissə - təntənəli xarakterli instrumental girişdir; 
II hissə - Vətəni tərənnüm edən xordur; III hissə - lirik xalq 
mahnıları ruhunda ariya; IV hissə - möhtəşəm final xorudur. Bit-
kin formaya malik bu əsərdə bəstəkar musiqinin mürəkkəb ifadə 
vasitələrindən, xor partiturasında polifonik üsullardan, rənga-
rəng lad-tonallıq münasibətlərindən geniş istifadə etmişdir. 

Bu kantatalarda milli ruhun təcəssümündə xalq musiqisi ünsür-
lərindən istifadə bir üsul kimi özünü göstərir. Bu üsul Q.Qarayevin 
təfəkkür tərzinin, musiqi üslubunun özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə 
çulğaşaraq, yüksək professional səviyyədə öz əksini tapır.  

 
Kamera – vokal və xor əsərləri 

 
Q.Qarayevin vokal əsərləri onun yaradıcılığında o qədər də 

geniş yer tutmasa da, kifayət qədər çoxcəhətli və rəngarəng nü-
munələrlə təmsil olunmuşdur: lirik-fəlsəfi ruhlu romanslar, est-
rada janrlı mahnılar, xorlar və xalq mahnı işləmələri.  
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 “Mən sizi sevirdim” və “Gürcüstan təpələrində” ro-
mansları A.Puşkinin sözlərinə yazılmış, Azərbaycan vokal 
musiqisinin incilərindəndir. XIX əsr rus poeziyasının dahi nü-
mayəndəsi A.Puşkinin yaratdığı obrazların musiqi təcəssümü 
olan bu iki lirik miniatür bəstəkarın qəlbindən gələn hissləri əks 
etdirir. Romanslarda Puşkinin poetik nitqinin vəznini melodik 
dillə təsvir edən Q.Qarayev ahəngdar musiqi ifadə vasitələrilə 
ecazkar və təsirli əsərlər yaratmışdır. 

 “Altı rübai” silsiləsi Ömər Xəyyamın sözlərinə səs və for-
tepianonun müşayiəti üçün bəstələnmişdir. Bəstəkar XI-XII əsr-
lərdə yaşayıb-yaratmış dahi İran şairi Ömər Xəyyamın poeziya-
sına dərin maraq göstərərək, onun əsas ideyasını ifadə etdirməyə 
çalışmışdır. Altı vokal miniatürdən ibarət olan silsilədə bəstəkar 
insanı cəlb edən həyatın gözəl obrazlarını, təbiət və qadın 
gözəlliyini, ölüm haqqında fəlsəfi düşüncələri əks etdirmişdir.   

“Üç noktürn” vokal silsiləsi Lenqston Hyuzun sözlərinə 
bas səsi və caz orkestr üçün yazılmışdır. XX əsrdə yaşayıb-yara-
dan məşhur amerikalı zənci-şair Lenqston Hyuzun şeirləri bəstə-
karı psixoloji cəhətdən dərinliyi və emosional dolğunluğu ilə 
cəlb etmişdir. Noktürnlərdən hər biri müəyyən bir obrazın təcəs-
sümünə həsr olunmuşdur və müvafiq surətdə adlandırılmışdır.  

“Yorğun blyuz” noktürnünün qəhrəmanı Amerika cəmiyyə-
tindən qovulmuş qara dərili kasıb cavan oğlandır. O, mahnı oxu-
mağı çox sevir, lakin işsizlik, aclıq, xəstəlik onu əldən salmış və 
sevdiyi qızı unutmağa məcbur etmişdir. Bu obrazı təsvir etmək 
üçün bəstəkar noktürnün əvvəlini sadə amerikalının oxuduğu li-
rik mahnı sədaları ilə başlayır, lakin getdikcə yorğunluq və 
ümidsizlik ahəngi güclənərək, əsərin emosional atmosferində 
hökm sürür.  

“Yay gecəsi” noktürnünün qəhrəmanı yurdsuz bir zəncidir. 
Qarlemin küçələri onun evi sayılır, hamı yuxuya gedəndən sonra 
o, gecə vaxtı kimsəsiz küçələrdə dolaşıb, özünə bir sığınacaq ax-
tarmağa məcburdur. O, ümidsiz və yorğun olsa da onun etiraz 
səsini, acı həyatını heç kim duyub-eşitmək istəmir. Bu noktürn 
laylay melodiyası ilə başlayıb, gərgin, əzablı ümidsizliklə dolu 
bir musiqiyə çevrilərək, gəncin faciəli həyatını əks etdirir. 
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“Mulat” noktürnü amerikalı insanların həyatına təsir edən 
“ağ dərili” ataların və “qara dərili” anaların övladlarının hiss-
lərini, cəmiyyətdəki problemlərini önə çəkir. Kədər, təəssüf və 
qəzəbli ümidsizlik əhval-ruhiyyəsi ilə aşılanmış noktürn insanla-
rın qəlbini təsirləndirən və titrədən duyğularla zəngindir.  

“Üç noktürn” silsiləsi Q.Qarayevin yaradıcılığına “İldlrlmlı 
yollarla” baleti ilə daxil olan irqi ayrı-seçkilik mövzusunu da-
vam etdirərək, bəşəriyyətin aktual problemləri səviyyəsinə qal-
dırmışdır.  

Mahnılar Q.Qarayevin vokal əsərləri sırasında diqqəti cəlb 
edir. Bunlar bəstəkarın həm kino filmlərinə və teatr tamaşalarına 
yazdığı musiqinin tərkib hissələri, həm də ayrı-ayrı mahnı nü-
munələridir. Kütləvi-estrada mahnı janrında yazılmış bu əsərlər 
ekrandan, səhnədən həyata daxil olaraq, müğənnilərin repertua-
rında və insanların yaddaşında möhkəm kök salmışdır. Zeynal 
Cabbarzadənin sözlərinə yazılmış “Sülh haqqında pioner mahnı-
sı” kiçik yaşlı məktəblilər tərəfindən sevilərək oxunur. “Bir mə-
həlləli iki oğlan” bədii filmindən “Əhmədin mahnısı” çox məş-
hurdur və müğənnilər tərəfindən tez-tez səsləndirilir. Q.Qa-
rayevin mahnılarının bir çoxu əmək adamlarının, xüsusilə neft-
çilərin obrazlarını təcəssüm etdirir. M.Svetlovun şeirlərinə solist, 
xor və simfonik orkestr üçün “Dəniz neftçilərinin mahnısı” – 
“Xəzər neftçiləri haqqında povest” filmindəndir. “Geniş dəniz 
üzərində yayılan mərdlik mahnısı” Xəzərin və Bakının tərənnü-
münə həsr olunmuşdur.  

A kapella üçün “Payız” xoru dahi Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin sözlərinə yazılmışdır. Lirik mövzulu xor miniatürü 
Q.Qarayevin Nizami poeziyasına məhəbbətinin təcəssümü ilə 
bağlıdır. “Payız” xorunun mətnini Nizami Gəncəvinin “Leyli və 
Məcnun” poemasından payız fəslinin gəlməsinin və Leylinin 
ölümünün təsviri ilə bağlı fəslin başlanğıc misraları təşkil edir. 
Xorun poetik əsası səkkiz misralıq mətndən ibarətdir. Burada se-
vən və ürəyi həyat eşqi ilə döyünən Leylinin işıqlı obrazı çox 
kədərli və təsirli bir surətdə solub-gedən təbiət obrazı ilə uzlaş-
dırılır. Səmimi, ürəkdən gələn lirik, incə xarakterli xorun melo-
dik məzmununda kədərli əhval-ruhiyyə hökm sürür.  
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“Payız” xor miniaturü dərin poetik lirikanın və zərif vokal 
yazı üslubunun qovuşmasından yaranmışdır. Təsadüfi deyil ki, 
Q.Qarayev Nizaminin sözlərinin mənasını daha dərindən açmaq 
üçün məhz a kapella – müşayiətsiz xor əsəri bəstələmişdir. Bila-
vasitə xor partiturasında polifonik üsullardan geniş istifadə olun-
muşdur. Bu miniatür xorda bəstəkar çox dolğun şəkildə bədii 
ifadə vasitələrilə təbiətin son həyat nişanələrini təsvir etmişdir. 
Musiqi dilinin bütün xüsusiyyətləri, melodik, lad, harmonik, po-
lifonik vasitələr, xor yazı üslubu bu məqsədə yönəldilmişdir. 

 
*** 

 
Kamera-instrumental əsərlər 

 
Qara Qarayevin yaradıcılığında mühüm yeri onun kamera-in-

strumental əsərləri tutur. Kamera-instrumental musiqi sahəsi adə-
tən bəstəkarların yaradıcılıq laboratoriyası olub, yaradıcılıq təma-
yüllərinin və üslub xüsusiyyətlərinin təkamülünü özündə əks etdi-
rir. Q.Qarayevin həm ayrı-ayrı alətlər (fortepiano, skripka, orqan 
və s.), həm də müxtəlif tərkibli ansambllar üçün yaratdığı pyeslər 
və məcmuələr onun bu sahəyə necə önəm verdiyini nümayiş etdi-
rir. Kamera-instrumental musiqi sahəsindəki əsərləri onun yaradı-
cılığının bütün mərhələlərində meydana gəlmiş, onun musiqi ma-
raqlarını əks etdirmişdir. Onun ilk əsəri – fortepiano üçün “Tsar-
skoye selo heykəli” pyesi, son əsəri isə fortepiano üçün “12 fuqa” 
məcmuəsi olmuşdur. Bu da fortepiano alətinin onun yaradıcılığın-
dakı əhəmiyyətini göstərir, bu da təsadüfi deyildi, çünki Q.Qara-
yev pianoçu kimi görkəmli pedaqoqlardan musiqi təhsili almışdı. 
O, gözəl pianoçu idi və təkcə fortepianonun deyil, demək olar ki, 
bütün alətlərin fakturasını yaxşı bilirdi. 

Q.Qarayevin dahi rus şairi A.S.Puşkinin eyniadlı şeirindən 
ilhamlanaraq bəstələdiyi “Tsarskoye selo heykəli” pyesi im-
pressionist ruhlu bir əsərdir. Bəstəkar Puşkinin şeirində təsvir 
olunmuş bir obrazı - sındırdığı su qabına tərəf kədərlə əyilmiş 
qızın poetik obrazını musiqi vasitəsilə təcəssüm etdirmişdir. 
Pyesin musiqisi ətrafa inci dənələri səpələyən fəvvarəni xatırla-
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dır. Musiqidə şeir dilinin gözəlliyi və məlahətli səslənməsi öz tə-
zahürünü tapmışdır.   

Q.Qarayevin fortepiano əsərləri sırasında xüsusi olaraq, kiçik 
yaşlı ifaçılar, uşaq musiqi məktəblərinin şagirdləri üçün nəzərdə 
tutulmuş bir neçə miniatürləri, “Uşaq pyesləri” məcmuələrini, 
Sonatinanı qeyd etməliyik. “Moska və Fil”, “Hekayə” uşaq 
pyesləri proqramlı əsərlərdir. Məcmuələr də proqramlı pyeslər-
dən ibarətdir: “Balaca vals”, “Oyun”, “Fikirləşmə” və s. Bu 
əsərlər parlaq obrazlılığı, forma mütənasibliyi, piano ifaçılıq 
üsullarının rəngarəngliyi və sadəliyi ilə fərqlənir. Qara Qaraye-
vin fortepiano pyesləri öz təbiəti etibarilə metodik xarakterli 
olub, kiçikyaşlı ifaçının fortepiano fakturasının sirlərini tədricən 
öyrənməsinə xidmət edir. Bəstəkar sırf texniki çərçivəni geniş-
ləndirərək, pianoçunu pyesdə təcəssüm olunan kiçik bədii obraz 
üzərində düşünməyə çağırır. İfadə tərzinin sadəliyinə baxmaya-
raq, Q.Qarayevin uşaq pyesləri kiçik musiqiçinin dünyagörüşü-
nü inkişaf etdirən intellektual potensiala malikdir və ona müəy-
yən mənəvi keyfiyyətlər aşılayır.     

24 prelüd silsiləsi Q.Qarayevin fortepiano yaradıcılığının 
zirvəsini təşkil edir. Bu silsilə özünəməxsus ideya-bədii məqsəd-
lər daşıyaraq, pianoçuların tədris və konsert repertuarında xüsusi 
yer tutur. Silsilə hərəsində altı prelüd olmaqla dörd dəftərdən 
ibarətdir. Bunlar müxtəlif dövrlərdə bəstələnmişdir və həmin 
dövrə aid mövzu, obraz, üslub xüsusiyyətlərinin əlamətlərini da-
şıyır. Prelüdlərin birinci və ikinci dəftəri 1951-1952-ci illərdə 
yaranmışdır və bəstəkarın bu dövrə xas olan janr-məişət obrazlı-
lığı ilə əlaqədardır, üslub xüsusiyyətləri baxımından “Yeddi gö-
zəl” baletinə yaxındır. 1957-ci ilə aid üçüncü dəftərdə lirik-psi-
xoloji mövzu baxımından “İldırımlı yollarla” baleti ilə bağlılıq 
özünü göstərir. 1963-cü ildə yaranmış dördüncü dəftərdəki pre-
lüdlərdə aydın və ciddi lirika, fəlsəfi baxışlar öz əksini tapır, 
çoxsəsli musiqi üsullarına üstünlük verilir ki, bu da bəstəkarın 
həmin dövrdəki yaradıcılığı üçün səciyyəvidir. Prelüdlərin hər 
bir dəftəri bəstəkarın sənətkarlığını təmsil edən silsilə əsərlərdir.  

24 prelüd silsiləsinin quruluşu da maraqlıdır, belə ki, prelüd-
lər tonallıqlarına görə kvinta dairəsi üzrə ardıcıllaşır: Do-major-
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dan fa-minoradək. Bu silsilədə bir major prelüdü eyniadlı minor 
prelüdü ilə növbələşir: 1-ci prelüd Do-majorda, 2-ci do-minorda, 
3-cü Sol-majorda, 4-cü sol-minorda və s. bu qayda ilə bütün to-
nallıqlar əhatə olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dünya musiqi ədəbiyyatında F.Şo-
penin, S.Raxmaninovun, D.Şostakoviçin yaratdığı 24 prelüd sil-
silələri Q.Qarayev üçün örnək olmuşdur. Bu bəstəkarlar kimi, 
Q.Qarayev də prelüdlər silsiləsində təzadlılıq prinsipinə əsasla-
naraq, onu əhatə edən aləmin təəssüratlarını, obrazlı inikasını, 
rəngarəng lövhələrin dəyişməsini, emosional ziddiyyətləri əks 
etdirir. Burada müxtəlif xarakterli prelüdlər – qroteskli, tokkato 
tipli, qədim musiqi üslublu, müasir reqtaym səciyyəli, 
qəhrəmanlıq cizgili, gənclik əhval-ruhiyyəli, muğamvari, fəlsəfi, 
matəm ruhlu, laylaya bənzər, aydın, şən-şux, təravətli prelüdlər 
bir-birini əvəz edir.  

Q.Qarayevin prelüdlərinin fakturası applikatura, ştrixlər, di-
namika, pedalizasiya sahəsində bir sıra maraqlı, yeni üsullara 
malikdir. Bu əsərlərin ifası musiqiçilər qarşısında müəllif mətni-
nin qavranılması və intellektual şərhi sahəsində mühüm məsələ-
lər qoyur, ifaçının texniki aparatının, zövqünün və bədii təfəkkü-
rünün inkişaf etdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə 
malikdir və musiqi ifaçılarının yetişdirilməsində böyük rol 
oynayır. 

Q.Qarayevin kamera-instrumental yaradıcılığında müxtəlif 
tərkibli ansambl əsərləri də mühüm yer tutur. Bu kimi əsərlər sı-
rasında Skripka və fortepiano üçün Sonata, Simli kvartet üçün – 
“Fuqa”, “Kvartettino” kimi əsərlər, kvartetlər diqqətəlayiqdir.  

Q.Qarayevin ilk musiqi müəllimi, tanınmış pianoçu və kon-
sertmeyster Vladimir Kozlova həsr etdiyi skripka və fortepiano 
üçün Sonata (1960) insanın qəlbinə nüfuz edən səmimi musiqi 
hekayəsidir. Quruluşuna görə klassik sonatadan fərqlənən bu 
əsər dörd hissəlidir. Sonatanın birinci hissəsi – Moderato - mərd 
xarakterli obraz səciyyəsinə malikdir. İkinci hissənin – Reçitativ 
və Andante - əvvəlində skripkanın improvizasiyalı reçitativi mu-
ğamvari ifadə tərzini özündə əks etdirir. Üçüncü hissə – Pastoral 
- qədim sitsiliana ruhlu rəqsdir. Finalda – “Fantaziya” – yüksək 
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pafoslu epik obrazlar hökm sürür. Musiqi mövzusu V.Kozlova 
epitafiya – səs yüksəkliyinə görə “Vladimir” adının musiqi 
simvolunu təşkil edən səslərdən tərtib edilmişdir və ardıcıl 
inkişaf etdirilərək, sadə və kədərli bir obrazın yaradılmasına xid-
mət edir.    

İkinci simli kvartet (1947) Q.Qarayevin sənət müəllimi, dahi 
bəstəkar Dmitri Şostakoviçə həsr olunmuşdur və onun bu sahədə 
ən əhəmiyyətli əsərlərindəndir. Kvartet dörd hissədən ibarətdir: bi-
rinci hissə şən xarakter daşıyır, sonatina formasındadır, ikinci 
hissə - Largo - yüksək fəlsəfi passakaliyadır, üçüncü hissə - tokkata 
tipli sürətli rəqsdir, dördüncü hissə, final – pastoraldır. Kvartetin 
forma quruluşunun yığcamlığı, mövzunun inkişaf xüsusiyyətləri, 
çoxsəslilik üslubu və ansambl boyaları diqqəti cəlb edir. Əsərin ob-
razları klassik, aydın və yüksək intellektual səciyyəlidir.  

Kamera-instrumental musiqi sahəsində Q.Qarayevin daha bir 
ithaf əsəri müəllimi olmuş dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin 
“Aşıqsayağı” əsərinin kamera orkestri üçün işləməsidir (1964).  

Ü.Hacıbəylinin “Aşıqsayağı” triosu skripka, violonçel və 
fortepiano üçün yazılmış pastoral xarakterli bir əsərdir. Bu əsər-
də bəstəkar aşıq musiqisinin tipik intonasiya və ritmik xüsusiy-
yətlərindən istifadə edərək, orijinal bir əsər yaratmışdır. Bəstə-
kar xalq musiqisindən gələn cəhətləri çoxsəslilik prinsiplərilə 
qovuşdurmağa nail olmuşdur. Əsərin musiqisinin zərifliyi Q.Qa-
rayevin transkripsiyasında da öz əksini tapmışdır. Q.Qarayev 
partituraya çox həssaslıqla yanaşaraq, çoxsəsli fakturanın daha 
dolğun və qabarıq olmasına çalışmışdır. Q.Qarayev transkripsi-
yada Üzeyir bəyin ruhunu qoruyaraq, partituranı öz dəst-xəttilə 
rövnəqləndirmişdir.  

Q.Qarayevin rəngarəng kamera-instrumental əsərləri böyük 
təsir qüvvəsinə malikdir. Bu əsərlər Azərbaycanda kamera-in-
strumental musiqi sahəsini zənginləşdirməklə, ifaçılıq pedaqogi-
kasına da böyük töhfələr vermişdir. Qara Qarayevin instrumen-
tal musiqisi təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox ölkələ-
rində tədris repertuarına daxil edilmişdir.  
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AKADEMİK QARA QARAYEV ALİM VƏ  
MUSİQİ MÜTƏFƏKKİRİ KİMİ1 

 
İyirmi birinci əsrin əvvəllərində musiqi elmimizin tarixinə 

nəzər salarkən, onun korifeyləri Səfiyəddin Urməvi, Əbdülqadir 
Marağai, Fətullah Şirvani, Mir Möhsün Nəvvab, Üzeyir Hacı-
bəyli kimi sənətkarlar və alimlər ilə bir sırada, müasirimiz olmuş 
Qara Qarayevin də adını böyük iftixarla çəkmək istərdik. Yu-
xarıda adlarını sadaladığımız bu alimlərimizin hər biri musiqi 
haqda risalələr, traktatlar yazmış, qiymətli elmi əsərlər qoyub 
getmişlər. 

Qara Qarayevin sırf musiqi elminə, nəzəriyyəsinə, musiqi es-
tetikasına aid xüsusi tədqiqatı olmasa da, onun zəngin elmi-pub-
lisistik irsi, 40 il ərzində yazdığı çoxlu məqalələri, resenziyaları, 
məruzə və çıxışları, müsahibələri, incəsənətin bir sıra vacib 
problemləri - xəlqilik, millilik, beynəlmiləllik, ənənəlik, nova-
torluq və s. haqqında fıkirləri, düşüncələri, görüşləri, elmi müd-
dəaları, ona böyük mütəfəkkir alim kimi Azərbaycan musiqi el-
mində möhkəm və şərəfli yer tutmasına haqq qazandırır. Sənətin 
bir çox önəmli problemlərinin sənətkar tərəfındən təhlili və təd-
qiqi, alimin qiymətli elmi, musiqi-estetik konsepsiyasını təşkil 
edir.  

Qara Qarayev zəngin dünyagörüşünə, ensiklopedik biliyə, 
fəlsəfı ümumiləşdirmələrə, geniş erudisiyaya, iti zəkaya malik 
alim idi. O, musiqi elminin son nailiyyətlərini böyük dəqiqliklə 
öyrənmiş, mənimsəmiş, dünya musiqisinin, eləcə də ədəbiyya-
tının, rəssamlığının, teatrının gözəl bilicisi olmuşdu.  

Q.Qarayev həm də parlaq natiq və sərrast söz ustası idi. Ali-
min ehtiraslı, alovlu çıxışları, musiqimizin ən aktual problemləri 
ilə zəngin məruzələri heç kəsi laqeyd, etinasız qoymurdu. Onun 
hər çıxışı, məruzəsi böyük auditoriya toplayaraq, musiqi həyatı-
mızda xüsusi hadisəyə çevrilirdi. Bu barədə alimin pianoçu və 
bəstəkar Vaqif Mustafazadənin, eləcə də Rafıq Babayevin iştira-
kı ilə apardığı çaz haqqında maraqlı mühazirələrini, bəstəkarla-
                         

1 Zemfira Səfərovanın bu yazısı ilk dəfə “Музыкальная наука Азербай-
джана» (XIII-XX века) kitabında verilmişdir. Bakı, 2013, s. 316. (rus dilində). 
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rın, xüsusən üçüncü və dördüncü qurultaylarında etdiyi dolğun 
məruzələrini, müasir qərb musiqisinin son nailiyyətləri haqqında 
söhbətlərini göstərmək olar. Bura Qarayevin Şönberq, Berq, Ve-
bern, Messian, Lütoslavski, Stravinski, Hindemit kimi Qərbin 
məhşur bəstəkarları haqqında tələbələrinə verdiyi bilikləri, mə-
lumatları da əlavə etmək yerinə düşərdi. Q.Qarayev bir çox xari-
ci ölkələrdə keçən beynəlxalq konfranslarda və simpoziumlarda 
sovet musiqisinin ləyaqətli və səlahiyyətli nümayəndəsi və elçisi 
kimi dəfələrlə çıxış etmişdir Onun son çıxışlarından biri də İta-
liyada "Sovet müsiqisinin vacib prinsipləri" mövzusunda etdiyi 
məruzəsi olmuşdu. 

Qara Qarayev XX əsri musiqi termini ilə “molto accelerando 
e crescendo” kimi müəyyənləşdirmişdir, bu, yəni hərəkəti sürət-
ləndirib səslənməni gücləndirmək deməkdir. Q.Qarayevin özü 
bu tempə riayət edərək yazıb yaratmışdır. Bəstəkarın hər bir əsə-
rinin premyerası musiqimizin bayramına çevrilmiş, musiqimizdə 
dönüş yaratmışdır. Belə əsərlərdən "Çılğın qaskoniyalı" müzikli, 
üçüncü simfoniyası, skripka üçün konserti, "Don Kixot" simfo-
nik qravürləri, "İldırımlı yollarla" və ondan əvvəl "Yeddi gözəl" 
baletləri, ilk əsərlərindən "Leyli və Məcnun" simfonik poeması, 
eləcə də kino fılmlərə, teatr tamaşalarına yazdığı musiqini, forte-
piano üçün 24 prelüdünü göstərmək olar. Bu, bəstəkarın əsərlə-
rinin, əlbəttə tam siyahısı deyil, hələ neçə-neçə tamamlanmamış 
əsəri arxivində qalmışdır. Xəzər neftçilərinin həyatına həsr 
edilmiş "Uşaqlarsız şəhər" oratoriyası, Anri Barbüsün əsəri əsa-
sında "Zəriflik" monooperası və son həyata keçməmiş planların-
dan – yeddi muğam əsasında "Leyli və Məcnun" mövzusunda 
sintetik musiqi-səhnə əsəri... 

"Müasirlik mənim qəlbimi daha çox həyəcanlandırır" – deyə 
etiraf edən bəstəkar əsl mənada müasir əsərlər yaratmışdır, həm 
məzmun, forma, həm də musiqi dili etibarilə. 

Bəstəkar-alim Q.Qarayevin publisistikasında da bu tezis-çağırış 
qırmızı xətt kimi bütün yazılarından keçir. Bəzi yazıların elə sərlöv-
hələrini götürək. "Müasirlik – bütün məsələlərin əsasıdır", "Vaxtın 
nəbzi", "Bu gün bizi düşündürən nədir?", "Yeniliyi görmək və tərən-
nüm etmək", "Vaxt ilə ayaqlaşmaq", "Əsrlə bir olmaq" və sair, sair. 
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Müəllimi Üzeyir bəy kimi Qarayevin yaradıcılığında da nə-
zəriyyə və bəstəkarlıq paralel inkişaf etmiş, sıx əlaqədə olmuş və 
bir-birini tamamlamışdır. Üzeyir Hacıbəylidən sonra musiqi sa-
həsində Azərbaycan  Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü 
məhz Qara Qarayev seçilmişdir. 

 

 
 

Qara Qarayev müəllimi Üzeyir Hacıbəyli ilə 
 

Qara Qarayev Üzeyir Hacıbəylinin musiqi əsərlərinin akade-
mik nəşrinin də baş redaktoru idi. Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsini 
əbədiləşdirmək məqsədi ilə hələ 1948-ci ildə Nazirlər Soveti 
bəstəkarın musiqi irsini nəşr etmək haqqında qərar qəbul etmiş-
di. Uzun illər bu nəşr ərsəyə gəlmirdi və bunun səbəbini gah əl-
yazmaların azlığında, gah belə nəşr üçün bizdə metodologiyanın 
olmamasında, gah da maliyyə məsələlərində görürdülər. 

Hal-hazırda Akademiyanın "Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi" şö-
bəsinin hazırladığı bu nəşrin beş kitabdan ibarət üç cildi artıq çap-
dan çıxmışdır. Birinci iki cild "Leyli və Məcnun" operasının parti-
turası və klaviridir, üçüncü cild "Koroğlu" operasının partiturası-
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dır. Bu cildləri çapa hazırlayan, onların giriş məqalələrinin və el-
mi şərhlərinin müəllifı və həm də nəşrin redkollegiyasının üzvü 
kimi, bu sətirlərin müəllifi dəfələrlə böyük bəstəkarla görüşmüşdü. 

Q.Qarayevə təqdim etdiyim birinci cildin materiallarına o, 
baxıb öz qeydlərini edəndən sonra, cildi çapa imzaladı.  

Əgər Qara Qarayevin musiqi əsərlərinin əksəriyyəti təhlil 
edilmişsə, onun elmi irsi yalnız indi araşdırılır.  

1988-ci ildə "Elm" nəşriyyatında çıxan "Qara Qarayevin el-
mi publisistik irs"i kitabının tərtibçisi, ön sözün və şərhlərin mü-
əllifı kimi, qeyd etmək istərdim ki, kitabda alimin 1938-1988-ci 
illər ərzində qırx illik elmi-publisistik fəaliyyəti, müəyyən ixti-
sarlarla, öz əksini tapmışdır. Olunan bu ixtisarlar isə alimin özü-
nün istəyi və razılığı ilə edilmişdir. 

Üç hissəyə bölünən kitabda toplanmış məqalələr və resenzi-
yalar, məruzələr və çıxışlar, müsahibələr və söhbətlər xronologi-
ya üzrə verilmişdir ki, bu da böyük sənətkarın publisist və musi-
qi alimi kimi yaradıcı və elmi yolunun inkişafını təhlil etməyə 
imkan verir. Bu məcmuə, musiqi ictimaiyyətini, mütəxəssisləri 
və eləcə də geniş oxucu kütləsini Qara Qarayevin - bəstəkar, 
alim, müəllim və ictimai xadim kimi çoxşaxəli yaradıcılığının 
vacib, son dərəcə maraqlı və az öyrənilən sahəsi ilə tanış edir1. 

Q.Qarayev məqalələrində nə barədə yazırsa yazsın, məruzə və 
çıxışlarında nə haqda danışırsa danışsın, o, həmişə ardıcıl, prinsi-
pial mövqe tutmuş, öz əqidəsini, ideallarmı qoruyub müdafıə et-
miş, sənətdə mütərəqqi demokratik prinsiplərə əsaslanmışdır. 

Alimin publisistikasında irəli sürülən problemlərin müəyyən 
qismi aşağıdakılardır: sənətdə müasirlik, sənətkarın cəmiyyətdə 
rolu, bəstəkarlıq sənətkarlığının problemləri, millilik və beynəl-
miləllik, ənənə və novatorluq, musiqi folkloruna və musiqidə fa-
ciə kateqoriyasına münasibət, caz və estrada musiqisi, bədii 
zövq və texnologiya problemləri, bəstəkarlar İttifaqının fəaliyyə-
ti və gənc Azərbaycan bəstəkarlarının tərbiyəsi, musiqimizdə 
müxtəlif janrlar və ansamblların inkişafı və sair. 

                         
1 Qara Qarayev. Elmi-publisistik irsi / Tərtibçi, giriş məqalənin və şərhlə-

rin müəllifi Zemfıra Səfərova. Bakı, Elm, 1988. 
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Q.Qarayev məqalələrində böyük professionallıqla müəllim-
ləri Ü.Hacıbəyli və D.Şostakoviç, müasirləri S.Prokofyev, 
İ.Stravinski, A.Xaçaturyan, A.Balançivadze kimi məşhur bəstə-
karların yaradıcılığını təhlil etmiş və onları yüksək qiymətləndir-
mişdir. Bu cəhətdən müəllimləri Ü.Hacıbəyli və D.Şostakoviç 
haqda məqalələr xüsusilə seçilir. Əlbəttə, bir yazıda Qarayevin 
qoyduğu və araşdırdığı bütün problemlər haqqında danışmaq 
mümkün deyil.  

Q.Qarayev "Sovetskaya muzıka" jurnalında "Bu gün bizi dü-
şündürən nədir?" adlı məqaləsində elmi və tənqidi fikrin inkişa-
fının zəruriliyini qeyd edərək yazırdı: "Ən aktual problem olan 
millilik və beynəlmiləlliyin qarşılıqlı əlaqəsinin hərtərəfli öyrə-
nilməsi üçün ehtiyac vardır. Məlumdur ki, bu məsələdə çoxmil-
lətli sovet mədəniyyəti zəngin təcrübə toplamışdır"1. 

Bu problem Q.Qarayevin özünün həm bəstəkarlıq yaradıcılı-
ğında, həm də elmi nəzəriyyəsində dərin həllini tapmışdır. Qeyd 
edək ki, hər bir böyük sənətkar kimi Qarayevin yaradıcılığında 
da millilik özünəməxsus bir formada təzahür etmişdir. Onun ilk 
əsərləri "Leyli və Məcnun" simfonik poeması, "Yeddi gözəl" ba-
leti və son əsərlərindən, üçüncü simfoniyası, skripka üçün kon-
sertində millilik müxtəlif cür özünü büruzə vermişdir. Bu da tə-
biidir, çünki millilik özü dəyişməz bir keyfıyyət deyil, müxtəlif 
bəstəkarların əsərlərində müxtəlif cür meydana çıxdığı kimi, ey-
ni bir bəstəkarın müxtəlif yaradıcılıq mərhələlərində də inkişaf 
edir, dəyişir. Qarayevin son əsərlərində artıq milliliyin tanış, mə-
lum olan xallarını eşitmək və ya duymaq çətindir (məsələn, 3-cü 
simfoniyanm ikinci hissəsindəki aşıq səslənmələri kimi), bu üzvi 
surətdə əsərin bütün obraz sisteminə aşılanır. 

Qarayevin musiqisi sözün yüksək mənasında bəşəri, beynəl-
miləl keyfiyyət daşıyan bir sənətdir. Bəstəkar, hətta seçdiyi ədə-
bi mövzular cəhətdən də yalnız milli ədəbiyyatımızla məhdud-
laşmır. O, Nizami, Səməd Vurğun, Rəsul Rza poeziyasıyla bəra-
bər, Şekspir və Servantes, Puşkin və Ömər Xəyyam, Lermontov, 
Lope de Veqa və Rostanın obrazlarına müraciət edir. Nazim 

                         
1 Qara Qarayev. Elmi-publisistik irsi. Bakı, Elm, 1988, s.179. 
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Hikmət,  Lenqston  Hyüz,  Vsevolod  Vişnevski,  Piter  Abrahams  
kimi XX əsr sənətkarlarının əsərlərindən ilhamlanır. Bu, əlbəttə 
ki, Q.Qarayevin musiqi sənətinə multikulturalizm cəhətdən ya-
naşması idi. 

Bəstəkarm yaradıcılıq coğrafıyası da genişdir. Qarayev ilk 
Azərbaycan bəstəkarı idi ki, digər xalqların musiqi folkloruna 
müraciət etmişdir. Afrikadan Vyetnama qədər müxtəlif xalqların 
musiqi folkloru Qarayevin yaradıcılıq süzgəcindən keçib yeni 
keyfıyyət qazanmışdır. 

Böyük rus şairi A.S.Puşkin qeyd etmişdir ki, Şekspir kimdən ya-
zırsa yazsın, Danimarka şahzadəsi Hamletdənmi, zənci Otellodanmı, 
italiyalı Romeo və Cülyettadanmı, hər əsərində o, ingilis olaraq qalır. 
Musiqidə də belədir, Qarayevin yaradıcılığında da belədir. 

Qarayevin müxtəlif xalqların həyatını əks etdirən, müxtəlif 
millətlərin musiqi folkloruna əsaslanan əsərlərini dinlədikdə be-
lə, biz onların məhz Azərbaycan bəstəkarı tərəfindən duyulub 
yazıldığını deyə bilərik. Bəstəkar özü bu barədə belə yazır: "Bə-
zən yaradıcılıqda milli ənənələr sövqi-təbii meydana çıxır. Mən 
ispan, bolqar, vyetnam mövzuları əsasında musiqi yazıram. Mə-
nə isə deyirlər ki, bu əsərlərdə mənim milliyyətimin, mənim 
Azərbaycan əllərimin izi qalır. Mən bunun necə baş verdiyini 
aydınlaşdıra bilmirəm və bu barədə heç düşünmürəm"1. 

Professional bəstəkarlıq yaradıcılığının folklorla əlaqəsi 
müddəası Qara Qarayevin yaradıcılığının müxtəlif dövrlərində 
yazdığı məqalələrin, məruzələrin, müsahibələrin ana xəttini təş-
kil edir. O, müsahibələrin birində sənətkarın xalqla əlaqəsi haq-
qında belə demişdir: "Xalqla olan əlaqə kompaniya deyil, eks-
kursiya deyil... zavoda getdin, zavoddan gəldin. Əsl sənətkar bio-
loji və sosioloji cəhətdən xalqa məxsusdur, onun bir hissəsidir"2. 

Azərbaycan bəstəkarlarının III qurultayında etdiyi məruzədə 
Qarayevin folklora olan münasibəti dəqiq formalaşmış parlaq 
konsepsiya almışdır. Alim xalq musiqisini müxtəlif dərinliklərdə 
yerləşən neft qatlarına bənzədərək bu haqda belə demişdir: "Hə-
lə 70-80 il əvvəl Abşeronda bir neçə metrlik quyu qazanda neft 
                         

1 Qara Qarayev. Elmi-publisistik irsi, Bakı, Elm, 1988, s. 331. 
2 Yenə orada, s. 245. 
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fontanı xoşbəxt sahibkarı varlandırırdı. Bir az sonra dayaz quyu-
lar qazıb nefti jalonkalarla dartmağa başladılar. Varlanmaq ehti-
rası ilə adamlar üst qatların sərvətini vəhşicəsinə çəkib qurtardı-
lar. Yuxarı qatlar kasıblaşanda nefti mürəkkəb qurğularla çıxar-
maq lazım gəldi"1. 

O, xalq musiqisinin də taleyini buna bənzədir və elə bil bu 
prosesi qabaqlayaraq yazır: "Gəlin bu barədə düşünək. Biz bu 
sərvəti həddən artıq asan yolla əldə eləmirikmi? Bu əlimizin al-
tında olan üst qatları insafsızcasına istismar etmirikmi? Xalq 
musiqisinin həqiqətən tükənməz olan qaynaqları haqqında dü-
şünmək vaxtı çatmayıbmı? Onun əsas zənginliyi üstdə deyil, dü-
şündüyümüzdən daha dərinlikdədir və biz oraya enmək üçün la-
zımi "texniki vasitələrlə silahlanmalıyıq". Bu baxımdan Qarayev 
Üzeyir Hacıbəyli, Dmitri Şostakoviç, İqor Stravinski, Bela Bar-
tok kimi bəstəkarların yaradıcılığını misal gətirir. 

 

 
 

İqor  Stravinski və Qara Qarayev 
 

                         
1 Qara Qarayev: Elmi-publisistik irsi, Bakı, Elm, 1988, s. 331. 
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Novator sənətkar olan Qara Qarayev həmişə həyatda yenili-
yi, öncə də dediyimiz kimi müasirliyi görməyə və onu musiqidə 
tərənnüm etməyə çağırırdı. Eyni zamanda o, yeni ideyaları musi-
qidə yeni dil, yeni texnika və ifadələrlə əks etdirməyə çalışırdı. 

Hələ 1961-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los-Anceles 
şəhərində keçən Beynəlxalq musiqi festivalından qayıdan Qara-
yev öz təəssüratını ifadə edərək belə demişdir: "Biz onlardan əlli 
il geri qalmışıq". Elə bundan sonra o, Qərbin musiqi sistemləri-
ni, texnologiyasını öyrənməyə başlayır və bunun üçün çox vaxt, 
güc, enerji sərf edir. 

Bu baxımdan alimin "Voprosı literaturı" jurnalındakı müsa-
hibəsi ilə tanış olmaq maraqlıdır. Bəstəkar etiraf edir ki, müasir 
musiqi sistemlərinin, həmçinin dodekafoniyanın nəzəriyyə və 
təcrübəsinin əsaslarını öyrənmək üçün çox vaxt sərf edib. Lakin 
bu yazı texnikasını alim Şönberqdən (həmin texnikanın yaradıcı-
sıdır – Z.S.) fərqli olaraq digər etik və estetik məqsədlər üçün is-
tifadə etmişdir.  O,  yazır  ki,  "3-cü  simfoniyada  mən  yeni  dilin  
müasir dövrün ruhunu daha gözəl əks etdirməyə qadir olduğunu 
deməyə çalışmışam. Bu dil yaradıcı individuallığı məhv eləmir 
və musiqini milli özünəməxsusluqdan da məhrum etmir. Belə ki, 
Şönberq texnikasının qaydaları çərçivəsində 3-cü simfoniyada 
milli Azərbaycan mövzusu verilir. Mənə elə gəlir ki, bu, çox şey 
deməkdir". Yeri gəlmişkən bizim hələ 1967-ci ildə “Ədəbiyyat 
və İncəsənət” qəzetində bu əsər haqqında çap olunmuş məqalə-
dən bir parçanı gətiririk. 

Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin yaradıçılığına nəzər 
salanda görürük ki, onun əsərlərində xalq musiqisindən istifadə 
etmək prinsipləri daim dəyişir və təkmilləşir. «Leyli və Məc-
nun» operasında muğamlardan olduğu kimi istifadə edən bəstə-
kar sonrakı əsərlərində bu prinsipdən əl çəkir və ölməz «Koroğ-
lu» operasında bir dəfə də olsun xalq musiqisini sitat gətirmədən 
dərin, mahiyyəti etibarilə milli musiqi yaradır. Eyni sözləri Qara 
Qarayevin əsərləri haqda da deyə bilərik. «Yeddi gözəl» və 
«Leyli və Məcnun» əsərlərində Q.Qarayev musiqisinin milli 
mənsubiyyəti ilk baxışdan, ilk dinləyişdən aydın şəkildə təzahür 
edir. Üçünçü simfoniyada isə milli musiqimizin tanış xallarını 
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eşitmək ilk baxışda çətindir. Ancaq bu simfoniyada da bəstəkar 
məhz Azərbaycan musiqi təfəkkürünə əsaslanır. Bəziləri bu milli 
təfəkkürün əlamətlərini yalnız simfoniyanın ikinci hissəsində – 
aşıq musiqisi vasitələrindən istifadə olunmasında görürlər. Biz 
bu həqiqəti danmaq fikrində deyilik. Onu qeyd etmək istəyirik 
ki, Üçüncü simfoniyanın milli xarakteri yalnız tək bir bu hissə 
ilə məhdudlaşmır, əsərin bütün obraz sisteminə aşılanır, canına 
hopur. Üçüncü simfoniyanın mərkəzində dayanan obraz Azər-
baycan milli xarakterinin müasir mərhələsini əks etdirir. Müasir 
Azərbaycanlı intellektual cəhətdən zəngin, dünyaduyumu və 
dünyagörüşü etibarilə mürəkkəb bir xarakterdir. Bu insan öz 
yurdunun, öz vətəninin oğlu olmaqla bərabər, həm də əsrin 
oğludur. Xalqların azadlıq uğrunda mubarizəsi, qara qüvvələrə, 
şər qüvvələrə üstün gəlməsi, müasir dünyanın yaraları – Xirosi-
ma və Osventsim, uzaq məmləkətlərin faciələri, kosmosun fəthi, 
elmin, insan zəkasının yeni üfüqləri, bir sözlə, atom əsrinin 
bütün təzadları, onu düşündürür. Belə mürəkkəb bir obrazı ya-
ratmaq üçün asan, keçilmiş yollarla irəliləmək mümkün deyil. 
Bəstəkarın musiqi dilindəki mürəkkəblik də məhz məzmunun 
xarakterindən doğur. Bəstəkar ən muasir ifadə vasitələrini də 
məzmuna müvafiq olaraq seçir, ən qəliz səslənmələrdən qorx-
mur. Simfoniyada sözün köhnə mənasında yadda qalan melodi-
yalar, şirin nəvalar yoxdur. Bu, əsərin nöqsanı deyildir. Müasir 
insan şüurunun çoxcəhətliliyini, əhatəliliyini ifadə etmək üçün 
bəstəkar bitkin melodiyalardan deyil, ayrı-ayrı melodik özəklər-
dən, onların dramatik, kəskin toqquşmalarından istifadə edir. 
Simfoniyanın musiqi inkişafı melodiyanın hərəkət xətti üzrə de-
yil, ritmik, harmonik, intonasion ünsürlər əsasında gedir. Ancaq 
bu mürəkkəblik, bu axtarışlar, bu toqquşmalar içində insan itmir. 
İnsanın insanlığı, onu bəşər edən hisslər, həyəçanlar, əhval-ru-
hiyyə simfoniyanın lirik əsasıdır. Bu lirik dünyaduyumu xüsusi-
lə simfoniyanın üçüncü hissəsi üçün xasdır. 

Müasir insan daima hərəkətdə, daima axtarışlarda, daima in-
kişafdadır. Obrazın bu cəhəti də simfoniyada əksini tapmışdır. 
Simfoniyanın musiqi inkişafı fasiləsizdir. 
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Bu çür fasiləsiz, ardıcıl inkişaf prinsipini biz muğam kimi zəngin 
xalq musiqisi sənətində də görürük. Beləliklə Q.Qarayevin Azər-
baycan musiqi folkloru ilə dərindən bağlılığı bir daha aşkara çıxır. 

Ənənəvi dörd hissəli simfoniya janrında Q.Qarayev yeni mu-
siqi formaları ortaya atmır, lakin bu formaları «mürəkkəb üç his-
səli formanı», «sonata» formasını yeni vasitələr və usullarla zən-
ginləşdirir. 

Əsərdəki təzadlar, kontrastlar, çarpışmalar dördünçü hissədə 
xüsusi bir gərginliklə səslənir. Həmin hissənin mərkəzindəki fu-
qa bu həyəcanlı əhval-ruhiyyənin yaranmasına kömək edir. Fasi-
ləsiz inkişafa malik olan simfoniya müəyyən melodik dayaq 
nöqtələrində bünövrələnmir, müəyyən tonallıq məçrasıyla ax-
mır. Ancaq bu zahiri pərakəndəlikdə, dağınıqlıqda yaxşı düşü-
nülmüş bir sistem, bir ardıçıllıq, qanunauyğunluq vardır. Müasir 
bəstəkarlıq texnikasının ən gizli sirlərinə vaqif olan görkəmli sə-
nətkar bütün bu forma imkanlarından yalnız məzmunu açmaq 
üçün istifadə edir.  

Üçünçü simfoniyada bəstəkar müasir dünyanın keçmiş pano-
ramasını təsvir etməyə çalışmamışdır. O, müasir dünyanın prob-
lemlərinin konkret insan şüurunda əksini, insan xarakterində ini-
kasını, insan obrazının süzgəçindən keçməsini göstərməyə çalış-
mışdır. Bəlkə elə buna görə bəstəkar böyük simfonik orkestrə 
muraciət etməmişdir. O, kamera orkestrinin imkanlarına əsaslan-
mağa çalışmış və bu imkanlardan böyük məharət və istedadla is-
tifadə etmiş, yığçam, lakonik musiqi əsəri yaratmağa müvəffəq 
olmuşdur. Bəstəkar kamera orkestri alətlərinin spesifikasını, bu 
orkestrin səslənmə prinsiplərini, ansambl boyalarını baçarıqla 
aça bilmişdir. Bəstəkar alətləşdirmədə maraqlı bir kəşf etmişdir. 
Vaxtı ilə dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli novator addım 
ataraq simfonik orkestrin tərkibinə Azərbayçan xalq alətlərini, o 
çumlədən tarı daxil etmişdir. Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılıq 
təcrubəsindən istifadə edən başqa Azərbaycan bəstəkarları, o 
cumlədən Qara Qarayev özu də bəzən əsərlərində simfonik or-
kestrin tərkibinə milli alətləri daxil etmişdir. Üçuncü simfoniya-
da  da  Q.Qarayev  bu  sahədə yeni  bir  addım  atır.  O,  kamera  or-
kestrinin tərkibinə heç bir Azərbaycan alətini daxil etmir. Amma 
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orkestr alətlərindən elə istifadə edir ki, (o cumlədən çembala alə-
tindən) biz azərbaycan xalq musiqi aləti sazın səslənməsini ay-
dın-aşkar eşidirik. Ölməz polyak bəstəkarı F.Şopen haqqında de-
yirdilər ki, o, tək bir royaldan bütov bir simfonik orkestrin səs-
lənməsini ala bilir. Q.Qarayev isə simfoniyanın ikinçi hissəsində 
bütöv bir orkestri saz kimi səsləndirməyə muvəffəq olmuşdur. 

Qara Qarayevin butun yaradıcılığına xas olan mühüm bir cə-
hət vardır. Azərbaycan musiqisi ənənələrinə əsaslanan bəstəkar 
dünya musiqisinin ən son nailiyyətlərini də üzvü surətdə mənim-
səyir. Ona görə də Qarayevin əsərləri bütün dünyada məşhurdur 
və müxtəlif xalqların qəlbinə yol tapmışdır.  

Yenidən Üçüncü simfoniyaya qayıdaraq deyə bilərik ki, bu 
əsərdə bəstəkar Şostakoviç, Bartok, Stravinski, Hindemit, Oneq-
qer kimi məşhur XX əsr bəstəkarlarının yaradıcılıq təcrübəsinə 
biganə qalmamışdır. 

Qara Qarayevin hər yeni əsəri yalnız Azərbaycan dinləyicilə-
ri üçün deyil, bütün əski Sovet İttifaqının musiqi həvəskarları 
üçün bir bayrama çevrilirdi. Onun əsərlərinin ilk ifası həmişə 
musiqi həyatında mühüm hadisə kimi səslənirdi. 

Üçüncü simfoniyanın ifası böyük əks-səda doğurmuşdu, tək 
mütəxəssislər arasında deyil, digər sahələrin dinləyiciləri də bu 
barədə maraqlı fikirlərlə çıxış etmişlər. Onlardan şair Fikrət Sa-
dığın “Üçüncü simfoniyanı dinləyərkən” adlı şeirini oxucuların 
diqqətinə təqdim edirik: 

Bir ağız Osvensim fəryadı, 
Bir tutam yaşlı bulud 
Sonra Günəşin addım səsləri, 
Sonra tufanqabağı sükut. 
Dalğaların parçalanması, 
Qayaların ovulması,  
Bir də Dədə Qorqud, 
Sonra Kərəm yanğısı, 
Sonra çilik-çilik sınan su, 
Tanış çiçək qoxusu, 
Doğma yurd, Sonra da bir sual; 
Saçları qarışmış dünyamızın 
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Raket ucları darayacaqmı,  
Yoxsa kotan dişləri? 
Sonra Rodenin fikirli insanı, 
Nigarançılıq,  
Sonra da sonuncu akkord – 
Ümid! 
Bəstəkarın son illərdə yazdığı bəzi əsərlərin ilk ifası Bakıda 

deyil, Moskva və Sankt Peterburqun teatrlarında, konsert salon-
larında olmuşdur. Üçünçü simfoniya da ilk dəfə Moskvada ifa 
olunmuşdur. Şəhər-şəhər, ölkə-ölkə dünyanı gəzən Qarayev mu-
siqisi qəlbimizi iftixar hissi ilə doldurur.  

Çox maraqlı və səciyyəvi haldır ki, bəstəkarın son əsərlərini 
eşidən Qərb müsiqiçiləri dəfələrlə etiraf etmişlər ki, Qarayevin 
bu əsərləri Qərb "seriyaçıları"nın əsərlərinə heç bənzəmir. Bu da 
təbiidir, çünki dodekafoniya bəstəkar üçün heç vaxt bir məqsəd 
rolunu oynamamış, yalnız texniki vasitə olmuşdur. Elə ona görə 
son səhnə əsəri olan "Çılğın qaskoniyalı" müziklində bəstəkar 
artıq bu vasitədən, üsuldan istifadə etməmişdir. 

Müsahibələrinin birində Qarayev novatorluq probleminə 
özünün münasibətini belə bildirmişdi: "Əgər sənətkar öz dövrü-
nün ideyaları və hissləri ilə yaşayırsa və əgər onları öz dövrünün 
vasitələri ilə əks etdirmək üçün dəqiq və doğru forma tapırsa - 
bu novatorluqdur. Biz hamımız vasitələr axtarırıq – bunlar adi 
və qeyri-adi ola bilər. Lakin hər halda bunların hamısı yalnız və 
yalnız fıkri ifadə etmək üçün lazımdır"1. 

Qarayev müxtəlif illərdə, müxtəlif məqalə və çıxışlarında 
Azərbaycan musiqi mədəniyyətində Şərq və Qərbin sintezi, vəh-
dəti haqqında danışırdı. O, bu sintezi Şərq və Qərbin mücərrəd 
toqquşmasında deyil, onların milli mədəniyyətlərinin yaradıcı 
təcrübəsinin qarşılıqlı əlaqəsində, beynəlmiləl yaxınlığında gö-
rürdü. Bu da multikulturalizm müddəalarının yaradıcılıqda həya-
ta keçirilməsinin bariz nümunəsi idi. 

Bu barədə başqır yazıçısı R.Həkimova verdiyi müsahibədə 
Q.Qarayev Qərbin və Şərqin lap əvvəldən onun təhsilində, yara-

                         
1 Qara Qarayev. Elmi-publisistik irsi. Bakı, Elm, 1988, s. 332. 
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dıcılığında vəhdətdə olduğunu qeyd edirdi: "Axı, mən oxumağa 
Bakıda Hacıbəylidə başlamışam, Moskvada Şostakoviçdə isə 
təhsilimi bitirmişəm. Ona görə Qərb və Şərq lap əvvəldən mən-
də bir vəhdət təşkil etmişdir. Mən sanki iki ananın oğluyam". 

Müsahib Həkimovun Azərbaycan musiqisinin dünya musiqi-
sinə nüfuz etməsi nə dərəcədə güclüdür sualına bəstəkar belə ca-
vab vermişdi: "...Belə fıkirləşmək düzgün deyil. Bu bizik, bu da 
dünyanın nailiyyətləridir. Axı, biz də bu dünyanın bir hissəsiyik 
və bizim bugünkü işimiz ümumdünya işinin bir hissəsidir"1. 

Qeyd edək ki, görkəmli musiqi alimi-nəzəriyyəçisi L.Mazel 
müasir musiqinin inkişaf yolları haqqında yazarkən, mütərəqqi 
dünya musiqisinin inkişafına böyük təsir göstərən müasir bəstəkar-
lar  –  Qerşvin,  Albenis,  de  Falya,  Bartok,  Villa  Lobos,  Voan  Uil-
yams və başqaları sırasında Qara Qarayevin də adını çəkmişdir. 

Qara Qarayevin dahi şair Nizaminin yaradıcılığına həsr edil-
miş "Əsrlərin sönməz məşəli" adlı məqaləsi bu cəhətdən səciy-
yəvidir. Məqalədə Qarayev deyir ki, Nizaminin böyüklüyünü 
göstərmək üçün özündən sonrakı əsrlərdə müxtəlif millətlərin 
sənətkarlarına təsir etməsindən, həm də dərindən təsir etməsin-
dən əsaslı sübut tapmaq olarmı? Bu təsir rəssamlıqda, nəqqaşlıq-
da, memarlıqda, musiqidə, xalçaçılıqda və sənətin başqa sahələ-
rində də nəzərə çarpmaqdadır. Nizami Gəncəvi yalnız Şərqdə 
deyil, Qərb ölkələrində də məşhurdur. Onun cahanşümul əsərləri 
yüz illərdən bəri Avropa dillərinə tərcümə olunur. 18-ci əsrin da-
hi alman şairi Hötenin Nizamidən hörmət və pərəstişkarlıqla 
bəhs etməsi təsadüfı deyil. Bəzi xalqların Nizamini öz şairləri 
adlandırması da maraqlıdır. Yaradıcılığı ilə bütün xalqları, bütün 
bəşəriyyəti düşündürən məsələləri əhatə edən humanist, bütün 
millətlərin şairi adlanmağa layiqdir. Bununla bərabər o, əsl 
Azərbaycan şairidir. 

Elə bu mövqedən Qara Qarayev "Molla Nəsrəddin" jurnalı-
mın redaktoru, böyük demokrat yazıçı Cəlil Məmmədquluzadənin 
yaradıcılığının əhəmiyyətini qiymətləndirirdi. Qarayev belə hesab 
edirdi ki, onun qəhrəmanları ilk baxışdan oxuculara və tamaşaçı-

                         
1 Qara Qarayev. Elmi-publisistik irsi. Bakı, Elm, 1988, s. 402. 
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lara cılız, əhəmiyyətsiz görünə bilər. Lakin onların humanizmi, 
daxili aləmi, demokratik fıkirləri, məişəti elə böyük ustalıqla açı-
lır ki, bu surətlər və onların konkret milli hissləri ümumbəşəri və 
dərin fəlsəfi əhəmiyyət kəsb edirlər. Bu adi insanların idealları və 
faciəsi bütün hüquqsuz xalqların idealları və faciələri ilə səsləşir. 
Alimin fıkrincə, Cəlil Məmmədquluzadənin dahiliyinin gücü də 
bundadır. Yazıçının yaradıcılığına biganə qalmayan bəstəkar 
onun məşhur “Ölülər” tamaşasına gözəl musiqi bəstələmişdir. 

Qarayevin musiqidə faciə kimi estetik kateqoriyaya həsr 
edilmiş məqaləsi də xüsusi maraq doğurur. Həmin məqalədə 
alim bu sahədəki yanlış fıkirlərə qarşı çıxırdı; guya faciə sovet 
sənətkarının dünyagörüşünə ziddir, sovet cəmiyyətində anto-
qonist siniflərin yoxluğu ilə bağlı olaraq, bizim sənətdə faciəvi 
kolliziya və obrazların mövcudluğu üçün əsas yoxdur. Qarayev 
vacib yaradıcı problemə bu cür bəsit yanaşmağın kökündən səhv 
olduğunu məqalədə müxtəlif dəlillərlə sübuta yetirirdi. 

Qara Qarayev Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbini müasir 
mərhələdə xarakterizə edərək yuxarıda qaldırılan problemə çox 
tutarlı cavab vermişdir: "Zamanın tələbi, cəmiyyətimizin inkişaf 
prosesi, müasir dünyada baş verən dramatik hadisələr, elmin 
heyrətamiz nailiyyətləri və imperialist təcavüzkarların dəhşətli 
cinayətləri, dünya hadisələrinin bu başgicəlləndirici ritmi, mil-
yonların diqqətini özünə cəlb edir, insanları bir çox şəxsi və icti-
mai kompleks məsələləri həll etmək zərurəti qarşısında qoyur. 
Bütün bunlara sənətkar laqeyd qala bilməz. 

...O, dünyanın qaynar hadisələrinə seyrçi kimi kənardan bax-
mır. Əsl sənətkar istər-istəməz öz estetik idealları uğrunda döyü-
şə atılır, həyat səhnəsində fəal rol oynamağa çalışır, o, həmişə 
xalqla birlikdədir, xalqın özüdür"1. 

Qara Qarayevin özü həmişə xalqla qırılmaz tellərlə bağlı ol-
muşdur. Ona görə onun həm musiqisi, həm də elmi irsi xalqımı-
zın, musiqi elmimizin ayrılmaz hissəsidir, doğma irsidir. 

Qara Qarayev musiqi elminə, tənqidə, çap edilmiş sözə çox 
böyük əhəmiyyət verirdi. Həyatının son illərindəki müsahibələ-

                         
1 Qara Qarayev: Elmi-publisistik irsi. Bakı, Elm, 1988, s. 240. 
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rinin birində o, tənqidçi, alim haqqında belə ifadə işlətmişdi: 
"Tənqidçi gərək bir növ qızıl axtaran olsun, qum yığınında əsl 
istedadın nadir zərrəciklərini tapmağa çalışsın. Gənc istedadları 
açmaq, kəşf etmək və müdafıə etmək bacarığı sənət haqqında 
yazan qələm sahiblərinin önəmli xüsusiyyətlərindən biri olmalı-
dır"1. Qara Qarayevin özü bu xüsusiyyətlərə malik alim idi. O, 
neçə-neçə gənc istedadlı bəstəkarın, musiqişünasın yetişməsində 
misilsiz rol oynamışdı, həm konservatoriyadakı pedaqoji fəaliy-
yəti zamanı, həm AMEA akademiki, həm də Bəstəkarlar İttifaqı-
nın sədri vəzifəsində olarkən, həm də ümumiyyətlə özünün mu-
siqi əsərləri və elmi-publisistik irsi ilə. 

Qarayev sənət haqqında yazan şəxslərdə prinsipiallıq, ardı-
cıllıq, doğruluq kimi xüsusiyyətləri qiymətləndirirdi. O, əsl də-
yərli əsərləri, təsadüfi, keçici əsərlərdən ayırmaq bacarığını da 
tənqidçilərin vacib xüsusiyyətlərindən hesab edirdi. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz müsahibədə Qarayev tarixən bir 
çox bəstəkarların publisistikayla məşğul olmalarının səbəbini 
maraqlı izah edirdi: bəstəkarlar "musiqi yaradıcılığında yeni mə-
lum olmayan yollar salaraq, çap sözünün gücünü əla başa düşür-
dülər. Bəstəkar üçün dinləyici ilə əlaqəni itirməkdən, vakuumda 
qalmaqdan qorxulu şey yoxdur. Məhz ona görə bir çox musiqi-
çilər mətbuatda çıxış edirdilər". Qarayev məsələn, R.Şumanın 
Leypsikdə yeni "musiqi qəzetini" yaratmasını, F.Listin musiqi 
tənqidinin gözəl nümunələrini verməsini, opera janrının islahat-
çısı R.Vaqnerin qəzetlərdə əməkdaşlıq etməsini, rus klassikləri 
arasında ilk növbədə P.Çaykovskinin çox illər ərzində "Rus xə-
bərlərində" Moskvanın musiqi həyatı haqqında icmal çap etdir-
diyini, bəstəkarlar S.Küi və A.Serovun eyni zamanda professio-
nal tənqidçi olduqlarını göstərmişdir. 

Qarayevin fıkrincə sənətkar üçün onun sağlığında qiymət-
ləndirilməsindən sevindirici bir şey yoxdur. Bəstəkarlar, yazıçı-
lar, rəssamlar bugünkü gün naminə yaradırlar, - deyirdi. Gerçək-
liyi əks etdirmək, onları əhatə edən insanların fıkirlərini və hiss-
lərini bədii obrazlarda tərənnüm etmək, öz dövrünün qabaqcıl 

                         
1 Qara Qarayev: Elmi-publisistik irsi. Bakı, Elm, 1988, s. 412. 
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ideyalarını əks etdirmək, bütün bunlar mümkün olarsa, onda on-
ların əsərləri keçilməz dəyərə malik olub, həm müasirləri, həm 
də gələcək nəsillər üçün maraqlı olacaq. 

Qara Qarayev 30 ildən artıqdır ki, həyatdan getmişdir. Lakin 
həm sağlığında, həm cismən yoxluğunda Qara Qarayevin parlaq 
və ecazkar musiqisinin, çoxcəhətli musiqi fəaliyyətinin, alovlu 
publisistikasının Azərbaycanın və dünya musiqisinin inkişafında 
böyük rolu şübhəsizdir.  
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II fəsil 
 

CÖVDƏT  HACIYEV 
 

(1917-2002) 
 

 
 

Cövdət Hacıyev böyük sənətkar və nadir şəxsiyyət kimi 
Azərbaycan klassik musiqisinin inkişafında xüsusi, özünəməx-
sus yer tutur. Cövdət Hacıyev yalnız istedadlı bəstəkar deyildi, 
eyni zamanda böyük ictimai musiqi xadimi idi. Həm də onun 
ictimai xadim olması formal xarakter daşımırdı, bu sahədə də o, 
xüsusi istedada malik idi. Bu, o deməkdir ki, Cövdət Hacıyev 
həm musiqi bəstələyəndə, həm müəllim kimi tələbələrə dərs 
deyəndə, həm də rektor kimi Konservatoriyaya, istər, tələbə 
qəbul edəndə, istərsə də, işləmək üçün kadr seçəndə, hər dəfə 
gələcək nəsillər qarşısındakı məsuliyyətini başa düşürdü. Əsl 
sənətkar və vətəndaş kimi C.Hacıyev öz sənəti ilə müasirliyin 
bir sıra çox əhəmiyyətli problemləri haqqında düşünməyə sövq 
edirdi. Bəstəkarın əsərləri Vətənimizin keçmişi və bugünü, 
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insanların həyatı və taleyi haqqında həyəcanlı düşüncələr kimi 
qəbul edilir. Onun musiqisi üçün səciyyəvi olan nikbinliyin, 
humanizmin, yüksək əxlaqın köklərini doğma incəsənətin 
dərinliklərində axtarmaq lazımdır. Onun yaratdığı epik-qəh-
rəmani, lirik və dramatik obrazlar məhz Azərbaycan xalq mu-
siqisinin köklərindən qidalanmışdır. 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin simfoniya kimi ən əhə-
miyyətli sahəsinin formalaşması və inkişaf tarixi Cövdət Hacı-
yevin adı ilə bağlıdır. Həyatın əhəmiyyətli hadisələrini ümumi-
ləşdirən bu janr C.Hacıyevin yaradıcılığında onun bütün bəstə-
karlıq fəaliyyətində mühüm ictimai və əxlaqi ideyaları ifadə 
edən əsas “magistral yoldur”. Bu, Azərbaycan bəstəkarlarının 
əsərlərində parlaq şəkildə təcəssüm olunan və yaradıcı gəncləri-
mizin əsərlərində daha parlaq davamını gözləyən vətəndaşlıq 
ideyasının təzahürüdür.  

Bəstəkarın yaradıcılıq yolu – xalq musiqisi irsində, Azərbay-
canda peşəkar musiqi mədəniyyətinin banisi Üzeyir Hacıbəyli-
nin yaradıcılığında əsası qoyulmuş ənənələrin milli bəstəkar tə-
rəfindən inkişafı yoludur. Bu, nəhayət, dünya musiqi klassikası-
nın təcrübəsinin üzvi mənimsənilməsi və fəal surətdə həyata ke-
çirilməsi yoludur.  

C.Hacıyev musiqisi üçün düşüncənin parlaq intellektual isti-
qaməti, ifadə vasitələrinin ciddi seçimi xarakterikdir. Hisslərin 
ifadəsində süni həyəcan, dilin həddindən artıq bəzəkli olması 
ona yaddır. Onun kompozisiyaları üçün əhəmiyyətli bədii süjet, 
aydınlıq, inkişaf xətlərinin dəqiqliyi, dinamiklik səciyyəvidir. 
C.Hacıyev xalq musiqisi ilə çox yaxından bağlı olan sənətkar 
idi. Onun musiqisinin dərinliyində yüksək bədii mükəmməllik 
nümunələri, tükənməz yaradıcılıq ideyaları ortaya çıxır. C.Hacı-
yev musiqisinin mənəvi saflığının mənbəyi də məhz bu qırılmaz 
əlaqədədir. 

C.Hacıyevin yaradıcılığı Azərbaycanın milli mədəniyyətinin 
ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Ölkəsinin ictimai-sosial dəyişik-
liklərinin şahidi olan C.Hacıyev, öz musiqisində onu əhatə edən 
real aləmdən bəhs edir və buna sanki öz ürəyinin bir hissəsini 
verirdi. 
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C.Hacıyevin yaradıcılığının tədqiqatçıları tərəfindən mühüm 
işlər görülmüş, onun əsərlərinin dili haqqında bir çox vacib fi-
kirlər deyilmiş, təhlillər aparılmışdır. Ancaq bəstəkarın bədii üs-
lubunun qanunauyğunluqlarına, onun əsərlərinin musiqi konsep-
siyalarının xarakterinə, obrazlı quruluşuna müxtəlif baxışlar 
mövcuddur1.  

 
YARADICILIQ YOLU 

 
Əhməd Cövdət İsmayıl oğlu Hacıyev 1917-ci il iyunun 18-

də Azərbaycanın qədim, mənzərəli şəhərlərindən birində - Şəki-
də (o zamankı Nuxa) anadan olmuşdur. 

1924-cü ildə Hacıyevlər ailəsi Bakıya köçür. Kiçik yaşların-
dan gələcək bəstəkara xalq mahnılarını, aşıq musiqisini, muğa-
matı dinləmək nəsib olur. Lakin eyni zamanda, ətrafında səslə-
nən şəhər məişət musiqisi də onun təfəkküründə dərin iz qoyur. 
Erkən yaşlarından o, rus, Azərbaycan poeziyasını, ədəbiyyatını 
öyrənir və sevir. İbtidai musiqi məktəbini bitirdikdən sonra Bakı 
Konservatoriyası yanında skripka sinfi üzrə (əvvəlcə N.İ.Simbe-
rovun, daha sonra isə professor S.L.Bretanitskinin sinfində) fəh-
lə fakültəsində təhsil alır. C.Hacıyev 1935-ci ildə Konservatori-
yanın nəzəriyyə-bəstəkarlıq fakültəsinə daxil olur. 

C.Hacıyevin bəstəkarlıq sinfi üzrə rəhbəri – S.İ.Taneyevin və 
Q.E.Konyusun tələbəsi olmuş L.M.Rudolf gələcəyin geniş təh-
silli musiqiçiləri olacaq tələbələrinə əsl peşəkarlığın və yüksək 

                         
1  Абезгауз И. Симфония «Памяти Ленина» // Советская музыка, 

1957, № 9; Абезгауз И. Развитие традиций // Советкая музыка, 1963, № 4; 
Шейн С. Ахмед Джевдет Гаджиев. Москва, Советский композитор, 
1962;  Мурадова Е.Г. Джевдет Гаджиев. Баку, Азмузиздательство, 1965; 
Данилов Д. 4-я симфония «Памяти Ленина» // 55 советских симфоний. 
Ленинград, Советский композитор, 1961; Карагичева Л. Кара Караев - 
раздел об опере «Вэтэн» // Москва, Советский композитор, 1960; 
Абасова Э. Симфоническая поэма «За мир» Дж.Гаджиева // Искусство 
Азербайджана, VIII, АН Аз.ССР, 1962; Абасова Э. Сказ о самом 
человечном // Советская музыка, 1969, № 9; Касимова С. Опера «Вэтэн» 
К.Караева и Дж.Гаджиева // Ученые записки, № 1, Баку, 1969. 
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zövqün əsaslarını öyrətməyə çalışır və onlarda klassik irsə əsl 
sevgi tərbiyə edirdi. 

Bu dövrdə formalaşan bəstəkarlar nəslinin taleyində Ü.Hacı-
bəylinin əhəmiyyətini qiymətləndirməmək mümkün deyil. C.Ha-
cıyev onun sinfində ilk dəfə Azərbaycan xalq musiqisinin əsasla-
rına dərindən yiyələndi. Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığı C.Hacıyev və 
eləcə də bütün başqa Azərbaycan bəstəkarları üçün xalq ruhunun 
mahiyyətinin dərindən dərk edilməsi nümunəsi olmuşdur. 

C.Hacıyevin ilk böyük əsəri bir hissəli Birinci simfoniya1 ol-
du. Əsərin sonunda bəstəkar «Axşam oldu» xalq mahnısından 
istifadə etmişdi. C.Hacıyevin Simfoniyası Q.Qarayevin əsərləri 
ilə yanaşı 1936-cı il aprelin 1-də Azərbaycanın Xalq Komissar-
ları Soveti yanında İncəsənət İşləri üzrə Komitənin təşkil etdiyi 
bəstəkar kadrlarına baxış üzrə konsertdə səsləndi.  

Konsertdə Ü.Hacıbəyli, L.Rudolf və Konservatoriyanın digər 
professorları iştirak edirdilər. Gənc bəstəkarların əsərlərinin mü-
zakirəsindən sonra Komitənin sədri Ruhulla Axundov onların 
təhsillərini Moskvada davam etdirmələrinin qərara alındığını 
rəsmən elan etdi.  

Burada R.Axundovun respublikada musiqiçi kadrlarının ha-
zırlanması, onların yaradıcı maraqlarının istiqamətləndirilməsi 
ilə bağlı xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır.  

Azərbaycanın gənc bəstəkarlarının əsərlərinin müsabiqəsində 
ona ikinci mükafatı təqdim edən münsiflər heyəti tərəfindən 
C.Hacıyevin qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi böyük maraq do-
ğurur: «Tələbə C.Hacıyevdə qabarıq surətdə özünü göstərən 
müsbət xüsusiyyətlər ona gələcəkdə musiqi yaradıcılığı cəbhəsi-
nin olduqca qiymətli işçisi kimi baxmağa imkan verir. Onun 
əsərləri parlaq emosional məzmunla zəngindir və müəllif öz ya-
şına görə əhəmiyyətli olan orkestri anlaması və gözəl səslənmə 
yaratmaq bacarığı ilə diqqəti cəlb edir»2. 

Elə həmin il gənc müəllifin dirijorluğu ilə “Sosialist Azərbay-
canı” simfonik poeması səsləndirildi. Bir il sonra A.S.Puşkinin 
vəfatının 100 illiyinə həsr olunmuş yubiley təntənələrində onun 
                         

1 Hacıyev C. 1944-cü ildə yazdığı əsəri özünün ilk simfoniyası hesab edir. 
2
 Azərbaycan SSR OİMDA, f. 2889, op.1, d.18, s. 39. 
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“Sibirə məktub” adlı yeni simfonik əsəri ifa olundu. “Simfoniyet-
ta”nı (fa-diyez minor) və fortepiano üçün yazılmış əsərləri də elə 
həmin dövrə aid etmək lazımdır. Bu əsərlərdə bəstəkarın simfonik 
janra, proqramlılığa meyili, müasirlik hissi, vətəndaşlıq tematika-
sı, obrazların emosional coşqunluğu, milli ruhun ifadəsi kimi 
fərqləndirici üslub xüsusiyyətlərini qeyd etmək vacibdir. 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki Elmi-
Tədqiqat Musiqi Kabinetinin işində fəal iştirakı C.Hacıyevin qar-
şısında folklorun dərindən öyrənilməsi perspektivini açır. Kabine-
tin fəaliyyətinə cəlb edilmiş xalq musiqisi biliciləri – Cabbar Qar-
yağdıoğlu, Seyid Şuşinski, Qurban Pirimovla ünsiyyət, Azərbay-
canın rayonlarına folklor ekspedisiyalarında iştirak, fonoqramla 
yazılmış materialın nota köçürülməsi – bütün bunların hamısı tez-
liklə öz real bəhrəsini verdi. 1939-cu ildə bəstəkar üçqat tərkibdə 
orkestr üçün folklor materialına əsaslanan “Azərbaycan süitası”nı 
bitirdi. Bu üçhissəli kompozisiya parlaqlığı, bədii obrazların ehti-
raslılığı ilə fərqlənən mükəmməl əsərdir. Burada Azərbaycan xalq 
musiqisinin rəngarəng mahnı-rəqs elementləri dinamik və emo-
sional baxımdan gərgin musiqi inkişafı ilə qovuşur. 

Əsər Q.Qarayevin “Azərbaycan süitası” ilə birlikdə 1939-cu il 
iyulun 25-də Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının tələbə sim-
fonik orkestri tərəfindən L.Ginzburqun dirijorluğu ilə ifa olundu. 
Bununla bağlı “Kommunist” qəzetində “İki gənc bəstəkar” başlığı 
altında məqalə dərc edilmişdi. Redaksiyanın rəsmi materialı kimi 
təqdim olunan məqalədə deyilirdi: “C.Hacıyevin əsəri zənginliyi, 
kamil forması, dolğunluğu, melodiyanın təbii inkişafı ilə fərq-
lənir. Doğma folklor onun mövzu materialına çevrilir. Bu, res-
publikada inkişaf etməkdə olan süita janrı üçün əla mənbədir”. 

1938-ci ildə C.Hacıyevin çoxdankı arzusu həyata keçir: o, 
Q.Qarayevlə birlikdə Moskva Konservatoriyasında təhsil alma-
ğa gedir. Bu qərar Ü.Hacıbəylinin milli musiqinin dünya səviy-
yəsinə çıxarılması, onun dünya musiqisinin, ilk növbədə, rus 
musiqisinin nailliyyətləri ilə zənginləşdirilməsinə dair başlıca 
məqsədinin həyata keçirilməsi yolunda həlqələrdən biri idi. 
C.Hacıyev özü sonralar dahi bəstəkarın mövqeyini düzgün qiy-
mətləndirərək, “Ü.Hacıbəyov və rus klassik musiqisi” adlı mə-
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qaləsində yazırdı: “O başa düşmüşdü ki, Azərbaycanın musiqi 
mədəniyyətinin gələcək irəliləyişi üçün rus məktəbinin zəngin 
təcrübəyə malik bəstəkarlarının yaratdıqları musiqi xəzinəsini 
mənimsəmək vacibdir”1. 

Moskva Konservatoriyasında təhsil illəri C.Hacıyevin həya-
tında yeni mərhələ oldu. Həmin illərdə Moskvanın ədəbi-mədəni 
və hər şeydən əvvəl, musiqi həyatının doğurduğu əhəmiyyətli tə-
əssüratlar gənc bəstəkarın ümumi musiqi-estetik inkişafında bö-
yük rol oynadı. Onun tərbiyəsində A.İ.Aleksandrov (kompozisi-
ya), S.N.Vasilenko (orkestrləşdirmə), Q.İ.Litinski (polifoniya), 
İ.V.Sposobin  (harmoniya),  L.A.Mazel  (təhlil)  və digər  böyük  
pedaqoqlar iştirak edirdilər. C.Hacıyev onlardan mütərəqqi este-
tik prinsipləri, rus və dünya musiqisinə dərin həvəsi, əməyə cid-
di münasibəti əxz etmişdir. Tələbəliyin qızğın yaradıcılıq həyatı, 
S.Rixterin, A.Vedernikovun ifasında səslənən klassik musiqi, 
yeni xarici musiqi, postsovet ölkələrinin musiqisi, eləcə də, tələ-
bələrin öz əsərləri ilə çıxış etdikləri musiqi toplantılarında iştirak 
C.Hacıyevin sənətkar kimi şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir 
edir, onu çox və inadla işləməyə vadar edirdi. Bəstəkarın tələbə 
işləri arasında İkiqat fuqanı, Simli kvartet üçün Üç fuqanı qeyd 
etmək lazımdır. “Azərbaycan suita”sı ilə yanaşı, Konservatoriya 
daxilində keçirilən müsabiqədə mükafata layiq görülən Simli 
kvartet də böyük maraq doğurdu. 

Kvartet milli misiqidə bu janrda yazılmış ilk əsər idi. Məz-
munun obyektivliyi, tematizmin janr xarakteri, folklora intonasi-
ya yaxınlığı (birinci hissənin köməkçi partiyası "Bəxtəvəri" rəqs 
melodiyasına, skertsodan birinci epizod "Çoban-Bayatı" melodi-
yasına əsaslanmışdır) silsilənin quruluşundakı süita cizgilərini 
müəyyən edir. Hər hissə (sonata - alleqro, skertso, pastoral, oyun 
xarakterli final) sərbəst janr səhnəciyi əhəmiyyəti kəsb edir, bu-
nunla yanaşı, bəstəkar hissələrin obrazlı intonasiya baxımından 
birləşdirilməsinə cəhd edir (I hissənin köməkçi partiyası skertso-
da ikinci epizodun materialına çevrilir, birinci hissənin lirik ob-
razlarından finalın orta epizoduna doğru bağlar uzanır). 

                         
1 Ədəbiyyat və incəsənət, 1948, 28 noyabr. 
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Kvartetin musiqisi bütovlükdə lirik-pastoral tonlardadır. Mü-
əyyən dərəcədə "dramatik" dərinləşmə lirik və janr obrazlarının 
ekspressiyasının gərginləşməsi hesabına baş verir. Lakin müəllif 
sona kimi inkişafın məhdudluğundan uzaqlaşmağa nail olmur. 
Ümumiyyətlə, Kvartetdə konkret-təsviri başlanğıc mücərrəd fəl-
səfi əhval-ruhiyyə üzərində üstünlük təşkil edir. Musiqinin diq-
qətəlayiq tərəfi səmimi hiss-həyəcanın təcəssümü, xalq sənətinin 
gözəlliyinin təzahürü ilə bağlıdır. Burada gənc bəstəkarın təcrü-
bəsizliyindən irəli gələrək, hələ ciddi üslub müstəqilliyi özünü 
göstərmir və fikir vasitəsizliyi heç də həmişə sənətkarlıq qanun-
ları ilə uyğunlaşmır. O, xüsusilə xalq musiqisinə əsaslanan me-
losun tembr boyalarına, alətləşdirmənin şəffaflığına, fakturanın 
aydınlığına, kvartet yazısının dəqiqliyinə əhəmiyyət verir.  

Özünün bütün bədii keyfiyyətləri ilə "Azərbaycan süitası" və 
Kvartet C.Hacıyevin yaradıcılığının birinci dövrünün ilkin yeku-
nu kimi onun üslubunun xarakterik xüsusiyyətlərinin formalaş-
ması nöqteyi-nəzərindən maraqlıdır. Əgər janr simfonizminin 
əsaslarını qoyan süitada gələcəkdə bəstəkarın folklorun ilkin for-
malarına yaradıcılığını əsaslandıran əhəmiyyətli mənbə kimi 
müraciəti şərtlənirsə, Kvartetdə xalq musiqisi əsaslarının ümum-
avropa instrumental ənənəsilə qovuşdurulmasına cəhd edilir. 

Moskva Konservatoriyasındakı uğurlu məşğələlərə mühari-
bənin başlanması ilə fasilə verilir. Vətənə qayıdan C.Hacıyev fə-
al şəkildə ictimai və yaradıcı işə qoşulur. Azərbaycan Dövlət Fi-
larmoniyasının yeni təyin edilmiş bədii rəhbəri kimi o, Bethove-
nin, Çaykovskinin, Borodinin, Myaskovskinin, Prokofyevin, 
Şostakoviçin müharibə illərində qəhrəmanlıq, qələbəyə inam, 
Vətənin müqəddəsliyinin simvolu kimi səslənən simfonik əsər-
lərindən ibarət konsert proqramlarının geniş təbliği üzrə təşkilati 
işlərdə fəal iştirak edir.  

Müharibə illərində bütün postsovet incəsənəti kimi Azərbay-
can musiqisi də xüsusi yaradıcılıq yüksəlişi dövrü yaşayır. Mü-
haribə dövrünün hadisələri, insan faciələrinin görünməmiş miq-
yası insanların şüurunda əks olunmaya, çoxobrazlı hisslər qam-
ması yaratmaya bilməzdi. Həmin dövrdə incəsənətdə vətənpər-
vərlik, Vətənin müdafiəsi, onun qəhrəmani keçmişinin, xalqlar 
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dostluğunun tərənnümü fəal əks olunurdu. P.Çaykovskiyə görə, 
yalnız simfoniya "musiqinin ən lirik fəlsəfi və hərtərəfli forma-
sı" olaraq, həyat münaqişələrinin mürəkkəbliyini və dərinliyini 
təsvir edə bilərdi. Məhz bu dövrdə Azərbaycanda simfoniya jan-
rının əsasının qoyulmasında Q.Qarayev və S.Hacıbəyovla birlik-
də C.Hacıyev də fəal iştirak etmişdir. 

C.Hacıyevin ilk simfoniyası D.Şostakoviçin Yeddinci simfo-
niyası ilə açdığı “hərbi” simfoniyalar siyahısına daxildir. Müha-
ribə illərində yaranan bu simfoniya vətəndaşlıq, humanist ideya-
lar uğrunda mübarizə pafosu ilə yazılıb. İkihissəli simfoniyada 
iki obrazlı mühit - sülh və müharibə qarşı-qarşıya qoyulur. Sker-
tsonun və finalın tipik əlamətlərini birləşdirən ikinci hissə bi-
rinci hissənin hazırlanmasında özünü göstərən dramatik inkişaf 
prosesini açaraq, müharibənin güclü, şər qüvvələrini hərəkətə 
gətirir. İkinci hissənin başlanğıcında yöndəmsiz, qrotesk üslu-
bunda kəskin xarakterli epizod Şostakoviçin "hərbi" simfoniya-
larındakı "qəddar" obrazlarla qohumdur.  

Döyüş səhnələri matəm yürüşü ilə – həlak olanların xatirəsi-
nə özünəməxsus rekviyemlə əvəz olunur. Bu epizodun musiqisi-
nin formalaşmasında çağırış, xalqın qəzəbli harayı, qəmi, cəsarə-
ti, müqəddəs mübarizədə xalqımızın qələbəyə sarsılmaz inamı-
nın ifadəsi yaranır. 

C.Hacıyevin Birinci simfoniyasında Şostakoviçin Yeddinci 
simfoniyasının ideya-kompozisiya quruluşunun, düşüncə prin-
siplərinin təsiri özünü göstərir. Bu, obrazların qarşılıqlı təsirin-
də, onların proqramlı inkişafında, publisistik ehtiraslılığı ilə yü-
rüdülən fikirlərdə, nəhayət, kodada lirik obrazların çılğın-qəhrə-
manlıq apofeozuyla dəyişilməsi təzahür edir.  

Birinci simfoniyada lirik-dramatik konsepsiyanın janr mate-
rialına tabe olması prosesi başlayır ki, bunun da sonrakı əsərlər-
də dərinləşəcəyi müşahidə edilir. Bəstəkar hələ burada dramın 
qanunlarına tam yiyələnmədiyinə görə, ideya hələlik bir qədər 
proqram-bəyanat şəklində ifadə olunur. Lakin simfoniyada “hə-
yat-müharibə” mövzusu yalnız ona xas olan rakursdan əks olu-
nur. Bu, milli sənətkar gözü ilə müharibənin təsviri idi. Məhz 
burada C.Hacıyev yaradıcılığına xas, şəxsiyyəti əxlaqi yüksəkli-
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yə qaldırmağa qadir olan ümumxalq xüsusiyyəti kimi qəhrəman 
formalaşır. 

Birinci simfoniyanın ikinci hissəsi 1944-cü ildə Tbilisidə Za-
qafqaziya respublikaları ongülüyündə səsləndirildi. Əsər Ə.Hə-
sənovun dirijorluğu ilə M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət 
Filarmoniyasının simfonik orkestri tərəfindən ifa olundu. Yara-
dıcılıq diskussiyalarında musiqinin peşəkar keyfiyyətləri yüksək 
qiymətləndirildi, lakin bəstəkar guya xalq materialına kifayət 
qədər diqqət yetirilməməsinin nəticəsi olan, ayrı-ayrı hallarda 
mücərrədliyə çevrilən, musiqi obrazlarının yetərincə konkret ol-
maması ilə bağlı iradlar da eşitməli oldu. 

Belə ki, R.M.Qliyer C.Hacıyevin istedadının özünəməxsus-
luğunu, peşəkarlığa sahib olmasını, Şostakoviçin və impressio-
nistlərin təsirini əks etdirən orkestrləşmədə ifadənin orijinallığı-
na cəhd etməsini qeyd edirdi: «... yalnız xalq incəsənətinin təsiri 
ilə realistik ənənələrdən kənara çıxılmır»1. 

1945-ci ildə C.Hacıyev Q.Qarayevlə birlikdə “Vətən” opera-
sını tamamladı (librettosu İ.Hidayətzadənin, şeir mətni M.Rahi-
min). Əsər Sovet Azərbaycanının 25 illiyinə həsr edilib və ilk 
dəfə 1945-ci il mayın 4-də M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Dövlət Opera və Balet Teatrında səslənib2. 

Hələ 1938-ci ildə respublikanın İncəsənət məsələləri üzrə 
Komitəsinin sifarişi ilə Q.Qarayev və C.Hacıyev “Ayna” operası 
üzərində (librettosu yazıçı Ə.Məmmədxanlının və opera rejisso-
ru İ.P. Rappoportun) çalışmağa başlayırlar. Artıq müharibə baş-
layanda operanın bütöv bir aktı yazılmışdı və o vaxtlar Bakı 
Opera və Balet Teatrının keçmiş direktoru İ.Hidayətzadə gənc 
bəstəkarlara hərbi mövzu ilə bağlı “Ayna” operasının librettosu-
nu dəyişdirməyi təklif etdi. Beləliklə “Vətən” operası üzərində 
işlərə başlandı3. 

“Vətən” – post-sovet incəsənətinin hərbi dövrünün qəhrə-
mani-vətənpərvərlik mövzusu istiqamətini əks etdirirdi. Müasir 
mövzunun, xüsusən belə yaxın olan mövzuların opera janrında 
                         

1 Bakinski raboçi, 1944, 29 dekabr. 
2 Quruluşçu rejissor İ.Hidayətzadə, dirijor Niyazi, rəssam İ.Seyidova. 
3 “Ayna”dan introduksiyanın başlanğıcı yeni operanın I aktında saxlanılır. 
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təcəssüm etdirilməsi çox çətin idi. Gənclərin müharibə haqqında 
milli opera yaratmaq bacarıqları xüsusilə əhəmiyyətli idi. Eyni 
zamanda təkcə operanın ayrı-ayrılıqda qəhrəmanlarını deyil, 
həm də bütövlükdə kütlələri hərəkətə gətirən böyük vətənpərvər-
lik ideyası vətəndaşcasına düşünən bəstəkarların diqqətini cəlb 
etmişdi və operanın dramaturgiyası üçün əsasa çevrilmişdi. Bu, 
operanın dramaturji konsepsiyasının mahiyyətini təşkil edərək, 
janr istiqamətini müəyyənləşdirmişdir. 

“Vətən” operasına keçən əsrin ortalarına xas olan bədii ten-
densiyalar təsir göstərmişdir. Həmin tendensiyalar insanların şü-
urunda baş verən nəhəng irəliləyişləri əks etdirməyə qadir olan 
kütləvi, yəni mitinq konsertlər, xor olimpiadaları, şəhərlərin 
küçələrində oynanılan kütləvi “səhnələr”, həyatın vacib mə-
sələlərini əks etdirən incəsənət yaratmaq cəhdləri ilə şərtlənir. 
Mövzunun aktuallığı, iri plan, geniş kütləvi xor səhnələri, çağırış 
ariyalarının natiqlik intonasiyası (I şəkil, I aktın finalı) buradan 
irəli gəlir. 

“Vətən”ə həmçinin opera janrını demokratikləşdirmək cəhdi 
ilə, onu mümkün qədər geniş auditoriyaya yaxınlaşdırmaq məq-
sədilə yaranan 1930-cu illərin mahnıvari operaları da təsir edib. 
Mahnı-ariya ilə yanaşı, “Vətən”də ariozo kütləvi xalq obrazı xa-
rakterinin əsas vasitəsi olur, qəhrəmanların hisslərini ifadə edir 
(I, III aktlardan xorlar, II aktdan Baxşının, III aktdan Vasyanın 
mahnısı və s.). 

“Vətən”də epik dramaturgiya aşıq, muğam incəsəntindən 
qaynaqlanan xalq dramaturgiyasının xüsusiyyətlərinin özünə-
məxsus şəkildə dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Gənc bəstəkarların öz 
operalarında xüsusilə Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu”dakı milli klas-
sik ənənələri davam etdirməyə cəhd göstərmələri vacibdir. 
«Koroğlu»da olduğu kimi, “Vətən”də də kütləvi və solo səhnə-
ləri sıx şəkildə əlaqəlidir, qəhrəmanlar və xalq öz hisslərində bir-
dir. Lakin “Koroğlu”nun da, şübhəsiz, aid olduğu həqiqi incəsə-
nət əsərinə məxsus olan xalq və insan xarakterlərinin təsvirində-
ki həmin yüksək dərəcəyə qalxmağa gənc bəstəkarlar o qədər də 
nail ola bilməmişlər. 
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Buna baxmayaraq, “Vətən”də milli opera janrında ilk dəfə 
olaraq, xalqlar dostluğu, şəxsiyyətin və cəmiyyətin harmonik 
münasibətləri, yeni vətəndaşlıq borcunun dərk edilməsi kimi 
problemlərə toxunulur. Dövrümüzün qabaqcıl ideyalarını və 
müasirlərimizin ən yaxşı cəhətlərini özündə cəmləşdirən opera 
qəhrəmanlarının hərtərəfli obrazları əhəmiyyətlidir. 

Operanın qəhrəmanları və onları əhatə edən mühit vəhdət 
təşkil edir. Solo və kütləvi səhnələrin bölümündə, əsasən sonun-
cu üstünlük təşkil edir. Solo və xor başlanğıclarının uzlaşması 
formaları müxtəlifdir: solo və xor partiyalarının dialoqları (I akt-
da Aslanın xorla ariyası, ariozo); solistlə xor səhnələri (IV səh-
nənin finalı); xalqın qəhrəmanların dərdinə şərik olduğu və xor 
partiyalarının solist partiyaları ilə qovuşduğu ansambl-xor səh-
nələri (I aktdan xorla sekstet); qəhrəmanın xorun öndəri kimi iş-
tirak etdiyi xor səhnələrinin bolluğu. Operanın vətənpərvərlik 
ideyalarının və onun əsas qəhrəmanı olan xalqın xarakterinın 
açılmasında əsas vasitə kimi xor səhnələrinin üstünlüyü opera-
nın dramaturgiyasında oratoriyalılıq xüsusiyyətinin mövcudlu-
ğunu müəyyən edir1. 

Milli ruhlu, eləcə də, rus inqilabının, sovet kütləvi mahnıları-
nın xüsusiyyətlərindən formalaşan vətənpərvər xorlar klassik 
qəhrəmanlıq-epik operaların ənənələrini davam etdirərək ümu-
miləşdirilmiş xalq obrazını yaradır. Daha konkret, həqiqi xalq 
xarakteri janr səhnələrində, məsələn, aşıq, mahnı və xalq rəqs 
musiqisinin parlaq ifadə olunduğu I aktda özünü göstərir. 

Qəhrəmani-vətənpərvərlik ideyası təkcə kütləvi səhnələr va-
sitəsilə deyil, həm də operanın qəhrəmanlarının – Aslanın, Dil-
bərin, Mərdanın, Sergeyin obrazları vasitəsilə təcəssüm olunur. 
Ancaq "ideyaların və keyfiyyətlərin mücərrəd daşıyıcısı"2 ola-
raq, operanın qəhrəmanları hərəkət etməkdən daha çox fikirləri-
ni bəyan edirlər. 

                         
1 Bu düzgün müşahidə S.F.Şeynin “Əhməd Cövdət Hacıyev” (rus dilin-

də, Moskva, 1962-ci il, s. 21) broşürasında verilmişdir. 
2 Qarayev Q. 1956-cı ildə Azərbaycan bəstəkarlarının 1-ci qurultayında 

etdiyi  hesabat məruzəsinin stenoqramından. 
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Opera müəllifləri baş qəhrəmanın səciyyələndirilməsində 
Ü.Hacıbəyli tərəfindən “Koroğlu” operasında təzahür edən aşıq 
mahnısı ilə solo opera formasının birləşdirilməsi prinsipini da-
vam etdirirlər, Aslan obrazının xarakteristikasında da mahnı, 
marş (II aktdan ariya) kimi məişət janrları da diqqəti cəlb edir.  

Dilbər surəti “Nərgiz”, “Koroğlu” operalarında yaradılan qa-
dın obrazları qalereyasında növbəti personajdır. Onun xarakteris-
tikasında I aktdan rəfiqəsilə səhnə, III aktdan təbii ki, lirik xalq 
mahnı səhnəsi ilə əlaqəli olan iki ariya nisbətən daha uğurludur.  

Operaya Mərdan obrazı ilə daxili psixoloji hərəkət elementi 
gətirilir. Mərdanın xarakterindəki kəmhövsələlilik, coşqunluq, 
kəskin emosional reaksiya onun incə lirizmi ilə birləşir. Mərda-
nın simasının əsas cəhətləri dramatik təsirli formada açılır. Onun 
I aktdakı ariyası milli opera ariyasının möhtəşəm nümunəsidir 
və burada lirik-dramatik opera kantilenası üzvi şəkildə muğam 
monodiyasının ekspressiv intonasiyası ilə qovuşur. Bu prinsip 
qəhrəmanın sonrakı xarakterində də əsas prinsipə çevrilir: IV ak-
tın ariyalarından, II, III aktların dramatikləşdirilmiş reçitativlə-
rindən görünür ki, Mərdan operada yeganə inkişafda olan ob-
razdır. Öz-özü ilə mübarizə Mərdanın mənən yenidən doğulması 
ilə başa çatır. Əgər digər qəhrəmanların xarakterlərində 
qəhrəmani başlanğıc yalnız inqilabi və ya sovet kütləvi mahnı 
tipinin melodiyası ilə ifadə olunurdusa, Mərdanın partiyasında 
lirikanın qəhrəmanlaşdırılması təmayülü müşahidə olunur. 

Beynəlmiləlçilik, xalqlar dostluğu mövzusu Sergeyin, Vas-
yanın, rus döyüşçülərinin obrazları vasitəsilə açılır. Bu obrazla-
rın xarakterləri rus mahnı janrının (III aktdan partizan xor mah-
nısı) elementlərinin mövcudluğunu və daha geniş – rus opera 
klassikasından alınmış monoloq ariyaların ənənələrini (III akt-
dan Sergeyin ariyası) müəyyən edir. 

Opera dramaturgiyasında konfliktin musiqi təcəssümü birba-
şa, açıq inkişaf etdirilən və ona qarşı qoyulan səhnənin intonasiya 
sahələrinin ayrılması ilə müəyyən olunur. Düşmənin təsviri ilə 
bağlı olan əks inkişaf xətti genetik olaraq müharibə illərinin sim-
fonik təcrübəsində meydana gələn ifadə vasitələrinin həcmi ilə, 
ilk növbədə, D.Şostakoviçin Yeddinci, Səkkizinci simfoniyaları 
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ilə bağlıdır. Birbaşa açıq inkişafın və qarşılaşdırılan əks  hərəkət-
lərin toqquşması ümumiləşmiş simfonik planda (II aktın 2-ci, 4-
cü şəkillərinə girişdə) və konkret-obrazlı səhnələrdə (Mərdanın 
alman zabiti tərəfindən dindirilməsi) verilir1. İstintaqı müşayiət 
edən, məhbusların səhnə arxasındakı xorunda əsas münaqişəni 
daha qabarıq göstərən psixoloji sətiraltı məna ifadə edilir.  

Operanın dramaturgiyası qəhrəmani-dramatik, janr-məişət və 
lirik planlarda ziddiyyətlərin geniş və çoxobrazlı tətbiqinə əsas-
lanır. Açıq və əks intonasiya sahələrinin ziddiyyəti xarakterlərin 
toqquşması ilə və nəhayət, məişət səhnələrinin daxilindəki zid-
diyyətlərlə uzlaşır. 

Kompozisiya cəhətdən davamlı simmetrik formaların – xor 
səhnələrinin, ariyaların, ariozoların, onların simfonik inkişafının 
zənginliyi, birbaşa inkişaflı açıq səhnəyə yaxınlaşması, dinamik-
ləşdirilməsi “Vətən”in əsas kompozisiya prinsiplərindən biridir. 
Həmin prinsip folklor, xüsusilə də dramaturgiyanın açıq inkişaf 
xəttinin xarakteri ilə bağlı olan aşıq musiqisi elementlərində 
leytintonasiya rolunda öz ifadəsini tapır. Buraya operanın küt-
ləvi və solo səhnələrində vətənpərvərlik xətti və birləşdirici baş-
lanğıcın əsas ifadə vasitələri olan kütləvi mahnı marşını aid et-
mək olar. 

Dramaturgiyada birbaşa açıq inkişaf xətti habelə I aktda, yal-
lının tematikasında xorun melodiyasının inkişafı prosesində əldə 
olunan leytintonasiya mənası ilə yaradılır: Vətənin simvolu kimi 
səslənən final rəqs, xalq qüvvəsinin gücünü təcəssüm etdirir. 

Bununla yanaşı, operanın musiqi dramaturgiyası librettonun 
çatışmazlıqlarının öhdəsindən gəlməyərək, münaqişəni bir qədər 
ləng açır, fəal hərəkət illüstrasiyalarla əvəzlənir. Ümumiyyətlə, 
operada yalnız ekspozisiya nümayişi prinsipi həm hadisələrin 
təsvirində, həm də iştirakçıların xarakterlərinin açılmasında 
(Mərdan istisna olmaqla) üstünlük təşkil edir.  

Operanın musiqi dili fəal hərəkətli olub, milli zəmində yara-
naraq, folklor üslubunu yaradıcılıqla canlandırır. Müəlliflər fəal 
                         

1 Mənfi personaj olan alman zabitinin xarakterində tenor-altinodan istifa-
də ənənəvi olaraq D.Şostakoviçin operalarına aiddir (“Burun” operasında mə-
həllə nəzarətçisi, “Katerina İzmaylova”da Zinovi Borisoviç). 
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şəkildə müxtəlif intonasiya təbəqələrini opera, vokal və teatr ifa-
də maneraları ilə ümumiləşdirməyə çalışırlar. 

Melodramatik təsirin intensivləşdirilməsi prosesində ritmin 
dinamik mənasının gücləndirilməsi, harmoniyalar, polifoniyalar, 
opera formalarının dinamikləşdirilməsi böyük rol oynayır. Mü-
əlliflər orkestr dramaturgiyasına yiyələnməkdə xüsusi bacarıq 
göstərmişlər. Orkestrləşmə səhnələrin və eləcə də, ayrı-ayrı 
nömrələrin dinamikləşdirilməsi prinsipinin həyata keçirilməsin-
də mühüm amildir. Açıq inkişaf xəttinə malik səhnələrdə o, çox 
hərəkətli olub, qəhrəmanın mənəvi dünyasının hər bir anını qeyd 
edir. Kənar səhnələrdə, tamamlanmış nömrələrlə o, formaların 
simmetrikliyini üzə çıxarır. Tembrlərin ayrılması, qarşı-qarşıya 
qoyulması dramaturji münaqişəni qabarıq ifadə edir (birbaşa in-
kişaflı açıq xəttin xarakterində orkestr koloritinin aydınlığı, şəf-
falığı, fleyta-pikkolonun soyuq, cingiltili tembrləri, surdinalı bo-
rular, valtornalar – dramaturji xəttin təsvirində əks xətti təşkil 
edir). İnstrumental musiqi ifadə vasitələrindən istifadə (döyüş 
səhnələrini təsvir edən epizodlara orkestr girişləri), oratoriya 
janrına yaxınlıq (oratoriya-simfonik planda xor ümumiləşdirmə-
lərinin əhəmiyyətli rolu) operanı xeyli zənginləşdirir. 

“Vətən”də milli opera musiqisinin ən qabaqcıl tendensiyala-
rından biri cəmləşdirilmiş şəkildə ifadə edilir: həyat hadisələri-
nin geniş realist təcəssümü, yaradıcılıq ənənələrinin sintezi. 
Gənc müəlliflərin mütərəqqi ideya-estetik mövqeləri bir daha 
göstərdi ki, “Vətən”də Azərbaycan operası rus və dünya bəstə-
karlarının qabaqcıl bədii axtarışları istiqamətində inkişaf edərək 
müasirliyə qovuşmuşdur və bizim ölkəmiz çoxmillətli opera sə-
nətinin nailiyyətləri sırasında ləyaqətli yer tutmuşdur. Milli üslu-
bun yaranmasında müəyyən mərhələ olan “Vətən” Azərbaycanın 
opera sənətində müasirlik problemini geniş şəkildə qarşıya qoy-
du, gənc bəstəkarların öz dövrünün ideyalarını janr vasitəsilə bə-
dii surətdə əks etdirmək bacarıqlarını sübut etdi. 

1945-ci ildə C.Hacıyev Q.Qarayevlə birlikdə Moskva Konser-
vatoriyasında, D.Şostakoviçin sinfində təhsilini davam etdirir. 
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C.Hacıyev və Q.Qarayev D.Şostakoviçlə birlikdə 

 
Şostakoviçin sinfi tərkibinə görə çox güclü idi, Q.Qarayev və 

C.Hacıyevlə yanaşı, B.Çaykovski, Q.Qalınin, A.Çuqayev, K.Xaça-
turyan da bu sinifdə oxuyurdu. Dahi bəstəkarın musisqisi, şəxsiyyəti 
bəstəkarların gənc nəsli arasında ona böyük nüfuz qazandırmışdı. 

Şostakoviç bir pedaqoq kimi, tələbəni öz axtarışlarında haqlı 
olduğuna inandırmağı, ondan inamlı, sərbəst yazı üslubuna və 
müstəqil yaradıcılıq düşüncəsinə malik bəstəkar hazırlamağı ba-
carırdı. C.Hacıyevi də, bir çox gənc musiqiçilər kimi, Şostakovi-
çin öz tələbəsinin cəsarətini, bədii səylərini qiymətləndirməyi 
bacarması çox cəlb edirdi. Dərslərdə tez-tez yenicə yazılan əsər-
lərlə bağlı mübahisələr yaranırdı, böyük musiqi hadisələri müza-
kirə olunur, daim yeni musiqi ilə tanışlıq həyata keçirilir, yazılar 
dinlənilir, təəssüratlar və fikir mübadiləsi olurdu. 

C.Hacıyev bu barədə belə yazırdı: “Gözəl illər idi, onda biz 
qeyri-adi dərəcədə çox şey öyrənirdik, müəllimimizin öyrətdik-
lərini böyük həvəslə mənimsəyirdik. Amma həmin məşğələlərdə 
başqa şeylər də olurdu. Dmitri Dmitriyeviç bizə yenicə tamam-
ladığı əsəri göstərir, fikirlərini, bəzən də şübhələrini bölüşürdü. 
Hətta bu zaman belə görkəmli sənətkarın bizim qarşımızda utan-
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ması bizi təəccübləndirirdi. Görünür, həqiqətən dahi şəxsiyyətlə-
rə mənəvi ciddilik, sadəlik, nəzakətlilik xasdır”1. 

D.D.Şostakoviç bəstəkarın yaradıcı yüksəlişinə və formalaş-
masına böyük təsir göstərmşdir. C.Hacıyevin yazdığı kimi, “bi-
zim hər birimiz üçün D.D.Şostakoviçin təkcə partiturası gözəl 
nümunə, yüksəklik deyildi. Onunla ünsiyyətin özü çox faydalı 
idi. Bu zaman istər-istəməz yaradıcılıq alovu ilə yanırsan, daha 
yaxşı olmaq, bacardığından daha çox şey etmək istəyirsən”2. 

Öz tərəfindən D.D.Şostakoviç həmişə öz yetirmələri olan 
Q.Qarayevin və C.Hacıyevin yaradıcılığına maraq göstərir və 
qayğı ilə yanaşırdı. 1944-cü ildə Tbilisi ongünlüyündən az sonra 
D.D.Şostakoviç özünün Azərbaycan KP MK katibinə 1947-ci il 
20 oktyabr tarixli məktubunda yazırdı: «İki gənc bəstəkar Qara-
yev və Hacıyev böyük səy nümayiş etdirirlər. Onlarda böyük is-
tedad, gənclik, enerji, öz xalqına faydalı olmaq arzusu var»3. 

D.D.Şostakoviç ömrünün sonuna kimi C.Hacıyevlə mehri-
ban, dostluq münasibətlərini saxladı. C.Hacıyevin bu sətirlərin 
müəllifinə təqdim etdiyi D.D.Şostakoviçin məktublarından bi-
rində oxuyuruq: “Əziz Cövdət! Bu gün Sizə 24 prelüdiya və fu-
qamı hədiyyə göndərdim. Təəssüf ki, bu nəşrdə bəzi xətalar ge-
dib. Mən onları düzəltdim. Ümid edirəm ki, Sizdə hər şey uğurlu 
alınacaq. Həyat yoldaşınıza və uşaqlara salamımı çatdırın. Əllə-
rinizi möhkəm sıxıram. D.Şostakoviç”.  

C.Hacıyev D.D.Şostakoviçin rəhbərliyi altında Üçüncü simfo-
niya4 üzərində işləyir və 1947-ci ildə Moskva konservatoriyasında 
onu uğurla tamamlayır. Üçüncü simfoniya bu vaxta qədər yazılan 
əsərlərdən təkcə fikirlərinin həcmi, forması, həyatı geniş əhatə et-
məsi, dövrün ruhuna dərindən nüfuz etməsi ilə deyil, həm də poeti-
kasının xüsusiyyətləri, bədii obrazlılığın quruluşu ilə fərqlənirdi. 
Ona həyatsevərlik, yumor, fəal dəyişkən ruh, müharibədən sonrakı 
quruculuq atmosferi, xalq kütlələrinin doldurduğu meydanların 
                         

1 Bakinski raboçi, 1972, 7 sentyabr. 
2 Yenə orada. 
3  Azərbaycan SSR Oktyabr İnqilabı Mərkəzi Dövlət Arxivi, f. 411, 

op.10, d. 303, s. 51. 
4 1946-cı ildə yazılan ikinci simfoniya müəllif tərəfindən çap olunmayıb. 
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bayram hay-küyü xas idi. Lakin bu, zahiri görünüş idi, onun arxa-
sında müharibənin qəlblərdə silinməz iz qoyduğu qəhrəman həyat 
təəssüratları dururdu. 

Q.Qarayevin İkinci sinfoniyasındakı dramatik konsepsiyaların 
qarşıdurmasından, S.Hacıbəyovun İkinci simfoniyasının lirik-epik 
konsepsiyasından fərqli olaraq, C.Hacıyevin Üçüncü simfoniyası 
janr obrazlarını fərdiləşdirərək, onları daxili sətiraltı məna ilə zən-
ginləşdirərək xüsusi janr, psixoloji konsepsiya yaradırdı. 

“C.Hacıyev Üçüncü simfoniyasında obrazları intellektual 
məzmunla zənginləşdirməyi, müasir həyatın dinamikasını ənə-
nəvi intonasiyalarla doldurmağı bacardı ki, bu, artıq əsl Şostako-
viç məktəbi idi”, – musiqişünas İ.V.Abezqauz bəstəkarın yaradı-
cılığına həsr etdiyi məqaləsində belə yazırdı1 . Milli simfonik 
musiqidə yeni olan təkcə Üçüncü simfoniyanın "ciddi" və "qey-
ri-ciddi" ziddiyyət bolluğu konsepsiyası deyil, sırf musiqi arxi-
tektonikası, templərin müxtəlifliyi, başlıcası real dinamika və 
simfonik yığcamlıq, gözəl canlı kompozisiya idi. 

Üçüncü simfoniya milli üslubun yaranmasında keyfiyyətli sıç-
rayışı təmin edən əsərlərdən biri idi. Birinci simfoniyadan, “Və-
tən” operasından başlamış milli və ümumbəşəri, müasir keyfiy-
yətlərin üzvi sintezi prosesi Üçüncü simfoniyada özünün real tə-
cəssümünü tapır. Simfoniya C.Hacıyevin yaradıcılığında onun bə-
stəkar kimi formalaşdığı dövrə yekun vuran əlamətdar əsər olur. 
O, kamil yaradıcılıq, ustalıq dövrünün başlanmasına şahidlik edir. 

C.Hacıyevin Üçüncü simfoniyası 1950-ci illərin sonlarına-
dək Azərbaycanın konsert təcrübəsində səsləndirilməyib. Sonra-
lar simfoniyanın lent yazısı respublika və keçmiş post-sovet mə-
kanında yayımlanıb, partiturası isə 1962-ci ildə nəşr edilib. 

C.Hacıyevin arxivində D.D.Şostakoviçin məktubu saxlanılır. 
Həmin məktubda dahi bəstəkarın öz tələbəsinin bu əsərinə münasi-
bəti ifadə olunur: “29.Х.1947-ci il. Əziz Cövdət. Niyazinin dirijorlu-
ğu ilə Sizin simfoniyanızın birinci hissəsini radioda dinlədim. O, çox 
gözəl səslənir, lakin mən onun tempini daha canlı təsəvvür edirəm”. 

                         
1 Абезгауз И. Развитие традиций // Советкая музыка. 1963, № 4. 
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Moskva Konservatoriyasını bitirdikdən sonra C.Hacıyev Bakı-
ya qayıdır və 1947-ci ildən bəstəkarlıq kafedrasında çalışır, əvvəlcə 
polifoniya, alətşünaslıq siniflərində, daha sonra isə bəstəkarlıq sin-
fində dərs deyir. 1949-cu ildə o, Süleyman Rüstəmin şeirinə dörd 
hissəli oratoriya, 1950-ci ildə fortepiano üçün “Ballada” yaradır.  

C.Hacıyev yaradıcılığının yetkinlik dövrü Azərbaycan mu-
siqi mədəniyyətinin çiçəkləndiyi dövrə təsadüf edir. Məhz bu 
dövrdə C.Hacıyevin Azərbaycan simfonizminin uğurlu inkişaf 
mərhələsi ilə bağlı olan iki əsəri - “Sülh uğrunda” simfonik poe-
ması və Dördüncü sinfoniyası yarandı. 

1950-ci illərin əvvəllərində yaradılan böyük sayda proqramlı 
simfonik poemalar arasında yalnız fikir orijinallığı, musiqi iste-
dadı ilə fərqlənən əsərlər yadda qaldı. Onların arasında C.Hacı-
yevin “Sülh uğrunda” poemasını xüsusi qeyd etmək olar. Əsər 
ilk dəfə 1951-ci ilin noyabrında Niyazinin dirijorluğu ilə Azər-
baycan Dövlət Filarmoniyasının simfonik orkestri tərəfindən ifa 
olunub. Həmin il dekabrın 3-də əsər SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının 
V plenumunda Ümumittifaq radiosunun simfonik orkestri tərə-
findən ifa edilib. Bəstəkar öz istedadının və sənətkarlığının gücü 
ilə obrazların xarakteri və dinamik planlı poemanın standart sxe-
mini parlaq, yaddaqalan musiqi obrazları ilə zənginləşdirməyə na-
il olub. Proqramın musiqi oxunuşunun orijinallığı, poetik fantazi-
yaların təravəti, parlaq milli xüsusiyyətləri “Sülh uğrunda” poe-
masının təkcə ölkəmizdə deyil, Çexoslovakiya (indi Çexiya, 
Slovakiya), Polşa, Bolqarıstanda populyarlıq qazanmasına səbəb 
oldu. 1952-ci ildə C.Hacıyev həmin əsərə görə SSRİ Dövlət 
mükafatına layiq görülüb. 

Müharibə illərində və müharibədən sonrakı ilk illərdə nəhəng 
sıçrayış etmiş milli simfonik musiqi janrının sürətli inkişafı davam 
edirdi. 1947-1950-ci illər ərzində musiqi mədəniyyətimizi şöhrət-
ləndirən Qara Qarayevin “Leyli və Məcnun” simfonik poeması, 
Fikrət Əmirovun “Şur” və “Kürd-Ovşarı”, Niyazinin “Rast” sim-
fonik muğamları kimi əsərlər yaradıldı və simfoniya janrı inkişaf 
etməkdə davam etdi. 1940-cı illərdə Qara Qarayevin, Cövdət Hacı-
yevin, Soltan Hacıbəyovun əsərləri ilə yanaşı 1950-ci illərin əvvəl-
lərində Süleyman Ələsgərovun “Gənclik”, Midhət Əhmədovun 
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“26 Bakı komissarının xatirəsinə”, Rauf Hacıyevin “Gənclik”, 
Həsən Rzayevin “Babək” əsərləri də yarandı. 

Daha yüksək zirvəyə ucalan əsər C.Hacıyevin Dördüncü 
simfoniyası oldu. Bu böyük miqyaslı, ideoloji və bədii problem-
lərin qoyuluşu, münaqişəli məsələlər, milli simfonik üslubun da-
ha da təkmilləşdirilməsi ilə fərqlənir. Dördüncü simfoniyada 
C.Hacıyevə klassik simfoniya mədəniyyəti ənənələrinin varisi 
rolunda çıxış etmək müyəssər oldu. Bununla yanaşı, ona dünya-
ya müstəqil münasibətini qoruyub saxlamaq, öz yaradıcı şəxsiy-
yətinə sadiq qalmaq nəsib oldu. 

C.Hacıyev 1952-ci ildən 1956-cı ilədək Dördüncü simfoniya 
üzərində işləyir. O, böyük hazırlıq işləri aparırdı. 

Beş hissəli simfoniya İnsan zəkasının məşəli və sonda xalqın 
qələbəyə inamı ilə dolu xalq epopeyasının mürəkkəb, drama-
tizmlə dolu mübarizəsini yaradır. Dördüncü simfoniya  böyük 
ideyalarla işıqlanmış sosial əhəmiyyətli mövzuları əhatə edir. 
Simfoniyanın mürəkkəb estetik əsası gözəl etik, yüksək poetik, 
kəskin dramatik, janr və plakat obrazlarında ifadə olunub. Bura-
da əvvəlki əsərlərdə olduğundan daha çox ön planda səsi drama-
tik hadisələrin mərkəzində eşidilən simfoniyanın qəhrəmanının 
obrazı durur. C.Hacıyev yaradıcılığının milli kökləri burada da-
ha dolğun və müxtəlif formada meydana çıxır.  

Dördüncü simfoniya keçən əsrin 50-ci illərinin musiqi sənə-
tinin həyatında əsas mərhələ oldu. Əvvəlcə 1956-cı ildə Azər-
baycan bəstəkarlarının I qurultayının konsertinin açılışında ifa 
olunandan bir il sonra Moskvada SSRİ bəstəkarlarının II qurul-
tayının konserti bu əsərlə açıldı (Moskva filarmoniyasının orkes-
tri, dirijor Niyazi). D.Şostakoviç simfoniya haqqında təəssüratla-
rını “Bakinski raboçi” qəzetində “Yaradıcılıq nailiyyətlərini 
möhkəmləndirək» adlı məqaləsində bölüşür: «Qurultayın ən mü-
hüm hadisələrindən biri Cövdət Hacıyevin Dördüncü simfoniya-
sının ifası oldu. Simfoniya son dərəcə güclü təəssürat doğurdu. 
Mənə elə gəlir ki, son dövrdə Sovet İttifaqında yaranan ən iri 
simfonik əsərlərdən biridir”1. 

                         
1 Bakinski raboçi. 1956, 30 mart. 
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Dördüncü simfoniya İnsan şəxsiyyətinə həsr olunmuş trilogi-
yanın birinci hissəsidir. Trilogiyanın II hissəsi – 1960-cı ildə ya-
zıldı və 1962-ci ildə SSRİ bəstəkarlarının III Ümumittifaq qurul-
tayında ilk dəfə ifa olundu. Kvartet-poema arasındakı dövrdə 
bəstəkar əsasən kamera əsərləri üzərində işləyir: Skertso, forte-
piano üçün sonata, xor miniatürləri – “Alma dərən qızlar” (söz-
ləri M.Rahimin) və “Gülüm” (sözləri Nizaminin). 

Kvartet-poema da simfoniya kimi həyat təcrübələrini geniş 
planda həkk edir və bu zaman bəstəkar hətta proqram məzmunu 
olmadan real hadisələrin elə qeyri-adi tiplərə ayrılmasına nail 
olur ki, əsər hadisələrin konkret süjet yerləşdirilməsi xarakteri 
əldə edir. Emosional ümumiləşdirmələrin bolluğu Kvartetdə də-
rin psixologizm və fəlsəfiliklə uzlaşır. 

1957-ci ildən 1969-cu ilədək C.Hacıyev rektor kimi Ü.Hacı-
bəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına rəhbərlik 
edir. Bu dövrdə rektor vəzifəsində işləyən doğma incəsənətin ta-
leyinə dərin maraq, özünə münasibətdə ciddilik və tələbkarlıq, 
yaradıcılıq məsələlərində güzəştə getməmək, erudisiya C.Hacı-
yevə respublikanın ən nüfuzlu musiqiçilərindən biri adını qazan-
dırdı. Konservatoriyaya rəhbərlik etdiyi illərdə C.Hacıyev aka-
demik personalın qocaman nümayəndələrinin təcrübəsinə da-
yaqlanaraq gənc pedaqoq qüvvələrini məsuliyyətli sahələrə cəsa-
rətlə cəlb etdi. Onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan xalq musiqisi ka-
fedrasının işi bərpa edildi, kamera ansamblı kafedrası açıldı. 

1962-ci ildə Konservatoriya yanında opera studiyasının açılı-
şı əhəmiyyətli hadisə oldu. Elə həmin il C.Hacıyevin təşəbbüsü, 
görkəmli mədəniyyət xadimlərinin dəstəyi ilə respublikada Xalq 
Konservatoriyası təşkil olundu. Bu hadisənin zəhmətkeşlərin 
kütləvi estetik musiqi tərbiyəsində böyük praktiki rolu barədə 
çox danışmaq olar. Konservatoriyanın ifaçılıq həyatında da bö-
yük irəliləyişlər baş verdi. Üç Zaqafqaziya müsabiqəsində 
(1960-1969-cu illər) respublikanın peşəkar ifaçılıq mədəniyyəti-
nin yüksəlişini nümayiş etdirən istedadlı ifaçılar nəsli irəli sürüldü. 

1969-cu ildə Yerevanda keçirilən üçüncü müsabiqənin proqra-
mına üç respublikanın bəstəkarlarının əsərləri daxil edildi. C.Ha-
cıyev yazırdı: “Hesab edirəm ki, qarşımızda yeni, enerjili və baca-
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rıqlı gənc musiqiçilərin ifasında Ermənistan, Gürcüstan, Azərbay-
can bəstəkarlarının əsərlərinin daxil edildiyi proqram açıqlanır. 
Ona görə də, ifaçıların müsabiqəsi Zaqafqaziyanın bəstəkarlıq sə-
nətinin bayramı, respublikalarımızın yaradıcılıq məktəblərinin 
orijinallığının, kamilliyinin və ustalığının təsdiqidir”1.  

 

 
 

1975-ci ildə Şuşada Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinin  
açılışında Cövdət Hacıyevin çıxışı  

 
O zamanlar Konservatoriyanın professor-müəllim heyətinin 

tərkibində parlaq şəxsiyyətlər çalışırdılar – T.Brenner, Q.Şaro-
yev, Q.Burşteyn, D.Danilov, İ.Abezqauz, S.Şeyn, L.Karaqiçeva 
və başqaları. Konservatoriyanın Qara Qarayevin başçılıq etdiyi 
bəstəkarlıq kafedrasında nəinki keçmiş ittifaqın müxtəlif respub-
likalarından, həmçinin xarici ölkələrdən də tələbələr təhsil alır-
dılar. Əlbəttə, rektor Cövdət Hacıyevin yaratdığı xüsusi in-
tellektual yaradıcılıq atmosferi tələbələrin həm təhsilində, həm 
də münasibətlərində yeni stimul yaratdı.  

Rektor C.Hacıyev Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının 
işində elmi düşüncənin inkişafına xüsusi diqqət ayırırdı. Onun 

                         
1 Bakinski raboçi. 1969, 15 iyun. 
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dövründə bir neçə illər ərzində kafedraların elmi-tədqiqat işlərinin 
ən yaxşı nailiyyətlərinin ümumiləşdirildiyi “Elmi qeydlər”  
(“Ученые записки” АГК) məqalələr toplusunun buraxılışı da-
vam edirdi. 1963-cü ildən kompozisiya kafedrasının professoru 
olan C.Hacıyev Azərbaycan bəstəkarlarının bir neçə nəslini tərbi-
yə edən pedaqoq kimi hörmət və sevgi qazanmışdır. Onun yetir-
mələri arasında Nazim Əliverdibəyov, Fəridə Quliyeva, Aqşin 
Əlizadə, Ramiz Mirişli, Cavanşir Quliyev, Gülnaz Abdullazadə, 
Həsən Adıgözəlzadə, Cəmil Əmirov, Ağadadaş Dadaşov, Adilə 
Yusifova, Cahangir Zülfüqarov, Rəşid Şəfəq, Eldar Mansurov, 
Nəriman Məmmədov və başqalarının adları çəkilə bilər. 

C.Hacıyev öz tələbələrini ədəbiyyata, incəsənətə, daha geniş 
mənada, həyata böyük qiymət verən intellektuallar kimi tərbiyə 
edərək, onları musiqi ədəbiyyatının dərindən öyrənilməsi yolları-
na, musiqi haqqında kitabların və məqalələrin oxunmasına məha-
rətlə yönəldirdi. Gəncləri öz professorlarında yalnız dərin və 
müxtəlif tərəfli musiqi mədəniyyəti deyil, həm postsovet, həm də 
xarici musiqi mədəniyyətində yeniliyə dəyişməz maraq cəlb edir-
di. C.Haciyev özü hesab edirdi ki, “gənclərin tərbiyəsi məsuliy-
yətli vəzifədir. Burada onlara bilikləri öyrətmək, onlara qarşı ob-
yektiv, dürüst olmaq bacarığı tərbiyə edə bilmək üçün takt, texno-
loji silahlanma lazımdır. Tələbə ilə kiçik yoldaş, sənət dostu kimi 
davranmaq və onunla eyni səviyyədə danışmaq lazımdır”1. 

C.Hacıyevin yaradıcılığının növbəti mərhələsi İnsan şəxsiy-
yətinə həsr olunmuş trilogiya üzərində işlə bağlıdır. Onun "İn-
san. Yer. Kosmos" adlı beşinci simfoniyası yarandı. Bu əsər ya-
radıcı ağlın təntənəsini ucaldan, ulduzlar dünyasını fəth edən, ən 
yüksək humanist idealları yaradan insanın qalibiyyət himni oldu. 

Simfoniya ilk dəfə 1974-cü ildə Azərbaycan bəstəkarlarının 
IV qurultayında (dirijor - əməkdar incəsənət xadimi Rauf Ab-
dullayev) ifa edildi. 1975-ci ildə elə həmin ifada o, Tbilisidə 
“Zaqafqaziya baharı” festivalında səsləndi.  

C.Hacıyevin Beşinci simfoniyasında 1950-ci illərin sonu və 
1960-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan musiqi mədəniyyəti 

                         
1 Müəllifin C.Hacıyevlə söhbətindən. 
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üçün xarakterik olan tendensiyalar öz əksini tapıb. Geniş beynəl-
xalq mübadilə, qabaqcıl dünya incəsənətindəki təzahürlərə artan 
maraq Azərbaycan bəstəkarlarının ifadə dilinin genişlənməsinə, 
yenilənməsinə gətirib çıxartdı. Eyni zamanda həmin dövr mü-
hüm dəyişikliklər və ideya-bədii məzmunla yadda qalır. Buna 
sosializm və kapitalizm, xeyir və şər, sülh və müharibə qüvvələ-
ri arasında ziddiyyətlərin kəskinləşməsi də təsir etdi. Həyat hadi-
sələrinin fəlsəfi mövqedən dərk edilməsi, daxili mənəvi rakursda 
insan həyatının psixoloji ifadəsi dramatik münaqişənin böyük 
geniş əhatəliliyinə, obrazların intellektuallaşmasına, musiqi dili-
nin kəskinliyinə səbəb olurdu. Azərbaycan bəstəkarlarının musi-
qisində 60-cı illərdə dünya musiqisində olduğu kimi neoklas-
sizm kimi bədii cərəyanın inkişaf mərhələsi başlayır. 

1960-cı illərdə Q.Qarayevin kamera musiqisində neoklassisiz-
min bəzi ənənələrinin milli folklor elementləri ilə bədii-ahəngdar 
qovuşması yeni üslub keyfiyyətləri yaradır. Neoklassik instrumen-
talizmin ənənələri Soltan Hacıbəyovun orkestr üçün Konsertində, 
Fərəc Qarayevin "Konçerto-qrosso", Aqşin Əlizadənin "Kamera 
simfoniyası", İsmayıl Hacıbəyovun "Orkestr üçün Konsertino" ki-
mi əsərlərdə instrumental yazı üslubunun təşəkkülünə səbəb olur.  

Rasionalizm, həyatı məntiqi sistem kimi onun çoxcəhətliliyi 
ilə dərk etməyə rasionalist cəhd Q.Qarayevi Üçüncü sim-
foniyada dodekafon yazı texnikasından istifadəyə gətirir. Bu 
əsər S.Slonimskinin, R.Şedrinin əsərləri kimi milli-xarakterik 
cizgilərini itirmir. Q.Qarayev ortodoksal üsullardan istifadə edə-
rək öz üslubunun normaları ilə əlaqələri kəsmədən, yeni təbəqə-
ləri, milli folklorun yeni xüsusiyyətlərini dərindən aşkara çıxara-
raq, onların həyati məzmununu açmağa vadar edir.  

C.Hacıyevin Beşinci simfoniyası da Q.Qarayevin Üçüncü sim-
foniyasında qoyulan istiqamət məcrasına daxildir. Bəstəkar əhatə-
sində olduğu həyat hadisələrinə dəqiq reaksiya verərək təkmilləş-
məyə cəhd edir, musiqidəki bu “dalğa”ya səs verməyə bilmir.  

Onun üçün yeni olan yazı üslubuna yiyələnərək, onu başqa 
üsullarla qismən uyğunlaşdıraraq istifadə edən C.Hacıyev 
Beşinci simfoniyanın obrazlarının intellektual məntiqinə, dərin 
xüsusiyyətlərinin üzə çıxardılmasına diqqət yönəldir. Bu halda 
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onun üslubunun proqramlılıq, improvizasiyalı-axıcı ifadə 
tərzinin və fəal-təsirli epizodların qarşılaşdırılmasının dinamika-
sı, ilkin xalq mənbələrinə münasibət, lirik antitezaların təmizliyi 
və yüksəkliyi kimi ən əhəmiyyətli xüsusiyyətləri saxlanılır. 

Beşinci simfoniya C.Hacıyevin yaradıcılığının yeni mərhələsi-
ni təşkil edir. Simfoniyanın “Zaqafqaziya baharı”nda ifa olunma-
sından sonra ilk təəssüratını gürcü musiqişünası P.Xuçua “Azər-
baycan simfonik musiqisi” əsərində ifadə edib: “C.Hacıyevin iki-
hissəli və yeddi fəsilli Beşinci simfoniyasında obrazlar ardıcıllıqla 
açılır: İnsan. Torpaq. Kosmos. Simfoniyanın əvvəlində verilən 
kosmos mövzusu musiqili fikir leytmotivi kimi bütün əsərdən ke-
çir. Kosmosu fəth etmək istəyən İnsan mövzusu mühüm dramatik 
funksiyanı yerinə yetirir. Yalnız ümumi konturlarda əvvəlcə nə-
zərdə tutulmuş bu iki təkbətək döyüşən və qarşılıqlı əlaqəli möv-
zu bir sıra maarifləndirici pillələrin öhdəsindən gələrək, əsas ide-
yanın tamamlanmış musiqidə təcəssüm etməsinə gəlir. Kosmosun 
fəthi mövzusu insan dühasının, onun yaradıcı ruhunun himni kimi 
təntənəli səslənir. C.Hacıyev irimiqyaslı fikrin təcəssüm etməsi 
üçün variasiyanın, fuqanın və sonatanın ənənəvi formalarından 
texnikanın və müasir orkestrləşmənin tonallığına qədər musiqi 
ifadəliliyinin ən zəngin arsenalından geniş istifadə etdi. Lakin 
söhbət İnsan obrazının tam formalaşmasından gedəndə, onda mu-
siqinin xarakteri nəzərəçarpacaq dərəcədə aydınlaşır, “insaniləşir”1. 

C.Hacıyevin son əsərləri arasında fortepiano üçün “Musiqi 
lövhələri” və Altıncı simfoniyası da qeyd olunmalıdır. Uşaqlar 
üçün nəzərdə tutulmuş mövzuda təmiz, işıqlı ideyaların dünyası 
təcəssüm olunub. Musiqi doğma, mehriban təbəssümlə, yüngül 
yumorla zəngindir. 

Altıncı simfoniya formasına görə bir qədər qeyri-adidir: hər 
birinə klassik və müasir poeziyadan epiqraf verilmiş üç hissə 
doqquz fəslə bölünür. Bu, böyük bir tarixin özünəməxsus musiqi 
salnaməsidir. 

Bəstəkara Albaniyada, ADR-də, Suriyada və Türkiyədə ol-
maq nəsib olub. Bu zaman o, həmin ölkələrin həyatı və musiqi 

                         
1 Şərqin şəfəqi, 1975, 25 may. 
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mədəniyyəti ilə, onların bədii təhsil sistemi, böyüyən gənc bəs-
təkarlar nəsli ilə tanış olub. Öz növbəsində o, həmin ölkələrdə 
öz milli musiqi mədəniyyəti, onun yüksək humanist idealları 
haqqında danışıb.  

C.Hacıyev yaradıcılığı təkcə bəstəkarlıqla məhdudlaşmamış-
dır. Bəstəkar dinləyicilərə sözlə də təsir etməyi vacib bilirdi, bu-
na görə də respublika və mərkəzi qəzetlərin səhifələrində za-
man-zaman həvəslə çıxış edirdi. C.Hacıyevi ümumestetik prob-
lemlər və bəstəkar gənclərin axtarış istiqamətləri narahat edirdi. 

“Gənclərin yaradıcılığının qiymətləndirilməsində başlıca nə-
dir, onlarda nəyi qiymətləndirir və təşviq edir?» sualını o, belə ca-
vablandırıb: «Bu haqda düşünərkən, mən daim bizim dövrümü-
zün musiqi incəsənəti üçün tipik mürəkkəb hadisə olması fikrinə 
qayıdıram. Söhbət istedad və texnologiyaların qarşılıqlı təsirinin 
nisbətindən gedir. Mən əminəm ki, incəsənətdə, sözsüz pis və ya 
yaxşı sistem yoxdur. Vasitə deyil, onun tətbiqinin məqsədəuyğun-
luğu həlledicidir. Və ona görə də gənclərlə işləyərkən, mən hər 
şeydən əvvəl, geniş dünyagörüşünə, yüksək mədəniyyətə malik, 
“zamanı hiss etməyi” bacaran adamlar tərbiyə edirəm”1. 

Bəstəkar bir sıra məqalələrini Azərbaycan musiqisinin gör-
kəmli klassiklərinə də həsr etmişdir: “Ü.Hacıbəyov və rus klassik 
musiqisi”2, “Xalqın sevimli sənətkarı”3 (Bülbül haqqında) və s. 
C.Hacıyevin müəllimi D.Şostakoviçin yaradıcılığı, şəxsiyyəti 
barəsindəki qeydləri xüsusi səmimiliklə qələmə alınıb: “Canlı 
klassiklər arasında”4, “Azərbaycan musiqisinin müəllimi və dos-
tu”5 . Adı çəkilən sonuncu məqalədə C.Hacıyev D.Şostakoviç 
barədə yazır: “Yüksək dərəcəli bəstəkara xalq qarşısında, yaşa-
dığı dövr qarşısında sənətkar borcu hissi xasdır”. Bu sözlər 
C.Hacıyevin özünün yaradıcılıq və ictimai-musiqi fəaliyyəti 
üçün epiqraf ola bilər. 

                         
1 Nəsillərin estafeti // Musiqi həyatı. 1977, № 10. 
2 Kommunist, 1978, 28 noyabr. 
3 Yenə orada, 1957, 29 dekabr. 
4 Bakinski raboçi, 1966, 24 sentyabr. 
5 Yenə orada, 1972, 7 sentyabr. 
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1977-ci il iyunun 18-də bəstəkarın 60 yaşı tamam oldu. Hö-
kumət C.Hacıyevin yaradıcılıq fəaliyyətini yüksək qiymətləndi-
rərək onu ordenlə təltif etdi. 

80-ci illərdə bəstəkar dahi müəlliminə həsr edilmiş kamera – 
instrumental janrında “D.Şostakoviçin xatirəsinə Dilogiya” əsə-
rini yaradır. “Dilogiya”nın birinci bölümü kvintet, ikincisi – 
kvartet üçün yazılıb. 90-cı illərdə Azərbaycanın yaşadığı mühüm 
problemlər C.Hacıyev yaradıcılığının diqqət mərkəzində idi. Ba-
kının Qara Yanvarı, Qarabağ faciəsi, xalqımızın yaşadığı drama-
tik həyatı bəstəkarın Altıncı, Yeddinci simfoniyalarında təcəs-
süm edilmişdir. Bəstəkarın 75 illik yubileyində “Şəhidlər” adlı 
Yeddinci simfoniyası Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının plenu-
munda uğurla ifa olunmuşdur.  

1997-ci ildə C. Hacıyev son Səkkizinci simfoniyasını bəstə-
ləyir. Əsər xalqımızın unudulmaz öndəri Heydər Əliyevə həsr 
edilmişdir. 

Bəstəkar simfoniyanı müdrikcəsinə “Onu zaman seçib” ad-
landırmışdır. 1997-ci ildə anadan olmasının 80 illiyi münasibəti-
lə Cövdət Hacıyev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 

Cövdət Hacıyev həyatının son anlarına qədər sənətinə olan 
münasibəti ilə, pedaqoji məsləhətləri ilə özünə, həmkarlarına, tə-
ləbələrinə olan ciddi tələbkarlığı, xeyirxahlığı ilə başqalarından 
seçilirdi. 

2002-ci il yanvarın 18-də Cövdət Hacıyev ağır xəstəlikdən 
sonra vəfat etmişdir. 

       
KAMERA-İNSTRUMENTAL YARADICILIĞI 

 
C.Hacıyev yaradıcılığında dəfələrlə kamera musiqisi janrın-

da əsərlər yazmışdır. Bəstəkar kamera musiqisinə, bir növ, sim-
fonik musiqini də cəlb etmişdir. Çox güman ki, onun instrumen-
talizmində müxtəlif sahələrin qarşılıqlı keçidi buradan yaranır: 
simfoniyaları daha çox ansambl-solo, kamera əsərləri isə kon-
sert-simfonik xarakterilə fərqlənir.  
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1960-cı ildə bəstəkarın yaradıcılığının kamilləşdiyi dövrdə 
yazdığı Kvartet-poema qədim milli ənənələrin müasir musiqinin 
prinsipləri ilə sintezinin gözəl nümunəsidir. 

Kvartet-poema bəstəkarın üslubunun əsas xüsusiyyətlərini 
yekunlaşdırılmış şəkildə əks etdirir və C.Hacıyevin Dördüncü 
simfoniyası ilə başlanan İnsan şəxsiyyəti mövzusunu davam et-
dirir. Kamera janrının xüsusiyyəti onun ifadəsinin yeni aspektlə-
rini şərtləndirir. Bu əsər dövrümüz, insanlar, həyat haqqında dü-
şüncədir. Bir çox cəhətlər bu əsərin üslubunu Bethovenin, Şosta-
koviçin yetkin dövrdə yaratdığı kvartetlərlə müqayisə etməyə 
imkan yaradır. Həyat ziddiyyətlərinin kəskinliyi, reçitativ-mono-
loq üslubunun (girişin mövzusu) xüsusi melosu Şostakoviçdən 
gələn cəhətlərdir.  

Təsadüfi deyil ki, C.Hacıyev öz əsərini kvartet-poema adlan-
dırıb. Bununla da obrazların poetik ilhamını, emosional həyəca-
nının intensivliyini öncədən müəyyən edib. 

Strukturuna görə birhissəli kvartetin aparıcı obrazı artıq giri-
şin (Andante sostenuto) musiqisində yaranır ki, burada dərin fi-
kir ehtiraslı təsirli formada ifadə edilir. Sonra birinci skripkanın 
ekspressiv monodiyasına keçən əzəmətli-sərt xoral muğam ins-
trumentalizminin tipik prinsiplərini ümumiləşdirir. 

 Bu janrın ruhunun mahiyyətini dərk edən C.Hacıyev bir ne-
çə cizgi ilə ona xas improvizasiya-prelüdiya tərzli intonasiya ifa-
dəsini, fikrin ümumi epik-yüksək tipini yaradır. Mövzu xalq ifa-
çılığında muğama instrumental giriş olan möhtəşəm dəraməd 
kimi təntənəli səslənir. 

Sonra öz əksini tapan sonata alleqrosunun əsas və köməkçi 
mövzuları obyektiv janr xarakterinə malikdirlər. Onlarda həyat 
gücünün qaynaması, yorulmadan hərəkət fəallığı əks olunur. 
Üçüncü simfoniyanın finalının obrazları kimi mövzular meydan 
musiqisi, xalq bayramları ilə bağlanmışdır. Əsas mövzuların ox-
şarlığı (ilk 4 xanə) xüsusilə doğma görünür. Rəqs hərəkətinin 
plastikası, qığılcım saçan həyatsevərlik əhval-ruhiyyəsi burada 
da özünü göstərir.  
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Kvartet-poemanın əsas mövzusunun iradəli xarakteri kvarta-
ya sərt sıçrayışla yaradılır, pulsasiyalı akkord fonu daha çox 
sonrakı inkişaf (əsas mövzu – üçhissəlidir) zamanı fəallaşır. Rit-
mik yerdəyişmələr, aksentlər, yüksək registrlərə "sıçrayışlar" 
musiqinin qəhrəmani xarakterini gücləndirir. 

Kvartetin dramatik konsepsiyasında iki bir-birinə zidd obraz-
lar dairəsi yanaşı qoyulur: birincisi, subyektiv həyəcanlar sahəsi 
ilə bağlıdır, insanın mürəkkəb və incə mənəvi aləmini (girişin 
mövzusu) əks etdirir; ikincisi, bizi əhatə edən dünyanın obyektiv 
lövhələrinə yönəldilmişdir (sonata alleqrosunun mövzuları). 

Üç dəfə – başlanğıcda, reprizdən və kodadan əvvəl giriş 
mövzusu ilə Kvartetin sonata strukturunun inkişafı kəsilir, hər 
dəfə dinləyicini həyatı fəlsəfi dərk etməyə məcbur edir. Zülmət-
dən işığa fasiləsiz keçidlər, müxtəlif obrazların və hadisələrin 
toqquşması əsərin musiqi dramaturgiyasını kəskinləşdirir. Uzun-
müddətli yüksəlişlər və kulminasiyalar, dinamik yığılan emosi-
yaların gücü Kvartetin forma quruluşunun poema-romantik prin-
sipini şərtləndirir. İşlənmədə girişin melodik obrazlarının birba-
şa açıq inkişaf tendensiyası buradan irəli gəlir – əsas mövzu ilə 
bağlı altısəsli fuqatonun dinamikası Re-majorda iri planla veril-
miş köməkçi mövzunun himn xarakterini önə çəkir. Onun into-
nasiyası reprizadan əvvəl səslənən Andante sostenuto bölməsinə 
nüfuz edir. Kvartet-poemanın bütün intonasiya materialı təmiz 
instrumental motorika sferasına cəlb olunaraq burada cəmləşir. 
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C.Hacıyev ansamblın ölçüsünə görə kiçik zaman çərçivəsin-
də obrazlı-bədii qarşılaşdırmaların maştablılığına, əsl simfonik 
vüsətli inkişafa nail olur. Dördüncü simfoniya kimi, Kvartet-
poemada da təsvir olunan hadisələr miqyasına görə əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqlənir. Genişliyinə görə Kvartetin musiqisi simfoni-
yanın ruhuna tam uyğundur. İnkişaf prosesində simfonik vüsət 
əldə edərək, həyəcanların səmimiliyi, çalarların zənginliyi ilə, 
fəlsəfi ümumiləşdirmələrin dərinliyi ilə diqqəti cəlb edir. İnkişa-
fın kulminasiya anlarında kodadan əvvəl, kodanın özündə inki-
şaf xüsusi qüvvə kəsb edir. Burada bəstəkar fortissimo çalan 
alətlərin yüksək registrlərindən istifadə edərək əsl "simfonik va-
sitələri" tətbiq edir və eyni zamanda, bütün ansamblı basın daya-
ğı olmadan üst diapazonun gərgin tessiturasına yüksəldir. Ob-
razların xüsusi coşqunluğu, onlara məxsus romantik pafos C.Ha-
cıyevin ilhamlı musiqisini fərqləndirən əhəmiyyətli keyfiyyətlər-
dən biridir. Kvartet-poemanın musiqisində xalq materialına da-
yaqlanaraq, bəstəkar ona romantik çalarlar verir.  

Bu, xüsusilə girişin musiqisinə aiddir ki, burada muğam xü-
susiyyətləri özünəməxsus bir şəkildə təcəssüm etdirilir. Xoralda 
çahargahın, segahın lad-intonasiyaları xromatik enən motiv-həl-
qələrdən "toxunmuş" melodiyaya (solo skripkanın) keçir ki, bu 
da romantik iztirabları əks etdirir. 

Əsas və köməkçi mövzularda milli ibarələr, oxumalar melo-
sun və janr obrazlarının bünövrəsi kimi çıxış edir. Burada me-
losda əhəmiyyətli rolu musiqinin lad mahiyyəti ilə bağlı olan 
kvarta intonasiyası, artırılmış sekundalar və üçtonlar oynayırlar. 

Bəstəkar hətta əsərin konstruksiyasında muğam silsiləsi üçün 
tipik olan improvizasiya və janr bölmələrinin qarşılaşdırılmasın-
dan istifadə etməyə çalışır. Bu halda xalq musiqi alətlərinin qə-
dim formaları əsas götürülür. Bəstəkar müasir texnologiyadan 
istifadə edərək, dövrün ideoloji ümumiləşdirməsinin geniş per-
sektivini yaradır – improvizasiyalı yavaş templi bölmələrdə (gi-
riş) fəlsəfi dərinlik janr bölmələrində (əsas, köməkçi mövzular) 
müasir əhvali-ruhiyyənin dinamikliyi ilə birləşir.  

Bəstəkarın instrumental palitrası zəngindir. Yavaş bölmə-
lərdə solo fraqmentlər fasiləsiz çalınan sonata alleqrosundan da-
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ha çoxdur. Ancaq bütün tuttilər sıx, qatı səslənmə yaratmır. 
Alətləşdirmə burada da şəffaf qalır, bununla belə, səslərin ikiləş-
dirilməsinə və melodiyanı çalan və orqan punktunu saxlayan 
alətlərin arasında geniş interval quruluşunun tətbiq olunmasına 
üstünlük verilir. Muğam instrumentalizmindən gələn xüsusiy-
yətlər kimi yavaş bölmələrdə unison ifadə tərzini və muğam-la-
dının tonikası ətrafında uzunmüddətli gəzişmələri qeyd etməliyik.  

Müəllif tembrlərin ifadəli imkanlarından maraqlı şəkildə isti-
fadə edir. Skripka və violanın yüksək registrində işıqlı, nikbin 
köməkçi mövzu səslənir. Onun ekspozisiyadakı inkişafında piz-
zicato və arconun qarşılaşdırılması texnikası maraqlı tətbiq edi-
lir. Dərin milli zəminin, müasir məzmun, forma və dillə parlaq 
sintezi C.Hacıyevin Kvartet-poemasının əsas xüsusiyyətləridir. 
Bu əsər milli kamera musiqisinin parlaq və maraqlı əsərlərindən 
biridir. 

 
FORTEPİANO ƏSƏRLƏRİ 

 
C.Hacıyevin 1950-ci ildə yazdığı “Ballada”sı pianoçuların 

çox sevdikləri əsərdir. Azərbaycan musiqisində ballada janrı ilk 
dəfə opera janrında yaranıb (R.Qliyerin “Şahsənəm” operasın-
dan Şahsənəmin balladası, Ə.Bədəlbəylinin “Nizami ” operasın-
da Rənanın balladası). Fortepiano musiqisində isə bu janra ilk 
dəfə C.Hacıyev müraciət edib. C.Hacıyevin pyesini gələcək 
Dördüncü simfoniyanın “eskizi” hesab etmək olar, burada habe-
lə Kvartet-poemanın romantik pafosu, konsert parıltısı sezilir. 
“Ballada”da romantizm tendensiyaları, keçmişə meyil, xalq in-
cəsənətinin  şairanə tərənnümü  aydın  şəkildə hiss  olunur.  Lakin  
bununla yanaşı, burada XX əsr bəstəkarının səmimi həyəcanları-
nın mürəkkəb diapazonu ilə qabarıq üzə çıxan yeni romantizm 
hissiyyatı qorunub saxlanılır. “Ballada”nın musiqisi keçmişin 
qəhrəman obrazlarını canlandırır. Əsərin başlanğıcına və sonuna 
düşüncə-hekayə xarakterli tematizm xasdır ki, bu da orta bölmə-
də döyüş epizodunu çərçivəyə alır. 
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C.Hacıyevin təfəkküründə inkişaf məntiqinə tabe olaraq, mu-
ğam obrazı klassik prinsiplərini arsenalından götürülmüş təkrar, 
registr dinamikası, sekvensiya, modulyasiya kimi tipik işlənmə 
vasitələrilə dinamikləşdirilir. Bu, muğam obrazına fəallıq, kəs-
kinlik, dramatik elementlər gətirir.  

Muğamın epik mahiyyəti pyesin konstruktiv quruluşunu da 
müəyyən edir: onun ikihissəli quruluşuna son söz - koda kömək-
çi olunur. Sanki həyəcanlı xəyal canlı hekayəçinin emosional tə-
xəyyülü ilə yox olur və sonra yenidən uzaq keçmişin ötəri löv-
hələri yaddaşda canlanır. Muğamın mahiyyətini əsərin özünə-
məxsus fakturası müəyyən edir. Belə ki, incə barmaq texnikası 
ilə yanaşı mövzunun unison ifadəsi, akkordika ilə bərabər, mu-
ğam instrumentalizmi elementlərindən istifadə olunur. Fortepia-
nonun kulminasiya anlarında yüksək registr diapazonunu əhatə 
edən instrumental möhtəşəmlik sanki "Ballada"nın çərçivələrini 
genişləndirir, ona geniş miqyas, konsertlilik aşılayır.  

1956-cı ildə C.Hacıyev Sonata, 1957-ci ildə fortepiano üçün 
Skertso yazır. Bəstəkarın üslubunun kristallaşmasında mühüm 
rol oynayan “Ballada”dan fərqli olaraq bu əsərlər S.Prokofyev 
pianizminə retrospeksiya kimi qəbul edilir. Doğrudur, bu zaman 
bəstəkar xalq musiqisinin ifadəli sisteminin hüdudlarından kəna-
ra çıxmır. Xüsusilə bu, Sonataya aiddir. Sonatanın klassik kom-
pozisiyasına xas impulsiv və lirik başlanğıc nəinki əsas və kö-
məkçi mövzuların tematizmində, həm də ona məxsus olan hərə-
kət tiplərində – allegro və andantedə qütbləşdirilir. C.Hacıyevin 
Sonatasının birhissəli strukturu daxilində allegro - emosiyaların 
coşqun axını, enerjili obrazlar mühitidir. Andante - sonata alle-
grosunun işlənmə bölməsinin daxilində lirik epizod olub, repri-
zadan əvvəl səslənir. 
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Bəstəkarın fortepiano üçün yazdığı Skertsosu uşaqlıq dünya-
sı, fantastika ilə bağlıdır. Sonata kimi, Skertso da fakturasına, 
obrazlarına görə Prokofyevin fortepiano musiqisinə, xüsusilə, 
"Ötəri anlar" silsiləsinə yaxındır. Üçhissəli "Skertso"nun kənar 
hissələrində skertsonun oynaq xarakterində marşvarilik təzahür 
edir. Pyesin nağılsayağı koloriti təkcə melodiyanın ecazkar şəkli 
ilə deyil, həmçinin ritmik quruluşunun zənginliyi, harmonik 
dilinin mürəkkəbliyi ilə yaradılır.  

C.Hacıyevin "Musiqi lövhələri" Şumanın, Çaykovskinin, 
Prokofyevin uşaq pyesləri kimi uşaq təəssüratlarının və həyə-
canlarının dünyası ilə bağlı proqram başlıqlara malikdir. Bunlar 
epik hekayə-pyeslər ("Əfsanə", "Nağıl"), uşaq məişətinin lövhə-
ləri ("Gəzinti", "Zarafat", "Etüd"), janr-rəqs səhnəcikləridir 
("Marş", "Yavaş rəqs"). Süita "Epiloq"la - müəllifin qısa son sö-
zü ilə bitir. Müəllif pyeslərin maraqlı adları ilə janrın şərtiliyini 
uşaq psixologiyası üçün adət edilmiş hazırcavab oyunlara tabe 
edir. Musiqi incə bədii zövqü, artistizmi, sadə ifadə vasitələrin-
dən istifadə ilə fərqlənir. “Musiqi lövhələrində” pyeslərin ardı-
cıllığı belədir: “Gəzinti”, “Əfsanə”, “Zarafat”, “Etüd”, “Marş”, 
“Yavaş rəqs”, “Epiloq”. 

"Musiqi lövhələrində" epik-hekayə tonu, hətta pyeslərin sü-
rət işarələrinin sadə nisbəti belə bir fikri təsdiqləyir: silsilədə ya-
vaş templər üstünlük təşkil edir. Yalnız üç pyes (“Gəzinti”, “Za-
rafat”, “Etüd”) sürətli templərə malikdirlər. “Epiloq”a yaxınlaş-
dıqca templər yavaşıdılır. Bundan başqa, “Epiloq” obraz və into-
nasiya baxımından "Yavaş rəqs"də hazırlanır. Silsilənin kon-
struksiyası həm bütovlükdə, həm də tərkib hissələrində ətraflı və 
dəqiq düşünülmüşdür. Pyeslərin strukturu əksər hallarda sadə 
üçhissəli ("Gəzinti", "Nağıl"), rondo ("Marş") çərçivələri ilə 
məhdudlaşdırılır, bəzən improvizasiya olunmuş melodik inkişaf 
sərbəst forma ("Epiloq") yaradır. 

"Musiqi lövhələri" həm tam, həm də ayrı-ayrı nömrələrlə ifa 
oluna bilən əsərdir. Onun uşaqlara gözəl hədiyyə olduğuna 
şübhə yoxdur və əsər fortepiano repertuarında layiqli yer tutur. 

C.Hacıyev fortepiano musuqisi ilə yanaşı, 1950-ci illərdə 
“Ey  gül”  (sözləri  Nizaminin),  “Bağda  alma  dərən  qız”  (sözləri  
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Məmməd Rahimin) adlı xor miniatürləri bəstələmişdir. Onlara 
solo soprano və xor üçün Süleyman Rüstəmin sözlərinə yazılmış 
çox məşhur oratoriyasının üçüncü hissəsi də aiddir ("Laylay") . 
Sayca az olmasına baxmayaraq, xor miniatürləri bəstəkarı xor 
yazısının görkəmli ustası kimi xarakterizə edir. Bu əsərlərdə sə-
nətkarın poetik dünyası, mənəvi gözəlliklər, öz təbiətinə görə 
nikbinlik və zəriflik əksini tapır. Xor miniatürlərindən hər biri 
obrazları tamamilə konkret olan bitmiş bədii əsərdir. "Mənim 
gülüm" xor qəzəli sevginin ətri ilə dolub daşır; öz uşağını layla 
çalaraq yatırdan ananın yumşaq, zərif obrazı "Laylay"da 
yaradılır. Sonuncuda Azərbaycanın "beşik mahnısı" ənənələri 
əks olunur. Qeyri-adi xoşbəxtlik hissi, əməyin sevincləri "Bağda 
alma dərən qız" xorunda janr-məişət səhnəciyini yaradır. 

Bəstəkar Nizaminin, Süleyman Rüstəmin, Məmməd Ra-
himin poetik intonasiyalarının xüsusiyyətlərini çatdıra bilir. O, 
yalnız mətni deyil, həm də sözlərin dinamikasını ifadə etməyə 
çalışaraq mətnaltıya diqqətlə yanaşır. M.Rahim və S.Rüstəmin 
sözlərinə bəstələnən sillabik metrikaya (heca vəzni) əsaslanan 
sətirdə (4+4+3) heca ölçüsünün tipik nisbətinin xarakterik ol-
duğu lirik rübailər-bayatı xor miniatürlərinin poetik əsasıdır. Ba-
yatı – lirik xalq mahnılarının mətn əsasını təşkil edir. “Lay-
lay”da bəstəkar bayatıdan daha ənənəvi şəkildə istifadə edir. 
Lirik janr melodiyasının ifa tərzinin melodikliyi, onun quru-
luşunun yığcamlığı, solo sopranonun partiyasında lirik kantile-
nanın ziddiyyəti məhz buradan irəli gəlir. 

1956-cı ildə Nizaminin “Ey gül” qəzəlinin sözlərinə yazılmış 
əsər milli xor musiqisinin incisidir. Bəstəkar Azərbaycan milli xa-
rakterinin xalq mahnılarında, muğam monodiyasında səslənən 
elegiyasına, kədərli "siminə" nəzakətlə toxunmağa çox incə şəkil-
də müvəffəq oldu. Bu lirik-elegiya intonasiyası başqa xor minia-
türlərində də üslub "dominantını" müəyyən etdi və onların musi-
qisini xüsusi səmimiliklə, yumşaq rənglə boyadı. Nizaminin “Ey 
gül” lirik qəzəlinin mahiyyəti yalnız gözələ sevginin yüksək va-
lehedici tərənnümü ilə açılmır, həm də C.Hacıyevin poetik musi-
qisinin emosional təzahürü ilə dərinə gedir. Artıq sərbəst vokali-
zasiya ilə xalq muğam improvizasiyaları üslubunda iki dəqiq kup-
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letin qarşılaşdırılmasını ehtiva edən “Ey gül” kompozisiyasının 
özü vokal improvizasiyası, təsnif-mahnı və rəng-rəqs intermedi-
yaları ilə növbələşmiş muğam silsiləsini xatırladır.  

80-ci illərin ən orijinal əsərlərindən biri D.D.Şostakoviçin 
xatirəsinə yazılmış “Dilogiya”dır. Müəlliminə həyatı boyu səcdə 
edən, onun yaradıcılıq prinsiplərini dərindən bilən və onları öz 
əsərlərində milli ənənələrlə yeni tərzdə birləşdirən Cövdət Hacı-
yev “Dilogiya”nı iki hissəyə ayırır. Birinci hissəni bəstəkar “Qa-
mayun” adlandırır və kvintet instrumental tərkibindən istifadə 
edir (skripka, fleyta, alt, violonçel, fortepiano). D.D.Şostakovi-
çin soprano, skripka, violonçel, fortepiano üçün yazılmış Alek-
sandr Blokun “Yeddi şeir” silsiləsi, demək olar ki, simfonikləş-
dirilmiş yeni tipli vokal-instrumental dram janrına daha çox bən-
zəyir. Şostakoviç bu əsərdə insan faciəsini, şəxsiyyətin mənəvi 
iztirablarını dərindən göstərə bilmişdir.Silsilənin arxitektonikası 
koloristik – tembr inkişafının dramaturji rolu, tematizmin yük-
sək səciyyəli intonasiya birliyi – bunlar hamısı D.Şostakoviçin 
On dördüncü simfoniyasını hazırlayan amillərdəndir. D.Şosta-
koviçin vokal silsiləsinin ikinci bölümü olan “Qamayun”da də-
yişmələr musiqidə xüsusi ruh yüksəkliyi atmosferi yaradır. Ma-
raqlıdır ki, “Qamayun” – “Humayun” sözlərinin fonetik oxşar-
lığından istifadə edərək, C.Hacıyev, birinci hissənin quruluşunda 
“Humayun”, “Şüştər” muğamlarından istifadə etmişdir. Bu, həm 
dahi Şostakoviçin obrazını açıqlayır, həm də onu düşünən 
Hacıyevin daxili düşüncələrini səsləndirən dramatik monoloq – 
muğam monodiyasıdır. Lakin bəstəkar musiqinin inkişaf pro-
sesində öz fəlsəfi kredosuna sadiq qalaraq həyata, gələcəyə 
inamla yanaşır və mənəvi işıq saçan xoral ilə hissəni bitirir. ”Di-
logiya” nın ikinci hissəsi ( kvartet) – “Dörd freska” adlanır. Bi-
rinci – “Burleska” tokkato janrının xüsusiyyətlərini göstərir. 
“Düşüncələr”gerçəkliyin amansız və aramsız zamanında insanın 
tənha olduğunu, dramatik düşüncələrini təsvir edir. “Matəm 
marşı”nda bəstəkar insan facıəsini ümumbəşəri səviyyəyə qaldı-
raraq, sanki kiçik həcmli rekviyem yaradır. “Dilogiya”nın belə 
tragik zirvəsindən sonra səslənən “ölümsüzlük” (son hissə) əsə-
rin dramaturgiyasında sanki qaranlıqdan – işığa, şərdən – xeyirə 
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fəlsəfəsini canlandırır. D.Şostakoviçin monoqramının dəfələrlə 
təkrarı “Dilogiya”nın əsas konsepsiyasını, ideyasını – yaradıcı 
insanın, musiqi incəsənətinin qələbəsini, ölümsüzlüyə qovuşma-
sını tərənnüm edir. 

Cövdət Hacıyev sənətində lirik-fəlsəfi, epik-fəlsəfi mövzular 
“Dilogiya”da da özünəməxsus yer tutur. İnsanın bu gerçəklikdəki 
yeri, yaradıcılığın əbədiyyətə qovuşması, Ölüm və Həyat, Zama-
nın sehrli anları, insan mənəviyyatının, ruhunun yüksəkliyi – bu 
suallar əvvəlki əsərlərində də, son yaradıcılıq illərində də Cövdət 
Hacıyev düşüncələrinin diqqət mərkəzindədir. 

 
SİMFONİK YARADICILIĞI 

 
 Azərbaycan simfonik musiqisində C.Hacıyevin yaradıcılığı 

xüsusi yer tutur. Onun ilk böyük əsəri olan Azərbaycana həsr 
olunmuş poemasının yarandığı dövrdən keçən illər ərzində res-
publikada musiqi mədəniyyətinin, xüsusilə simfonik incəsənətin 
siması tanınmaz dərəcədə dəyişmişdir. Həmin dəyişikliklərdə 
cəmiyyətin inkişafının bütün gedişi, onun mənəvi kamilləşməsi-
nin çətin yolu həkk olunub. Öz xalqının həyatına və maraqlarına 
dərindən bağlı olan bəstəkar kimi C.Hacıyev bu böyük yolun 
mərhələlərini öz yaradıcılığında, xüsusilə simfonik əsərlərində 
təcəssüm etdirib. 

Simfonik musiqi janrı və simfoniyalar C.Hacıyevin həyat tə-
əssüratlarını geniş ifadə etməyə və bədii şəkildə dərk etməyə im-
kan verir. Malerin sözləri ilə desək, bəstəkar hər bir yeni sim-
foniyada sanki yeni bir dünya qurur. C.Hacıyevin simfoniyalar 
dünyası müasir dövrün aktual problemləri ilə zəngindir. Onun 
simfonik əsərlərinin hər biri ölkəmizin həyatını ona xas görmə 
bucağından əks etdirir, onun əsasən seçilmiş ideya-bədii kontek-
stdə vacib olan tərəflərini qeyd edir. Bəstəkarın doğma torpağını 
tərənnüm edən “Azərbaycan” poeması, Birinci və qismən Üçün-
cü simfoniyalar Böyük Vətən müharibəsinə həsr edilmişdir, 
"Sülh uğrunda" poemasında bəstəkar sülh qüvvələrinin, huma-
nizmin müdafiəsinə qalxır, Dördüncü, Beşinci, Altıncı simfoni-
yalarda cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər, ictimai sarsıntılar, 
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xalqın öz mənəvi dəyərləri uğrunda mübarizəsi ifadəsini tapmış-
dır. Hər halda C.Hacıyevin musiqisi o qədər böyük ifadə gücünə 
və konkret obrazlılığa malikdir ki, bu da onun əsərlərinin geniş 
anlamda proqramlılığı haqqında danışmağa imkan verir. Yaradı-
cı və dağıdıcı qüvvələrin toqquşması, qəhrəmanlıq və mübarizə, 
onun qurbanlarının doğurduğu kədər, humanizmin böyük və 
məğlubedilməz gücü, çətinlik və qələbənin sevinci C.Hacıyevin 
simfonik musiqisində hadisələrin inkişaf mənzərəsini əks etdirir. 
Burada daxili mənəvi dəyərləri vəsf edən insanın iç dünyasının 
ən yaxşı və gizli hüdudlarını, yüksək gözəlliyi tərənnüm edən 
səhifələr vardır. Müasirliyin qızğın problemlərinin təcəssümün-
də, onların geniş fəlsəfi anlamında bəstəkar simfonizmin müna-
qişəli-dramatik xəttinə meyil edir. Əgər erkən əsərlərində (“Poe-
ma”, "Azərbaycan süitası") janr, gözəl təsviri obrazlar hökmran-
lıq edirsə, artıq Böyük Vətən müharibəsinə həsr edilmiş Birinci 
simfoniyada ən dərin hissiyyatlar və zaman ideyası cəmləşir, 
bəstəkar irimiqyaslı münaqişə problemlərinin həllinə yaxınlaş-
mağa cəhd edir.  

Üçüncü simfoniyada musiqinin janr mahiyyəti psixologizmlə 
zənginləşərək yenə də əsərdə subyektiv, şəxsi başlanğıcın ob-
yektiv prizmadan, yəni ümumxalq miqyasda həll olunmasına 
imkan yaradaraq üstünlük təşkil edir. Dördüncü və Beşinci sim-
foniyalar – münaqişəli-dramatik, fəlsəfi məzmun cəhətdən zən-
gin böyük epik ictimai-tarixi freskalardır. 

Simfoniyalarda lirik-psixoloji, dramatik başlanğıcın dərinləş-
məsi prosesi tədriclə baş verir. Üçüncü simfoniyanın Largosun-
dan Dördüncü simfoniyanı açan Bax obrazına qədər ehtiraslı pa-
fos və möhtəşəmliklə dolu yol uzanır. Həm də indiki halda xalq 
muğamının tipik xüsusiyyətlərini ifadə edən lirik obrazlar onlara 
xas ifadə obyektivliyini saxlayır. C.Hacıyev musiqisinin milli 
etik və estetik təsəvvürlərlə subyektiv-lirik mahiyyətinin sintezi 
belə həyata keçirilir. Beşinci simfoniyada C.Hacıyev simfoniz-
minə xas olan teatral obrazlılıq, səhnənin gözlə görünmə qabi-
liyyəti, obrazların təsviriliyi intellektual-psixoloji başlanğıcla 
uzlaşır. 
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C.Hacıyevin Üçüncü simfoniyası milli simfonik musiqidə 
nisbətən daha parlaq və əhəmiyyətli əsərlərdən biridir. Sovet İt-
tifaqında əsrin mürəkkəb “şəxsiyyətə pərəstiş” dövründə əsər 
dinləyicisinə dərhal yol tapa bilmədi. Zaman öz düzəlişlərini et-
di – simfoniyanın musiqisinin estetik quruluşunda çox şeylər ay-
dınlaşdı. Məzmunun özünün ziddiyyətləri müasirliyin, əsərin 
qəhrəmanının yaşadığı həyatın burulğanlarından doğur. Simfo-
niyanın finalının musiqisi insan cəsarətinə, müdrikliyə və varlı-
ğın əbədiliyinə himn kimi səslənir. 

Bu obrazlı konsepsiya Simfoniyanın fəal-təsirli inkişafı, janr 
hadisəsinin geniş axını, sonata allegro formasının ümumiliyi ba-
xımından qohum olan kənar hissələrinin struktur məntiqi ilə 
qeyd edilir. İkinci hissə – Largo – kənar hissələrlə ziddiyyət təş-
kil edir. Burada hərəkət daxilə, yəni qəhrəmanın poetik, uca və 
eyni zamanda təmkinli, ehtiraslı mənəvi aləminə nüfuz edir. 

Simfoniyanın üç hissəsi müstəqildir və eyni zamanda birbaşa 
məntiqi inkişaf ilə bir-birilə dərindən bağlıdır.  

Proporsiyaların sıxlığına, ahəngdarlığına, bütövlüyünə və in-
kişafın effektivliliyinə görə C.Hacıyev musiqisində I hissə (аl-
legro, si-bemol minor) diqqətəlayiqdir. 

 

 
 

Məhz burada simfoniyanın ən əhəmiyyətli üslub xüsusiyyəti 
olan "klassisizm" tam şəkildə aydınlaşdırılır. Musiqidə Şostako-
viçə, xüsusilə onun Doqquzuncu simfoniyasına doğru əlaqələr 
uzanır. Erkən Vyana klassisizminin üslub cizgilərinin C.Hacıyev 
musiqisinin milli zəmini ilə uzlaşması orijinal bədii nəticə verir. 
Hər dəfə trubaların fanfarlarının yaranması (ekspozisiyanın so-
nunda, kodada, finalın başlanğıcında) hərəkətə teatrallıq ele-
mentlərini gətirərək birinci hissəni açır. 

Tutqun rənglərə (si-bemol minor tonallığı) baxmayaraq, əsas 
mövzu fəal-iddialı xarakterlə fərqlənir. Onun iradəli səslənməsi, 
enerjili ritmi buna imkan yaradır.  
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Əsas mövzu üç dəfə ardıcıl səslənərək, hər dəfə bir qədər is-
tehzalı kadansla "qətiyyətli" yekunlaşdırılır. Rus bəstəkarlarının 
Şərq mövzularına uyğun stillizə edilmiş bağlayıcı mövzunun da-
xil edilməsi yeni personaj kimi qəbul edilir.  

Köməkçi partiya ilə yeni üslub növü başlayır. 
 

 
 

Musiqidə, bir tərəfdən, sadəlik, qabarıq vurğulanan oyunbaz-
lıq, uşaq sadəlövhlüyü; digər tərəfdən, qətiyyət, yeni qüvvə ifadə 
edilir (mövzunun ikinci elementi). İşlənmə prosesində hətta əsas 
mövzunun bütöv görünən simasında daxilən ziddiyyətli ele-
mentlərin qarşıdurması dialektikası aydınlaşır: mövzuların çev-
rilmiş variantı simli alətlərdə və əsas tezis isə ağac-nəfəsli alət-
lərdə səslənir. Daha çox dərin dəyişiklik köməkçi mövzuda hiss 
edilir. Melosun tembr dəyişməsi, ritmik genişlənmələri, polifo-
nik qatların üst-üstə qoyulması, registr dəyişiklikləri, səslənmə-
nin sıxlığı kimi üsullar temaların obraz mahiyyətini kökündən 
dəyişdirir. 

İşlənmədə verilən gərginlik atmosferi reprizanın musiqisində 
xüsusi iz buraxır. İronik elementlər, ekspozisiyalarda nəzərdə tu-
tulan və işlənmədə daha açıq ifadə edilir, komiklik reprizanın 
mövzularının xarakterinə və quruluşuna öz düzəlişlərini edir. 
Obrazlar iriləşir (köməkçi mövzu kütləvi rəqs obrazına kimi bö-
yüyür), təfərrüatlar aradan qaldırılır (əsas mövzunun ifadəsi 
azaldılır). 

Köməkçi mövzunun xarakteri pozulur, rəqs hərəkətləri get-
dikcə daha çox güclənir. Koda bölməsində köməkçi mövzunun 
iki daxilən ziddiyyətli tematik elementi eyni vaxtda təzadlı səs-
lənərək, həyat enerjisini təsdiq edir. 

İkinci hissə (Largo, Rе-major) dərin ciddi, həyəcanlandırıcı 
qəlb etirafı kimi səslənir. Simfoniyanın ümumi dramaturgiyasın-
da Largo simfoniyanın psixoloji xəttinin açılmasında mərkəzi 
hissədir. Məhz burada yalnız xalqın (girişin epik obrazı) deyil, 
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həm də şəxsiyyətin daxili dünyası – simfoniyanın qəhrəmanının 
zaman haqqında, özü haqqında düşüncələri açılır. Birinci 
hissənin janr obrazlarından sonra hərəkət subyektiv-psixoloji 
sferaya keçərək çətinləşir. Eyni zamanda, Largo-nun 
dərinliklərində xarici dünyanın (skertso epizodu) lövhələri ilə 
psixoloji obrazların sintezi vasitəsilə final hazırlanır. 

Bir qədər sərt, improvizə olunmuş ikinci hissəyə girişdə inkişaf 
edən melodik xətt muğam monodiyasına xas ornamentikadan məh-
rum edilmişdi. O, "iri planla" – ağır, açıq, Şur ladında şərh edilir.  

Sonra solo qoboyda ilhamla hissənin əsas mövzusu səslənir. 
Onun daxili ekspressiyası polifonik dəyişmə metodu ilə böyü-
yür. O, geniş inkişaf edərək, getdikcə yuxarı qalxan tükənməz 
melodik axın yaradır. 

Largonun simfonik dramaturgiyası tematizmin variant ümu-
miləşdirməsi metoduna əsaslanaraq, eyni zamanda sonata təfək-
kürünün xüsusiyyətləri ilə dolğunlaşdırılmışdır. İnkişaf dinami-
kasına meyillilik, repriza bölməsində intonasiya-obraz transfor-
masiyaları bunu sübut edir. 

Final qığılcım saçan şənlik dünyasına aparan bayram fanfar-
ları ilə başlanır. Əsas mövzu özündə marş və xalq mahnı – rəqs 
əhval-ruhiyyəsini birləşdirir. 

 Köməkçi mövzunun zərif “uçuşu” getdikcə möhkəm yerişə, 
iradəli intizama çevrilir. Köməkçi mövzuda sanki finalın dina-
mik enerjisi cəmləşir.  

İşlənmədə əsas mövzu aparıcı əhəmiyyətini saxlayır. 
Reprizada əsas mövzu ixtisar olunub. Köməkçi mövzu kütlə-

vi təntənəli bayram marş-yürüşünə çevrilir. Bayram xarakterini 
təkcə “tutti” deyil, həm də timpani, triangolo, tamburino, gran 
casse, ksilofonun daxil edilməsi də gücləndirir. Kodada ritmlərin 
qüdrətli axınında finalın əsas və köməkçi mövzusunun parçaları 
dinamik surətdə qarşılaşdırılır. Sonra finalın əsas mövzusunun 
intonasiyalarının və birinci hissənin köməkçi mövzusunun bir-
ləşməsi baş verir. Xüsusi effekt ağır mis alətlərinin səslənməsin-
də əsas mövzunun keçirilməsi ilə əldə edilir. Hissənin başlanğı-
cında ona məxsus zərif skertsoluq, yüngüllük, cəldlik itir – mu-
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siqi sərbəst vüsət, monumentallıq imkanı əldə edir. Simfoniya 
apofeoz, varlığın sevincini təsdiqləyən kodayla tamamlanır. 

Üçüncü simfoniya müəllifin axtarışlarına yekun vurur, o, 
həmçinin milli simfonizmin yetkinliyini nümayiş etdirməsi ilə 
yadda qalır.  

C.Hacıyevin Üçüncü simfoniyasında D.Şostakoviçin Doqqu-
zuncu simfoniyasındakı obrazlarda olduğu kimi, teatral çoxmə-
nalılıq, heyrətləndirici üslub paradoksları yoxdur. C.Hacıyev in-
kişaf ərzində yalnız Largo-da janr obrazlarını deyil, həm də kə-
nar hissələri təsirli psixologizmlə dolğunlaşdırır. Bu daxili qat 
birbaşa açıq inkişaf prosesində aydınlaşdırılır. Bu haqda artıq 
simfoniyanın hissələrinin təhlili prosesində danışılmışdır. 

Fikrin bütövlüyünə, arxitektonikanın mütənasibliyinə, ifadə-
nin lakonizminə, inkişafın məntiqinə görə C.Hacıyevin Üçüncü 
simfoniyası 1940-cı illərin digər simfonik əsərlərini üstələyir. 
Onda aydın şəkildə bəstəkarın simfonik üslubunun xüsusiyyətlə-
ri özünü göstərir. Bu, simfoniyanın janr-psixoloji konsepsiyası-
nın xüsusiyyətinə, mövzunun geniş ekspozisiya nümayişinə (ək-
sər hallarda üçhissəli formada yazılmışlar), sonata alleqrosu işlə-
mələrində aktiv inkişafa aiddir. Bu halda başlıca olaraq C.Hacı-
yev yalnız intonasiya-lad quruluşu ilə üzvi surətdə bağlı deyil. 
Həmçinin janrlar, inkişaf prinsipləri, bütovlükdə Azərbaycanın 
xalq musiqisi təfəkkürünün ifadəli sistemi ilə bağlıdır. Onun 
üçün bu, bəstəkarın fantaziyasını qidalandıran mənbədir. Onun 
rəngarəng cəhətlərindən istifadə edərək, onları Avropa simfonik 
ənənəsinin yoluna cəsarətlə daxil edən C.Hacıyev dünya simfo-
nik klassikasını yeni obrazlılıq ilə zənginləşdirməyə çalışmışdır. 

 
* * * 

 
1951-ci ildə yazılmış və bir ildən sonra SSRİ Dövlət müka-

fatına layiq görülmüş “Sülh uğrunda” simfonik poeması milli, 
ümumilikdə isə müasirliyin aktual problemlərinə həsr olunmuş 
musiqi incəsənətinin ən maraqlı əsərlərindən biridir. C.Hacıyev 
mövzu axtarmayıb, onu həyat özü yetişdirib. 
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Müharibə başa çatdıqdan sonra və xüsusilə 1950-ci illərin 
əvvəllərində bütün planeti sülh tərəfdarlarının hərəkatı dalğası 
bürümüşdü, insanlar faşizmin misli görünməmiş qəddarlıqlarını, 
nəhəng pisliklərini nifrətlə damğalamış Stokholm müraciəti ilə 
bağlı imzaları toplanırdı. Vətənpərvər sənətkar C.Hacıyev bu 
əsərdə sülh və müharibə haqqında öz fikirlərini ifadə etdi. 

Poemanın musiqisi mübarizəyə, hərəkətə çağıran yüksək hu-
manizm ideyaları ilə zəngindir. Onda cəsarətin və qəzəbin, əzab 
və zəfərin obrazları müqayisə edilir. Bu obrazlar geniş inkişaflı 
giriş və koda ilə əhatə olunmuş sonata allegrosunun "yığcam" 
strukturunda öz əksini tapmışdır. Fikrin yüksəkliyi, bəzi teatral 
elementlər, parlaqlıq, əsl kütləvilik əsərə bir qədər bədii təşviqat 
xarakteri verir. Burada incəsənət sahələrinin – poetik, estrada, 
kinematoqrafiya, teatr, xor olimpiadalarının sovet və milli sim-
fonik janra təsiri aydın görünür.  

Bəstəkar tərəfindən verilmiş başlıq ümumi ifadə edilmiş 
proqramı qabaqcadan kifayət qədər müəyyən edir. O, əsərin 
"yığcam" düşünülmüş dramaturgiyasında açılır. Hadisələrin bir 
qədər düzxətli inkişafı zamanı poemada hər yeni mərhələ əvvəl-
ki ilə bağlanmışdır. 

Sonata allegrosu çərçivəsində sülh və müharibənin kontrast 
bədii sferalarının hərəkəti əsas və köməkçi partiyaları sahəsinə 
toxunur. Həm də köməkçi partiyada müharibənin obrazları dola-
yısı ilə ifadə edilmişdir. Əsərdə sülh və müharibə güclərinin toq-
quşması verir və nəhayət, reprizada sülh qüvvələrinin qələbəsi 
təsdiqlənir. Poemanın musiqi obrazları parlaqlığı, ifadənin konk-
retliyi ilə fərqlənir. Əsərin geniş inkişaflı girişi hadisələrin özü-
nəməxsus proloqudur. Onda bədii obrazların bilavasitə konkret-
ləşdirilən intonasiya-melodik məzmunu gələcək tematizmin 
mənbəyinə çevrilir. Girişin ilk xanələrindən epik cəhətdən geniş 
mövzunun möhtəşəm unisonları diqqəti cəlb edir. Musiqidə əv-
vəldən güc, xalq ruhunun qüruru hiss olunur. O, xalq qüvvələrinin 
sülhə, xeyrə, quruculuğa doğru birləşməsi meyilini ifadə edir. 

 
* * * 
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Poemanın əsas və köməkçi partiyaları miqyasca geniş, aydın 
bölgülü (üçhissəli forma) strukturdur. Onların orta bölmələrində 
materialın inkişafı baş verir. Əsas partiyada fəal-yaradıcı inkişaf  
həyat obrazları ilə, Vətənlə bağlıdır. Kəskin dramatik xarakteri-
nə görə köməkçi partiya müharibənin gətirdiyi ağrı, qəzəb hiss-
lərini təcəssüm etdirir. Partiyaların reprizası ilkin tezisin pafosu-
nu gücləndirərək ekspozisiyadakı kulminasiya zirvələrinə çevri-
lir. Əsas mövzunun melodiyası girişin (allegretto) ilk xanələrin-
dən segah lad-intonasiya dönmələrindən yaranaraq, sonralar Şu-
ra modulyasiya edilir. 

 
 

  
Əsas mövzunun janr əsası rəqs və marşı sintezləşdirir. 

 
 

Xarakterikdir ki, mövzunun qurulması prosesində marş baş-
lanğıcının güclənməsi obrazın qəhrəmanlaşdırılmasına (repriza-
da keçirilmədə) səbəb olur.  
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Ümumiyyətlə, poemanın tematizminin janr təbiəti, onun in-
kişaf prinsipləri xalq musiqisi ilə dərindən bağlıdır. Bəstəkar üz-
vi surətdə, təbii olaraq onun tipik xüsusiyyətlərini Avropa in-
strumental ənənəsi ilə uyğunlaşdırmağa cəhd edir. Əsas partiya-
nın mövzusunda Şur ladı ibarələrinin variantlı inkişafı, Avropa 
musiqisi üçün tipik olan materialın işlənilməsi prinsipləri ilə bir-
ləşərək, dolğunlaşdırılan aktiv hərəkətin vahid axınını yaradır. 
Köməkçi partiyanın mövzusunda Şüştər muğam monodiyasına 
məxsus intonasiya üslübu və milli opera-monoloq formalarına 
məxsus deklamasiya başlanğıcı qovuşdurulur. 

 

 

 
 
İşlənmə bölməsində əsərin gərginliyi güclənir. Əsas və kö-

məkçi partiyaların mövzuları gərgin inkişaf prosesinin əsasını ya-
radırlar. Dinamik surətdə coşan dalğalar, nəhayət, əsərin ilk epik 
mövzusunun (maestoso) təntənəli surətdə əks etdirdiyi kulminasi-
yasına gətirir. Unison ifadə, orkestrin tuttisi, Lya-bemol majorun 
parlaq tonallığı, mövzunun ritmik böyüdülməsi sülh uğrunda mü-
barizəyə aparan xalqın bütovlükdə plakat obrazını yaradır. 

"Sülh fanfarları" ilə başlanan repriza Yer kürəsində sülhə, 
xoşbəxtliyə can atan milyonlarla insanın təntənəli yürüşünün ko-
dada bayram zəfəri ilə bitən möhtəşəm rəsmidir. Musiqinin nik-
bin səslənməsini pozmamağa çalışaraq bəstəkar reprizadan dra-
matik köməkçi partiyanın nümayişini çıxarır. Orkestrləşmə vasi-
təsilə yaxınlaşan təntənəli xalq yürüşünün təsviri əyani və təsir-
lidir. Orkestrdə bütün alətlər “söndürülür” – simli alətlərin "ad-
dımları" və barabanın titrəyişli səslənməsi saxlanılır və bu fonda 
solo klarnet əsas partiyada xalq rəqs melodiyasını çalır. Qalan 
alətlər və qruplar tədricən daxil olunur. Musiqidə müharibəyə 
qarşı mübarizədə birləşmiş insanların yaxınlaşan təntənəli yürü-
şünün demək olar ki, real, səsli panoraması yaranır. 
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Görünən reallığı əks etdirən səs təsvirli əsərlərdə yaradılan 
belə üsul, şübhəsiz, bilavasitə dinləyiciyə emosional təsir etmə-
yə hesablanıb. Burada teatr və kino sənətinin spesifik obrazlılı-
ğının ekspressiv üsullarından istifadə edilib. 

Poemanın kodası ilə bitən təntənəli yürüşün musiqisi sülhə, 
əməyə, quruculuğa himn kimi qəbul edilir.  

Sonuncunun elementləri "sülh fanfarları"nın formanın hər 
bölümünü qabaqlamasında, hadisələrə reaksiya verən qəhrəma-
nın səsi kimi səslənən köməkçi partiyanın mövzusunun monoloq 
xüsusiyyətində və əsərə yeni mövzuların daxil edilməsində (mə-
sələn, işlənmədə violonçelin və valtornanın qəhrəmani monolo-
qu) özünü büruzə verir. Eyni zamanda, poemanın dramaturgiya-
sı təsirli məzmunla, materialın birbaşa açıq inkişafının element-
ləri ilə dolğunlaşdırılmışdır. Burada əsas partiyanın janr obrazı 
və "sülh fanfarları" obrazı ilə bağlı mövzu birbaşa açıq münaqi-
şəli başlanğıcın daşıyıcısıdır. İntensiv inkişaf prosesində əsas 
mövzunun xalq melodiyası rəqs janrının inkişafında qəhrəman-
laşdırılır, allegronun reprizasında isə finalda təntənəli marş-yü-
rüşə çevrilir. İşlənmədə köməkçi partiyanın mövzusu da qəhrə-
manlıq mərhələlərindən keçir. 

Poemanın tematizmi möhkəm janr əsasına malikdir. C.Hacı-
yev üçün mövzu daim böyük estetik, dramatik və konstruktiv 
əhəmiyyət kəsb edir. Səxavətli melodik istedad onu dəyişmir və 
ona görə də o, konstruksiyanın, səs fonunun, koloritin yaradıl-
masında kompensasiya axtarmır. Üslubuna görə poemanın möv-
zuları xalq musiqisi ilə bağlıdır və muğam, aşıq musiqisi, rəqs 
janrlarının tipik xüsusiyyətlərinə əsaslanmışdır. Bəstəkarın 
həmin mənbələrə yaradıcı şəkildə yanaşması vacibdir, bəzi 
hallarda mövzuların məqam quruluşunu, digərlərində xalq-janr 
musiqisini başqa janrların qanunauyğunluqları ilə məharətlə 
sintez edir.  

C.Hacıyev melodikasının özəlliyi məqam baxımından çoxtər-
kiblilikdə, tez-tez verilən məqam modulyasiyalarının orijinallığın-
dadır. Artıq girişin epik mövzusunda melodiyanın qısa parçası bo-
yunca çahargahın və segahın məqam ibarələrinin uyğunlaşdırılması 
baş verir; girişin sonunda Segahdan Şura modulyasiya olunur. 
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Xalq-rəqs başlanğıcıının və marşın sintezi əsas partiyanın 
mövzusuna yeni obrazlılıq verir.  

Köməkçi partiyanın mövzusunda muğam monodiyasının ifa-
dəli ekspressiyası opera monoloqunun həyəcanlı nitqi ilə güclənir. 
İşləmədə (violonçel və valtornanın solosu) qəhrəmanlıq mövzu-
sunda sovet kütləvi mahnılarının quruluşu ilə xalq mahnı intona-
siyalarının qarşılıqlı əlaqəsi simfonik poemanın intonasiya obraz-
lılığını zənginləşdirir, bu kompozisiyanın yaradılmasında bəstəka-
ra ilham vermiş hadisələrlə onun konkret əlaqəsini gücləndirir. 

Orkestrin tərkibi xüsusilə diqqətəlayiqdir (poema üçqat tər-
kib üçün yazılıb). Yazının dekorativliyi, böyük ştrixlərlə ifadə-
nin üstünlüyü, kulminasiyalarda möhtəşəm səsləşmə ilə yanaşı, 
poemanın orkestrində solo monoloqlar (işlənmədə köməkçi par-
tiya, mövzu) üstünlük təşkil edir. Artıq təntənəli yürüşün bədii 
obrazının yaradılmasında orkestr koloritinin (kodada marş) ef-
fektiv və inandırıcı rolu haqqında danışılıb. 

Vətəndaşlıq pafosu ilə humanist ideallar uğrunda mübarizə 
ruhunda yazılmış “Sülh naminə” simfonik poemasının musiqisi 
bu gün döyüş meydanlarında yenidən qan töküldüyü, revanşiz-
min və neonasizm qüvvələrinin, terrorizm baş qaldırdığı bizim 
günlərdə aktual məna kəsb edir. Poemanın musiqisi insanların 
ürəklərində təcavüzə, müharibəyə nifrəti dərindən dərk etməyə 
vadar edir və onları sülhün müdafiəsinə hazır olmağa çağırır. 

 
* * * 

 
Dördüncü simfoniyanı C.Hacıyev 1956-cı ildə yazıb. Simfo-

niyanın musiqisində azadlıq, xoşbəxt gələcək ideyaları ilə işıq-
landırılmış xalq həyatının panoraması açılır. Simfoniyada birinci 
yeri fəal-qəhrəmani, təsirli obrazlar tutur. Məhz onların inkişafı 
vasitəsilə əsərin əsas ideyası həyata keçirilir. Bundan əvvəl ya-
zılmış əsərlərin ən yaxşı xüsusiyyətlərini ümumiləşdirərək, Dör-
düncü simfoniya bununla birlikdə kompozisiyanın yeniliyini, 
hər hissənin inkişafını, bütövlüyünü və dramaturgiyanın birliyi-
nin dinamikliyini, geniş düşüncə əhatəliliyini və başqa keyfiy-
yətləri özündə cəmləşdirir. Simfoniya beş hissədən ibarətdir. 
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Birinci hissə (Adajio, si-bemol minor) – “Reçitativ fantaziya” – 
bütün simfoniyanın dramaturgiyasının, obrazlı-intonasiya özəyinin 
cəmləşdiyi epik proloq kimi səslənir. Hissənin kompozisiyasının 
üçhissəli mahiyyətini təşkil edən iki kontrast obraz özündə gələcək 
instrumental dramın rüşeymini əks etdirir: sərt postulat hissin reak-
siyasını həyəcanlandırır. Birinci mövzu xalq haqqında böyük, epik 
rəvayət kimi səslənir. Taxta-nəfəsli simli alətlər qrupunun uniso-
nunda Bayatı-Şiraz muğamında yüksək və monolit surətdə səs-
lənən mövzu muğam stilistikasının tipik elementlərindən istifadə 
edərək, onları Bax musiqisi ənənələri ilə orijinal tərzdə sintezləşdi-
rir - bəstəkar sanki özünün muğam variantını yaradır. 

 

 
 
Epiqraf mövzusunun birinci hissəsinin melodiyası bir neçə 

melodik mərhələdən, bir-birinin ardınca gələn dalğalardan forma-
laşır. Mövzunun ikinci hissəsinin melodiyasını başlayan üçtonlu-
nun əmələ gətirdiyi təkan kulminasiya zonasına doğru intensiv 
hərəkət yaradır, ondan sonra enmə - Bax musiqisinə bənzəyən 
"fərdi özəyi” özündə əks etdirən orkestrin unison passajları başla-
nır. Onlar melodik axının enerjisini tam tükəndirirlər və “Reçi-
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tativ-fantaziya”nın birinci hissəsini Baxa oxşar sərt təntənəli ka-
densiya ilə bitirirlər. Ancaq Baxda kadensiyalar əksər hallarda 
melodik axına cəlb olunaraq bir qədər "pərdələnmişdir", amma 
C.Hacıyevdə kadensiyalar mövzu-epiqrafı bütün inkişafı boyu qa-
barıq şəkildə parçalayır. Muğamdan uzaqlaşaraq, onu Bax ənənə-
ləri üslubunun ən tipik elementləri ilə sintezləşdirərək, müəllif 
Bayatı-Şirazın emosional təbiətini yenidən mənalandırır. Lirik 
muğam epik xüsusiyyətlər kəsb edir. “Reçitativ-fantaziya”nın orta 
bölməsinin musiqisinin kameralılığı, onun dərin təmkinli xarakte-
ri yenidən inkişafa dramatiklik aşılayan yüksək epik improvizasi-
yalı monoloq reçitativ epizodlarını daxil edən Baxın üslubunu xa-
tırladır. Musiqinin ümumi koloriti sanki konturları yumşaldan 
rənglərlə boyanıb. Musiqi daxili düşüncə ilə, fikir və hisslərin 
konsentrasiyası ilə zəngindir.  

“Reçitativ-fantaziya”nın reprizasında möhtəşəmlik, musiqinin 
geniş əhatəliliyi mövzu-epiqrafın qanunauyğun keçirilməsi ilə 
güclənir. Kodaya daxil olan mis-nəfəsli alətlərin fanfarları simfo-
niyanın birinci hissəsinin düşüncəli xarakterindən ikinci hissəsin-
də sonata allegrosunun aktiv hərəkətə keçidini hazırlayır.  

 

 
 

İkinci hissə (Аllegro non trорро) simfoniyanın musiqisinin 
qəhrəmanlıq istiqamətini müəyyən edir. "Reçitativ-fantaziya"nın 
zahiri təmkinli tonu arxasında güc, mübarizə əzmi aktiv hərəkət 
planına keçir. Qəhrəmanlıq bəstəkar tərəfindən şəxsiyyəti əlçat-
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maz əxlaqi yüksəkliyə qaldırmağa qadir olan ümumxalq xüsu-
siyyəti kimi təqdim edilir. Fasiləsiz yüksəliş və əsas partiyanın 
musiqisinin hərəkəti prosesində inqilabi mübarizə və coşqunluq 
obrazı yaradılır. Köməkçi partiyanın lirik melodiyası yüksək 
ideallar haqqında xalq nəğməsi kimi səslənir. 

İşlənmə bölməsi miqyasının iriliyi, konfliktli məzmunun 
məqsədyönlülüyü ilə fərqlənir. Obrazlar inkişaf orbitinə cəlb 
olunaraq ilkin simasını dəyişdirirlər. Dramın yeni mərhələsi ya-
vaş tempin allegro-ya dəyişməsi ilə başlanır. İri planla işlənmə 
bölümünü üç mərhələyə bölmək olar: birincisi – do-minorda 
əsas partiyanın materialı əsasında eyni dinamik səviyyədə quru-
lur. İkinci – mübarizə, qəhrəmanlıq epizodu özünün inkişaf xa-
rakteri ilə fərqlənir. Ümumi hərəkət getdikcə aktivləşərək, yeni-
lənən intonasiya axını kulminasiya zirvəsinə çatdırılır ki, burada 
köməkçi partiyanın transformasiya edilmiş mövzusu səslənir.  

Mövzu işlənmə bölməsinin döyüşkən ruhlu atmosferinə daxil 
olaraq, cəsarətli natiqlik xüsusiyyətlərini kəsb edir. İşlənmənin 
üçüncü epizodunda “Reçitativ fantaziya”dan iki mövzu səslənir. 

İşlənmə və reprizanın sərhəddində bərabər səviyyədə iki di-
namik kulminasiya verilir: hərəkətin kulminasiyası (marş) və hə-
rəkətə reaksiya verən, onun nəticəsini göstərən kulminasiya 
(əsas partiyanın reprizası). C.Hacıyevin simfonizmi üçün yenilik 
əsas partiyanı öz orbitinə cəlb edən kulminasiya zonalarının iri 
həcmdə olmasıdır. Repriza güclü şəkildə ixtisar edilib.  

Uzunmüddətli hazırlıq sayəsində reprizada əsas partiyanın 
mövzusu yığcam, ritmik artırılma ilə verilir. Musiqi qəhrəman-
lıq, igidlik pafosu ilə aşılanmışdır. Əsas partiyanın mövzusunun 
inkişafı muğam epiqraf-mövzusunun səslənməsi ilə kəsilir, bu 
da hərəkəti dramatikləşdirən musiqinin səslənməsinə yüksək 
qəhrəmanlıq pafosu verir. Bu möhtəşəm kulminasiyanı bitirən 
kədərli, təsirli reçitativin ardınca özündə koda funksiyasını bir-
ləşdirən köməkçi partiyada lirik aydınlaşma başlayır (Аndantino). 

Major tonallığında köməkçi partiyanın musiqisi, simli alətlə-
rin akkordları ilə dəstəklənən solo skripkanın tembri mənəvi gö-
zəlliyin obrazı kimi səslənir.  



 183 

Koda tam sükut əhval-ruhiyyəsini yaratmır. Simfoniyanın 
əsas obrazlarını xatırladaraq, o, hərəkətin gözlənilməzlik hissini 
doğurur. 

Üçüncü hissə, skertso (allegretto) ikinci hissənin dramatik-
ləşdirilməsindən sonra özünün obyektiv səslənməsi ilə zəruri sa-
kitlik gətirir. Skertsonun temalarında canlı həyatın nəbzi hiss 
olunur, sanki kütləvi bayramların atmosferi yaranır. Bəstəkar 
skertso üçün çox gözəl və simmetrik forma - trioda kiçik variasi-
yalı silsilə elementləri olan mürəkkəb üçhissəli forma seçib. 

Üç müxtəlif xarakterli mövzunun növbələşməsi kənar hissə-
lərin əsasını təşkil edir. Reprizada onların təkrarı quruluşa kon-
sentrik elementlər gətirir (АВСDАВС). 

Hissə boyunca rəqs və marş ritmləri ilə dolğun skertsonun 
kənar hissələrinin mövzuları onlara məxsus olan xarakteri saxla-
yaraq bir-birini əvəz edirlər. Qasırğa kimi sürətli birinci mövzu 
həyatın tükənməz cərəyanını simvollaşdırır. Musiqinin bütöv 
axını həyat güclərinin bütövlüyü hissini yaradır.  

Ağac-nəfəsli alətlərdə simlilərin akkordları və zərb alətləri-
nin xarakter ritmi ilə müşayiət edilən rəqs mövzusu Azərbaycan 
qadın rəqslərinin incəliklərini və gözəlliklərini xatırladır. Xalq 
musiqisində olduğu kimi, rəqs mövzuları strukturunun periodik-
liyi, inkişaf üsullarının sadəliyi ilə fərqlənir. Orkestrin gah taxta-
nəfəsli, gah simli qrupları tərəfindən mövzunun fraqmentlərinin 
yüngül, virtuoz imitasiya-variantları səsləndirilir. Musiqi həm də 
xalq yumoru tərzində parlaq rənglərlə qığılcım saçır. Skertsonun 
birinci hissəsində, kulminasiyada marş epizodu (Fa major) güc 
əldə edən rəqs hərəkətinin simasını dəyişdirir.  

Trio strukturu variasiyalı "minisilsilə" yaradır (mövzu və beş 
variasiya). Variasiyaların mövzusu skertsonun giriş mövzusunun 
transformasiyası əsasında təşkil olunmuşdur. 

İnkişaf prosesində dinamika artır, orkestr xətləri "qalınlaşdı-
rılır". Kulminasiya zirvəsində, alətlərin simli və ağac-nəfəsli 
qruplarının yüksək registrində hissənin giriş mövzusu kəskin şə-
kildə səslənir. Skertsonun reprizində tematik material, demək 
olar ki, dəyişməz təkrarlanır: tanış mövzuların sayrışdığı hərəkə-
tin çox sürətli burulğanı kodaya qədər davam edir. Qəfildən hə-
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rəkət dayanır, solo klarnetlərdə, valtornalarda xatırlatma kimi 
mövzu-epiqrafın qısa frazası səslənir və sanki dayanmış hərəkəti 
davam edərək, akkordların coşqun gurultuları hissəni sürətlə 
bitirir. 

Dördüncü hissə, Passakalya (Largo) – faciəli aspektdə "Reçi-
tativ-fantaziya"nın yüksəlmiş həyəcanını, ikinci hissənin təsirli 
qəhrəmanlığını açan simfoniyanın dramatik kulminasiyasıdır. 
İkinci hissənin Sonata allegrosunun dağıdıcı təzyiqinə qarşı bu 
bölümdə sanki rekviyem durur. Orada kədərin sərtliyi və böyük-
lüyü affektasiyalardan azad, həqiqətən cəsarətin gücü ilə ifadə 
edilmişdir. Bu hissənin musiqisində isə, Bethovenin sərt qəhrə-
mani epik matəm marşlarının ənənələri və ziddiyyətlərin kəskin-
liyi, Şostakoviçin passakalyalarına məxsus homofon və polifo-
nik prinsiplərin qarşılıqlı təsiri sərbəst yaradıcılıqla sintezləşdi-
rilmişdir. Bəstəkar yalnız şəxsi, subyektiv həyəcanları deyil, 
həm də azadlıq uğrunda həlak olmuş insanlar haqqında ümum-
xalq kədərinin nəfəsini, mübarizədə itkinin hədsiz ağrısının, da-
yanıqlı cəsarətin və iradənin özünü ifadə etməyə nail olub. Artıq 
passakalyanın mövzusunun musiqisində, ifadənin bütün təm-
kinliliyi ilə insanın tam həyəcanla, çarəsiz fikirlərlə dolu, ölüm 
haqqında düşüncələrlə təsirlənmiş mənəvi dünyası gizlənir . 

Dördüncü bölümdə – passakaliyaya xas olan variasiya quru-
luşu ilə sonata – allegro formasının elementləri birləşir. Passaka-
liya – mövzu və on variasiyadan ibarətdir. Mövzu və onun üç 
variasiyası sanki sonatanın əsas partiyasının analoqudur. Sonrakı 
beşinci və altıncı variasiyalar isə, sonatanın köməkçi partiyası-
nın analoqu kimi qəbul olunur. Yeddinci və səkkizinci variasiya-
lar arasında polifonik inkişafa müdaxilə edilən üslubca homofon 
üslubda yazılmış allegro-risolutto epizodu parlaq teatrallığı, in-
kişafın itiliyi ilə diqqəti cəlb edir.  

Allеgro-risoluto-nun musiqisi simfoniyanın ikinci bölməsi-
nin köməkçi partiyasının temasını səsləndirir. Mövzunun həyə-
canlı xarakteri, geniş registr diapazonu, yüksəliş və enişlərin 
növbələşən mərhələləri, yeni zirvəni fəth etmək cəhdi - hər şey 
bütovlükdə sanki narahat və cəsarətli, "dövrün addımı"nı özündə 
cəmləşdirmiş bütöv musiqi obrazı yaradır.  
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Mis-nəfəslilərin ifa etdiyi passakalyanın mövzusu simli və 
ağac-nəfəsli alətlərdə köməkçi partiyanın mövzusu ilə uzlaşan 
kontrapunktdur. Kompozisiya baxımından səkkizinci və doqqu-
zuncu variasiyalar repriza, funksiyası daşıyırlar. 

Doqquzuncu variasiyanın mövzusunun inkişafını davam et-
dirən ən ifadəli reçitativ hekayənin obyektiv planını subyektivə 
çevirir və əvvəl gələn epizodun dramatik gərginliyini azaldır, 
ürəkdən ürəyə gedən hisslərə yol açır. Passakalyanın kodası olan 
onuncu variasiyada xarici dünyanın obrazları daha da aydın işıq-
landırılır. Musiqisinin ümumi rəngi açılır. Fleytanın, qoboyun 
insani monoloqları səmimi gözəlliklə doludur, səmimi hiss və 
davam edən həyatın hərəkətə çağıran rəmzləri kimi səslənirlər. 

Beşinci hissə (аllegro non troppo) simfoniyanın ideya yeku-
nudur. Bu hissədə nikbin optimist planda simfoniyanın bədii 
dramaturgiyasının fəlsəfi, dramatik, faciəvi xətləri ümumiləşdi-
rilir. Finalın musiqisi əvvəl gələn intonasiya-tematik inkişafı 
sintezləşdirir.  

Finalın özünəməxsus bir şəkildə şərh edilmiş sonata struktu-
runun inkişafının əsas nişanları sanki möhkəm böyük pyedestalı 
tədricən tikir, onun zirvəsində xalqın həyatının dağılmaz gücü-
nü, ideyalarını təsdiq edən "heykəl" – koda-apofeoz yerləşir. 

Finalın işlənmə bölməsində münaqişə yoxdur. Bəstəkar, lirik 
seyretmə sferasının dərinliyinə gedərək, keçmişə sanki düşüncəli 
baxışla göz gəzdirir. Kinematoqrafiya "axınları" kimi, qələbənin 
təntənəsinə çətin yolun faciəsini xatırladaraq, əvvəlki hissələrin 
əsas mövzuları ardıcıllıqla verilir.  

Beşinci hissənin əsas mövzusunun finalın reprizasında səs-
lənməsi kodanın mərkəzinin hazırlıq mərhələlərindən biridir. 
Kodanın kulminasiyasında segaha əsaslanan "Çoban-Bayatı" 
xalq melodiyası və onunla kontrastlıq təşkil edən ikinci hissənin 
mübariz səslənən əsas mövzusu xalqın azadlığını, qalibiyyətini 
tərənnüm edir. 
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Kodada zirvəyə yüksəlmə artan templə gedir: musiqidə həm 
tematik, həm də lad-harmonik, faktura dəyişməsi ilə sanki daha 
da geniş və işıqlı üfüqlər açılır. Koda – kulminasiyanın təsirli və 
emosional gücünün əsas mənbəyi ondadır ki, qələbənin görünən 
obrazını bəstəkar dramatik mübarizə obrazının təsdiqlənməsi va-
sitəsilə təcəssüm etdirir, çünki o nə qədər gərgin olarsa, onun 
nəticəsi olan qələbə bir o qədər sevincli olar. 

 
*** 

 
Dördüncü simfoniyanın dramaturgiyasının özünəməxsusluğu 

epik başlanğıcın lirik-dramatik, psixoloji elementlərlə zənginli-
yindədir. Bu proses tədrici idi. Onun Birinci simfoniyada nəzərə 
çarpan cizgiləri Üçüncü simfoniyada aydın görünürdü, Dördüncü 
simfoniyada isə tam gücü ilə aşkara çıxdı. Üçüncü simfoniyada 
şəxsi, subyektiv cəhətlər xalq musiqisi əsaslarının obyektiv üstün-
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lüyünə tabe olur ki, bu da məlum ölçüdə milli simfonizmin for-
malaşdığı ilk dövrlərdə klassiklərin vəsiyyətlərinə ehtiyatlı yanaş-
ma ilə izah olunurdu. Üçüncü simfoniayada həlledici amil müasir 
dövrün hadisələrinin ümumiləşdirilmiş forması kimi istifadə olu-
nan mahnı, rəqs, marş, aşıq musiqisi janrlarının konkretliyidir. 

Musiqisi dramatizmlə, pafosla, fəallığı ilə fərqlənən Dördün-
cü simfoniyada ziddiyyətin əsasında janr deyil, psixoloji prinsip 
durur. Simfoniyanın hadisələri daim müəllifin şəxsi reaksiyası 
ilə qarışır. Daxili hisslərə dərin qapılma (“Reçitaiv-fantaziya”nın 
ikinci mövzusu, Passakalyanın mövzusu), reçitativlərin çoxluğu 
(ikinci hissənin kodası, Passakalya) buradan yaranır. Bəstəkarın 
təkcə əsərin proqramının deyil, həm də müəllifin həyatı anlayış 
tərzinin ifadəsi olan simfoniyanın birinci hissəsinə verdiyi ad 
buradandır.  

Musiqinin real məzmunu hansısa ölçüdə onu həyati münaqi-
şəli vəziyyətlərlə, dinamik səhnələrlə, xarakterlərlə, hadisələrin 
mahiyyətinə varmaq cəhdi ilə səhnə dramına yaxınlaşdırır. Dra-
mın əsas qəhrəmanı xalqdır. Ziddiyyətli obrazların emosionallı-
ğının kəskinləşməsi, onların xüsusi poetizmi bir çox hallarda 
musiqinin xarakterinə romantikləşmə əlaməti verir ki, bu da bəs-
təkarın başqa əsərləri ilə bağlı (“Sülh naminə”, “Kvartet-poe-
ma”, “Ballada”) artıq qeyd edilib. 

“Reçitaiv-fantaziya” silsiləsinin dramatik kompozisiyası san-
ki qəhrəman və xalqın əlaqəsinin vəhdəti ilə fərqlənir. Qalan his-
sələrin obrazlı emosional profili ilk baxışdan sanki ənənəvidir. 
Adətən, klassik simfoniyada olduğu kimi, skertsoda və Pas-
sakalyanın faciəli ekspressiyasında xalq məişətinin lövhələri II 
və V hissələrin obrazları ilə çərçivələnmişdir. Lakin inkişafın 
daxili məntiqinə əməl edən müəllif silsilə daxilindəki vurğuların 
yerini, hissələr daxilində tənasübləri və funksiyaları dəyişir. 
Dramatik hekayəni davam etdirən və silsilənin dramaturgiyasın-
da dönüş olan Passakalya simfoniyada inkişafın mərkəzi olur. 
D.Şostakoviçin ardınca C.Hacıyev onu final qarşısında yerləşdi-
rir – faciəli ekspressiya obyektiv bədii assosiasiyalarda həll edi-
lir. Artıq inkişafın dəyişən və sonata prinsiplərinə uyğunlaşdırı-
lan Passakalya janrının xüsusiyyətləri, polifonik kulminasiyanı 
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hazırlayan homofon epizodun müdaxiləsi haqqında danışılıb. 
C.Hacıyev sonata allegrosu-nun, məsələn, simfoniyanın ikinci 
hissəsinin formasını da özünəməxsus şəkildə şərh edir. Sonata 
bölməsinin əsas hissələri burada dramın iki aktı kimi inkişaf 
edir: ekspozisiyaya əsas və köməkçi partiyaların ziddiyyətli ob-
razları daxil edilib və onların inkişafının kəskin münaqişəli təbi-
əti müəyyən edilir. Aktiv hərəkət işlənmədə açılır ki, orada so-
nata-işlənmə prinsipi inkişafının dəyişən prinsipilə sıx sarmaşır. 
Muğam epiqrafının transformasiya edilmiş müdaxilələri, intona-
siya-ritmik, polifonik vasitələrlə həyata keçirilmiş bədii modifi-
kasiyalar buradandır. İşlənmənin kulminasiya zirvəsi reprizin 
başlanğıcı ilə uyğun gəlir. Sonuncu əhəmiyyətli dərəcədə azal-
dılmışdır. 

Möhtəşəm yüksəlişdə əsas partiya cəsarətli müqavimətin ide-
yasının bəyannaməsi kimi səslənir. Muğam mövzusu kulminasi-
ya yüksəlişinin ikinci dalğasını – epiqrafı başlayır. 

Repriza dramın kulminasiya reçitativindən sonra qəbul edil-
diyi kimi köməkçi partiyanın rolunun xüsusilə artdığı sanki son 
aktıdır. Formanın bütün, həm xarici, həm də daxili bölmələri kö-
məkçi partiyaya yönəldilmiş kəskin dramatik təsiri ilə vahid xət-
ti möhkəmlədir. Sonuncu inkişafın məqsədi və nəticəsinə çev-
rilir, bəstəkar finalın sonata formasını belə şərh edir. Finalda al-
legronun hüdudları ikinci hissədəki kimi qabarıq deyil. Ekspozi-
siya mövzularının dinamik səviyyəsi demək olar eynidir. İşlən-
mə dramatik gərginliyi gücləndirmir, zəiflədir. Reprizdə kömək-
çi mövzu yoxdur. Hər iki hissədə sonata formalarının ümumi 
məqamı yekun mövzunun, dəqiq reprizin, sonuncunun ixtisarı-
nın, işlənmə və reprizin, repriz və kodanın hədlərinin bölgüsü-
nün olmamasıdır. 

C.Hacıyev sonata strukturunda kodalara xüsusi yer ayırır. 
Məhz həmin reçitativlərlə zəngin sakit sözardlarında müəllifin 
baş verən hadisəyə (ikinci hissənin kodası, Passkalya) reaksiyası 
verilir. Finalın kodası təkcə hissənin deyil, həm də bütün simfo-
niyanın məna kulminasiyasıdır. Bu, onun fəlsəfi ideyanı bəyan 
edən intonasiya tematik ümumləşdirməsidir – epik qəhrəmanlar 
ölməz olduğu kimi, xalq və xalqın azadlıq, müstəqillik haqqında 
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ideyaları ölməzdir. Musiqidə bu, ideallara sədaqət andı kimi səs-
lənir. 

C.Hacıyevin sonata strukturlarının dinamik inkişaf etdirilmə-
sində, əhatəliliyində, məqsədyönlülüyündə tematizmin xalq-janr 
təbiəti ilə inkişafın dəyişən prinsiplərinin əlaqəsi böyük rol oy-
nayır. Ümumiyyətlə, dəyişkənlik, variantlıq materialın inkişafı 
üsulları deyil, Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik yaradıcılı-
ğında düşüncənin milli formasının ən yayılmış metodunun mə-
nasını əldə edən kompozisiya tərzidir. İfadə və tematizmin inki-
şaf üslubu kimi ikinci hissənin əsas və köməkçi partiyalarının 
üçhissəli formalarının hüdudlarında dəyişkənlik hərəkətə, obra-
zın dramatikləşdirilməsinə yardım edir. Sonata kompozisiyasına 
nüfuz edən variasiyalılıq skertso triosunda, Passkalyadakı homo-
fon epizodda, beşinci hissənin işlənməsində variasiya dəyişiklik-
lərinin hazırlanmasına kömək edir. 

Yayılan-dəyişən periodiklik ikinci və dördüncü hissələr bo-
yunca köməkçi partiyanın mövzusunun məruz qaldığı dəyişiklik-
lərdə nəzərdə tutulur. Bəstəkar tərəfindən Passakalyada sonata tə-
fəkkürü prinsiplərilə və xalq-janr tematizminin dəyişən inkişafıyla 
birləşən polifonik variasiyalılıqdan istifadə olunması əhəmiyyətli 
dərəcədə daha mürəkkəb dramaturgiya yüklənməsidir. 

Xalqın ən möhtəşəm janrı olan muğam bəstəkarın musiqisin-
də bəzən öz mahiyyətini dəyişir. Məsələn, “Bayatı-şiraz” kimi 
lirik muğam Dördüncü simfoniyada qəhrəmanlaşdırılır, epik – 
fəlsəfi ümumiləşdirmə dərəcəsinə qaldırılır. 

Folklorun belə yaradıcı şəkildə yenidən intonasiyalaşdırılma-
sı başqa hallarda da müşahidə olunur. Belə ki, məsələn, Segaha 
əsaslanan xalq instrumental melodiya olan “Çoban-bayatı” sim-
foniyanın kodasında epik, mərd-qəhrəmani apofeozunu ifadə 
edərək bəstəkar tərəfindən yenidən dərk edilir. “Çoban-bayatı” 
musiqisinə qədimlik, əsl xəlqilik xasdır. Onda sanki muğam, 
marş, mahnı, rəqs (yallı) vahid bədii tamda qovuşur. Simfoniya-
da geniş estetik-ümumiləşdirici əsasa belə nail olunur. 

Simfoniyanın tematizmində işlənən xalq təcrübəsində tez-tez 
təsadüf olunan tipik janr-folklor cizgiləri təkcə öz aralarında 
deyil, həm də daha uzaq laylarla qarşılıqlı əlaqəyə girir (ikinci 
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hissənin köməkçi partiyasının mövzusunda mahnı-ağlamanı 
müşayiət edən "qusli" fonu kimi). İnqilab dövrünün sanki leksik 
əlaməti olan marş Dördüncü simfoniyanın tematikasına xüsusilə 
xasdır.  

Xalq məqam sisteminin təməlində olmaqla simfoniyanın te-
matizmi canlı müəllif müdaxiləsini hiss edir. Təmiz məqam sər-
hədləri skertsonun triosunda (Şur), finalın əsas mövzusunda 
(Bayatı-şiraz) verilib. Digər hallarda bəstəkar bir melodiya çər-
çivəsində bir neçə məqamın intonasiyalarını “presləyir” (ikinci 
hissənin əsas partiyasının mövzusunda Bayatı-şiraz, Şüştər, Şur; 
finalın birinci köməkçi mövzusunda Rast, Çahargah və s.).  

Bayatı-şiraz muğamının yaradıcı şəkildə yenidən mənalandı-
rılması barədə dəfələrlə xatırladılıb. Simfoniyanın əksər mövzu-
larının əsası olaraq o leytməqama çevrilir və onun vasitəsilə sil-
silənin intonasiya-dramatik birliyi həyata keçirilir. 

Xalq musiqisi bəstəkarın sintaksisindən, kompozisiya-struk-
tur texnikasından başqa, hətta polifoniyaya, orkestrləşdirməyə 
də təsir edir.  

Ümumiyyətlə, C.Hacıyevin simfonik təfəkkürünə polifonik 
təbiət xasdır. Onu xarakterizə edən xüsusiyyətlər ümumavropa 
prinsiplərinin sintezi, xalq instrumentalizminə məxsus texniki 
pedallar, ostinat baslar, fiqurlar, ziddiyyətli melodik xətlərin uz-
laşmasıdır. 

Emosional baxımdan parlaq kombinasiyalarla zənginləşmiş 
polifonik üsullar bəstəkar tərəfindən daim məntiqi düşünülüb, 
dramaturji şərtlənib.  

Polifonik başlanğıcın hökmranlığı fakturanın çoxlaylılığı, 
səslərin və akkord qatlarının parlaq fərdiləşdirilməsi ilə fərqlə-
nən simfoniyanın ekspressiv orkestr üslubuna səbəb olur. Böyük 
cizgilərlə və rənglərin qarışdırılması, monumentallığı ilə - tutti-
nin üstünlüyü, zərb, mis alətlərinin yığımı ilə fərqlənən orkestr 
partiturası C.Hacıyev tərəfindən yazılmışdır. Eyni zamanda 
onun üçün kamera melodikliyi, şəffaf faktura, səslərin təmizliyi 
və hamarlığı, simli və ağac-nəfəsli alətlər kantilenanın hökmran-
lığı, solo "ariozosunun" bolluğu, alətlərin "dialoqları" tipikdir. 
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Bəstəkarın orkestr palitrasında tembr obrazın dramaturgiya 
mahiyyətindən ayrılmazdır. Melodik-kompozisiyanın əhəmiy-
yətli komponenti olaraq, tembr və ya formanın (ikinci hissənin 
işlənməsində fortepianonun tətbiqi – yeni bölmənin başlanğıcı) 
inkişafının anlarını ayırır və kulminasiyaları (ikinci hissənin epi-
zodlarında mis alətlərin tembri, Passakalya) gücləndirir. 

Bəstəkarın orkestr düşüncəsinə xas xalq-janr mənşəli tema-
tizminin dəyişkən inkişafı tembr dəyişkənliyi ilə üzvi şəkildə 
bağlıdır. Xalq alətlərinin xarakterini və səslənmə xüsusiyyətini 
təkrar edən spesifik səslənmə (xüsusilə skertso) mühüm yer tu-
tur. Dördüncü simfoniya yüksək bədii yaradıcılıq düçüncə nöq-
teyi-nəzərindən ən maraqlı və əhəmiyyətli əsər deyil. Bu, epik-
dramatik, fəlsəfi, bədii konsepsiyanın folklor ənənələri ilə yara-
dıcı təkrarının uzlaşdığı ilk milli simfonik əsərdir. 

Simfoniya sahəsində C.Hacıyevin uğurları müəllifin fərdi ta-
pıntıları çərçivəsindən kənara çıxır və həm milli, həm də ölkəmi-
zin ümumi musiqi mədəniyyətinin uğuruna çevrilir. 

 
* * * 

 
«İnsan. Torpaq. Kosmos» adlı Beşinci simfoniya şəxsiyyət 

və xalq mövzusuna həsr edilmiş trilogiyanı tamamlayır. Sosial 
əhəmiyyətli faktlar haqqında öz sözünü demək cəhdi bəstəkar 
üçün ətraflı düşünülmüş ideyadır və bir daha onun vətəndaş 
mövqeyini sübut edir. Bəstəkar simfoniya üzərində 1970-1972-
ci illərdə işləyib. 

Simfoniyanın proqramının əsasını xalq dühasının qələbəsi 
təşkil edir. Çünki kosmosu fəth edənlərin həyata keçirdiyi işlərin 
geniş tarixi panoramı arxasında xalq obrazı, onun əzmkarlığı, 
hər bir şeyə qadir olduğu durur.  

Simfoniyanın kompozisiyası qeyri-adidir: o iki hissədən və 
yeddi fəsildən ibarətdir.  

Bir şey aydındır ki, simfoniyanın musiqisində torpaq və kos-
mos insan hisslərinin prizmasından qəbul edilir. Simfoniyanın 
bütün dramatik “relyefi” iki emosional qütb arasında qurulur.  
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Bu, bir tərəfdən dinamik obrazlar, yaradıcı pafos ifadə edən 
həqiqətin axını, əhatə olunan həvəs (II, III, IV fəsillər), və ya 
xalqın tükənməz həyat qüvvələridir (VI fəsil). Obrazlılığın bu 
müstəvisinə kosmosla bağlı təmiz təsviri fraqmentlər, peyklərin, 
kosmik gəmilərin çağırış siqnalları daxil olur. İkinci sahə seyret-
mə obrazları, İnsanın taleyi, varlığın köklü məsələləri üzərində 
düşüncələrlə bağlıdır (I, V, VII fəsillər). Bu obrazların lirik ma-
hiyyətində öz-özünü təhlil etmənin, güclü, cəsarətli şəxsiyyətin 
həyat yolunun qaçılmaz kədərin öhdəsindən müdrikcəsinə gəl-
məsinin çalarları hiss olunur. 

Beşinci simfoniyanın bu obrazlar sahəsinin qarşılıqlı təsirinə 
əsaslanan musiqili-dramatik inkişaf silsiləsinin məntiqi sonda 
ikinci başlanğıcı təsdiqləyir. İnsan adamlar üçün yaradır və so-
nuna kimi yaradaraq qalır.  

İnsanın iç dünyasının ifadəsi ilə bağlı obrazlarda "cərəyan-
lar"ın vokal intonasiya ilə ifa edilməsi hiss olunur. Onlar bədii 
inkişafın ümumiləşdirilməsi zonaları kimi formanın mərkəzi 
məqamlarında yaranır. Burada birinci plana simli qrupun solo 
ifa edən alətləri çəkilir. Buna C.Hacıyevin əvvəlki əsərləri üçün 
xarakterik olan Beşinci simfoniyada ümumiləşmiş-fəlsəfi məna 
kəsb edən monoloqlaşdırma tendensiyası təsir edir. Simfoniya-
nın təsviri səhifələrində sonoristik effektlərə meyil hiss olunur. 
Dramaturji münaqişənin ifadəsində və inkişafında qütb ifadəli 
vasitələrdən istifadə olunur.  

Yeni dodekafoniya kompozisiya texnikasına müraciət edən 
bəstəkar artıq seriya sıralarının qurulmasında fərdi üslubuna 
məxsus parlaq milli müəyyənliyi saxlamağa çalışır.  

Tipik motivlər seçərək, inversiyanın köməyi ilə bəstəkar on-
ların modifikasiyalarını öz üslübü üçün tipik olan motiv-variant 
dəyişikliklərinə məruz qoyur.  

Musiqi dramaturgiyasının tələbləri C.Hacıyevi Beşinci sim-
foniyada adi kompozisiya formalarından geri çəkilməyə vadar 
edir. Simfoniyanın fəsilləri müxtəlif obrazlı emosional vəziy-
yətləri ifadə edərək, kino kadrları kimi bir-birini əvəz edirlər və 
ya ən yüksək emosional gərginlik nöqtəsində və ya yerləşdirilmə 
effekti ilə qurtarırlar. II və  III,  IV və V, VI və VII fəsillər ara-
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sında аttaса üslubu zahirilikdən uzaqdır – fəsillər sanki biri-bi-
rinə daxil olur. Bununla əlaqədar olaraq yeni fəslin başlanğıcı 
dramaturgiyanın inkişafında döngəni və materialın yeniliyini 
qiymətləndirərək daha çox retrospektiv hesab oluna bilər. Hər-
çənd əsərin heç də bütün detalları üslub vəhdətində birləşmir, 
yeddihissəli dövr birbaşa açıq məcazi-tematik inkişafın məntiqi 
ilə fərqlənir. Bütün simfoniya vasitəsilə, dinləyiciyə əsərin çox-
ölçülü bədii məzmununda istiqamətləndirməni yüngülləşdirən 
"nişan" rolunu yerinə yetirərək leyttema və ya birinci fəslin baş-
lanğıcında ifadə edilmiş leyttezis verilir. Əsərin bütövlüyü həm-
çinin materialın reminissensiyasının qəbulu, intonasiya-ritmik 
dövriyyələrin ümumiliyi, seriya-sıraların bəstəkar tərəfindən ve-
rilməsinə əsaslanan ahəngdar komplekslər ilə əldə edilir. Simfo-
nik silsilənin intensiv inkişafında birbaşa açıq fikrin qabarıqlığı-
nı vurğulayan yeni keyfiyyətə bu inkişafın keçidlərinin məntiqi-
ni tutmağa icazə verən böyük düyünlər və dramaturgiya hərəkə-
tinin döngələri aydın seçilir. Bu halda bəzən həddindən artıq 
yüklənmə təəssüratını yaradan son dərəcə detallaşdırmanı, musi-
qi prosesinin bir qədər məcburiliyini qeyd etməmək olmaz. 

Əsərin dramaturji konsepsiyası artıq simfoniyanı açan nisbə-
tən əhatəli birinci fəsildə Largo-da görünür.  

Əzəmətlə səslənən mövzu sanki bütün simfoniyanın psixolo-
ji əsasıdır. Bu, bir növ, bütün fəsillərin inkişafını keçirən, onla-
rın vahid bədii və konstruktiv ideyasına tabe edən, intonasiya 
"kök sisteminin" möhkəmliyi, üzviliyi və inşanın birliyini təmin 
edən leyttezisdir. 

Leyttezisin dramaturji inkişafında artıq birinci fəsil boyunca 
rəngarəng tembr, səslənmə dinamikasının dəyişiklikləri böyük 
rol oynayır.  

Birinci fəslin musiqisi ilə janr münasibətində kəskin ziddiyyət 
sonrakı üç "klassik" fəsli yaradır. Bu – kiçik tokkata – ikinci fəsil, 
simfonik silsilədə analoji skertsodur. O, bilavasitə fuqa ilə – 
üçüncü fəsillə birləşir.  

Dördüncü fəsil əvvəlki tematizmə qayıtmadan sərtləşdirilmiş 
şəkildə tokkata obrazlarını davam etdirir, bu da cari kompozisi-
yada repriza prinsiplərinin mövcudluğu haqqında danışmağa im-
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kan verir. Eyni zamanda, üçüncü və dördüncü fəsillərə aydın ifa-
də edilmiş üçhissəlilik xüsusiyyətləri xasdır. 

Tokkata kimi fuqanı da konstruktiv rasionalizm fərqləndirir.  
Polifonik axında inkişafın hər yeni dairəsi əvvəlkindən daha 

genişdir. Reprizada fuqanın mövzusunun keçirilməsi bəstəkar 
üçün adi qanunauyğun ifadədə verilmişdir.  

Dördüncü fəsli açan silsilənin ikinci hissəsi (аllеgrо), simfo-
niyanın ideya-dramatik xəttini davam etdirir.  

Fəslin konstruksiyasının (kontrast orta bölməsi olan üçhissəli 
forma) simmetrikliyini, müvazinətini qeyd etmək lazımdır. Fəsil 
simfoniyanın başlanğıcı kimi, həmçinin birinci seriyanın vertikal 
proyeksiyası olan tutti akkordlarının "ritmik jestikulyasiyası" ilə 
açılır. Sonra yaranan bas simlilərin royal, faqot, kontrfaqotda 
mövzusu ikinci fəslin tokkatasının hərəkətini daha çox dinamik-
ləşdirilmiş səviyyədə yeniləyir. Xanənin yeni hissəsindən hər 
dəfə başlanan birinci seriyanın kəsiyi variantının təkrarları mü-
şayiətin fakturası ilə uzlaşmadan fasiləsiz hərəkətdə düzülürlər. 
Elə görünür ki, seriyanın eyni kəsiklərinin sonsuz təkrarı statik-
liyə və dinamik sönüklüyə gətirib çıxarmalıdır. Amma metrorit-
mik dəyişkənlik – aralar, assimmetrik aksentlər, həmçinin tembr 
gərginliyi sayəsində bu baş vermir. Burada həmçinin faktura bö-
yük rol oynayır. 

Sonra hərəkətə ritmik-zərb başlanğıcının gücləndirilməsinə 
kömək edən üsullar daxil olur. Gərginliyi artıraraq, eyni sərt ak-
kord "massivi" səslənir.  

Dördüncü fəslin sanki memar əlilə mütənasib şəkildə yara-
dılmış kulminasiyasında – simfoniyanın leyttezisi adagio tem-
pində, mis alətlərin unisonunda səslənir. Dramatik istiqamətini 
dəyişən leyttezis burada taleyin labüdlüyünün dərk edilməsi ki-
mi qəbul edilir. 

Əgər əvvəlki əsərlərdə nail olunmuş kulminasiyanın kəskin-
liyi reçitativlərdə – son sözdə dağılırdısa, burada onları sonor ef-
fektlər (akkord-pedallar), hərəkətin ümumi formaları (royalın 
solosu) əvəz edir. Leyttezisin bir daha idilliya kimi səslənəcəyi 
Аdаgio, Andante tranguillo bölmələri bir qədər qəsdən uzadılmış 
kimi görünən fəslin təzadlı orta hissəsini yaradırlar. Dördüncü 
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fəslin reprizi tematik deyil, məna mahiyyəti kəsb edir. Melodik 
xətt artıq tanış seriyaya kanonik imitasiyaların qısa həlqələrindən 
qurularaq, çevrilmiş şəkildə, inversiyalarda, böyümə və kiçilmədə 
və müxtəlif tembr boyalarında verilir. İmitasiya olunan parça ka-
nonik surətdə genişlənərək və çoxaldılaraq beşinci fəslin başlan-
ğıcına uyğun gələn kulminasiyaya gətirir (Аdagio). 

Burada genişləndirilmiş şəkildə daha çox təntənəli surətdə, bərk-
dən, sanki nəhəng xorun səslənməsində, əsərin leyttezisi səslənir. 

 

 
 
O, sanki zamanın dönməz olaraq keçib getdiyini, insanın öz 

həyatının məqsədi haqqında fikirləşməli olduğunu xatırladan xə-
bərdarlıq kimi səslənir. Hissiyyata boyanmış fikirlərin pafosu 
sonrakı lirik-fəlsəfi epizodu təcəssüm etdirir. Musiqidə müdrik 
Bax başlanğıcı hiss olunur. Ondan simfoniyanın məna kulmina-
siyasına – yeddinci fəslin xoralına aparan xətt davamını tapır. 
Skripkanın solosu, "xor" müşayiətini xatırladan polifonik-ahəng-
dar fakturanın fonunda insan hisslərinin dərinliyi ilə təsir edir və 
etiraf-monoloq kimi qəbul edilir. 

Bu musiqidə skripka reçitativlərinin Bax tərzli ifadəliliyi 
milli intonasiya quruluşu ilə birləşir.  
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Fəslin sonunda C.Hacıyev simfonizmi üçün adi olan hisslə-
rin ekspressiv dinamikasından sakitlik halına keçid verilir. 

Beşincidən sonra altıncı fəsil (allegretto) skertso bütövlükdə 
saf xalq yumoru və temperamenti ilə fərqlənir. 

 Altıncı fəsil dinamik, həyatsevər obrazların inkişaf xəttini 
yekunlaşdırır. Allegronu başlayan mövzu döyüşkən təntənəli ki-
şi rəqs yürüşünün xasiyyətində verilmişdir. Bu musiqisinin xa-
rakterində Azərbaycanın yallı tipli xalq kütləvi rəqslərinə məx-
sus xüsusiyyətlərdən istifadə olunur. 

Altıncı fəslin kulminasiyası allegro-maestoso bölməsidir. Or-
kestrin tutti səslənməsi aşıq havalarının möhtəşəm rəqs-yürüş 
xarakterini alır. 

Yeddinci fəsil iki hissəyə bölünür: allegretto – sərt şəkildə 
artan sonor səslənmələr sahəsi olub, simfoniyanın leyttezisinin 
bas simli və ağac-nəfəsli alətlərin ifadəsində son dəfə keçirilmə-
sinə gətirir. Bölməninn sonunda dominanta predikti simfoniya-
nın ideya-məna yekunu olan xoralın səsləndiyi ikinci bölmənin – 
Andante cantabilenin Do major tonallığını hazırlayır.  

Xoral açılış təəssüratı yaradır. Bəstəkar bu effektə dinamika-
nın dəyişilməsi, tembr, fakturanın təzad məqam boyalarının (G-
dur) yeni təbəqələşməsi ilə nail olur. Atmosfer o qədər təmiz və 
yüksəkdir ki, onda o qədər dinclik, sakitlik, gözəlliklər var ki, 
sanki xoral oxuma başqa dünyadan səslənir. Xoralın mövzusu 
simfoniyanın digər lirik mövzuları üzərində ucalaraq onları öz 
daxili şəfəqilə işıqlandırır, insanın mənəvi dünyasının musiqidə 
vəsf olunan qeyri-adi təmizlik və ucalıq simvolu kimi istifadə 
olunur. 

Bəstəkar simfonik formaların şərhinə maraqlı şəkildə yana-
şır. Beşinci Simfoniyanın ənənəvi anlamı burada sanki köhnəlir, 
simfonik dövr üçün adi olan hissələrin növbələşməsi yoxdur, so-
nata alleqro formasından istifadə olunmur. Bununla belə, ümu-
milikdə düşünən bəstəkarın fikrinin geniş əhatəliliyi sayəsində 
simfoniya sosial fərdi kateqoriyalar kimi qəbul edilir. Fəsillərin 
kontrast növbələşməsinə simfonik silsilənin əlamətləri təsir edir. 
Bu, C.Hacıyev düşüncəsinin konseptuallığından irəli gəlir. Onun 
üçün hər bir silsilənin həlqəsi ciddi müəyyən edilmiş drama-
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turgiya funksiyasını yerinə yetirən bütöv tamın elementidir. Ar-
tıq Beşinci simfoniyanın öz bədii qütblərinin, inkişafın öz dia-
lektikasının, öz nəticəsinin mövcudluğu haqqında deyilib. Sim-
fonik forma C.Hacıyev tərəfindən milli bədii normalar planında 
yenidən düşünülüb. Yeddi fəsildən hər biri (yeddi – Şərqdə sehr-
li rəqəmdir) bitirilmiş tam kimi qəbul edilmir, amma tərkib his-
səsi kimi inkişafın monotematik vahid xəttinin parçasıdır. 

Məhz burada konstruksiyanın variasiyalılığında və süitalılı-
ğında muğam silsiləsinə – dəstgah prinsipinə yaxınlıq müəyyən 
olunur. Bədii məntiq bəstəkara fəsilləri monolit tam halında 
möhkəmlətməyə imkan verir, birbaşa açıq inkişaf prinsipinin 
köməyi ilə ya ilkin, ya da dəyişdirilmiş şəkildə simfoniyanın 
leyttezisi qayıdır. Həm də bu zaman intonasiya əsası dəyişmir, 
tembr rənglənməsi, səslənmənin dinamikası isə qalır. Fəsillərin 
özlərinin musiqi forması ya sərbəst, ya da aydın ifadə edilmiş 
üçhissəli (I, III, IV fəsillərin) xüsusiyyətlərə malikdir.  

Bəzən fəsillərin arasında formanın mürəkkəb üçhissəlilik 
hədləri özünü göstərir. Belə ki, dördüncü fəsil ikinci fəslin ob-
raz-məna baxımından reprizidir, amma üçüncü fəsil bu halda tə-
zadlı orta bölməni yaradır. Tematik repriz dördüncü və simfoni-
yanın leyttezisinin materialı olan beşinci fəslin başlanğıcı arasın-
da nəzərə çarpır. Altıncı fəslin strukturu güzgülü və variasiyalı 
formanın (orta epizodda) elementləri ilə beşhissəli formanın xü-
susiyyətlərini uzlaşdırır. 

Simfoniyada musiqi hadisələrinin sıxlığı o qədər yüksəkdir 
ki, bu, təbii olaraq inkişaf və sakitləşmə mərhələlərinin növbə-
ləşmələrinə gətirir. Simfoniyada belə “dincəlmələr” hərəkətin 
ümumi formalarından istifadə edilən lirik, yavaş, bəzən çox uza-
dılmış bölmələr və son qurumlar olur ki, burada tematizm "göz 
qabağında" əriyir.  

Beşinci simfoniyada folkloru "eşitmə sistemində" yeni cü-
cərtilər hiss olunur. Bu, Azərbaycan xalq mahnı-rəqslərinin, mu-
ğam janrlarının, aşıq musqisinin melosunun məqam -intonasiya 
və struktur qanunauyğunluqlarının həyata keçirilməsi əsasında 
əmələ gələn qısa nəfəsli tematizmdir. Bu, həmçinin simfonik os-
tinato, materialın variasiyalı-dinamik inkişafıdır. Bu, nəhayət, 
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C.Hacıyevin ilk dəfə istifadə etdiyi, xalq musiqi çalğısı təc-
rübəsindən "eşitdiyi" sonor effektlərdir. Muğamın formalaşma 
prinsiplərini böyük simfonik dramaturgiya səviyyəsinə qaldıran 
bəstəkar onu bu janr üçün spesifik olan müasir musiqi yazısının 
xüsusiyyətləri ilə uzlaşan inkişaf üsulları ilə zənginləşdirir. 

C.Hacıyevin musiqi dili milli xüsusiyyətlərini itirmədən, Be-
şinci simfoniyada seriya texnikasının elementlərinin sərbəst isti-
fadəsi ilə genişlənir. Seriya texnikası bəstəkar üçün təfəkkürün 
üzvi metodu olmadan və simfoniyaların üslubunun xarici qatını 
təşkil edərək, yalnız simfoniyanın bəzi fəsillərində (II, III) mü-
əyyən edilmiş bədii məqsədlə istifadə olunur. Daha dərin üslub 
qatı bəstəkar üçün Beşinci simfoniyada bir qədər yenilənən ənə-
nəvi melodik-ifadə dili ilə bağlıdır. Simfoniyanın musiqisində 
tonal təfəkkür tərzi, tematizm anlayışı hökmranlıq edir. Hətta 
partitura ilə səthi tanışlıq belə, onun tematik elementlərlə dol-
ğunluğunu göstərir.  

Simfoniyanın musiqisinin inkişafında ritmik, polifonik amil-
lər, orkestrləşmə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Beşinci simfoniyanın orkestr dili parlaq ifadəlidir. Orkestrin 
tərkibinə müəllif zərb alətlərinin böyük qrupunu daxil edir – ksi-
lofon, vibrafon, çelesta, üçbucaq, bloklar, tamtam, tomtom. Sim-
foniyanın forma quruluşunda zərb alətlərinin rolu böyükdür. On-
lar bölmənin sonunu, başlanğıcını ifadə edirlər (birinci fəslin so-
nunda və altıncı fəslin əvvəlində tamburo tremolosu), kulminasi-
yadan əvvəlki gərginləşmədə iştirak edirlər, solonun inkişafında 
(birinci fəsildə zərb alətlərinin tembr-ritmik improvizasiyası) ek-
sentrik effektlər yaradırlar. Ritm-zərb funksiyası həmçinin royala 
(altıncı fəsildə) da verilir, amma əksər hallarda royal konsert aləti 
(xüsusilə dördüncü, beşinci fəsillərdə) kimi istifadə olunur. Əv-
vəlki kimi lirik epizodların koloriti simli və ağac-nəfəsli alətlərlə 
təyin edilir. Adətən, fəsilləri bitirən monoloq epizodlarda (birinci-
də fleytaların, üçüncüdə kontrfaqotun solosu) solo ifa edən alətlə-
rin funksiyası ifadəlidir.  

 
*** 
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Cövdət Hacıyevin yaradıcılığı milli musiqi mədəniyyətinin 
böyük hadisələrindəndir. Onun bəstəkar kimi şəxsiyyətinin for-
malaşmasına folklor, milli klassika, avropa, rus musiqi incəsənə-
ti çox təsir edib. Bütün bu ənənələr üzvi və təbii surətdə qovuşa-
raq, C.Hacıyevin parlaq üslubunu əks etdirən və daha çox onun 
simfonik əsərlərinin nümunəsində izlənilən özünəməxsus bədii 
vəhdət yaratmışdır.  

Bəstəkarın musiqisi vətəndaşlıq pafosu, demokratizmi, bədii 
parlaqlığı və məzmunun dərinliyi ilə fərqlənir. Onun hansı möv-
zuya müraciət etməsindən, insanların yaradıcı əməyindən, Bö-
yük Vətən müharibəsi hadisələrindən, xalqın həyatından, Kos-
mosun fəthindən yazmasından asılı olmayaraq o, öz ölkəsinin ta-
rixinin adi salnaməçisi kimi qalmır. Bu hadisələr romantik, filo-
sof sənətkarın mövqeyindən dərk edilir. Onun əsərlərində təsvir 
edilmiş hisslər, obrazlar adilikdən azaddır, onlar şairanə surətdə 
vəsf olunur, müxtəlif təəssüratlar, həqiqətlər şəxsi təfəkkür priz-
masından keçirilərək dərk olunur. Bəstəkarın simfonizminə 
məxsus epik dramatikləşmə və psixoloji dərinliklərə varma prin-
sipləri buradan meydana gəlir. C.Hacıyevin simfoniyalarının 
qəhrəmanı ictimai, vətəndaş kateqoriyalarından kənarda deyil. 
O, yüksək əxlaqi, etik və estetik idealların təsdiqlənməsi üçün 
fəal şəkildə mübarizəyə qoşulur. Bütün bunlar simfoniyaların 
musiqisinə canlılıq və müasir səslənmə gətirir.  

C.Hacıyevin yaradıcılığı Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin 
inkişaf yolları ilə paralel formalaşıb və təbii ki, onun yaranma 
prosesini və milli üslub problemlərini tamamilə əks etdirir. 
C.Hacıyev milli simfonik forma məsələsinin həllinə böyük töhfə 
vermişdir. Uzunmüddətli yaradıcı axtarışlar prosesində bəstəkar 
orijinal kompozisiya strukturlarını tapmış, onlarda klassik sim-
fonik mədəniyyətinin möhkəm ənənələrilə xalq musiqisinin 
(tematizm, formalaşma, instrumentalizm) qanunauyğunluqları-
nın üzvi sintezinə nail olmuşdur. 

C.Hacıyevin simfoniyalarının konseptuallığı, proqramlılığı 
simfonik silsilənin quruluşunun ümumi qanunauyğunluqları 
haqqında danışılıb. Onun simfoniyalarından hər birinin simfonik 
dramaturgiyası fərdiləşdirilmiş və əsərlər barədə fikirlərlə müəy-
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yən edilmişdir. Bundan irəli gələrək, simfoniyaların musiqi for-
masında ümumi tendensiyalar – ziddiyyətlərin qütbləşdirilməsi 
və ənənəvi sxemlərdən azad izah edilməsi hiss olunur. Fikrin da-
ha çox konkretləşdirilməsi məqsədi ilə müəllif onlardan ümumi-
ləşdirmə vasitələri və obrazların əsasları kimi istifadə edərək 
simfoniyaların musiqisinə digər janrları (marş, rəqs, muğam, 
mahnı, passakalya, xoral) daxil edir. Simfoniyaların musiqisinin 
konkret bədiiliyi ilə əlaqədar səs təsviri anları - idilliya və ya 
qorxunc-qəzəbli planda ifadə edilmiş təbiətin simvolları da olur. 
Obrazların xarakteri, onların təcəssüm etdirilməsi üsulları, dra-
maturji tematizminin xüsusiyyətləri, formaları və bəstəkarın 
simfoniyalarının üslubunun digər məqamları bu haqda da-
nışmağa imkan verir. C.Hacıyevin simfonik üslubu bədiiliyin 
simfonik, kamera və səhnə tiplərinin məhsuldar sintezini təşkil 
edir. Bu səbəbdən onun əsərlərində böyük bədii güclə fərqlənən 
parlaq, miqyaslı xarakterlər yaradılmışdır. 

"Reçitativ-fantaziyanın" epik gücünü, Dördüncü simfoniya-
nın "Passakalya"sında ümumxalq kədərini, Beşinci simfoniyanın 
yavaş templi hissələrində fikrin ehtiraslı gərginliyini xatırlayaq. 
Bu musiqini dinləyərkən, həmişə hiss edirsən ki, qarşımızda XX 
əsrin bəstəkarı tərəfindən yazılmış, müasir yazı texnikası vasitə-
lərilə həyat təəssüratlarının mürəkkəb dünyasını təcəssüm etdi-
rən simfoniya durur. 

C.Hacıyevin musiqisi öz dilinə, psixoloji təsir qüvvəsinə gö-
rə dərin milli ruhludur. Onun yeni və köklü musiqi intonasiyası-
nın xarakterində milli və orijinal xüsusiyyətlər təzahür edir. Bəs-
təkar folklora yaradıcılıqla yanaşır. Onun nümunələrindən sitat 
gətirməyərək, eyni zamanda, xalq musiqisinin qanunauyğunluq-
larına istinad edir. Bəstəkarın musiqisinin optimizmi, onun dü-
şüncəsinin epik quruluşu folklorun dərinliklərindən gəlir.  

C.Hacıyevin musiqi dili xalq musiqisinin müxtəlif janr əla-
mətlərini ümumiləşdirsə də, onun muğama daha çox üstünlük 
verməsi aydın görünür. Məhz muğam janrı bəstəkarın yara-
dıcılıq ideyaları üçün güclü stimul olaraq, onun düşüncələrini 
əks etdirir. C.Hacıyevin melosu xalq vokal və instrumental mu-
siqinin mahnı və rəqs, muğam və aşıq havaları kimi tiplərinin 



 201 

vəhdətindən əmələ gəlir. C.Hacıyev folklorun müxtəlif qatlarını, 
yalnız rus-sovet simfonik mədəniyyətinin, İ.S.Bax dövrünün 
musiqi ənənələri ilə deyil, həm də müasirliyin canlı musiqi dili, 
bəlağətli nitqi, təntənəli marş və inqilabi ruhu ilə uzlaşdırmışdır.  

Azərbaycan xalq musiqisinin monodik quruluşu yalnız tema-
tizm quruluşunu və formalaşma prinsiplərini müəyyən etmədən 
bəstəkarın yaradıcılığında mühüm rol oynayır. Bəstəkar özünə-
məxsus üsullarla Azərbaycanın milli, klassik peşəkar ənənələrini 
bacarıqla üzə çıxarır. Süni müasirləşdirmədən uzaq olan bu üsul-
lar bütün gözlənilməz ifadə vasitələri ilə xalq sisteminin sanki 
yeni variantıdır.  

C.Hacıyev yaradıcılığı yalnız Azərbaycan xalqına deyil, həm 
də dünya incəsənətinə töhfədir. Onun yaradıcılıq prinsiplərinin 
təsirini, xarakterini, xəttini bir çox Azərbaycan bəstəkarlarının 
musiqisində hiss etmək olar. C.Hacıyev musiqidə öz yolunu ta-
paraq, Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılıq probleminin oriji-
nal şəkildə həllinə nail olmuşdur. Bəstəkarın yaradıcılıq şəxsiy-
yətinə qürurluq, əminlik, ideyalılıq xasdır. Buna görə Cövdət 
Hacıyev musiqisi canlı, öz "siması" olan musiqidir. Xalqımız bu 
musiqi ilə fəxr edə bilər. 
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III fəsil 
 

SOLTAN HACIBƏYOV 
 

(1919-1974) 
 

 
 

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Soltan Hacıbəyovun adı və 
yaradıcılığı musiqi mədəniyyətimizdə böyük və şərəfli bir yer 
tutur. Parlaq istedadlı musiqiçi, ictimai xadim və pedaqoq olan 
S.Hacıbəyov Azərbaycan milli simfonik üslubunun formalaşma-
sı və inkişafında, 1940-1970-ci illər Azərbaycan musiqisində 
realist tendensiyaların inkişafında mühüm rol oynamışdır. Üze-
yir Hacıbəyli ənənələrinin davamçısı olan, klassik rus musiqisi-
nin ən gözəl nümunələri əsasında təhsil alan S.Hacıbəyov sənət-
də öz yolunu tapmağa, öz münasibətini bildirməyə çalışırdı.  

Müasirlik ab-havasına malik əsərlərində S.Hacıbəyov reallı-
ğın müxtəlif cəhətlərini əks etdirirdı. Dövrlə bu həmahənglik 
onun həyatsevərliyi, parlaqlığı ilə seçilən musiqisinin obrazlı-
emosional quruluşu ilə vəhdətdə idi. Onun musiqisində müasir 
həyat proseslərinin dinamikası çox gözəl verilib.  
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S.Hacıbəyovun yaradıcılıq marağı bir çox janrları əhatə edib. 
O, kantata, uşaqlar üçün opera, balet, kamera-instrumental əsərlər 
də yazmışdır, lakin simfonik musiqi bəstəkarı daha çox cəlb edirdi. 
Məhz bu sahədə onun istedadı özünü daha parlaq göstərir və məhz 
simfonik janrda yazdığı əsərlər onu nəinki Azərbaycanda, həmçi-
nin ölkəmizin hüdudlarından kənarda da məşhurlaşdırmışdır.  

Soltan İsmayıl oğlu Hacıbəyov 1919-cu il mayın 8-də Qara-
bağın Şuşa şəhərində dünyaya göz açıb. 1930-cu ildə Hacıbə-
yovlar ailəsi Bakıya köçür. 1937-ci ildə orta məktəbi bitirən 
S.Hacıbəyov Bakı musiqi məktəbinə, A.Kolpinskinin truba sin-
finə daxil olur. 

Həmin dövrdə peşəkar Azərbaycan musiqi sənətinin banisi 
Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığı, həm də onunla qohumluq əla-
qələri və bu əlaqələr daxilində sıx ünsiyyət gənc musiqiçinin ya-
radıcılığının formalaşmasına böyük təsir göstərmişdir. 

S.Hacıbəyov 1938-ci ildən 1940-cı ilə qədər Bakı Musiqili 
Komediya Teatrında dirijor işləyir. Onun Ü.Hacıbəylinin operet-
tasının təsiri altında yazdığı ilk böyük əsəri olan “Qızılgül” 
(1939) musiqili komediyasının yaranması da bu dövrə təsadüf 
edir. 1940-cı ildə Bakı Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində 
(dirijor A.Loxovitski, rejissor S.Əliyev) “Qızılgül” musiqili ko-
mediyasının uğurlu premyerası Soltan Hacıbəyovun bəstəkar ol-
maq qərarını tam qətiləşdirir. 

 “Qızılgül” mahiyyətcə Soltan Hacıbəyovun ilk bəstəkarlıq 
təcrübəsi idi. Bəstəkarın operetta kimi böyük və mürəkkəb janr-
da gücünü sınaması ilə bağlı olaraq, təbii ki, musiqi dramaturgi-
yasında bəzi çatışmayan cəhətlər də özünü göstərmişdir. Operet-
tanın ən uğurlu səhifələrində isə S.Hacıbəyovun yaradıcılığının 
aydın tematizmi, konkretliyi, xalq mahnı və rəqslərini əla duy-
maq keyfiyyətləri özünü aydın büruzə verir. 

1941-ci ildə Soltan Hacıbəyov Azərbaycan Dövlət Konserva-
toriyasının bəstəkarlıq şöbəsinə, professor B.İ.Zeydmanın sinfinə 
daxil olur. Təhsil illərində o, müxtəlif janrlara müraciət edir: for-
tepiano üçün iki prelüdiya: (a-moll və es-moll), sonata, simli 
kvartet, simfonik variasiyalar, vokal əsərlər – “Güllərin söhbəti”, 
“Neftçi mahnısı” (İ.Zamanskinin sözlərinə), “Quşcuğaz” (A.S.Puş-
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kinin sözlərinə), “Tənha yelkən ağarır” (M.Lermontovun söz-
lərinə) kimi mahnı və romanslarını bəstələyir. 

Əlbəttə, bu sadalanan əsərlərin bədii dəyəri eyni dərəcədə 
qiymətləndirilə bilməz; rus poeziyası obrazlarının bəstəkarın 
milli musiqi təfəkküründən süzülüb keçərək tərənnüm olunduğu 
romanslar daha maraqlıdır.  

Soltan Hacıbəyovun Konservatoriyada təhsil aldığı illər Bö-
yük Vətən Müharibəsi illərinə təsadüf edir ki, məhz bu tarixi 
fakt da həmin dönəmdə bütün incəsənətin ideya xəttini müəyyən 
edirdi. Qəhrəmani-vətənpərvərlik tematikası milli musiqidə sim-
foniya janrının inkişafına daha böyük vüsət verir. İlk simfoni-
yaların yaradılmasında Qara Qarayev, Cövdət Hacıyevlə bərabər 
Soltan Hacıbəyov da iştirak edir.  

Soltan Hacıbəyov Birinci simfoniyasında milli musiqinin 
janr və formalarını ümumdünya simfonizminin ənənələri ilə sin-
tez etməyə çalışır.  

Bəstəkarın simfoniya janrında yazdığı bu ilk əsər, təbii ki, 
qüsurlardan xali deyildi, lakin ən vacib cəhət ondan ibarət idi ki, 
artıq burada bəstəkar tərəfindən folklorun ən qədim qatlarına 
müraciət üçün zəmin yaranır. 

Məhz bu dövrdə S.Hacıbəyov insanların ağır müharibə şərai-
tində qəhrəmanlıq və dözümünü, həyata məhəbbətini tərənnüm 
edən bir sıra kütləvi mahnılar yazır. “Döyüşçülərin nəğməsi”, 
eləcə də Sovet İttifaqı Qəhrəmanları Q.Qasımova, İ.Məmmədo-
va həsr olunmuş mahnılar, əfsanəvi 416-cı diviziyaya həsr olun-
muş xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Marş” bu qəbildən idi. 

Bəstəkar teatr musiqisinə də yetərincə diqqət ayırırdı. Məsə-
lən, o dövrdə Bakıda səhnəyə qoyulmuş S.S.Axundovun “Eşq və 
intiqam” (1943), S.Rəhmanın “Aşnalar” (1945), S.Vurğunun 
“İnsan” (1945) pyeslərinə yazılmış musiqini qeyd etmək olar. 
Azərbaycanda sovet hakimiyətinin qurulmasının 25 illiyinə həsr 
etdiyi Kantata da bəstəkarın diqqətəlayiq əsərlərindəndir. 

S.Hacıbəyovun orkestrlə skripka üçün Konserti – Azərbay-
canda ilk instrumental konsertlərdən biri olaraq, milli musiqidə 
yeni janrın mənimsənilməsi sahəsində uğurlu nümunə kimi xü-
susi qeyd edilməlidir.  
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Bəstəkarın 1945-ci ildə yaradılmış ən parlaq əsərlərindən biri 
“Karvan” simfonik lövhəsidir (ikinci redaksiyası 1952-ci ildə). 
“Karvan”da A.Borodinin və N.Rimski-Korsakovun təsviri sim-
fonizm ənənələrindən istifadə olunmuşdur. 

İlk simfoniyadan fərqli olaraq, “Karvan”da bəstəkarın yaradıcı-
lıq istedadının yaxşı xüsusiyyətləri daha qabarıq şəkildə özünü bü-
ruzə verir, konkretlik və lakonizm, formanın simmetrikliyinə me-
yillilik, koloritli orkestrovka kimi üslub xüsusiyyətləri özünü göstə-
rir. “Karvan” tanınmış sovet dirijorlarının repertuarına daxil olaraq 
S.Hacıbəyovun ən məşhur əsərlərindən birinə çevrilmişdir.  

S.Hacıbəyovun 1946-cı ildə Azərbaycan Konservatoriyasını 
bitirərkən diplom işi kimi yazdığı İkinci simfoniya, “Kar-
van”dan fərqli olaraq, obrazlı-emosional xüsusiyyətləri ilə diq-
qəti cəlb edir. Bu əsər Qara Qarayevin İkinci simfoniyası, Cöv-
dət Hacıyevin Üçüncü simfoniyası ilə yanaşı, milli instrumental 
musiqi janrının inkişafındakı böyük irəliləyişlərdən xəbər verirdi. 

S.Hacıbəyovun İkinci simfoniyasında Böyük Vətən Mühari-
bəsi mövzusu Birinci simfoniya ilə müqayisədə daha geniş, də-
rin və təsirli işlənilmişdir. Obrazlı intonasiya quruluşunun aydın 
ifadə olunmuş dramaturgiyası, formanın dəqiqliyi, musiqi mate-
rialının mənimsənilməsi gənc müəllifin peşəkarlığının nəzərə-
çarpacaq dərəcədə artmasına dəlalət edir. İkinci simfoniyanın 
xalq-məişət tematizmi yaradıcı şəkildə yenidən mənalandırıla-
raq, öz üslub keyfiyyətlərini itirmədən üzvi şəkildə simfonik 
ənənələrlə birləşdirilir. 

1960-cı illərdə S.Hacıbəyov yenidən bu əsərə qayıdır, bir da-
ha üzərində işləyir, materialı ixtisar edir, orkestrovkanı yeniləş-
dirir. Yeni redaksiyada əsərin ümumi strukturu daha tam, bütöv 
bir şəkil alır. İkinci simfoniya S.Hacıbəyovu püxtələşmiş bir 
bəstəkar kimi təsbit edən əsər sayıla bilər. 

1947-ci ildə S.Hacıbəyov uşaqlar üçün “İskəndər və çoban” 
adlı opera yazır. Operanın librettosunu M.Seyidzadə Nizaminin 
“İsgəndərnamə”əsərinin motivləri (Makedoniyalı İskəndərin 
buynuzunun olması barədə əfsanə) əsasında yazmışdır.  

S.Hacıbəyovun  operası bir  pərdə və üç  şəkildən  ibarətdir.  
Uşaq ifaçılığının imkanlarını nəzərə alaraq, bəstəkar operanın 
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məzmununu bədii ifadəli musiqi ilə səciyyələnən səhnə obrazla-
rında təqdim etmişdir. 

Uşaqlar üçün musiqi bəstələmək həvəsi sonralar da davam 
edir. Bir qədər sonra, 1949-cu ildə o, uşaqlar üçün mahnılar sil-
siləsi yaradır. Bəstəkar uşaqlarla onlara aydın olan dildə danışır, 
fərdi üslubunu itirmədən onlara yaxın obrazlar seçir. Ətraf 
aləmin reallıqlarının təsvirində bəstəkarın yaradıcılıq üslubuna 
xas aydın konkretlik, musiqidə həyat nəfəsi, sevinc dolu 
melodiyalar ona uşaq dünyasını inandırıcı şəkildə işləməyə 
imkan verir.  

Bəstəkarın uşaqlar üçün əsərlərində tematika rəngarəngdir. 
Həm məktəbli həyatından səhnələr (dörd mahnı silsiləsi), həm tə-
biət təsvirləri (“Yeni il”, “Bahar” – 1945) burada yer almışdır. 
1953-cü ildə bəstəkar “Oynaq topum”, “Laylay”, “Bənövşə”, “Ba-
har gəldi”, “Yolka”, “Pioner marşı” əsərlərini yaradır. Bütün bu 
mahnılar musiqisi emosional xarakteri ilə seçilir, ifası çox asandır 
və hər biri milli uşaq musiqi ədəbiyyatına verilmiş dəyərli töhfədir. 

 Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin yüksəlişi ilə seçilən 50-
ci illərdə S.Hacıbəyovun yaradıclığı iki böyük əsəri ilə dolğunla-
şır – “Gülşən” baleti və simfonik orkestr üçün “ Uvertüra”. 

“Gülşən”də çox aktual, rus baleti tərəfindən az işlənmiş bir 
mövzu – yaradıcı əmək əks olunmuşdur. Bu əsərdə kollektiv 
əməyin pafosu parlaq, qabarıq verilmiş, böyük ümumi əhəmiy-
yət daşıyan xalq səhnələri yaradılmışdır. Azərbaycan musiqi-xo-
reoqrafiya sənətində müasir mövzunun işlənməsi təcrübəsi ba-
xımından ilk əsər olmaqla, “Gülşən” də bəzi çatışmazlıqlardan 
xali deyil. Əsas çatışmazlıq librettoda (librettosu H.Almaszadə) 
və bununla bağlı olaraq musiqidə də əsl konfliktli dramaturgiya-
nın olmamasıdır. “Konfliktsizlik nəzəriyyəsi” adlandırılan və o 
dönəmdə sovet incəsənətinin müxtəlif sahələrində əksini tapan 
fikirlərin də bunda az təsiri olmamışdır. Bununla belə, “Gülşən” 
bəstəkarın balet qanunlarını çox yaxşı duyduğunu sübut etdi; 
“Gülşən”in təbiətcə oynaq rəqs musiqisi yalnız formanı deyil, plas-
tik obrazların mahiyyətini musiqi xarakteristikalarının, tamam-
lanmış rəqs nömrələrinin rəngarəng orkestrovkasında yaradıb. 
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1950-1953-cü illərdə S.Hacıbəyov xalq çalğı alətləri orkestri 
üçün xalq mahnıları və muğamlar üzərində işləmələrini yazır: 
“Sarı bülbül”, “Leyla”, “Qarabağ şikəstəsi”, “Bayatı-kürd”, 
“Kürdün qızı”. 1956-cı ildə bəstəkar yeni folklor nümunələrinin 
toplanması və nota yazılması məqsədilə Naxçıvan və Zaqatala 
bölgələrinə səfər edir. Bu səfərin nəticəsi olaraq səs və fortepia-
no üçün “Gülşən”, “Mənim gözəlim”, “Ceyran bala” kimi vokal 
miniatürlər yaranır. Bu əsərlərin sadə, incə harmoniya, məqam 
əsası xalq melodiyalarının milli özünəməxsusluğunu zərif və 
dəqiq şəkildə əks etdirir. Xüsusilə, xalq lirikasının təsirli nümu-
nələrindən olan “Mənim gözəlim” mahnısı diqqətəlayiqdir. 

Bəstəkarın dördsəsli xor, solo bariton və simfonik orkestr 
üçün yazdığı “Partiya haqqında mahnı” da (S.Rüstəmin sözləri-
nə) bu dövrə aiddir. Ukraynanın Rusiyaya birləşdirilməsinin 300 
illiyi münasibətilə 1959-cu ildə ən yaxşı vokal əsər üçün ümum-
ittifaq müsabiqəsi elan edilir. Soltan Hacıbəyov bu münasibətlə 
səs və orkestr üçün “Ukraynaya salam” (Z.Cabbarzadənin sözlə-
rinə) adlı mahnı bəstələyir. Münsiflərin qərarı ilə bu mahnı 
üçüncü mükafata layiq görülür. “Ukraynaya salam”da Azərbay-
can musiqi ənənələri ilə kütləvi qəhrəmanlıq mahnılarının xarak-
terik xüsusiyyətlərinin qovuşdurulması özünü biruzə verir. Əsər-
dəki marş ritmi, melodiyanın relyefli cizgiləri də buradan irəli 
gəlir. 

S.Hacıbəyov M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filar-
moniyasına uzun illər rəhbərlik etmiş və filarmoniyanın yaradıcı 
kollektivlərindən biri olan Mahnı və Rəqs Ansamblı üçün bir sı-
ra əsərlər yaratmışdır: “Vətən” suitası (1955), “Məzəli əhvalat” 
(1956) yumoristik səhnə. 

50-ci illərin önəmli əsərlərindən biri də simfonik orkestr 
üçün yazılmış və bəstəkarın yaradıcılığında müasir mövzu xətti-
ni davam etdirən “Bayram uvertürası” idi.  

Əsərdə Vətənin ümumiləşdirilmiş obrazı, xalqın mənəvi gü-
cü təcəssüm olunur. Bu mənada S.Hacıbəyovun “Uvertüra”sı 
xalqın musiqili simvoluna çevrilmiş Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” 
uvertürasının ideya-obraz məzmununu yeni, müasir üslubda da-
vam etdirir. 
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“Uvertüra” S.Hacıbəyovun bəstəkarlıq üslubunun əsas xüsu-
siyyətlərini aydınlaşdıraraq və təsbit edərək, onun yaradıcılığın-
da yeni mərhələ açır. Burada bəstəkar müasir instrumental musi-
qi sahəsinə milli xarakterli obrazlar gətirməyə nail olmuşdur. 
Artıq “Gülşən”nin partiturası orkestrovkanın gözəlliyi və effek-
tivliyi ilə seçilirdi, lakin “ Uvertüra”da S.Hacıbəyovun bu sahə-
dəki ustalığı nəzərəçarpacaq dərəcədə artır. Partitura parlaqlığı, 
orkestr boyalarının seçimi, yeni səs kombinasiyaları ilə seçilir. 

Azərbaycan bəstəkarlarının birinci qurultayı münasibətilə 
(1956) yazılmış bu “Uvertüra” Niyazinin rəhbərliyi altında 
Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin 
ifasında səslənərək böyük şöhrət qazanır.  

1950-ci illərin sonunda S.Hacıbəyovun şöhrəti daha da artır. 
O, nümayəndə heyətinin tərkibində Bolqarıstana, Çexoslovaki-
yaya səfər edir. Bu ölkələrin musiqisi ilə tanışlıq xalq çalğı alət-
ləri orkestri üçün yazdığı “Bolqar suitası” (1957) və “Çex rəq-
si”ndə (1958) tərənnüm olunur.  

1960-cı illərdə S.Hacıbəyov teatr musiqisi sahəsində işləmə-
yə davam edir. C.Cabbarlının “Aydın”, S.S.Axundovun “Eşq və 
intiqam” və “Tərlan”, Z.Xəlilin “Qatır Məmməd”, M.Hüseynin 
“Alov”, S.Rəhmanın “Əliqulu evlənir”, M.İbrahimovun “Kəndçi 
qız” əsərlərinə musiqi bəstələyir. Teatr musiqisi ilə yanaşı, bəs-
təkar bu illərdə simli kvartet üçün də əsərlər yazır. 

Ansambl musiqisi janrı S.Hacıbəyovu lap çoxdan özünə cəlb 
edirdi. 1943-cü ilə yazılmış “Simli kvartet” – tələbəlik illərinin 
məhsulu idi. 1949-cu ildə o, simli kvartet üçün Birinci və İkinci 
skertsonu yaradır. Xüsusilə Çexoslovakiyada Ostrovski kvarteti-
nin repertuarına daxil edilən və müəllifin məhz bu kollektivə 
həsr etdiyi İkinci skertsosu böyük şöhrət qazanır. Çex skripkaçı-
sı Voytex Meritin rəhbərlik etdiyi Ostrovski kvarteti bu skertso-
nu Çexoslovakiyanın bir çox şəhərlərində ifa edirdi. 

1962-ci ildə simli kvartet üçün üç pyes – “Rəqs”, “Andante”, 
“Skertso”, 1963-cü ildə “Andante” və “Fuqa”, 1964-cü ildə isə, 
bəstəkarın Hindistan səfəri təəssüratlarının nəticəsi kimi “Hind 
mövzusunda süita” ərsəyə gəlir.  



 209 

S.Hacıbəyovun instrumental miniatürlərinin xüsusiyyəti xalq 
musiqisi ilə canlı bağlılığı, melodikanın təravətliliyi, emosio-
nallığı idi. Bu əsərlərdə bəstəkarın diqqəti əsasən janr tematika-
sında cəmlənmiş, o, kvartet texnikasının müxtəlif üsullarından 
istifadə etmişdir. İkinci skertso və “Rəqs”də stakkato və leqato-
nun kontrastları, yüngül qlissandolar və müxtəlif ştrixlərin kom-
binasiyaları çox effektli alınmışdır. Qeyd olunan miniatürlərdə 
S.Hacıbəyov alətləşdirmənin şəffaflığına üstünlük verir və musi-
qi materialını rəngarəng tembr boyaları ilə işıqlandırır.  

S.Hacıbəyovun simfonik orkestr üçün “Konsert”ində 1960-cı 
ilərdəki musiqi yaradıcılığının xarakterik təmayülləri bariz surət-
də əksini tapmışdır. Bu baxımdan bəstəkarın barokko dövrünün 
musiqi irsinə, orkestr üçün konsert janrlarına, qədim süitalara, 
kamera üslubuna, obraz məzmununun obyektivliyinə marağı 
qeyd olunmalıdır. “Konsert”in mühüm keyfiyyəti bəstəkar tərə-
findən XX əsr musiqisinin ən yeni ənənələrinin dərindən mə-
nimsənilməsi və buradan da xalq yaradıcılığının janr-intonasiya 
quruluşunun yeni rakursdan mənalandırılması ilə bağlıdır.Bu 
planda “Konsert” yalnız bəstəkarın deyil, ümumilikdə Azərbay-
can professional bəstəkarlıq məktəbinin inkişafında yeni mərhə-
lə olmuşdur. O dövrlərdə Azərbaycanda yaradılmış bir çox mu-
siqi əsərləri kimi, S.Hacıbəyovun “Konsert”ində D.Şostakoviç, 
B.Bartok və XX əsrin digər korifeylərinin yaradıcılığından va-
rislik əlaqələri duyulur. 

S.Hacıbəyovun simfonik orkestr üçün “Konsert”ində janr 
xüsusiyyətləri daha dərin qatların – şəxsiyyət mövzusunun açıq-
lanması üçün fon kimi istifadə olunur. Bu Konsertə qədər yazıl-
mış ayrı-ayrı əsərlərdə subyektiv, lirik başlanğıc janr, epik cə-
hətlər fonunda, demək olar ki, görünməz olurdu. “Konsert”də 
isə, psixoloji problematikanın açılması istiqamətində dəyişiklik 
hiss olunur. Burada ilk dəfə olaraq, insan obrazı önə çəkilərək, 
onun daxili aləminin bütün mürəkkəbliyi üzə çıxarılır. “Kon-
sert” 1964-cü ilin martından – Moskvada dirijor Gennadi Roj-
denstvenskinin rəhbərliyi altında Ümumittifaq Radiosunun Sim-
fonik Orkestrinin ifasında ilk dəfə səsləndirildiyi andan geniş 
şöhrət qazanır. 
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1964-cü ildə S.Hacıbəyov Hindistanda səfərdə olarkən ora-
dakı musiqini dinləyə-dinləyə artıq simfonik əsərin planını fik-
rində hazırlamışdı. Və beləcə, beş hissəli simfonik suita – “Hin-
distan lövhələri” yaranır. 

 

 
 

Niyazi, S. Hacıbəyov, D.Şostakoviç və Q.Qarayev 
 

Artıq əsərin adı onun təsviredici şəkildə yazıldığını açıqlayır. 
Bəstəkarın hind xalqının həyatı, məişəti, mənəvi aləmi ilə ta-
nışlıqdan aldığı təəssüratlar rəngarəng, canlı və real obrazlarla 
ifadə olunmuşdur. Bəstəkar hind musiqisinin tipik qanunauy-
ğunluqlarını və ənənənlərini ümumiləşdirməyə çalışır. Lakin bu 
zaman folklora münasibətdə S.Hacıbəyovun fərdi bəstəkarlıq 
keyfiyyətləri də az rol oynamır.  

 
*** 

 
Görkəmli musiqiçi və ictimai xadim S.Hacıbəyov Azərbay-

can musiqi mədəniyyətinin müxtəlif sahələrində böyük xid-
mətlər göstərmişdir. Müxtəlif illərdə o, M.Maqomayev adına 
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına rəhbərlik etmiş, Azərbay-
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can Bəstəkarlar İttifaqının sədr müavini, 1963-cü ildən SSRİ 
Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin üzvü olmuşdur.  

1947-ci ildən S.Hacıbəyovun taleyi Ü.Hacıbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası ilə bağlı olub; bəstəkar bu-
rada müəllim, dosent, professor, 1969-cu ildən isə rektor vəzifə-
sində çalışıb.  

S.Hacıbəyovun alətləşdirmə sinfini bir neçə bəstəkar və mu-
siqişünaslar nəslinin nümayəndələri bitirmişdir.  

Konservatoriyada rektor olarkən S.Hacıbəyov tədris prosesi-
nin yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş bir sıra konkret tədbirlər 
həyata keçirir: nəzəri bəstəkarlıq fakultəsinin xalq-nəzəri və tari-
xi-nəzəri şöbələrini birləşdirir, folklorşünaslığın inkişaf etdiril-
məsi məqsədilə yenidən Elmi-Tədqiqat Musiqi Kabinetinin 
(1930-cu illərdə Bülbülün rəhbərliyi altında yaradılmışdı) fəaliy-
yət xəttini bərpa edir, 1971-ci ildə Azərbaycan xalq musiqisi ka-
binetini açır.  

1971-ci ildə musiqi ictimaiyyəti Ü.Hacıbəyov adına Azər-
baycan Dövlət Konservatoriyasının yaradılmasının 50 illik yubi-
leyini təntənəli şəkildə qeyd etdi. Konservatoriya Qırmızı Əmək 
Bayrağı ordeni ilə təltif olundu.  

Professor-müəllim heyətinin əməyi qiymətləndirildi.  
Musiqi incəsənətinin inkişafında və yüksək ixtisaslı kadrların 

hazırlanmasında göstərdiyi xidmətlərinə görə S.Hacıbəyov iki 
dəfə Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni ilə təltif edilmiş, 1973-cü il-
də SSRİ xalq artisti adına layiq görülmüşdür.  

S.Hacıbəyov 1974-cü il sentyabrın 19-da qəflətən dünyasını 
dəyişmişdir.  

    
BİRİNCİ SİMFONİYA 

“KARVAN” SİMFONİK LÖVHƏSİ 
İKİNCİ SİMFONİYA 

 
Xalq musiqisi janrlarına əsaslanma, fəal ritmika, melodiya-

nın genişliyi və ahənglərin yeni səslənmələri S.Hacıbəyovun Bi-
rinci simfoniyasının musiqisinə sadəlik, təbiilik və canlılıq verir. 
Məhz bu keyfiyyətlər 1944-cü ildə Tbilisidə keçirilən Qafqaz 
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respublikalarının musiqi incəsənəti dekadasında R.Qliyerin, 
Y.Saporinin, S.Vasilenkonun bu əsər haqqında müsbət və yük-
sək fikir söyləmələrinə əsas vermişdir. Birinci Simfoniyanın ma-
hiyyətində müəyyən bir proqram olduğunu müəllif özü də qeyd 
edir: “Simfoniyada müharibənin dağıtdığı insan həyatını (I hissə), 
fəlakət dolu dəhşətli mənzərəni (II hissə) göstərməyi və nəhayət, 
düşmənə nifrət, qələbəyə ümid hisslərini (III hissə) ifadə etməyi 
qarşıma məqsəd qoymuşdum.”  

S.Hacıbəyovun Birinci simfoniyasında ümumiləşmiş Vətən, 
xalq, düşmən obrazları aparıcı rol oynayaraq, musiqinin bütün 
inkişaf prosesi boyunca modifikasiyaya uğramır. Simfoniyada 
ekspozisiyalılıq prinsipinin fikrin prosessual inkişaf məntiqi 
üzərində üstünlük təşkil etməsi də buradan irəli gəlir ki, bu da 
gənc bəstəkarın simfonik formanı sxematik şəkildə qavramasın-
dan xəbər verir.  

Skertsoda D.Şostakoviçin Yeddinci simfoniyasından “hücum 
epizodu”nun təsirini qeyd etmək olar. Lakin Şostakoviçdə “Hü-
cum mənzərəsi”nin, konkret real hadisələrini – yaxınlaşan düş-
mən qoşunun tank kolonlarının, qurbanların fəryadına qarışmış 
səslərini izləyiriksə, S.Hacıbəyovda hücum ideyası “təhlükə 
mövzusu” ilə mexaniki şəkildə təkrarlanan marşvari “hücum 
mövzusu”nun qarşılaşdırılması əsasında təsvir olunur. 
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Simfoniyanın final hissəsi bir-birini əvəzləyən epizodlarla 
yanaşı, silsilənin tam və üzvi yekunu deyil. Bu – sxematik qələ-
bə-bayram musiqisidir. Bununla belə, S.Hacıbəyovun Birinci 
simfoniyası ümumiyyətlə plakat planlı olmasına baxmayaraq, 
müəyyən məziyyətlərilə diqqəti cəlb edir. Əsərin dəyərli cəhətlə-
rindən biri xalq mahnılarından qaynaqlanan zəngin melodikaya 
malik olmasıdır (birinci hissədən əsas və köməkçi mövzular, fi-
nalda Şüştər məqamına əsaslanan epizod). Mahnıvari mövzular 
və instrumental simfonik tipli tematizm bu simfoniyada sanki iki 
sərbəst təbəqə əmələ gətirir ki, bu da, heç şübhəsiz, əsərin mu-
siqi quruluşunun üslub rəngarəngliyinə təsir göstərir. Simfoni-
yanın xalq-mahnı tematik əsası milli folklorun müxtəlif janrları-
na xas olan variasiyalı inkişaf prinsipini şərtləndirir. Lakin bila-
vasitə əsas mövzuda faktura və tembr vasitələri ilə variasiya 
olunma əsas obrazı dəyişmir. Yaxud, məsələn, birinci hissənin 
köməkçi mövzusu işlənmə xarakterinə malik variasiyalar sayə-
sində inkişaf edir. Köməkçi mövzunun başlanğıc intonasiya hal-
qasının bəndlərlə təkrarlanması zamanı orkestr səslənməsinin di-
namikasında fərqlər özünü göstərir. Dinamikanın yüksəlişi rit-
mik gərginlik, sekvensiya bölünmələri, köməkçi mövzudan ay-
rılmış motivlərin təkrarlanması yolu ilə baş verir.  

Birinci simfoniya bəstəkarın yaradıcılıq üslubunda başlanğıc 
mərhələ olmaqla yanaşı, həmçinin Azərbaycan simfonizminin 
formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir: bu əsərdə müşa-
hidə edilən milli musiqi prinsiplərinə əsaslanan inkişafın dünya, 
xüsusən rus simfonizm ənənələri ilə sintez edilməsi tendensiyası 
“Karvan” simfonik lövhəsində və Böyük Vətən Müharibəsi ha-
disələrinə həsr olunmuş İkinci simfoniyasında davam etdirilir.  

 
*** 

 
“Karvan” orkestr pyesi kimi geniş tanınan musiqinin ilkin 

variantı S.Hacıbəyov tərəfindən 1945-ci ildə Məhdimqulu adına 
Türkmənistan Dövlət Opera və Balet teatrının sifarişi ilə yazıl-
mış “Kəminə və Qazı” operasının simfonik epizodunu təşkil 
edirdi. Daha sonra bu fraqment konkret janr-simfonik lövhə xü-
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susiyyətlərini qazanaraq, sərbəst formaya qədər inkişaf etdirilir. 
İlk dəfə bu əsər Niyazinin rəhbərliyi altında Ü.Hacıbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri tərəfindən ifa olunub. 
1955-ci ildə əsərin Ü.Hacıbəyova həsr olunmuş yeni orkestr re-
daksiyasında partiturası işıq üzü görür. Orta Asiya mənzərələrini 
əks etdirən “Karvan”ın musiqisində S.Hacıbəyovun peyzaj təs-
virinə meyil göstərməsi üzə çıxır. Bəstəkar burda özünü mənzə-
rəçi rəssam kimi göstərir. Təbiət obrazlarının təsvirində S.Hacı-
bəyov fərdi, təkrarolunmaz ustalıq, həssas bədii duyum göstər-
mişdir. “Karvan” simfonik əsəri musiqi vasitələrinin seçimində-
ki ixtiraçılıq, parlaq obrazlılıq və ifadəliliyi ilə seçilir. “Kar-
van”ın obraz rəngarəngliyi açıqlanmış süjet proqramına malik 
olmasa da, bir çox məqamda A.Borodinin “Orta Asiyada” sim-
fonik pyesinə yaxındır. Cənub təbiətinin mənzərəsi – ucsuz-bu-
caqsız səhralar, karvanlar və karvanbaşının qəmli musiqisi 
konkret bədii ifadə vasitələri ilə açıqlanır  

Əsərin qayəsində fəlsəfi məna da var: insan və təbiət vəhdət-
dədir. Tələsmədən hərəkət edən karvanın ayaqları altında qalan 
səhranın möhtəşəm mənzərəsini seyr edən insan sanki təbiətin 
qoynunda əriyərək yox olur. Əsərin musiqi mövzuları xarakte-
rikdir və xüsusi obrazlı lakonizmlə fərqlənir.  

“Karvan”da bəstəkarın əsas məqsədi əsərin arxitektonikası-
nın bitkinliyinə və mütənasib quruluşuna nail olmaqdan ibarət 
idi. Proqram başlanğıcı əsərin üçhissəli strukturunu müəyyən 
edir. Əsərin əsas mənasını təcəssüm etdirən anlar belə bir sxem 
üzrə inkişaf edir; karvanın görünməsi, təbiət hadisələrinin coş-
ması, karvanın uzaqlaşaraq gözdən itməsi.  

Artıq girişin ilk səslərindən ritmik impuls meydana gəlir ki, 
bu da bütün miniatür boyu karvanın daimi hərəkətinin təsvirini 
yaradır. Giriş hissədə əmələ gələn səs fonu iki elementdən iba-
rətdir. Birincisi – ucsuz-bucaqsız səhranı, məkanı və sükutu 
təmsil edir və sadə, lakonik vasitələrlə – bas klarnet, faqot və 
skripkanın flajoletlərinin sanki isti havada əriyən sədaları ilə ya-
radılır. İkincisi – hərəkətin ritmi ilə bağlı olub, çox sadə şəkildə, 
bas simli alətlərin və arfanın “addımları” ilə, təcəssüm olunur. 
Onların yerişi yekrəng və müntəzəmdir – eyni kvarta gedişləri 
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əks hərəkətdə də təkrarlanır. Bu, rəvan, süst “yuxulu” yır-
ğalanmanı xatırladır. Kiçik bir təsviri detal – ksilofon və zınqı-
rovların cingiltili sekundaları, fleytanın yüngül “uçuşları” dəvə-
lərin qumrovlarının səsləşməsi ilə assosiasiya olunur. 

Musiqidəki konkret təsvir “Karvan”da tematik materialın xü-
susi lakonizminin üstünlük təşkil etməsini şərtləndirir. Şərti ola-
raq “Karvan mövzusu” kimi adlandırılan mövzu dörd xanədən 
ibarətdir. Bu pillə-pillə enən, kvinta diapazonu ilə məhdudlaş-
dırılmış melodiya klarnetin ifası ilə müşayiət olunur.  

Melodiyanın sanki pauzalarla “ kəsilmiş” bölümləri, ikinci 
əskidilmiş pillə vasitəsilə yaradılan harmonik effekt, melodiya-
nın xarakterik fonla gücləndirilən ritmik yekrəngliyi, bas klarne-
tin tembri “karvan mövzusu”na sərt-arxaik görünüş verir. Əsərin 
əsas obrazı da onunla əlaqəlidir və dəfələrlə keçirilərək, har-
monik və orkestr boyaları ilə zənginləşdirilir.  

Əsərin ikinci obrazı ilk dəfə olaraq solo fleytada səslənən 
mövzu ilə bağlıdır.  

 

 
 
Onun quruluşunda və inkişafında bir çox amillər bəzəkli mu-

ğam monodiyasına söykənir – improvizəli quruluş, intonasiya 
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fazaları ilə inkişaf, eyni bir emosional rakursda uzun müddət 
qalma bu qəbildəndir.  
 

 
 

Lakin inkişaf prosesində “muğam” mövzusu sanki durğun-
luqdan çıxır, onun intonasiyaları daha həyəcanlı və dinamik olur. 
Musiqi çoşqun reçitativ monoloq cizgiləri əldə edir ki, bu da öz 
kökləri ilə muğama bağlıdır.  

“Karvan”ın hər iki əsas mövzusunun ekspozisiyası boyu 
ümumi tonal plan dəyişilməz qalır və d-moll çərçivəsi ilə məh-
dudlaşır. Yalnız reçitativ monoloq mövzunun ifadəsi zamanı g-
moll – subdominanta sahəsinə yönəlmə baş verir. Tonal sferanın 
milli özünəməxsusluğu “Karvan”ın hər iki mövzusunun məqam 
əsasının xüsusi koloriti ilə: “Şur” muğamı və onun bölmələrin-
dən biri olan “Hicaz”la müəyyən edilir 

Simfonik lövhənin birinci bölməsi əvvəl simlilərin, daha 
sonra mis nəfəsli alətlərin ifasında akkordlarla “karvan mövzu-
su”nun təsviri ilə bitir. Mövzuda gərginliyin artmasına sanki 
aşıq musiqisində eşidilən kvarta-sekunda səslərin güclənməsi tə-
sir edir. Səslənmənin dinamikası artaraq orta bölmədə kulmina-
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siya nöqtəsinə çatır. Səhrada qəfil yaranan qasırğanın mənzərəsi 
sanki dinləyiciyə əyani şəkildə görünür. Birinci hissənin musiqi 
materialı burada nəzərəçarpacaq dərəcədə mənalandırılır. Ritmik 
fon əvvəlki ağır ahəngini itirərək, iki dəfə tezləşir. Fleytanın 
solosunda triol intonasiyalar qarşılıqlı şəkildə kəsişirlər, uz-
laşırlar. Burada akkordların müşayiəti ilə “karvan mövzusu”nun 
əzmli fanfarları israrlı səslənir. Səslərin sürətli axınının qarşısını 
gözlənilmədən orkestrin titrək tutti-si saxlayır. Bu andan etiba-
rən əsas tonallığın dominantlığı ön plana keçir. Gərgin harmonik 
fonda yüngül imitasiya olunmuş səsləşmələr – “karvan mövzu-
su”nun əks-sədaları yaranır. Tədricən musiqidə sakitlik, səslən-
mədə tarazlıq yaranır. Yenidən başlanğıc bölmənin təqdimolun-
ma qaydasında bəzi dəyişikliklərlə mövzular sakitcə səslənir. 
Səslər getdikcə azalır, yox olur – karvan da gözdən itir... lap 
uzaqdan güclə eşidilən zınqırovların da səsi kəsilir. 

“Karvan”ın üçhissəli kompozisiyası dəqiq quruluşu və bit-
kinliyi ilə seçilir.  

“Karvan”ın mövzuları bütün əsər boyu elə bir böyük modifi-
kasiyalara uğramır və bəstəkar tərəfindən verilmiş ilkin xarakte-
ristika dəyişilməz olaraq qalır. Əsərin proqramı materialın təş-
kili metodunu şərtləndirir ki, burada təkrar və variasiyalılıq 
aparıcı prinsiplər kimi önə çıxır. “Karvan”ın əsas tematizminin 
qarşılıqlı intonasiya əlaqəsindən danışmaq olar. Sərt-asketik 
“karvan mövzusu” ilə fleyta partiyasının oynaq-zərif mövzusu 
arasında ümumi cəhətlər çoxdur. Musiqi tematizminin vahid 
ahəng-intonasiya əsası bir sıra müxtəlif kontrapunkt uy-
ğunlaşmalarda xüsusilə aydın görünür, məsələn reprizdə: eyni 
vaxtda “karvan mövzusu” ilə fleytanın melodiyası arasındakı 
ziddiyyət intonasiya yaxınlaşması baxımından eyni bir obrazın 
iki cəhəti kimi qəbul edilir.  

“Karvan”ın orkestr tərtibatı təmiz tembrləri, şəffaflılığı və 
partituranın “yüngüllüyü” ilə seçilir. Burada solo alətlərin – 
fleyta, klarnet, skripka, faqotun partiyaları zəngin surətdə təqdim 
olunur. Orkestrə xüsusi tembrə malik xarakter alətlər – arfa, ksi-
lofon, zınqırovlar daxil edilir. Birinci mövzunun inkişafında 
tembr dəyişmələri prinsipindən istifadə olunub. Birinci hissə bo-
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yu “karvan mövzusu” növbə ilə klarnetdə, faqotda, skripkada və 
mis nəfəs alətləri qrupunda keçir. Bu rəngarəng tembr variasiya-
ları mövzunun ifadəli keyfiyyətini zənginləşdirir, müxtəlif ko-
loritli səslənmələrə yol açır. S.Hacıbəyovun ustalığı orkestrdə 
crescendo üsulundan məharətlə istifadə etməsində də özünü gös-
tərir ki, bu da çox yerinə düşən və xüsusən karvanın yaxınlaşma-
sı effektinin təzahürü ilə bağlıdır; tədricən orkestrin tərkibində 
mis nəfəsli alətlər qrupuna üstünlük verilir, eyni zamanda səs di-
namikası da artır, ayrı-ayrı alətlərin solo ifa prinsipi orkestr 
qruplarının solo ifası ilə əvəzlənir. 

Orta hissə boyu tutti hökmranlıq edir. Bu halda orkestr faktu-
rası sıxlaşdırılır, ağac-nəfəsli alətləri və simli alətlər qrupunun 
yüksək registrlərinin kəskin-gərgin səslənməsi “karvan mövzu-
su”nu aydın intonasiya ilə ifa edən mis alətlərin akkordları ilə 
qarışır. Reprizada tədrici diminuendo prinsipindən istifadə olu-
nur ki, bu da alətlərin sayının azaldılması, aşağı registrə keçid və 
səslənmənin ppp qədər azaldılması ilə müşayiət olunur. 

 “Karvan”da S.Hacıbəyovun təsviri obrazlar yaratmaq baca-
rığı daha qüvvətlə özünü büruzə verir. Bəstəkarın bu yaradıclıq 
xəttini sonrakı əsərlərində də izləmək olar.  

 
*** 

 
Müharibədən sonrakı illər Azərbaycan simfonik musiqisinin 

sürətli dirçəliş mərhələsidir. Bu dövrdə yaradılmış Q.Qarayevin 
İkinci simfoniyası və S.Hacıbəyovun İkinci simfoniyası (1946), 
C.Hacıyevin Üçüncü simfoniyası (1947) – bəstəkarların yetkin 
ustalığının nümunələri sayıla bilər. 

 Xalqın faşıst işğalçıları üzərində qələbəsi, əmin-amanlığın, 
sülhün bərqərar olunması həyati dəyərlərin bütün təzadları və 
ziddiyyətləri ilə əks etdirilməsinə, onların çoxcəhətliliyinin dərk 
olunmasına yol açırdı. Geniş, sabit dünyagörüşünün və onun ya-
radıcı təcəssümünün təzahürü olan simfoniya janrı da məhz bu 
tələblərə cavab verməli idi. 

S.Hacıbəyovun Birinci simfoniyasında özünəməxsus şəkildə 
təcəssüm olunan milli mövzu, İkinci simfoniyada “keyfiyyətcə-
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yeniləşmiş şəkildə – müasir ideyalar, hisslər, yeni həyat ritmləri və 
intonasiyalar sayəsində dirçəldilir”1. 

S.Hacıbəyovun İkinci simfoniyasında öz xalqını sevən və 
onun həyəcanlarını hiss edərək cavab verən bir sənətkarın vətən-
pərvərlik pafosu duyulur.  

Dörd hissəli simfoniyanın əsasını xatirələrin dramatizmi, sa-
kit düşüncələr, qələbə sevinci təşkil edir. Əsərin dramaturji 
konflikti epik miqyas və ümumiləşmələr qazanan xalq-vətənpər-
vərlik konsepsiyasına əsaslanır. 

S.Hacıbəyovun İkinci simfoniyasının dörd hissəsi bəstəkarın 
qarşısına qoyduğu bədii məqsədin ardıcıl olaraq açıqlanmasına 
xidmət edir: hüzn səhnələrindən, xalqın rəşadətli mübarizə səh-
nələrindən (I hissə) başlamış, janr-məişət səhnələrinin dinamik-
liyi (skertso) və qəhrəmanlıq lirikası (Andante) vasitəsilə işğalçı 
düşmən üzərində qələbə sevinclərinə qədər (final) – bunlar 
simfoniyanın ideya-dramaturji konsepsiyasını təşkil edir. Dra-
maturji baxımdan simfoniyanın birinci hissəsi daha mühüm əhə-
miyyətli və iri həcmlidir. Burada hərb və sülhlə bağlı konfliktli 
obrazlar musiqiyə daxil edilir. Birinci hissənin obraz məzmunu-
nun diapazonu da genişdir; həm müharibə həyəcanı atmosferi, 
nifrət dolu etirazların gücü, həm mübarizə əzmkarlığı var, həm 
də qəmli lirika – müharibədə həlak olanların xatirəsinə rekviyem 
öz təzahürünü tapır. 

Simfoniyanın dramaturji tamlığının yaranmasında birinci 
hissənin giriş mövzusu böyük rol oynayır və dinləyicini simfoni-
yanın obrazlar aləmi ilə tanış edən proloq kimi qəbul olunur., 
Moderato bölməsinin başlanğıcında səslənən kvinta sədası uni-
son şəkildə bütün orkestr qruplarında keçərək, ümumxalq fəla-
kət siqnalı kimi səslənir. 

Bu səda yalnız giriş mövzusunun deyil, simfoniyanın, demək 
olar ki, bütün əsas mövzularının intonasiya rüşeymi kimi çıxış 
edir. Skripka, ağac-nəfəsli alətlər, valtorna, violonçel, trombon 
və kontrabasların ifasında kvinta sədasının kanonik səsləşməsi 

                         
1 Aбeзгауз И.В. Талант, гражданственность, мастерство // Советская 

музыка, 1968, № 2.  
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böyük registr diapazonunu əhatə edir, ümumilikdə, orqan səslən-
məsinin təəssüratı yaranır.  

Girişin ikinci bölməsi – Andante qayğılı düşüncələr, ağır fi-
kirlər atmosferi ilə bağlıdır. Materialına görə, bu, başlanğıc böl-
mənin – Moderato-nun davamı olub, lakin bir qədər dəyişilmiş 
şəkildə verilir. Burada interval gedişləri nisbətən məhduddur 
(kvintanın əvəzinə tersiya), ritmika qırıq nəfəslidir. Andante böl-
məsində temp sona doğru daha da zəifləyir. Pauzalarla kəsilən (3 
xanə, 2 xanə, 1 xanə) Andante mövzusu baş vermiş hadisələrdən 
təsirlənmiş insanın hissləri ilə assosiasya yaradır. Giriş hissənin 
bölmələri – Moderato və Andante arasında qəti sərhəd çəkmək 
mümkün deyil. Bu, müxtəlif cəhətlərdən təqdim olunmuş vahid 
bir obrazdır: müharibə ilə bağlı həyəcanlı xəbər – bu xəbərə 
emosional reaksiya. Bu baxımdan bütün giriş hissə boyu osti-
nato saxlanılan punktir ritmik şəkil də obrazın tamlığına təsir 
göstərir. 

Giriş – simfoniyanın başlanğıc emosional tezisi, onun dra-
maturji düyün nöqtəsidir; həyəcanlı, qəmli musiqidə qədim epo-
sun əlamətləri hiss olunur. Girişin musiqisi “Şur” muğamının 
məqam  əsası ilə,  xüsusən  “Hicaz”  bölməsi  ilə bağlı olub,  mu-
ğam dəstgah silsiləsindən dəramədlə - instrumental prelüdiyanın 
obrazı ilə assosiasiya olunur.  

Simfoniyanın bütün hissələrində giriş mövzusu dəfələrlə tək-
rarlanaraq, Vətən obrazının simvolu, fəal mübarizəyə səsləyən 
daxili səsin təcəssümü kimi çıxış edir. Bu mövzu böyük emo-
sional qüvvəyə və özünəməxsusluğa malikdir. Epizodik olaraq 
səslənməsinə baxmayarq, girişin musiqisi möhkəm surətdə 
yaddaşlara həkk olunur, musiqinin bütün inkişafı boyu özünü 
göstərməklə, əsərin əsas qayəsi kimi qəbul edilir. Silsilənin 
üçüncü hissəsində girişin mövzusu məhz bu qisimdə özünü gös-
tərir. Ciddi düşüncə və hisslərin dəyişməsini ifadə edən Andan-
te-nin obrazlar aləminə daxil olarkən isə, onun şəkli dəyişir. Rit-
mik genişlənmə sayəsində birinci hissənin əvvəlindəki punktirli 
ritmik şəklin kəskinliyi, sərtliyi yumşalır. Girişin mövzusu solo 
violonçellərdə (hissənin əvvəlində) və trubalarda (Andante-nin 
sonunda) səslənərək, Andante-ni çərçivəyə alır. Simfoniyanın 
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finalındakı introduksiyada girişin mövzusu şəklini dəyişərək 
(intervalların kvinta və sekstaya qədər genişlənməsi, yuxarıya 
doğru hərəkət), təntənəli, qəhrəmanlıq ruhunda səslənir.  

Giriş təkcə həyəcan və narahatlıq simvolu kimi çıxış etmir. 
O, birinci hissədə çoxplanlı obraz mənası kəsb edir. Epik başlıq 
kimi, giriş mövzu birinci hissənin əsas və əlavə mövzularından 
əvvəl səslənir, bununla da onların obraz mənasını dəqiq surətdə 
bir-birindən ayırır. Birinci hissənin reprizası qarşısında giriş 
mövzusunun səslənməsi dramaturji rolu baxımından analoji xü-
susiyyətə malikdir. Girişin materialı işlənmə bölməsində fon 
əhəmiyyəti qazanmaqla, musiqinin inkişafında emosional gər-
ginliyi gücləndirir. Musiqinin inkişaf prosesində dönüş anlarında – 
emosional yüksəlişlərin kuliminasiyalarında çıxış etməklə, giri-
şin musiqisi dərin daxili mənasını qoruyub saxlayaraq, mübari-
zənin əsas məqsədini xatırladır: bu mövzu Vətən obrazı ilə bağ-
lıdır. Eyni vaxtda, girişin kompozisiya struktur rolu da mühüm-
dür. Sonrakı hadisələrin əhəmiyyəti barədə xəbər verən giriş üz-
vi şəkildə birinci hissənin əsas partiyasına daxil olur.  

Əsas partiya – müharibə ilə bağlı xalqın üzərinə düşmüş ağır 
sınaqlar haqqında qəmli hekayə, dinc, xoşbəxt günlər barədə xa-
tirə kimi səslənir. 
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Mövzunun inkişaf etdirilməsində əsas metod variantlılıqdır 
ki, bu da onu xalq mahnıları nümunələrinə yaxınlaşdırır. Musi-
qinin ümumi strukturu – güzgülü repriza elementlərinə malik 
üçhissəli formadır.  

Reprizada əsas mövzunu yenidən simli alətlər səsləndirir. 
Reprizanın sonuna doğru simlilərin səsi tədriclə azalır, yalnız 
yüksək registrdə skripkanın tembri saxlanılır. Əsas partiyadan 
köməkçi partiyaya keçid sərbəst aralıq hissə olmadan baş verir. 
Girişin materialına əsaslanan çox da böyük olmayan beşxanəli 
Andante dəhşətli hadisələr haqqında xatırlatma kimi səslənir. 

Əgər əsas partiya monoloq-hekayə kimi qəbul edilirsə, kömək-
çi partiya obyektiv-lirik tonlara boyanmış monoloq-düşüncədir. 

 

 
 

Əsas partiyanın monolit bütövlüyündən fərqli olaraq, kö-
məkçi partiya melodik-intonasiya məzmunu ilə fərqlənən, bir-bi-
rini tamamlayan iki tematik elementin birləşməsindən ibarətdir. 
Onlardan biri qəmli, hüznlü düşüncələri, digəri dolu etirazı tə-
rənnüm edir. Köməkçi partiyanın birinci tematik elementi im-
provizasiya quruluşuna görə fərqlənir. 

Onun quruluşu və inkişaf prinsipi, “Bayatı-Şiraz” muğamı 
ilə bağlıdır. Köməkçi partiyanın  reprizasında birinci tematik 
element kompakt beşsəsli kanonda simlilərin ifasında səslənir. 
Onun orkestr koloriti – kameralıdır, şəffafdır. 
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Köməkçi partiyanın ikinci tematik elementi melodiya-in-
tonasiya məzmununa görə yeni deyil, ilkin muğam-improvizə 
elementindən əxz olunub . 

Baş verən dəyişikliklər xanə ölçüsünün vəznlənməsi və met-
rik vurğuların böyük fəallığı nəticəsində baş verir. Simlilərin 
sərt unison çalğısında, kontrabaslarda e-moll-un ağır tonika sə-
sinin ostinatosu fonunda ikinci tematik element, demək olar ki, 
nitq ifadəliliyi əldə edir. “Etiraz mövzusunun” (köməkçi parti-
yanın orta epizodunun mövzusunu belə adlandırmaq olar) üç də-
fə keçirilməsi müharibəyə qarşı publisist pafosla fərqlənən mo-
noloq kimi qəbul edilir.  

Lirik köməkçi partiyanın obrazı qəhrəmanlıq, mərdlik xüsu-
siyyətləri ilə tamamlanır. “Etiraz mövzusunun” inadla təkrarlan-
ması kulminasiya – Andante maestozo-ya  gətirib çıxarır. Dəh-
şətli hadisələr haqqında özünəməxsus xatırlatma kimi, Andante 
maestozo-ya simfoniyanın girişindən motiv daxil olunur. Kö-
məkçi partiya skripkaların yüksək registrdə səslənməsinin zəiflə-
məsi ilə bitir. 

Birinci hissənin işlənmə bölməsi qəfildən, hazırlıqsız başla-
nır. Onun üç bölməsi epik, möhtəşəm döyüş səhnəsinin ardıcıl 
mərhələləri kimi təqdim olunur. Birinci bölmə – fuqatonun marş 
şəkilli mövzusu aqressiv qüvvələrin obrazını ifadə edir və into-
nasiya baxımından S.Hacıbəyovun Birinci simfoniyasının skert-
sosundakı hücum mövzusunu xatırladır. Fuqatonun inkişaf dina-
mikası yüksəlmə və enmə fazalarının ardıcıl əvəzlənməsi ilə xa-
rakterikdir. Növbəti bölmədə – Piu mosso xalq mübarizəsinin 
qəhrəman obrazları nümayiş olunur, onların təkamül prosesində 
əks qüvvələrin enerjisi aktivləşdirilir. Lakin getdikcə “Etiraz 
mövzusu”nun mis alətlərində möhtəşəm səslənməsində xalqın 
obrazında qəhrəmanlıq xarakteri təsvir olunur. 

“Etiraz mövzusu”na daxil edilən qısa motivlər orkestr qrup-
ları üzrə “paylanır”. Onlar böyük ritmik enerjiyə malikdir və 
trombon, truba, tuba, valtorna, simli və ağac-nəfəsli alətləri 
qruplarında israrla təkrarlanmaları orkestr məkanını doldurur. 
Böyük kulminasiyadan sonra  birinci hissəni başlayan girişin 
materialı yenidən bütünlüklə təkrarlanır.  
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Birinci hissənin reprizası nəzərəçarpacaq dərəcədə ixtisar 
edilib. Əsas partiyada yalnız ilkin quruluş qorunub saxlanır, əla-
və partiyanın miqyası daha çox ixtisar edilir – tamlığını itirir, 
daha fraqmentar olur, eləcə də köməkçi partiyanın iki tematik 
elementinin ifadə olunmasında da ardıcıllıq dəyişir. Reprizdə 
məna yükü “ etiraz mövzusu”nun üzərinə düşür. Valtornun solo 
ifasında, “c” tonik səsi fonunda o, daha mərdanə və hüznlə səs-
lənir Birinci hissənin xarakterində ballada xüsusiyyətləri hiss 
olunur. Bu, əsas mövzunun təhkiyə quruluşunda, xanələrin met-
rik strukturunda (9\8), ümumi sərt, tutqun koloritində, hisslərin 
gərginliyində, sonata Allegro-nun yekun bölmələrində lirik 
“şərhlər”in mövcudluğunda özünü göstərir. 

Skertso – simfoniyanın ikinci hissəsi silsilədə ikili rol oyna-
yır. Bir tərəfdən, birinci hissənin dramatizmini artırır, digər tə-
rəfdən, birinci hissənin dramaturji xəttini davam etdirərək, düş-
mənlə mübarizəyə hazır olan xalqın enerjisini tərənnüm edir. 
Skertsonu başlayan mövzunun özəyi Azərbaycan xalq rəqsinə 
yaxın metroritmik quruluşa malikdir.  

Mürəkkəb üçhissəli formada yazılmış skertsonun orta epizo-
du bir neçə tematik elementə malik olması ilə fərqlənir. Bu ele-
mentlər gah çox, gah da az dəqiq və sabit, oynaq şəkildə bir-biri-
ni əvəz edərək, son nəticədə oyun xarakterli bütöv bir mənzərə 
yaradır.  

Birinci tematik element solo skripkada səslənir. Bu melodiya 
“des-g” triton intonasiya ilə yekunlaşan nəğmə xarakterli melo-
diyadır. Mövzunun müşayiətində səslənən bas simlilərin pissika-
tosu və faqotun sərt, kəskin stakkatosu da daxil olaraq, emosio-
nal həyəcan atmosferi yaradır. 

Solo trubaların gur tembrində rəqs mövzusu səslənir. Gur səs 
axınına düşən mövzu daha çox şücaət, mərdlik xarakteri qazanır: 
əvvəlki gərgin enən hərəkət fəal yüksəlişlə əvəz olunur, sekven-
siya halqaları bölünməyə məruz qalır, faktura sıxlaşdırılır. Kul-
minasiyaya çatdırılan mövzu orkestrin ağac-nəfəsli alətlər qru-
punun sürətli fiqurasiyalarında əriyir. Nəzərəçarpacaq dərəcədə 
“qəhrəmanlaşdırılmış” bu epizoda uyğun olaraq, birinci hissənin 
köməkçi partiyasından Bayatı-şiraz mövzusu trubaların ifasına 
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daxil edilir. Başlanğıcda xarakteri daha çox lirik olan bu mövzu 
skertsonun qəhrəman obrazları sferasına daxil olaraq, böyük 
dəyişikliyə uğrayır. Kvinta sədasının sonunda əlavə edilən 
ritmik artım ona güclü məqsədyönlü xüsusiyyətlər aşılayır. 

Skertsonun repriza hissəsinin əvvəlindəki şən obrazları geri 
qaytarır. 

Lakin kodada şən rəqs mövzusu soyuq və sərt səslənir. 
Ağac-nəfəsli alətlərin müşayiətilə, rəqs mövzusunun ikinci xa-
nəsindən mərkəzləşmiş motivin mexaniki fasiləsiz təkrarlanması 
bu təəssüratı daha da gücləndirir. Skertso onu başlayan solo tru-
baların kvarteti ilə sona çatır.  

Skertsonun dinamikası, onun hərəkətinin impulsivliyi üçüncü 
hissənin musiqisi ilə – Andante ilə tarazlaşır, o, İkinci simfoniya-
da silsilənin ağır templi üçüncü hissəsinin ənənəvi funksiyasını 
daşıyır. Andante simfoniyanın ideyasının açılmasında daha bir 
halqadır. O, birinci hissədən yalnız intonasiyası ilə deyil, həm də 
musiqinin lirik istiqaməti ilə seçilir. Andante-nin lirikası qəhrə-
manlıq, mərdlik xüsusiyyətləri ilə əhatələnib və solo violonçeldə 
müşayiət olunan giriş mövzu ilə başlayır. Bu mövzu ilə Simfoni-
yanın giriş mövzusunun intonasiya yaxınlığı aydın sezilir.  

Andante-nin musiqisində əvvəldən səslənən düşüncə – möv-
zuya cavab olaraq, yüksək registrdə skripkaların ifasında “ümid 
mövzusu” (şərti olaraq belə adlandıraq) səslənir. Ümumi tutqun 
koloritdə günəş şüası kimi peyda olmaqla, o, gələcək qələbənin 
müjdəçisi kimi qəbul edilir.  

Andante-nin orta hissəsi əsas mövzunun variasiyalı dəyişmə-
lərinə əsaslanır. Mövzunun diapazonu sona qədər genişlənir. 

Andante-nin sonunda giriş mövzusunun və “ümid mövzu-
su”nun təkrarlanması materialın qısaldılması hesabına yarımçıq 
repriza yaradır ki, bunu repriza – koda da adlandırmaq olar. 

Dördüncü hissə – final simfoniyanın obrazlarının inkişafına ye-
kun vurur. Bu yekun əvvəlki hissələrdəki materialın cəmlənməsi ilə 
deyil, həm də humanist qüvvələrin qələbəsi ideyasını tərənnüm 
edən yeni, plakat obrazın təsdiqlənməsi ilə əldə olunur. Finalda 
bəstəkar geniş janr rəsmi-ümumxalq şənlik səhnəsini yaradır. 
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Finalın birinci mövzusu əvvəlki hissələrin dramaturji inkişaf 
xətlərindən irəli gələn təbii nəticədir.  

Mövzu melodiya baxımından yekcins deyil. Burda marş rit-
mi ilə birləşən mahnı və instrumental musiqi elementləri özünü 
göstərir.  

Finalın ikinci mövzusu tonallıq cəhətdən birinci ilə əlaqəlidir 
və üzvü şəkildə onun davamıdır. Musiqidə baş rolda melodiya 
deyil, ritmlərin şıltaq oyunu, orkestr registrləri və tembrlərinin 
ziddiyyətli şəkildə qarşı-qarşıya qoyulması vacib rol oynayır.  

Getdikcə bayram obrazını yaradan ağac-nəfəsli və simli alət-
lərin səsləşməsi ikinci plana ötürülür. Ön planda isə, birinci his-
sənin köməkçi mövzusu durur. Şən, yüksək emosional əhval-ru-
hiyyənin müharibədə həlak olan qəhrəman üçün axıdılan hüznlü 
göz yaşlarını xatırladan valtornanın monoloqunun dramatizmi 
ilə uzlaşması psixoloji ikiplanlılıq yaradır. 

Finalın birinci dramatik-kədərli mövzusu simli və ağac-nə-
fəsli alətlərinin kompakt tembrində verilir. 

Finalın reprizası ekspozisiya ilə müqayisədə elə bir xüsusi 
dəyişikliyə uğramır. Koda birinci hissənin əsas və köməkçi 
mövzularının birləşməsinə əsaslanır. Dueti əsas mövzu başlayır, 
köməkçi mövzu isə iki xanə sonra çıxış edir. Əsas mövzunun 
metrik sferasına (9/8) daxil olaraq, köməkçi mövzunun xanə öl-
çüsü dəyişir. (birinci hissənin ekspozisiyasında 3/4). Əsas möv-
zu f-moll tonallığında verilir. Köməkçi mövzu da elə bu tonal 
“məkana” daxil edilir. Koda yalnız finalın kulminasiyası kimi 
qəbul edilmir. Burada birinci hissənin mövzularının təkrarlan-
ması obrazlı məna daşıyır. Təhkiyənin son fazasının onun baş-
lanğıcı ilə qarşılaşdırılması simfoniyanın ideya genişliyini daha 
əyani,  real  edir.  “Qələbə”  mövzusunun  finalında  “Vətən”  möv-
zusuna yüksəlmə ideya ümumiləşməsinin dərinliyinə təsir gös-
tərir. Vətənin faciəvi taleyi ilə bağlı mövzuların birinci hissədən 
qaytarılması qələbənin parlaq bayram rəngləri ilə işləndiyi əsə-
rin son hissəsində dinləyici tərəfindən bütün bəşəriyyətə ünvan-
lanmış çağırış kimi qəbul edilir – böyük humanist ideyaları mü-
dafiə etmək, dünyanı müharibə təhlükəsindən qorumaq. 
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Strukturuna görə, final rondo xüsusiyyətlərinə malik mü-
rəkkəb üçhissəli formadan ibarətdir. Bilavasitə kodaya keçən bu 
üç böyük bölmə finalın formasının əsasını təşkil edir. Lakin hər 
bölmənin quruluşunun ayrıca təhlili, eləcə də tematizmin inkişaf 
xüsusiyyətləri və üsullarına diqqət rondo prinsipinin rolunu da 
aydın edir. Bu, hər şeydən öncə, dəfələrlə və inadla “qələbə 
mövzusu”nun təkrarlanmasında özünü göstərir. Beləliklə, fi-
nalda üç hissəli strukturun sintetik formasının və rondonun əla-
mətləri açıq-aydın görünür.  

İkinci simfoniyanın silsiləsində digərlərinə nisbətən daha çox 
inkişaf edən əlavə partiya (“etiraz mövzusu”) xalq fəlakəti obrazı-
nın mənasını qazanır. Müxtəlif qiyafələrə düşərək, o, birinci hissə-
nin gərgin dinamikasına daxil olur və birinci hissənin ekspozisiya-
sında ciddi və sərt hərbi çağırış kimi səslənir; Andante-də əhəmiy-
yətinə görə “müəllifin” monoloquna yaxınlaşır, nəhayət, birinci his-
sənin reprizasında və əsərin finalında gah kamera rekviyemi kimi, 
gah da müharibə qəhrəmanlarının xatirəsinə ağı kimi qəbul edilir.  

Simfoniyanın humanist özülə malik obrazlarında qəhrəman-
lıq-epos xüsusiyyətləri də aydın hiss olunur. Bu, birinci hissədə-
ki Piu mosso epizodunun aktivliyində, skertsonun rəqsvari me-
lodiyasının ritmik enerjisində, Andante-nin qəhrəmanlıq məc-
musunda, finalın qələbə-bayram dinamikasında özünü göstərir. 

Müharibə obrazlarının yaradılması üçün istifadə edilən into-
nasiyaların asketizminə zidd olaraq, humanist obrazların xarak-
teristikasında (məsələn, “etiraz mövzusu”) insan nitqinə yaxın 
olan hərarətli, canlı intonasiyalardan istifadə edilir. “Etiraz möv-
zusu”nda nitq intonasiyaları ilə oxşarlıq, “Segah” muğamının 
daha ifadəli intonasiyalarından istifadə hesabına, bu intonasiya-
nın aktiv metroritmik dəyişməsi, eləcə də mövzuların təkrarlan-
maları arasında tez-tez baş verən çoxmənalı təzadlar və simlilə-
rin solo tembri sayəsində yaranır. Obrazların diapazon genişliyi – 
epik, dramatik, lirik, məişət obrazları – ifadə vasitələrinin xarak-
terik və müxtəlif şəkildə qarşılıqlı nüfuz etməsinə gətirib çıxarır. 

Janr müxtəlifliyi və xüsusən, lirik və epik planın məqsəd-
yönlü qarşılaşdırılması İkinci simfoniyaya dərin dramaturji mə-
na, mürəkkəb bədii məzmun verir. İnstrumental reçitativ hissə-
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lərdə meydana çıxan və “müəllifin sözü” kimi səslənən (An-
dante-də və finalda) “müəllif haşiyə çıxmaları”, aydın səslənən 
müəllif kredosu, silsilənin yekununda açıq ifadə olunan lirizm – 
bütün bunlar İkinci simfoniyaya böyük liriklik, fikir subyektivli-
yi verir və əsasında duran ifadəli, dramaturji prinsipləri bir qədər 
lirik-dramatik simfonizmin prinsipləri ilə yaxınlaşdırır. 

İkinci simfoniyanı Böyük Vətən Müharibəsinə həsr olunmuş 
xalq epopeyası adlandırmaq olar. Epik Vətən obrazları (giriş, bi-
rinci hissənin əsas və köməkçi partiyaları), döyüş səhnələri (bi-
rinci hissənin fuqatosu), xalq etirazı obrazının konsentrasiyası 
və xalq qələbəsinin təsdiqlənməsi (final) – buna parlaq sübutdur.  

Ayrı-ayrı hissələrdə lirik-dramatik simfonizm elementləri ol-
maq şərtilə, İkinci simfoniyada epiklik böyük çəkiyə malikdir.  

Epik elementin üstünlük təşkil etməsi birinci hissənin əsas və 
əlavə partiyalarının qapalılığında və bitkinliyində, silsilə boyu 
giriş mövzunun dəyişmədən təkrarlanmasında, ekspozisiya çər-
çivəsində əsas partiyanın mövzusunun üç dəfə keçirilməsində 
özünü göstərir. Epik prinsipin üstünlüyü birinci hissənin işlənmə 
bölməsində antoqonist başlanğıcın konfliktli toqquşması mənzə-
rəsinin təsvirində də görünür. 

Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, simfoniyanın əsas 
musiqi obrazları müharibə dövrünün müxtəlif janrlarına – həm 
ənənəvi folklor, eləcə də kütləvi janrlarına əsaslanır. Onlardan 
istifadə böyük rola malikdir və yalnız ona görə yox ki, bəstəkar 
Böyük Vətən müharibəsinin xalq təfəkküründə obrazlı-bədii tə-
cəssümünə çalışır,  həm  də ona  görə ki,  o,  özü,  hətta  hisslərini,  
bədii düşüncələrini ifadə edən zaman, bu formalar çərçivəsində 
düşünür. Doğma folkloru və şifahi ənənələrə malik peşəkar mu-
siqi janrını – muğamı gözəl bilməsi S.Hacıbəyova onun yalnız 
xarakterik intonasiya və formayaradıcı xüsusiyyətlərindən deyil, 
həm də tembr zənginliyindən və milli instrumental musiqinin 
rəngarəngliyindən geniş istifadə etməyə imkan verir.  

Mahnı mövzularında melodik xətt ilkin motivi təkrarlayan və 
variasiya edən halqalardan ibarət zənciri xatırladır. Xalq mahnı 
mövzuları üçün tipik olan bu inkişaf birinci hissənin əsas par-
tiyasının mövzusunda meydana gəlir. Rəqs mövzularında melo-
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diyalar  qısa  nəfəsli  olması,  dəqiq  ritmi,  kvadrat  strukturu  ilə 
(skertso mövzusu, ikinci final mövzu) seçilir. Bəstəkar muğam 
janrından daha geniş istifadə edir. Muğam quruluşunda olan 
mövzuların melodiyaları bəzən onun müəyyən parçaları ilə üst-
üstə düşərək, (“etiraz mövzusu”) bilavasitə muğamın əsas in-
tonasiyalarından doğulur, bəzən isə, muğamın bütün səs sırası 
əsasında qurulur.  

Simfoniyada muğama xüsusi əhəmiyyət verilir, belə ki, 
məhz onun silsilələrdən keçməsi hesabına (“etiraz mövzusu”) 
xalq obrazının təsdiqlənməsinə nail olunur. 

Simfoniyanın mövzularında xalq-məişət janrlarından istifadə 
edərkən bəstəkar sadəcə onların musiqi üslubunun olduğu kimi 
köçürülməsi ilə məşğul olmur, doğma musiqi dilinin ənənələri 
üzərində yaradıcı şəkildə işləyir. Məsələn, “etiraz mövzusu”nda 
birinci mənbəyə – muğama yaxın intonasiya özülünü göstərmək-
lə, musiqinin sonrakı inkişafını yeni ahəng quruluşuna (Segah-
Rast) sərbəst modulyasiya yolu ilə, musiqinin nitq xarakterinə 
xüsusi ifadəlilik verən sərt intervallar tətbiq etməklə xalq musi-
qisindən fərqli bir istiqamətə yönəldir. 

Mövzuların janr əsası tematik inkişafın xarakterinə məlum 
nişanələri qoyur. Deyildiyi kimi, xalq musiqisinin inkişafı üçün 
səciyyəvi olan təkrar prinsipi, variantlılıq, variasiyalılıq S.Hacı-
bəyovun simfoniyasında silsilənin daha böyük bölmələri üçün 
(Andante-nin orta bölməsi) aparıcı metodlardır. 

Simfoniyanın musiqi materialının inkişaf etdirilməsi üsulla-
rına: “açar” mövzuların mütəmadi təkrarlanması (“etiraz mövzu-
su”nun Andante və finalda təkrar edilməsi) silsilənin bölmələri-
nin inkişafına simfoniyanın giriş hissəsinin leytmotivinin daxil 
edilməsi aiddir. Mövzuların bir-birinə qarşılıqlı nüfuz etməsi də 
böyük rol oynayır, simfoniyanın intonasiya-tematik məzmunu 
girişin materialından törəyir.  

İkinci simfoniyada orkestr yazısı da dramaturji inkişafa tabe 
olur. O, müəyyən ölçülü orkestr təbəqələrindən, uzun müddət 
davam edən tembrlərdən istifadə yolu ilə geniş dekorativ naxış-
ları ilə fərqlənir. 
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S.Hacıbəyov alətlərin tembr xüsusiyyətlərini çox yaxşı hiss 
edir. Simli alətlər, xüsusən skripkalar qrupu geniş və ifadəli şə-
kildə təfsir olunub. Onların səmimi tembrindən birinci hissənin 
xarakter baxımından lirik olan əsas və köməkçi partiyalarında, 
skertsonun orta epizodunda istifadə olunur. Qəhrəmanlıq ruhu-
nun daşıyıcısı kimi mis alətlər qrupu çıxış edir; skertsonun janr- 
məişət obrazlarını ağac-nəfəsli alətlər daha yaxşı çatdırır.  

Simfoniyada tembr daramaturgiyası musiqinin inkişaf prose-
sindən ayrı qalmır və onun əsas mərhələlərini əks etdirir. 

Girişdə verilən “Vətən mövzusu” silsilənin bütün sonrakı 
hissələrində simlilərin ifasında səsləndirilir. Birinci hissənin rep-
rizasında valtornada səsləndirilən “Ağı” mövzusu eyni tembrdə 
finalda da təkrarlanır. Bu cür məna “tağları”na partiturada tez-
tez rast gəlinir. Ayrı-ayrı alətlərin solo ifası davamlı xarakter da-
şıyır. Bu, əsasən valtornanın və skripkaların solo ifasında“etiraz 
mövzusu”nun səslənməsinə aiddir. 

İkinci simfoniyanın orkestr tərtibatı üçün alətlərin funksiya-
larının dəqiq bölgüsü xarakterikdir. Materialın ekspozisiyası za-
manı, bir qayda olaraq, eyni növ alətlər qrupundan istifadə olu-
nur, daha sonra digər qruplar da səslənməyə qoşulur, orkestrov-
kada dialoq prinsipi isə üstünlük təşkil edir.  

İkinci simfoniya bəstəkarın yaradıcılığının birinci mərhələsinə 
yekun vuran əsər olmaqla, eyni zamanda S.Hacıbəyovun bədii-
kompozisiya ustalığına yiyələnməsi yolunda böyük paya malikdir. 

 
“GÜLŞƏN” baleti 

 
S.Hacıbəyovun 1950-ci ildə yazdığı “Gülşən” baletində mu-

siqili xoreoqrafiya vasitələri ilə yeni həyat quruculuğunun mən-
zərəsi yaradılır, insanların qarşılıqlı münasibətlərindəki estetik 
məsələlərə, dostluq və məhəbbət mövzularına toxunulur.  

Bəstəkarın milli rəqsin xüsusiyyətlərini yaxşı bilməsi, müa-
sirliyi incəliklə duyması ona parlaq və rəngarəng balet partitura-
sı yaratmağa imkan vermişdir..  
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Ə.Bədəlbəylinin “Qız qalası” və S.Hacıbəyovun “Gülşən” ba-
letləri milli musiqili xoreoqrafiyada böyük tərəqqiyə yol açan 
əsərlər olub, Q.Qarayevin balet yaradıcılığına da təkan vermişdir.  

 

 
 

Gülşən baletindən səhnə 
 

“Gülşən”nin birinci redaksiyasında (librettosu Qəmər Al-
maszadənin) bir sıra çatışmazlıqlar özünü biruzə verirdi. Baletdə 
süjetin çoxplanlılığına nail olunmamış, iştirakçıların xarakterləri 
zəif inkişaf etdirilmişdir. Süjetin dramaturji açılması baxımından 
“Yuxu səhnəsi” bir qədər saxta görünürdü. Baş verənlərin real-
lıqdan təxəyyülə keçməsi (köhnə baletlərə xas olan xüsusiyyət 
kimi) məzmununa görə az əsaslandırılmışdır və ənənəvi balet di-
vertismentini yaratmaq cəhdi kimi qəbul edilirdi. 

Baletin 1958-ci ildə Moskvada Azərbaycan ədəbiyyatı və in-
cəsənətinin İkinci dekadasına hazırlanmış ikinci redaksiyasında 
librettoçular (Q.Almaszadə və P.Abolimov) süjet planını bir 
qədər dərinləşdirirlər.  

 Son variantda “Gülşən”in musiqili-səhnə kompozisiyası ay-
dınlığı və lakonikizmi ilə seçilir. Burada lirika və məişət, təbiət 
mənzərələri ilə əməyin təsviri üzvi şəkildə bir-birinə çulğalaşır. 
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S.Hacıbəyovun üç pərdəli baletində xalq obrazı aparıcı əhə-
miyyətə malikdir. Bu, həm hadisələrin əsas hərəkətverici qüvvə-
si, həm də musiqili dramaturgiyanın canlı özəyidir. Kollektiv 
səhnələrdə (I aktda “Pambıq yığımı”, I aktın birinci şəklində 
“Fəhlələrlə səhnə” və “Fəhlələrin rəqsi”) əmək mövzusu rəqs 
vasitəsilə açılır.  

Əmək rəqsləri, onların plastikası əmək prosesinin ritmikliyi-
ni, ahəngdarlığını çatdırır. “Pambıq yığımı” epizodunda peyzaj 
poetikləşdirilir, əməkdən doğan sevinc aşılanır. Musiqinin əsa-
sında fleytanın ifasında “Çoban-bayatı” melodiyası durur.  

Xalq musiqi praktikasında geniş yayılmış bu lirik improviza-
siya bəstəkar tərəfindən yenidən mənalandırılır. Musiqinin dəqiq 
ölçülü axınına Gülşənin leytmotivi qatılır. Bununla da onun ob-
razının xalqla qırılmaz bağlılığı vurğulanır. Melosun sərbəst va-
riasiyası, metrikanın reçitativ-improvizə olunmuş sərbəstliyi 
“Çoban-bayatı” musiqinin özünəməxsusluğunu incəliklə imitasi-
ya edir. 

“Pambıq yığımı” nömrəsi əhəmiyyəti və geniş musiqi mate-
rialına görə sərbəst simfonik lövhəyə qədər böyüyür və ümumi-
ləşmiş əhəmiyyət kəsb edərək, kollektiv əməyə münasibəti ifadə 
edir.  

“Gülşən”də xalqın obrazının traktovkasında, balet ənənəsinə 
uyğun olaraq, rəqs süitasına daha böyük rol ayrılır. Üzvi şəkildə 
musiqi dramaturgiyasına daxil olaraq, o, tamaşanın kollektiv 
qəhrəmanının xarakterinin ifadə edilməsində əsas vasitədir. Çox 
vaxt süitaya daxil edilmiş ayrı-ayrı nömrələr qəhrəmanların əla-
və xarakteristikasını almağa kömək edir. Bu yolla ikinci pərdədə 
“Qızların valsı”nda zərif tonlarda Gülşən və Azadın xəyalpər-
vərliyi təsvir olunur. Həmin pərdədə “Kişilərin rəqsi”ndəki qəh-
rəmanlıq-şücaət ritmləri Gülşənin xarakterinin mübarizliyini, 
enerjisini vurğulayır.  

“Gülşən” baletində Azərbaycan rəqsinin ünsürləri, janr rən-
garəngliyi geniş tərzdə istifadə olunur.  

İştirakçıların özünəməxsus rəqs hərəkətləri ilə yanaşı, odlu 
temperamentli kişi rəqsləri və incə ornamenti, plastikası ilə fərq-
lənən gözəl, yumşaq qadın rəqsləri də böyük dəqiqliklə təqdim 
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olunur. Baletdə qədim “Yallı” rəqsi yeni məna kəsb edir. Bütün 
balet boyu musiqinin inkişafı prosesində intonasiya cəhətdən ha-
zırlanan və finalda səslənən “Yallı” xalqın ruhunun qəhrəmanlıq 
obrazının simvolu kimi baletin ideyasını tərənnüm edir. 

Diapazon baxımından böyük olmayan mövzunun sadəliyi və 
lakonizmi, ölçülü-marş ritmi, mis və zərb alətlərinin güclü ifası 
ilə orkestrovka, güclü tutti baletin nikbin ideyasına müvafiq 
emosional əhval-ruhiyyə, bayram təntənəsi yaradır. 

Xalq səhnələri ilə bilavasitə əlaqədə baletin aparıcı obraz-
larının – yeni əxlaqın, əməyə yeni münasibətin daşıyıcıları olan 
Gülşən və Azadın xarakteristikaları verilir. Bütün balet boyu 
Gülşənin daxili gözəlliyi, əmək uğurları, qələbələri ilə bağlı 
mövzular işlənilir. Onun timsalında zəmanə qadınlarının ən gö-
zəl xüsiyyətləri birləşdirilib – qadınların enerjisi, yorulmazlığı, 
əməyə münasibəti, səmimiliyi, məhəbbətdə zərifliyi, maraqları-
nın kollektivin maraqları ilə üst-üstə düşməsi.  

Gülşənin xarakteristikasında “Pambıq yığımı” səhnəsindəki 
rəqs mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu rəqs onun xalqdan ayrıl-
maz olduğunu vurğulayır. Qəhrəmanın lirik xarakteri I pərdədə 
“Gülşənin Azadla adajiosu”nda emosional musiqi ilə açıqlanır. 

I aktın II şəklində “Uşaqlarla rəqs” vasitəsilə Gülşənin təbiə-
tinin gənclik xüsusiyyətləri çatdırılır.  

Rəqs Gülşənin simlilərin ifasında zarafatyana-yüngül musiqili 
sual frazası üzərində qurulur. Ona uşaqların xorunu xatırladan fley-
taların ifası ilə cavab verilir. Rəqsin birinci bölməsindəki musiqinin 
tondan-tona keçməsi, gözəl skertsonu vals ilə əvəzləndirir. 

Müsbət balet qəhrəmanlarının ənənəvi rolunda Gülşənin sev-
gilisinin obrazı – mühəndis Azad durur. Gülşən (birinci və üçün-
cü pərdədə “Adajio”) və Əhmədlə (birinci pərdədə “variasiya-
lar”) birgə xarakteristika ilə yanaşı, Azad pantomim səhnələrdə 
çıxış edir: “Azadın hekayəti” və “Arzu səhnəsi”. Azadın yeganə 
solo rəqsi üçüncü pərdədəki “Variasiya”dır.  

Baletin dramaturji konfliktini zahirən yaradan Əhmədin ob-
razıdır. Hisslər və ictimai borc, Gülşənə məhəbbətlə onun seçdi-
yi oğlana nifrət hissi arasında mübarizə Əhmədin qəlbində çevri-
liş yaradır – o, dostluq borcunu şəxsi hisslərindən yüksək tutur.  
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Baletdə “Əhmədin qısqanclığı”, “Əhməd tək” səhnələri vasi-
təsilə personajın daxili təlatümləri verilir. Pantomimalarla rəqs 
arasında sərhədlər çox vaxt silinərək yoxa çıxır. Bu, məsələn, 
“Kolxozçuların qayıtması” səhnəsində baş verir. Bu səhnədə 
pantomima bilavasitə və üzvi şəkildə parlaq boyalı xalq rəqsinə 
keçir. “Daşqın səhnəsi”ndə pantomima hərəkətverici rol oynayır. 

Musiqi kompozisiyasının bütövlüyünün əsas prinsipini bale-
tin ayrı-ayrı nömrələrinin aydın struktur tamlığının simfonik in-
kişafın ardıcıllığı ilə uzlaşması təşkil edir. Buna leytmotivlər, 
xüsusən Gülşənin leytmotivi, onların qarşılıqlı əlaqəsi və inkişa-
fı əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Baletdə Gülşənin leytmotivi aparıcı əhəmiyyət kəsb edir. 
“Bayatı-Şiraz”ın məqam əsası, oxunaqlı kantilena, melodik çev-
rələrin plastikliyi ona zəriflik, dalğınlıq nəcib qadınlıq görkəmi 
verir. Gülşənin leytmotivi I aktın “Adajio”sunda bütünlüklə işti-
rak edərək, romantik poetikləşdirilmiş kantilenaya qədər yüksə-
lir. Daha sonra “Adajio”nun sonunda, birinci pərdədə “Pambıq 
yığımı” rəqsində “Azad və Əhmədin variasiyaları”nın kodasında 
mahiyyətcə dəyişməz olan bu mövzu yaxın tonallıqlara transpo-
zisiya edilir. 

“Arzu səhnəsi”ndə Gülşənin leytmotivi melodik konturlarını 
saxlamaq şərtilə üzvi şəkildə Gülşən və Azadın əlvan xəyalları 
mühitinə daxil olur. Əmək prosesini tərənnüm edən üçüncü pər-
dədə “Qızların rəqsi”ndə Gülşənin leytmotivi öz plastikliyini itirir 
və ritmik cəhətdən bölünərək, marş şəkilli xüsusiyyətlər əldə edir.  

Baletin musiqisinin inkişafındakı bütövlük, tamlıq yalnız 
leytmotiv işlənilməsi vasitəsilə deyil, həm də ayrı-ayrı musiqi 
fraqmentlərinin, bəzən hətta bütöv rəqslərin reminissensiyası 
üsulu ilə yaradılır. 

Musiqinin bütün parlaqlığına rəğmən, “Gülşən” baleti bir sı-
ra  çatışmazlıqlardan  xali  deyil.  Bu,  hər  şeydən  əvvəl,  süjetdəki  
dramatik konfliktin librettoda kifayət qədər əsaslandırılmaması 
ilə bağlıdır. Əsas iştirakçıların “üçbucağı”nı təşkil edən obrazla-
rın toqquşması xarici süjet faktoru xarakteri daşıyır. “Gülşən”in 
musiqi dramaturgiyasına da öz təsirini göstərən librettodakı ça-
tışmazlıqlar bəstəkarın imkanlarını məhdudlaşdırmışdır. Musiqi 
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dramaturgiyasında konfliktli toqquşan xətlərin kifayət qədər in-
kişaf etdirilməməsi baletin musiqisində sağlam və aydın emosi-
yaları, ümumilikdə sakit ahəngi şərtləndirir.  

 “Gülşən”nin musiqi dili dərin ifadəli milli xarakteri ilə fərq-
lənir. Baletin rəqs səhnələrində əmək, məişət, təbii, adət-ənənə-
lərlə bağlı müxtəlif lövhələr – buradan da Azərbaycan xalq mu-
siqisinin təkrarolunmaz xüsusiyyətləri öz əksini tapır. 

“Gülşən”nin birinci redaksiyasında “Səməni” və “Qazaxı” 
kimi xalq rəqsləri bütünlüklə istifadə olunmuşdu. İkinci redaksi-
yada isə, onlar çıxarılmışdı. Yalnız üçüncü pərdədə, “Rəfiqələrin 
rəqsi”ndə və “Yürüş”də “Tərəkəmə” və “Vağzalı” xalq rəqslə-
rinin parçalarından istifadə olunub. Lakin onların da intonasiya 
quruluşu bəstəkar tərəfindən özünəməxsus orijinal üslubun 
axarında üzvi şəkildə həll olunur. Məsələn, “Rəfiqələrin rəq-
si”ndə əsas olaraq götürülən lirik toy rəqsi “Vağzalı” S.Hacıbə-
yov tərəfindən qəhrəmanlıq xarakteri daşıyan rəqsə çevrilir. Nə-
ticədə, “Rəfiqələrin rəqsi” xalq rəqsinin yeni, bəstəkarlıq varian-
tı kimi qəbul edilir. “Yürüş”də əsas olaraq “Tərəkəmə” rəqsin-
dən istifadə edərkən bəstəkar bu rəqsin məqam və forma təşkilini 
qoruyub saxlamışdır. (Mayə – Segah – Şikəsteyi-fars – Mayə – 
Segah). Eyni vaxtda prototipə “yeniliklər” də daxil edilir. Orta 
bölmədə (Şikəsteyi-fars) melodik hərəkət, xalq variantında oldu-
ğu kimi, dominanta “predikt”inin təkrarlanması yolu ilə sonrakı 
dinamikaya yol açılır. Xalq rəqsinin melodik əsası saxlanılmış-
dır, intonasiya inkişafındakı dəyişikliklər, melizmlərin xanənin 
qeyri-zərbəli hissəsində paylanması, ritmik nüanslar bu kimi ye-
niliklərə aiddir. 

Baletin rəngarəng, zərif orkestr nüansları ilə zəngin instru-
mentovkası da xüsusi diqqət tələb edir. İstedadlı orkestr tərtibatı 
ustası olan S.Hacıbəyovun “Gülşən”in partiturasında çox ixtira-
ları üzə çıxır. Müxtəlif orkestr tembrlərini uyğunlaşdırmaqla o, 
orkestr səslənməsinə lazımi zənginlik və təravət verən maraqlı 
boyalar tapır. “Daşqın səhnəsi”ndə, “Fəhlələrlə səhnə”də və ba-
letin finalında qatı tembrlərdən, ağır bas səslərdən, orkestr “tut-
ti”-sindən istifadə olunur. İnstrumentovkanın zərifliyi və gözəlli-
yi ilə “Gülşənin uşaqlarla rəqsi”, I aktda “Qızların rəqsi” xüsusi-
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lə alətləşdirmənin zərifliyi və gözəlliyi ilə seçilir: bu nömrələrdə 
zınqırovların səsi xüsusi kolorit yaradır.  

Bəstəkar ustalıqla orkestr tembrlərini balet qəhrəmanlarının 
xarakteristikasında tətbiq edir. Beləcə, Gülşənin obrazı qoboy və 
simlilərin isti lirik tembri ilə əhatələnir (I aktda “Adajio”). Azər-
baycan peyzajının obrazı Azərbaycan xalq çalğı aləti tütəyin səsi 
ilə assosiasiya olunan fleyta-pikkolonun gur tembri ilə vurğula-
nır. “Fəhlələrin rəqsi”ndə truba, trombonların tembrindən istifa-
də olunur. 

Baletin partiturasında daha çox istifadə olunan solo alətlər fley-
ta- pikkolo və  qoboydur. Fleyta və  qoboyun solo ifasından “Pam-
bıq rəqsi”ndə, “Gülşən və Azadın adajiosu”nda istifadə olunur. 

Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin daxil edilməsi ilə parlaq or-
kestr partiturasını S.Hacıbəyov baletin xalq janrı səhnələrində 
tətbiq edir: “Kolxozçuların qayıtması” və “Qızların rəqsi”nə – 
tar, “Yürüş”ə – zurna və dəf, “Əsəd kişinin rəqsi”nə – balaban 
daxil edilib. Mis və zərb alətləri də çoxşəkilli istifadə olunub, 
zərb alətləri xalq tembrlərindən istifadə etməklə S.Hacıbəyov 
xalq musiqisi alətlərinin səsləndirilməsinin imitasiyasında ifadə-
li-təsirli effektə nail olur. Truba, skripka, faqot və barabanın 
kombinasiyasında sazın səslənməsi yaradılır (III aktda “Qızların 
rəqsi”). “Əhmədin qızlarla rəqsi”ndə alt tembrindən istifadə et-
məklə isə, kamançanın səsinə bənzər səs əmələ gəlir. 

 “Gülşən” baletinin premyerası 1950-ci il dekabrın 30-da ke-
çirilmişdir. Tamaşanın uğur qazanmasında M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrı kollektivinin bu tama-
şaya ayırdığı yaradıcı maraq, quruluşa peşəkar diqqət böyük rol 
oynamışdır. Tamaşanın quruluşunun uğurlu olmasına istedadlı 
balerina, SSRİ Xalq artisti, baş rolun ifaçısı, həm də libretto mü-
əllifi və quruluşçu xoreoqraf Qəmər Almaszadə nail olmuşdur. 
Q.Almaszadə milli rəqs xüsusiyyətlərini klassik formalarla uz-
laşdıran xoreoqrafiya vasitələri ilə partituranın quruluşuna çox 
uğurlu açar tapa bilmişdir. Milli rəqslər baletdə xalq obrazının 
xarakteristikasının mahiyyətini açıqlayır.  

 Q.Almaszadənin tərəf müqabilləri də ona layiqli artistlər ol-
muşdur – K.Bataşov (Azad) və Y.Kuznetsov (Əhməd). Rəssam 
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Ə.Almaszadə tərəfindən ümumi şən koloritli rəngli dekorasiyalar 
hazırlanmışdır. I aktda pambıq sahəsinin mənzərəsi və III aktda 
parlaq bayram səhnəsi rəssamın işində daha uğurlu alınmışdır. 
Dirijor Niyazi baletin partiturasını diqqətlə oxuyaraq, həssalıqla 
yanaşmış və onu daha əlvan rənglərlə təfsir etmişdir. 

“Gülşən”in premyerası geniş ictimai rezonans doğurmuşdur. 
Çoxsaylı resenziyalarda deyilirdi ki, S.Hacıbəyovun obrazlı mu-
siqisi sayəsində teatr müasir həyatı, zəhmətkeş-qurucu insan 
obrazlarını xoreoqrafiya dilinə çevirə bildi. 

1952-ci ildə “Gülşən” baleti SSRİ Dövlət Mükafatına layiq gö-
rülmüşdür. Bu mükafatlara musiqinin müəllifi S.Hacıbəyov, libret-
toçu, quruluşcu və Gülşən rolunun ifaçısı Q.Almaszadə, dirijor Ni-
yazi, artistlər K.Bataşov və Y.Kuznetsov layiq görülmüşlər. 

1959-cu ildə “Gülşən” baleti M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Dövlət Opera və Balet Teatrında ikinci redaksiyada səhnələşdiril-
miş və Moskvada keçirilən ikinci Azərbaycan ədəbiyyatı və incə-
sənəti dekadasında Böyük Teatrın səhnəsində ifa olunmuşdur.  

 
SİMFONİK ORKESTR ÜÇÜN “UVERTÜRA” 

 
Azərbaycanda uvertüra janrının inkişafında milli musiqimizin 

klassiki Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının uvertürası böyük 
rol oynayaraq, yalnız operanın ideyasının üzvi ümumiləşməsi ki-
mi deyil, həm də sərbəst forma kimi böyük əhəmiyyətə malikdir.  

“Koroğlu”nun uvertürasında xalq musiqisinin janr və forma-
larının rus simfonizminin ənənələri ilə sintezi, xalq musiqi təfək-
kürünün ümumi prinsiplərinin dərin fərdi ifadəsi – bu janrın gə-
ləcək inkişafında bünövrə rolunu oynamışdır. Uvertüra janrının 
inkişafında R.M.Qliyerin “Şahsənəm” operasının uvertürasının 
məhsuldar və müsbət təsirini də qeyd etmək yerinə düşər. 

Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycan bəstəkarları-
nın uvertüralarında qəhrəmani-vətənpərvərlik tematikası üstün-
lük təşkil edirdi. Buna misal olaraq, Niyazinin “Döyüşdə” 
(1941), Süleyman Ələsgərovun “Bayram uvertürası” (1945), 
Midhət Əhmədovun “Qəhrəmanlıq uvertürası” (1945) əsərlərini 
misal göstərmək olar.  
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XX əsrin 50-ci və sonrakı illərində milli uvertüra janrı yeni 
mövzularla zənginləşir: əmin-amanlığın sevinci, qəhrəmanlıq 
pafosu İ.Quliyev, N.Əliverdibəyovun uvertüralarında ifadə olu-
nur. O.Zülfüqarovun “Şənlən xalqım” uvertürası bu janrın par-
laq nümunəsi sayıla bilər. 

Yuxarıda qeyd olunan milli simfonik uvertüra nümunələri 
arasında S.Hacıbəyovun 1956-cı ildə bəstələdiyi “Uvertüra” xü-
susi yer tutur. Əsər sevinc dolu koloriti ilə, musiqinin inkişaf 
prosesinin ümumi dinamik məqsədyönlülüyü ilə, forma yığcam-
lığı və maraqlı orkestrovkası ilə diqqəti cəlb edir. S.Hacıbəyo-
vun “Uvertürası”nda klassikanın ən gözəl ənənələri öz təzahürü-
nü tapır. 

S.Hacıbəyovun “Uvertürası”nda bu janrın ən yaxşı nümunə-
lərinə xas müsbət keyfiyyətlər toplanmışdır – obrazların ziddiy-
yəti və xarakterikliyi, ifadənin lakonikliyi, “hadisələrin” nisbə-
tən sürətlə bir-birini əvəzləməsi, inkişafın aydın məntiqiliyi, mu-
siqinin parlaqlığı, coşqunluğu. S.Hacıbəyovun uvertürası hər 
hansı bir təkrarçılıqdan uzaqdır. Doğma milli musiqinin, eləcə 
də rus klassik və Avropa musiqisinin ən təsirli ənənələri müəllif 
tərəfindən fərdi bədii üslub nöqteyi-nəzərindən işlənilmişdir. 

“Uvertüra”nın tematizminin parlaqlığı, inkişafın ümumi ob-
razlı-məna istiqaməti əsərdə proqramlılıq keyfiyyətləri aşkar 
edir. Musiqi xalqa, onun qüdrətinə, yaradıcı qüvvəsinə həsr 
olunmuş himn kimi səslənir.  

“Uvertüra”nın musiqi dramaturgiyası əsərin əsas ideyasının 
parlaq formada, mükəmməl şəkildə açılmasına və təsdiqinə isti-
qamətlənib.  

Əsərdə sonata allegro formasının ölçüləri dəqiq düşünülmüş 
detalları ilə seçilir və kifayət qədər lakonikdir. Əsər bütövlükdə 
bir nəfəsə açıqlanır və kulminasiyaların məqsədyönlü surətdə 
paylanmasını nəzərdə tutan vahid bir kompozisiya kimi qəbul 
edilir.  

“Uvertüra”nın əsas mövzusu əsərin atmosferini müəyyən 
edir: onun sevinc dolu zəngin musiqisi dinləyicidə kütləvi bay-
ram şənliyi təəssüratı yaradır.  

 



 239 

 
 

Bütöv, birnəfəsə səslənən əsas mövzu struktur baxımından 
üç hissəlidir. O, orta hissədə bir neçə kiçik bölməyə ayrılır.  

 Birinci bölmə bütövlükdə, əsas mövzunun obrazının əsasını 
təşkil edən oyun başlanğıcını gücləndirən tematik variant kimi 
qəbul edilir.  

 İkinci bölmədə əvvəlki materialın inkişafı əsas mövzunun or-
ta hissəsində yerləşən sonuncu bölməyə gətirib çıxarır ki, bu da 
əsas mövzunun başlanğıcındakı “təkanverici” intonasiyaya əsasla-
nır. Bu intonasiyanın israrlı təkrarından sonra repriza səslənir. 

Əsas mövzunun quruluşu simmetrikliyi ilə fərqlənir: onun 
orta hissəsindəki bölmələrin hər birində fərdi tematik özək ümu-
mi hərəkət formaları ilə – enən və ya yüksələn qammavari fiqu-
rasiyalarla əvəz olunur. Bu, bir tərəfdən, aydın şəkildə bir böl-
məni digər bölmədən ayırır, digər tərəfdən, musiqinin inkişafın-
dakı fasiləsizliyi təmin edir. 

Əsas mövzuda birləşdirilmiş rəqs və marş xüsusiyyətləri mu-
siqiyə dolğunluq, tükənməz enerji, xüsusi təntənə aşılayır. Əsas 
mövzunun dinamik inkişafına ritmin möhkəmliyi də təsir göstə-
rir. Bu yalnız əsas mövzunun deyil, ümumilikdə bütün əsərin 
mühüm emosional-ifadəli komponentidir. “Uvertüra”nın əsas 
mövzusuna nəzər salarkən diqqəti ilk cəlb edən – ritmin dəqiq, 
ciddi təşkil olunmasıdır. Ritmik fiqurlarının dövri təkrarlanması – 
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yalnız əsas mövzunun hər bölməsi çərçivəsində deyil, onun 
ümumi inkişaf prosesində xarakterik olan bir keyfiyyətdir. Məhz 
bu, musiqinin hərəkətini eyni bir istiqamətdə təşkil edir.  

 

 
 

Qısa ritmik fiqurların və bütöv xanələrin dövri təkrarlanma-
sının əsasında ritmik ostinatlıq durur. “Uvertüra”nın musiqisinin 
inkişafında onun rolu böyükdür. Bir tərəfdən, musiqi materialı-
nın dinamikləşməsinə təsir göstərir, digər tərəfdən, müəyyən qə-
dər sabitləşmiş hərəkətin ümumi formaları boyu ideya-obrazın 
tamlığı, vəhdəti effektini yaradır.  

Əsas mövzudan köməkçi mövzuya keçid üzvi surətdə baş 
verir. Əsas mövzunun inkişafının sonuncu fazası dinamikanın 
gücləndirilməsi ilə xarakterizə olunur, sonradan bu, enən xroma-
tikləşmiş gedişlərdə zəifləyərək, “Uvertüra”nın köməkçi mövzu-
suna gətirib çıxarır. 
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Simlilərin ifasında səslənən köməkçi mövzuda təcəssüm olu-
nan obraz hərarətli hisslərə bürünmüş səmimi, ürəkdən gələn xe-
yirxah lirika ilə bağlıdır.  

Mövzunun ümumi xarakteri işıqlı, elegiya çalarına malikdir. 
Musiqidə kantilena xüsusiyyəti və deklamasiya-nitq ifadəliliyi 
uzlaşır.  

Əsas və köməkçi mövzular arasındakı zahiri fərqə bax-
mayaraq, onların kompozisiya quruluşu ilə bağlı bir ümumilik 
var. Hər iki mövzunun strukturunun əsasında musiqi dinamika-
sının yüksəlişi və enməsi fazalarının mütənasibliyi prinsipi du-
rur. Bu, mövzulara simmetriklik xüsusiyyəti verir, formanın də-
qiqliyinə təsir göstərir. Metroritmik baxımdan köməkçi mövzu 
əsas mövzu ilə müqayisədə daha “sərbəstdir”. Əsas mövzuda 
olduğu kimi, köməkçi mövzunun müşayiətində də xromatik əks 
hərəkətli quruluşlar böyük rol oynayır.  

Köməkçi mövzunun melodik əsası xalq mahnı qaynaqları ilə 
birbaşa əlaqəlidir.  

Onun inkişafının dolğunluğunda polifonik faktor da az rol oy-
namır. Əgər əsas mövzu üçün homofon-harmonik quruluş xarak-
terikdirsə, köməkçi mövzunun melodiyasının təbiəti onun inkişa-
fında əsas faktorlardan biri olan polifoniyanı meydana çıxarır. 
Simlilərin ifasında köməkçi mövzunun imitasiyalı – tematik inki-
şafına truba və valtornaların ifasında yeni melodik xətt qoşulur. 
Tədricən registr və tembrlərin qat-qat yığılması polifonik əsası 
qatılaşdırır. Simlilər köməkçi mövzunu səsləndirməkdə davam 
edir, mis alətlər imitasiya işini həll edir, ağac-nəfəsli alətlərin par-
tiyası isə, həmin fraqmentin harmoniya fakturasına əsaslanır.  

İşlənmə bölməsinin ümumi məqsədi – ekspozisiyanın əsas 
musiqi obrazlarının ifadə imkanlarının maksimum şəkildə açıl-
masından ibarətdir. İşlənmə bölməsinin kompozisiyası əsas və 
köməkçi mövzuların ayrı-ayrılıqda və birgə inkişafı üzərində qu-
rulmuş bir sıra bölmələrdən ibarətdir. Onların daxilində gizli 
qalmış təzadlı elementlər aşkara çıxarılır.  

İşlənmə bölməsi faqotun solo ifasında sakit, marş quruluşlu, 
bir qədər qroteskli səslənən mövzu ilə başlanır. Demək olar ki, 
onun əsasını köməkçi mövzunun çevrilmiş şəkildə verilən ilkin 
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intonasiyası təşkil edir. İşlənmənin əvvəlində iştirak edən alətlə-
rin sayı minimuma qədər azalır. Faqot, fleyta tematik, simlilər 
isə, müşayiətçi funksiyasını daşıyır.  

Faqotun mövzusunun növbəti halqası solo fleytanın ifasında 
təkrarlanır. Bu iki alət arasında tematik funksiyanın sonrakı növ-
bələnməsi özünəməxsus kəskin xarakterli dialoq yaradır. Solo 
alətlərin tembr və registr fərqi burada böyük rol oynayır.  

Daha sonra əsərin inkişaf prosesinə “Üvertüranın” əsas möv-
zusunun fleytaların, klarnetin ifasında səslənən və violonçellərin 
qısa passajları ilə müşayiət olunan motivi daxil olur, orkestrin 
müxtəlif registrlərində səslənərək kəskin xarakter alır. Dinami-
kanın güclənmə dərəcəsindən asılı olaraq, inkişaf prosesinə baş-
qa alətlər də qoşulur, orkestr tərkibi artır. Dəfələrlə təkrarlanma-
lar, bir-birini əvəzləyən solo alətlərin səslənməsi yumor təbiətini 
yaradır. Musiqinin yüngül, əyləncəli, oyun xarakteri işlənmə bö-
lümünün əvvəlindəki kobud-biçimsiz koloritini zəiflədir. 

Skertso motivinin intensivliyi ümumi hərəkət formalarının 
yaranmasına gətirib çıxarır. Kənar registrlər – simli və ağac-nə-
fəsli alətlərin partiyası ritmik pulsasiya ilə zənginləşir. Orta re-
gistrdə isə, mis nəfəsli alətlərdə köməkçi mövzunun ayrı-ayrı in-
tonasiya elementlərinin şəffaf polifonik toxunması özünü göstə-
rir. Solo faqotun mövzusu burada mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Onun bu prosesdə iştirakı hər dəfə yeni bölmənin əvvəli ilə bağ-
lıdır. Bu, ona əlaqələndirici-intermedia mənasını verir. 

Birinci bölmədə orkestr səslənməsində artan dinamika kulmina-
siya nöqtəsinə çatır. Yüksək registrdə ağac-nəfəsli alətlər və skripka-
ların kəskin trelləri fonunda, yenidən işlənmə bölməsinin başlanğıc 
mövzusu səslənir. Simlilərin tembri ilə uzlaşaraq, mis nəfəsli alətlə-
rin gur, parlaq tembri, dəqiq stakkato ritmi onda sərt xarakter yara-
dır. İşlənmənin ikinci bölməsi köməkçi mövzunun intonasiya-tema-
tik parçasını inkişaf etdirir. Köməkçi mövzunun ayrı-ayrı intonasiya 
elementlərinin polifonuk toxunması ağac-nəfəsli alətlərin fiqurasiyalı 
hərəkəti fonunda simli alətlərin vasitəsilə inkişaf etdirilir. 

Bu fiqurasiyalı hərəkətin əsasını əsas mövzudan alınmış üç-
səsli motiv təşkil edir. Əsas mövzudan köməkçi mövzuya daxil 
edilən ayrı-ayrı intonasiyalar zamanı yaranan sərbəstlik mövzu-
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ların üzvi əlaqəsi və dərin daxili vəhdətin nəticəsidir. Materialın 
inkişafının əsas metodu subdominanta dairəsi üzrə inkişaf edən 
sekvensiyadır. Yüksələn sekvensiya həlqələri üzrə hərəkət edən 
köməkçi mövzu H-dur-a – ikinci bölmənin tonallığına modulya-
siya edir. Vahid tonal mühit ilə bu cür əhatələnmə bölməyə tam-
lıq və bitkinlik verir. 

İnkişaf prosesi güclü dinamik dalğa ilə yuxarıya doğru irəli-
ləyərək “a” pedal səsində dayanır – beləliklə, işlənmənin yeni 
bölməsi başlayır. Bu bölmə əsas mövzunun skertso motivinə 
əsaslanır. Motiv ritmik cəhətdən hamarlanır, coşqun notlar yox 
olur, musiqi mərdlik xarakteri qazanır.  

  Bas simlilərin, mis-nəfəsli alətlərin və faqotun möhtəşəm, 
ahəngdar unisonlarına mis alətlər qrupu və ksilofonun təntənəli 
akkordları cavab verir. Orkestr partiyasının emosional gərginliyi 
ağac-nəfəsli və simli alətlərin aşağı registrində pedal səslə güclə-
nir və mövzunun mərdlik xarakterini daha da gücləndirir. Ağır 
cəngavər mövzunun səslənməsi işlənmənin daha bir yeni bölmə-
sinə yol açır. Əvvəlcə musiqinin ritmik nəbzi sabitləşir. Truba 
və trombonların qırıq-qırıq akkordlarının fonunda violonçellərin 
ifasında qəmli, ehtiraslı “Şüştər” muğamına əsaslanan kantilena 
səslənir.  

Daha sonra violonçel melodiyasının səslənməsinə fasilələrlə 
fleyta, faqot və klarnetin ifasında qısa, kəskin-ritmik motiv qarışır. 

İmitasyalı səslənmələrdə meydana çıxan bu skertso xarak-
terli motiv aparıcı mövzunun lirik təbiətinə zidd deyil. Violonçel 
mövzusunun kəskin akkordlu müşayiəti ilə onun təbii əlaqəsi 
obrazın ikiplanlılığına səbəb olur. Violonçel mövzusu əsas möv-
zunun“mətnaltı” atmosferini – “Uvertüra”nın aparıcı musiqi ob-
razını qoruyaraq, sanki axın kimi ifadə olunur.  

Ostinat hərəkətdə C-dur-un dominantası üzərində qurulan və 
bununla da onu möhkəmləndirən uzlaşmalar inadla təkrarlanır. 
Xromatik hərəkətin bas kompleksi C-dur-un dominantası üzə-
rində təbəqələnməsi nəticəsində yaranan sərt, kəskin harmoni-
yalar səslənmədəki gərginliyi son həddə çatdıraraq əsas pauza 
ilə qeyd olunur. Bunun ardınca işıqlı, şadlıq əhval-ruhiyyəli re-
priza gələrək, parlaq orkestr tutti-si ilə “Uvertüra”nın əsas möv-
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zusunu və onun saf səslənməsi ilə bərq vuran C-dur tonallığını 
təsdiqləyir.  

“Uvertüra”da zərbi muğam janrı ilə də asossiasiya olan möv-
zulara rast gəlinir. Bu, violonçel mövzusunun qurulmasında, 
melodiyanın açılmasında, deklamasiya sərbəstliyində və müşa-
yiətin ritmik ostinatlığında təcəssüm olunur.  

“Uvertüra”nın əsas mövzularının janr xarakterində faktura az 
rol oynamır. Əsas mövzuda melodiya və müşayiətin aydın diffe-
rensasiyası müşahidə olunur. Məhz dəqiq, kompakt əsas mövzu-
nun müşayiətinin xarakteri onun musiqisinin janr mənbəyini bü-
ruzə verir – bu, marşdır. Onun sərbəst hərəkətli, xromatizmlərlə 
zəngin inkişafı dinamikanı müəyyən edən stimullardan biridir və 
əsas mövzunun musiqi obrazına yaxındır. Melodiya şaquli şəkil-
də, böyük planda, artıq faktura detalları ilə əhatələnmiş halda in-
kişaf edir.  

Soltan Hacıbəyovun “Uvertüra”sının polifonik yazı tərzində 
xalq musiqi sənətindən gələn daha sabit prinsiplərdən istifadə 
olunur. Ekspozisiyada köməkçi mövzunun zəngin inkişaf prose-
sində polifoniya xüsusilə böyük rol oynayır. Ekspozisiyada 
mövzunun “h”-dan “fis”-a transpozisiyası zamanı melodiyanın 
aparıcı xəttini təşkil edən simlilərdə solo trubanın ifası, eləcə də 
violonçel və kontrabasların qısa imitasiyası qoşulur. Bu üç xəttin 
kanon üzləşməsi dörddə bir xanədə aktiv-konsentrasiyalı musi-
qili inkişaf yaradır. 

Soltan Hacıbəyovun “Uvertüra”sı tək-tək obrazlara görə yox, 
ümumi ruhu və üslubuna görə Azərbaycan xalq musiqisi ilə də-
rindən bağlıdır. Folklorun daha tipik xüsusiyyətlərinin daha 
uğurlu seçimi və ümumiləşdirilməsi nəticəsində bəstəkar maksi-
mum şəkildə folklora yaxınlaşır, eyni zamanda, “Uvertüra”nın 
səs tərkibinin təkrarolunmaz fərdiliyini də saxlayır. “Uvertüra”nı 
obrazlarının və musiqi dilinin dərin milli köklərinə görə S.Ha-
cıbəyovun yaradıcılıq üslubunun formalaşmasında böyük mər-
hələ əsəri kimi xarakterizə olunur.. 
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SİMFONİK ORKESTR ÜÇÜN KONSERT 
 

Simfonik orkestr üçün Konsert təzadların parlaqlığı, orkestr 
rənglərinin zənginliyi və rəngarəngliyi ilə seçilən böyük bir kom-
pozisiyadır. Digər əsərlərində olduğu kimi, “Konsert”də də S.Ha-
cıbəyovun yaradıcılıq üslubunun xarakterik xüsusiyyətləri və ob-
razların janr-məişət səciyyəsi öz ifadəsini tapır. Lakin “Karvan”, 
yaxud “Uvertüra”dan fərqli olaraq, “Konsret”də janr-məişət təsvi-
ri fon rolunu oynayır. Bu fonda psixoloji “hadisələr” – bəstəkarın 
həyat haqqında, sənətkarın cəmiyyətdəki yeri barədə fikirləri, 
onun dünyada baş verən mürəkkəb proseslərinin dərinliyinə var-
maq cəhdləri açıqlanlır. 

“Konsert”in ideya-dramaturji məzmununun yeniliyi təsviri 
və psixoloji, obyektiv və subyektiv planlı obrazların mürəkkəb 
uzlaşmasından ibarətdir. S.Hacıbəyovun buna qədərki yaradıcılı-
ğı ilə müqayisədə yenilik əsərin bütün musiqi quruluşunda özü-
nü göstərir – tematizmin lakonikliyi, “tezisvari”liyi, musiqi 
dilinin bütün komponentlərinin qırılmaz əlaqəsi, kompozisiya-
nın üslub bütövlüyünü şərtləndirən “tembr-harmoniya”, “tembr-
ritm” fenomeninin yaranması xüsusi qeyd olunmalıdır. 

“Konsert”də yeni bədii səviyyədə xalq musiqi dilinin qanu-
nauyğunluqları öz təcəssümünü tapır. Bəstəkar folklor xəzinə-
sindən onun intonasiya-ritm sistemini və janr-obraz strukturunu 
geniş surətdə əxz etmişdir. Janr-məişət mövzularında folklorun 
məqam-intonasiya xüsusiyyətləri mürəkkəb harmonik dil səviy-
yəsində gərginləşir. Burada səslərin kəskin paralelizmlərindən, 
çarpazlaşmalarından istifadə edilir. Bəstəkar tez-tez melodiya və 
harmoniyanın məqam-funksional çalarlarının qəsdən üst-üstə 
düşməsi üsulundan istifadə edir. Nəticədə, ənənəvi melodiya 
ibarələri çox vaxt qeyri-adi səslənir (birinci bölmədə rəqs möv-
zusu). Xüsusilə əsərin səs materialının intonasiya mahiyyəti ilə 
üzvi şəkildə qovuşmuş orkestrləşməsi yüksək virtuoz səviyyədə-
dir. Bəstəkar tembrlərin, rəng çalarlarının seçimində tükənməz 
yaradıcı fantaziyasını nümayiş etdirərək, musiqi alətlərini kon-
sert-solo tərzində təfsir etməyə çalışmışdır. 
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Qədim konsert janrı C.Hacıbəyov tərəfindən yeni milli əsas-
da dirçəldilmişdir. Azərbaycanda bu cür təcrübə artıq Əşrəf Ab-
basovun “Konsertino” (1955) əsərində öz əksini tapmışdı. 

S.Hacıbəyovun “Konsert”ində bəstəkarın bədii görüşləri 
prizmasından “köhnə” və “yeni”nin orijinal qovuşması meyillə-
rini özündə ehtiva edən müasir musiqi klassikasının nailiyyətləri 
mənimsənilmişdir. Nəticədə, milli qaynaqlarla sıx əlaqəli olan 
və müasir musiqi dilinin səviyyəsinə cavab verən bənzərsiz əsər 
yaradılmışdır.  Birhissəli əsərin ideya-bədii konsepsiyası dörd 
bölmədə açıqlanır. El şənliyinin çoxrəngli mənzərəsi (birinci və 
ikinci bölmələr), subyektiv-lirik düşüncələr (üçüncü bölmə), 
daim hərəkətə çağıran həyat burulğanı (dördüncü bölmə ) bir-bi-
rini əvəz edir. “Konsert”in quruluşunu  əmələ gətirən bu dörd 
bölmə sonata-simfonik silsilənin hissələrinə uyğun gəlir. Birinci 
bölmə – əsərin ideya-məna mərkəzidir, ikinci bölmə əvvəlkinin 
obrazlı inkişafını davam etdirir, yeni cəhətlərini açır, üçüncü 
bölmə – əsas dramaturji xətti dərinləşdirir, dördüncü bölmə isə, 
silsiləni yekunlaşdırır.  “Konsert”in birinci bölməsinin musiqisi 
ciddi, fəal hərəkətli olub, orkestr rənglərinin zənginliyi ilə parla-
yır. Bu bölmənin musiqisi yüngül işıq saçan axını ilə dinləyicidə 
sevinc, bayram hissləri doğurur. Birinci bölmədə musiqinin in-
kişafı, kütləvi bayram şənliyinin parlaq mənzərəsi müəyyən də-
rəcədə kinosüjetin dinamikası ilə müqayisə oluna bilər. Filmdə 
kadrlar sürətlə dəyişdiyi kimi, burada da müxtəlif musiqi epi-
zodları bir-birini əvəz edir. 

Giriş hissə yalnız birinci bölmənin deyil, bütünlükdə əsərin 
tematik “konspekt”i qismində çıxış edir. Giriş biri digərindən 
tersiya məsafəsində geri qalan iki akkordla başlayır. Onları val-
tornanın xromatizmlı fiqurasiyası əvəz edir. Daha sonra fleytala-
rın ifasında rəqs motivi ona qoşulur. Səslərin sürətli axınını sax-
layan qəfil pauzalar, registrlərin tez-tez dəyişməsi, melodik xət-
tin yüksəliş və enişləri, ayrı-ayrı alətlərin şəffaf solo ifası ilə dol-
ğun səslənmənin bir-birini əvəzləməsi – bütün bunlar bayram 
əhval-ruhiyyəsi yaradır. Bölmənin birinci mövzusunun – fleyta-
nın ifasında səslənən axıcı rəqs melodiyasının sonrakı ifadəsinə 
fleyta-pikkolonun kəskin frazaları, faqot və trubaların replikaları 
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müdaxilə edir: sanki ümumi bayram şənliyində ara-sıra karnaval 
maskaları gözə dəyir. 

 

 
 
Bu replikalarda rəqs mövzusu bir qədər gərgin səslənmə kəsb 

edir: onun ümumi axarı bu tembr müdaxilələri ilə pozulur, bu, 
musiqi fakturasını mikrotəzadların zərif oyunu ilə zənginləşdirir. 

Birinci bölmənin ikinci mövzusu simlilər qrupunun ifasında 
səslənir və melodiya rəqs quruluşludur, lakin birinci mövzunun 
lirikasına əks olaraq, mərd, coşqun əhval-ruhiyyəyə malikdir. 
Onun kvarta-kvinta xarakterli harmonik müşayiətin bir-birindən 
aydın şəkildə bölgüsü və eyni zamanda onların üzvi əlaqəsi ikin-
ci mövzunu bir qədər aşıq musiqisinə yaxınlaşdırır.  

Hər iki mövzunun işlənmə bölməsinin birinci böyük dalğası 
“aşıqsayağı” mövzusunun motivini ifa edən mis nəfəsli və simli 
alətlərin səsləşməsi üzərində qurulur . 

 Birinci bölmə “aşıqsayağı” mövzusunun xarakter ritmik fi-
quru ilə də yekunlaşır (barabanın sədaları ). 

“Konsert”in ikinci bölməsi faqotun solosu ilə açılır. Birinci 
bölmənin sonundakı gərgin atmosferdən sonra ikinci bölmənin 
skertsoya bənzər musiqisi sanki yarımçıq qalmış xalq bayram 
şənliyini bərpa edir.  

İkinci bölmə effektli şəkildə yekunlaşır – yüksək zirvədə 
gərgin xarakterli mövzu kəsilir, müşayiətedici melodik xətlərdən 
ibarət sıx toxunuşlu fonun düyün nöqtələri zərb alətlərinin solo 
ifasında ani şəkildə açılır. Bundan sonra yenidən “aşıq” mövzu-
sundan ritmik fiqur verilərək, həmin bölməni əhatə edir. 

Üçüncü bölmə – Andante – “Konsert”in əsas leytintonasiya-
sının truba və trombonlarda ifası ilə başlayır. Andantenin musi-
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qisi poetik əhval-ruhiyyəsi ilə fərqlənir və əsərin lirik mərkəzi 
kimi düşünülmüşdür. 

 

 

 
 
Burada pauzalar böyük rol oynayır. Bəstəkar hərəkəti dayandır-

maqdan və dinləyicini uzun müddət düşüncələrə dalmağa məcbur 
etməkdən çəkinmir. Bu tendensiya bütün Andante boyu davam edir 
və tematizmin ifadəsinə xüsusi monoloq quruluşu aşılayır.  

Andante hissəsini yekunlaşdıran koda sakit xarakter daşıyır. 
Musiqi təbiət mənzərəsinin təəssüratları oyadır. Eyni zamanda, 
bu musiqi müəllifin psixoloji fikirlərinin məhsulu və ifadəsi 
olub, təbiətin ucsuz-bucaqsız genişliyi, həyatın sonsuzluğu ilə 
assosiasiya olunur.  

Dərin fikirli mövzunun səslənməsi qəflətən trombon və tru-
baların sərt və boğuq ifası ilə pozulur. Onun intonasiya əsasını 
birinci bölmənin rəqs mövzusu təşkil edir. Sərtliyinə və kəskinli-
yinə görə o, qaçılmaz ölüm obrazını ümumiləşdirən orta əsrlərin 
kilsə oxumasını – “dies ire”ni xatırladır.  

Qəflətən ağac-nəfəsli alətlər, simlilər, mis nəfəsli alətlər, ar-
fanın harmonik fonunda birinci bölmənin rəqs mövzusunu səs-
ləndirirlər. Artıq rəqs mövzusu ümumi səslərin burulğanında 
gərgin xarakter kəsb edir. Onun üzərində mis-nəfəsli alətlərin 
ifasında kontrapunktik təbəqə şəklində səslənən yeni mövzu 
gələcək finalın əsas mövzusu kimi birinci dərəcəli əhəmiyyət 
kəsb edir. Artıq üçüncü bölmənin çərçivəsində onun əhəmiyyəti 
hər xanədən-xanəyə daha da artır.  
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Finalda mövzu iki elementə bölünür ki, bunlardan da hər biri 
mis nəfəsli alətlər qrupunun partiyaları arasında bölüşdürülür. 
Truba və valtornaların “qarşıdurması” gərginliyi artırır. Qarşısı-
alınmaz bir qüvvə, durmadan hərəkət edən kütlə obrazını yaradır.  

Finalın mövzusunun nümayişi birinci bölmədəki mövzunun 
ritmi ilə kəsilir və yenidən bərpa olunaraq, daha  sərt hökmlə 
səslənir. Durmadan artan burulğanlı hərəkətdə son dəfə birinci 
bölmənin rəqs mövzusu özünü göstərir və orkestrin digər qrup-
ları ilə dəstəklənən mis-nəfəsli alətlərin “xor”u final mövzusunu 
təntənəli şəkildə ifa edir. Orkestrdə tədricən qruplar azalmağa 
başlayır. Registrlər zəifləyir, uzaqda fleytanın təksəsli fiqurasi-
yası susur. Qısa akkord “Konsert” i tamamlayır.  

 “Konsert”in obraz məzmunu geniş və çoxtərəflidir. Burada 
xalq bayramı şənliyi, dərin düşüncələr və peyzaj assosiasiyaları 
özünü göstərir. Janr-rəqs mühiti birbaşa ardıcıl inkişaf xəttini 
kəsb edir. O, “Konsert”in bütün bölmələrindən keçərək, finalda 
yeni çalar qazanır. Üçüncü bölmədə subyektiv-psixoloji obrazla-
rın “axınından” sonra finalın musiqi inkişafının atmosferində 
janr-məişət obrazları onlara xas olan sadəliyi və həyatsevərliyi 
itirir, sərt, hətta bir qədər dramatik xarakter əldə edirlər.  

“Konsert”dəki hər bir obrazın emosional aydınlığı, konkretli-
yi onun dəqiq tematizmi ilə müəyyən edilir. Mövzuların aydın 
quruluşu, melodik görünüşü, struktur sadəliyi “Konsert”in möv-
zularının qavranılmasını asanlaşdırır.  

Əsərin musiqi dilinə xas olan lakonizm və zənginlik bütün 
tematik materialın xarakterik keyfiyyətidir. Lakin lakonizm bu-
rada fikrin yarımçıq qalması demək deyil.  

“Konsert”də hər bir obrazlar dairəsinə müəyyən xarakterli 
mövzular uyğun gəlir. Janr-məişət, rəqs xarakterli obrazlar qısa 
ritmik-intonasiya rüşeyminin əsasında inkişaf edən mövzularda 
təcəssüm olunurlar. Finalın musiqisinin sərt, hökmlü xarakteri 
əsas aparıcı mövzunun, eləcə də orta əsr xoralını xatırladan giriş 
mövzusunun sərt melodik konturları sayəsində yaradılır.  

“Konsert”in əlamətləri – qeyri-adi, aktiv inkişaf, əsasən, rit-
mik dinamikanın hesabına yaranır. Bu musiqinin rəngarəngliyi, 
fəallığı, kəskin ifadəliliyi böyük dinamik impuls hesabınadır. 
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S.Hacıbəyov folklor xəzinəsindən Azərbaycan xalq musiqisinin 
qiymətli və parlaq bədii keyfiyyətlərindən olan metroritmin itili-
yini, rəngarənglik və əsrarəngizliyini əxz etmişdir.  

“Konsert”in musiqi dinamikasının ən fəal mənbəyini xalq 
musiqisindən mənimsənilmiş metroritmik quruluş təşkil edir.  

Musiqinin inkişafında geniş yayılmış elementlərdən biri rit-
mik ostinatodur. Məhz onun sayəsində böyük dinamiklik, gər-
ginliyin artırılması effekti hiss olunur.  

İki-üç hissəli ölçülərin qeyri-bərabər uzlaşmasından başqa, po-
liritmik uzlaşmalara da rast gəlinir. Quruluşca poliritmik epizodlar-
dan hər biri iki müxtəlif ölçülü təbəqəni birləşdirir: aparıcı melodi-
ya xəttində və müşayiətdə. Eyni hal birinci hissənin ikinci mövzu-
sunun inkişaf prosesinin orta bölməsində də müşahidə olunur.  

Əsərin üçüncü bölməsində məzmunca dərin intellektual ob-
razlarla yanaşı, ölçü dəyişkənliyi sərbəst ifadəyə təsir göstərən 
xarakterik ritm xüsusiyyətlərindən biridir.  

Ümumiyyətlə, bu hissə, digərləri ilə müqayisədə, geniş ritm 
rəngarənliyi ilə xarakterizə olunur. Beləcə, başlanğıc improvizə 
mövzusunda nisbətən qısa zaman kəsiyində bir neçə təzadlı rit-
mik fiquraların bir-birini əvəzləməsi baş verir. Mövzuya xas 
olan ölçü dəyişkənliyi, bəzən hətta xanə sərhədlərini də pozaraq 
böyük sərbəstlik, sadəlik verir.  

Metroritm “Konsert”də çox vaxt dramaturji birləşdirici faktor 
kimi iştirak edir. Beləcə, məsələn, birinci və ikinci hissələrin əsası 
olan 3/8 ölçüsü “Konsert”in final hissəsində də səslənir.  

Beləliklə, ritm “Konsert”də mühüm dramaturji faktor kimi 
çıxış edir, başqa sözlə, yalnız hər mövzunun deyil, ümumilikdə 
bütün kompozisiyasının inkişafında əsas impuls olur.  

“Konsert”in mürəkkəb qeyri-sabit harmoniya kompleksləri 
möhkəm tonal köklərlə tarazlaşır. Lakin tonika məqamları ara-
sındakı məsafə genişlənmişdir.  

Bəstəkar harmoniyanın koloristik tərəflərindən də istifadə et-
mişdir.  

 
*** 
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“Konsert”in ümumi kompozisiya probleminə toxunarkən 
qeyd etməliyik ki, əsərin əsas hissələrinin daxilində ayrı-ayrı 
epizodların tarazlıq münasibəti və qarşılıqlı əlaqələri klassik for-
malara arxalanır. Formanın böyük hissələri arasındakı belə bir 
dəqiqlik kiçik hissələrin müəyyən dərəcədə bir-birinə qarışması 
halını kompensasiya edir.  

Musiqi inkişafının fasiləsizliyi, finalda birinci hissənin tema-
tikasının təkrarlanması (tam şəkildə olmasa da) əsərin strukturu-
nun bir hissəli quruluşunu aydın şəkildə göstərir.  

Xüsusilə orta hissələr (II, III) daha çox bitkinliyi ilə seçilir. 
Bununla belə, onlardan hər biri inkişaf prosesini finala doğru ya-
xınlaşdırır və burada əsərin hissələrini bir arada birləşdirən çox-
saylı intonasiya-tematik izlər kəsişir.     

Beləliklə, S.Hacıbəyov silsiləni bütöv kompleks struktur ki-
mi verir. Eyni zamanda, “Konsert”də sonata-simfonik formaya 
xas silsiləlik əlamətləri də kifayət qədər açıq-aşkardır. Əsərin bi-
rinci hissəsi simfonik silsilənin birinci hissələri üçün ənənəvi 
olan sonata allegro formasına uyğundur. İkinci hissə skertso, 
üçüncü isə silsilənin asta hissəsi olan Andante ilə analojidir. 
Dördüncü hissə bütün əsərin final funksiyasını özündə daşıyır.  

S.Hacıbəyov – geniş inkişaflı orkestr təfəkkürünə malik bir 
bəstəkardır. Alətləşdirmə onun yaradıcılığının ən mühüm amil-
lərindən biridir. “Konsert”də bu keyfiyyət daha parlaq şəkildə 
özünü  göstərir.  Bu  əsərdə o,  əsl  orkestr  ustası kimi  çıxış edir.  
Böyük və kiçik planlı rəngarəng detallarla zəngin partitura, eləcə 
də mürəkkəb orkestr fakturası bunu təsdiq edir. Mühüm amil ki-
mi, orkestr əsasının çoxtəbəqəliliyini, hər bir təbəqənin “muxta-
riyyəti” də daxil olmaqla, müxtəlif qrup alətlərin qarşılıqlı tabe-
çilik prinsipini göstərmək olar. 

Artıq əsərin adından bəstəkarın alətləri bu və ya başqa dərə-
cədə konsert-solo tərzində istifadə etmək cəhdi aydın olur. 
“Konsert”də solo alətlər, yaxud alətlər qrupu orkestrin tutti-si 
ilə, yaxud onun qrupları ilə “yarışaraq”, bir-birini əvəz edir. 

Bəstəkar musiqi fikirlərini səs çalarları ilə qırılmaz surətdə 
bağlayır. Məsələn, birinci hissədə yüngül, gözəl rəqs havası 
fleytanın avazı ilə üzvi şəkildə əlaqəlidir. 
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Skripkaların tembri üçüncü hissənin ilham dolu improvizə-
sini ən yüksək şəkildə gözəl ifadə edir. Birinci hissədə klarnetin 
ifadəli solosu – “Çoban-bayatı ” ilə assosiasiya olunur. Maraqlı 
haldır ki, ayrı-ayrı alətlərin solo ifasında bəstəkar xalq çalğı alət-
lərinin səsini bir daha canlandırmağa çalışır. İkinci hissənin so-
nunda litavrların solo ifası da çox maraqlıdır - bu, çox vaxt dina-
mik, yaxud səs təsviri funksiyaları ilə kifayətlənən zərb alətləri-
nin yeganə solo ifasıdır.  

Alətlərin solo ifasından başqa, “Konsert”də orkestr qrupla-
rının fasiləsiz solo ifasına da rast gəlinir. Partiturada müəyyən 
bədii-məna ifadəliliyinə malik vasitə kimi eyni tembrdən uzun-
müddətli istifadə olunan hissələr çoxdur. Beləcə, Andante-də 
əsas məna yükünü simli alətlər daşıyır. Finalda coşub-daşan xalq 
gücünün obrazı mis alətlər qrupunun köməyi ilə verilir. 

Tembrlərin ardıcıl səslənməsindən də musiqi formasının in-
kişaf prosesi ilə bağlı üsullar meydana çıxır. Əsasən, formanın 
hissələrinin sərhədləri, çox hallarda alətləşdirmənin əvəzlənməsi 
ilə qeyd olunur. Hər hissənin sonu (asta səslənən üçüncü hissə 
istisna olmaqla) dinamik inkişafın kulminasiyası olmaqla, adə-
tən, tembrləri bir yerə cəmləşdirir. Əgər hissənin sonundakı kul-
minasiyaya qədər solo ifa prinsipi, yaxud ansambllıq prinsipin-
dən istifadə olunursa, kulminasiyalarda buna qədər pərakəndə 
şəkildə göstərilən, bütün alətlər və ya instrumental qruplar da 
daxil olmaqla, tutti üstünlük təşkil edir.  

“Konsert”də orkestrin koloristik vasitələrindən geniş istifadə 
olunur. Əsərin partiturasında arfa, ksilofon, zınqırov, brusok və 
bas klarnet kimi rəngarəng çalğı alətləri iştirak edir. Onlardan 
“qənaətli” və təbii şəkildə istifadə edilməsi əsərin obraz-məna 
məzmunundan irəli gəlir. Ayrı-ayrı mövzular və ritmlərlə əlaqəli 
olan tembrlər burda mühüm rol oynayır. Orkestr alətlərinin zərif 
diferensiasiyasına misal olaraq, ikinci hissənin epizodunu gös-
tərmək olar. Burada zahiri sabit faktura ilə yanaşı, daxili çoxşə-
killi hərəkətə doğru potensiya vardır. Ritm o qədər böyük əhə-
miyyət kəsb edir ki, çox vaxt gərginliyi azaltmaq üçün müşayi-
ətsiz ifa olunan melodik-solodan istifadə olunur.  
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“Konsert”in obraz məzmununun xüsusiyyətlərinin, musiqili 
ifadə vasitələrinin təhlili bəstəkarın yaradıcılığının təkamülünü 
bir daha göstərir və Azərbaycan musiqi sənətinə yeni üslub key-
fiyyətləri gətirir.  

S.Hacıbəyov milli köklərindən ayrılmayan, eyni zamanda, 
müasir musiqinin yaradılmasının səviyyəsinə cavab verən əsər 
yaratmışdır. Sonuncu amil tematikanın iti lakonizmi, müxtəlif 
ziddiyyətli xüsusiyyətlərlə inkişaf prosesinin zənginliyi və or-
kestr məzmunlu detallarının kəskinliyi ilə təsdiq olunur. “Kon-
sert”də istifadə olunan politonallıq, poliritmiya üfüqi şəkildə 
(müxtəlif xarakterli melodiyaların, mövzu və epizodların qısa 
zamanda əvəzlənməsi) tətbiq edilir. Müasir musiqi təfəkkürünə 
xas olan bu xüsusiyyətlə yanaşı, müxtəlif ifadə elementlərinin – 
məqam və metroritm, tembr və harmoniya, tembr və ritmin bir-
birinə qarşılıqlı nüfuz etməsinin böyük rolunu da qeyd etmək 
yerinə düşər. Bu, musiqili obrazın formalaşması prosesində yeni 
ifadə və xarakter keyfiyyəti yaradır. Beləliklə, müasir musiqi 
dilinin bəzi xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə yanaşı, 
S.Hacıbəyov həm də əsl milli sənətkar olaraq qalır. 

“Orkestr üçün Konsert”də mühüm cəhət budur ki, daha ifa-
dəli və güclü yaradıcılıq vasitələrinin axtarışında bəstəkar milli 
köklərə əsaslanır. O, bu əsərində dünya musiqi mədəniyyətinin, 
müasir musiqi dilinin üsullarını öz xalqının musiqi ənənələri ilə 
sintezləşdirərək, milli simfonizmdə yeni bir dönüş yaradır. 
S.Hacıbəyovun bu əsəri 60-70-ci illərin Azərbaycan musiqi mə-
dəniyyətinin böyük nailiyyəti sayılır. Bəstəkar bu əsərdə yalnız 
Azərbaycan musiqi sənətinin üslub xüsusiyyətlərini ümumiləş-
dirməmiş, həm də onun inkişafında yeni perspektivlər açmışdır. 

                            
*** 

 
Soltan Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan musiqisində par-

laq səhifələrdən biri olmaqla, həm də xalq musiqi vasitələrinin 
müasir dünya musiqi sənəti ilə dərin və üzvi şəkildə birləşdirilmə-
si yolunda, Azərbaycan musiqisi tarixinə böyük töhfə olmuşdur. 

O, Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Niyazi, Fikrət Əmirovla 
çiyin-çiyinə, o zaman gənc olan Azərbaycan simfonizminin bü-
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növrəsini qoymuş, bizim musiqimizi dünya məkanına çıxararaq, 
Azərbaycan xalqının mədəniyyətinə yüksək beynəlxalq nüfuz 
qazandırmışdır. Soltan Hacıbəyovun yaradıcı şəxsiyyətində bö-
yük müəllimi, Azərbaycan xalqının dahi oğlu Üzeyir Hacıbəyli-
nin işıqlı təsiri var idi və o, digərləri ilə bərabər, dahi Üzeyirdən 
yaradıcılıq estafetini qəbul edərək, onu şərəflə və layiqincə bü-
tün ömrü boyu daşımışdır. 

Yaşadığı zəmanənin ruhunu, nəbzini tutan bəstəkar yeni hə-
yatı tərənnüm etməklə yanaşı, dərin köklərlə öz xalqının tarixi-
nə, mədəniyyətinə, doğma torpağına bağlı idi. Öz dövrünün gör-
kəmli bəstəkarları ilə səylərini birləşdirən Soltan Hacıbəyov – 
fəal surətdə simfonik forma, milli üslubun inkişaf etdirilməsi və 
yenilənməsi sahəsindəki axtarışlarını davam etdirirdi.. 

Bəstəkar öz musiqisinin bütün obraz quruluşunu müasir 
məzmunla, müasir insani hiss və fikirlərlə zənginləşdirirdi. Bu 
səbəbdəndir ki, “Karvan”, “Uvertüra”, “Konsert”, “Gülşən” ba-
letindən süita və bir çox başqa əsərləri xalq tərəfindən sevilir, 
geniş şöhrət tapır. Öz əsərləri, ictimai musiqi fəaliyyəti ilə Sol-
tan Hacıbəyov yalnız Azərbaycanın musiqi sənətinin inkişafına 
deyil, həm də ümummilli mədəniyyətə böyük töhfə vermişdir.  
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XX əsrin qırxıncı illərində Azərbaycanın musiqi sənətində 
Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Cövdət Hacıyev, Soltan Hacıbə-
yov və başqalarından ibarət gənc bəstəkarlar nəsli irəli çıxaraq, o 
dövrdə Azərbaycan musiqi mədəniyyəti qarşısında duran yaradı-
cı məsələlərin həllinə misilsiz töhfə verdilər. Yaradıcılığının for-
malaşması qırxıncı illərə təsadüf etmiş bu bəstəkarlar nəslində 
Cahangir Cahangirov xüsusi yer tuturdu. Ən müxtəlif janrlarda 
bir sıra əsərlərin müəllifi olmaqla o, öz yaradıcılığında daha çox 
xor, vokal-simfonik musiqisinə, opera və mahnı janrlarına meyil 
göstərmişdir. Xor əsərləri onun yaradıcılığının əhəmiyyətli his-
səsini təşkil etməklə bərabər, həm də bəstəkarın bu janrın inkişa-
fında mühüm rol oynaması xüsusi qeyd edilməlidi.  

Məlum olduğu kimi, xor janrları Azərbaycan musiqi sənətinə 
kütləvi mahnı, opera və hətta simfonik musiqidən daha ləng və 
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çətin daxil olurdu. Xor musiqisinin Azərbaycanda təşəkkülü və 
xor kollektivlərinin artması otuzuncu və qırxıncı illərə təsadüf 
edir: bu janrın Azərbaycan musiqisində inkişafından ötrü Üzeyir 
Hacıbəyli və onun ardıcılları tərəfindən çox əmək sərf edilmiş-
dir. Hələ 1926-cı ildə Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən konservatori-
yanın nəzdində çoxsəsli xor yaradıldı və bir neçə il fəaliyyət 
göstərdi. 1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət filarmoniyasında, 
1940-cı illərdə – Azərbaycan radio-televiziyasında çoxsəsli xor 
təşkil edildi. Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü və bilavasitə rəhbər-
liyi ilə yaradılmış bütün bu kollektivlər Azərbaycan çoxsəsli 
musiqisinin inkişafını, ilk uğurlu əsərlərin meydana çıxmasını 
və xalq mahnılarının çoxsəsli işlənməsini stimullaşdırırdı. Ca-
hangir Cahangirov qırxıncı illərdə Üzeyir Hacıbəylinin əsasını 
qoyduğu bu başlanğıcları davam etdirənlərdən oldu. Onun adı 
Azərbaycan xor musiqisinin inkişafına yol açanların sırasında-
dır. Xor musiqisi və mahnı onun yaradıcılığında prioritet janrlar-
dan idi, lakin bəstəkar digər janrlarda da bir sıra məşhur əsərlər 
yaratmışdır. Bunlar simfonik orkestr üçün əsərlər, orkestrlə 
skripka üçün konsert, kamera-instrumental əsərlər, operalar, ki-
nofilmlərə və dram tamaşalarına yazılmış musiqi əsərləridir. 
Bəstəkar hansı janra üz tutursa-tutsun, bunların hər birində öz 
yaradıcı sözünü deməyə və bunu yalnız özünəməxsus şəkildə, 
təkcə özünün edə biləcəyi tərzdə söyləməyə müvəffəq olmuşdur. 
Cahangir Cahangirovun musiqisi fövqəladə sərbəstdir və onun 
yaradıcılıq yolunun lap əvvəlindən bu cür olub. Bu – onun bədii 
üslubunun başlıca xüsusiyyətidir. Əlbəttə, o həm dünya və həm 
də milli klassik musiqi ənənələrinə əsaslanır, amma nə görkəmli 
həmyaşıdlarının, nə də öz milli klassiklərinin “lüğətinə” müraci-
ət etmədən öz dilində səslənir. Cahangirovun musiqisi dərin 
özüllü, “əti ətindən, qanı qanından” xalq musiqisinin özü, məğ-
zidir və eyni zamanda da bəstəkar, əgər bu konkret bədii vəzifə-
dən irəli gəlmirsə, nadir halda demək olar ki, heç vaxt xalq mu-
siqi materialından sitat gətirmir.  

Onun musiqisinin mənbələrindən biri muğamdır. Onun bir 
çox melodiyaları, o cümlədən də sırf mahnı düzümündə olanları 
da muğam təsiri yaradır, ona baxmayaraq ki, Cahangirov bir sıra 



 257 

Azərbaycan bəstəkarlarından fərqli olaraq bunların bilavasitə 
muğamlarla intonasiya yaxınlığına can atmır. O, muğama xas 
olan musiqinin inkişaf məntiqini, ilk növbədə də musiqi fikrinin 
tədrici, üfqi açımı prinsiplərini sitatdan üstün tutur. Onun, hətta 
lirik-xəyalpərvər melodiyalarına xas olan özünəməxsus təhkiyə-
si və mahnı formalarının nisbətən mürəkkəbliyi buradan qaynaq-
lanır. S.Qasımovanın yazdığı kimi, “onun “muğam” melodiyala-
rının xalq musiqisi ilə “bağlılığı” əsas etibarilə melodiyanın dü-
züm və ardıcıllığında, tədrici açılış prinsipindədir”, xalq musiqi-
si üçün səciyyəvi olan sekvent formalardan istifadədə, sərbəst 
variantlıqda, ritmik dəyişmələrdədir”1 

Onun musiqisinin melodik gözəlliyi və səmimiliyi, xalqın 
musiqi ruhu ilə dərin üzvi əlaqəsi – məhz bu keyfiyyətlər onu 
xalqa sevdirmişdir.  

 
Həyat və yaradıcılıq yolu 

 
Cahangir Şirqəni oğlu Cahangirov 20 iyun 1921-ci ildə Bakı-

nın Balaxanı kəndində neftçi fəhlə ailəsində anadan olub. Onda 
musiqiyə həvəs hələ uşaqlıqdan oyanıb. Yeddiillik ümumtəhsil 
məktəbində bilik alarkən o, məktəb xorunda oxuyur, tarda çalır, 
dram dərnəyində çıxış edirdi. Aktyorluq sənəti onu cəlb edirdi, 
bu da gənc Cahangiri ümumtəhsil məktəbini bitirdikdən sonra 
Bakı teatr texnikumuna daxil olmağa sövq etdi. 

Ancaq musiqiyə sevgisi onun teatra meyilindən güclü oldu. 
1937-ci ildə o, Musiqi məktəbinin musiqi nəzəriyyəsi şöbəsinə daxil 
oldu. Burada o ilk dəfə klassik musiqi ilə – rus və Avropa bəstəkar-
larının əsərləri ilə tanış oldu. Elə burada da o artıq həmin dövrdə 
Azərbaycan milli bəstəkarlıq məktəbinin klassikləri Üzeyir Hacıbəy-
linin və Müslüm Maqomayevin əsərləri ilə əsaslı şəkildə tanış oldu.  

Üzeyir Hacıbəylinin əsərlərində onu dahi bəstəkarın milli mu-
siqinin melodiya formalarını, məqam və musiqi üsullarını necə 
ustalıqla inkişaf etdirərək Avropa musiqisi ilə “bənd etməsi”, 
bunları üzvi bədii sintez halında birləşdirməsi heyrətləndirirdi. 

                         
1 Qasımova S. Cahangir Cahangirov. Bakı: Azərnəşr, 1964, s. 57. 
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Məlum olduğu kimi, Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığının 
əsasını “formaca Avropa, məzmunca milli xalq musiqi sənəti” 
ideyası təşkil edirdi. Bu ideya artıq “Leyli və Məcnun” operasın-
dan başlayaraq elə parlaq, aşkar yaradıcı nəticələr verirdi ki, 
1930-1940-cı illərdə təşəkkül tapmağa başlamış Azərbaycan pe-
şəkar bəstəkarlıq məktəbi onu bədii yaradıcılığın yeganə məh-
suldar, mümkün yolu olaraq görürdü. Sonralar bəstəkarlıq yara-
dıcılığına qədəm qoyanda o, Cahangir Cahangirovun təsəvvü-
ründə elə bu cür formalaşmışdı.  

1940-cı ildə konservatoriyanın Azərbaycan xalq musiqisi şö-
bəsinə daxil olaraq o, Üzeyir bəyin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 
xalq musiqisinin nəzəriyyəsini və təcrübəsini öyrənir. Təhsil al-
maqla eyni zamanda o, Bakıda Filarmoniyada işləyir, ilk vaxtlar 
xorda oxuyur, sonra isə Mahnı və rəqs ansamblının xor qrupuna 
başçılıq edir, 1942-ci ildə isə Sazçılar ansamblına rəhbər təyin 
olunur. Əlbəttə, xorda və xorla çalışmaq Cahangirov üçün özünü 
xor bəstəkarı kimi sınaqdan keçirməkdə güclü stimula çevrilir. 
Onun birinci bəstəkar təcrübələri Üzeyir Hacıbəylinin xor mahnı 
çalışmalarının nümunə kimi götürüldüyü xalq mahnılarının xor 
üçün işlənməsi oldu.  

1941-ci ildə başlayan müharibə o dövrün mədəni həyatında 
yer alan bir çox prosesləri yarıda qoydu və bunların gedişini də-
yişdi, cəmiyyətin diqqətini və yaradıcı qüvvələrini digər məq-
sədlərə istiqamətləndirdi. Sovet dövləti “Vətən müharibəsi” adı-
nı almış hərb illərində cəmiyyət və onun yaradıcı ziyalıları qarşı-
sında bir başlıca vəzifə irəli sürmüşdü: “Hər çey cəbhə üçün, hər 
şey qələbə üçün”. Müvafiq olaraq, bu vəzifə həmçinin də Azər-
baycan ictimaiyyəti qarşısında da dayanırdı və o, fəaliyyətin ye-
ni yönümünü müəyyənləşdirdi. İndi bütün yaradıcı işçilərin fəa-
liyyəti insanların döyüş ruhunun qorunub saxlanılmasına istiqa-
mətlənməli idi. Şairlərin şeirləri, bəstəkarların əsərləri qələbəyə 
inam və əminlik təlqin eləməli idi. Müharibə dövrünün bədii ya-
radıcılığının əsas məzmunu vətənpərvərlik ideyaları – Vətənin 
obrazı, insanların qəhrəmanlığı oldu. Qərhəmanlıq-vətənpərvər-
lik mövzusu təkcə qırxıncı illərin birinci yarısının musiqi əsərlə-
rinin xarakterini və məzmununu deyil, həm də müharibə dönə-
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minin janr prioritetlərini müəyyənləşdirdi. Özünün sosial tələba-
tı etibarilə kütləvi mahnı birinci yerə çıxdı. Üzeyir Hacıbəyli, 
Səid Rüstəmov, Əşrəf Abbasov və digər Azərbaycan bəstəkarla-
rının qəhrəmanlıq-vətənpərvərlik mövzusunda yaradılmış kütlə-
vi mahnıları müharibə illərində geniş şöhrət qazandı. Cahangir 
Cahangirov o dövrün aparıcı tendensiyalarından kənarda qalma-
dı. Digər Azərbaycan bəstəkarları kimi o da kütləvi mahnı janrı-
na, hərbi-vətənpərvərlik mövzusuna müraciət etdi. Onun vətən-
pərvərlik mövzusuna ilk müraciətlərindən biri “Əsmə, külək” 
xalq mahnısının rus bəstəkarları Aleksandrov, Solovyov-Sedo-
yun hərb illərinin kütləvi mahnıları üslubunda işlənməsi oldu. 
Hərb dönəminin və cəbhə lirikasının mütləq mövzusu – qadın 
sədaqəti, vəfalı məhəbbət onun “Bahar nəğməsi”, “Durnalar”, 
“Qızların nəğməsi” kimi mahnılarında səsləndi. Adıçəkilən 
mahnılardan sonuncusu onun, Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sının Mahnı və rəqs ansamblı tərəfindən səhnəyə qoyulmuş “Al 
bayraq” musiqili səhnəsinə daxil edilmişdi. Onun aşıq Mirzə 
Bayramovun sözləri əsasında yaratdığı xor üçün “Partizan mah-
nısı” da hərb dövrünə aid əsər idi.  

Müharibə illərində Cahangirov fəal şəkildə hərbi hissələrdə 
ansamblların yaradılmasında iştirak edir, mahnıları da özü öyrə-
dirdi. 1944-cü ildə bəstəkar Azərbaycan Dövlət Radio Verilişləri 
Komitəsinin xorunun rəhbəri oldu, 15 ilə qədər ona başçılıq etdi 
və xeyli xor mahnısı yazdı.  

1945-ci ildə Cahangirov Azərbaycan Dövlət Konservatoriya-
sının bəstəkarlıq şöbəsinə, professor Boris Zeydmanın sinfinə 
daxil oldu. Lakin tezliklə təhsilini müvəqqəti dayandırmalı oldu. 
Mədəni əlaqələr cəmiyyətinin təqdimatı əsasında onu Azərbay-
can musiqiçilərindən ibarət qrupla birlikdə yaradıcılıq köməyi-
nin göstərilməsi üçün Cənubi Azərbaycana ezam etdilər. Qrupa 
gənc bəstəkar Hacı Xanməmmədov rəhbərlik edirdi. Azərbaycan 
sovet musiqiçilərinin səyləri ilə Cənubi Azərbaycanda xor kol-
lektivləri və instrumental ansambllar yaradıldı. Cahangirovun tə-
şəbbüsü ilə Təbrizdə ilk xalq çalğı alətləri orkestri ərsəyə gətiril-
di. Bəstəkar həmin orkestr üçün Cənubi Azərbaycan şairlərinin 
sözlərinə bir sıra mahnılar (“Təbrizim”, “Demokratik Azərbay-
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canın himni”), marşlar, süitalar və digər əsərlər yaratdı. Təşkilat-
çılıq fəaliyyəti ilə yanaşı Azərbaycan sovet musiqiçiləri İranda 
konsertlər verir, yerli tamaşaçıları Azərbaycan musiqisi ilə tanış 
edirdilər.  

1946-cı ildə Bakıya qayıtdıqdan sonra Cahangirov konserva-
toriyada təhsilinə davam elədi.  

1947-ci ildə ölkə böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 
yubileyini qeyd edirdi və ənənəvi olaraq Azərbaycan şairləri, ya-
zıçıları, bəstəkarları bu hadisəni yaradıcılıqlarında tərənnüm et-
dilər. Azərbaycan bəstəkarları tərəfindən bu yubileylə əlaqədar 
yaradılmış əsərlər arasında çoxlu istedadlı əsərlər vardı. Bu ha-
disəyə səs vermiş cavan bəstəçilər arasında Cahangir Cahangi-
rov da vardı. Nizaminin yubileyi üçün o, şairin şeirlərinə iki vo-
kal əsər yaratdı – “Gül camalın” romansını və xor üçün qəzəl. 

Konservatoriyada təhsil illərində Cahangirov öz qüvvəsini 
həmçinin, kiçik instrumental formalarda da sınadı: o, skripka və 
fortepiano üçün Sonatina (Azərbaycanda ilk bu formalı musiqi 
bəstələmək təcrübələrindən biri), xalq alətləri orkestri üçün rəqs 
yaradır. Amma elə bu tələbəlik illərində onun janr prioritetləri 
müəyyənləşir: həmin dövrdə onun yazdıqları arasında kamera- 
vokal janrlarında olan əsərlər açıq-aşkar əksəriyyəti təşkil edirdi. 
Onun bəstələdiyi a`capella xoru üçün yazılmış “Mərdlik nəğmə-
si”, “Qara gözlər” mahnıları, eləcə də “Soruşma” nəğməsi həmin 
dövrə aiddir.  

“Soruşma” mahnısı onun tərəfindən 1949-cu ildə, respubli-
kanın mədəni həyatında baş verən özəl hadisə, bir çox 
Azərbaycan bəstəkarlarının Puşkinin 150 illik yubileyini, şairin 
sözlərinə yazılmış yeni bəstələrlə – xorlar, romanslar, mahnılarla 
qarşıladıqları dövrdə yazılmışdı.  

1950-ci ildə, Cahangir Cahangirova, hələ Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının III kurs tələbəsinə 1949-cu ildə bəstələdiyi 
“Arazın o tayında” vokal-simfonik poemasına görə Dövlət mü-
kafatı verildi. Poema Bakıda və Sovet İttifaqının başqa şəhərlə-
rində uğurla ifa edilirdi. 1952-ci ildə əsər Radiokomitənin, Ku-
vıkinin rəhbərlik etdiyi xorunun və SSRİ xalq artisti Niyazinin 
bədii rəhbərliyi ilə Ümumittifaq Radiosunun simfonik orkestri-
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nin ifasında Moskvada İttifaqlar Evinin Sütunlu salonunda səs-
ləndi. Həmin poema və həmçinin də bəstəkarın hələ konservato-
riyada təhsil alarkən bəstələdiyi “Bayram süitası” dirijor 
N.S.Rabinoviçin idarəsi ilə Leninqradda ifa edildi. Bu iki əsər 
və bir də ağac-nəfəs alətləri üçün süita – onun konservatoriyada 
oxuduğu illərdə və buranı bitirdikdən dərhal sonra instrumental 
və simfonik musiqi sahəsində yazdığı əsərlər idi.  

Elə bu illərdə Cahangirovda teatr janrına maraq oyanır və o 
Gənc Tamaşaçılar Teatrında tamaşaya qoyulan iki pyesə - “Mol-
la İbrahimxəlil kimyagər” və “Məlikməmməd”ə musiqi yazır və 
yenidən mahnı janrlarına müraciət edir.. Bir-birinin ardınca 
onun qələmindən Xaqaninin sözlərinə “Nazənin”, “Xəzər”, “Və-
tən qızları”, “Bahar mahnısı”, “Məhsul mahnısı”, “Bahar olsun” 
mahnıları çıxır.  

1951-ci ildə Cahangirov konservatoriya kursunu başa vurur, 
diplom işi olaraq da “formaca Avropa və məzmunca milli” olan 
daha bir əsər - orkestrlə skripka üçün konsert təqdim edir. Bu 
əsər gənc bəstəkarın istedadını və ustalığını, onun həm klassik 
Avropa musiqi forması, həm də xalq musiqi materialı ilə işlə-
mək bacarığını nümayiş etdirdi.  

Konservatoriyanı bitirdikdən sonra tezliklə Cahangirov xor 
dirijorluğu üzrə müəllim kimi konservatoriyaya dəvət olundu. O 
həm pedaqoji fəaliyyətini və həm də Azərbaycan Dövlət Filar-
moniyasının Mahnı və rəqs ansamblındakı işini müvəffəqiyyətlə 
uzlaşdırmağa nail olurdu.  

1956-cı il bəstəkar üçün ciddi yaradıcılıq uğuru dövrü oldu: 
onun “Dostluq nəğməsi” süitası (xor, orkestr, solist-qiraətçi 
üçün) Azərbaycan bəstəkarlarının Birinci qurultayında ifa olun-
du və Dmitri Şostakoviçin yüksək qiymətini aldı.  

Əllinci illərin ikinci yarısı – bəstəkarın yaradıcılıq fəallığı 
dövrüdür.  O, bir  neçə xor və simfonik əsərlər,  o cümlədən sim-
fonik orkestr üçün üç rəqs, İran şairəsi Siminin sözlərinə xor və 
orkestrlə metso soprano üçün ballada, Mahnı və rəqs ansamblı 
üçün “Vətən” süitasını, eləcə də İmran Qasımov və Həsən Se-
yidbəylinin “Dəniz cəsurları sevir” və İslam Səfərlinin “Ana 
ürəyi” pyeslərinə musiqi yazır. Bununla eyni vaxtda o, Mirzə İb-
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rahimovun “Gələcək gün” romanı və “Azad qız” povestinin mo-
tivləri əsasında “Azad” operası üzərində çalışır. Və əlbəttə ki, 
mahnı janrında işləməkdə davam edir. Bir-birinin ardınca onun 
“Dan ulduzu, bir də mən”, “Gözlərin” mahnıları və uşaq mahnı-
ları seriyası meydana çıxır. 1957-ci ildə onun “Azad” operasının 
premyerası oldu, 1959-cu ildə isə onun Mahnı və rəqs ansamblı 
və simfonik orkestri üçün “Məhsul” rəqs süitası Moskvada keçi-
rilən Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti dekadasında uğurla 
səsləndi. Onun dəfələrlə bir çox şəhərlərdə ifa edilmiş erkən əsə-
ri olan “skripka üçün sonatina”sı da müvəffəqiyyət qazandı.  

Bəstəkarın zirvə əsəri onun xor, orkestr və soslistlər üçün 
“Füzuli” kantatası oldu. Bu əsər böyük Azərbaycan şairi Mə-
həmməd Füzulinin anadan olmasının 400 illiyi münasibətilə ya-
radılmışdı. Kantata Mirzə Fətəli Axundov adına Opera və Balet 
Teatrının səhnəsindən səsləndi və onun premyerası şəhərin mu-
siqi həyatında böyük hadisəyə çevrildi. Bu əsər indiyədək res-
publikanın xor kollektivlərinin repertuarında möhkəm yer tut-
maqdadır. Bəstəkarın xor musiqisi sahəsindəki digər əsəri onun 
görkəmli Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər Sabirin xatirəsinə bəs-
tələnmiş “Sabir” operası oldu.  

Altmışıncı illərdə bəstəkarın adı Azərbaycanın sərhədlərin-
dən kənarlarda – İran, Tunis, Marokko, Misirdə tanınır. 1961-ci 
ildə onu misirli musiqiçilərə yaradıcılıq köməyi göstərmək üçün 
Misirə dəvət edirlər. Burada o yerli musiqi folklorunun toplan-
ması, onun Misirin kiçik musiqi kollektivləri üçün işlənməsi və 
aranjiman edilməsi ilə məşğul olur, eləcə də Azərbaycan musi-
qisi və görkəmli Azərbaycan musiqiçiləri haqqında mühazirələr 
oxuyur. Yerli musiqi materialı ilə bilavasitə tanışlıq ona həmin 
material əsasında özünün “Misir eskizləri” süitasını və “Bakı-
Qahirə” mahnısını (1963-cü il) yaratmağa imkan verdi.  

Əllinci-yetmişinci illər dövrü – bəstəkarın yaradıcı həyatında 
ən məhsuldar dönəmlərdən biridir. O çox sevdiyi xor musiqisi 
və mahnı janrlarında çalışmaqda davam edir, həmçinin də kino-
filmlərə və teatr pyeslərinə musiqi yazır. Onun “Yenilməz batal-
yon” (1963), “Sərhədçi” (1967), “Dəli Kür” (1969), “Koroğlu” 
filmlərinə musiqisi əsl yaradıcılıq uğuruna çevrildi. Bu filmlərə, 
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xüsusən də “Yenilməz batalyon” və “Dəli Kür”ə yazılmış 
musiqi bu gün də həm dinləyicilər və həm də ifaçılar üçün öz 
cazibədarlığını saxlamaqdadır. Elə həmin illərdə Cahangirov 
Çingiz Aytmatovun “Ana torpağı” pyesinə musiqi yazır. Və 
yenidən bəstəkar xor janrlarına müraciət edir, şair Nəbi Xəzrinin 
sözlərinə xor, solistlər və simfonik orkestr üçün “Azərbaycan” 
odasını, 14-cü əsrin görkəmli Azərbaycan şairi İmaddədin Nə-
siminin 600 illiyinə həsr olunmuş “Nəsimi” kantatasını (1973) 
və elə həmin şairin sözlərinə “Haqq mənəm” mahnı-romansını 
(1973) yazır.  

Yetmişinci illərdə bəstəkar “Simfonik poema”, xor, solist və 
xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Kür gəlir” əsərini (1972), “Sim-
fonik qravürləri” (1977), M.S.Əfəndiyevin eyni adlı komediya-
sına Seyfəddin Dağlının “Cancur Səməd” librettosuna “Təzə gə-
lin” operettasının musiqisini yazır. O həmçinin, kino musiqisi və 
dram tamaşalarına musiqi sahəsində çalışmaqda davam edir, o 
cümlədən də “Qızıl uçurum” (1970), “Qatır Məmməd” (1974) 
filmlərinə, Nəbi Xəzrinin “Sən yanmasan” (1972) dram tamaşa-
sına musiqi bəstələyir. 1979-cu ildə ilk operanın yazılmasından 
demək olar, iyirmi beş il sonra bəstəkar yenidən bu janra müra-
ciət edərək, musiqi aləmində hadisəyə çevrilən “Xanəndənin ta-
leyi” operasını yazır.  

Səksəninci illər – bəstəkarın həyatında son yaradıcı onillik-
dir. Əgər onun bu illərdə yazdıqlarına nəzər yetirsək, biz yaradı-
cılıq fəallığının aşağı düşməsinin əlamətlərini görmərik. O əv-
vəlki kimi teatr musiqisi sahəsində (Cəlil Məmmədquluzadənin 
“Dəli yığıncağı” pyesinin süjetinə, 1982), eləcə də kantata-ora-
toriya janrında çalışır. 1985-ci ildə bəstəkar Böyük Vətən Müha-
ribəsinin başa çatmasının 40 illiyinə həsr olunmuş oratoriya, Er-
mənistandakı Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndələ-
rindən birinə həsr olunmuş “Aşıq Alı” kantatasını (1974), eləcə 
də “Oratoriya 59”u yaradır. Bu oratoriyanın ərsəyə gəlməsi öm-
rünün 59-cu ilində sovet məhbəsində həlak olmuş böyük Azər-
baycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin 100 illiyi ilə bağlı 
idi.  
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Cahangirovun yaradıcı həyatının intensiv ritminə həmçinin, 
onun pedaqoji və dirijorluq fəaliyyəti də daxil idi. Ömrünün son 
gününədək o, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında xor musiqi-
si kafedrasına rəhbərlik etdi və eləcə də xor kollektivləri ilə işlədi.  

Cahangir Cahangirov Azərbaycan musiqisi tarixinə xor mu-
siqisinin, simfonik və musiqili-səhnə əsərlərinin müəllifi, eləcə 
də Azərbaycanın ən parlaq mahnı bəstəkarlarından biri kimi da-
xil olub. Bəstəkarın yaradıcı üslubunun özünəməxsusluğu, tək-
rarsızlığı, onun Avropa musiqi formaları ilə ustalıqla birləşdiril-
miş xalq musiqi dili, xalq dili ilə genetik yaxınlığı, onun öz ya-
radıcısından çox yaşamış gözəl musiqisi – bəstəkarın Azərbay-
can musiqi mədəniyyətində bu gün də qalmaqda olan öz xüsusi 
yerini tutmasını təmin etmişdir. Cahangirovun musiqisi – onun 
mahnıları, kantataları, xorları, kinofilmlərə musiqisi keçib get-
məkdə olan musiqi dövrünün qalıqlarına çevrilmədi; onlar kon-
sert salonlarında, televizorların ekranlarında, radio proqramla-
rında səslənərək zamanımızın musiqi repertuarını təşkil etmək-
dədir. Cahangirov dövlətin diqqətindən kənarda qalmadı: o 
SSRİ Dövlət mükafatına layiq görüldü (1950), əməkdar incəsə-
nət xadimi (1989), xalq artisti (1963) fəxri adları ilə mükafatlan-
dırıldı. 

Bəstəkar 25 mart 1992-ci ildə dünyasını dəyişdi.  
 

Mahnı yaradıcılığı 
 

Mahnı – hər bir xalqın musiqi həyatının və məişətinin ayrıl-
maz tərkib hissəsini təşkil edən ən kütləvi musiqi janrıdır. O, in-
sanları həyəcanlandıran mövzular, əhval-ruhiyyələr və ideyalara 
daha tez cavab verir. 

Mahnı XX əsr peşəkar Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcı-
lığında mühüm yer tutur. Azərbaycanın ən yeni tarixinin müxtə-
lif dövrlərində Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları bütün xal-
qın həyatında cərəyan etmiş hadisələrə səs verir, hər dəfə öz 
zamanının dilində danışaraq insanların hiss və həyəcanları ilə 
eyni məqamda səslənirdilər. Müvafiq olaraq, Azərbaycan bəstə-
kar mahnısının inkişaf yollarına retrospektivdə nəzər saldıqda 
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mahnıda təcəssüm olunan mövzu və obrazlar dairəsinin necə ge-
nişləndiyini, bu janrın yeni məzmunla dolduğunu, yeni mahnı 
tiplərinin, eyni zamanda da kütləvi adlanan mahnıların meydana 
çıxdığını görmək olar.  

Cahangir Cahangirov – xalq tərəfindən sevilən ən populyar 
mahnı bəstələyənlərdən biridir. Mahnı, bəstəkarın bütün yaradıcı 
həyatı boyu sadiq qaldığı janr olmuşdur. Onun mahnı üslubu 
parlaq fərdi, tanınandır. Hər bir mahnısında bu və ya digər fərdi 
nüans, ştrix yer alır ki, bu da onun mahnılarına melodik özünə-
məxsusluq verir, canlı, konkret musiqi obrazı yaradır.1 

Bəstəkarın mahnı yaradıcılığını mövzuların və mahnı tipləri-
nin, o cümlədən də bütövlükdə Azərbaycan peşəkar musiqisinə 
xas olmayan nadir müxtəlifliyi fərqləndirir. Belə ki, satirik möv-
zu Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı yaradıcılığında az-az rast 
gəlinir, baxmayaraq ki, Azərbaycan xalq musiqisində, xüsusən 
də meyxana janrında2 həm zarafatlı-yumoristik, həmçinin də hət-
ta satirik məzmunlu mahnı məişət olumu yer alır. Bunu da qeyd 
etmək maraqlıdır ki, Cahangirovun yaradıcılığında biz tək-tək 
olsa da satirik mahnı nümunələrinə rast gəlirik. Bu – görkəmli 
Azərbaycan satirik şairi Mirzə Ələkbər Sabirin sözlərinə “Din-
mə, danışma” mahnısıdır. Bu mahnını fərqləndirən cəhətlər – 
mətnlə musiqinin sıx qarşılıqlı təsiri, deklamasiya cizgilərinin 
bolluğu və hətta bəzi danışıq elementləri onda 19-cu əsr rus sati-
rik vokal klassikasının – Musorqskinin “Seminarist” və “Kalist-
rat” satirik mahnısı, Darqomıjskinin “Soxulcan” və “Titullu mü-
şavir” romanslarının təsirini sezməyə imkan verir. Bununla bəra-
bər, həmin mahnı həmçinin, meyxana cizgilərindən də məhrum 
deyildir. Qeyd edək ki, Cahangirov öz mahnı yaradıcılığında sa-
tirik mövzuya üz tutmuş ilk Azərbaycan bəstəkarlarından biridir.  

                         
1 Касимова С.  Джангир Джангиров. Баку: Азернешр, 1964, с. 57. 
2
 Meyxana – xalq ritmlərinin müşayiəti ilə iki və daha artıq iştirakçının 

bədahətən zarafatla dediyi satirik şeirlərdən ibarət poetik yarışma. Meyxana 
janrı daha çox Bakı kəndlərində yayılıb və onun ifaçıları adətən həmin kənd-
lərin poetik improvizə qabiliyyətinə və əlbəttə ki, yumor hissinə malik adi 
sakinləri olur. 
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20-ci əsrin birinci yarısında bir çox Azərbaycan bəstəkarları-
nın ardınca Cahangirov kütləvi mahnı janrına üstünlük verdi ki, 
onun da mövzuları əsas etibarilə Vətənə, xalqa məhəbbət, sovet 
adamlarının hərbi rəşadətinin, xalqın düşmənə müqavimət gücü-
nün tərənnümü idi. Belə ki, Vətən mövzusuna Zeynal Cabbarza-
dənin sözlərinə solist və xor üçün bəstələnmiş “Azərbaycan 
mahnısı”, döyüşçü rəşadətinə, qəhrəmanlığına xor üçün “416-cı 
diviziya” mahnısı, eləcə də “Partizanlar” əsəri həsr olunur. Ca-
hangirovun İslam Səfərlinin sözlərinə bəstələdiyi “Ata öyüdü” 
mahnısını da kütləvi mahnıya aid etmək mümkündür. Bu mahnı-
nın mövzusu – atanın öz oğluna vətəni sevməklə bağlı verdiyi 
öyüd – bəstəkar tərəfindən lirik-vətənpərvərlik ruhunda verilir. 
Öz tipi etibarilə mahnılar rus sovet bəstəkarları A.Aleksandrov, 
V.Solovyov-Sedoy, A.Novikovun hərbi mövzulu kütləvi mahnı-
larına yaxındır. Bununla bərabər, kütləvi mahnının yozumunda, 
onun lirik oxunuşunda Cahangirov Üzeyir Hacıbəylinin Vətən 
müharibəsi illərində bəstələdiyi kütləvi mahnı nümunələrini da-
vam və inkişaf etdirir. 

 
Ata öyüdü  

 

 



 267 

Bəstəkarın bir sıra əsərləri əmək mövzusuna həsr olunub, mi-
sal kimi onun Novruz Gəncəlinin sözlərinə bəstələdiyi “Mərdlik 
nəğməsi”, ya da “Məhsullu” mahnılarını göstərmək olar. “Mərd-
lik nəğməsi” cəngi1 qəhrəmanlıq musiqisi ruhundadır və respubli-
ka kütləvi mahnı müsabiqəsində mükafata layiq görülmüşdü. 
Qeyd etmək lazımdır ki, hətta ümumsovet mövzulu mahnılarda 
da Cahangirov milli bəstəkar olaraq qalır: onun kütləvi musiqisi 
milli xalq musiqi dilinin cizgilərini daşımaqdadır. Cahangirovun 
kütləvi mahnıları bu janrın Azərbaycan musiqisində populyarlaş-
masında və onun inkişafında böyük rol oynamışdır.  

 
Mərdlik nəğməsi  

 

 

 
 

Bəstəkarın doğma diyar, doğma şəhər mövzusuna həsr olun-
muş mahnıları kifayət qədər çoxsaylı mahnı qrupunu təşkil edir. 
Bunlara misal olaraq “Gəncə” (İslam Səfərlinin sözlərinə), “Qa-
                         

1
 Cəngi – melodika və xoreoqrafiyası döyüşkənlik, igidlik xüsusiyyətini 

daşıyan Azərbaycan kollektiv kişi xalq rəqsinin bir növünü təşkil edir. 
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rabağ”, “Bakı” (Ənvər Əlibəylinin sözlərinə), “Gözəl şəhər” 
mahnılarını göstərmək olar. 

 
Bakı 

 

 
 

Bəstəkar uşaq musiqisinə də müəyyən diqqət ayırır, o, iki sil-
silədən ibarət uşaq mahnılarının müəllifidir. Bu silsilədən biri 
şair H.Abbaszadənin sözlərinə yazılıb və altı mahnıdan ibarətdir. 
Həmin silsiləyə “Qalstuklu qız”, “Düşərgə nəğməsi”, “Gənc 
səyyahlar mahnısı”, “Vətən qızları”, “Çiçəklər” və “Bahar nəğ-
məsi” mahnıları daxildir. Digər silsiləyə müxtəlif müəlliflərin 
sözlərindən ibarət beş mahnı daxildir: üç mahnı (“Dəniz”, “Mə-
nim kəhərim” və “Tonqal başında”) A.Aslanovun, “Pioner yürü-
şü” Ə.Əlibəylinin və “Mahnı və rəqs” M.Seyidzadənin şeirlərinə 
bəstələnib.   
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Düşərgə nəğməsi 
 

 

 
 

Cahangirovun uşaq mahnıları adətən uşaqlar tərəfindən asan 
qavranır, çünki bunlar uşaq səsinə və musiqi qavrayışına tam vaqif 
olmaqla bəstələnib. Həmin mahnıların emosional tonu özünün ger-
çək həyatsevərliyi ilə diqqəti cəlb edir, bunların musiqi dili aydın 
və sadədir, melodiyanın intonasiyaları və intervalları uşaq qavrama 
və ifası üçün əlçatandır, ona görə də uşaqlar tərəfindən asanlıqla 
oxunur. Bəstəkar tez-tez öz uşaq mahnılarında vals janrından is-
tifadə edir (“Dəniz”, “Mahnı və rəqs”). Qeyd etmək maraqlıdır ki, 
Cahangirovun uşaq mahnılarında, onun böyüklər üçün əsərlərində 
olduğu kimi həmişə xalq musiqisinin elementləri eşidilir.  

Öz mahnılarında hansı mövzuya üz tutursa-tutsun, onun bü-
tün bəstələri həmişə bədii deyimin lirizmi ilə qeyd olunur. Bu 
cəhət hətta onun vətənpərvərlik ya da sovet adamlarının əməyinə 
həsr olunmuş mahnılarında da qabarıq görünür. Lirizm özünün 
bütün təzahürləri ilə Cahangirovun mahnı üslubunda özünü gös-
tərməkdədir. Təəccüblü deyil ki, bəstəkarın yaradıcılığında yer 
almış çoxsaylı mahnı janrları müxtəlifliyi içərisində başlıca yer 
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lirik mahnı janrına aiddir. Məhz lirik mahnıda onun təbiəti və 
yaradıcı istedadı daha parlaq şəkildə görünməkdədir. Cahangiro-
vun lirik mahnıları mövzuları və emosional tonusu baxımından 
rəngarəngdir, bunlarda lirik duyumun bütün çalarlarını tapmaq 
mümkündür. Məhəbbət lirikasının gözəl nümunələri kimi “Na-
zənin”, “Gözlərin”, mahnılarını, xor üçün “Qəzəllər”, “Gəl gö-
zəlim” əsərlərini göstərmək olar, xəyalpərvər, lirik “Dan ulduzu, 
bir də mən” mahnısı daha çox diqqət çəkir, onun “Ana” adlı 
məşhur mahnısını ananın lirik monoloqu adlandırmaq olar. “Ba-
har nəğməsi”, “Çiçəklər” kimi doğma diyara həsr olunmuş mah-
nılar lirik ovqata köklənib. Lakin onun insanın sevgi iztirablarını 
əks etdirən mahnıları daha mənalı və təsirlidir.  

 
Gözlərin 
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Dan ulduzu, bir də mən 

 
  

 
Ana 
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Cahangirovun mahnıları millidir, bunların melodikasında, 
formasında, bütövlükdə üslubiyyətində çox şey xalq musiqisin-
dən gəlir. Əksərən onun mahnı yaradıcılığının kökləri Azərbay-
can ənənəvi musiqisinin bu və ya digər janrının – muğam, aşıq 
havası, rəqs melodiyaları, xalq instrumental janrları ya da folk-
lor nəğmə forması olan bayatının səciyyəvi əlamətləri və ele-
mentlərinin üzvi şəkildə həyata keçirilməsində meydana çıxır. 
Belə ki, misal üçün, onun “Bayatılar” mahnısı bu folklor janrı-
nın peşəkar bəstəkar yaradıcılığında az qala ilk nümunədir. 
Onun “Düşərgə nəğməsi” bayatı 1 formalı mətnə yazılıb.  

Cahangirov musiqisinin ən mühüm mənbələrindən biri Azər-
baycan muğamıdır, o, bəstəkarın yaradıcılığında çoxtərəfli dəyi-
şimlər kəsb edir. O, muğam üçün səciyyəvi olan melodik inkişaf 
prinsipləri, muğam repertuarını təşkil edən janrlara müraciət va-
sitəsilə meydana çıxır, ya da öz əksini mahnının mövzusunun 
özündə tapır, məsələn, Bəxtiyar Vahabzadənin eyniadlı məşhur 
şeirinə bəstələnmiş “Muğam” mahnısında (1982) olduğu kimi. 
Cahangirovun bir sıra mahnılarında melodik inkişaf tipinin özü 
muğam melodik açımının cizgilərini daşıyır. Bu cür mahnı nö-
vünün parlaq obrazı kimi, geniş tanınan “Ana” mahnısını göstər-
mək olar. Burada melodik material tematik əsasdan genişlənə-
rək, muğamın tədrici melodik artma tipi üzrə məqamın zirvəsinə 
doğru yüksəlir və melodik hərəkətin çıxış nöqtəsinə sarı melodik 
enişlə bitir. Bu mahnı tez-tez balaban, tar, kamança kimi ənənəvi 
musiqi alətlərində instrumental müşayiətdə səslənir və “muğam-
mahnı”, ya da “təsnif-muğam-mahnı” tipi kimi muğam kompo-
zisiyasının bir hissəsi ola bilər.  

Cahangirovun mahnı yaradıcılığının muğam mənbələrindən 
söz açdıqda, qeyd etmək maraqlı olar ki, Cahangirovun mahnıla-
rından bir neçəsi təsnif 2 səciyyəlidir, məsələn, onun “Buludlar” 
(1972, İslam Səfərlinin sözlərinə) mahnısı artıq neçə onilliklər-
dir ki, Azərbaycan muğam ifaçılarının - xanəndələrin repertua-
                         

1 Bayatı – xalq poeziyası formasıdır, hər misrası yeddi hecalı dördlükdür. 
Bayatı əksər Azərbaycan xalq mahnılarının, eləcə də aşıq musiqi janrı şikəs-
tənin əsasını təşkil edir.  

2 Təsnif – muğam repertuarına daxil olan mahnı səciyyəli kiçik vokal janrı. 
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rında möhkəm yer tutmaqdadır. Onun Nizaminin sözlərinə ya-
zılmış “Gül camalın” qəzəli də muğam səpkilidir.1  

Cahangirovun vokal yaradıcılığında mühüm yeri onun xalq 
mahnılarının işləmələri tutur, əslində o, öz bəstəkar yolunu elə 
bunlardan başlamışdır. Bizim yuxarıda göstərdiyimiz kimi, onun 
ilk yaradıcı təcrübələri Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının 
Mahnı və rəqs ansamblının xor qrupu, sonra isə Azərbaycan ra-
dioverilişlərinin xoru üçün xalq mahnılarının işlənməsi olub. 
Onun xor üçün a capella “Gül açdı, bahar oldu”, “Nargilə”, 
“Gözəlim sənsən”, “Aman kəklik”, “Lənkəran mahnısı”, “Yar, 
nə elədim sənə” özünəməxsus xor miniatürləri kimi ortaya çıxır 
ki, burada bəstəkar bənzətmə-təqlid və təzad polifoniya kimi 
ənənəvi xalq çoxsəsliyi fəndlərindən istifadə edir. Bu işlənmələ-
rin əksəriyyətində xalq mahnısının bənd forması saxlanılıb, hər-
dən isə məqam amilləri hesabına “Gözəlim sənsən” mahnısında 
olduğu kimi, üçölçülük peyda ola bilər. Cahangirovun xalq mah-
nısı işləmələrinin bir sırası xalq musiqi alətləri orkestrinin müşa-
yiəti ilə xor ifası üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Gördüyümüz kimi, Cahangirovun mahnı üslubu öz kökləri 
ilə xalq musiqi zəmininə, onun janr mühitinə, məqam sisteminə, 
melodikasına, musiqi inkişafı prinsiplərinə gedib çıxır; demək 
olar ki, Cahangirovun mahnı yaradıcılığında onun “genotipi” 
özünün üzvi ifadəsini hər hansı başqa yerdə olduğundan daha ar-
tıq tapmışdır. Əlbəttə, ona müəyyən təsiri Üzeyir Hacıbəylinin 
yaradıcılığı göstərmişdir. Bununla bərabər, Cahangirovun mahnı 
üslubu fərdi, bənzərsizdir və bu, ona Azərbaycan peşəkar mahnı 
tarixində xüsusi yerini tutmağı təmin etmişdir. 

 
İnstrumental əsərlər 

 
Cahangirovun instrumental bəstələri onun vokal və xor əsər-

ləri qədər çoxsaylı deyil və janr baxımından rəngarəngliyi ilə 
fərqlənmir. Bəstəkar bir neçə süita (“Bayram süitası”, Mahnı və 
rəqs ansamblı və simfonik orkestr üçün “Məhsul” rəqs süitası, 

                         
1
 Qəzəl – muğam ifasında istifadə olunan klassik lirik poeziya forması. 
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skripka və fortepiano üçün Süita), eləcə də skripka və fortepiano 
üçün Sonatina və özünün ən böyük instrumental bəstəsi olan or-
kestrlə skripka üçün Konsert yazmışdır.  

Onun ən erkən instrumental əsərləri 1949-cu ildə, yəni kon-
servatoriyada təhsil aldığı vaxtlarda yazılan skripka və fortepia-
no üçün sonatina, skripka və fortepiano üçün süitadır. 

Qırxıncı-əllinci illərdə Azərbaycan musiqisində ansambl in-
strumental formaları inkişaf etməyə başlayır və Cahangirovun 
bu iki əsəri həmin sahədəki ilk yaradıcı təcrübələr oldu, özü də 
təkcə onun üçün yox; bunlar həmin illərdə yaradılan az-az an-
sambl instrumental əsərləri sırasına daxil oldu. Skripka üçün süi-
tasında olduğu kimi, Sonatinada da Cahangirov klassik Avropa 
musiqi formasından istifadə edir, musiqiyə üzvi şəkildə milli 
material “calayır”, amma bu zaman bu və ya digər xalq mənbə-
yini iqtibasa çevirmir. Sonatinanın ifa taleyi erkən əsər üçün ye-
tərincə müvəffəqiyyətli  oldu:  o,  Bakıda  və Sovet  İttifaqının  di-
gər şəhərlərində bir neçə dəfə ifa edildi, o cümlədən 1957-ci ildə 
Moskvadakı Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyündə 
səsləndi və bu janrda uğurlu təcrübə kimi dəyərləndirildi.  

Bəstəkarın iri formalı ilk instrumental əsəri onun tərəfindən 
konservatoriyanı bitirdiyi ildə (1951) yazılan və diplom işi kimi 
təqdim olunan skripka və orkestr üçün Konsert oldu. Öz peşəkar 
təhsilini başa vuran gənc bəstəkarın qarşısında sərbəst şəkildə 
böyük klassik forma yarada bilmək bacarığını nümayiş etdirmək 
vəzifəsi dururdu və o da bunu etdi. Cahangirovun üçhissəli for-
mada olan Skripka üçün Konserti (Sonata Alleqro, Andante və 
Rondo-Sonata) klassik Avropa konsertinin bütün tələblərinə ca-
vab verir. Bundan artığı, bəstəkar burada skripka texnikası sahə-
sindəki biliklərini və alətin virtuoz imkanlarını nümayiş etdir-
mişdir. Lakin bu əsər həmçinin, bəstəkarın milli musiqi xəzinə-
sindən, ilk növbədə də onun janr və məqamlardan yaradıcı şəkil-
də istifadə etmək, bunlardan özünün orijinal musiqi materialını 
“əridib hazırlamaq” bacarığını göstərdi.  
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Vokal-simfonik əsərlər 
 

Vokal-simfonik janra Cahangirov ilk dəfə qırxıncı illərin sonla-
rında, hələ gənc Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik bəstələrə tə-
zə-təzə üz tutduqları vaxtda müraciət etdi. Cahangirovun bu janrda 
olan ilk böyük əsəri “Arazın o tayında” vokal-simfonik poeması ol-
du. O, Azərbaycan musiqisində ilk dəfə olaraq bir əsərdə simfonik 
və kantata-oratoriya janrlarının xüsusiyyətlərini birləşdirmişdi.  

“Arazın o tayında” poeması Cahangirov tərəfindən 1949-cu il-
də, konservatoriyada təhsil aldığı illərdə yazılmışdı. Araz çayı 19-
cu əsrdən Azərbaycan xalqını iki sahildə yaşayan iki dövlətə ayırıb. 
“Arazın o tayında” İran şah dövləti idi, onun azərbaycanlı əhalisi 
XX əsrin birinci yarısında bir neçə dəfə İranın milli assimilyasiya 
siyasətinə qarşı mübarizəyə qalxmışdı. “Arazın o tayında” poeması 
bu hadisələrin, əsərin proqram ideyasının əsasına çevrilən əks-sə-
dası idi. Məzlum xalqın obrazı, onun mübarizəsi, qələbəsinin qısa 
sevinci, ona xaincəsinə edilən hücum və onun ölməyən ümidləri - 
əsərin “süjet” xətti bu cür epizodlardan ərsəyə gəlmiş və burada so-
nata simfonik dramaturgiya vasitəsilə öz təcəssümünü tapmışdı.  

 

“Arazın o tayında” kantatası 
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1949-cu ildə poemanın böyük uğurla keçən premyerası oldu. 
Bu uğuru həm də Üzeyir Hacıbəyli adına simfonik orkestr və 
xor kapellasına rəhbərlik edən Niyazinin böyük dirijorluq ustalı-
ğı artırdı. Bu əsərə görə 1950-ci ildə hələ otuz yaşı tamam olma-
mış bəstəkara, təhsilini bitirməmiş tələbəyə Stalin mükaftı təq-
dim olundu (sonradan Dövlət mükafatı adlandırıldı). Poema 
Moskva və Leninqradda ifa olundu; onun yazısı Ümumittifaq ra-
diosunun “Qızıl fondu”na daxil edildi.  

“Arazın o tayında” poemasından başqa Cahangirov daha bir 
neçə böyük vokal-simfonik əsər, o cümlədən “Dostluq haqqında 
nəğmə” (1956), “Füzuli” (1959), “Nəsimi” (1973), “Aşıq Alı” 
(1974) kantatalarını, “Sabir” (1962), “Hüseyn Cavid-59” (1984), 
“Böyük qələbə” (1985) oratoriyalarını yazdı. Sonuncusu Böyük 
Vətən müharibəsindəki qələbənin 40 illiyinə həsr olunmuşdu.  

Bütün bu əsərlər içərisində ən görkəmli yeri xor, orkestr və 
solistlər üçün olan “Füzuli” kantatası tutur. Həmin əsər – Azər-
baycan xor musiqisində ən uğurlularından biridir. Kantata janrı 
Azərbaycan musiqisində Üzeyir Hacıbəylinin 1934-cü ildə yaz-
dığı “Firdovsi” kantatası ilə XX əsrin otuzuncu illərindən inkişaf 
etməyə başlayır. Cahangir Cahangirov 1959-cu ildə birinci dəfə 
bu janra müraciət edərkən həmin vaxtda artıq xeyli xorla çalış-
ma və xor əsərləri bəstələmə təcrübəsi vardı. Kantatadakı xor 
fakturasının kamilliyi, xor bəstəsinə sərbəst yiyələnmə, polifo-
nik üsullardan istifadə bununla izah olunur.  

“Füzuli” kantatası 16-cı əsrin dahi Azərbaycan şairi Məhəm-
məd Füzulinin xatirəsinə həsr edilib; onun yaradılması Azər-
baycanda şairin 400 illiyinin keçirilməsinə ithaf olunub. Kan-
tatanın poetik mətnini Füzulinin üç məşhur lirik qəzəli təşkil 
etmişdi. Poetik mətnin əsası kimi götürülmüş lirik poeziya kan-
tatadakı musiqinin xarakterini, onun lirik tonunu müəyyən etdi. 
Üçhissəli kantatanın lirik mərkəzi onun ikinci hissəsi, xüsusən 
də onun, xor və solo partiyalarının Füzulinin məşhur “Məni can-
dan usandırdı” misralarını ifa edərək özünəməxsus nüfuzedici 
dialoqa girdikləri bölümüdür. Bu – kantatanın musiqisinin ən 
parlaq səhifəsidir. 
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Füzuli kantatası 

 
 

Özünün geniş populyarlığı ilə kantata həm də buradakı solo 
partiyasının ilk ifaçısı, gözəl Azərbaycan müğənnisi, Azərbayca-
nın xalq artisti Şövkət Ələkbərovaya borcludur. Kantatanın onun 
ifası ilə lentə alınmış yazısı Azərbaycan Dövlət teleradio şirkəti-
nin Qızıl fondunda saxlanılır. Amma kantata bu gün də müasir 
ifaçıların repertuarındadır. 

1962-ci ildə böyük Azərbaycan şairi Sabirin yubileyinin bay-
ram edilməsi münasibətilə bir çox bəstəkarlar, o cümlədən Ağa-
bacı Rzayeva, Zakir Bağırov, Cahangir Cahangirov və başqaları 
şairin sözlərinə mahnılar yazdılar. Lakin Cahangir Cahangirov 
özünün Sabirin sözlərinə bəstələdiyi “Dinmə, danışma” mahnı-
sından başqa yubileyə həsr olunmuş xor, solistlər və simfonik 
orkestr üçün “Sabir” oratoriyasını da yazdı. Bu əsərə o, “Sabirin 
şagirdlərinə həsr olunur” çoxmənalı yarımbaşlıq daxil etmişdi və 
belə görünür ki, geniş anlamda onun ardıcıllarını və onu anla-
yanları nəzərdə tuturdu. Mirzə Ələkbər Sabir Azərbaycan poezi-
yası tarixinə xalqın geriliyi, onun cəhaləti, dini fanatizmdən acı 
kinayə ilə yazan şair-satirik kimi daxil olmuşdur. Şairin yaradı-
cılığında həmçinin gözəl lirik poeziya nümunələri də az deyildir. 
Cahangirov öz əsərində onun satirik məzmunlu şeirlərinə mü-
raciət etmişdir. Lakin bunlar oratoriyanın musiqisində öz adek-
vat təcəssümünü tapmır, yəni bəstəkar praktiki olaraq musiqili 
satira, parodiya, ya da qrotesk vasitələrinə üz tutmur. Düzdür, 
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oratoriyanın partiturasında satirik xarakterli bəzi səhifələr var 
(məsələn, iki qadının söhbəti, onlardan biri kitablara aludə ol-
muş oğlunun aqibətindən qəmlənir və i.a.); bir sıra məqamlarda 
bəstəkar ona xalq rəqslərinin və meyxana janrının zarafatvari-
yumoristik elementlərini daxil edir. Lakin, bütövlükdə xarakteri-
nə görə lirik musiqi ilkin mənbənin satirik kəskinliyini əks etdir-
mir. Oratoriya müəyyən süjetə malik deyildir, onun “fabulası” 
şairin obrazı ətrafında qurulur ki, burada sənətkar, onun düşün-
cələrini səsləndirən özünün bədii personajlarının ya da müasirlə-
rinin əhatəsində verilir. Nəticədə – əsər bir sıra müstəqil ədəbi-
musiqili nömrələrə ayrılır və öz forması etibarilə daha çox orato-
riya deyil, vokal-xor süitasına yaxınlaşır.  

 

 
 
 “Sabir” oratoriyası satirik mövzuya bu janrda müraciət et-

məyin ilk cəhdi olmaqla maraq doğurur. Demək olmaz ki, satirik 
mövzuda oratoriya yaratmaq cəhdi Cahangirova tam müyəssər 
olmuşdur. Lakin bu əsərin partiturasında gözəl xor fakturalı, ay-
dın melodizmli, xor və solonun üzvi nisbətinə malik uğurlu xor 
səhifələri vardır.  
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Opera yaradıcılığı 
 

Cahangir Cahangirov – iyirmi ildən artıq fasilə ilə yazılmış iki 
operanın “Azad” və “Xanəndənin taleyi” operalarının müəllifidir.  

 
“Azad” operası 

 
Cahangir Cahangirovun ilk operası olan “Azad”, bəstəkarı 

yaradıcılığı boyu maraqlandıran Azərbaycan xalqının “Arazın o 
tayında” olan həyatı mövzusunu davam etdirdi. O, Mirzə İbrahi-
movun “Azad qız” povesti və məşhur “Gələcək gün” romanının 
motivləri əsasında yazılmışdı (librettosu M.Hüseynzadənindir). 
Burada romanın əsas personajlarının həyatındakı faciəvi hadisə-
lər İrandakı azərbaycanlıların milli-azadlıq mübarizəsi ilə bağlı 
hadisələrin fonunda cərəyan edir.1 Operanın librettosunda azad-
lıq mübarizəsinin süjet xətti müəyyən ümumiləşdirmədə verilib: 
bir sıra fəaliyyətdə olan şəxs buraxılıb, hərəkətlərin zamanı və 
məkanı ümumiləşdirilmiş şəkildə verilib, mövzunun siyasi kəs-
kinliyi bir qədər azaldılıb. Operettada lirik süjet xətti saxlanılıb – 
                         

1 Operanın qısa məzmunu: Dağların ətəyində kənd. Xəlil dayı bol məhsul 
yığımını bayram edir. Ayaza aşiq olmuş Səriyyə tezliklə olacaq toy haqqında 
düşünür. Lakin bu vaxt xanın adamları vergi toplamağa gəlirlər. Xanın oğlu – 
jandarm zabiti Yavər müqavimət göstərən Ayazın həbs olunmasını əmr edir. 
Səriyyə onun əfvini xahiş edir. Qızın gözəlliyinə heyran olmuş Yavər ona vu-
rulur və qocaya qızını öz evinə qulluqçu kimi göndərməsini məsləhət görür. 
Səriyyənin atası bundan imtina edir. Yavər Ayazı həbs edir. Səriyyə dağlarda 
gizlənən Həjirə Ayazın həbs olunmasını xəbər verir və ondan sevgilisini azad 
olunmasını xahiş edir. Sadiq dostlar Ayazı azad edərək, onunla birlikdə dağ-
lara çəkilirlər, Səriyyəni isə zorla Yavərin evinə aparırlar. Yavərin evindəki 
ziyafət qəzəbli xanın gəlişi ilə yarımçıq qalır. Üsyançılar hücuma keçirlər, 
xanın oğlu isə burada kef-damaq içində vaxt keçirməkdədir. Olanları tam bil-
məyən yaxın adam Hatəni Səriyyəni saraya gətirir. Vəziyyətdən necə çıxaca-
ğını bilməyərək o, Səriyyəni üsyançılarla əlaqələrdə ittiham edir. Qızı zinda-
na atırlar, Səriyyənin atası qızının əfv olunması üçün yalvarır, ancaq onun yal-
varışları eşidilmir. Hadisə barəsində xəbər Ayaz və onun dostlarına gedib çatır. 
Baş vermiş bədbəxtliyin acısından Səriyyənin anası dəli olur. Yavər zindana 
gəlib yenidən qızın rəğbətini qazanmağa çalışır, lakin bütün cəhdləri boşa çıxır. 
Elə bu zaman Ayaz və dostları özlərini yetirirlər. Yavəri görən kimi onu öldü-
rürlər. Xalq  mübarizə aparmağa tam qətiyyətli şəkildə dağlara çəkilir. 



 280 

Səriyyə və Azadın xalqın mübarizəsi mövzusu ilə çulğalaşan 
məhəbbəti. Bu cür dramaturji çulğalaşmanın nəticəsində operada 
iki janr planı ərsəyə gəlir: qəhrəmanlıq-epik və lirik-dramatik. 
Solmaz Qasımova, operanın janrını “optimist faciə” kimi müəy-
yənləşdirərək qeyd edir ki, “Azad” operası bir çox mənada Azər-
baycan operaları olan “Nərgiz”, “Vətən” və xüsusən də “Koroğ-
lu”nun qəhrəmanlıq-vətənpərvərlik xəttinin davamıdır.1 Sonun-
cu ilə onu hər ikisi üçün ümumi olan, lirik-dramatik süjet xətti 
ilə çulğalaşan, iki sosial qrupun – varlı mülkədarlar və kasıb xal-
qın münaqişəsi mövzusunun epik ton yaxınlaşdırır.  

“Azad” operası musiqi nömrələrinin ardıcıl sıralanmasına 
(“nömrələnmə” opera prinsipi) əsaslanır, baxmayaraq ki, onda 
həmçinin, bir neçə birbaşa inkişaf edən (yarıb-keçən – skvoznaya) 
səhnələr də vardır. Bununla bərabər, operanın dramaturgiyasında 
təzadlı, bəzən isə münaqişəli qarşılaşdırmalar prinsipi görünür. 
Operanın əsas qəhrəmanı xalqdır, müvafiq olaraq, operanın 
dramaturgiyasında mərkəzi yeri xalqın obrazının inkişafda veril-
diyi müxtəlif xor və kütləvi səhnələr tutur: o gah əzabkeş, gah 
qəzəbli, gah da mübarizəyə qalxmaq qətiyyəti ilə dolu olaraq 
göstərilir. Xalq obrazının inkişafının zirvəsi operanın üçüncü 
pərdəsinin xor səhnəsində, üsyana qalxmış xalq obrazında əldə 
edilir. Özünün monumentallığına görə bu xor səhnəsi Üzeyir 
Hacıbəylinin “Koroğlu” operasındakı məşhur kütləvi xalq səhnəsi 
olan Çənlibellə səsləşir. 

“Azad” operasının xor epizodlarının maraqlı özəllikləri onla-
rın məqam əsasıdır. Məqam bunlarda həm formayaradıcı, həm 
də fikiryaradıcı rollar oynayır. Operanın birinci xor səhnəsində 
bəstəkar Şur məqamının semantikasından istifadə edir, xalqın is-
tismar olunan əzabkeş obrazını cızır: bu zaman xorun iki bölü-
mü müvafiq olaraq Şur məqamının iki bölümünə uyğundur. Şən 
xarakterli xor səhnəsi üçün Cahangirov qəhrəmanlıq intonasiyalı 
Rast məqamına qohum olan bayatı-qacar məqamından istifadə 
edir. Üsyana qalxmış xalqın obrazı operanın üçüncü pərdəsində-
ki “Çahargah” xorunda verilib. 
                         

1  Касимова С. Оперное творчество композиторов современного 
Азербайджана, I ч., Баку, 1973, с. 83. 
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Çahargah xoru 
 

Çahargah dəstgahının Azərbaycan muğam mədəniyyətində-
ki və bütövlükdə milli musiqi qavramındakı semantik mənası 
üsyankar, əyilməz insan ruhunun hiss və vəziyyətləri dairəsini 
əhatə edir. Cahangirov instinktiv olaraq məhz Çahargahı seçir, 
özü də onu bütövlükdə dəstgah1 şəklində “genişləndirir”. Xorun 
bütün musiqi materialı struktur olaraq Çahargah dəstgahının 
ənənəvi məqam-ton planını canlandırır, yəni bu dəstgahın qov-
şaq muğam bölümlərini bir-birinin ardınca inkişaf qaydasına uy-
ğun olaraq verir və inkişaf etdirir. Bunlar – Maye Çahargah, 
Bəstə-Nigar, Manəndi-Müxalif və Mənsuriyyə muğamlarıdır. 
Məlum olduğu kimi, hər bir muğam, hətta söhbət qohum mə-
qamlardan belə, bir-birindən özünün melodik, ritmik, kadans xü-
susiyyətləri ilə fərqlənirlər. Müvafiq olaraq, “Çahargah” xoru-
nun hər bölümünün musiqi materialında bu və digər muğamın 
“tanınma nişanları”nı təşkil edən bir tipik intonasiya və vəznlər 
səsləndirilir. “Çahargah” xoru Azərbaycan musiqisində yeni tə-
zahür, müəllif xor muğamının ilk nümunəsidir.  

Xalqın obrazının musiqili səciyyəsində üçüncü pərdədə bəs-
təkar həmçinin, janr semantikası vasitələrinə əl atır, misal üçün, 
kollektiv xalq rəqslərinin janr əlamətlərindən istifadə edir (xor 
ilə “Yallı” və döyüşkən “Güləşmə” rəqs-döyüşü).  

Janr elementləri qismən həm də operanın başlıca personajla-
rının xasiyyətnamələrində yer alır, baxmayaraq ki, burada bəs-
təkar ariya, ariozo, lirik duet, trio və başqaları kimi klassik opera 
formalarına üstünlük verir. Əsas qəhrəmanların (Azad və Səriy-
yənin) obrazları başlıca olaraq, lirik-mahnı və dramatik-ariozo 
planlarında açılır, amma bunlar musiqi baxımından elə də fərdi-
ləşdirilməyib ki, bu da əsərin dramatik cəhətdən nöqsanıdır. 

 

                         
1 Dəstgah – əsasını müəyyən lad-məqamların məcmuyu təşkil edən bö-

yük silsiləvi muğam kompozisiyasıdır.  
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Operada əsas dramatik rolu fəaliyyətdə olan şəxslərin musiqi 
xüsusiyyətlərini tamamlayan ansambllar oynayırlar, məsələn, Sə-
riyyə və onun anasının dördüncü hissədən olan maraqlı, dramatur-
ji cəhətdən mühüm dueti, eləcə də qəhrəmanın taleyinin öz faciə-
vi sonluğuna çatdığı elə həmin pərdədən Səriyyə və Yavərin dueti 
və digər ansambl epizodları var. Operadakı daha maraqlı ansambl-
lar lirik-dramatik münaqişə ilə bağlı məqamlarda meydana çıxa-
raq dramaturji kulminasiya nöqtələri ilə üst-üstə düşür. Operanın 
ansambl epizodlarında təqlid və təzadlı polifoniya elementlərini 
yeni işlənmiş üsul olaraq qeyd etmək mümkündür.  

Operanın orkestr epizodları əsas etibarilə burada iki sosial 
qrupun (xalq və hakimiyyət) qarşı-qarşıya qoyulduğu, eləcə də 
vaxtaşırı operanın bir sıra səhnələrində peyda olan məzlum xal-
qın leyt-mövzusu rəqs səhnələri ilə əlaqədardır.  

Cahangirovun “Azad” operası bütövlükdə XX əsrin əllinci 
illərinə aid Azərbaycan opera sənətində yer alan müasir mövzu-
da əsər yaratmaq tendensiyasını davam etdirir. Bununla bərabər, 
onun həll üsullarında, epik oratoriya və lirik-dramatik başlanğıc-
larda şəxsin ümumxalq olanla üzvi birləşməsində Cahangirov 
Azərbaycan musiqisindəki ən mükəmməl opera əsərinin – Üze-
yir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının yolu ilə gedir.  

Opera 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teat-
rının səhnəsində tamaşaya qoyuldu və bəstəkarın şəksiz yaradı-
cılıq uğuru kimi qəbul edildi.  

 
“Xanəndənin taleyi” operası 

 
Yenidən opera janrına bəstəkar yalnız 1979-cu ildə qayıtdı. 

Onun ilk operasını yaratdığı vaxtdan ötən 20 il ərzində Azərbaycan 
opera sənətində yeni bədii tendensiyalar formalaşmış, onun tematik 
diapazonu genişlənmiş, opera formasında dramatik teatr vasitə və 
üsulları getdikcə daha çox tətbiq edilməyə başlanmışdı. Burada 
müəyyən rolu Azərbaycan bəstəkarlarının sovet opera səhnəsinin 
nailiyyətləri, Prokofyev, Şostakoviçin operaları, eləcə də qərb 
bəstəkarlarının musiqi-teatr yaradıcılığı ilə tanışlıqları oynamışdı. 
Bütün bunlar Azərbaycan bəstəkarları üçün opera tamaşasının 
təşkilində yeni forma və onun həllinin axtarışında təkana çevrildi. 
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Cahangirovun “Xanəndənin taleyi” operası – XX əsrin ikinci 
yarısına aid elə Azərbaycan opera əsərlərindəndir ki, bu tenden-
siyalar, misal üçün, tamaşanın bədii tərtibatında, rejissor həllin-
də öz əksini tapıb. Operada müxtəlif işıq effektləri, kollaj texni-
kasından istifadə edilir, o cümlədən tamaşaya kino kadrları daxil 
edilir, burada həmçinin, dramatik tamaşa üçün ənənəvi olan hə-
rəkətin məkan və zamanından ötrü vahidlik prinsipinə yenidən 
baxılıb. Tamaşada hadisələr gah XX əsrin başlanğıcında Azər-
baycanda, gah da yarım əsr sonra Parisdə cərəyan edir.  

Operanın məğzini təşkil edən tarixçə müəllifin təxəyyülünün 
məhsulu deyildir. Süjetdə tanınmış Azərbaycan xanəndəsi, XX 
əsrin əvvəllərində Bakının musiqi həyatında nəzərəçarpacaq rol 
oynamış Seyid Mirbabayevin (1867-1953) tərcümeyi-halından 
götürülmüş real faktlar öz əksini tapmışdır.  

Məlum olduğu kimi, XIX əsrin axırı – XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycanda muğam ifaçılarının – xanəndələrin, tarzənlərin, 
kamançaçıların bütöv bir nəsli yetişmişdir ki, bunların da sənəti 
bütün Qafqaz, İran, Türkiyə, Orta Asiyada məşhurlaşmışdır. XX 
əsrin əvvəllərində onlar, ilk növbədə də xanəndələr bir sıra Av-
ropa və rus səhmdar cəmiyyətlərinin diqqətini cəlb etmişdi. 
Bunların arasında Azərbaycan musiqisinin muğam, təsnif, xalq 
mahnılarının nümunələrindən ibarət ilk qrammofon vallarını bu-
raxan Fransanın “Pate qardaşları”, ingilislərin “Qrammofon”, al-
manların “İdman-rekord” və digər şirkətlər var idi. Həmin qram-
mofon vallarına səsləri yazılmış məşhur Azərbaycan xanəndələri 
arasında (Əbdülbağı Zülalov, Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçi oğlu 
Məhəmməd, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Seyid Şuşinski) gözəl 
müğənni, Bakı muğam ifaçılığı məktəbinin nümayəndəsi Mir 
Seyid Mirbabayev də vardı. 1906-cı ildə “Qrammofon” şirkəti-
nin Riqa filialı onun ifasında “Simayi-şəms” muğamını vala 
yazmışdı və həmin val böyük populyarlıq qazanmışdı. 1910-cu 
ildə Mirbabayev kiçik torpaq sahəsi alır, torpaqdan neft çıxır və 
o az vaxtda varlanır. Bakı milyonçularının sırasına daxil olan ki-
mi o, özünün əvvəlki vəziyyətindən, milyonçuları səsi ilə feyzi-
yab eləməsindən utanmağa başlayır. Ona və yeni sosial əhatəsi-
nə keçmişini xatırladan nə varsa, hamısını məhv eləmək üçün o, 
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vallarını baha qiymətə satın alaraq məhv eləməyə başladı. 1920-
ci ildə Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra o da 
bir çox Azərbaycan milyonçuları kimi xaricə mühacirət etdi və 
bir neçə ildən sonra burada dilənçi kökündə yaşamaq məcburiy-
yətində qaldı. Dilənçi qoca ikən o, Parisdəki qrammofon valları 
mağazasında özünün salamat qalmış yeganə valını gördü, onu 
əlinə aldı və istəmədən yerə salıb sındırdı. Bu real hadisə yazıçı 
və librettoçu Kərim Kərimovun “Mond” restoranındakı qoca” 
hekayəsinin fabulasının əsasını təşkil etdi; elə öz hekayəsinin 
əsasında Kərimov radio tamaşası yaratdı ki, bunun da sonradan 
“Xanəndəni taleyi” operasının librettosuna çevrilməsi fikri ərsə-
yə gəldi. Librettoda xanəndənin adı elə hekayədəki kimi qalır, 
amma buraya bir neçə personaj əlavə olunur. Bunlar – Rəna, 
onun anası Gülsüm, muğam üçlüyündən (muğam ansamblının 
ənənəvi tipi) xanəndəni müşayiət etmiş musiqiçilər Qasım və 
Qaspar, eləcə də neftxuda-milyonçu Əsədulla bəy, onun qızı Xa-
nım və xanımın nişanlısı Rəşid bəy, bir neçə nəfər ikinci dərəcə-
li obrazlar və xalqı təcəssüm etdirən kütləvi səhnə ifaçılarıdır. 
Librettoda real tərcümeyi-hal faktları bir qədər siyasiləşmiş ra-
kursda, sovet ideoloji klişeləri olan “var-dövlətin ziyanlığı” kimi 
verilib. Librettoya görə, Xanəndə var-dövlətə mənəviyyat, dost-
luq, məhəbbət, peşəkar qürur qanunlarını pozaraq, öz sevdiyinin, 
anasının bədbəxtliyi, Əsədulla bəyin ölümü üzərindən çatır. 

Operanın gedişində təkcə hərəkətin dəyişən məkanı və zama-
nı deyil, həm də burada təsvir olunmuş etnomədəni mühit bəstə-
kardan qeyri-adi musiqi-üslub həlləri tələb edirdi. Operadakı ob-
razların müxtəlif sahələrini səciyyələndirən janr-üslub qatlarının 
nəzərəçarpacaq qeyri-eynitipliyi bununla izah olunur. Məlum 
olduğu kimi, klassik opera dramaturgiyasında musiqili obrazlar 
intonasiya janr xüsusiyyəti vasitələri ilə “düzülür” və bu obraz-
ların fərdiləşmə dərəcəsi konkret vasitə seçimindən asılıdır. “Xa-
nəndənin taleyi” operasında bu prinsip yeni, onu müzikl kimi 
yeni musiqili-teatral təzahürlə yaxınlaşdıran səviyyədən asılıdır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, ilkin olaraq əsər elə müzikl janr 
formalarında düşünülmüşdü, lakin iş prosesində bu düşüncə get-
dikcə opera janrına daha çox yaxınlaşmağa başladı.  
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Beləliklə, operanın obraz-dramaturji əsasını bir neçə janr-üs-
lub qatları təşkil edir ki, bunlar da muğam, xalq mahnı-rəqs janr-
larını, “yüngül musiqi” qatını, indiki halda estrada mahnı-rəqs 
musiqisini və nəhayət, ənənəvi opera formaları ilə bağlı olan qatı 
əhatə edir. Operanın musiqi dramaturgiyasında həm də Avropa 
musiqisinin üslub qatı da mövcuddur ki, bu da başlıca olaraq po-
pulyar xarici ulduzların yazılarından ibarət fonoqramlarla təmsil 
olunub. Ancaq operada milli materialın, o cümlədən, populyar 
fransız şansonunun melodiyasının olduğu bir sıra epizodlar var-
dır ki, bunlar sərbəst müəllif aranjimanındadır. (Operada bu 
nömrə qəhrəmanın taleyində mühüm dramaturji rol oynayır). 
Müxtəlif janr-üslubi musiqi qatlarının mövsudluğu partituranın 
üslubunu vahidlikdən məhrum etmir, çünki bunlar ümumi dra-
maturji vəzifə ilə birləşir və daha artıq, bununla birbaşa şərtlənir.  

Əlbəttə, operanın mərkəzində muğam xanəndəsinin taleyinin 
dayandığı mövzu özü ondakı muğam musiqili-üslubun aparıcı dra-
matik rolunu müəyyən etmişdir. Belə ki, əsas obrazın səciyyəvi xü-
susiyyəti üçün Cahangirov muğam fraqmentlərindən istifadə edir, 
amma partiturada operanın Proloqunda səslənən yalnız bir muğam 
nümunəsi var – artıq bizim qeyd etdiyimiz kimi, 1906-cı ildə xa-
nəndənin prototipi olan Seyid Mirbabayevin ifasında yazılmış “Si-
mayi-şəms” muğamı.1 Qəhrəmanın operada ifa etdiyi digər muğam 
epizodları bəstəkarın özünün, Şur, Segah, Çahargah, Rast və başqa 
ənənəvi məqamlarda yaratdığı müəllif materialıdır. Operanın bu 
müəllif muğam fraqmentləri müstəsna maraq doğurur, belə ki, 
praktik olaraq operada muğam melodiyalarının bu səpkidə “düzüb-
qoşmağın” ilk təcrübəsidir. Məlum olduğu kimi, muğam ifasının 
prosesi verilmiş müəyyən kanonik nümunə improvizədən ibarətdir, 
yəni muğam “əvvəlcədən məlum sxem, matrisa üzrə düzülüb-qo-
şulmur, səsləndirilmir”. 2  Bu fraqmentlərin digər orijinal özəlliyi 
ondadır ki, burada muğam partiyası ilk dəfə olaraq tarzənin və ka-
mançaçalanın orqan punktu ya da imitasiya “replikaları” həmahəng 
yaranan ənənəvi şəffaf fakturanın yerinə onu müşayiət edən or-
kestrin harmonik və tembr rəngləri ilə zənginləşir.  
                         

1 Simayi-Şəms-Şur dəstgahının kulminasiya (zil) bölümlərindən biri. 
2 Bağırova S. Azərbaycan musiqisi və musiqiçilər, Bakı, Təknur, 2011, s. 43. 
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Muğamın ənənəvi intonasiya mühitinə Cahangirov sərbəst 

şəkildə bütövlükdə Azərbaycan bəstəkar məktəbinin, daha çox , 
özünün məxsusi, fərdi musiqi üslubu üçün səciyyəvi olan into-
nasiya xüsusiyyətlərini, nişanələrini daxil edir.  

Operanın dramaturgiyasında muğam janr-üslubu emosional 
fəal rol oynayır. Muğam intonasiyaları hər dəfə operanın drama-
tik məqamlarında səslənir. Birinci dəfə onlar proloqda orkestr 
leytmotivi şəklində meydana çıxır ki, onu şərti olaraq “Vətənin 
çağırışı” mövzusu kimi göstərmək olar.  

 

  
Operada dramatik səslənən muğam improvizələrindən biri – 

illərlə yığılıb qalmış vətən həsrətinə, ağı olan ağlayış intonasiya-
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larının verildiyi “Siz mənim vətənimdən gəlmisiniz” ariozosu-
dur. Bəstəkar tərəfindən yaradılmış muğam fraqmenti özünün 
emosional çalarlarına görə ehkami nümunə ilə eyniyyət təşkil 
edir, amma ahəngdarlaşdırma və orkestrləşmə bu çaların xeyli 
qatılaşdırılmasına yol açır, klassik muğamla müqayisədə surətin 
faciəvi obrazını gücləndirir. “Klassik” muğamın müasir harmo-
nik və orkestr dilinə tərcümə olunmuş bu simbiozunda opera 
ariozonun, Cahangirovun opera janrına verdiyi novator töhfəsi-
nin daha bir nümunəsi olan xüsusi növü yaranır. 

Bilavasitə folklorla əlaqədar olan üslub operanın musiqisinə 
olduqca üzvi şəkildə daxil edilmişdir. Xalq musiqisi üslubunun 
hissiyatı xalq üslubiyyətini öz üslubunun elementlərinə çevir-
mək bacarığı – bəstəkarın yaradıcılıq istedadının güclü tərəflə-
rindən biridir. Əsl xalq musiqi nümunələrinə müraciət edərək 
Cahangirov harmonik, ritmik və orkestr tərtibatına çoxsaylı in-
cəliklər qataraq onları operada emal edir. “Toy olacaq” kütləvi 
zarafat səhnəsinə böyük ustalıqla “Bəri bax” xalq mahnısı hörü-
lüb. Operanın birinci pərdəsi bütünlüklə folklorun stilizə edilmə-
si və onun səciyyəvi elementlərinin işlənməsinə əsaslanıb. Belə 
ki, birinci pərdədəki səhnədə olan xor (“Bu gələn yar özüdür” 
mahnısı) parlaq xalq koloriti ilə hopdurulub. Xüsusilə tarın or-
kestr partiturasına daxil edilməsi bu təsiri artırır. Xorun melodi-
yası Azərbaycan xalq mahnılarına yaxındır.  

Operadakı bir çox səhnələri, o cümlədən folklor musiqi ele-
mentlərinin qəhrəmanın obrazındakı mənfi cəhətlərin verilməsi 
üçün istifadə olunan səhnələri də bu və ya başqa cür folklor mu-
siqi qatına aid etmək olar. Folklor materialının bu cür yozumuna 
nümunə kimi opera qəhrəmanının ikinci pərdədə ifa etdiyi 
“Duy-duy” mahnısını göstərmək olar. Bu, əyləncə səciyyəlidir, 
kefcil şənlik, kart oyunu ovqatını təsvir edir, qeyri-tələbkar, id-
diasız tamaşaçıların bəsit zövqlərinə xidmət edən qəhrəmanın 
obrazına mənfi çalar verir. Mahnının dramatik funksiyası üçün-
cü pərdədə (kazinodakı səhnə) xüsusilə aydın olur. Burada Rəşid 
bəy qəhrəmana onun yaxın keçmişini xatırlatmaq istəyərək, bu 
mahnının yazısı olan valı işə salır, sürətini artırıb onun səslən-
məsinə şarj səciyyəsi verir.  
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Operada həmçinin, sanki müasir qərb dünyasını təcəssüm et-
dirən qərb pop musiqisindən ibarət dramaturji qat da vardır. Bu 
janr-üslub qatı əsas etibarilə, 60-70-ci illərin xarici estrada mah-
nılarının, dəbli rəqs ritmlərinin, rok ansamblının müvafiq səs ef-
fektləri ilə rok musiqisi fonoqram yazıları ilə təmsil olunub. Bu 
“innasional” musiqi materialı tamaşada müəyyən dramatik funk-
siya daşıyır: bunun sayəsində iki musiqi dünyasının – qəhrəman 
üçün doğma olan, onun keçmişində qalmış muğam mədəniyyəti 
ünsürü və qəhrəmanın indisini təşkil edən, içində ona yer olma-
yan qərb pop musiqisi ab-havasının qarşıdurması yaradılır. Ta-
maşa müəlliflərinin niyyəti burada həmin dünyaların qarşıdur-
maları vasitəsilə iki ictimai-mədəni formasiyanın: “çürüməkdə 
olan Qərb” və qəhrəmanın vətənindəki işıqlı sovet reallığının 
münaqişəsini verməkdir. Bu minvalla, rejissor düşüncəsində qo-
yulmuş iki dünyanın münaqişəli qarşıdurması həm də sırf musi-
qi həllini tapır.  

Musiqi yazılarının fonoqramlarından savayı dramaturji toxu-
maya səhnədə baş verənləri “məişətləşdirən” danışıq epizodları 
və tamaşaya daxil edilmiş ətraf aləmdə səslənən nişanələr cala-
nıb. Ənənəvi opera üçün yeni, “tamaşaçı sırası” sahəsindən olan 
məqamları canlandıran rejissor fəndlərini musiqili “kollaj”1 tex-
nikasına aid etmək olar.  

Bu qədər müxtəlif obraz-janr sahələrinin vahid musiqili dra-
maturji zəncirdə birləşdirilməsi “Xanəndənin taleyi” operasını 
müziklə yaxınlaşdırır. Opera həmin janrdan publisistik xüsusiy-
yətini əxz etmişdir. Bunun da sayəsində operanın meyil etdiyi 
lirik-psixoloji dram janrı burada kəskin ideya əsasını kəsb edir. 
Bu minvalla, operanın dramaturji özəllikləri ilə əlaqədar olaraq 
təkcə janr-üslub qatlarının sintezindən deyil, həm də bu operanın 
özünün sintetikliyindən danışmaq olar.  

Azərbaycan operası üçün yeni həll olaraq operanın Proloq və 
Epiloqunda kinotexnikadan istifadəni, o cümlədən hadisələrin 
məkanını və qəhrəmanın həyatından detalları dəqiqləşdirən kino 
kadrlarını göstərmək olar. Ümumiyyətlə, operanın dramaturgi-

                         
1 Karaqiçeva L. Xanəndənin taleyi // Ədəbiyyat və incəsənət, 1980, 28 mart. 
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yası ilə bağlı olaraq həm ayrı-ayrı bəstəkar və rejissor həllərinin, 
həm də bütövlükdə ideyanın özünün nadir qovuşmasından da-
nışmaq mümkündür. Bəstəkar və rejissor düşüncəsinin bu ayrıl-
mazlığı Cahangirovun operasının özəlliyini təşkil edir. Karaqi-
çevanın doğru qeyd etdiyi kimi, bəstəkarın novator töhfəsi yal-
nız janr vasitələrinin ifadəliyinin genişləndirilməsində yox, həm 
də əsas ideyanın açılmasında musiqi və rejissor başlanğıcının 
ləğvedilməzliyindədir.1 

Böyük opera kompozisiyası olaraq “Xanəndənin taleyi” 
xalq-rəqs, muğam və estrada musiqi epizodları ilə yanaşı özündə 
klassik opera ənənəsi tərəfindən işlənilmiş vokal formalarını da 
birləşdirir. Bunlar – dramaturji funksiyalarından asılı olaraq həm 
öz intonasiya materialı, həm də formayaratma metodu üzrə fərq-
lənən ariyalar, ariozolar, ansambllar, reçitativ (danışıqlı) səh-
nələr, xorlardır. Mahnı əsasının rolunun böyük olması ilə ürə-
yəyatımlı lirik deyim nümunələri olaraq ikinci pərdədəki Rəşid 
bəyin ariyasını, Rənanın ariozosunu, xanımın ariyasını göstər-
mək olar. Açımlanan ansambl nömrələri, eləcə də operada mü-
hüm emosional-ifadəlilik rolu oynayan orkestr epizodları burada 
böyük opera kompozisiyasının ənənəvi dramaturji prinsiplərinə 
uyğun olaraq “düzülüb” və dramaturji münaqişənin inkişafında 
qovşaq dönmə məqamlarını təşkil edir.  

Cahangirovun bütün əsərlərində olduğu kimi operanın musi-
qisində onun folklordan tutmuş şifahi ənənəli peşəkar musiqiyə-
dək Azərbaycan xalq musiqisinin üzvi, dərin hissiyyatı üzə çıxır. 
Operanın musiqi “toxuması”, o cümlədən onun melosu asanlıqla 
xalq mahnılarının, rəqs və hətta muğam melodiyaları kimi qəbul 
edilə bilən motivlərin ayrı-ayrı intonasiyalarından, fraza-ibarə və 
düzümlərindən yaranır.  

Lakin bir neçə folklor iqtibası istisna olmaqla, operanın bü-
tün musiqisi xalq musiqi dilinin müstəqil, tamamilə orijinal ya-
radıcı işlənməsi kimi meydana çıxan müəllif musiqi materialıdır.  

“Xanəndənin taleyi” operası Azərbaycan bəstəkarları tərəfin-
dən müasir opera janrının mənimsənilməsində maraqlı mərhələ-

                         
1 Karaqiçeva L. Xanəndənin taleyi // Asiya gəncləri, 1979, 22 may. 
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lərdən biri oldu. O, tamaşaçılar və tənqidçilər tərəfindən novator 
əsər kimi qəbul edildi. Operanın 3 mart 1979-cu ildə Azərbay-
can Dövlət Opera və Balet Teatrının səhnəsindəki premyerası ilə 
əlaqədar olaraq bəstəkar və dirijor, Azərbaycan SSR-in xalq ar-
tisti Səid Rüstəmov mətbuatda belə bildirmişdi: “Mən yeniliyi, 
opera səhnəsində təzə cərəyanı dəstəkləyənlərin tərəfindəyəm. 
Bizə, musiqiçilərə tamamilə aydındır: operasız incəsənətdə inki-
şaf yoxdur, amma tam şəksizdir ki, bu janra da dramatik teatr ki-
mi ciddi dəyişikliklər gəlməlidir”.1 Bu minvalla, Cahangirovun 
“Xanəndənin taleyi” operası müasirləri tərəfindən Azərbaycan 
opera teatrındakı dəyişikliklərdən soraq verən hadisə kimi qiy-
mətləndirilmişdir.  

 
Cahangir Cahangirovun kino musiqisi 

 
Bir çox aparıcı Azərbaycan bəstəkarları kimi Cahangir Ca-

hangirov həm də Azərbaycanda çəkilən kinofilmlərə musiqi yaz-
mışdır. Yaradıcılığının bu sahəsinə o ilk dəfə altmışıncı illərin 
əvvəllərində gəlir. Bu, Azərbaycan kinosunun coşqun inkişafı, 
onun texniki və bədii imkanlarının genişlənməsi dövrü idi. Azər-
baycan ekranında rəngarəng janrlı – lirik, komediya, musiqili, 
tarixi-inqilabi filmlər meydana çıxır. Tədqiqatçı Gülnarə Quliye-
vanın yazdığı kimi, “Ötən əsrin 50-ci illərinin sonu, 60-cı illərin 
əvvəllərində kino musiqisinə olan maraq getdikcə artmağa baş-
ladı. Bu, qanunauyğun idi, çünki kinematoqrafiyanın yeni texni-
ki imkanları, kinofilmlərin bədii səviyyəsi, musiqi üslubunun, 
dilinin “demokratikləşməsi”, təbiidir ki, bəstəkarların incəsənə-
tin bu maraqlı sahəsinə müraciət etməsinə təkan verirdi”.2 Ötən 
əsrin 60-cı illərindən başlayaraq Azərbaycanda genişekranlı 
rəngli bədii filmlərin çəkilməsinə başlandı. Azərbaycan kinosu 
tarixində ilk genişekranlı rəngli film nümunəsi rejissor Hüseyn 
Seyidzadənin “Koroğlu” filmi oldu ki, onun da musiqisini Ca-
hangir Cahangirov yazmışdı. Film Azərbaycan yayımında 1960-
                         

1 Rüstəmov S. Xanəndənin taleyi // Bakinski raboçi, 1979, 9 may. 
2  Quliyeva G. Azərbaycan bədii kinosunda təsvir və musiqinin qarşılıqlı 

əlaqələri. Bakı: Təknur, 2014, s. 51. 
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cı ilin oktyabrında peyda oldu, 1961-ci ildə isə onun Moskva 
premyerası baş tutdu. “Koroğlu” filmi Cahangirovun bədii kino-
da birinci işidir. Filmin süjetinin əsasını 17-ci əsrin geniş tanı-
nan aşıq qəhrəmanlıq-epik dastanı təşkil edir. Dastanın baş qəh-
rəmanı şair, aşıq və bununla bərabər xalqın yerli və yadelli feo-
dallara qarşı üsyanına başçılıq edən Koroğludur və onun şəxsiy-
yətinin çoxtərəfliyi filmdə uyğun musiqili xüsusiyyət kəsb edir. 
Filmin musiqi dili parlaqdır, millidir, onda həmçinin, Hacıbəyli 
musiqi üslubunun təsiri hiss olunur, elə filmin mövzusunun özü 
də Hacıbəylinin “Koroğlu” operası ilə assosiasiya olunur. Bura-
da Azərbaycan kinosunun ukraynalı araşdırıcısı Violetta Deme-
şenkonun Üzeyir Hacıbəylinin bütövlükdə Azərbaycan kinosu 
üçün rolu ilə bağlı rəyini vermək maraqlı olar. O həm də güman 
edir ki, Ü.Hacıbəylinin musiqi irsi Azərbaycan kinomatoqrafının 
musiqi tərəfinin formalaşmasına böyük təsir göstərmişdir”. 1 
Buna baxmayaraq, Cahangirov musiqisi bədiilik baxımından 
müstəqil və fərdidir ki, bu da həmişə onun musiqi dəst-xəttini 
fərqləndirir və onu tanınan edir.  

Altmışıncı illərdə Cahangirov kinorejissor Hüseyn Seyidza-
də ilə əməkdaşlığı davam etdirir; o cümlədən rejissorun iki fil-
minə – 1965-ci ildə “Yenilməz batalyon” və 1969-cu ildə “Dəli 
Kür”ə musiqi yazır. Bu filmlərə yazılan musiqi, xüsusən də bu-
rada səslənən mahnılar indinin özündə də Azərbaycan mahnı re-
pertuarının klassikasını təşkil edir və müasir müğənnilər tərəfin-
dən həvəslə ifa olunur.  

 

                         
1
 Demeşenko V. Azərbaycan kinomatoqrafında səs və musiqi. MƏDƏ-

NİYYƏT DÜNYASI. Elmi-nəzəri toplu. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Universiteti, XXIII buraxılış, Bakı, 2012 http://admiu.edu.az/urnal 
/23/68-75_23_14. pdf 
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 “Yenilməz batalyon” filmi Azərbaycan sovet yazıçısı Qıl-
man İlkinin “Qalada üsyan” romanının motivləri üzrə çəkilib. 
Filmdə hadisələr 1907-ci ildə, Qara dəniz donanmasında üsya-
nın yatırılmasından sonra etibardan düşmüş matrosların sürgün 
edildiyi Azərbaycan şəhəri Zaqatalada baş verir. Gizli fəaliyyət 
göstərən Bakı bolşevikləri yerli fəhlələrin tətilini dəstəkləmək 
üçün onlarla əlbir olurlar. “Yenilməz batalyon” filmi ötən əsrin 
altmışıncı-yetmişinci illərinə aid və xalqın çar hakimiyyətinə 
qarşı inqilabi mübarizəsinə həsr olunmuş Azərbaycan sovet 
filmləri arasında öz bədii xüsusiyyətlərinə görə seçilir. Bu gün 
həmin mövzu müasir tamaşaçıda xüsusi emosional əks-səda do-
ğurmur. Lakin burada səslənən musiqi öz həyatını yaşamaqda 
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davam edir, buradakı “Köhlən atım” mahnısı isə artıq yarım əsr-
dir ki, ənənəvi Azərbaycan müğənnilərinin, o cümlədən Alim 
Qasımovun və digər müasir ifaçıların repertuarında qalmaqda-
dır. Cahangirovun “Dəli Kür” filminə yazdığı “Ana Kür” mahnı-
sı da bu cür geniş şöhrət qazanmışdır.  

Azərbaycan kinosunun ən dəyərli nümunələrindən olan «Də-
li Kür» filmi İsmayıl Şıxlının eyniadlı romanı və onun ssenarisi 
əsasında çəkilmişdi. Filmin hadisələri XIX əsrin sonlarında Kür 
çayının sahilində yerləşən Göytəpə kəndində cərəyan edir. Qori 
seminariyasının müəllimi yerli gənclər arasından seminariyada 
oxumaq üçün seçim aparmaq məqsədi ilə buraya gəlir.1 XIX əs-
rin sonu – Azərbaycanda demokratik ictimai ideyaların, o cüm-
lədən maarifçilik ideyalarının yayıldığı, demokratik ziyalılığın 
yeni ictimai təbəqə olaraq formalaşdığı dönəmdir və bu mövzu 
filmin tarixi içmənasını təşkil edir. 

“Dəli Kür” filmi “milli kino tariximizdə öz ssenarisi, rejis-
sor, operator işi, musiqi həlli baxımından ən maraqlı əsərlərdən-
dir. Film özünün plastik həlli, ekran təhkiyəsi, təsviri və musiqi 
sıralarının vəhdətinin yaradılması cəhətdən xüsusilə diqqətəla-
yiqdir. Filmin musiqi təşkili, əsasən mahnı başlanğıclı musiqi 
üzərində qurulsa da, yeri düşdükcə simfonizm elementlərindən 
də istifadə olunmuşdur. Musiqinin mahnı janrına əsaslanması isə 
zaman (XIX əsrin sonları) və məkanla (Kürqırağı kəndlər, xalq 
həyatı) şərtlənir ki, bu da film boyu özünü doğruldur. Filmin leyt-
motivinə çevrilən Gülağa Məmmədovun təkrarsız ifasında səslənən 
“Ana Kür” mahnısı bu gün də ən çox sevilən mahnılardandır”.2  

Cahangir Cahangirov yetmişinci-səksəninci illərdə də filmlə-
rə musiqi yazmaqda davam etmişdir. Keçən əsrin yetmişinci il-
lərində xalqın o vaxtkı çar rejiminə qarşı inqilabi mübarizəsi 

                         
1 Qori şəhərindəki (Gürcüstan ərazisində) seminariya dünyəvi tədris mü-

əssisəsi idi, burada ta XX əsrin əvvəlinə qədər bütün Qafqazdan gəlmiş gənc-
lər təhsil alırdılar. Qori seminariyasını Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqoma-
yev, Əli Terequlov və bir çox digər Azərbaycan mədəniyyət xadimləri və ma-
arifçilər bitirmişlər.  

2
 Quliyeva G. Azərbaycan bədii kinosunda təsvir və musiqinin qarşılıqlı 

əlaqələri, Bakı, Təknur, 2014, s. 90. 
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mövzusu hələ də aktual olaraq qalırdı və ona görə də həmin 
mövzuda olan filmlər çəkilməkdə davam edirdi. Onlardan bəzi-
ləri, o cümlədən “Yeddi oğul istərəm” (1970), “Ulduzlar sön-
mür” (1971), “Axırıncı aşırım” (1971) maraqlı və orijinal kino 
əsərləridir.  

Cahangirovun musiqi yazdığı “Qatır Məmməd” filmi (filmin 
digər adı – “Gəncəbasarlı qisasçı”) tarixi-inqilabi mövzunu da-
vam etdirir. Film 1974-cü ildə Zeynal Xəlilin eyni adlı “Qatır 
Məmməd” poemasının motivləri əsasında çəkilib və Rasim Oca-
qovun rejissor debütü oldu. Qatır Məmməd – real tarixi fiqurdur, 
Məmməd Əli oğlu Məmmədov (1887-1919), sovet tarixşünaslı-
ğının romantikləşdirərək xalq qəhrəmanı kimi təqdim etdiyi ob-
raz idi, çar hökuməti isə onu “qara camaat arasında heç də həmi-
şə uğursuz olmayan bolşevik təbliğatı” aparan quldur adlandırır-
dı. Əslində isə Qatır Məmməd təkcə çar hakimyyətinə qarşı yox, 
həm də müsavatçılara, daha çox – sovet hökumətinə qarşı döyü-
şürdü. Rasim Ocaqov onun obrazını bu cür səciyyələndirmişdi: 
“Mürəkkəb, istedadlı, təzadlı insan. Özünəməxsus Azərbaycanın 
Kotovskisi, xislətinə görə o – qiyamçıdır”.  

Cahangirovun kinoda son işlərindən biri rejissor Fikrət Əli-
yevin 1980-ci ildə çəkdiyi və 1981-ci ildə yayıma verilmiş “Qı-
zıl uçurum” filminə yazdığı musiqidir. Film yazıçı İbrahim bəy 
Musabəyovun "Neft və milyonlar səltənətində" povestinin mo-
tivləri əsasında çəkilmişdir. Bu, povestin ikinci ekran variantı-
dır. Birinci variantı, məlum olduğu kimi, 1916-cı ildə «Neft və 
milyonlar səltənətində» adlı məşhur ilk ikiseriyalı səssiz Azər-
baycan filminin əsasını təşkil etmişdir. «Qızıl uçurum» filmi re-
jissor Fikrət Əliyevin böyük kinoda ilk müstəqil işidir. Bu film 
ona 1983-cü ildə XIV Ümumittifaq kinofestivalının “uğurlu de-
bütə görə” mükafatını gətirmişdir. 

Bəstəkarın kinoda ən son işi “Papaq” filminə (filmin başqa 
adı – “Evlənmək istəyirəm”) yazılmış musiqi oldu. “Evlənmək 
istəyirəm” filmi 1983-cü ildə yazıçı Əbdürrəhim bəy Haqverdi-
yevin "Mirzə Səfər", "Papaq" və "Bomba" hekayələrinin motiv-
ləri əsasında lentə alınıb və Haqverdiyevin yeganə ekranlaşdırı-
lan əsəridir. Film rejissor Cahangir Mehdiyevin kinoda ilk bö-
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yük işi, böyük aktyor Əliağa Ağayevin isə son işi olub. Cahangir 
Mehdiyev bəstəkarla birgə filmin üzərində əməkdaşlığı haqqın-
da belə deyirdi: “Mən Cahangir Cahangirovu bir az yığcam yaz-
mağa məcbur edirdim. Buna narazılıq etsə də, mənim istədiklə-
rimlə razılaşırdı. Musiqi təhsilimin olması yaxşı mənada adaşı-
ma mane olurdu. Filmin müəllifi olduğum üçün istədiyimi on-
dan aldım. Filmi “Kino evi”ndə izlədikdən sonra Cahangir Ca-
hangirov heyrətini gizlətmədi: “Mən indi başa düşdüm ki, nə 
üçün əzab çəkmişəm. Sağ ol ki, sən dramaturgiyanı düzgün tut-
musan, filmi onun ədəbi-bədii dramaturgiyası ilə uzlaşdırmısan”. 

Cahangir Cahangirovun kino musiqisi onun yaradıcı irsinin 
parlaq, nəzərəçarpacaq hissəsini təşkil edir; bəstəkarın bir çox 
melodiyaları müstəsna bədii dəyərə malikdir. Kino üçün yaradı-
lan bu musiqi artıq bir neçə onillikdir ki, ekrandan kənarda da 
yaşamaqda davam edir, müxtəlif nəsillərə aid Azərbaycan ifaçı-
larının repertuarında möhkəm yer tutmaqdadır. Sənətşünas 
G.Quliyeva Cahangirovun yaradıcılığını kinoda çalışmış digər 
böyük Azərbaycan bəstəkarları ilə bir sırada qeyd edərək yazır: 
«Bir çox görkəmli Azərbaycan bəstəkarlarının (Tofiq Quliyev, 
Rauf Hacıyev, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Cahangir Сa-
hangirov, Arif Məlikov, Aqşin Əlizadə, Emin Sabitoğlu, Xəy-
yam Mirzəzadə, Polad Bülbüloğlu və başqaları) yaratdıqları ki-
no musiqisi sözün əsl mənasında böyük sənət nümunəsinə çevri-
lərək Azərbaycan musiqi və kino sənəti tarixində əlahiddə yer 
tutur. Bu bəstəkarların yaradıcılığının yüksəkliyi və böyüklüyü 
ondadır ki, onlar kino musiqisində də öz yaradıcı fərdiyyətlərini 
qoruyub saxlayırlar”.1 

Cahangir Cahangirovun çoxşaxəli musiqi yaradıcılığı Azər-
baycan musiqi sənətinin qiymətli səhifələridir. 

                         
1 Quliyeva G. Azərbaycan bədii kinosunda təsvir və musiqinin qarşılıqlı 

əlaqələri, Bakı, Təknur, 2014, s. 53-54. 
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V fəsil 
 

FİKRƏT ƏMİROV 
 

(1922-1984) 
 

 
 

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Məşədi Cəmil oğlu 
Əmirov (1922-1984) Azərbaycan musiqi sənətinin və müasir dün-
ya musiqi mədəniyyətinin parlaq simalarından biridir. Onun yara-
dıcılığı hələ gənclik illərindən həm Azərbaycanda, həm də ölkənin 
hüdudlarından uzaqlarda tanınmış və böyük şöhrət qazanmışdır.  

Bədii maraq dairəsi çox geniş olan F.Əmirov müasir mövzu-
ya həsr olunmuş ilk milli lirik-psixoloji operanın, ilk milli in-
strumental konsertlərin, baletlərin, yeni tipli nağıl-baletin, musi-
qili komediyaların, fortepiano üçün əsərlərin, mahnı və romans-
ların, dram tamaşalarına və kinofilmlərə yazılmış musiqinin və 
bir çox instrumental əsərlərin müəllifidir. 

F.Əmirov dünya musiqisində yeni bir janrın – simfonik mu-
ğamların əsasını qoymuş, beləliklə milli simfonizmdə və dünya 
mədəniyyətində yeni özünəməxsus, janr üslubunun – “Şərq sim-
fonizmi”n yaradıcısı olmuşdur.  
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F.Əmirovun şöhrət qazanmasının səbəblərdən biri də onun 
Ü.Hacıbəyli ənənələrinin davamçısı olması, milli musiqi qay-
naqlarına bağlılığıdır.  

Bəstəkarın ictimai səciyyəli musiqi fəaliyyəti də çox geniş 
idi. O, SSRİ xalq artisti, Dövlət və Lenin mükafatları laureatı, 
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü olmuş-
dur. F.Əmirov bir müddət Gəncə (1942-1943) və M.Maqoma-
yev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyalarının bədii rəhbəri 
(1947), M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet 
Teatrının direktoru (1956-1959) vəzifələrində çalışmışdır. 
F.Əmirov SSRİ və Azərbaycan SSR Bəstəkarlar İttifaqı idarə 
heyətlərinin katibi, SSRİ Ali Sovetinin deputatı olmuşdur. 

Fikrət Əmirov 1922-ci ilin noyabr ayının 22-də Gəncə şəhə-
rində, mahir musiqiçi, əslən Şuşalı olan Məşədi Cəmil Əmiro-
vun (1875-1928) ailəsində dünyaya gəlmişdir. Həmin dövrdə 
Məşədi  Cəmil  Əmirov  bütün  Cənubi  Qafqazda  gözəl  tar,  ud  və 
kanon ifaçısı, müğənni, bəstəkar (“Seyfəl-Mülük” operası, “Na-
muslu qız” musiqili tamaşa) və dirijor kimi tanınmış, maarifçilik 
fəaliyyəti ilə də məşğul olmuşdur. O, 1911-1913-cü illərdə İs-
tanbulda olduğu zaman Azərbaycan musiqisinin təbliğatçısı ki-
mi konsertlərlə çıxış etmiş, muğamlar haqqında məlumatlar ver-
mişdi. M.C.Əmirov Azərbaycan musiqisi tarixində ilk dəfə ola-
raq Türkiyə musiqişünası Rauf Yekta Bəyin (1871-1935) vasitə-
si ilə İstanbulda “Heratı” (“Heyratı”) zərbi muğamını nota sal-
mışdır. Rauf Yekta Bəy 1912-ci ildə həmin notu və Azərbaycan 
musiqisi haqqında məqaləni “Şəhbal” jurnalında dərc etdirmiş-
dir1. XX əsrin 20-ci illərində Məşədi Cəmil Əmirovun təşəbbüsü 
ilə Gəncədə Muğamat kursları, ilk musiqi məktəbi açılmışdı. O, 
burada müdir və müəllim vəzifələrində çalışmışdır. Sonralar Fik-
rət Əmirov ilk musiqi təhsilini atasının açdığı məktəbdə almışdır.  

Məşədi Cəmilin vəfatından (1928) sonra Fikrətin anası Dür-
danə xanım 4 övladını çox ağır şəraitdə böyütməli olmuşdur. 
Çətinliklərə baxmayaraq, Əmirovlar ailəsi səmimiyyət və mə-
həbbət ruhunda yaşamışdır. Fikrət həmişə bacılarının qayğısına 

                         
1 Rauf Yekta. Qafqasiyada musiqi // Şəhbal. İstanbul, 1912, № 59, s. 210. 
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qalmışdır. Fikrəti bacısı Yaxşı ilə musiqiyə olan xüsusi sevgi 
birləşdirirdi. Onlar bir çox məktəb tədbirlərində birgə çıxış edir-
dilər. Yaxşının gözəl səsi, xanəndəlik qabiliyyəti var idi. Fikrət 
isə onun oxuduğu mahnıları tarda məharətlə müşayiət edirdi. 
Gəncədə keçirilən uşaq yaradıcılıq olimpiadasında Yaxşı birinci 
yeri tutmuş və Fikrətlə Bakı olimpiadasına göndərilmişdi. Hə-
min dövrdə musiqiyə xüsusi həvəsi olan gəncləri seçmək üçün 
Gəncəyə gəlmiş Ü.Hacıbəyli Məşədi Cəmilin övladlarının iste-
dadına bələd olmuşdur.  

1938-ci ildə Əmirovlar ailəsi Bakı şəhərinə köçdü1. Burada 
Fikrət Musiqi məktəbinə (texnikumuna) daxil oldu. Bəstəkarlıq 
və musiqi nəzəriyyəsi üzrə təcrübəli müəllimləri – G.Z.Burşteyn 
və N.A.Karnitskaya Fikrətin musiqiyə olan həvəsinin, iste-
dadının inkişaf etdirilməsində gənc musiqiçiyə kömək edirdilər. 
Bir il sonra Fikrət Əmirov atasının dostu, tanınmış müğənni 
Bülbülün (M.Məmmədovun) və dahi Üzeyir bəy Hacıbəylinin 
tövsiyəsi və dəstəyi nəticəsində Konservatoriyaya daxil oldu. O, 
Ü.Hacıbəylinin sinfində muğam sənətini, “Azərbaycan xalq 
musiqisinin əsasları” fənnini öyrənir, Bülbülün rəhbərlik etdiyi 
“Xalq musiqisi elmi tədqiqat kabinetinin” fəaliyyətində, xalq 
mahnılarının nota salınmasında iştirak edirdi. Fikrət Əmirovun 
bəstəkar kimi təşəkkülündə onun müəllimi B.İ.Zeydmanın da 
böyük rolu olmuşdur. Qeyd edək ki, XX əsrin 30-cu illərində 
Ü.Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə SSRİ-nin müxtəlif şəhərlərindən 
bir sıra tanınmış musiqi müəllimləri Bakı şəhərinin musiqi təhsi-
li ocaqlarında tədris işinə dəvət olunmuşdular. Onların arasında 
bəstəkar B.İ.Zeydman, musiqi nəzəriyyəçisi N.S.Çumakov da 
var idi. Lakin F.Əmirovun dünyagörüşünün təşəkkülündə, onun 
bir sənətkar kimi yetişməsində başlıca rolu Ü.Hacıbəyli, onun 
sənət prinsipləri oynamışdır. Bəstəkarın “biz hamımız Üzeyir 
məktəbindən çıxmışıq”2 fikri bu gerçəkliyin sübutudur.  

1938-1940-сı illərdə Bakı şəhərinin mədəni, musiqi mühiti 
çox zəngin olmuşdur. Müxtəlif ölkələrdən gələn məşhur ifaçılar, 
dirijorlar klassik musiqi əsərlərindən ibarət olan konsertlər verir, 
                         

1 Əmirov C. Fikrət Əmirov. Həyatından səhifələr. Bakı, 2013, s. 48. 
2 Əmirov F. Üzeyir məktəbi // Musiqi aləmində. Bakı, 1983, s. 143. 
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həmin konsertlərdə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri də ifa 
olunurdu. Gənc Fikrət həmin konsertlərin və tamaşaların daimi 
dinləyicilərindən olmuş, bu konsertlər onun yaradıcılığına çox 
böyük təsir göstərmişdi. Konsertlərdə Ü.Hacıbəylinin 1937-ci il-
də bəstələdiyi “Koroğlu” operasının tamaşası, Ü.Hacıbəylinin 
Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq 1940-cı 
ilin əvvəllərində dahi şairin sözlərinə bəstələdiyi, böyük şöhrət 
qazanmış “Sənsiz” və “Sevgili canan” romans-qəzəlləri, digər 
əsərlər ifa olunurdu. Ü.Hacıbəylinin romans-qəzəl ənənələrini 
davam etdirən gənc F.Əmirov Nizami Gəncəvinin yubileyi ilə 
əlaqədar olaraq dahi şairin sözlərinə “Gülüm” romans-qəzəlini 
bəstələmişdir. F.Əmirov bu janrı özünəməxsus tərzdə dərk et-
miş, onu öz ifadə üslubu ilə zənginləşdirmişdir. Onun tələbəlik 
illərində bəstələdiyi ilk əsərlərində (S.Rüstəmin sözlərinə “Kore-
yalının andı” mahnısında, N.Dorizonun sözlərinə “İki sahil”də, 
M.Lermontovun sözlərinə “Ulduz” romansında, fortepiano üçün 
“Variasiyalar”da) gənc bəstəkarın istedadının mühüm cəhətləri 
təcəssüm olunmuşdur. Həmin illərdə Fikrət Əmirov konservato-
riyada məşhur dirijor N.P.Anosovla tanış oldu. N.P.Anosov tələ-
bənin simfonik musiqiyə olan marağını görərək onu orkestr məşq-
lərinə və konsertlərinə dəvət etdi1. Sonrakı illərdə N.P.Anosov və 
onun oğlu, məşhur dirijor Gennadi Rojdestvenski F.Əmirovun bir 
neçə əsərini dünyanın müxtəlif ölkələrində uğurla ifa etdilər. 

1941-ci ildə başlanmış Böyük Vətən müharibəsi F.Əmirovun 
həyatında dönüş yaratdı: O, Azərbaycan Dövlət Konservatoriya-
sında yalnız beş ay oxuduqdan sonra orduya çağırıldı. F.Əmirov 
öncə Tbilisidə üç aylıq rabitəçilik kurslarında təhsil aldı. Bu 
kursları bitirdikdən sonra o, Rusiyanın Voronej, Bryansk cəbhə-
lərinə göndərildi. 1942-ci ildə F.Əmirov xəstəliyi ilə əlaqədar 
olaraq Bryansk şəhərinin hospitalında müalicə olundu. O, hospi-
talda olduğu müddət ərzində də yaradıcılıqla məşğul oldu, yaralı 
əsgərlərdən və zabitlərdən ibarət olan rus xalq çalğı alətləri öz-
fəaliyyət ansamblı təşkil etdi, özü isə mandolina musiqi alətində 
ifaçı kimi çıxış etdi. Fikrət Əmirov həmin ansamblın repertuarı-

                         
1 Əmirov F. Musiqi səhifələri. Bakı, 1978, s. 140. 



 301 

na “Qubanın ağ alması” Azərbaycan xalq mahnısını da daxil et-
mişdi. Lakin gənc döyüşçü-musiqiçinin səhhəti qənaətbəxş de-
yildi. O, 1942-ci ilin payızında ciddi cərrahiyyə əməliyyatına 
məruz qaldı və noyabr ayının sonlarında səhhətinə görə ordu sı-
ralarından tərxis olunaraq Gəncəyə qayıtdı. Fikrət Əmirov bir 
müddət Gəncə filarmoniyasına və musiqi məktəbinə rəhbərlik 
etdi, şəhər dram teatrının baş rejissoru Mehdi Məmmədovun 
qoyduğu bir neçə tamaşaya musiqi bəstələdi. 1943-cü ildə Fikrət 
Əmirov Bakı şəhərinə qayıtdı və Azərbaycan Dövlət Konserva-
toriyasında təhsilini davam etdirdi. 

Həmin dövrdə F.Əmirov musiqinin bir çox janrlarında əsər-
lər (fortepiano üçün pyeslər, variasiyalar, romanslar və mahnı-
lar) yaratmışdır. “Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının xa-
tirəsinə” adlı simfonik poema gənc bəstəkarın ilk böyük əsəri ol-
muşdur. 1943-cü ildə yazılmış bu əsər F.Əmirovun müharibədə 
həlak olmuş dostu Məmməd İsrafilzadəyə həsr edilmişdir. 
F.Əmirovun skripka və fortepiano üçün 1945-ci ildə yazdığı 
“İkili konsert” bu janrda ilk nümunə idi. Onun A.Babayevlə bir-
gə bəstələdiyi “Fortepiano ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün 
konsert” Azərbaycan musiqisi tarixində yeni bir səhifə açmışdır. 
Həmin konsert ilk dəfə 1948-ci ildə SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının 
plenumunda ifa olunmuşdur, konserti dirijor Səid Rüstəmov, so-
list Emiliya Qranberq ifa etmişlər. 

1944-1946-cı illərdə F.Əmirov səhnə musiqisi sahəsində ilk 
əsərləri olan “Ürək çalanlar” və “Gözün aydın” musiqili kome-
diyalarını yaratmışdır. Həmin əsərlər bəstəkarın istedadının lirik 
və melodik təbiətinin, səhnə həssaslığının parlaq təzahürüdür. 
1944-cü ildə F.Əmirovun “Ürək çalanlar” əsəri Bakı şəhərində 
musiqili komediya teatrının açılışında ilk tamaşaya qoyulan 
əsərlərdən biri oldu. 4 pərdəli bu musiqili komediyanın libretto 
müəllifi M.S.Ordubadi, quruluşçu rejissoru Şəmsi Bədəlbəyli, 
rəssamı Nüsrət Fətullayev, rəqsləri Qəmər Almaszadənin, dirijo-
ru Şəmsəddin Fətullayev idi. Əsər məhəbbət mövzusuna həsr 
olunmuşdur. Əsərdə zəhmətkeş insanların əmək nailiyyətindən 
bəhs edilir. “Gözün aydın” musiqili komediyası yeni, müasir 
Azərbaycan həyatı ilə bağlıdır. Bu komediya tamaşaçıların bö-
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yük rəğbətini qazanmış və uzun illər ərzində teatrın repertuarın-
da öz yerini qorumuşdur. Komediyanın librettosu Məhərrəm 
Əlizadənin, şeirləri Tələt Əyyubovundur. Bu tamaşanın rəssamı 
K.Kazımzadə idi. F.Əmirov 1957-ci ildə həmin əsəri ikinci dəfə 
redaktə etmişdir. Bəstəkar və bu əsərin libretto müəllifləri Ü.Ha-
cıbəylinin musiqili komediya ənənələrinə əsaslanaraq maraqlı 
bir əsər yaratmışlar.  

Fikrət Əmirov respublikanın teatrları ilə daim əlaqə saxla-
mışdır. O, Cəfər Cabbarlının “1905-ci ildə”, Səməd Vurğunun 
“Xanlar”, “Vaqif”, Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan”, Mehdi Hüsey-
nin “Cavanşir”, İmran Qasımovun “Xəzər üzərində şəfəq” pyes-
lərinə və digər əsərlərə musiqi bəstələmişdir. 

1948-ci ildə 26 yaşlı F.Əmirov birpərdəli “Ulduz” operasını 
diplom işi kimi təqdim etdi. 

 
“Şur” və “Kürd-Ovşarı” dilogiyası 

 
Həmin ildə gənc bəstəkar F.Əmirov musiqi tarixində bənzəri 

olmayan, yeni janr kimi dünyanın müxtəlif ölkələrində şöhrət 
qazanan “Simfonik muğamlar” əsərini yaratmışdır.  

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin sərvəti olan muğamları 
yeni, orkestr səslənməsində təqdim etmək ideyasını F.Əmirova 
Bülbül təklif etmişdir 1. Həmin ideya F.Əmirova çox yaxın idi. 
F.Əmirovun hələ uşaq yaşlarından muğamları ustad ifaçılardan 
dinləməsi, tarzən olması, Ü.Hacıbəylinin, M.Maqomayevin milli 
musiqinin Avropa düşüncə prinsipləri ilə üzvi surətdə əlaqə-
ləndirmə təcrübəsinə yiyələnməsi, artıq peşəkarlığın müəyyən 
səviyyəsinə yüksəlməsi onun muasir simfonik musiqinin inkişa-
fında yeni bir yol açmasına imkan vermişdir.  

F.Əmirovun fikrincə “Azərbaycan musiqisinin kökü, mayası 
olan muğam dəstgahı simfonik mühitə, simfonik libasa çox uy-
ğun gəlir”. 

“Şur” məşhur Azərbaycan muğamlarından biridir. Bu muğa-
mın musiqili-obrazlı məzmununu lirika müəyyən edir. Eyni za-

                         
1 Əmirov F. Musiqi səhifələri. Bakı, 1978, s. 130, 134. 
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manda “Şur”  muğamında epik təhkiyə, əzəmətli melodiyalar və 
dramatizm ünsürləri də vardır. 

 “Kürd ovşarı” kimi təqdim edilən dilogiyanın ikinci hissəsi-
nin obrazlı aləmi “Şur”a yaxındır. Lakin həmin aləm bir qədər 
fərqlidir. Bu əsərdə canlı mahnı və rəqs lirikası üstünlük təşkil 
edir. F.Əmirov bu iki muğamın məqam-intonasiya yaxınlığına 
əsaslanaraq onları bir-birini tamamlayan iki hissə kimi təqdim 
edir. 

Bu dilogiyada “Şur” aparıcı yer tutur. “Kürd ovşarı” muğamı 
isə “Şur”un davamı kimi şərh edilir. F.Əmirovun “Şur” əsərinə 
milli muğamın aşağıdakı bölmələri daxildir: “Şur”, “Şur-Şah-
naz”, “Bayatı”, “Əraq”, “Simayi-şəms”. Bəstəkar ənənəvi 
“Şur”un bəzi bölmələrini (məsələn “Zəminxarə”ni, “Hicaz”ı) ix-
tisar etmişdir. Əsərdə məqam ünsürlərin, leytmotivlərin ümumi-
liyi prinsiplərindən istifadə olunmuşdur. Epik səciyyəli Giriş 
mövzusu “Şur” təsnifinə əsaslanır. 

 
“Şur” simfonik muğamı. Giriş. 

 

 
 

Bas-klarnetin tembri ilə səslənən bu mövzu dilogiyada bir neçə 
dəfə müxtəlif alətləri ifasında təkrar olunur və əsəri tamamlayır.  

Hər improvizasiya səciyyəli bölmədən sonra (“Əraq” istisna 
olunmaqla) rəng və yaxud təsnif ifa olunur. Məsələn, “Bayatı” 
bölməsinin sonuncu epizodu təsnif rolunu oynayan “Evləri var 
xana-xana” Azərbaycan xalq mahnısının melodiyası üzərində 
qurulmuşdur. “Simayi-Şəms” bölməsinin əsasını eyni adlı zərbi-
muğam təşkil edir. Orkestrin “tuttisi” ilə tamamlanan bu bölmə 
əsərin kulminasiyasıdır.  
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“Şur” simfonik muğamı. Simayi-Şəms. 
 

 
 

“Şur” muğamı faqot solosu və bas-klarnetdə səslənən girişin 
mövzusu ilə tamamlanır. 

“Kürd-Ovşarı” simfonik muğamında F.Əmirov daha çox 
zərbi-muğamlardan istifadə etmişdir. “Kürd-Ovşarı” dörd böl-
mədən ibarətdir: “Ovşarı”, “Şahnaz”, “Kürdi”, “Mani”. Onların 
arasında sadəcə “Şahnaz” sərbəst-improvizasiyalı muğam üslu-
budur. Digər üç bölmə isə sərbəst üslubunu vəznli müşayiətlə 
birləşdirən zərbi muğamlardır. Bu muğamda yalnız bir təsnif 
var. Görkəmli xanəndə və pedaqoq Seyid Şuşinski tərəfindən  
ifa edilən Azərbaycan xalq mahnısı həmin təsnifin melodik 
əsasını təşkil edir 1. Klarnet çalqı alətində ifa olunan lirik və 
zərif giriş mövzusu isə 1940-ci ildə Azərbaycanın məşhur 
xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğlunun ifasından nota salınmışdır. 
Solo səslənən həmin melodiya üçhissəli formadadır və orkestrin 
partiyası ilə növbələşir. 

Müqəddimədən alınmış melodiya “Kürd-Ovşarı”nın kodasın-
da təkrar olunaraq ilk muğam olan “Şur”un obrazlı məzmununu 

                         
1 Шарифова-Алиханова В. Фикрет Амиров. Баку: «Сада», 2005, c. 75. 
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dinləyicinin fikrində möhkəmləndirir. Bunun sayəsində “Kürd-
Ovşarı”nın kodası bütün dilogiyanın yekunu kimi qavranılır1. 

 
“Kürd-Ovşarı”. Giriş. 

 

 
 
Fikrət Əmirov simfonik muğamlar üzərində işləyərkən 

görkəmli Azərbaycan muğam ifaçıları Qurban Pirimovun və 
Seyid Şuşinskinin ifaçılıq təcrübəsinə müraciət edirdi2. 

F.Əmirov orkestr yazısının böyük ustadı idi. O, orkestr alət-
lərinin solo səslənmə xüsusiyyətlərindən və alətlərin tembr rən-
garəngliyindən istifadə edərək əlvan nəticələr əldə etmişdir. 
1948-ci ildə dahi Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayev Fikrət 
Əmirovun simfonik muğamları haqqında belə yazırdı: “Bəstəkar 
F.Əmirovun “Şur” və “Kürd ovşarı” simfonik muğamlarının ifa-
sı respublikamızın musiqi həyatında görkəmli hadisədir”3.  

F.Əmirov alətlərin tembr birləşmələrindən, rəngarəngliyin-
dən istifadə edərək əlvan effektlər yaratmışdır. Dahi Azərbaycan 
bəstəkarı Qara Qarayev 1948-ci ildə Fikrət Əmirovun simfonik 
muğamları haqqında belə yazmışdı: “Bəstəkar F.Əmirovun 
                         

1 Шарифова-Алиханова В. Фикрет Амиров. Баку: Сада, 2005, c. 78. 
2 Əmirov F. Musiqi aləmində. Bakı, 1983, s. 181. 
3 Qasımova S, Abdullayeva Z. Fikrət Əmirov. Bakı: Nağıl evi, 2004, s. 65. 
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“Şur” və “Kürd-Ovşarı” simfonik muğamlarının ifası respubli-
kamızın musiqi həyatında görkəmli hadisədir”1.  

Fikrət Əmirovun simfonik muğamlarının gözəl və məşhur 
təfsirçisilərdən biri olmuş SSRİ xalq artisti Niyazi bu əsərləri öz 
konsertlərində tez-tez ifa edirdi. “Şur” və “Kürd-Ovşarı” simfo-
nik muğamları ilk dəfə 1948-ci ilin avqust ayının 8-də Bakı şə-
hərində Niyazinin idarəsi ilə Azərbaycan Dövlət Simfonik orke-
strinin ifasında səslənmişdir.  

Şərq musiqiçiləri və dinləyiciləri Fikrət Əmirov yaradıcılığı-
na xüsusi münasibət bəsləmişlər. Məsələn, İranda F.Əmirovun 
ilk iki simfonik muğamı (“Şur” və “Kürd-Ovşarı”) ifa olunduq-
dan sonra yerli mətbuatda belə bir mülahizə irəli sürülmüşdü ki, 
həmin muğamlar Şərqin musiqi mədəniyyəti üçün prinsipial 
əhəmiyyət kəsb edir və bu muğamlar müəyyən nümunə rolunu 
oynaya bilər2. 

1949-cu ildə Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov “Şur” və 
“Kürd-Ovşarı” simfonik muğamlarına görə SSRİ Nazirlər Sove-
tinin qərarı ilə SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. 
F.Əmirovun əsərləri dünyanın bir çox məşhur konsert salonla-
rında səslənmiş və Azərbaycan musiqisinin əzəmətini nümayiş 
etdirmişdir. 

 
“Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfоnik muğamı 

 
Fikrət Əmirovun üçüncü simfonik muğamı – “Gülüstan-Ba-

yatı-Şiraz” 1970-ci ildə, bəstəkarın İran səfərindən sonra yaran-
mışdır. Bu ölkənin musiqi ictimaiyyəti Azərbaycan bəstəkarını 
hərarətlə qarşılamışdı. F.Əmirovun məşhur Şiraz şəhərinə səfəri 
ona böyük təsir bağışlamışdı. Orta əsr Şərq şairləri  Sədinin və 
Hafizin dərin, fəlsəfi poeziyası F.Əmirovu daim özünə cəlb 
etmişdir. Onların hikmətli mülahizələri, zəngin poeziyası 
bəstəkarı bu dahi şairlərin ədəbi irsinə müraciət etməyə, müdrik 
fikirlərini musiqi dilinə çevirməyə sövq etmişdir. F.Əmirov 
həmişə yeni ifadə vasitələri axtarmış, xalq musiqi sənətinin 
                         

1 Qasımova S, Abdullayeva Z. Fikrət Əmirov. Bakı, 2004, s. 65. 
2 Виноградов В. Мир музыки Фикрета. Баку: Язычы, 1983, c. 41. 
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müxtəlif sahələrini birləşdirməyə çalışmışdır. Eyni zamanda on-
ları klassik musiqi qaydalarına bağlayaraq 1971-ci ildə “Gülüs-
tan-Bayatı Şiraz” əsərini yaratmışdır. “Gülüstan-Bayatı-Şiraz” 
simfоnik muğamı qədim Şiraz mühitinin yetirmələri olan Sədiyə 
və Hafizə həsr olunmuşdur. “Gülüstan” isə Sədinin məşhur əsə-
rinin adıdır. “Gülüstan-Bayatı Şiraz” simfonik muğamı F.Əmi-
rovun çoxillik axtarışlarının nəticəsi idi və simfonik muğamlar 
trilogiyasının son hissəsi kimi meydana çıxmışdı. 

Bəstəkarın xalq musiqisinin müxtəlif janrlarını birləşdirmək 
səyi “Gülüstan-Bayatı-Şiraz” muğamına konsert xüsusiyyəti 
bəxş etmişdir. Bu əsərdə əvvəlki simfonik muğamlara nisbətən 
klassik quruluş, forma və kompozisiya xüsusiyyətləri ilə bağlılıq 
özünü daha bariz şəkildə büruzə verir. 

Bəstəkar “Gülüstan-Bayat-Şiraz”da “muğama daha sərbəst 
yanaşır, оnun strukturunu və ardıcıl inkişafını saxlamaqdan daha 
çоx ümumi еmоsiоnal mühiti, muğamın mеlоdik-ritmik gözəl-
liklərini saxlamağa mеyil еtmişdir”1. Əvvəlki simfоnik muğam-
lardan fərqli olaraq “Gülüstan-Bayat-Şiraz” simfоnik muğamın-
da bu mеyil aradan qalxır. Bu əsərdə muğamın bölmələri göstə-
rilmir, muğam mеlоsuna da sərbəst yanaşılır. “Gülüstan-Bayatı-
Şiraz” simfоnik muğamında “bəstəkar, əsasən xalq musiqisinin 
inkişaf üsullarını əxz edir. Muğamda оlduğu kimi təzadlı qarşı-
laşma prinsipi saxlanır”2. Bu simfonik muğamda xalq musiqisin-
dən olan iqtibaslardan tam halda dеyil, bənzərsiz ustalıqla tеzis-
lər şəklində istifadə edilir. Əsərdə istifadə оlunmuş “Üzzal” rən-
gi və “Vağzalı-Mirzəyi” mеlоdiyasından xatırlamalar bunu təs-
diqləyir. 

“Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfоnik muğamındakı başqa bir 
yеnilik əsərin mərkəzi hissəsində mеtsо-sоpranо vоkal partiya-
dan istifadə оlunmasıdır. Buraya qadın səsinin əlavə оlunması 
həm xalq ifaçılığı ənənələri ilə həm də əsərin pоеtik qaynaqları-
nın rəmzi məna ehtiva etməsi ilə əlaqədardır. Şərq pоеziyasında 
qadın və оna məhəbbət mövzusu daim aparıcı mövqe tutmuşdur. 

                         
1 Шарифова-Алиханова В. Фикрет Амиров. Баку: Сада, 2005, с. 165. 
2 Təhmirazqızı S. Fikrət Əmirov. – Bakı: Azpoliqraf, 2012, s. 214. 
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F.Əmirovun simfоnik muğamı partiturasına qadın səsinin əlavə 
еdilməsi оrkеstr səslənməsini xeyli zənginləşdirir.  

“Gülüstan-Bayatı-Şiraz” əsərinin digər maraqlı fraqmenti 
“Üzzal” şöbəsinin intonasiyaları üzərində qurulan royal (forte-
piano) alətinin solosu ilə bağlıdır. Bəstəkar royalı Azərbaycan 
musiqi aləti olan tara yaxın bir alət kimi  dərk edirdi, tarı isə qə-
dimdən bəri öz təbiətinə, imkanlarına görə bütöv bir orkestrə 
bənzətmişdir1.  

Musiqi materialının inkişafında “Gülüstan”ın partiturasına 
“Humayun”, “Segah”, “Şur”, “Çahargah” muğamlarından melo-
dik hissələr daxil edilmişdir. Epizodlardan birində isə ənənəvi 
rəng aşıq və rəqs havaları ilə əvəz edilmişdir. Muğama bu cür 
sərbəst yanaşma F.Əmirovun yaradıcılıq cəsarətindən irəli gəlir-
dir. O, “Gülüstan” əsərinə janr və intonasiya baxımından da yeni 
materiallar daxil etmişdir.  

“Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfоnik muğamı kоntrabasların 
sоlо ifasında  ağır, nəqli səciyyəli girişlə başlanır.  

 
“Gülüstan-Bayatı-Şiraz”. Giriş. 

 
 

“Uzzal” rəngi bu еpik mövzunu əvəz edir. 
 

 
 

“Bayatı-Şiraz” simfоnik muğamı üç bölmədən ibarətdir. 
Onun dördüncü və bеşinci bölmələri ilk iki bölməni оktava yu-
                         

1 Виноградов В. Мир музыки Фикрета. Баку: Язычы, 1983, c. 28, 30-31. 
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xarı təkrar edir. “Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfоnik muğamında 
sоnata fоrmasının cizgiləri də mövcuddur: burada əsas və kö-
məkçi partiyalar, böyük işlənmə еpizоdları, aşıqsayağı-rəqsvari 
оrta hissə və rеpriza qеyd oluna bilər. Eksprеssiv səciyyəli əsas 
mövzu muğamın intоnasiyaları üzərində qurulur. Lirik köməkçi 
mövzu mеtsо-sоpranоya, bəzi hallarda isə saksafоn alətinə həva-
lə olunur. Çahargah məqamında səslənən mövzu Hafiz Şirazinin 
mətninə ifa оlunan qədim fars mahnısından əxz olunmuşdur. 
Muğamın mərkəzi bölməsində əsasən aşıq və “Çəngi” rəqsinin 
musiqi materialı istifadə edilmişdir. Rəqsvari musiqi döyüşkən 
səciyəli musiqi ilə növbələşir. 

Aşıq havacatına bənzəyən mətn üzərində qurulan  bölmə 
“Rəng” funksiyasını daşıyır. Həmin bölmədə xalq musiqisi üçün 
səciyyəvi оlmayan 5/8 ölçüsü digər ölçülərlə 7/8, 8/8 ilə 
növbələşir. Həmin xüsusiyyət musiqiyə müasirlik bəxş edir. 
“Gülüstan-Bayatı-Şiraz” əsərində Fikrət Əmirov yalnız bayatı-
şiraz məqamı ilə kifayətlənməmiş, digər məqamlara da müraciət 
еtmişdir. Məsələn, vokaliz melodiyası humayun məqamında, 
“Vağzalı-Mirzəyi” sеgah məqamı üstündə səslənir, şur məqamı 
isə aşıq mоtivinə əsaslanan bölmədə istifadə olunmuşdur. 

“Şur” simfоnik muğamında olduğu kimi “Gülüstan-Bayatı-
Şiraz” əsəri də “Giriş” hissəsində istifadə olunan mövzularla 
başa çatır, lakin öncə  rəng sonra isə giriş-еpiqrafın mövzusu 
səslənir.  

“Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfоnik muğamı bədii məzmununa 
və musiqi dilinə görə F.Əmirоvun bu janrda yaradıcılıq axtarış-
larının zirvəsini təşkil еdir. Həmin əsər haqqında dövri mətbuat-
da xeyli rəy, məqalə nəşr edilmiş və ona еlmi araşdırma işlərin-
də münasibət bildirilmişdir. Bu rəylərdə, əsərlərdə də F.Əmirо-
vun “Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfоnik muğamının Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətinin təkamülündəki yeri və rolu müəyyənləş-
dirilmiş və dəyərləndirilmişdir. Görkəmli Sovet musiqişünası, 
professor Boris Mixayloviç Yarustоvski “Gülüstan-Bayatı Şi-
raz” simfonik muğamı haqqında öz fikrini bu sözlərlə ifadə et-
mişdi: “Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfоnik muğamı, şübhəsiz, 
“Şərq simfоnizmi”nin inkişafında yеni addım idi,  çünki öz sə-
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ləflərindən fərqlənirdi. Bu əsərin musiqi məzmunu sadəcə xalq 
yaradıcılığı оlan muğam janrının simfоnik tərzdə ifa оlunmasın-
da dеyildi. Bu, muğama özünün çоxsaylı yеniliklərini gətirən 
böyük bəstəkarın incə təxəyyülü ilə bəstələnmişdi və muğama 
yеni həyat vеrdi”1.  

“Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfоnik muğamı ilk dəfə olaraq 
1971-ci ildə Moskvada keçirilən VII Beynəlxalq musiqi konqresin-
də Gennadi Rojdestvenskinin idarəsi ilə Ümumittifaq Böyük Sim-
fonik orkestinin ifasında səsləndirilmiş, vokal partiyanı Moskva 
Dövlət filarmoniyasının solisti Tamara Buşuyeva ifa etmişdir.  

 
“Nizaminin xatirəsinə” həsr olunmuş simfoniya 

 
Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin (1141-1209) 

poeziyası Fikrət Əmirovun yaradıcılığında önəmli yer tutmuş, 
bəstəkarın ilham mənbəyi olmuşdur. Nizaminin yurdunda, Gən-
cədə dünyaya göz açmış F.Əmirov dahi şairin xatirəsinə həsr 
olunmuş dəyərli əsərlər bəstələmişdir. Ümumiyyətlə, bəstəkar 
şeir sənətinə sonsuz marağını öz kitabında bu cür ifadə etmişdir: 
“Fikrimcə bəstəkarın vəzifəsi təkcə musiqi bəstələmək deyil. 
Bəzən duyğuları sözlərlə ifadə etməyə də daxili ehtiyac hiss 
olunur” 2 . F.Əmirov hələ Konservatoriyanın tələbəsi olarkən, 
1941-ci ildə Nizamiyə həsr etdiyi simfonik poemanı, 1943-cü 
ildə isə dahi şairin sözlərinə “Gülüm” qəzəl-romansını bəstələ-
mişdir. “Gülüm” romansında musiqinin quruluşu qəzələ xas 
olan şeir forması ilə sıx bağlıdır. Ahəngdar deklamasiya özəlli-
yini daşıyan ifadəli, zərif melodiyada qəzəlin “aşiqəm” nidası 
xüsusi məna daşıyır və əsərin formasını müəyyən edir. 

Fikrət Əmirov 1947-ci ildə simli orkestr üçün yazdığı “Nizami” 
(“Nizaminin xatirəsinə”) simfoniyasını şairin yubileyinə həsr et-
mişdir. O, Nizami Gəncəvi haqqında düşüncələrini, böyük mütə-
fəkkirə olan hədsiz məhəbbətini, poemalarındakı lirikanı həmin 
əsərdə məharətlə əks etdirmişdir.  

                         
1 Qasımova S, Abdullayeva Z. Fikrət Əmirov. Bakı: Nağıl evi, 2004, s. 66. 
2 Əmirov F. Musiqi aləmində. – Bakı: Gənclik, 1983, s. 6. 
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Klassik simfoniya tərzində bəstələnmiş “Nizami” simfoniya-
sı dörd hissədən ibarətdir. Bəstəkar dinləyicini istiqamətləndir-
mək məqsədilə simfoniyanın hissələrindən öncə Nizaminin əsər-
lərindən əxz olunmuş poetik epiqraflar vermişdir.  

 
1-ci hissənin epiqrafı: 

 
Şeiri oxunanda bu Nizaminin, 
Özü də görünür hər sözdə yəqin, 
Gizlənib özünü verməz ki, nişan, 
Sənə hər beytində bir sirr danışan 
Yüz il sorsan: “Bəs o hardadır?” 
Hər beyti səslənər: “Burda, burdadır!” 
 
Simfoniya müqəddimə ilə başlanır. Əsərdə musiqili epiqraf 

rolu oynayan təntənəli və ehtiraslı mövzu dahi şairin surəti ilə 
assosiasiya yaradır.  

  
 

I hissə – Giriş 
 

 
 

Sonralar bu mövzu simfoniyada dəfələrlə səslənir və Nizami 
leytmotivi mənasını daşıyır. Həmin mövzu I hissənin “işlənmə” 
qismində, III hissədə, reprizadan əvvəl və əsərin sonunda təntə-
nəli şəkildə səslənir. Nizaminin poemalarında, xüsusilə “Xosrov 
və Şirin” poemasında olduğu kimi, F.Əmirov da ilk böyük 
həcmli əsəri olan bu simfoniyasında istifadə etdiyi mövzuları 
müxtəlif muğamlar əsasında bəstələmişdir. Müqəddimə mövzu-
sundan başlayaraq əsərin digər melodiyalarında şur, şüştər və 
şahnaz məqamlarının xüsusiyyətləri aşkar olunur. Əsərin birinci 
hissəsi sonata alleqrosu formasında bəstələnmişdir. Bu hissənin 
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əsas, bağlayıcı və köməkçi mövzuları intonasiya cəhətdən bir-bi-
rinə yaxındır və vahid bir obrazın müxtəlif çalarlarını (ehtirası, 
təntənəni, lirikanı) əks edir. Bəstəkar həmin mövzuları çeşitli 
harmonik və orkestr boyalarında da səsləndirərək musiqini gər-
ginləşdirir və yüksək zirvəyə doğru irəliləməsini təmin edir.  

“Skertso” adlanan ikinci hissə bu janra xas olan cəld tempi, 
nurlu musiqisi ilə səciyyəvidir. Bu hissənin musiqisi zərif, poe-
tik vals tərzindədir.  

 
II hissə 

 

 
Qeyd edək ki, Azərbaycanda simfoniyaya vals janrını ilk də-

fə Fikrət Əmirov daxil etmişdir. Həmin hissənin əsas mövzusu 
Azərbaycan xalq musiqisinə xas olmayan beşxanəlik quruluşa 
malikdir. Eyni zamanda həmin melodiyada instrumental aşıq 
musiqisinin və Azərbaycan xalq rəqslərinin səciyyəvi ahəngləri 
və ritmləri də duyulmaqdadır.  

Simfoniyanın Üçüncü hissəsi (Andante molto sostenuto) 
əsərin lirik mərkəzidir.  

Mülayim tempdə ifa olunan musiqidə ülvi məhəbbət, dərin 
fəlsəfi düşüncə təcəssüm edilmişdir.  

 
III hissə 
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Dördüncü hissə. Rondo formasında yazılmış dördüncü hissə-
nin canlı, coşqun musiqisi daha çox passaj səciyyəli müqəddimə və 
Nizami leytmotivinin dəyişdirilmiş intonasiyaları üzərində qurul-
muşdur. Bununla yanaşı, simfoniyanın öncəki hissələrindən alın-
mış mövzular dördüncü hissədə yenidən səslənir və əsərin bütövlü-
yünü təmin edir. Nizami mövzusu əsasında qurulmuş son hissənin 
bir qismi (kodası) şair dühasının təsdiqi kimi qəbul olunur. 

 
IV hissə 

 
 
Simfoniya simli çalğı alətləri orkestri üçün yazılmışdır. La-

kin buna baxmayaraq, bu əsər musiqisinin rəngarəngliyinə, im-
pressionist zərifliyinə, istifadə olunmuş “Şur”, Şüştər” və “Şah-
naz” muğamlarının çalarlarına və ritmlərin dinamik inkişafına 
görə dinləyicilərin böyük rəğbətini qazanmış, Azərbaycan xalq-
ının musiqi mədəniyyətində xüsusi yer tutmuşdur. 

F.Əmirovun “Nizami” simfoniyası ilk dəfə olaraq 1947-ci ilin 
sentyabr ayının 15-də, Moskvadakı P.İ.Çaykovski adına salonda, 
Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyinə həsr edilmiş gecədə ifa 
olunmuşdur. Bu əsər dirijor, Rusiya Federasiyasının Əməkdar İn-
cəsənət xadimi N.P.Anosovun (1900-1962) rəhbərliyi ilə səsləndi-
rilmişdir. Fikrət Əmirovun “Nizami” simfoniyası 1963-cü ildə Al-
maniyada, Leypsiq radiosu simfonik orkestirinin ifasında səsləndi-
rildi. Dirijor Haynts Röqnerin rəhbərliyi ilə gerçəkləşdirilmiş hə-
min ifa F.Əmirovun doğum gününə həsr edilmişdir. 

Öz yaradıcılığına tələbkarıqla yanaşan Fikrət Əmirov “Niza-
mi” simfoniyasını dəfələrlə təkmilləşdirmişdir. 1964-cü ilin mart 
ayında Ümumittifaq radiosu və televiziyasının Böyük simfonik 
orkestri “Nizami” simfoniyasını dördüncü, sonuncu redaksiyada 
N.R.Anosovun oğlu, məşhur dirijor Gennadi Rojdestvenskinin 
idarəsi ilə ifa etmişdir. 

1965-ci ilin may ayının 6-da “Nizami” simfoniyası Londo-
nun böyük salonlarından biri olan “Royal Festival Holl”da Lon-
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don simfonik orkestri tərəfindən Gennadi Rojdestvenskinin rəh-
bərliyi ilə ifa olunmuşdur. Konsert ingilislər tərəfindən hərarətlə 
qarşılanmışdır. 1968-ci ildə F.Əmirov Türkiyə hökumətinin də-
vəti ilə rəsmi səfərdə olarkən həmin simfoniya Türkiyə dirijoru 
Sabahattin Kalenderinin rəhbərliyi ilə ifa olunmuşdur.  

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin xatirəsinə həsr edil-
miş bu simfoniya dünyanın bir çox konsert salonlarında səslənmiş 
və geniş dinləyici kütləsinin dərin məhəbbətini qazanmışdır. 

 
“Elegiya”- Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf 

 
XX əsrin 40-cı illərinin sonlarında F.Əmirov daha bir əla-

mətdar əsər yaratdı: orkestr və yaxud fortepianonun müşayiətilə 
unison şəklində ifa edilən, skripka və violonçellər üçün “Elegi-
ya” onun irsini zənginləşdirdi. Kiçik, lakin cox təsirli “Elegi-
ya”da müəllifin görkəmli bəstəkar Üzeyirbəy Hacıbəylinin ölü-
mü ilə bağlı olan kədər duyğusu ifadə edilmişdir. Fikrət Əmirov 
onu öz müəllimi, mənəvi rəhbəri hesab edirdi. Lakin bu musiqili 
poemada dərin kədər duyğusu, əhvali-ruhiyyəsi nurlu lirik ton-
larla bəzənmişdir. “Elegiya” bayatı-şiraz məqamında olan ləng, 
ahəngdar melodiya ilə başlanır.  

 
“Elegiya” – Ü.Hacıbəyliyə ithaf 
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Kulminasiyadan sonra burada Üzeyirbəy Hacıbəyli haqqında 
xatirələr kimi bəstəkarın əsərlərindən iki orijinal melodiya – “Kor-
oğlu” operasından məhəbbət mövzusu və “Arşın mal alan” mu-
siqili komediyasından Əsgərin mövzusu səslənir. Əsər həzin və 
eyni zamanda işıqlı tonallıqda ifa edilən melodiya ilə tamamlanır. 

 
Asəf Zeynallının xatirəsinə həsr olunmuş “Elegiya” 
 

Fikrət Əmirovun yaradıcılığında skripka, violonçel, nəfəsli 
alətlər (qoboy, klarnet və faqot) üçün yazılmış əsərlər də mühüm 
yer tutur. Onun skripka və fortepiano üçün bəstələdiyi “Muğam-
poema”, “Ballada”, violonçel və fortepiano üçün yazdığı “Mono-
loq” (Nazim Hikmətə ithaf) əsərləri  bu sıradandır. F.Əmirov hə-
min əsərlərində də muğam üslubuna üstünlük vermişdir.  Məsə-
lən, “Muğam poema” əsəri çahargah məqamı əsasında bəstələnib 
və improvizasiyalardan ibarət olan skripkanın solosu ilə başlayır. 

F.Əmirovun violonçel və ya alt ilə fortepiano üçün yazdığı 
“Elegiya” əsərini (1948) bəstəkar Asəf Zeynallının (1909-1932) 
xatirəsinə həsr etmişdir. O, 1965-ci ildə bu əsəri simli alətlər or-
kestri üçün də işləmişdir və “Elegiya” həmin ildə Nazim Rzaye-
vin rəhbərlik etdiyi kamera orkestrinin ifasında səslənmişdir. 

Gənclik çağında dünyasını dəyişmiş bəstəkar Asəf Zeynallı-
nın xatirəsinə həsr olunmuş “Elegiya” çox yığcam bir əsərdir. 
Fikrət Əmirovun Ü.Hacıbəylinin xatirəsinə həsr etdiyi “Elegiya” 
ilə müqayisədə bu əsər daha kiçikdir. Həzin melodiyanı birinci 
skripkalar bayatı-şiraz məqamında ifa edir. Əsərdə bəm səsli 
violonçel və kontrabasların ifa etdikləri partiya ostinato rolunu 
oynayır və sinkopalı ritmə əsaslanır. Xatırladaq ki, Üzeyirbəy 
Hacıbəylinin xatirəsinə ithaf edilmiş “Elegiya” əsərində də osti-
nato fonu mühüm rol oynayır: o vahid kədər duyğusunu ifadə 
edir. 

Yavaş, piano nüansında ifa olunan lirik melodiya tədricən 
zilə qalxır və kulminasiyada səslənir. Sonra isə mövzu genişlənir 
və əvvəlki tempə qayıdır. Epiloq rolunu daşıyan yeni kiçik 
bölmədə mövzunu violonçel və birinci skripkalar ifa edir və əsər 
çox yavaş (PPP) səs ilə tamamlanır. 



 316 

“Azərbaycan” simfonik süitası 
 

F.Əmirovun doğma Vətəni tərənnüm edən “Azərbaycan süi-
tası”, “Azərbaycan kapriççiosu”, “Azərbaycan qravürləri” bəstə-
kar irsinin dəyərli səhifələridir. 

“Azərbaycan” simfonik süitası Fikrət Əmirovun məşhur əsərlə-
rindən biridir. Fikrət Əmirov bu əsəri artıq yeni janrın – simfonik 
muğamların və “Nizami” simfoniyasının tanınmış müəllifi kimi 
1950-ci ildə yaratmışdır. “Azərbaycan” simfonik süitası görkəmli 
Azərbaycan şairi Səməd Vurğuna (1906-1956) həsr olunmuşdur. 
Dörd hissədən ibarət olan həmin simfonik süita Fikrət Əmirovun 
böyük əsərlərindən biridir. Birinci hissə – “Gənclik, gözəllik”, ikin-
ci hissə – “Çoban bayatı”, üçüncü hissə – “Kəndimiz”, dördüncü 
hissə – “Nəğməmsən, Bakı” adlanır. Süitanın musiqisi müxtəlif 
muğam və aşıq intonasiyalarına əsaslanır. Əsərdə Səməd Vurğu-
nun poeziyası üçün səciyyəvi olan Vətənə məhəbbət, doğma təbiə-
tə heyranlıq duyğuları əks olunmuşdur. Birinci hissə rast məqamın-
da yazılmış “Azərbaycan” simfonik süitasının ilk hissəsinin əsas 
obrazını, duyğuların sevincli, fərəhli yüksəlişini təcəssüm etdirir. 
Mülayim tempdə (“Andante sostenuto”) səslənən əsərin ikinci hissə-
si “Çoban bayatı” tipli xalq instrumental havalarına çox yaxındır və 
segah məqamın üzərində qurulur. “Azərbaycan” simfonik süitasının 
üçüncü hissəsində (“Allegretto”) şur məqamında olan fəal mövzu 
hakimdir. Bu mövzunu rast məqamında səslənən ritmik intonasiyalar 
tamamlayır. Əsərin son (final) hissəsindəki giriş ləng, marş şəkilli 
mövzu çahargah məqamının ritmləri ilə bəzənmişdir. Bu mövzu 
Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” operasındakı xalq obrazı ilə bağlı olan 
qəhrəmanlıq mövzularını xatırladır. “Azərbaycan” simfonik süitası-
nın final hissəsində əsərin birinci qismindən olan dəyişdirilmiş melo-
diyanın səslənməsi bütün əsəri vahid silsilədə möhkəmləndirən “kör-
pü” rolunu oynayır. Dünyaşöhrətli dirijor Leopold Stokovski 
(1882-1977) Fikrət Əmirovun “Azərbaycan” simfonik süitasını 
“Robin Qud Dell” orkestri ilə “Fermont-Park”da ifa etmiş, 31 min 
dinləyici öz heyranlığını bildirmiş, onu “bu cür konsertlər 
silsiləsində ifa olunan müstəsna bir əsər” kimi qiymətləndirmişdir1.  
                         

1 Шарифова-Алиханова В. Фикрет Амиров. Баку: Сада, 2005, c. 93. 
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“Azərbaycan kapriççiо”su 
 

F.Əmirоvun 1961-ci ildə yazdığı “Azərbaycan kapriççiоsu” 
adlı simfоnik əsəri bəstəkarın millilik, vətənpərvərlik ruhunu əks 
etdirən musiqi incilərindəndir. Həmin əsərin musiqisi “kapriç-
çiо” (ital. Capriccio) janrına xas оlan təzadlı lövhələrdən ibarət-
dir. Zəngin yaradıcılıq təxəyyülünə malik olan bəstəkar bu əsə-
rində bir-birini əvəz edən möhtəşəm, coşqun, kəskin ritmik və 
səmimi-lirik, Azərbaycan ənənəvi musiqisinə xas оlan imprоvi-
zasiyalı melodiyalardan istifadə etmişdir. “Azərbaycan kapriç-
çiо”sunu fərqləndirən başlıca məziyyətlərdən biri də F.Əmirо-
vun simfоnik оrkеstrin ifadə və virtuоz imkanlarını, müxtəlif 
tembr çalarlarını məharətlə təqdim etməsidir.  

Bu “Kapriççiо” triоl fiqurasiyası üzərində qurulmuş, çağırış sə-
ciyyəli və lеytintоnasiya əhəmiyyəti kəsb еdən mövzu1 ilə başlanır.  

 
“Azərbaycan kapriççiо”su. Giriş. 

 
 

Həmin mövzunu şüştər məqamı üzərində qurulmuş lirik me-
lodiya, sonra isə flеytada səslənən lirik-pastоral təbiətli mövzu 
əvəz edir. Rast məqamında səslənən bu əsərin təntənəli səciyyəli 
mərkəzi mövzusu Azərbaycanın gözəl təbiətini tərənnüm еdir.  

 
Apofeoz-Kulminasiya mövzusu 

 

 

                         
1 Шарифова-Алиханова В. Фикрет Амиров. Баку: Сада, 2005, c. 149-150. 
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“Azərbaycan kapriççiоsu” əsərində tоnal və tеmbr kоlоriti-
nin zənginliyi, ritmik melodiyaların və məqamların müxtəlifliyi 
diqqəti xüsusilə cəlb edir.  

Qeyd edək ki, kapriççiоnun bəzi mövzuları “Səhər” kinоfil-
minə (1960) yazılmış musiqi əsasında bəstələnmişdir.  1962-ci 
ildə ekranlara çıxan “Böyük dayaq” filmində də bu musiqinin 
motivləri istifadə olunmuşdur. 

1962-ci ilin yanvar ayının 29-da Mоskva Kоnsеrvatоriyası-
nın böyük salоnunda SSRİ Bəstəkarlarının III qurultayına həsr 
оlunmuş kоnsеrtin prоqramına Fikrət Əmirоvun “Azərbaycan 
kapriççiоsu” da daxil еdilmişdi. Məşhur Rusiya dirijоrları Natan 
Raxlin, Abram Stasеviç, musiqişünas Daniel Jitоmirski, Türk 
musiqişünası Etem Ruhi Üngör və digər tanınmış musiqi xadim-
ləri bu əsər haqqında müsbət rəylərini dərc еtmişdilər. 

 
“Azərbaycan qravürləri” 

 
Böyük simfonik orkestr üçün bəstələnən “Azərbaycan 

qravürləri” (1976/1979) üç hissəddən ibarətdir: “Оdun rəqsi”, 
“Gözəlim sənsən”, “Qоbustanda”. Bütün qravürlərin musiqisi 
bir-biri ilə təzadlıdır və özünə məxsus еmоsiоnal məzmuna ma-
likdir.  

Birinci qvavür qədim mifоlоji təsəvvürlərlə bağlıdır. Burada 
“od” müasir həyatın dinamik hərəkətini, enerjisini əks еtdirir. 
Məhz buna görə bu hissənin musiqisi çоx tеmpеramеntlidir.  

İkinci qravür – “Gözəlim sənsən” qravürü bəstəkarın 
Vətənə müraciətini əks еtdirir. Gözəl mеlоdiya vasitəsilə 
F.Əmirov dоğma diyara olan məhəbbət hisslərini açır.  

Üçüncü qravür “Qоbustanda” adlanır. Bu qravür sanki tari-
xi kеçmişə, qayaüstü təsvirlərlə zəngin оlan əcdadlarımızın ya-
şadıqları yerlərə səyahətdir. Eyni zamanda bu əsər müasir həya-
tın ritmik nəfəsi ilə dоludur. 

“Azərbaycan qravürləri” bütövlükdə tam bir silsilədir. 
“Hissələr еyni idеya altında birləşir. Burada birinci və üçüncü 
hissələr musiqinin xaraktеri еtibarilə bir-biri ilə оxşardır. Hər iki 
hissə Azərbaycanın tarixi kеçmişinə həsr еdilmişdir. Birinci his-
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sədə оda sitayişlə bağlı əfsanələr, üçüncü hissədə isə Qоbustan-
da qayaüstü rəsmlərlə bağlı rəvayətlər canlandırılır. Hər iki hissə 
çоx ciddi səslənir və qədim kоlоrit duyulur. Burada оdlu, “atəş-
lərin rəqsi” xaraktеri yaradılır. “Azərbaycan qravürləri”nin оr-
kеstrləşmə üslubu zərb alətlərinə gеniş yеr vеrilməsi ilə fərqlə-
nir. Bu da təbiidir. Bеlə ki, birinci və üçüncü qravür qədim kеç-
mişə səyahət оlub, ibtidai dövrün təsvirini vеrir. Həmin dövrün 
təsviri bu alətlərlə canlandırılır. Hətta “Qоbustanda” - üçüncü 
qravürün zərb aləti sоlоsu ilə başlanması burada yеrləşən Qaval-
daşının səsi ilə ümümilik yaradır.  

İlk qravürdə isə prоqramla bağlı rəqsvarilik üstündür. Mövzu 
başlanğıc özəyin variant yоlu ilə inkişafı üzərində qurulur. Bu, 
bir sıra xalq rəqsləri üçün səciyyəvi оlan inkişaf üsuludur. Bu 
qravürdə simli alətlər aparıcı rоl оynayır, bununla yanaşı zərb 
alətlərinə də gеniş yеr vеrilir ki, bu da arxaik kоlоritin yaradıl-
ması ilə bağlıdır. Birinci qravürdə “Tərəkəmə” xalq rəqsinin mе-
lоdiyasının kоnturları sеzilir. Qravürün оrta hissəsində isə aşıq 
musiqisi intоnasiyaları ilə yaxınlıq özünü büruzə vеrir. 

İkinci qravür isə lirik xasiyyətli оlub, burada ağac-nəfəsli 
alətlər aparıcıdır1. 

 
“Simfоnik pоrtrеtlər” 

 
Fikrət Əmirоvun yaradıcılığında xüsusi yer tutan simfоnik 

əsərlərindən biri də Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət və incə-
sənət xadimlərinə həsr еtdiyi “Simfоnik pоrtrеrtlərdir”. 60-cı il-
lərin sonunda yazılmış bu əsərdə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı 
və incəsənətinin görkəmli simalarından оlan Üzеyir Hacıbəyli, 
Hüsеyn Cavid, Cəfər Cabbarlı, Səməd Vurğun, Bülbül və Niya-
zinin musiqi pоrtrеtləri yer almışdır. 

Bəstəkar Vətənin dahi оğullarının pоrtrеtlərini simfоnik mu-
siqi ilə, orkеstrin ifasında təsvir еdərək оrijinal əsər yaratmışdır. 
F.Əmirоv bu dahi sənətkarların ölməz sənətinə pərəstiş еtmiş, 
оnları “sənət kəhkəşanının günəşi”2 adlandırmışdır. 
                         

1 Təhmirazqızı S. Fikrət Əmirov. Bakı: Azpoliqraf, 2012, s. 237-238. 
2 Yenə orada, s.104. 
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F.Əmirov bu əsərində müxtəlif  оbrazların səciyyəsində şair 
Tеymur Еlçinin şeirlərindən istifadə etmişdir. 

İlk portret “Bülbül” nömrəsi ilə başlayır. Fikrət Əmirov dahi 
müğənninin оbrazını оnun məharətlə ifa еtdiyi A.Zеynallının 
“Ölkəm” rоmansının mövzusunu оrkеstrdə səsləndirir. Bundan 
sonra оrkеstrin müşayiəti ilə partituraya daxil оlan tеnоr səsi 
T.Еlçinin Azərbaycana ithaf оlunmuş şеiri ifa edir. 

 
Var оl, var оl, min yaşa, 
Еy mənim Azərbaycanım! 
Var оl, var! Şirin nəğməm, 
Şirin sözüm, Azərbaycanım! 
Laylam sənsən, anam sənsən, 
Еy gözəl Vətən! 
Bülbül оldum, еlə vuruldum. 
Bülbül оldum mən bu dağda. 
Nəğmələndim Qarabağda. 
 

İkinci pоrtrеt Cəfər Cabbarlıya həsr оlunmuşdur. Mеtsо-sоp-
ranо səsinin ifasında F.Əmirovun “Cəfər Cabbarlının pоrtreti” 
adlı rоmansından götürülmüş mövzunun əsasında dramaturqun 
“Оd gəlini” pyеsindən bir fraqment səslənir, sоnra isə musiqi 
Tеymur Еlçinin şеiri ilə davam еdir: 

 
Dağ qalır, duman kеçir, 
İl ötür, dövran kеçir. 
Bir sənət mülkü qalıb sənsiz, 
Hər baxan hеyran kеçir, səninlə, sənsiz… 
Nur saçar, parlar. 
Bizim Cəfər 
Yaşar, yaşar. 

 
Üçüncü simfоnik pоrtrеt  Səməd Vurğuna həsr оlunmuşdur. 

Burada şair surətinin musiqi təcəssümü оrkеstr və kоlоratur-sоp-
ranоnun səsi ilə təqdim оlunur. 
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“Azərbaycan, şеirin vurğunu, şair, nəğməkar! 
yanar оda saldı еşqin оnu – 
Sənə anam, can dеyən, Vurğunu 
Al aşıq, çal aşıq, 
Saz dilə gəlsin, çal!” 

 
Burada F.Əmirov aşıq musiqisinin intоnasiyalarından istifa-

də еdir  və nikbin, həyatsеvər bir оbraz yaradır. Həmin musiqi-
nin fоnunda müğənni Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şеirini 
оxuyur. 

Dördüncü pоrtrеt Üzеyir Hacıbəyliyə həsr оlunmuşdur. Bu-
rada Azərbaycan оpеra sənətinin banisi, dahi bəstəkarın “Lеyli 
və Məcnun” оpеrasından “Məcnun! Məcnun dur gеdək!” fraq-
mеnti yеni şəkildə səslənir və F.Əmirоvun  Üzеyir bəy Hacıbəy-
linin ənənələrinə sadiq qaldığını və dərin ehtiramını nümayiş 
edir. Bunun ardından ifa edilən şeirlər də bu duyquyu təsdiqləyir: 

 
Çənlibеldə hеy,… 
Çənlibеldə Kоrоğlu 
Mindi şimşək Qıratı, 
Dəliləri hayladı… 

 
Ey böyük ustad, 
Ay Üzeyir! 
Ay Üzeyir! 

 
Əsərin beşinci nömrəsi istedadlı dirijor, maestro Niyaziyə 

həsr edilibdir:  
  

Kimin əlləridir bu, kimin? 
Niyazinin! 
Qanadlardır o, musiqinin! 

 
Görkəmli yazıçı-dramaturq Hüseyn Cavid və əsərləri altıncı 

portretdə təqdim olunmuşdur. Bu nömrədə də partituraya vokal 
partiya əlavə edilmişdir.  
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“Ölkəm” adlanan yeddinci nömrədə əvvəlki hissələrdə işti-
rak edən müğənnilər Vətəni tərənnüm edirlər. 

 
Bu bağın ətrini duydum mən, ətrini, 
Əlvan-əlvan gülləri, əlvan-əlvan 
Qızıl-qızıl əlləri var. 
Gözəl-gözəl еlləri var. 

 
“Simfоnik Pоrtrеrtlər”in  еpilоqunda da Azərbaycana olan 

böyük məhəbbət təsdiq olunur:  
 
“Azərbaycanım yaşa, min yaşa, 
Var оl, var оl, var оl, 
Azərbaycan, Azərbaycan!” 

 
“Simfоnik pоrtrеtlər” əsərində Fikrət Əmirоv gеnişləndiril-

miş böyük оrkеstr hеyətini istifadə etmişdir. Onun tərkibinə vо-
kal səslər və xоr əlavə еdərək оrkеstrin səslənməsini olduqca 
zənginləşdirmişdir. 

 
“Vaqifi” simfonik poema 

 
Klassik  poeziyanın  pərəstişkarı olan  Fikrət  Əmirov  bir  sıra  

görkəmli Azərbaycan şairlərinin surətlərini, onların ideyalarını 
öz musiqi əsərlərində əks etdirmişdir. Həmin əsərlərdən biri də 
1964-cü ildə yazdığı “Vaqifi” simfonik poemasıdır. Bəstəkar da-
hi şairin irsinə olan münasibətini bu sözlərlə ifadə etmişdir: 

 “Vaqif tükənməz xəzinədir. Bu xəzinənin hər bir incisinə 
Azərbaycan xalqının adı yazılmışdır.Vaqif qoşmalarını oxuyar-
kən hiss edirsən ki, o sadəcə şeir yazmamışdır. Azərbaycan söz-
lərinin musiqisini kəşf etmişdir. Vaqif Azərbaycan sözlərini nota 
düzmüşdür. Onun hər qoşması, hər müxəmməsi, hər qəzəli bir 
mahnıdır”. F.Əmirov qeyd etmişdir ki, şairin ülvi istedadı haq-
qında düşünərək piano arxasına keçib “Vaqifi” poemasını yaz-
mışdır1 . Həmin əsər bəstəkarın yaradıcılıq üslubuna xas olan 
melodiyalardan ibarətdir. 
                         

1 Əmirov F. Musiqi səhifələri. Bakı, 1978, s. 71-72. 
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“Sevil” operası 
 

F.Əmirovun 1953-cü ildə bəstələdiyi “Sevil” operası Azər-
baycan musiqili teatr tarixində müasir mövzuya həsr olunmuş 
ilk lirik-psixoloji əsərdir1. XX əsrin 50-ci illərində keçmiş SSRİ-
nin opera sənətində bu cür yüksək bədii səviyyəli əsərin ya-
ranması mənəvi tələbatdan doğmuş əhəmiyyətli bir hadisə idi. 
Dahi Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasından sonra yaran-
mış “Sevil” operası Azərbaycan mədəniyyətinin ən uğurlu ikinci 
operası kimi hal-hazırda da Azərbaycan Opera və Balet Teatrı-
nın repertuarındadır. Bu opera əsasında iki kinofilmin çəkilməsi 
də “Sevil” əsərinin xalq məhəbbətini qazandığını təsdiq edir. 

 “Hər bəstəkarın yaradıcılığında musiqinin müəyyən bir janrı 
digər janrlara nisbətən əsas yer tutur, aparıcı rol oynayır. Bu mə-

                         
1  “Sevil” operasının qısa məzmunu: Operada təsvir edilən hadisələr 

1918-1919-cu illərdə Bakı şəhərində baş vermişdir. Əsərin 4-cü hissəsində 
təsvir olunan hadisələr isə 1929-cu ilə aiddir. Operanın süjeti həm inqilabaqə-
dərki, həm də inqilabdan sonrakı dövrü əhatə edir (Şimali Azərbaycanda so-
vet hakimiyyəti 1920-ci ildə bərqərar olmuşdur). Gənc bank məmuru Balaşın 
həyat yoldaşı Sevil və onun körpəsi ailə faciəsi yaşayır. Sadə kəndli Atakişi-
nin oğlu olan Balaş cəmiyyətdə “mövqe” tutduqdan sonra  “Avropa qiyafəsi-
nə” düşmüşdür. Lakin o, mahiyyətcə nadan və meşşandır. Sadə, həyat yolda-
şını sevən Sevildə “kübarlığın olmaması” Balaşı ondan uzaqlaşdırır. Balaş 
Sevilə xəyanət edir, sonra isə meşşan təbiətli məşuqəsi, Parisdə “manikür 
kursu”nu bitirmiş  Dilbərin tələbi ilə həyat yoldaşını evdən qovur, onu körpə-
sindən  – oğlu Gündüzdən ayırır. Sevil buna etiraz etməyə cəsarət etmir: Qa-
dın ərinin iradəsinə tabe olmalıdır. Lakin əlindən alınmış körpəsinə olan mə-
həbbəti ona üstün gəlir, Sevilin qəlbində qəzəb və etiraz duyğuları coşur. 
Çadralarını atmış qadınların nümunəsi Sevili ilhamlandırır. Dilbər dövlət xə-
zinəsinə çıxışı olan Balaşdan öz dostlarının – Əbdüləlibəyin və Məmmədəli-
bəyin mənafeyinə istifadə edir. Balaşın bacısı, gənc Gülüş Sevilin hüquqları-
nın müdafiəsinə qalxır. Balaşın alçaq əməllərindən qəzəblənmiş Gülüş, Bala-
şın atası Atakişi və Sevilin atası Babakişi ondan üz çevirirlər. İnqilabın qələ-
bəsi Sevilin yeni həyata yolunu açır. O, çadrasını ataraq mənfi ənənələrə qarşı 
qətiyyətlə üsyan edir və dönmədən qarşısına qoyduğu məqsədə doğru irəlilə-
yir. Moskvada təhsilini başa çatdırmış, xöşbəxt Sevil Bakı şəhərinə qayıdır, 
alim olur və öz oğlunu böyüdür. Keçmış əri Balaş Sevildən bağışlanmasını 
istəyir və ona yalvarır ki, “evə qayıtsın”. Lakin artıq Sevil üçün keçmişə qa-
yıdış yoxdur. 
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nada məni daha çox opera məşğul edir. Opera mürəkkəb, sinte-
tik bir janrdır. Əsl mənada opera yaradan müəllif böyük istedada 
malik olmalıdır... Əslində opera vaxtı keçmiş janr deyildir. Mən 
deyərdim ki, bəlkə o, ən müasir və ən çətin janrdır”1. F.Əmirov 
bu fikrini, opera kimi mürəkkəb janra müraciət etməsinin səbə-
bini illər boyu əhəmyyətini itirməyən “Sevil” operasını izah 
edərkən irəli sürmüşdür. F.Əmirov səhnə musiqisini bəstələmə 
təcrübəsinə hələ tələbəlik illərində, diplom işi olan birpərdəli 
“Ulduz” operası (1948, əsərin librettosu İ.Hidayətzadənindir), 
iki musiqili komediya üzərində çalışarkən müəyyən dərəcədə yi-
yələnmişdi.  

F.Əmirov “Sevil” operasını görkəmli Azərbaycan dramatur-
qu Cəfər Cabbarlının (1899–1934) eyniadlı pyesi əsasında yaz-
mışdır. C.Cabbarlının “Sevil” pyesi həmin dövrün aktual proble-
minə – qadının əsarətdən azad edilməsinə həsr olunmuşdur. Ya-
zıçı bu əsərində cəmiyyətdə hökm sürən yalanı, Sevili əhatə 
edən mühitin mənəviyyatsızlığını da tənqid etmişdir. Həmin 
pyesdə yeni, ədalətli həyatın qələbəsinə və Azərbaycan qadını-
nın feodal zülmündən azad olmasına inam qabarıq şəkildə nəzə-
rə çarpır.  

C.Cabbarlının “Sevil” əsəri 1928-ci ildə səhnəyə qoyulmuş 
və geniş şöhrət qazanmışdı. Fikrət Əmirovun bu mövzuya müra-
ciət etməsi insan şəxsiyyətinin təşəkkül tapması, onun fərdliliyi-
nin aşkar olunması istəyi ilə bağlıdır. Bəstəkar həmin əsərə mü-
nasibətini “Musiqi aləmində” kitabında bu cür ifadə etmişdir: 
“Mən C. Cabbarlının əsərlərinə vurğunuyam. Lakin onun ən xo-
şuma gələn pyesi “Sevil”dir. “Sevil”ə olan məhəbbətim onu tər-
cümeyi-halıma yazmışdır. Mən “Sevil”i əzbərləyə-əzbərləyə ona 
musiqi yazmışam və hər gün də Cəfər Cabbarlının qarşısında he-
sabat vermişəm. Yəni, hər musiqi parçasından sonra öz-özümə 
demişəm: “Görəsən bu, Cəfərin xoşuna gələrdimi?” Axı Üzeyir 
Hacıbəyov demişkən, “əsər müəllifin övladıdır”2. 

C.Cabbarlının bu pyesinin ideyasını və süjet xəttini saxlamış 
F.Əmirov və operanın libretto müəllifi T.Əyyubov həmin döv-
                         

1 Əmirov F. Musiqi səhifələri. Bakı, 1978, s. 24-25. 
2 Əmirov F. Musiqi aləmində. Bakı. 1983, s. 131. 
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rün bəzi ictimai xüsusiyyətlərini, ziddiyyətlərini daha da dərin-
ləşdirmiş, operada bəzi dəyişikliklər aparmışlar. Məsələn, “pyes-
də olmayan nümayiş səhnələri, operanın əvvəlinə əlavə edilmiş 
proloq, III pərdənin səhnələri əsərə üzvi şəkildə birləşdirilmiş-
dir”1. “Sevil” operasının mövzusu onun bir çox musiqili-estetik 
xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir.  

“Operanın məzmunu tipik obrazların və xarakterlərin açılma-
sı ilə bağlıdır”2. Əsərdə hadisələrin inkişafı, operanın kompozi-
siyası, dramaturji quruluşu və digər məsələlərin həlli müəllifin 
daha çox P.Çaykovskinin dramaturji ənənələrindən bəhrələndi-
yini göstərir. Bu baxımdan I və III pərdələrdəki “Yevgeni One-
gin” operasında Tatyananın və Oneginin duetini xatırladan duet-
ləri maraqlıdır. Burada F.Əmirov klassik ənənələrə yaradıcı mü-
nasibətini və əsərin mahiyyətini dərindən dərk etdiyini göstər-
mişdir. Bəstəkar “Sevil” operası haqqında demişdir: “Opera üzə-
rində işləyərkən bir tərəfdən böyük rus klassiki P.İ.Çaykovski-
nin, digər tərəfdən isə Azərbaycan opera sənətinin banisi Ü.Ha-
cıbəylinin yaradıcılığından bəhrələnmişəm. Ü.Hacıbəylinin Azər-
baycan xalq musiqisi ilə bağlı olan operalarında P.İ.Çaykovskinin 
opera yaradıcılığında qəlbləri riqqətə gətirən insan xarakterlərinin 
dərindən açılması mənim üçün örnək olmuşdur. Mən öz əsərimdə 
məhz bu iki cəhətin qarşılaşdırılmasına çalışmışam”. 

İlk dəfə 1953-cü ildə tamaşaya qoyulmuş “Sevil” operası 
müxtəlif illərdə (1959, 1962, 1967, 1982) müəllif tərəfindən re-
daktə olunmuşdur.  

F.Əmirov bu əsərin hər yeni redaksiysında məsələləri yeni 
zamanın tələblərinə uyğun surətdə həll etməyə çalışmışdır. Bu 
redaktə cəhdləri, xüsusilə operanın finalına aiddir. İkinci redak-
tədə əsərin bu qismi əhəmiyyətli ixtisarlara uğramışdı: bəstəkar 
son səhnədə pionerlərin ifa etdikləri ümumi final mahnısını ləğv 
etmiş, operanı Sevilin və Balaşın böyük duet səhnəsi, Sevilin 
son sözləri ilə bitirmişdir.  

 

                         
1 Qasımova S., Abdullayeva Z. Fikrət Əmirov. Bakı: Nagıl evi, 2004, s. 71. 
2 Yenə orada. 
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Sevil – Firəngiz Əhmədova, Balaş – Rəşid Behbudov 
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Opera 3 bölmədən ibarət olan uvertüra-proloqla başlanır. 
Əsərin birinci və üçüncü bölmələri instrumental səciyyəlidir: 
simfonik orkestrin girişi, son bölmədə isə orkestrin ifasında Se-
vilin və oğlu Gündüzün leytmotivləri səslənir. Vokal səciyyə da-
şıyan mərkəzi bölməni azan səsi (müəzzinin səsi) və acı taleyin-
dən şikayətlənən çadralı qadınların xoru təşkil edir. Xalqın leyt-
motivinə çevirilən “Müqəddimə”nin dramatik mövzusu Sevilin 
və bütün operanın dramaturgiyasına xas olan şur məqamının 
üzərində qurulmuşdur. Proloqun əvvəlində dramatik səslənən 
“Şur” daha sonra “Bayatı-Kürd” muğamının üzərində qurulan 
azan mövzusu ilə əvəz olunur. 

 
Birinci pərdə 

 
Bank məmuru Balaşın evi. Kəndli ailəsindən çıxmış Balaş 

“yüksək təbəqə”yə yetişməyə can atır. Onun başı hal-hazırda 
yüngül-xasiyyətli Dilbərə qarışmışdır. Balaş savadsız arvadı Se-
vilə və onun atasına görə utanır, onlarla kobud rəftar edir. Sevil 
qəmgindir və əzab çəkir. 

Sevilin qəmli ariozosu və körpəsi üçün oxuduğu laylası səs-
lənir. Xalq mahnıları ruhunda yazılmış ariozo həzin-lirik ağılara 
yaxındır. Xalq musiqisini xatırladan ağac-nəfəsli alətlərinin çal-
dığı melodiya bu acı təəssüratı gücləndirir.  

 
Sevilin ariozosu 

 

 
 

Sakit “laylay” mahnısı ruhən ariozoya yaxındır. Duet şəklin-
də səslənən vokal və klarnetin tembri sonralar Sevilin leyttemb-
rinə çevrilir. 
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Sevilin laylası 
 

 
 
Atakişinin Sevilin körpəsi Gündüzlə gəlməsi də onu qəmli 

düşüncələrdən ayırmır. Atakişi mahnı-rəqs səciyyəli kupletlərin 
oxuması ilə nəvəsini əyləndirməyə çalışır. 

 
 

Atakişinin kupletləri 
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Balaş şad-xürrəm halda evə gəlir. O, qonaqları, Dilbəri göz-
ləyir. Balaşın mahnısı onun sevincini ifadə edir. Valsvarı kuplet-
lərin  mövzusu sonralar operada leytmotiv mənasını kəsb edir. 

 
Balaşın mahnısı 

 
 

Dilbər və onun dostları, “kübar” avaralar olan Əbdüləlibəy, 
Məmmədəlibəy otağa daxil olurlar.  Dilbər obrazını təsvir edən 
musiqi operanın digər iştirakçılarının xarakteristikasından fərq-
lənir. Dilbərin partiyası İspaniya bəstəkarı, skripkaçısı P. Sarasa-
tenin (1844-1908) məşhur “Qara yelpik” romansının intonasiya-
ları əsasında yazılmışdır. XIX əsrin sentimental romansı ruhun-
da olan üslublaşdırma, tanqo ritmində mahnının melodiyası Dil-
bərin leytmotivinə çevrilir. 

 
Dilbərin nəğməsi 

 

 
 

Uzaq kənddən gələn Sevilin atası Babakişinin və onun içəri 
daxil olması şadlıq məclisini pozur. Balaş Babakişini qovur. 
Balaşın hiddətlənmiş atası Atakişi onunla birlikdə oğlunun evini 
tərk edir. Gülüş Sevilin şüurunu oyatmağa çalışır. Gülüşün 
“Oyan, Sevil!” ariozosunun mövzusu operada əsərin ideyasının 
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açılmasına yardım edən, yeni həyata çağırış leytmotividir. Qo-
vulmuş Sevil və Balaşın bacısı Gülüş onun evini tərk edirlər. 

 
İkinci pərdə 

 
I şəkil. Dilbər artıq Balaşın evinə köçmüş, Balaşın həyatı cə-

hənnəmə çevrilmişdir. Balaş artıq bankda qulluq etmir. Dilbər 
və onun dostları Balaşa nifrət etdiklərini bildirirlər. 

Balaşın “Gör nə günlərə qaldın” geniş opera ariyası onun kə-
dərini, faciəsini, öz səadətini həmişəlik itirmiş bir insanın təəs-
süf hisslərini ifadə edir.  

 
Balaşın ariyası 

 

 
 
Tətil edən zavodların və fabriklərin fəhlələri nümayişə 

çıxaraq inqilabi mahnılar oxuyurlar. Gülüş, Atakişi, Babakişi 
onlara qoşulub gedirlər. Boş qalmış səhnədə Sevil görunür. 
“Ayrı düşdüm Günduzümdən” ariyası zorla oğlundan ayrılmış 
Sevilin kədərini ifadə edir. Ariyanın əsasında Sevilin leytmotivi 
durur, amma burada o yanıqlı səslənir, ariyanın dramatik və 
ifadəli musiqisi proloqla səsləşir. Deklamasiya səciyyəsi daşıyan 
kədərli improvizasiya bas-klarnet tembri vasitəsilə verilmişdir. 

II şəkil. Sevili bihuş halda evə gətirirlər. Balaş evdə təkdir. 
Sevil özünə gəlir və sevinclə oğlunu qucaklayır. Dostları ilə içəri 
daxil olmuş Dilbər Balaşdan Sevilin qovulmasını tələb edir. Balaş 
onun tələbini yerinə yetirəndə Sevilin qəlbində yaranmış etiraz 
hissi oyanır. O, çadranı başından açıb tullayır və and içir ki, artıq 
köləliyə son qoyacaq. İnqilabi mahnılar, marşlar və Sevilin iradə-
li, köhnə dünyanın əleyhinə qalxan monoloqu səslənir. Monoloq 
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üç hissədən ibarətdir. Üçüncü hissə “Varşavyanka” marş musiqi-
sinin fonunda Sevilin replikalarından ibarətdir. Sevil Gülüşlə bir-
likdə küçəyə qaçır və nümayişçilərin kütləsinə qoşulur. 

 
Üçüncü pərdə 

 
10 il keçmişdir. Sevilin oğlu Gündüzün doğum gününü Gü-

lüşün evində bayram edirlər. Artıq işə düzələn Atakişi və Baba-
kişi qonaqların arasındadırlar. Balaş, Dilbər və onun dostları gə-
lirlər. Gündüz atasını tanımır. Balaşın ariyası bu pərdədə də kə-
dər obrazını təcəssüm etdirir. Bu məqamda Sevil gəlir. O artıq 
özünə güvənən, Moskvada ali təhsil almış bir qadındır. Kitab 
müəllifi olan Sevil ictimai həyatda fəal iştirak etməyə hazırlaşır. 
Balaş Sevildən bağışlanmasını xahiş edir, lakin Sevil onu itələ-
yir. O yeni həyat, səadət haqqında oxuyur. 

Fikrət Əmirov operanın ideyasının açılmasına yardım edən, 
dramaturgiyasında və musiqisində mühüm rol oynayan leytmo-
tivlər, leytmövzulardan geniş istifadə edir. Sevilin xarakteristi-
kası ilə bağlı olan leytmotivlər, Gülüşün Sevilə müraciətlə oxu-
duğu ariozoda “oyan, Sevil!” sözləri ilə diqqəti cəlb edən musiqi 
cümləsi xüsusilə əhəmiyyətlidir.  

Operanın dramaturgiyasında gərginliyin ardıcıl inkişafı prin-
sipi böyük rol oynayır. Əsərin dramaturji münaqişəsinin əsasını 
iki zidd ictimai qüvvənin bir-birinə qarşı qoyulması təşkil edir. 
Sevili, onun dostlarını və xalq nümayəndələrini təmsil edən mü-
tərəqqi obrazlar birinci qrupu, Balaşı və onun meşşan mühiti isə 
ikinci qrupu təşkil edir. F.Əmirov operanın dramaturji məzmu-
nunun açılması üçün həmin fərqli qrup  iştirakçılarına fərdiləşdi-
rilmiş leytmotiv səciyyəsi vermişdir. Bir qrup qəmli, kədərli 
mövzuları, digər qrup isə etiraz, fəal dramatik başlanğıcı daşıyır. 
Sevil obrazının musiqi təcəssümündə onun ilk dəfə “Proloq”da 
ifadə edilmiş əsas leytmotivi bu mövzular arasında xüsusi əhə-
miyyət kəsb edir. Sevilin və Balaşın “şəxsi faciəsi” mövzusu, 
leytmotivi, Sevili Balaşın evində kölə vəziyyətindən xilas olma-
ğa, yeni həyata başlamağa çağıran mütərəqqi fikirli Gülüşün 
ariozosu, Sevilin, Atakişinin, xalqın partiyalarında və operanın 
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əsas səhnələrində tez-tez səslənir. Əks qrupa aid olan surətlər də 
fərdi musiqi səciyyəsinə malikdirlər. Rəqslərlə və mahnıvari 
mövzularla təqdim olunan, müəyyən dərəcədə qrotesk şəklinə 
çevrilmiş xalq mahnısı intonasiyaları ilə səciyyələndirilən əyyaş 
Əbdüləlibəy və Məmmədəlibəy belə obrazlardandır. Onların 
duetində meyxana janrının xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Yüngül 
xasiyyətli “kübar” qadının – Dilbərin xarakterini isə bəstəkar 
tanqo üslubuna yaxın olan intonasiyalarla təqdim etmişdir. 

Operada parlaq instrumental nömrələrdən biri olan vals dəfə-
lərlə təkrar olunaraq yüngül təbiətli Dilbəri və onun mühitini sə-
ciyyələndirir. Vals bir neçə mövzuda qurulur. Əsərin orta hissə-
sində Sevilin  leytmotivi  və Azərbaycan  xalq  rəqsi  olan  “Uzun-
dərə”nin intonasiyalarının səsləndirilməsi əks qruplar arasındakı 
münaqişəni daha da gücləndirir. Müxtəlif redaktələrdə bu vals-
dan fərqli pərdələrdə istifadə olunur.  

Operanın musiqisində fərdi xüsusiyyətlərinə, məqam dəyiş-
kənliyinə təsadüf etmək olar: şur-şüştər-bayatı-kürd və yaxud 
şüştər-humayun. Bəzi hallarda “çoxməqamlılıq” nümunələri də 
müşahidə olunur. Belə hallarda muğam və klassik funksional 
sistemin sintezi əsasında harmoniyanın müəyyən özünəməxsus-
luğu da yaranır. 

Qəhrəmanların və xalqın taleyi mövzusu operanın əsas xətti-
ni təşkil edir və yeni bir janrın – lirik-psixoloji opera janrının ya-
ranmasına səbəb olur. “Sevil” operasında tarixi operanın xüsu-
siyyətləri də müşahidə edilir. Bu janrların sintezi F.Əmirovun 
novator olduğunu bir daha təsdiqləyir. 

Müasir mövzuya müraciət etmiş F.Əmirov opera səhnəsində 
ilk dəfə Azərbaycan şəhər məişətini, bu janr üçün yeni ifadə va-
sitələrini tələb edən yeni mühiti göstərmişdir. Azərbaycan opera-
sında ilk dəfə vals, romans kimi musiqi janrları səslənir. Bəstə-
karın ideyasına müvafiq olaraq operada muğam sənəti ənənələ-
rindən yaradıcı şəkildə istifadə olunması yeni vüsət tapır. Xalq 
musiqisi janrlarının rəngarəng çalarlarından məharətlə istifadə 
etmiş, lirik-psixoloji operanın tələblərini özünəməxsus şəkildə 
yerinə yetirmiş F.Əmirov opera qəhrəmanlarının obrazındakı 
fərdiliyi parlaq şəkildə göstərmişdir. Muğam sənətinə üstünlük 
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vermiş Fikrət Əmirov bu operada olan emosional obrazlardan, 
melodik-intonasiya imkanlarından, muğama xas olan xüsusiy-
yətlərdən istifadə etmişdir. F.Əmirov muğam janrına, muğam 
melodiyasına müraciət edərkən onları subyektiv yaradıcılıq süz-
gəcindən keçirmişdir. 

F.Əmirov musiqisini fərqləndirən xüsusi lirik dolğunluq “Se-
vil” operasındakı xalq mahnılarının işlənməsi sayəsində tamaşa-
çılarda yeni duyğular yaradır.  

Operada istifadə olunmuş ansambllar – duetlər, triolar, sep-
tetlər əsərin əsas ideyasının inkişafına daxil edilmişdir. Bu an-
sambllar müəyyən dramaturji funksiyanı yerinə yetirir. Əsərdə 
orkestrin dramaturji rolu da önəmlidir. Operanın üstün cəhətlə-
rindən biri də F.Əmirovun yaxşı səhnə duyumudur. Səhnədəki 
hadisələrlə, dramaturji səhnələrin ifadəsi ilə musiqinin əlaqəsi 
bəstəkarın həmin duyumunun nəticəsidir. 

F.Əmirovun 1953-cü ildə M.F.Axundov adına Opera və Balet 
Teatrında tamaşaya qoyulmuş “Sevil” operasının quruluşçusu 
Mehdi Məmmədov, tərtibatçı rəssamları Ənvər Almaszadə, İzzət 
Seyidova, dirijoru Əfrasiyab Bədəlbəyli olmuşlar. Tamaşadan son-
ra dövri mətbuatda tanınmış bəstəkarların, musiqiçilərin və musiqi 
tənqidçilərinin opera haqqında müsbət rəyləri dərc olunmuşdu.  

“Sevil” operası müxtəlif illərdə ölkəmizin hüdudlarından kə-
narda da F.Əmirova böyük uğurlar qazandırmışdır. Bu opera 
1959-cu ilin may ayında Moskvada keçirilmiş Azərbaycan Ədə-
biyyatı və İncəsənəti Ongünlüyündə yeni müəllif redaktəsində 
M.Məmmədovun quruluşunda göstərilmişdir. Həmin tamaşanın 
bədii tərtibatını rəssam E.Fətəliyev vermişdi. Kostyumların es-
kizlərini Bədurə Əfqanlı hazırlamışdı. Tamaşanın dirijoru Niya-
zi, konsertmeysteri R.Yusupova idilər. Rejissor, dirijor və rəs-
sam əməyinin vəhdəti qəhrəman obrazlarının daha dramatik 
açılmasına yardım etmişdi. Bir çox səhnələrin və obrazların tə-
zadlılığı yeni quruluşda daha kəskin qeyd olunurdu. Balaş rolun-
da çıxış etmiş görkəmli sənətkarımız R.Behbudovun son dərəcə 
uğurlu ifası “Sevil” operasının ümumxalq məhəbbəti qazanması-
nın əsas səbəblərindən biri oldu. 
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Balaş rolunu uzun illər ərzində öz repertuarında saxlamış 
opera müğənnilərindən biri də SSRİ xalq artisti Lütfiyar İmanov 
olmuşdur. 25 il ərzində Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teat-
rının aparıcı solisti olmuş, SSRİ xalq artisti, görkəmli opera mü-
ğənnisi Firəngiz Əhmədovanı Sevil obrazının yaradıcıları sıra-
sında xüsusi qeyd etmək lazımdır. Firuzə Muradova da məlahətli 
tembrli səsə, yüksək vokal mədəniyyətinə malik idi, Sevilin ob-
razını inandırıcı cizgilərlə yaratmışdır. Fidan və Xuraman Qası-
mova bacılarını da Sevil obrazının gözəl ifaçıları sırasında qeyd 
etmək lazımdır. 

1998-ci ilin sonunda “Sevil” operası yeni redaktədə tamaşa-
ya qoyulmuşdur. Bu opera hal-hazırda da Azərbaycan Dövlət 
Opera və Balet teatrının repertuarındadır. Operanın yeni redaktə-
sini Azərbaycan Respublikasının və SSRİ-nin xalq artisti Fərhad 
Bədəlbəyli təqdim etmişdir. Yeni quruluşda əsas rolların ifaçıla-
rı SSRİ xalq artisti Xuraman Qasımova və xalq artisti Azər Zey-
nalov olmuşlar. Onlar ilhamla yaratdıqları obrazların musiqi di-
lini tamaşaçılara uğurla çatdırmışlar. 

 
F.Əmirovun və E.Nəzirovanın ərəb  
mövzularında fortepiano konserti 

  
“Yarış” mənasını daşıyan “konsert” simfonik orkestrin mü-

şayiəti ilə bir və yaxud bir neçə musiqi aləti üçün yazılmış, vir-
tuoz səciyyəli böyük, çoxhissəli – silsilə əsərdir. Bu janrın əsası-
nı təşkil edən başlıca konstruktiv-dramaturji əlamət solo ifa olu-
nan alətin (solistin) və orkestrin yarışmasıdır. Konsertin quruluş 
xüsusiyyətlərindən biri onda “kadensiya” adlanan xüsusi bö-
lümün olmasıdır. Adətən kadensiyada solist orkestr müşayiətin-
dən azad olaraq, tək qalaraq özünün bütün ifaçılıq məharətini və 
texniki mükəmməlliyini nümayiş etdirməlidir. 

1957-ci ildə F.Əmirov E.Nəzirova ilə birgə “Fortepiano ilə 
orkestr üçün ərəb mövzularında konsert” bəstələmişdir. Pianoçu 
E.Nəzirova dahi dirijor Niyazinin rəhbərlik etdiyi simfonik or-
kestrin müşayiəti ilə bu əsəri böyük uğurla ifa etmiş və həmin 
konsert sonralar pianoçuların repertuarında layiqli yer tutmuşdur. 
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Ərəb mövzusunda fortepiano konsertinin yazılması ideyası 
F.Əmirova məxsus idi. Bəstəkar Birləşmiş Ərəb Respublikasına 
(Misirin və Suriyanın birliyindən ibarət olmuş dövlət idi – S.A.) 
səfəri zamanı ərəb mədəniyyəti, musiqisi ilə yaxından tanış ol-
muşdur. Konserti yazmaqdan öncə müxtəlif janrlara mənsub 
olan ərəb musiqisini dinləyərək təsirlənmiş, bir çox ərəb musiqi 
örnəklərini maqnitofon lentinə köçürmüşdü. 

F.Əmirov ərəb musiqisinə ilk dəfə “Şeyx Sənan” dramatik 
tamaşasına musiqi yazarkən müraciət etmişdir (XX əsrin 50-ci 
illərində). 

Fortepiano üçün yazılmış 3 hissəli konsertin musiqisi Azər-
baycan və ərəb musiqisinin mühüm xüsusiyyətləri əsasında ya-
ranmışdır. “Bu konsertin musiqisi ərəb nəğmə-rəqs yaradıcılığı-
nın incə duyumu və Azərbaycan musiqisinin milli xüsusiyyətlə-
rinə üzvi bağlılığı ilə seçilir. Musiqişünas D.X.Danilov haqlı 
olaraq qeyd etmişdır ki, “ərəb mövzularının intonasiyaları Azər-
baycan musiqisi ruhunda işlənmişdir və buna görə də bu konser-
ti ərəb mövzusunda Azərbaycan əsəri kimi nəzərdən keçirmək 
lazımdır”1. Bu konsertdə ifadənin improvizasiyalı-virtuoz üslu-
bu bədii kamillik səviyyəsinə qədər yüksəldilmişdir. 

E.Nəzirovanın və F.Əmirovun konserti irihəcmli Azərbaycan 
fortepiano musiqisinin ən yaxşı əsərlərindən biridir. “Ərəb xalq 
yaradıcılığı nümunələrindən istifadə olunması, onun melodikası-
nın, ritmikasının, instrumental koloritinin daha mühüm cəhətlə-
rinin əks etdirilməsi bu konsertin musiqisinin parlaq ifadə edilən 
milli müəyyənliyini şərtləndirmişdir”2. Konsertdə  ifadənin im-
provizasiya üsulları böyük yer tutur. Müəlliflər müasir simfonik 
orkestrin imkanlarından və vasitələrindən məharətlə istifadə edə-
rək Misir xalq çalğı alətləri üçün səciyyəvi olan özünəməxsus 
səslənməyə nail olmuşlar. Konsertdə əsas mövzu – melodiya bir 
iştirakçıdan digərinə yeni cəhətlər, müxtəlif ifadəli çalarlar al-
maqla keçir. 

                         
1 Мамедбеков Д. Фортепианный концерт на арабские темы Ф.Ами-

рова и Э. Назировой. Баку: Азгосиздательство, 1964, c.16. 
2 Yenə orada, s. 44. 
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Əsərdə ərəb mövzusu Azərbaycan milli incəsənətinin nöqte-
yi-nəzərindən verilir. Bəstəkar və ifaçı özlərinin dərin, özünə-
məxsus musiqi dilini onlara doğma olan Azərbaycan incəsənəti 
zəminində yaratmışlar. Həmin musiqinin milli əsası elə dərin və 
üzvidir ki, hətta onlar örijinal, həqiqi örnəklərdən istifadə etmə-
dikləri hallarda da musiqi milli çalarını qoruyur. Konsertdə ərəb 
musiqi materialı müəlliflərin musiqi materialı ilə qovuşmuşdur 
və onlar arasında fərq duyulmur. 

Musiqi fikrinin ifadəsinin və inkişafının Şərq musiqisinə xas 
olan improvizasiya vasitələri E.Nəzirovanın və F.Əmirovun 
konsertində daha çox yer alır. Janrın xüsusiyyətinə cavab verən 
improvizasiyalılıq musiqinin obrazlı və emosional məzmununun 
zənginləşdirilməsinin mühüm vasitəsi kimi aşkara çıxır. İmpro-
vizasiyalılıq müəlliflərə fortepianonu ön plana çıxaran geniş so-
lo ifası epizodları yaratmaq imkanı vermişdir. Pianoçuluq üslu-
bu da bu konsertin musiqisinin milli əsasını müəyyənləşdirmiş-
dir: burada Şərq musiqisindən irəli gələn vasitələr inkişaf edir. 
Təsadüfi deyildir ki, fortepianonun solo partiyasında unison me-
lodik xətlər (bəzən isə oktava ikiləşməsi ilə dəstəklənən), akkord 
texnikası üstünlük təşkil edir. Bununla yanaşı, konsertdə forte-
piano ifasının müxtəlif vasitələrindən (fiqurasiya texnikası im-
kanları, virtuoz passajlar, tembr-registr vasitələri və s.) kifayət 
dərəcədə tam istifadə olunur. Solist mövzuların əksəriyyətini 
alətdə səsləndirir. Fortepiano daim təşəbbüskar mövqeyini qoru-
yur və musiqi yarışının aparıcı iştirakçısıdır. 

Ərəb mövzularında fortepiano konserti sovet musiqisinə 
milli səslənmənin yeni nəfəsini gətirdi və bununla çoxmillətli 
musiqi mədəniyyətini xeyli zənginləşdirdi. E.Nəzirovanın və 
F.Əmirovun bu əsəri Azərbaycan fortepiano musiqisini geniş, 
Ümumittifaq səhnəsinə çıxarmış mühüm konsert əsərlərindən-
dir. Həmin konsert Moskvada yalnız 1958-ci il mövsümündə üç 
dəfə (solist E.Nəzirova, dirijorlar N.Anosov, R.Raxlin və 
Y.Svetlanov) ifa olunmuşdur. 

Latviyanın musiqi həvəskarları bu “ərəb konserti”ni öz 
həmyerlilərinin (pianoçu German Braunun və dirijor Edqar 
Tonsun) ifasında dinləmişlər. Həmin konsert respublikamızdan 
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kənarda səslənmiş ilk Azərbaycan böyük fortepiano əsəri olmuş-
dur. 1958-ci ilin aprel ayında Polşanın Varşava, Torun və Bıd-
qoş şəhərlərində E.Nəzirovanın ifasında və Polşa dirijoru Robert 
Satanovskinin dirijorluğu ilə bu əsərin Sovet İttifaqından xaricdə 
ilk təqdimatı keçirildi. 

 
Vokal-instrumental əsərlər 

 
F.Əmirov üç romansın və müxtəlif janrda yazılmış 25-dən ar-

tıq mahnının müəllifidir. Bu əsərlər sırasında “Gülüm” (şeiri Ni-
zaminindir), “Ulduz” (sözləri M.Rəhimindir) romansları, “İki sa-
hil” (sözləri N.Dorizonundur) romansı, tenor və baritonla simfo-
nik orkestr üçün A.S.Puşkinin sözlərinə yazılmış “Qış yolu” bal-
lada-dueti, “Koreyalının andı” (sözləri S.Rüstəmindir), Z.Cabbar-
zadənin sözlərinə bəstələnmiş uşaq mahnıları və bir çox mahnılar 
hal-hazırda da Azərbaycan Respublikasında və onun hüdudların-
dan kənarda geniş şöhrət tapmışdır. Fikrət Əmirovun nəğməkar 
şairlərin – T.Əyyubovun və T.Elçinin sözlərinə bəstələdiyi “Mən 
səni araram”, “Reyhan”, “Göygöl”, “Gecə keçdi”, “Neyləmişəm”, 
“Bir gül seçdim” kimi səmimi və təsirli mahnıları onun xalq mu-
siqisi ilə sıx bağlı olduğunu təsdiq edir. Bəstəkarın “Toy mah-
nısı”, “Laylay” mahnıları bu baxımdan səciyyəvidir. 

Fikrət Əmirovun dram əsərlərinə yazdığı mahnıların bir çoxu 
sonralar müstəqil mahnı kimi konsertlərdə ifa edilmişdir.Həmin 
mahnılar hal-hazırda da öz təravətini itirməmişdir. H.Cavidin 
“Şeyx Sənan” pyesinə yazılmış musiqidən “Kor ərəbin mahnısı” 
buna parlaq misal ola bilər. Həmin mahnı F.Əmirov lirikasının 
ən gözəl nümunələrindəndir. Tələt Eyyubovun sözlərinə bəstə-
lənmiş və bayatı-şiraz məqamında səslənmiş “Mən səni araram” 
mahnısının ilkin variantı Mehdi Hüseynin “Cavanşir” pyesi 
üçün nəzərdə tutulmuşdu. F.Əmirovun “Reyhan” mahnısı isə 
XX əsrin 50-ci illərinin ortalarında Azərbaycan Dövlət Dram 
Teatrının səhnəsində qoyulmuş “Şeyx Sənan” tamaşası üçün 
bəstələnmişdi. Ötən əsrin 60-cı illərinin əvvəllərində isə Azər-
baycanın məşhur sənətçisi, SSRİ-nin xalq artisti Zeynəb Xanla-
rova həmin mahnını öz repertuarına daxil edərək dünyanın bir 
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çox ölkələrində Azərbaycan musiqisini təbliğ etmişdir. Beləlik-
lə, “Reyhan” mahnısı bir sıra əcnəbi ifaçıların da repertuarına 
daxil edildi.  

F.Əmirovun simfonik musiqi və səhnə janrları ilə yanaşı, vo-
kal və instrumental əsərləri də Azərbaycan musiqi xəzinəsini 
zəngiləşdirən incilərdir.  

F.Əmirovun kiçik həcmli instrumental və vokal miniatürlər-
dən tutmuş iri həcmli konsert janrına kimi xeyli əsərləri həm 
uşaq musiqi məktəblərində, həm də orta ixtisas, ali musiqi mək-
təblərində ifaçıların tədris və konsert repertuarlarını bəzəyir. Ki-
çik  yaşlı musiqiçilər  onun  “Uşaq  albomu”na  daxil  olan  pyeslə-
rini, prelüdlərini həvəslə ifa edirlər. Onun E.Nəzirova ilə birlik-
də yazdığı “Ərəb mövzuları əsasında fortepiano və orkestr üçün 
Konserti” isə gənc ifaçıların proqramında daimi yer tutur. Pro-
fessional sənətkarlar isə (həm azərbaycanlılar, həm də xarici öl-
kə ifaçıları) öz repertuarlarına F.Əmirovun əsərlərini daxil edir-
lər. Onlar F.Əmirovun əsərlərinin özünəməxsus, yeni təfsirini 
yaradırlar. 

Vokal janrı F.Əmirovun yaradıcılığında əsas yer tutmasa da, 
həmişə onun diqqət mərkəzində olmuşdur. Ü.Hacıbəylinin və 
A.Zeynallının romans ənənələrini davam etdirən F.Əmirov öz 
yaradıcılığında şəxsi lirikanı emosional cəhətdən daha da dərin-
ləşdirmiş, onun təsir gücünü artırmışdır. Bəstəkarın bir çox mah-
nıları onun opera-dramatik və instrumental yaradıcılığı ilə səsləşir.  

F.Əmirovun kamera-vokal lirikasının digər əhəmiyyətli xü-
susiyyəti onun xalq musiqisi qaynaqlarından qidalanan ifadə va-
sitələrindən bacarıqla, məharətlə istifadə etməsidir. F.Əmirov 
romans və mahnı janrlarına xas olan üslub xüsusiyyətlərini sax-
layaraq əsərlərini özünəməxsus tərzdə, müasir səslənmə ilə dol-
ğunlaşdırmaqla onlara özünün fərdiləşdirilmiş formasını vermiş-
dir. Bu zaman bəstəkar milli tematikanı yeniləşdirərək onu küt-
ləvi mahnı intonasiyaları, opera deklamasiyası və reçitativ ün-
sürləri ilə üzvi surətdə birləşdirmişdir. 

F.Əmirovun tez-tez mahnı janrına müraciət etməsi onun ge-
niş xalq kütlələrinə yaxınlığının təzahürüdür. Onun bir çox mah-
nılarında janrın nəzərəçarpacaq dərəcədə fərdiləşdiyi, ona psixo-
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loji məna verildiyi özünü büruzə verir. Bilavasitə xalq musiqisi 
ilə bağlı olan “Toy mahnısı”, “Laylay” mahınları bu baxımdan 
səciyyəvidir. F.Əmirov bəzi hallarda mahnı janrını dramatik cə-
hətdən dərinləşdirirdi. H.Cavidin “Şeyx Sənan” pyesinə bəstə-
lənmiş musiqidən “Kor ərəbin mahnısı” buna misaldır. Həmin 
mahnı artıq illər boyu müstəqil musiqi əsəri kimi konsertlərdə 
ifa edilir. Bu mahnı özündə qədim nəğmələrin intonasiya xüsu-
siyyətini və faciəvi ifadəliliyi birləşdirir. “Kor ərəbin mahnısı” 
hal-hazırda da müğənnilərin repertuarındadır, bəstəkar bu mah-
nıda musiqinin və sözün gözəl vəhdətini yarada bilmişdir. 

F.Əmirov “Sevdiyim yardır mənim” mahnısında xalq sözlərinə 
müraciət etmişdir. Vətən mövzusu bəstəkarın yaradıcılığında, o 
cümlədən mahnılarında mühüm yer tutur. Mirvarid Dilbazinin sözlə-
rinə yazılmış “Azərbaycan elləri” mahnısında Vətənə məhəbbət hissi 
şur məqamında səslənən əzəmətli və səmimi musiqi ilə ifadə olunur. 

F.Əmirovun lirik mahnıları arasında elə əsərlər var ki, onlar üs-
lub baxımından həm də romans xüsusiyyətlərinə malikdir. M.S.Or-
dubadinin sözlərinə bəstələnmiş “Gülərəm gülsən” və S.Vurğunun 
sözlərinə yazılmış “Baharımsan” mahnıları bu əsərlər sırasındadır. 
Hər iki mahnı şüştər məqamındadır və vals ritmindədir. 

 
Fortepiano pyesləri 

 
F.Əmirov vaxtı ilə yazdığı kiçik fortepiano pyeslərini sonra-

kı illərdə silsilə şəklində nəşr etdirirdi. “Uşaq lövhələri” və “On 
iki miniatür” silsilələri bu qəbildəndir. “Uşaq albomu”na daxil 
edilmiş pyeslər həm uşaq musiqi məktəblərində, həm də orta ix-
tisas və ali musiqi məktəblərində ifa olunur. Bəstəkar bənzərsiz 
musiqi dili, dəst-xətti ilə fərqlənən bu əsərlərində də uşaq 
aləmini böyük həssaslıqla duymuş və ifadə etmişdir. 

F.Əmirovun “Uşaq lövhələri” 12 müxtəlif səciyyəli kiçik 
pyesdən ibarətdir. Bu çox yığcam bir silsilədir. Həmin pyeslər 
“melodiya aydınlığı, fakturanın sadəliyi, obraz rəngarəngliyi, 
melodik, harmonik və ritmik ifadəliliyi ilə seçilir”1. 

                         
1 Qasımova S, Abdullayeva Z. Fikrət Əmirov. Bakı: Nağıl evi, 2004, s. 114. 
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Bu silsilədə F.Əmirovun fərdi dəst-xətti özünü faktura xüsu-
siyyətlərində büruzə verir. Bu sıradakı pyeslər sadə iki və yaxud 
üçsəsli struktura malikdir və xalq musiqisi intonasiyalarının zən-
ginliyi ilə seçilir. Pyeslər silsiləsi quruluşca süitaya bənzəyir. 

Bəstəkar təzadlı ardıcıllaşmanı əsərin kompozisiya prinsipi 
kimi əsas götürmüşdür. F.Əmirov bu pyesləri ümumi emosional 
tonda səsləndirmiş və fərqli miniatürlərin vahidliyinə, tamlığına 
müvəffəq olmuşdur. Silsilədəki pyeslərin əksəriyyəti rəngarəng 
lirik obrazlıdır. Bu isə F.Əmirovun fərdi üslubu ilə bağlıdır. “Ki-
çik nağıl” silsilənin birinci pyesidir və proloq rolunu oynayır, 
dinləyicini-uşaqları xəyallar dünyasına cəlb edir. Təmkinli 
“Laylay” pyesində Fikrət Əmirovun üslubuna xas olan səmimi, 
həzin lirik melodiyalara təsadüf etmək olar. Bu silsilədə yer alan 
“Mahnı” pyesi də öz cəzbedici melodiyası, harmoniyası ilə diq-
qəti cəlb edir. Şur məqamında yazılmış bu pyesin musiqisində 
müəyyən təsvirilik ünsürləri də vardır. “Lirik rəqs” və “Sevilin 
rəqsi” pyesləri xalq qadın rəqslərinə bənzəyir. “Elegiya” pyesi 
dərin psixoloji və düşündürən lirikası ilə seçilir. Əsasən gərgin 
səciyyə daşıyan “Elegiya”nın melodiyası nurludur. Bu silsilədə-
ki “Rəqs” pyesi “Şalaxo” xalq rəqsinə bənzəyir. 

F.Əmirovun “On iki miniatür” toplusu obraz və janr əlaqələri 
ilə “Uşaq lövhələri”nə yaxındır. Lakin uşaq musiqsi üçün səciy-
yəvi olan obrazlar burada özünün daha dərin və hərtərəfli əksini 
tapmışdır. Topluda uşaq təsəvvürünü genişləndirən, uzaq ölkələr 
təəssüratını yaradan gözəl və cəlbedici fantastik və mahnıvari il-
lüstrasiyalar mövcuddur. F.Əmirov bu miniatürlərdə ilk dəfə ola-
raq uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş əsərlərində daha mürəkkəb 
musiqi janrlarının (barkarolla, noktürn) nümunələrindən və onlara 
xas olan məqam intonasiya köklərindən istifadə etmişdir. 

“Uşaq lövhələri” əsərində olduğu kimi, burada da F.Əmirov 
xalq musiqisi intonasiyasını, melodiyanın janr xüsusiyyətini bir 
qədər gücləndirmişdir. Lakin “On iki miniatür” toplusunda into-
nasiya tərzi, piano üslubu daha mürəkkəbdir. Buna görə də bu 
topludakı pyeslər daha yüksək texniki səviyyəyə sahib olan pia-
noçular üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
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“On iki miniatür” silsiləsi də giriş funksiyasını daşıyan lirik 
hekayətlə, əfsanəvi səciyyəli “Ballada” pyesi ilə açılır. Pyesin 
metrik dəyişkənliyi, sərbəst improvizasiyalılığı onun muğam 
strukturu ilə yaxın olduğunu aşkar surətdə büruzə verir. Bu 
pyesdə xalq musiqi təfəkkürünün ənənələri məhz mövzunun son 
kadensiyasında aşkara çıxır və melodiyanın intonasiyası çahar-
gah məqamında təqdim edilir. “Ballada” pyesinin özünəməxsus 
dramaturgiyası vardır: ifadəli səslənən melodiya çahargah məqa-
mının mayesi üzərində səslənir və ostinatlı ritmin müşayiətilə 
təqdim olunmuşdur. 

“Aşıqsayağı” pyesi əvvəlki pyesdən kəskin şəkildə fərqlənir 
və saz çalğı alətinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini təqlid edir. Qeyd 
edək ki, bu silsiləyə daxil olan pyeslər ləng və cəld templərlə 
təzadlılıq prinsipinə istinadlanır. İncə lirika və səmimilik “Nok-
türn” və “Barkarolla” pyesləri üçün səciyyəvidir. Həmin pyes-
lərin musiqisində müəyyən təsvirlilik də vardır. Milli məzmunun 
varlığı pyeslərin dəyərli cəhətlərindən biridir. Bu isə özünü 
məqam-intonasiya, faktura və forma sxemində aydın şəkildə 
göstərir. 

“Lirik rəqs” “Yumoreska” və “Ovda” pyesləri ilə əhatə olu-
nur. Bu pyes təmkinli, bir qədər gərgin, düşündürücü, lirik əh-
val-ruhiyyəsi ilə həmin pyeslərdən fərqlənir. “Lirik rəqs”in zə-
rifliyi, həzinliyi şüştər məqamında səsləndirilmişdir. 

“Ovda” pyesi bu silsilədə yeganə təsvirli səhnədir. Pyes rəqs 
və tokkata xüsusiyyətlərini ehtiva edir. Əsərin fakturası onun 
birhissəli formasının təkamülünü və mövzu istiqamətini 
müəyyənləşdirir.  

Şur məqamına əsaslanan “Laylay” pyesində səmimilik duy-
ğusu aparıcıdır. Pyesdə səslənən həzin, zərif melodiya Fikrət 
Əmirov üslubuna xas olan tərzdə yazılmışdır. 

 “Vals” pyesi bu silsilədə incə, lirik məzmunda təqdim edilib. 
Klassik aydınlıq, kvadartlılıq, quruluş dəqiqliyi, melodiyanın oy-
naq ünsürləri, Şur və Çahargah məqamları ilə uyğunlaşdırılmışdır. 

Silsilədəki onuncu miniatür “Tokkata” oynaq-skertso səciy-
yəli ən cəld pyesdir.  
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“Elegiya” əsəri humayun məqamındadır. Bu pyes dalğınlıq, 
xəyalpərvərlik əhval-ruhiyyəsindədir və mülayim lirik ruhu ilə 
seçilir. 

F.Əmirov yeni formalardan və ifadə vasitələrindən istifadə 
edərək öz sənət əsərinin təcəssümü üçün böyük əsərlərində oldu-
ğu kimi, bu əsərində də fərdi yaradıcılıq üslubuna sadiq qalmışdır.  

Bəstəkar formaca və məzmunca fərqlənən müxtəlif, kiçik 
həcmli digər əsərlər də yazmışdır. 

F.Əmirov instrumental musiqiyə də müraciət etmiş, skripka, 
violonçel, fortepiano, nəfəs alətləri (qoboy, klarnet, faqot) üçün 
dəyərli əsərlər yaratmışdır. 

 
“Poema-monoloq” 

 
F.Əmirov Şərq mədəniyyətinə, orta əsrlərin və müasir döv-

rün böyük söz ustadlarının yaradıcılığına həmişə böyük maraq 
göstərmiş, bir neçə əsərini onlara ithaf etmiş, musiqi vasitəsi ilə 
onların obrazlarını canlandırmışdır. F.Əmirovun XX əsr dünya 
və xüsusilə türk xalqları ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi 
Nazim Hikmətin (1902-1963) xatirəsinə həsr etdiyi “Poema-mo-
noloq” əsəri həmin musiqi incilərindən biridir. Məlumdur ki, 
Nazim Hikməti və Fikrət Əmirovu dərin və qarşılıqlı hörmət 
hissi bağlayırdı. Onların səmimi dost olduqlarını Nazim Hikmə-
tin F.Əmirova göndərdiyi bir kitabında yazdığı sətirləri də sübut 
edir: “Emir Fikret, Nazim sana hasret”1. Nazim Hikmət Azər-
baycanda sevilən şairlərdəndi. O, Azərbaycan və Türkiyə xalqla-
rının “qardaş olduqlarını” yazılarında dəfələrlə qeyd etmişdir. 

 F.Əmirovun “Poema-monoloq” əsəri violonçel ilə fortepia-
nonun ifası üçün bəstələnmişdir. Sonralar bu əsər kamera orke-
stri üçün də işlənmişdir. “Poema-monoloq”u ağır, gərgin və eyni 
zamanda sevindirici hadisələrlə zəngin olmuş bir həyatın xatirəsi 
kimi dəyərləndirmək mümkündür. Əsər sərbəst formada yazıl-
mışdır, dinamik təzadlara əsaslanır, dərin fəlsəfi məna daşıyır. 
Birhissəli bu əsər müxtəlif səciyyəli bölmələrdən ibarətdir. 

                         
1 Təhmirazqızı S. Fikrət Əmirov. Bakı, 2012, s. 306. 
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Əsərdə bəzi melodiyalar şüştər və çahargah məqamları üzərində 
qurulmuşdur. “Poema-monoloq” violonçelin ifadəli, sanki mu-
ğam improvizasiyasını xatırladan qısa, ehtiraslı motivləri ilə 
başlanır. Bu əsər fortepianonun müşayiəti ilə davam edir və əv-
vəlki, deklamasiya (reçitativ) xarakterli musiqi dəqiq metrorit-
mik əsasa malik olan rəqsvari bölmə ilə əvəz olunur. Musiqi təd-
ricən dramatikləşir və inkişaf edərək yüksək registirdə yeni böl-
məyə – “Çahargah” muğamının intonasiyalarını özündə ehtiva 
edən, gərgin səslənən zirvə qisminə (kulminasiyaya) çatır. Vio-
lonçel ilə fortepianonun ifasında səslənən bu yüksək melodik zir-
və qəfildən kəsilir və melodiya əsərin əvvəlində olduğu kimi vio-
lonçelin solosu ilə davam edir. Muğam əsərlərinin son (“Maye”) 
bölməsində olduğu kimi burada da pyesin ilk əhval-ruhiyyəsinə 
qayıdış müşahidə olunur, sanki mürəkkəb, həyəcanlı hadisələrlə 
zəngin olmuş və sürətlə bitmiş həyatın nəticəsi düşünülür.  

 
Baletlər 

 
XX əsrin 60-cı illərin sonu-70-ci illərində F.Əmirovun yara-

dıcılığında balet musiqisi mühüm yer tutmuşdur.  
Fikrət Əmirovun “Şur” simfonik muğamı əsasında üçhis-

səli xoreoqrafik novella 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Opera 
və Balet teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur. SSRİ xalq 
artisti, Dövlət mükafatı laureatı Qəmər Almaszadə (1915-2006) 
bu tamaşanın librettosunu və quruluşunu tərtib etmişdi. Əsərin 
dirijoru Kazım Əliverdibəyov, rəssamı S.Virsaladze (1909-1989) 
idi. Həmin tamaşada baş rolların ifaçıları  Azərbaycanın tanın-
mış balet ustaları Leyla Vəkilova, Konstantin Bataşov, sonra isə 
Vladimir Pletnyov, Tamila Şirəliyeva, Çimnaz Babayeva olmuş-
lar. Onların çıxışları da baletin uğurunu təmin etmişdir. 
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“Şur” baleti. Çimnaz Babayeva və Vladimir Pletnyov 
 

Bu balet iki gəncin nakam məhəbbətini təsvir edən musiqi 
freskasıdır. Balet sənətinin səciyyəvi ifadə vasitələri F.Əmirova 
bədii ümumiləşdirmə aparmaq imkanı vermişdir. Bu tamaşada 
Zərdüştiliyin müqəddəs kitablar külliyyatı olan “Avesta”dan 
qaynaqlanan Hörmüz və Əhrimən surətlərinin timsalında 
Xeyirin və Şərin mübarizəsi göstərilmişdir. Balet əsərində 
Əhrimənin tabeliyində olan qara qüvvələr azad məhəbbət 
üzərində qələbəni təmin edirlər. Lakin əsərin proloqunda olduğu 
kimi epiloqunda da iki gəncin (Oğlanın və Qızın) bir-birinə 
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qovuşmağa can atan donmuş fiqurları məhəbbətin yenilməzliyi-
ni elan edir və bu məhəbbətin daimi qələbəsinin rəmzi kimi qə-
bul olunur. 

 
“Nəsimi haqqında dastan” 

 
YUNESKO-nun qərarı ilə 1973-cü ildə dahi Azərbaycan şai-

ri, mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin (1369-1417) anadan olma-
sının 600 illiyi beynəlxalq miqyasda qeyd edilmişdir. Həmin yu-
biley münasibəti ilə bir çox Azərbaycan incəsənət xadimləri Nə-
siminin xatirəsinə əsərlər həsr etmişdilər. Bu əsərlərdə Nəsimi 
ali, ülvi ideyalarını tərənnüm edən dahi mütəfəkkir kimi təqdim 
olunmuşdur.  

Fikrət Əmirov klassik poeziyanın bilicisi və vurğunu idi. O, 
Nəsiminin 600 illik yubileyi ərəfəsində “Nəsimi haqqında das-
tan” adlanan xoreoqrafik poemasını yaratmışdı. F.Əmirov İma-
dəddin Nəsiminin zəngin yaradıcılığına olan sevgisini “Böyük 
Nəsimi” adlı məqaləsində də ifadə etmişdir: “ Nəsimi poeziyası 
bütövlükdə bir simfoniyadır. Bu poeziyadan aldığım güclü tə-
əssüratı “Nəsimi dastanı” baleti ilə ifadə etməyə çalışdım. Nəsi-
mi şeirinin öz ritmi, öz ahəngi var. Bu poeziyanın musiqi dünya-
sına daldıqca dahi şairin xalq musiqisi xəzinəsindən necə böyük 
məharətlə istifadə etdiyinə heyran qalırsan”1. Tanınmış Azər-
baycan əruzşünası, professor Əkrəm Cəfər də İmadəddin Nə-
siminin yaradıcılığını yüksək qiymətləndirmiş, onun poeziyası-
nı, onun əruz dünyasının zənginliyini “80 səsli bir simfoniya”ya 
bənzətmişdir 2.  

Azərbaycan musiqisi tarixində “Nəsimi dastanı” nadir janrda 
yazılmış bir əsər kimi seçilir. “Azərbaycan musiqili teatrı tari-
xində ilk dəfə olaraq bir tamaşanın çərçivəsində bədii yaradıcılı-
ğın bir neçə növü birləşdirilmişdir”3. Bu əsərdə musiqi və po-
                         

1 Əmirov F. Böyük Nəsimi: Müəllifin dahi Azərbaycan şairi Nəsimi haq-
qında fikirləri // Əmirov F. Musiqi aləmində. Bakı, 1983, s. 184-186. 

2 Акрем Джафар. Метрика поэзии Насими // Насими. Сборник ста-
тей. Баку, 1973, s. 112. 

3 Шарифова-Алиханова В. Фикрет Амиров. Баку. 2005, s. 175. 
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eziya, rəqs, solo və xor ifa sənəti vəhdət halındadır, müğənninin, 
baletmeysterin, libretto müəllifinin və rəssamın birgə fəaliyyəti 
parlaq nəticə vermişdir. Bütün bu amillər “Nəsimi dastanı” xore-
oqrafik poemasında dahi şair surətinin musiqidə təcəssüm olun-
masına yardım etmişdir.  

F.Əmirov İmadəddin Nəsiminin əzəmətlə səslənən “Məndə 
sığar iki cahan, Mən bu cahana sığmazam” misralarını öz əsəri-
nə epiqraf kimi seçmişdir. 

“Nəsimi dastanı” baleti musiqinin və xoreoqrafiyanın üzvi 
sintezinin örnəklərindəndir. Kiçik formalı janrında olan bu balet-
də Azərbaycan mütəfəkkir şairi İmadəddin Nəsiminin surəti mu-
siqili-xoreoqrafik teatrın rəmzi obrazları vasitəsilə yaradılmışdır. 
Fikrət Əmirovun yaradıcılıq fəaliyyətinin müəyyən qismini balet-
meyster Nailə Nəzirova ilə uğurlu əməkdaşlıq təşkil edir.  

F.Əmirov və N.Nəzirova şairin mürəkkəb fəlsəfi poeziyasını tə-
cəssüm etdirmək üçün sözlərdən, solo ifasından, xordan və plastik 
hərəkətlərdən istifadə etmişlər. Baletin mətnini yazıçı Anar yazmış, 
bədii tərtibatını isə rəssam T.Nərimanbəyov vermişdir. Baletmey-
ster N.Nəzirova bu tamaşada bənzərsiz xoreoqrafik ünsürlərdən 
məharətlə istifadə etmişdir. Nəsiminin surətini V.Pletnyov, onun 
sevgilisinin obrazını isə Ç.Babayeva yaratmışlar. 

F.Əmirov baletin partiturasına tar, dəf, nağara, qoşa nağara 
kimi xalq çalğı alətlərini daxil etmişdir. 

Öz əsərlərində insan zəkasını tərənnüm etmiş, İnsanı dünya-
nın əşrəfi, yaradıcısı hesab etmiş Nəsiminin surətini canlandıran 
bu vokal-xoreoqrafik poemada Xeyir və Şərin sonsuz mübarizə-
si əks etdirilir, məhəbbətin təntənəsi təsdiq olunur. 

Bu tamaşanın konsepsiyası öz əksini ümumiləşdirilmiş ob-
razlarda tapır: Bahar saflıq, şənlik, ədalət rəmzidir, Sevgili Nəsi-
minin həyatının mənasıdır, qara qarğalar – şairi izləyən şər qüv-
vələrdir. 

Balet on bir xoreoqrafik nömrədən ibarətdir: 1) Cəlladların 
rəqsi; 2) Nəsiminin monoloqu; 3) Nəsiminin sevgilisi ilə dueti; 
4) Şairin sevgilisinin qızlarla dueti; 5) Basqın; 6) Qarşıdurma; 
7) Qızların iztirabı; 8) Nəsiminin sevgilisi ilə dueti; 9) Nəsiminin 
yüksəlişi; 10) Mübarizə; 11) Əbədiyyət. 
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“Nəsimi dastanı” tamaşası kulminasiyadan başlanır: Nəsimi 
edam olunur. Səhnədə böyük bir dar ağacı qurulmuşdur. Cəllad-
lar edam hökmünü icra etmək üçün zəncirlənmiş Nəsiminin ətra-
fında vəhşicəsinə rəqs edirlər. Edam hokmü icra olunarkən səh-
nədə bütün işıqlar söndürülür, işıq yalnız Nəsiminin üzərinə salı-
nır. Nəsiminin monoloqunda zəmanənin ağırlığı, saadətin itiril-
məsi duyğuları ilə yanaşı nurlu arzuların xoşbəxt dünyası da ifa-
də olunur. Səhnədə dekorasiya dəyişir: dar ağacı yerinə Baharın 
rəmzi olan panno görünür, Nəsiminin və onun sevgilisinin dueti 
səslənir. 

 
Nəsimi və sevgilisinin dueti 

 

 
 

Laləni təsvir edən qızların plastik ornamentli rəqsi bu duetə 
qoşulur və sevgililər sanki çəmənlikdə hərəkət edirlər. Duetin 
əvvəlində musiqi ilə sinxron şəkildə Nəsiminin şeirləri səslənir. 
Həmin şeirləri qız və oğlan ifa edirlər. 

Bu anda panno yox olur və qara qüvvələr çəmənliyi məhv 
edirlər. Qara çadrlara bürünmüş qəmli qızlar öz sevgilisini axta-
ran Nəsimi ilə birlikdə matəm passakaliyası ilə səhnəyə çıxırlar. 
Duetin melodiyası yenidən səslənir. Lakin Nəsiminin sevgilisi 
yox olur. Nəsiminin “Hardasan” şeiri əsasında solo oxuma səslə-
nir. Şair qara qüvvələrə üsyan elan edir. Musiqi və xoreoqrafik 
mövzuların polifonik tərzdə inkişafı hadisələrin faciəyə ilə nəti-
cələnməsindən xəbər verir, lakin Nəsimi ölməzdir. Xor səsinin 
və Baharı təsvir edən panno fonunda kəlağayılı qızlar qorelyef 
yaradırlar və bu qorelyefin arxasından Nəsiminin surəti yüksəlir.  
Baletdə Nəsiminin surəti məğlubedilməz İnsan şəxsiyyətinin, 
şairin sevgilisi və qızların obrazları isə gözəlliyin rəmzidir. 
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Baletin əvvəlində qara qüvvələri təmsil edən cəlladlar Nəsi-
minin ətrafında rəqs edərkən O, öz düşüncələri ilə yaşayır, sev-
gilisini xatırlayır. 

 
Cəlladların rəqsi 

 

 
 
Cəlladların rəqsi zərb alətləri ilə müşayiət olunur. Nəsiminin 

sevgilisi ilə dueti isə tar solosunun fleyta ilə unison səslənməsi-
nin fonunda ifa olunur.  

F.Əmirov bütün yaradıcılığı ərzində xalq musiqisinə, xüsusi 
ilə muğam janrına bağlı olmuşdur. O, bu əsərində də muğam ruh-
lu xor və reçitativ vokaliz melodiyaları istifadə edir. “Nəsiminin 
monoloqu” səhnəsində melodik rəqsi xatırladan musiqi nömrəsi 
“Şur” muğamının intonasiyalarına əsaslanır. “Nəsiminin sevgilisi 
ilə dueti” “Şüştər” muğamının tərkib şöbəsinə əsaslanır, həmin 
musiqi vals ritmindədir. Bəstəkar Azərbaycan ənənəvi çalğı aləti-
miz olan tarın rəngarəng tembr xüsusiyyətlərindən məharətlə isti-
fadə etmiş, orkestrin imkanlarını da zənginləşdirmişdir. 

Sonralar F.Əmirov bu əsərə yenidən müraciət etmiş, poema-
nı “faciəvi musiqi”, “Nəsimi haqqında dastan” xoreoqrafik poe-
ması da adlandırmışdır. Əsərin son variantında qiraətçi, xor, vo-
kal səslər partituradan çıxarılmış, baletə bir sıra xalq çalğı alətlə-
rindən tar, dəf, nağara və qoşa nağara əlavə olunmuşdur. 

F.Əmirovun son redaktəsində (1977 il) həmin əsər “Böyük 
simfonik orkestr üçün “Nəsimi haqqında dastan-faciəsi” kimi 
təqdim olunur. Bu əsər 1973-cü ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan 
Dövlət Opera və Balet Teatrında tamaşaya qoyulmuş, bəstəkara 
böyük uğur gətirmiş, 1974-cü ildə Azərbaycan SSR Dövlət 
mükafatına layiq görülmüşdür. 
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Fikrət Əmirovun “Nəsimi haqqında dastan”ı Moskvada və 
bir neçə xarici ölkədə də səslənmişdir. 

Vaxtı ilə İsveç səfərini xatırlayan F.Əmirov yazmışdır: “Bu 
səfərimdə də tarı özümlə götürməyi isveçli dostlarım məndən 
xahiş etmişdilər. Görünür, Londonda tamaşaçılar qarşısında, ha-
belə televiziyada tarda solo çalmağım isveçli həmkarlarımı buna 
sövq etmişdir. Əgər mənə bu səfərimdə də belə bir imkan veri-
lərsə, bu xalq çalğı alətimizdə muğamları məmnuniyyətlə səs-
ləndirirəm”.“Konsert evi”nin direktoru Benqt-Ulof Enqsterm İs-
veç sənətsevərlərinin duyğularını belə ifadə etmişdir: “Poema bu 
gözəl musiqi müəllifinin, zəmanəmizin görkəmli dirijorunun və 
birinci dərəcəli orkestrin parlaq vəhdəti sayəsində həqiqətən 
unudulmaz hadisə olmuşdur” 1. 

 “Nəsimi haqqında dastan” F.Əmirovun Azərbaycan musiqi 
mədəniyyəti tarixinə bəxş etdiyi incilərdən biridir. Görkəmli 
bəstəkar bu balet əsasında simfonik poema da yazmışdır. 

 
“Xəzəri fəth edənlər” xoreoqrafik poema 

 
F.Əmirov xoreoqrafik poemasını 1976-cı ildə bəstələmişdir. 

Həcm etibarı ilə kiçik olan bu romantik əsərdə dəniz neftçiləri-
nin əmək şücaəti tərənnüm olunur. Poema əsasən iki fərqli sə-
ciyyə daşıyan musiqidən ibarətdir. Mülayim, nəğməli melodiya-
lar insanları, dramatik, reçitativ tərzdə səslənən musiqi isə kor-
təbii qüvvəni, coşqulu dənizi təmsil edir2.  Bu xoreoqrafik poe-
manı baletmeyster Nailə Nəzirova, rəssam Toğrul Nərimanbə-
yov, dirijor Nazim Rzayev həyata keçirmişlər. Əsərə Teymur El-
çinin sözlərinə yazılmış vokal hissələri və xor səhnəsi daxil 
olunmuşdur. “Xəzəri fəth edənlər” xoreoqrafik poema simfo-
nik orkestr, Dövlət xor kapellası və “Qaya” kvarteti tərəfindən 
ifa edilmişdi. 

 
 

                         
1 Qasımova S., Abdullayeva Z., Fikrət Əmirov. Bakı: Nağıl evi, 2004, 

s.156-157. 
2 Виноградов В. Мир музыки Фикрета. Баку: Язычы, 1983, c. 90-91. 
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“Min bir gecə” baleti 
 

Şərq xalqlarının dünya sərvətinə çevrilmiş “Min bir gecə” 
nağılları rəngarəng süjetləri və dərin fəlsəfi mənası ilə müxtəlif 
dövrlərdə yaşayıb-yaratmış musiqiçiləri əsərlər yaratmağa sövq 
etmişdir. Rus bəstəkarı N.A.Rimski-Korsakovun (1844-1908) 
dahiyanə “Şəhrizad” simfonik süitası həmin mövzuda bəstələn-
miş musiqi əsərləri arasında ən məşhurudur.  

F.Əmirov məşhur “Min bir gecə” nağıllarını fərdi yaradıcılıq 
üslubunda yenidən dəyərləndirərək həmin nağıllara yeni həyat 
vermişdir. Musiqinin melodik gözəlliyi, bədii obrazların dolğun-
luğu “Min bir gecə” baletinə həyat gücü bəxş etmişdir. Bu balet 
introduksiyadan və iki pərdədən ibarətdir. 

“Min bir gecə” baleti aydın fəlsəfi konsepsiyaya malik olan 
bütün amillərlə vəhdət təşkil edən sənət əsəridir. Bəstəkar Fikrət 
Əmirovun, quruluşu baletmeyster Azərbaycanın Əməkdar incə-
sənət xadimi, Dövlət mükafatı laureatı Nailə Nəzirovanın və res-
publikanın Xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun birgə yaradı-
cılıq səyi gözəl bir sənət əsərinin yaranması ilə nəticələnmişdir. 
Tamaşada istifadə olunan geyimlər Azərbaycanın xalq rəssamı 
T.Tahirovun eskizləri əsasında hazırlanmışdır. Baletin libretto-
sunu Azərbaycanın tanınmış dramaturqları Maqsud və Rüstəm 
İbrahimbəyovlar baletmeyster N.Nəzirova ilə birgə yaratmışlar. 
Əsərin librettosu hadisələrin təzadlı müqayisə prinsipi əsasında 
qurulmuşdur. Baletin əsas süjet xəttini Şəhrizadın şər qüvvələrlə 
mübarizəsi və bu qüvvələr üzərində qələbəsi təşkil edir. Əsərin 
librettosuna “Sindbad və sehrli Ruh quşu”, “Ələddin və gözəl 
Budur”, “Əlibaba və qırx quldur” nağılları daxil edilmişdir. Bu 
nağılların hər biri müstəqildir. Lakin buna baxmayaraq, F.Əmi-
rov böyük ustalıqla vahid, dinamik bir əsər yaratmışdır. Şəhriza-
dın musiqi mövzusu bu üç nağılı birləşdirməyə kömək edir. Bu-
nunla yanaşı hər bir personaj, hər bir səhnə öz müstəqilliyi ilə 
fərqlənir. Milli ruhla aşılanmış əsərin musiqisi zəngin, parlaq 
rəqs ritmləri, muğam-improsizasiya bölmələri, zərif mahnı liri-
kası ilə səciyyəvidir. Bəstəkar bu lakonik səhnələr üçün təkrar 
olunan əsas mövzulardan (“leytmotivlərdən”) geniş istifadə edir, 



 351 

obrazların təzadlılığını nəzərə çatdırır, eyni zamanda əsərin dra-
maturji tamlığına nail olur. “Şəhrizad”, “məhəbbət”, “gecə”, 
“eyş-işrət”, “cəllad” mövzuları bu baxımdan səciyyəvidir. Ta-
maşanın zirvə məqamına nağıl personajları ilə əhatə olunmuş 
əsas qəhrəmanların şən rəqsində incəsənətin, qadın müdrikliyi-
nin və gözəlliyin qələbəsi təsdiq olunur. 

Baletin musiqisində Azərbaycan və ərəb folklorundan irəli 
gələn intonasiya və ritmlər üzvi şəkildə birləşdirilmişdir. İntro-
duksiya bölümündə Bayatı-Şiraz məqamına xas olan intonasiya-
lar səslənir. Şəhrizad mövzusu isə Çahargah məqamı üzərində 
qurulmuşdur. F.Əmirov xalq musiqisindən, folklor xəzinəsin-
dən, xalq matəm musiqisi formalarından (ağılardan, oxşamalara 
xas olan intonasiyalardan) özünəməxsus tərzdə, böyük ustalıqla 
istifadə etmişdir. Müəyyən rəqs səhnələri zərb alətlərinin ərəb 
ölkələrinin folkloruna xas olan dinamik ritmi ilə müşaiyət olu-
nur. Burada təzadlı tembr dramaturgiyası da önəmli yer tutur. 
Əgər məhəbbət mövzusu simli və ağacdan hazırlanmış nəfəs 
alətlərinə həvalə olunmuşsa, cəlladlar mövzusu bəm səsli simli 
alətlərə (viola, violonçel, kontrabas) və zərb alətlərinə verilmiş-
dir. Şərq nağıllarının füsunkar, ecazkar aləmini isə dinləyicilərin 
və tamaşaçıların nəzərinə büllur tembrli vibrafonun, arfanın, ksi-
lofonun yüksək registrlərdə birgə səslənməsi çatdırır. “Min bir 
gecə” baletinin xüsusiyyətlərindən biri də əsərin musiqisinə solo 
soprano səsinin və xorun (soprano və altlar) daxil olunmasıdır 1. 

“Min bir gecə” baleti Fikrət Əmirova həm Azərbaycan Res-
publikasında, həm də ölkəmizin hüdudlarından kənarda böyük 
şöhrət gətirmişdir. 

Bu balet 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Te-
atrında ilk dəfə tamaşaya qoyulmuş, sonra isə Moskvanın, Le-
ninqradın (Sankt-Peterburq), Tbilisinin və keçmiş SSRİ-nin bir 
çox şəhərlərinin səhnələrində nümayiş etdirilmişdir. 

1980-ci ilin noyabr ayının 7-də “Min bir gecə” tamaşasının 
müəllifləri – bəstəkar Fikrət Əmirov, baletmeyster Nailə Nəziro-

                         
1 Bəstəkar baletə daxil etdiyi vokal partiyanı Azərbaycan Respublikasının 

xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Fidan Qasımova üçün yazmışdır. 
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va, dirijor Nazim Rzayev, rəssam Toğrul Nərimanbəyov və baş 
rolların ifaçıları SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüşlər.  

“Min bir gеcə” balеti girişdən və mahiyyətcə fərqli iki pərdə-
dən ibarətdir. Baletin başlanğıcında orkestrdə arfanın və rоyalın 
yüksək rеgistrdə zərb alətləri ilə birgə səslənməsi nəticəsində 
ecazkar ahəng yaranır. Əsərin aparıcı mövzularından biri – mə-
həbbət mövzusu bu fоnda ifa edilir. Məhəbbət mövzusu əsərdə 
еtik başlanğıcın tərənnümü kimi əzəmətli, təsirli məna daşıyır. 
Bu mövzu əsərin bütün kоmpоzisiyasını əhatə еdir. Məhəbəttin 
yaranışı müxtəlif оbraz mərhələlərini kеçərək, gərginliyin ali 
pilləsində mеydana çıxır və rеgistr variasiyası əsasında qurulur. 
Baletin giriş qismində məhəbbət mövzusu lirik tоnlara bоyanır, 
səhnə arxasındakı qadın xоru isə оna qоşularkən həyəcanlı 
əhvali-ruhiyyə kəsb еdir. 

 
Giriş 

 

 
 

Əsərin birinci pərdəsinin sоnunda Şəhrizad Şəhriyarla görü-
şərkən məhəbbət mövzusu daha geniş səslənir. Məhəbbət möv-
zusu balеt bоyu onun qarşısına çıxan bütün manеələri dəf еdir. 
Əsərin finalında bu mövzu оrkеstrdə hakim mövqе tutur, tonal-
lıq еmоsiоnal baxımdan yеniləşir və təntənəli Dо majоrda səslə-
nir1. Baletin giriş hissəsində qadın xоru vоkaliz ifa еdir. Balеtə 
qadın səsinin əlavə еdilməsi F.Əmirоvun yaradıcılığına xas olan 
bir üsuldur. Fikrət Əmirov “Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfоnik 
muğamında, “Nəsimi dastanı” xоrеоqrafik pоеmasında da 
vokaldan istifadə еtmişdir. “Min bir gеcə” balеtində istifadə 
                         

1 Təhmirazqızı S. Fikrət Əmirov. Bakı: Azpoliqraf, 2012, s. 127-128. 
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olunan qadın səsi Şəhrizad gözəlliyin və ülviliyin təcəssümüdür. 
Balеt bоyu vоkalizin mövzusu daha iki dəfə səslənir: birinci də-
fə xor ölümə məhkum оlunmuş qadınların kədərini ifa еdir, sоn-
ra isə Şəhriyarın və Şəhrizadın duеti səhnəsində sоlо qadın səsi 
səslənir. 

 

 
                 

“Min bir gecə”. IV beynəlxalq balet Festivalı. Moskva, 2015 
 

Şəhrizad və Şəhriyarın dueti 
 

 
 
Baletin birinci pərdəsi əsasən təzadlar üzərində qurulur, Şəh-

riyarın və Nuridənin səhnəyə gəlişi zərb alətlərinin tеmbri ilə 
müşayiət olunur. Həmin səhnə lirik mеlоdiya üzərində qurulur. 
Bundan sоnra gələn Оrgiya səhnəsi isə böyük simfоnik inkişafa 
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malik оlan bir fraqmentdir. Səhnədə  mövzular çоx qısa mоtiv-
lərdən, kəskin sinkоpalı ritmlərdən ibarətdir. Burada mövzular 
üst-üstə düşür, оstinat ritmik fоrmulalara, hərəkətli passajlara 
çеvrilir. Qəflətən Şəhriyar ovdan qayıdır və aldanmış olduğunu 
başa düşərək əzablarını ifadə edir. Şəhriyarın ruhi vəziyyətini 
çahargah məqamının intоnasiyaları nəzərə çatdırır. O Nuridəni 
öldürür və bütün gənc qadınların edam etmək qərarını verir. Cəl-
ladların gəlişindən sоnra qadınların “Mərsiyə” əsasında qurulan 
kədərli xоru səslənir. Lakin onların yalvarışları Şəhriyarın qəzə-
bini söndürmür. Şahın inadkar qərarı valtоrnaların kəskin akkоr-
du ilə bildlirir.  

“Min bir gecə” balеtinin ikinci pərdəsi Şəhrizadın üç 
nağılından ibarət оlan süita kimi qurulur. Həmin pərdə süita 
fоrmasında qurulsa da, burada simfоnikləşmə əsasdır.  

Birinci pərdənin pеrsоnajları (Şəhriyar, Şəhrizad, cəlladlar, 
gеcəni təmsil еdən parıltılı göy gеyimdə оlan qadınlar) ikinci 
pərdədə də iştirak еdirlər. Bu pеrsоnajlar balеtdə tamlıq yaradır. 
Cənub gеcəsinin təsviri ikinci pərdədəki hər üç nağıl üçün giriş 
səhnəsidir. Hər bir nağıl isə cəlladların ritmi və Şəhrizadı edam 
etdirməyə hazırlaşan Şəhriyarın qəzəbi ilə tamamlanır. Bu nağıl-
ların musiqisi prоqramlıdır. Burada təbiət lövhələri, fantastik 
varlıqlar, dəniz sahili, quldurların rəqsi, məhəbbət səhnələri təq-
dim olunur, həmin nağılların musiqisi təsviri səciyyə daşıyır, 
imprоvizasiyalı ifadə üslubu üstündür. Baletin ikinci pərdəsində 
əsasən çeşidli qısa mоtivlər istifadə olunur. F.Əmirov bu qısa 
ritmik motivlərdən bir çоx variantlar yaratmışdır. 

Balеtin ikinci pərdəsindəki üç nağıl Şəhriyarın mənəvi alə-
mində baş verən dəyişikliklər üçün bilavasitə zəmin hazırlayır. 
Bu nağıllarda əsas olan Xеyirin Şərə qalib gəlməsi idеyası Şəh-
riyarı daxilən təkmilləşdirir, qəddar hökmdarın qəlbində məhəb-
bət və ədalət duyğularını bərqərar edir. Məhz buna görə də balе-
tin sоnunda Şəhrizadın və Şəhriyarın lirik duеti çоx еmоsiоnal 
tərzdə səslənir. Şəhrizad öz müdrikliyi, zəkası və iradəsi sayə-
sində Şəhriyara qalib gəlir. “Min bir gеcə” nağıllarının bədii 
məzmunu musiqi dilində də özünün dоlğun ifadəsini tapır.  
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Bənzərsiz bədii əsərin süjеti ilə bağlı olmuş bəstəkar Yaxın 
Şərq musiqisinin zəngin kоlоritini bu balеtdə böyük ustalıqla ya-
ratmışdır. Burada ənənəvi zərb alətləri ilə yanaşı nadir alətlər-
dən, bəzən isə yalnız zərb alətlərindən də istifadə olunur. 

Əsərin partiturasında Yaxın Şərq xalqlarının musiqi təfəkkürü 
üçün səciyyəvi olan 8/8, 10/8, 10/8, 12/8 mеtrik sistеmlərindən 
istifadə оlunmuş, bu isə baletə xüsusi rəngarənglik bəxş etmişdir. 

“Min bir gеcə” balеti rоmantik nağıl üslubundadır. Tamaşa-
nın rəssamı Tоğrul Nərimanbəyоvdur. O, balеtə gözəl tərtibat 
vеrmiş, burada parlaq, dоlğun rəng еffеktlərindən istifadə еt-
mişdir. Baletdə təmkinli və еyni zamanda tutqun bоyalardan is-
tifadə olunması, cəzaya məhkum еdilmiş qadınların gеyimləri, 
Şəhriyarın gеyiminin tamaşanın əvvəlində tutqun, sоna dоğru 
isə parlaq rəngdə təqdim edilməsi müəyyən rəmzi məna daşıyır.  

“Min bir gеcə” baletinin xоrеоqrafiyasında klassik, milli 
rəqslər, kütləvi rəqslər, оyun еpizоdları, akrоbatika ünsürləri də 
təqdim olunur. 

Balеtin musiqisində müəyyən ritmik düstur mühüm rol oyna-
yır. Həmin ritmik düstur, оxatanların rəqsində, cəlladların parti-
yasında, Şəhriyarın mоnоloqunda və bir sıra kütləvi rəqslərdə 
nəzərə çarpır.  

F.Əmirovun “Min bir gеcə” baleti dərin fəlsəfi məna daşıyan 
tamaşadır. Bu, qadın məhəbbətinə və müdrikliyinə həsr olunmuş 
himndir. Mürəkkəb və dərin məzmunlu idеyaların rəqslə ifadə 
оlunması bəstəkarın balet janrında ən böyük uğurudur. Bu bale-
tin musiqisində təzadlı tembr dramaturgiyası da mühüm yer tu-
tur. Həmin əsərdə əgər məhəbbət mövzusu simli və ağac-nəfəs 
alətlərinə həvalə olunmuşdursa, cəlladlar mövzusu bəm səsli 
simli alətlərə (viola, violonçel, kontrabas) və zərb alətlərinə ve-
rilmişdir. Şərq nağıllarının füsunkar, ecazkar dünyasını isə din-
ləyicilərin, tamaşaçıların nəzərinə büllur tembrli vibrafonun, ar-
fanın, ksilofonun yüksək registrlərdə birgə səslənməsi çatdırır. 
Əsərin musiqisinə solo soprano səsinin və xorun (soprano və alt-
lar) daxil olunması “Min bir gecə” baletinin səciyyəvi xüsusiy-
yətlərindən biridir. 
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 “Min bir gecə” baleti Fikrət Əmirova həm Azərbaycan Res-
publikasında, həm də ölkəmizin hüdudlarından kənarda böyük 
şöhrət qazandırmışdır. 

 
“Nizami” baleti 

 
XX əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində Fikrət Əmirov “Niza-

mi” baletini yazmışdır. Bununla bəstəkar Nizami mövzusuna 
üçüncü dəfə müraciət etmişdi. “Nizami” baleti bəstəkarın son 
əsəridir. F.Əmirov onu klavir şəklində bitirmişdir. Onun vəfatın-
dan sonra Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadi-
mi, bəstəkar Musa Mirzəyev bu əsəri orkestrləşdirmişdir. “Niza-
mi” baleti dahi Nizami Gəncəvinin yubileyi ilə bağlı olaraq 
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrında tamaşaya qoyul-
muş, lakin baletin səhnə ömrü çox qısa olmuşdur. 

Baletdə Nizaminin və onun əsər qəhrəmanlarının ümumiləş-
dirilmiş, çoxcəhətli surətləri öz əksini tapmışdır.  

Baletin libretto müəllifləri A.Məmmədov və N.Nəzirova ol-
muşlar. Onlar öz qarşılarına Nizaminin və onun əsər qəhrəman-
larının tərcümeyi-halını deyil, onların ideyalarını açıqlamağı 
məqsəd qoymuş, Nizami Gəncəvinin həyatının ayrı-ayrı faktla-
rından və əsərlərindən əxz olunmuş fraqmentlərdən istifadə et-
miş, maraqlı süjet xəttinə malik olan bir əsər yaratmışlar. 

Obraz və xarakter baxımından müxtəlif olan səhnələri bir-bi-
ri ilə bağlayan xoreoqrafik triptix baletin əsasını təşkil edir. Bi-
rinci  hissədə “Şair  və hakimiyyət”,  ikinci  hissədə “Şair  və mə-
həbbət”, üçüncü hissədə isə “Şair və sənət” mövzuları açıqlanır. 
“Nizami” baletinin xoreoqrafi RSFSR-in xalq artisti V.Budarin, 
quruluşçu rəssamı isə Toğrul Nərimanbəyov olmuşlar. 

Əsərdə dahi Azərbaycan şairinin tərcümeyi-halının üç əsas 
xətti öz əksini tapmışdır: 1) Onun hakimiyyətlə münaqişəsi və 
xalqa münasibəti; 2) şəxsi həyatı – Afaqla görüşü, onların mə-
həbbəti, Afaqın ölümü; 3) Afaqın ölümü ilə əlaqədar doğan 
qəmginlik, şairin əsərləri və qəhrəmanları. 

Nizami Gəncəvinin surəti baletdə “Nizami” simfoniyasından 
əxz olunmuş leytmotivlə və bir çox fraqmentlərlə təsvir edilir. 
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Surətlərin açılmasında bəstəkar həm orkestrə, həm də vokal 
səsə müraciət etmiş, bununla xor, duet və solo nömrələri ilə təq-
dim olunan əsərin ideya məzmununun dramaturji həllində əhə-
miyyətli rol oynamışdır. 

F.Əmirov milli musiqiyə əsaslanmış, baletdə xalq musiqi in-
tonasiyalarından, mövzularından geniş istifadə etmişdir (“Çoban 
bayatı”, “Yallı”, “Vağzalı” və s.). 

Nizami dühası Fikrət Əmirovu ömrü boyu maraqlandırmış, 
onun musiqisinin ilk və son akkordları şairin ecazkar şeir dünya-
sı ilə sıx bağlı olmuşdur. 

 
Fikrət Əmirovun elmi-publisistik fəaliyyəti 

 
Parlaq elmi-publisistik fəaliyyət Fikrət Əmirov istedadının 

mühüm cəhətlərindən biri olmuşdur. Bəstəkarın Azərbaycanda 
baş vermiş mədəni və ictimai hadisələrə fəal marağı və diqqəti 
onun müxtəlif illərdə qəzetlərdə, jurnallarda dərc olunmuş bir 
çox məqalələrində öz əksini tapmışdır. Sonralar həmin məqalə-
lər toplanmış və Fikrət Əmirovun üç cildlik məqalələr toplusun-
da (“Musiqi düşüncələri” – 1971, “Musiqi səhifələri” – 1978 və 
“Musiqi aləmində” – 1983) nəşr edilmişdir.  

Məqalələrin yazılmasının səbəbini F.Əmirov bu cür izah et-
mişdir: 

“Mən bu fikirdəyəm ki,  bəstəkarın vəzifəsi  təkcə musiqi bəs-
tələməklə bitmir. Fikri həmişə səslərlə deyil, bəzən də sözlərlə 
ifadə etməyə daxili bir ehtiyac duyursan. “Söz qəlbdə qalmaz” 
deyiblər. Bu qeydlər sənət müəllimlərim, sənət dostlarım, eləcə də 
xarici həmkarlarım, səyahətlərim haqqında qəlbimdə “qala bilmə-
yən”, dinləyicilərlə, oxucularla bölüşmək istədiyim fikirlərdir” 1.  

Fikrət Əmirovun həmin məqalələrində böyük Üzeyirbəy Ha-
cıbəylinin Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində rolu və 
əhəmiyyəti, xalq musiqisinin, aşıq yaradıcılığının, muğam sənə-
tinin tədqiqi və təbliği, bəstəkarın bir sənətkar və vətəndaş sinte-
zi kimi, musiqi yaradıcılığında ədəbiyyat və poeziya, musiqi sə-

                         
1 Əmirov F. Musiqi aləmində. Bakı, 1983, s. 6. 
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nətinin inkişaf perspektivləri, opera və balet sənətinin problem-
ləri və digər aktual məsələlər nəzərdən keçirilir, təhlil olunur. 

Fikrət Əmirovun bütün məqalələrində onun geniş erudisiya-
sı, bu və ya digər mövzunun işıqlandırılmasına peşəkar musiqi-
şünas yanaşma tərzi, Azərbaycan xalqının ədəbi və poetik, fəlsə-
fi irsini dərindən dərk etməsi aşkara çıxır. 

F.Əmirov Üzeyirbəy Hacıbəylinin müsəlman Şərqində ilk 
olan “Leyli və Məcnun” operasının (1908) 75 illiyinə həsr etdiyi 
“Üzeyir irsi” məqaləsində bu əsərin və bütövlükdə muğam sənə-
tinin xüsusiyyətlərinə toxunur. Bəstəkar böyük fəxr hissilə mü-
hüm, əlamətdar faktı – “Leyli və Məcnun” operasının partitura-
sının ilk akademik nəşrini xüsusilə qeyd edir. 

Həmin partitura Üzeyirbəy Hacıbəylinin (1885-1948) 100 il-
lik yubileyinin UNESKO səviyyəsində qeyd olunması ərəfəsin-
də nəşr olunmuşdu. F.Əmirovun qeyri-adi, geniş miqyaslı, hərtə-
rəfli elmi-publisistik fəaliyyəti haqqında müəyyən təsəvvür ya-
radan məqalələrindən bir neçə iqtibas (sitat) təqdim edək. 

“İlk opera – ilk partitura! Bu iki faktın bir-biri ilə bağlılığı, 
məntiqi əlaqəsi qəlbimizi fərəh hissi ilə çırpındırır. 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsə-
nət İnstitutunun musiqi şöbəsində hazırlanan bu cildin meydana 
çıxmasında həmin şöbənin müdiri, sənətşünaslıq namizədi Zem-
fira Səfərovanın və birinci cildin xüsusi redaktoru bəstəkar Na-
zim Əliverdibəyovun xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Ü.Hacıbəylinin əsərlərinin akademik nəşri barədə hələ 1949-cu 
ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı qəbul olunmuşdu. 
Böyük bəstəkarın dörd cilddən ibarət publisistik irsi, dram əsərləri 
çap edilsə də, təəssüf ki, onun musiqi əsərlərinin nəşrinə fikir veril-
məmişdir. Yalnız son illərdə Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun 
musiqi şöbəsinin ciddi səyləri nəticəsində bu işə lazımi məsuliyyətlə 
yanaşan bəstəkarların yardımı ilə həmin işin öhdəsindən müvəffə-
qiyyətlə gəlmək mümkün olmuşdur. Belə bir çətin və xeyirxah işi 
görmək üçün elmi bilik və istedadla bərabər, təşkilatçılıq bacarığı da 
vacib idi. Respublikada, ilk dəfə olaraq çoxcildlik musiqi külliyyatı-
nın nəşrini yüksək səviyyədə icra etməkdən ötrü bu işin metodologi-
yasını yaratmaq tələb olunurdu. Zemfira Səfərova birinci cildə həm 
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də geniş, elmi cəhətdən yaxşı əsaslandırılmış ön söz yazmış, dərin, 
səmərəli tədqiqatın nəticəsi olan əhatəli şərhlər vermişdir. 

Məlumdur ki, akademik nəşr üçün hazırlanan əsərlər orijinal-
lara, əlyazmalara əsaslandırılır. Ü.Hacıbəylinin isə bəzi əsərləri-
nin, o cümlədən “Leyli və Məcnun”un əlyazmaları tam şəkildə 
qalmayıb. Bu da, təbiidir ki, çapa hazırlanma işini xeyli çətinləş-
dirir. Akademik nəşr üçün musiqi şöbəsində düzgün, dəqiq iş 
üsulu müəyyənləşdirilmiş, operanın müxtəlif variantları toplan-
mış, müfəssəl tutuşdurma və müqayisə aparılmışdır. Eyni proses 
əsərin mətn variantları üzərində də görülmüşdür”.1 

Digər sitatlar: 
“Vokal lirikasından danışanda ilk Azərbaycan romanslarının 

yaradıcısı Asəf Zeynallını xatırlamamaq düzgün olmaz. Həssas 
qəlbli bu bəstəkar mahnıdan klassik romans janrına keçməyin 
olduqca orijinal formasını tapıb. Onun vokal miniatürləri xalq 
mahnılarının intonasiyalarına əsaslanır. Bununla belə, əsərlərin-
də ancaq romans lirikasına xas olan bir yığcamlıq var. Asəf Zey-
nallının “Ölkəm” romansı mənim üçün bu janrın ən parlaq, mi-
silsiz nümunəsidir”. 

“Xalq mahnı nümunələri ilə bizim ilk bəstəkarlıq təcrübələri-
miz arasındakı keçid formalarından danışmalı olsaq, Üzeyir Ha-
cıbəylinin dahiyanə romanslarını yada salmamaq mümkün deyil. 
Nizaminin “Sevgili canan” və “Sənsiz” qəzəllərinə musiqi yaz-
maqla, böyük bəstəkar sırf Şərq romans lirikasının ilk orijinal 
nümunələrini yaratmış oldu. Əgər Asəf Zeynallı xalq mahnı in-
tonasiyalarını romansa xas olan ümumiləşdirmə səviyyəsinə qal-
dırmışdısa, Üzeyir Hacıbəylinin dahiliyi onda idi ki, o, xalq-pe-
şəkar musiqimizdə klassik romansın digər prototipini tapa bil-
mişdi. Bu da muğamatın melodik cəhətdən ən çox inkişaf etmiş 
guşələrindən olan təsnifidir. Klassik Şərq təsniflərinin naməlum 
müəllifləri, onları oxuyan xanəndələr özlərinin lirik vokal-mini-
atürlərini Şərq şairlərinin qəzəlləri əsasında yaradırdılar. Üzeyir 
Hacıbəyli də bu formadan cəsarətlə, tam yeni tərzdə istifadə edə-
rək müğənni ilə fortepiano üçün özünün ölməz romanslarını bəs-

                         
1 Əmirov F. Üzeyir irsi // Kommunist, 1994, 25 yanvar. 
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tələyir. Bütün bunlar onu da sübut edir ki, Azərbaycan xalq 
mahnı mədəniyyəti yeni peşəkar formalara keçmək üçün kifayət 
qədər imkana malikdir”. 

“Qurultay münasibətilə saz sənətinin müəyyən məsələləri 
haqqında mülahizələrimi bildirmək və aşıq yaradıcılığının inki-
şafına mane olan bəzi cəhətləri demək istərdim. Hər şeydən əv-
vəl, arzu edərdim ki, aşıq sənətinin əsrləri keçib gələn gözəl, tə-
ravətli ifaçılıq ənənələri ciddi surətdə davam etdirilsin; bu sənət 
xanəndəlik sənəti ilə qarışdırılmasın; saz çalan, söz qoşan, şirin 
gəzişməyi bacaran aşıq onu müşayiət edən balabançıdan imdad 
gözləməsin”.  

“Yaxşı olardı ki, aşıqlar qurultayında belə bir məsələdən də 
söhbət açılsın: nə üçün müasir aşıqlarımız klassik aşıqların yolu-
nu davam etdirib, bu günün qəhrəmanlarını yeni dastanlarda tə-
rənnüm etməsinlər, coşqun Xəzərlə üz-üzə gələn neftçinin qəh-
rəmanlığını Koroğlunun qəhrəmanlığı kimi vəsf etməsinlər?! 
Axı bugünkü həyatımız belə dastanların, gözəl aşıq mahnılarının 
yaranması üçün daha zəngin material verir”. 

“Bir arzum da budur ki, respublikamızın musiqi məktəblərin-
də muğamlar və xalq mahnıları kimi, aşıq musiqisi də öyrənil-
sin, xalq çalğı alətlərimiz – tar, kamança, balaban və başqaları 
kimi gözəl çalğı aləti olan saz da həmin məktəblərin tədris pro-
qramında özünə münasib yer tutsun”. 

Fikrət Əmirov vətənpərvər bəstəkar kimi öz yaradıcılığı ilə 
müasir dövrün müxtəlif suallarına cavab verməyə çalışırdı. 
F.Əmirovun əsərlərində milli koloritlə, fərdiliklə, rəngarəng me-
lodiyalarla yanaşı fəal həyat mövqeyi də özünün parlaq ifadəsini 
tapmışdır.  

Fikrət Əmirovun sənəti dünya musiqi xəzinəsinin ən dəyərli 
incilərindəndir. 
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VI fəsil 
 

ТOFİQ QULİYEV 
 

(1917-2000) 
 

 
 

Tofiq Quliyev Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə əsərləri ilə 
dəyərli töhfələr vermiş istedadlı bəstəkar və görkəmli musiqi 
xadimidir. 

Musiqi yaradıcılığının çox sahələrində əsərlər yaradan bəstə-
kar beş operetta, balet, kantatalar, teatr tamaşalarına, kinofilm-
lərə yazdığı musiqi, instrumental və orkestr əsərlərinin müəllifi 
olsa da ona şöhrət, uğur gətirən məhz bənzərsiz mahnıları ol-
muşdur. 

Xalq musiqisi, kütləvi mahnı ənənələri, estrada və cazın sin-
tezindən yaranmış vokal əsərlərilə Tofiq Quliyev milli mahnı 
üslubunun səciyyəvi xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmiş və bu 
janrda yeni bir məktəb yaratmışdır. Qara Qarayevin təbirincə de-
sək: “Tofiq Quliyevin yaradıcılıq nailiyyətləri ənənəyə çevrilmiş 
və mahnı sahəsində çalışan Azərbaycan bəstəkarlarının yeni nəs-
linin bir çox nümayəndələri bu ənənələrə istinad etmişdir.” 
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Dahi Üzeyir Hacıbəylinin ənənələrini davam etdirərək, eyni 
zamanda klassik Avropa mədəniyyəti ənənələrini ustalıqla mə-
nimsəyən T.Quliyev, milli musiqili komediyalarımızın diapazo-
nunu genişləndirmiş, onları yeni lirik, məişət tipli müasir möv-
zularla zənginləşdirmişdir. 

Azərbaycan milli kino sənətinin inkişafında da T.Quliyevin 
böyük xidmətləri olmuşdur. O, «Səbuhi», «İyirminci bahar», 
«Bəxtiyar», «O qızı axtarın», «Ögey ana», «Görüş», «Qızmar 
günəş altında», «Nəsimi», «Möcüzələr adası», «Qaynana» və bu 
kimi, 40-dan artıq bədii və sənədli filmə musiqi bəstələmişdir. 

T.Quliyev musiqi tariximizə estrada və caz musiqisinin ba-
nisi kimi daxil olmuşdur. 

Mahir melodiya ustası olan bəstəkarın musiqisi, ilk növbədə, 
melodik zənginliyi, rəngarəng harmonik dili, səmimiliyi ilə 
diqqəti cəlb edir. 

Məzmunun yüksək ideallığı, forma bitkinliyi, əsl peşəkarlıq 
T.Quliyev sənətinin ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir. Bəstə-
karın mahnılarında musiqi ilə sözün vəhdəti tam dolğunluğu ilə 
öz həllini tapır. Onun melodiyaları həmişə intonasiya cəhətdən 
son dərəcə yeni və təbiidir, onlarda ahəngdarlıq və improvizasi-
yalılıq məharətlə uyğunlaşır. Bu melodiyalara zəriflik, romantik 
uçuş, poetikliklə yanaşı, ehtiraslı dramatizm də xasdır. 

T.Quliyev istedadlı bəstəkar olmaqla yanaşı, görkəmli icti-
mai xadim idi. O, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının bədii 
rəhbəri və direktoru, Bəstəkarlar İttifaqının birinci katibi və səd-
ri, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşdur. 

Dövlətimiz T.Quliyevə Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət 
Xadimi, Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarını ver-
mişdir. O, iki dəfə «Qırmızı Əmək Bayrağı» ordeni, Ali Sovetin 
Rəyasət heyətinin Fəxri fərmanları və «İstiqlal» ordeni ilə təltif 
olunmuşdur. 

 



 363 

HƏYAT VƏ YARADICILIĞI 
 

Tofiq Quliyev 1917-ci il noyabr ayının 7-də Bakı şəhərində, 
mühəndis-iqtisadçı Ələkbər Quliyevin ailəsində anadan olmuşdur. 
Onun anası Yaxşıxanım Mahmudova Hacı Zeynalabdin Tağıye-
vin qızlar gimnaziyasında, sonra isə Müqəddəs Nina məktəbində 
təhsil almış və 1937-ci ilə kimi hakim, Ali məhkəmənin üzvü ol-
muşdur. Quliyevlər ailəsində uşaqların təhsil və tərbiyəsinə ciddi 
fikir verilirdi, musiqiyə, teatra xüsusi maraq aşılanırdı. Bu da on-
ların gələcəkdə sənət taleyinə öz təsirini göstərmişdir. Təsadüfi 
deyil ki, altı uşaqdan üçü musiqi sənətini seçir (bəstəkarın ba-
cıları – Konservatoriyanın müəllimləri, professor Simuzər Quli-
yeva və Emiliya Quliyeva). 

1929-cu ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzd-
indəki peşə məktəbində S.İ.Turiçin sinfində təhsil alan Tofiq 
Quliyev, artıq 1931-ci ildə, 14 yaşında ikən Asəf Zeynallının 
tövsiyəsi ilə M.Ə.Sabirin «Uşaq və buz» şeirinə «Dərsə gedən 
bir uşaq» mahnısını bəstələyir və fitri istedadı ilə müəllimlərinin 
diqqətini cəlb edir. 

1934-cü ildə Tofiq Quliyev Azərbaycan Dövlət Konservato-
riyasına daxil olur və eyni zamanda iki fakültədə – professor 
İ.S.Aysberqin sinfində fortepiano və professor S.Y.Ştrasserin 
sinfində dirijorluq sənəti üzrə təhsilini davam etdirir. Konserva-
toriyada o, polifoniya, harmoniya, musiqi forması dərslərini bö-
yük musiqi xadimləri nəsli yetirmiş görkəmli pedaqoq R.M.Ru-
dolfun sinfində alır, xalq musiqisinin əsaslarını, muğam sənə-
tinin sirlərini Üzeyir Hacıbəylidən öyrənirdi. Dahi müəlliminin 
sinfində Tofiq Quliyev bu sənətin gözəlliyini, mükəmməlliyini 
və bəstəkar yaradıcılığı üçün nə qədər vacib mənbə olduğunu 
dərk edir. 

1934-35-ci illərdə gənc bəstəkar Bülbülün rəhbərliyi ilə təş-
kil olunmuş Elmi-Tədqiqat Musiqi Kabinəsində xalq musiqi 
nümunələrinin toplanması və notlaşdırılması sahəsində aparılan 
tədqiqat işlərində fəal iştirak edir. Böyük bir qrup musi-
qişünaslar və bəstəkarlar – Asəf Zeynallı, Səid Rüstəmov, Niya-
zi, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Cövdət Hacıyev, Zakir Ba-
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ğırov, Məmməd Saleh İsmayılovla birlikdə Tofiq Quliyev də 
Azərbaycanın rayonlarına ekspedisiyalara gedərək, xalq mahnı 
və rəqs nümunələrini toplayır. Onun topladığı nümunələr 1951-
ci ildə Bakıda nəşr olunmuş “Azərbaycan xalq rəqsləri” məcmu-
əsinə daxil olmuşdur. Bu rəqslərdən bir hissəsi sonralar (1955-ci 
ildə) “15 Azərbaycan xalq rəqsləri”nin fortepiano üçün işləmələ-
ri məcmuəsində yer almışlar. Tofiq Quliyevin topladığı xalq mah-
nıları 1956-1958-ci illərdə Bülbülün redaktəsi ilə nəşr olunmuş 
iki cilddən ibarət “Azərbaycan xalq mahnıları” məcmuələrinə 
daxil olmuşdur. Bəstəkar, bir qədər sonra, onlardan ikisini – 
“Evləri var xana-xana” və “Qoy gülüm gəlsin” mahnılarını sim-
fonik orkestr üçün işləmişdir. 

1935-ci ildə Tofiq Quliyev Zakir Bağırovla birlikdə tanınmış 
tarzən Mirzə Mansur Mansurovun ifasından «Rast», «Segah-za-
bul» (T.Quliyev), “Dügah” (Z.Bağırov) muğamlarını nota кöçü-
rür. “Rast” muğamı, o zaman Bakıda qastrol səfərində olan Le-
ninqrad simfonik orkestrinin solisti, fleyta ifaçısı Triozko, “Se-
gah-Zabul” – pianoçu V.Kozlov, “Dügah” muğamı isə T.Quli-
yevin ifasında səsləndirilmişdi.  

1935-ci ildə Tofiq Quliyev M.Əzizbəyov adına Azərbaycan 
Dram Teatrında orkestrin rəhbəri və dirijoru vəzifələrində 
çalışır. 

1936-cı ildə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı tərəfin-
dən Ü.Hacıbəylinin şəxsi təşəbbüsü və təklifi ilə bir qrup is-
tedadlı gənc musiqiçilərlə – Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Za-
kir Bağırov, Əşrəf Abbasovla birlikdə, Tofiq Quliyev P.İ.Çay-
kovski adına Moskva Konservatoriyasında təhsilini davam 
etdirmək üçün yola düşür.  

T.Quliyev Moskvada dirijorluq fakültəsini seçir. Qəbul imta-
hanları zamanı onun fortepianoda qeyri-adi ifaçılığı Konservato-
riyanın rektoru, dünyaşöhrətli pianoçuların müəllimi, dövrün 
böyük pianoçusu və pedaqoqu H.Y.Neyqauzun diqqətini cəlb 
edir. O, Tofiqin pianoçuluq qabiliyyətini yüksək qiymətləndirə-
rək, ona fortepiano fakültəsinə daxil olmasını məsləhət görür. 
Lakin T.Quliyev arzusunda olduğu dirijorluğa üstünlük verir. 
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Moskvada oxuduğu illərdə T.Quliyev musiqiçilərin, artistlə-
rin, yazıçıların tez-tez toplaşdığı “Nasional” mehmanxanasının 
kafesində fəaliyyət göstərən orkestrin tərkibində pianoçu kimi ça-
lışır. Onun çalğısı məşhur pianoçu, Ümumittifaq caz-orkestrinin 
rəhbəri A.Tsfasmanın diqqətini cəlb edir. Tsfasman onu öz or-
kestrinə dəvət edir. 1937-39-cu illərdə Tofiq Quliyev A.N.Tsfas-
manın caz orkestrində piano ifaçısı kimi çalışır. Təbii ki, Tsfas-
manla əməkdaşlıq onun yaradıcılığına təsir göstərməyə bilməzdi. 
Moskvada təhsilini dayandıran Tofiq Quliyev Bakıya dönür və 
1939-cu ildə Niyazi ilə birlikdə Azərbaycan Dövlət Estrada or-
kestrini yaradır. 

1939-cu ildən başlayaraq Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Gəncə 
Dram Teatrı, Azərbaycan Akademik Milli Teatrı, Rus Dram 
Teatrı, Kukla Teatrı ilə sıx yaradıcılıq əməkdaşlığı edən T.Quli-
yev, müxtəlif illərdə 30-dan çox tamaşaya musiqi bəstələyir. 
Bunların arasında A.Şaiqin “El oğlu” (1940), Ə.Abbasovun 
“Azad” (1940), A.Yusubovun “Ramiz” (1941), C.Cabbarlının 
«Aydın», «Yaşar» (1943, 1946), V.Lyubimovun “Snejok” 
(1945), V.Şekspirin “On ikinci gecə” (1946), A.Fadeyevin 
«Gənc qvardiya» (1948), H.Seyidbəyli və İ.Qasımovun «Uzaq 
sahillərdə» (1955), N.Hikmətin «Qəribə adam» (1957), R.Rza-
nın «Qardaşlar» (1956), Ə.Məmmədxanlının «Şirvan gözəli», 
«Şərqin səhəri» (1958), V.Krenin «Dərin köklər», Malyuginin 
«Nyu-Yorka yol» (1946), İ.Volitrinski və P.Rubinşteynin «Ento-
ni Qrantın cinayəti» (1854), M.Vinnikovun «Akasiya çiçəklənən 
vaxt» (1963), İ.Əfəndiyevin «Sən həmişə mənimləsən» (1967), 
L.Tolstoyun «Canlı meyit» (1970), S.Dağlının «Mənziliniz mü-
barək» (1971), N.Xəzrinin «Sahillər və talelər» (1973), A.Sa-
qarelinin «Xanuma» (1975) və b. göstərmək olar. 

1941-ci il sentyabrın 7-də Bakı Filarmoniyasının zalında To-
fiq Quliyevin rəhbərliyi ilə ilk dəfə çıxış edən Dövlət Estrada 
Orkestri milli cazın təməlini qoydu. Azərbaycanda estrada mu-
siqisi vüsət aldı və bu janrın ilk nümunələrinin yaranması məhz 
Tofiq Quliyevin adı ilə bağlıdır. 
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1941-ci ildə orkestrin kollektivi rəhbərilə birgə 402-ci Azər-
baycan diviziyasının tərkibinə daxil olaraq, döyüşlər gedən Kras-
nodar, Mozdok, Kerç şəhərlərində cəbhənin ön xəttində konsert 
proqramları ilə çıxış edirdi. Bu konsertlərdə xalq mahnıları ilə ya-
naşı Tofiq Quliyevin vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq mahnıları səslə-
nirdi. Surikovun sözlərinə «Bir addım da geriyə olmaz», «Vətən 
haqqında mahnı» (söz. R.Rzanındır), «Döyüşçü nəğməsi», 
«Azərbaycan diviziyası» (söz. Z.Xəlilindir), «Meşə qarnizonun-
da» (söz. İ.Şamovundur), “Sıra mahnısı” (söz. V.Surikovundur), 
“Qafqaz süfrə mahnısı” (söz. Q.Stroqanovundur) mahnıları faşist 
işğalçıları ilə üz-üzə duran döyüşçülərə ruh verirdi. Hərbi paltar 
geymiş bu musiqiçilərin rəhbəri Tofiq Quliyev idi. 

T.Quliyevin yaradıcılığında kino musiqisi də önəmli yer tu-
tur. 1941-ci ildə ilk dəfə «Səbuhi» filminə musiqi bəstələyən 
Tofiq Quliyev, bütün yaradıcılığı boyu bu janra müraciət et-
mişdir.  

1944-cü ildən Tofiq Quliyev məşhur caz ustası Eddi Rozner-
lə yaradıcılıq əməkdaşlığı edir, onun orkestri üçün «Avara» hind 
kinofilminin, «Qara gözlər» romansının və uşaq mahnılarının 
mövzuları əsasında maraqlı kompozisiyalarını işləyir. 

1946-47-ci illərdə Rəşid Behbudovla birlikdə həm pianoçu, 
həm də təkrarsız mahnıların müəllifi kimi çıxış edən bəstəkar, 
Sovetlər Birliyinin bir çox şəhərlərində milyonlarla dinləyicinin 
rəğbətini qazanır. Bu konsertlərdə parlaq pianoçu T.Quliyev 
özünün fortepiano əsərlərini də ifa edirdi. Həmin illərdə o, 
«Azərbaycan» (söz. S.Vurğunundur), «Açılır səhər» (söz. N.Do-
rizonundur), “Daşkəsən haqqında mahnı” (söz. N.Cəfərovun-
dur), “Bahar mahnısı” (söz. T.Eyyubovundur) və s. mahnıları 
bəstələyir. 

1948-ci ildə Tofiq Quliyev Moskvaya qayıdaraq Konservato-
riyanın III kursuna daxil olur və dirijorluq fənni üzrə professor 
Ginzburqun, kompozisiya üzrə isə professor N.Qolubevin 
sinfində yarımçıq qalmış təhsilini davam etdirir. Həmin illərdə 
o, fortepiano üçün prelüdlər, «Qaytağı» pyesini, fortepiano üçün 
Variasiyalar, skertso, romans və mahnılar, radio pyeslərinə, 
Moskvanın Yermolova adına Dram Teatrının səhnəsində tama-
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şaya qoyulmuş S.M.Svetlovun «Xəzər üzərində şəfəq» pyesinə 
musiqi bəstələyir. 

1951-ci ildə Moskva Konservatoriyasını müvəffəqiyyətlə bi-
tirən Tofiq Quliyev professor A.Qaukun sinfində dirijorluq üzrə 
aspiranturaya daxil olur. Moskvada oxuduğu illərdə o, Moskva 
Dövlət Filarmoniyasının orkestri ilə çıxış edərək Qlazunov, 
Mendelson, Çaykovski, Q.Qarayevin əsərlərinə dirijorluq edir. 

1954-cü ildə T.Quliyev təhsilini tamamlayıb, Bakıya qayıdır 
və respublikanın musiqi həyatına qoşulur.  

1954-58-ci illərdə T.Quliyev Azərbaycan Dövlət Konserva-
toriyasında orkestr sinfinə rəhbərlik edir, opera hazırlığı və alət-
şünaslıq sinifləri üzrə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur. 

Bəstəkarın 1955-ci ildə nəşr edilmiş «15 Azərbaycan xalq 
rəqslərinin işləmələri» məcmuəsi xalq melodiyalarının fortepia-
no üçün işləmələrinin ilk nümunələrindəndir. 

1958-59-cu illərdə T.Quliyev M.Maqomayev adına Dövlət 
Filarmoniyasının bədii rəhbəri, 1961-ci ildən direktoru vəzifə-
sini icra edir. 

Sənətindəki uğurlara görə Tofiq Quliyev 1958-ci ildə Azər-
baycan Əməkdar İncəsənət xadimi fəxri adına layiq görülmüş-
dür. 1959-cu ildə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif olun-
muş və Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir. 

Tofiq Quliyev daim yaradıcılıq axtarışlarında olan, müraciət 
etdiyi mövzuların ifadəsi üçün yeni orijinal yollar axtaran bir 
sənətkar idi. Bu səbəbdən onun yaradıcılığı janr rəngarəngliyi ilə 
seçilir. 

50-ci illərin sonunda bəstəkar Rəsul Rzanın sözlərinə solist, 
xor və simfonik orkestr üçün «Moskva haqqında mahnı» kan-
tatasını bəstəlyir. Bu kantata 1959-cu ildə Moskvada keçirilən 
Azərbaycan mədəniyyəti ongünlüyündə ifa edilmişdir. 

Klassik 5 hissəli rondo formasında yazılmış kantatanın möv-
zu materialını xalq mahnı yaradıcılığı, kütləvi mahnı və kantata-
oratoriya janrı üçün səciyyəvi olan melodik intonasiyalar təşkil 
edir.  
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Qeyd etmək lazımdır ki, Tofiq Quliyevin musiqi təfəkkürü-
nün təyinedici xüsusiyyətlərindən biri forma sərbəstliyinin, fak-
tura quruluşunun vəhdəti burada da özünü büruzə verir. 

Kantatanın fakturası bütövlükdə akkord harmonik xoral üs-
lublu olsa da, onun melodikası bəstəkara xas vokal təbiətlidir. 

Müəllif əsərin ideyasının açılmasında təzadlı mövzuların 
konstruktiv birləşmələrindən istifadə edir. Belə ki, əsas mövzu-
nu baslarda, instrumental müşayiətdə, xalq mahnısını isə orta re-
gistrdə soprano və tenorda səsləndirən bəstəkar vokal-polifonik 
inkişaf prinsiplərdən istifadə etmiş, bu sadə melodiyanı getdikcə 
lad-harmonik ünsürlərlə (lad-harmoniya, ritm, tembr səviy-
yəsində) zənginləşdirərək simfonikləşdirilmiş möhtəşəm bir əsər 
yaratmışdır. 

0853,cü ildə görkəmli sənətkar Azərbaycan SSR Ali Soveti 
Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə Azərbaycan Xalq artisti fəxri adı-
na layiq görülmüşdür− 

0855,cı ildə T−Quliyev Çexoslovakiyada keçirilən Azərbay,
can incəsənəti günlərinin iştirakçısı olur− Bu səfərin təəssüratın,
dan yaranmış «Praqa haqqında mahnı»+  «Bratislava haqqında 
mahnı» Çexoslovakiyada nəşr olunmuş və geniş populyarlıq qa,
zanmışdır− 

1966-cı ildə T.Quliyev Tacikistan kinostudiyasının dəvəti ilə 
M.Tursunzadənən ssenarisinə “Həsən Arbakeş” filminə musiqi 
bəstələyir. 

1967-68-ci illərdə T.Quliyev «Məhəbbət haqqında mahnı» 
baletini bəstələyir (libretto müəllifləri K.Bokkadoro və V.Riyev). 
Bir-biri ilə təzadlı surətdə birləşən üç xoreoqrafik novella – 
«Payız», «Toska» və «Atalar» baletin əsasını təşkil edir. Əsərin 
süjet xətti Vətənə məhəbbət, sevgi və insan şəxsiyyətinin tərbiyəsi 
problemləri ilə bağlıdır. Xalq rəqsinin təbiətini dərindən duyan 
bəstəkarın baletdə yaratdığı obrazlar orijinal rəqs nümunələridir. 

1968-ci ildə Tofiq Quliyev Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı-
nın katibi, 1973-cu ildə birinci katibi seçilmişdir.     

1972-ci ildə isə Ş.Qurbanov adına musiqili komediya teatrının 
səhnəsində “Sabahın xeyir, Ella” operettası tamaşaya qoyulur.  
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Tofiq Quliyev bir sıra maraqlı simfonik əsərlərin də müəllifi-
dir. Bəstəkarın simfonik orkestr üçün yazdığı “Azərbaycanın se-
vinci” rəqs süitası, “Təntənəli uvertüra”, “Xoreoqrafik süita”, 
“Qaytağı” bu janrda bəstələnən ən maraqlı əsərlərdəndir. Onun 
simfonik yaradıcılığında xüsusi yeri “Simfonik rəqslər” tutur. Bu 
parlaq və əlvan janr lövhələri bəstəkarın fortepiano üçün işlədiyi 
“15 Azərbaycan xalq rəqsləri”nin əsasında ərsəyə gəlmişdir. 

Simfonik orkestrin geniş ifadə imkanlarını böyük həssaslıqla 
duyan, zəngin yaradıcılıq təxəyyülünə malik Tofiq Quliyev or-
kestr koloriti sahəsində orijinal tapıntıları ilə fərqlənən parlaq-
emosional lövhələr yaratmışdır. Bu baxımdan “Ögey ana”, “Gö-
rüş”, “Qızmar günəş altında” kinofilmlərinin musiqisi əsasında 
yazdığı simfonik süitalar mahnı mövzularının zənginliyi, bədii 
obrazların ümumiləşdirilməsi, intonasiyaların konkret ifadəsi ilə 
səciyyələnir və kompozisiya bütövlüyü ilə seçilir. 

Süitaların hissələrinin quruluşunda musiqi və dramaturgiya 
baxımından möhkəm bir daxili məntiq vardır. Bu səbəbdən onlar 
müstəqil bədii əsər kimi qavranılır. 

1974-cü ildə Həsən Seyidbəylinin ssenarisi əsasında çəkilmiş 
«Nəsimi» filmi VII Ümumittifaq kinofestivalında mükafatlandırı-
lır, filmin bəstəkarı Tofiq Quliyev Dövlət mükafatına layiq görü-
lür. 1976-cı ildə bəstəkarın musiqisi ilə daha iki film – H.Seyid-
bəylinin ssenarisinə “Xoşbəxtlik qayğıları” və M.F.Axundovun 
əsəri əsasında “Dərviş Parisi partladır” filmləri ekranlara çıxır. 

80-ci illərdə bəstəkar yenə də kantata janrına müraciət edə-
rək «Bahar respublikası» kantatasını yazır. Bu əsər ilk dəfə 
Azərbaycan bəstəkarlarının VI qurultayında ifa edilmişdir.  

Alman faşizmi üzərindəki qələbənin 40 illiyinə həsr edilmiş 
oratoriyanın da (söz. Nəbi Xəzrinin) müəllifi Tofiq Quliyevdir. 
Səmimi və aydın ifadə tərzi, melodik zənginliyi, orkestr-
ləşdirilməsi və forma bitkinliyi ilə diqqəti cəlb edən bu əsər 
bəstəkarın çoxcəhətli istedadının aydın təzahürüdür. 

1990-cı ildə Tofiq Quliyev Bəstəkarlar İttifaqının VII qurul-
tayında İttifaqın sədri seçilmiş və ömrünün sonuna kimi bu 
vəzifədə çalışmışdır. Tofiq Quliyevin Bəstəkarlar İttifaqına rəh-
bərlik etdiyi illərdə respublikanın musiqi sənətinin inkişafında 
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mühüm rol oynayan musiqi festivalları, ümumittifaq və res-
publika müsabiqələri, «Musiqi baharı», «Bakı payızı» festivalları 
keçirilirdi. 60-cı illərdən başlayaraq mütəmadi olaraq ifaçıların 
Zaqafqaziya müsabiqələri keçirilir. Bu müsabiqələr gənc mu-
siqiçilərin yaradıcılıq səviyyələrinin inkişafında mühüm amil idi. 

Məhz həmin illər ərzində Tofiq Quliyev gənc bəstəkar kadr-
larının yetişdirilməsi sahəsində çox məhsuldar çalışmış, Azər-
baycanın musiqi həyatında fəal iştirak etmişdir. Gənc bəs-
təkarların əsərlərinin ifasının təşkilində onun böyük xidmətləri 
olmuşdur. 

Respublikada bütün ədəbi-bədii, mədəni tədbirlərin – ple-
num, qurultay, musiqi festivalları, olimpiadalarda, müsabiqə-
lərdə, televiziya və radionun musiqili-ədəbi verilişlərində, bütün 
musiqi məclislərində Tofiq Quliyevin iştirakı, qısa çıxışı həmin 
tədbirlərə xüsusi rövnəq verirdi. Bu tədbirlərdə Tofiq Quliyev 
həmişə münsiflər heyətinin üzvü, sədri olmuşdur.  

1976-cı il martın 25-də M.Maqomayev adına Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində Vətən, sülh və dostluq haq-
qında səslənən mahnılar, ənənəvi Bahar bayramında, uşaqlar və 
gənclər üçün musiqi həftəsinin açılışı zamanı ciddi marağa səbəb 
oldu. Bu tədbirin təşkilatçısı Tofiq Quliyev idi. 

1976-cı ilin oktyabrında məktəblilərin III respublika mahnı və 
rəqs bayramında, Bakı ictimaiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə 
1977-ci ilin yanvarında keçirilən Hindistan Respublikasının 27-ci 
ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə, habelə Vaqif Mustafazadənin 
xatirə gecəsində, Bakı caz festivalında, məktəblilərin Beynəlxalq 
uşaq gününə həsr olunmuş bədii özfəaliyyət respublika olimpia-
dasında, Bəstəkarlar İttifaqının Şuşa şəhər təşkilatının açılışında, 
uşaq bədii özfəaliyyət kollektivlərinin və gənc ifaçıların III 
respublika baxış-müsabiqəsində, “Bakı payızı” musiqi festivalla-
rında və bir çox digər tədbirlərdə onun bir vətənpərvər sənətkar, 
təcrübəli mədəniyyət xadimi kimi bütün varlığı ilə iştirakı, 
çıxışlarında çox dəyərli tövsiyələri həmin tədbirlərin iştirakçıla-
rının yadından çıxmıyacaqdır.      

Tofiq Quliyev dövri mətbuatda musiqi sənəti ilə bağlı dərc 
olunmuş böyük sayda məqalələrin müəllifidir. Bu məqalələr 
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onun müdrik bir sənətkar kimi nəzəri baxışlarını, doğma in-
cəsənətimizin sabahı haqqında düşüncələrini əks etdirir. 

Böyük sənətkar olmaqla yanaşı, T.Quliyev hamıya qarşı çox 
xeyirxah, qayğıkeş və sadə insan idi. Yüksək mədəniyyət sahibi 
kimi o, əhatəsində olanlara xoş rəftar, ünsiyyətdə olmaq qabiliy-
yətinə malik idi. Onun Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərlik etdiyi 
illərdə Azərbaycan bəstəkarları arasında sağlam rəqabət gözəl 
sənət əsərlərinin yaranmasına təkan verirdi. Respublikada bəs-
təkar yaradıcılığı böyük vüsət almışdı. Tofiq Quliyevin bu sahə-
də zəhməti az olmamışdır. Onun geniş ictimai fəaliyyəti dinləyi-
cilərin qəlbini oxşayan yeni-yeni emosional musiqi əsərləri yarat-
mağına heç də mane olmurdu. 

1998-ci ildə Tofiq Quliyev «İstiqlal ordeni» ilə təltif olun-
muşdur. 

T.Quliyev 2000-ci il oktyabr ayının 4-də Bakıda vəfat etmişdir. 
 

MAHNI YARADICILIĞI 
 

Azərbaycan xalqının mədəni, mənəvi sərvətinin ayrılmaz 
hissəsini təşkil edən Tofiq Quliyevin mahnıları nəinki respubli-
kamızda, onun hüdudlarından kənarda da şöhrət qazanaraq, 
daim sevilməkdədir. Tofiq Quliyevin uzun illərdən bəri səslənən 
mahnıları həyatımızın salnaməsinə çevrilmişdir. Bəstəkar bu əs-
rarəngiz “yüngül” janrın çətinliyini dərk edərək, fədakar yaradı-
cılığı ilə mahnını əsl sənət əsəri zirvəsinə qaldırmışdır. 

Azərbaycanda obraz-intonasiya quruluşu baxımından key-
fiyyətcə yeni kütləvi mahnının yaranmasındakı tarixi xidmətlər 
məhz T.Quliyevə məxsusdur. Onun müəllifi olduğu musiqili 
komediyalar, kantatalar, instrumental nümunələr, kino musiqi-
sində məhz mahnı bəstəkarının dəst-xətti müşahidə olunur. 
Mahnı, Qara Qarayevin təbirincə “onun yaradıcılığının leytjanrı 
olaraq, öz növbəsində, bəstəkarın kino musiqisinə və operettala-
rına sirayət etmişdir.” Məhz bu sahədə Tofiq Quliyev dəst-xətti 
və fərdi üslub xüsusiyyətləri aydın müşahidə olunur. 

Tofiq Quliyevin bütün əsərləri mahnıvariliklə aşılanmışdır. 
Bəstəkarın musiqisinin əsas, müəyyənedici amili və melodikada 
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adekvat əksini tapan lirizm məhz mahnıda və mahnıvarilikdə 
xüsusilə dolğun təzahür edir.  

 Onun nəfis, zərif melodiyaları zənginliyi və emosionallığı 
ilə seçilir. Bu, bəstəkarın yaradıcılıq üslubunun əsas xüsusiyyət-
lərindən olaraq mahnılarına fərdilik, bənzərsizlik və səmimiyyət 
verir. T.Quliyevin mahnılarında milli musiqimizin, muğam, 
mahnı və rəqslərimizin səciyyəvi xüsusiyyətləri özünü aydın 
büruzə verir, eyni zamanda, müasir kütləvi mahnının, estrada və 
caz musiqisinin xüsusiyyətlərini də özündə əks etdirir.  

Məlumdur ki, Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi yaradıcılığı 
milli təfəkkür normaları ilə Avropa təfəkkürü xüsusiyyətlərinin 
sintezi, qovuşmasının müxtəlif nümunələri ilə zəngindir. Ayrı-
ayrı sənətkarların hər birinin yaradıcılıq üslubunda bu proses 
müxtəlif səpkidə inkişaf edərək, şəxsi ifadə tərzini müəyyən-
ləşdirməyə yönəlmiş ifadə vasitələrinin seçilməsi ilə müşahidə 
olunur. 

T.Quliyev də bu iki amilin qarşılıqlı əlaqəsi probleminin həllində 
öz fərdi üslubunu yaratmışdır. Bəstəkarın yaradıcılıq dəst-xəttində 
əsas müəyyənedici cəhət – melodik üslub və lad sistemidir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, mahnı təkcə sayına görə deyil, əhəmiy-
yətinə görə də Tofiq Quliyev yaradıcılığında aparıcı rol oynayır. 
Onun mahnıları uzun illərdir ki, həyatımızın ayrılmaz hissəsinə 
çevrilmişdir 

Bəstəkarın vətənpərvərlik hissləri ilə aşılanmış mahnılarında 
doğma yurdun mənzərəsi, təbiəti, xeyirxah, fədakar insanların 
əməyi, məhəbbəti vəsf olunur.  

Nəğməkar bəstəkar həqiqətən də “Ürək mahnıları” yaradaraq 
bütün ömrü boyu bu janra sadiq qalmış və 200-dən artıq mah-
nıya “həyat vəsiqəsi” vermişdir. 

 Onun mahnılarının konstruksiya kamilliyi intonasiya inki-
şafının dramaturji məntiqi ilə vəhdət təşkil edir. Tofiq Quliyevin 
yaradıcılığında əsas amil olan mahnıvarilik onun musiqi dilinin 
bütün komponentlərində – harmoniyada, metroritmdə, forma 
quruluşu və strukturda özünün adekvat əksini tapmışdır. 

Tofiq Quliyevin mahnılarını geniş nəfəsli melodiya, xalq 
musiqi dilinə yaxınlıq fərqləndirir. Bəstəkarın mahnılrında musi-
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qi ilə sözün vəhdəti tam dolğunluğu ilə öz həllini tapır. Onun 
mahnılarının melodiyaları həmişə intonasiya cəhətdən son dərə-
cə yeni və təbiidir, onlarda ahəngdarlıq və improvizasiyalılıq 
məharətlə uyğunlaşır. Bu melodiyalara incəlik, romantik uçuş, 
poetikliklə yanaşı, ehtiraslı dramatizm də xasdır. 

Mahnıların musiqi dili harmoniya zənginliyi, ifadəliyi, səmi-
miliyi, ekspressivliyi ilə səciyyələnir. Onlarda nikbin, gümrah 
obrazlar, həyatımızın müxtəlif sahələri, müasirlərimizin fikir və 
duyğuları, onların mənəvi aləmi təcəssüm olunur. Onun mahnı-
ları səsləndikdə bu musiqinin kim tərəfindən bəstələndiyini dər-
hal təyin etmək mümkündür. Tofiq Quliyevin dəst-xətti hər mu-
siqi cümləsindən duyulur. 

Tofiq Quliyev lirik bəstəkardır. Lirika onun bütün yaradıcılı-
ğında əsas yer tutur və ana xəttini təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, 
bəstəkarın janr və mövzu rəngarəngliyi ilə seçilən mahnılarını li-
rik əhval-ruhiyyə birləşdirir. Bu mahnılarda insanın daxili aləmi 
ən fərqli nöqtələrdən təsvir olunur. 

Sənətkarın lirikası heyranedici dərəcədə incə və şairanədir. 
Onun Nizami, Xaqani və Nəsiminin sözlərinə bəstələdiyi “Kön-
lüm”, “Sevgilimə” (söz. Nizaminindir), “Bəxtəvər oldum” (Xa-
qani), “Gərəkməz” (Nəsimi) romansları şəffaf lirikası, yüksək 
emosionallığı, musiqi və poetik mətnin vəhdəti ilə seçilərək, 
Azərbaycan vokal musiqisinin ən gözəl nümunələri ilə bir cərgə-
də durur.  

Mahnı mövzularının rəngarəngliyi, çoxşaxəliyi bəstəkarın 
müxtəlif Azərbaycan və rus şairlərinin yaradıcılığına müraciət 
etməsini şərtləşdirir. O, Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Nəbi Xəzri, 
Mixail Svetlov, Konstantin Simonov, V.Lebedev-Kumaçın, Sü-
leyman  Rüstəm,  Zeynal  Cabbarzadə,  Teymur  Elçin,  Tələt  Əy-
yubov, Fikrət Qoca, V.Jarov və U.Vinnikov kimi şairlərin sözlə-
rinə mahnı bəstələmişdir. 

Tofiq Quliyevin doğma yurdun vəsfinə həsr olunmuş mahnıla-
rından Səməd Vurğunun sözlərinə yazılmış “Azərbaycan” mahnısı 
lirik səmimiyyəti və epik rəvayətliliyi ilə seçilir. Mahnının məzmu-
nunun çoxcəhətliliyi onun geniş inkişafını şərtləndirir. Burada 
müxtəlif bədii-emosional tərzli rəngarəng elementlərin sintezinə 
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rast gəlmək olar: sərbəst reçitavliklə rəqsvarilik, muğam improvia-
siyalılığı ilə aşıq musiqisi, zəngin ritm sərbəstliyini özündə ehtiva 
edən təzadlı mövzular – bunların hamısı mahnının bədii dəyərini 
artıraraq, mahnı üslubunun sərhədlərini genişləndirir və onu 
ballada janrına yaxınlaşdırır. Burada, eyni zamanda, iki mahnı 
janrının – vətənpərvərlik və lirik mahnı janrının sintezi yaranır. 

Bu özünü artıq mahnının müqəddiməsində büruzə verir. Belə 
ki, müqəddimənin birinci hissəsi (Moestozo), bir qədər təntənəli 
marş, himn xüsusiyyətlidir. Faktura sıxlığı, dinamika (mf, ff) 
buna dəlalət edir. 

 

 
 
İkinci hissə (Andante) – lirik romans sferasına aparır. Burada 

mənzərə obrazları üstünlük təşkil edir. Faktura dəyişkənliyi baş 
verir, kolorit, tembr rəngarəngliyi nəzərə çarpır. 

 Şeir mətninin məzmunu musiqidə bütün incəlikləri ilə dinlə-
yiciyə çatdırılır. 

T.Quliyev şeirə, şairə böyük məsuliyyətlə yanaşırdı. Onun 
üçün şeir – mahnıda təcəssüm tapa biləcək qəlb dünyasıdır. Hər 
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hansı mahnısında mütləq şairlə bəstəkar “məni” qovuşmalıdır. 
İnsan ağrı-acısını, istəyini-sevgisini məhz bu aləmdə yaşama-
lıdır. «Axşam mahnısı», «Qızıl üzük», «Qəmgin mahnı», «Bahar 
nəğməsi», «Arzular», «Sənə də qalmaz», «Mən sənin, sən mə-
nim», «İlk bahar», «Məhəbbət valsı» milli musiqi incəsənətimi-
zin dəyərli inciləridir. 

T.Quliyevin mahnı yaradıcılığını fərqləndirən cəhətlərdən bi-
ri onun kiçik bir janr çərçivəsində insanın daxili aləminin ən 
fərqli nöqtələrindən təsvir etmək bacarığıdır. Onun hər mahnısı 
sanki bir duyğunun, bir yaşantının kiçik hekayəsidir  

Rəsul Rzanın sözlərinə bəstələnmiş “Sənə də qalmaz” mah-
nısı bəstəkarın vokal lirikasının gözəl nümunələrindən biridir. 
Bu mahnıda məhəbbət lirikası son dərəcə həyəcanlı və ekspres-
siv səciyyələndirilmişdir. 

 Mahnının məzmunu məhəbbət harayı, ayrılıq, tənhalıq həs-
rəti, qəhrəmanın şıltaq sevgilisinə uyğundur. İfadəli mətn bəstə-
karın emosional, təsirli, intonasiya səmimiliyi və eyni zamanda, 
incə psixologizmi ilə seçilən musiqisində ustalıqla təcəssüm 
olunmuşdur.  

Mahnının melodiyası son dərəcə ifadəlidir. Bəstəkar geniş 
oxunaqlı kantilenaya deklamasiya elementlərini daxil edir.  

Mahnı tembr və faktura rəngarəngliyi ilə seçilən fortepiano 
müqəddiməsi ilə başlayır. İlk iki xanə “zirvə-mənbə”dən başla-
yır. Bu qısa melodik qurum sonradan inkişaf etdirilərək mühüm 
intonasiyanı cəmləşdirən tezis şəklində verilir. Melodik formu-
lanın belə təqdimatı melodiyanın muğam xüsusiyyətli olmasın-
dan xəbər verir. Mahnının əsasını – “do” səsi ətrafında gəzişmə 
hesabına genişləndirilən, aşağı istiqamətli böyük tersiya (“si” –
“sol”) intonasiyası təşkil edir. 
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Poetik mətni böyük həssaslıqla izləyən müəllif bir qədər qey-
ri-adekvat (3+3), repriza elementli iki hissəli formaya müraciət 
edir.      

Mahnının kulminasiyasında (“Yalqızam, yalqız”) bəstəkarın 
üslubuna xas olan başqa məqama keçid baş verir (“Segah”dan 
“Müxalif”ə). Burada melodiyanın xarakteri dəyişir: deklamasi-
yalılıq, patetika və həmişə olduğu kimi, Quliyev dəst-xətti üçün 
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səciyyəvi olan, melodiyanın fortepiano partiyasında təkrarı mü-
şahidə olunur. 

Nəqəratdakı uzaq tonal qarşılaşdırmaları (d-moll, c-moll, F-dur, 
E-dur) musiqiyə intonasiya gərginliyi, həyəcan, ruh yüksəkliyi 
verir.  

     

 
Mahnını səciyyələndirən geniş ekspressiya, böyük daxili 

hisslərin təcəssümü onu romans janrına yaxınlaşdırır. “Sənə də 
qalmaz” bəstəkarın digər mahnıları kimi tezliklə populyarlıq qa-
zanaraq, bu gün də təravətini itirməmişdir. 

T.Quliyevin mahnılarının mövzu dairəsi çox genişdir. Onun 
yaradıcılığında Vətən mövzusu (Azərbaycan, Bakı haqqında mah-
nılar), müharibə («Yürüş», «Geriyə bir addım da olmaz», 
söz.V.Surikovundur), «Döyüşçülər nəğməsi» (söz. Z.Xəlilindir), 
xalqlar dostluğuna («Tbilisi dənizi», söz T.Elçinin, «Praqa haq-
qında mahnı»), zəhmət adamlarının fədakar əməyinə («Neftçi 
nəğməsi», söz. M.Svetlov və S.Rüstəmindir), «Saçaqlanan qızıl», 
söz. A.Jarovundur) həsr olunmuş, dostluq və məhəbbəti tərənnüm 
edən mahnılar dinləyici qəlbinə yaxındır. 

60-cı illər bəstəkarın yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü ol-
muşdur. Məhz bu dövrdə onun böyük qrup mahnıları yaranır: 
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«Axşam görüşləri», «Tez gəl», «Bakının qızları», «Bakı 
haqqında» silsilə nəğmələri, «Azərbaycana gəlin», «Ordenli Ba-
kı», «Bahar bayramı», «Moldova-Azərbaycan», «Qız qalası», 
«Səninlə», «Gəl, ay qız!», «Dedim-dedi» kimi mahnılar məhz 
həmin dövrdə yaranmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Tofiq Quliyevin yaradıcılığında 
bəstəkarın melodikası üçün səciyyəvi olan və gözəl bələd oldu-
ğu improvizasiya texnikası, müxtəlif məqam strukturlarının sər-
bəst improvizasiyalı uzlaşmaları özünü aydın büruzə verir. Bu-
nunla yanaşı muğamlarımızda olduğu kimi, bu improvizasiya 
Tofiq Quliyevin mahnılarında dəqiq forma çərçivəsində təqdim 
edilir.     

 Bəstəkarın mahnılarından danışarkən fortepiano müşayiəti-
nin rolunu da, xüsusi qeyd etmək lazımdır. Vokal partiyanı mü-
şayiət edən fortepiano burada təkcə təsviri xüsusiyyət daşımır. 
Çox vaxt fortepiano mahnının bir-növ bədii-emosional hazırlığı 
rolunu oynayır. “Bəxtiyar” filmindən “Dostluq mahnısı”, “Bakı 
haqqında mahnı” (“Telefonçu qız”), “Tez gəl”mahnıları bu qə-
bildəndir. Fortepiano Tofiq Quliyev mahnılarında melodiyaya 
böyük ifadəlik və kolorit verərək, mahnının musiqisinin mühüm 
komponentinə çevrilir. Məhz müşayiət poetik və musiqi mət-
ninin uzlaşmasında faktura dəyişkənliyini təmin edir və kom-
pozisiyanın bütün tərkib hissələrinə diqqət yetirərək, melodiya 
ilə mətnin həmahəng səslənməsinə nail olur.     

Müşayiətin fakturasında sadə polifonik elementlərin rolunu 
qeyd etmək lazımdır. Bəstəkarın mahnılarında fortepiano tez-tez 
vokal səslə dialoqa girərək, ayrı-ayrı frazalarla səsləşir. Bununla 
bərabər, vokal partiyanın melodik xətti adətən müşayiətdə tək-
rarlanır. “Zibeydə”, “Gəmgin mahnı” bunun aydın təzahürüdür. 
Bəzən mahnılarda səs və fortepiano partiyaları arasında ritmik 
təzadlığa rəst gəlinir. Belə ki, “Tez gəl” (söz.Z.Cabbarzadənin-
dir) mahnısının orta hissəsinin fortepiano müşayiəti 6/8, vokal 
partiyası isə ¾ vəzinlidir. Bu üsul xalq musiqisi, xüsusilə, ritmik 
muğamlar üçün səciyyəvidir.  
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Fortepiano müşayiətinin əsas funksiyalarından biri də qəhrə-
manın obraz-intonasiya aləmini yaratmaqla yanaşı, mahnının 
ümumi ovqatını dinləyiciyə çatdırmaqdır. 

Tofiq Quliyevin mahnı yaradıcılığında caz musiqisi üslubu-
nun təsirini də müşahidə etmək olar. Bu da onun təbiətindən, caz 
musiqisinə olan marağından və ola bilsin ki, bəstəkarın A.Tsfas-
manın orkestrində pianoçu kimi çalışmasından irəli gəlir. 

 Bəstəkarın mahnı yaradıcılığında assimilasiya olunan müx-
təlif üslub xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, onun musiqisinə xas 
şüurlu nəzarət və ən başlıcası dərin xəlqilik, həmişə bəstəkarı 
eksperimental ifratçılıqdan qoruyurdu. Nəticədə Tofiq Quliyev 
təravətli, daxilən qanunauyğun və mükəmməl, sırf özünəməxsus 
üslubunu yarada bilmişdir. O, milli köklərə söykənərək xalq 
mahnı ənənələrini davam etdirmiş, Azərbaycan mahnı sənətini 
yeni janrlarla zənginləşdirmişdir. Mahnı janrında valsların təşək-
külü məhz Tofiq Quliyevin adı ilə bağlıdır.       

Məlumdur ki, Tofiq Quliyev Bakı haqqında ən çox mahnı ya-
ratmış bəstəkardır. Bu mahnılarda doğma şəhərini hədsiz məhəb-
bətlə sevən bir insanın hissləri tərənnüm olunur. Bu mənada 
«Bəxtiyar» filmindən «Bakı haqqında mahnı» bəstəkarın tikilən, 
böyüyən, çiçəklənən şəhərinə həsr etdiyi şərəf və şöhrət himnidir. 
Mahnı tez bir zamanda populyarlaşaraq dillər əzbəri oldu. Buna 
səbəb mahnının musiqisindəki ifadəlilik və doğma şəhərə 
məhəbbət, iftixar hisslərinin tərənnümü olmuşdur. 

Janr etibarilə bu mahnı rəqs musiqisilə mahnıvariliyin üzvi 
sintezinin aydın təzahürüdür. 

Mahnının müqəddiməsi musiqi obrazının formalaşmasında 
böyük rol oynayır. Aşıq musiqisinə xas olan kvarta sıçrayışı – 
(do-fa) «E-hey!» başlanğıc intonasiyası – ilk notlardan mahnının 
rəqs xarakterli melodiyasına xalq mahnılarına xas intonasiya, 
metroritmik xüsusisyyətlər verir. Qeyd etmək lazımdır ki, bəstə-
karın melodik üslubu üçün səciyyəvi olan bu qısa melodik struk-
tur, özündə sonradan inkişaf etdiriləcək ən mühüm intonasiyanı 
cəmləşdirən tezis şəklində verilir.   
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Xalq rəqs musiqisi üçün xarakterik 6/8 vəznli ritm burada us-
talıqla rəqsvari, sırf mahnı melodiyası ilə uyğunlaşdırılmışdır. 
Bəstəkar mahnıda xalq musiqisi üçün səciyyəvi olan variantlılıq 
inkişaf prinsiplərindən geniş istifadə edir. 

Mahnının musiqisinin əsas komponentlərindən olan forte-
piano müşayiəti poetik və musiqi mətnlərinin əsas dayaq nöq-
tələrinin dəyişkənliyi prinsipinə əsaslanır. Müxtəlif faktura 



 381 

növləri – akkord, unison, virtuoz passajların mövcudluğu da 
buradan irəli gəlir. 

Bəstəkar fortepiano müşayiətində, musiqi və mətnin uzlaş-
masında faktura dəyişkənliyini təmin edərək, melodiya ilə mət-
nin həmahəng səslənməsinə nail olur.  

T.Quliyevin mahnılarında üslubun formalaşmasında məqam 
sistemi mühüm rol oynayır. Bəstəkar çox vaxt əsas məqamı 
başqası ilə, bəzən çox uzaq bir məqamla uzlaşdırır. Bu ba-
xımdan “Bakı haqqında mahnı”nın modal təşkili də maraqlıdır. 

 Mahnı əsasən bayatı-şiraz məqamında olsa da, müxtəlif 
köklərdə reallaşmışdır: başlanğıc fraza (fortepiano müqəddimə-
sində) «si» kökündə, sonda isə fa tonallığındadır. Burada ya-
ranmış modal transpozisiya, məqam düzümünü başqa yüksək-
liyə keçirməklə, mahnının dəyişkən kökdə yazılmasını nümayiş 
etdirir. Bayatı-Şiraz məqamı sekvensiya şəklində çahargah mə-
qamından kiçik parça ilə zənginləşdirilmişdir.      

«Görüş» kinofilmindən «Arzular» mahnısı özünəməxsus 
modulyasiyalar barədə gətirdiyimiz müşahidələr baxımından 
maraqlı nümunədir. 

Mahnı lirik əhval-ruhiyyəlidir. Fortepiano müşayiəti melo-
diyaya böyük ifadəlilik və kolorit verərək musiqinin əsas kom-
ponentinə çevrilir. Bəstəkarın melodikası üçün səciyyəvi olan 
improvizasiyalılıq bu mahnıda özünü daha aydın biruzə verir. 

Mahnının fortepiano müqəddiməsində bəstəkar iki məqamı – 
Bayatı-Şiraz və Segah-zabulu qarşılaşdırır. Mülayim axarlı me-
lodik xəttin məqam müəyyənliyinə baxmayaraq (Bayatı-Şiraz, 
Segah-zabul), poliharmonik effekt nəticəsində məqam-tonallıq 
aydınlığı tamamilə itir. Belə ifadə vasitəsi bəstəkarın üslubu 
üçün səciyyəvi olan Avropa və milli musiqi təfəkkürünün sinte-
zindən irəli gəlir. Bu da öz növbəsində müxtəlif tembrlərin into-
nasiyası, faktura modulyasiyaları, registr və tonal modulyasiya-
larının yaranmasını şərtləşdirir. 

Mahnının improvizasiya xarakterli fortepitano müqəddiməsi 
prelüdiya tipli intsrumental havanı (tütək) təsvir edir. Burada 
musiqi materialının faktura-harmonik mühiti (fonizm) çox rən-
garəng səslənir, impressionizm üslubuna yaxındır. 
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Janr etibarı ilə valsı xatırladan «Arzular» mahnısında 3 vəzn-
li ritmik formula və uçuş xasiyyətli melodiya bədii məzmunun 
açılmasında əsas amillərdəndir. İncə lirik rəqsvarilik burada 
aydın harmoniya ilə ustalıqla uyğunlaşdırılmışdır.      

Tofiq Quliyevin vokal musiqisinin maraqlı qollarından biri 
də onun romanslarıdır. Dahi Azərbaycan şairi Xaqaninin sözləri-
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nə yazılmış «Bəxtəvər oldum» romansı şəffaf lirikası, musiqi və 
poetik mətnin vəhdəti, yüksək emosionallığı ilə milli vokal 
musiqimizin ən gözəl nümunələrindən sayılır. 

Ü.Hacıbəylinin qəzəl-romans ənənələrini davam etdirən 
T.Quliyev bu janrı özünün fərdi üslubu üçün səciyyəvi olan xü-
susiyyətlərlə zənginləşdirmişdir. Onun qəzəlinin nəzərə çarpan 
xüsusiyyətlərindən biri, xalq mahnılarına xas oxunaqlığın musi-
qi ornamentikası elementləri və deklamasiyalılığı özündə birləş-
dirən tipik romans kantilenasıdır. Bununla yanaşı, faza inkişafı 
musiqiyə muğam forma quruluşunun təsirindən xəbər verir: ro-
mansın melodiyası xalq ifaçılığı təcrübəsində olduğu kimi, öz 
xarakteri, ifadə vasitələri baxımından improvizasiyalıdır, zəngin 
melizmlərlə bəzədilmişdir. 

Qəzəlin fortepiano müşayiəti vokal partiyasının məqam-in-
tonasiya ifadəliliyini daha da zənginləşdirir. Burada T.Quliyevin 
yüksək duyğulu musiqisi Xaqaninin şeir duyğuları ilə eyniləşir. 

Bəstəkar qəzəl janrına milli kuplet forması üçün xas xüsusiy-
yətlər daxil edir. Belə ki, T.Quliyev üslubu üçün səciyyəvi olan 
simmetriyalılıq, forma bitkinliyi romansı bu qəbildən olan başqa 
əsərlərdən fərqləndirir. 

Çahargah muğamının intonasiyaları üzərində qurulmuş for-
tepiano müşayiəti qəzəlin ekspressiv obrazını nümayiş etdirir. 
Müqəddimə çahargah məqamında çox ifadəli musiqi par-
çasından ibarət kulminasiyadan başlayır. 

Vokal partiyanın başlanğıcı müşayiətdə faktura dəyişkənliyi ilə 
qeyd olunur: harmonik fiqurasiyanı saxlayan bəstəkar, musiqiyə 
xalq çalğı alətlərinin səslənməsini təqlid edən yeni ritmik cizgi 
daxil edir. Bu iki xanə melodiyanın fonunu təşkil edərək, özündə 
mahnıvariliklə deklamasiyalılığı birləşdirir. 
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İfaçılıq  sənətinə tələbkarlıqla yanaşan Tofiq Quliyev mahnı-
larının taleyini Azərbaycanın ən gözəl müğənnilərinə həvalə et-
mişdir. Bəstəkarın mahnıları Bülbülün diqqətini cəlb etmiş və 
dahi müğənni onun bir çox mahnılarının ilk ifaçısı olmuşdur. 
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“Gözəldir”, “Vətənim dedim”, “Bəxtəvər oldum”, “Neftçi mah-
nısı” buna parlaq misal ola bilər. 

Şövkət Ələkbərova da ustad sənətkarın mahnılarının ilk ifa-
çısı olmuş və özünün təkrarsız ifası ilə bəstəkarın ecazkar əsərlə-
rindəki məzmunu, rəngarəng çalarları, incə, nəcib duyğulu təf-
sirlə dinləyicilərə çatdırmışdır. “Axşam mahnısı”, “Qəmgin 
mahnı”, “Bahar nəğməsi”, “Arzular”, “Axşam görüşləri”, “Mən 
sənin, sən mənim”, “İlk bahar” və b. mahnıları xatırlayaq.     
  

 
 

Tofiq Quliyev Şövkət Ələkbərova ilə  
 

Uzun illər Tofiq Quliyevin mahnılarını Rauf Atakişiyev, Fi-
rəngiz Əhmədova, Lütfiyar İmanov, Mirzə Babayev ifa etmişlər. 
Bəstəkarın mahnılarının gözəl ifaçıları sırasında Müslüm Maqo-
mayev, Fidan və Xuraman Qasımovaları da qeyd etmək lazımdır.  
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MUSİQİLİ KOMEDİYALAR 
 

Tofiq Quliyevin bəstəkarlıq dəst-xətti musiqili teatrda da 
özünü göstərmişdir. Mahnı kimi, bu janr da onun yaradıcılığının 
sevimli sahəsi olmuşdur. 

T.Quliyev  Azərbaycan  Musiqili  Komediya  Teatrı ilə sıx  
əməkdaşlıq etmiş və müxtəlif illərdə 5 musiqili komediya yaz-
mışdır. «Aktrisa» (1943), «Qızılaxtaranlar» (1963), «Sənin bircə 
sözün» (1967), «Tahirin süqutu» (1972) və «Sabahın xeyir, 
Ella» müziklı (1973). 

Məzmunu müasir həyatdan götürülmüş bu musiqili komedi-
yalarda dostluq, düzgünlük, sülhə çağırış, məhəbbət kimi müs-
bət xüsusiyyətlər vəsf olunur, tüfeylilər, yaltaqlar gülüş hədəfinə 
tutulurlar. 

Tofiq Quliyevin operettalarının musiqisi koloritinə görə ifa-
dəlidir, milli ritm və melodiyası ilə zəngindir, müasir caz, est-
rada elementləri ilə xalq musiqisinin üzvi surətdə birləşməsinin 
parlaq nümunəsidir. 

Musiqi-səhnə dramaturgiyasının qanunauyğunluqlarını mü-
kəmməl duyan, yüksək professionallıqla silahlanmış bəstəkar, 
milli-səhnə mədəniyyətini gözəl melodiyalarla, estetik məz-
munla, yüksək bədii obrazlarla zənginləşdirmişdir. 

Bu komediyalarda əmək adamlarının nailiyyətlərindən bəhs 
olunur, ikiüzlülük, karyerizm, tamahkarlıq, rüşvətxorluq və məi-
şətdəki, insan şüurundakı digər qüsurlar ifşa olunur. Eyni za-
manda, həmin komediyalarda insanların qarşılıqlı münasibətləri-
nin, lirik mövzunun, qəhrəmanların xarakteristikalarının psixo-
loji dərinliyini açıqlamaq meyili nəzərə çarpır. 

Bəstəkarın operettaları mövzusuna, süjet xəttinə, qəhrəman-
larının fərqli talelərinə görə bir-birindən seçilsələr də tamaşalar-
dakı musiqi melodiya axıcılığına, musiqi dramaturgiyası mən-
tiqinə, ahəngdar səslənməsinə görə müəllifin özünəməxsus dəst-
xəttini dərhal büruzə verir. 

Tofiq Quliyevin operettaları bəstəkarın melodikliyə, geniş 
musiqi xarakteristikalarına meyilli olduğunu nümayiş etdirir. O, 
musiqili komediyalarında ariya, ariozo, ansambllar, xor epizod-
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ları, leytmotivlərə geniş yer verir. Bəstəkarın orkestr sahəsindəki 
ustalığını da, xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 

Bu janrda özünün ilk səhnə əsəri olan “Aktrisa” komediyası-
nı bəstəkar 1943-cü ildə yaratmışdır. A.Faykonun kinossenarisi 
və pyesi əsasında yazılmış, müharibə illərində mədəniyyət işçi-
lərinin həyatından bəhs edən 3 pərdə, 8 şəkildən ibarət bu əsər 
lirik xüsusiyyəti ilə seçilir. 

H.Seyidbəylinin librettosu əsasında yazılmış «Qızılaxtaranlar» 
operettası janr etibarı ilə məişət komediyasıdır. Operettanın əsas 
dramaturgiyasını keçmiş ənənələrin yeni dünyagörüşü ilə, vali-
deynlərin övladlarla konflikti təşkil edir. Musiqili komediyanın 
əsas inkişaf prinsipi komik-dramatik, lirik-komik səhnə və obraz-
ların təzadlı müqayisəsi və qarşılaşdırılmasıdır.  

Səhnədə cərəyan edən hadisələrin şərhində musiqi əsas rol 
oynayır.  Hər  bir  qəhrəman  fərdi,  aydın  musiqi  obrazları ilə sə-
ciyyələndirilir. Burada bəstəkar ideyasının təcəssümü, həmişəki 
kimi, xalq mahnı və rəqsləri üslubunda melodiyalarla ifadəsini 
tapmışdır. Bununla yanaşı, Tofiq Quliyev operettada klassik vo-
kal janrlarında – ariya, ariozo, romans, eləcə də aşıq mahnısı və 
muğamtərzli melodiyalardan da istifadə edir. 

Hər qəhrəmanın xarakteristikasında nəzərəçarpacaq dərəcədə 
fərdiləşmə operettanın musiqisinin əsas xüsusiyyətlərindəndir. 
Belə ki, komediyanın qəhrəmanlarının (Pərvanə, Nadir, Töhfə, 
Şakir, Mirismayıl) obrazları, onların qarşılıqlı münasibətləri, 
hiss və həyəcanları parlaq, müxtəlif fərdi intonasiyalarla veril-
mişdir. 

Pərvanə obrazı Azərbaycan opera və balet qəhrəmanlarına 
xas lirik xətti davam etdirir. Bu obraz üçün incə, elegiya xüsu-
siyyətli, qəmgin lirika səciyyəvidir. Aşiq olmuş qızın qəm-qüs-
sə, kədərini ifadə edən I pərdədən ariya Pərvanə obrazının əsas 
ekspozisiyasıdır. Geniş kantilena, obraz dərinliyi, romansa xas 
cizgilər, reçitativ xüsusiyyətli müqəddimə ariyanı opera partiya-
larına yaxınlaşdırır. III pərdədən ariozo qəhrəmanın daxili alə-
minin digər tərəflərini açır. Burada ariozo üslubu xalq mahnıları 
xüsusiyyətləri ilə üzvi surətdə uyğunlaşır. 
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Pərvanə obrazı, eyni zamanda, ansambl və xor nömrələrində 
də təcəssümünü tapır. Birinci pərdədən Nadir və Pərvanənin du-
eti, trio, qadın xoru belələrindəndir. Pərvanənin xarakteristika-
sında, bütün partiya boyu keçən leytmövzu, leytintonasiya 
kompleksininin mövcudluğu obrazın bütövlüyünü təmin edir. 
Belə ki, birinci ariyadan mövzu finaldakı qızlar xorunda, III pər-
dədən ariozoda səslənir. 

Nadir lirik qəhrəman olmaqla Pərvanə obrazına yaxındır. Bu 
obrazın səciyyəsində lirik mahnı ön plana çəkilmişdir. Bəstəkar 
qəhrəmanın daxili aləminin daha dərindən açılması üçün mahnı 
janrına müraciət edir.     

 İkinci pərdədən “İlk bahar” mahnısı Nadir obrazının xarak-
teristikasının ən təsirli, parlaq nümunəsidir. Bu insanlara sevinc 
və məhəbbət gətirən ilk baharı tərənnüm edən mahnının poetik 
mətnidir. Bədii məzmunun təcəssümündə eynilə musiqidə bütün 
dolğunluğu ilə ifadə olunmuş melodiya önəmli rol oynayır. Me-
lodiyanın inkişaf xətti mətnin məzmunu ilə məharətlə uzlaşdı-
rılmışdır. Tofiq Quliyevin vokal üslubu üçün səciyyəvi olan mu-
siqi ilə poetik mətnin vəhdəti burada özünü aydın büruzə verir. 

Mahnının kulminasiyası nəqəratda baş verir. Burada melodi-
ya davamlı olaraq, birnəfəsə inkişaf edir, faktura getdikcə sıxla-
şır, qatılaşır, lirik hisslər qamması daha da artır. İntonasiya inki-
şafı prosesi tədricən musiqini dinamikləşdirir. 

Mahnının fortepiano müşayiəti musiqinin rəngarəngliyini tə-
min edir, parlaqlığı və virtuozluğu ilə seçilir. 

“İlk bahar” mahnısı tez bir zamanda populyarlaşaraq, müstə-
qil mahnı kimi Azərbaycanın görkəmli müğənniləri – R.Behbu-
dov, Ş.Ələkbərova, G.Məmmədovun repertuarlarına daxil olur.  

Əsas qəhrəmanların lirik obrazlarına Töhfə və Şakir obrazla-
rı da çox yaxındır. Onların xarakteristikaları əsasən ansambl 
nömrələrində xalq rəqs intonasiyaları ilə təqdim olunmuşdur. 
“Töhfə və dörd gəncin” kvinteti bu obrazın ilk xarakteristikası-
dır. Kvintetin musiqisinin əsasını Ü.Hacıbəylinin not yazısında 
“Ninni” xalq mahnısı və T.Quliyevin yazısında orijinal rəqs təş-
kil edir.  

 



 389 

      
 

Çevik, nikbin əhval-ruhiyyəlı “Tələbə mahnısı”, Töhfənin 
əqidəsini və dünyagörüşünü dolğun ifadə edir. Töhfənin solosu 
iki fleyta, valtorna, trombonların çağırış xüsusiyyətli orkestr rep-
likaları ilə səsləşir. Dəqiq ritm, iradəli ruh yüksəklikli intonasi-
yalar mahnının nikbin xarakterini ifadə edir və operettanın gözəl 
nömrələrindən sayılır. 
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Şakir obrazının musiqi xarakteristikası ansambl nömrələrin-
də, II və III pərdələrdən Töhfə ilə duetlərdə daha qabarıq şəkildə 
açılır. Bunlar muğam improvizasiya üslublu birinci və xalq rəqs 
obrazlarına yaxın ikinci duetlərdir.  

“Şakirin mahnısı”nda bəstəkar “Sənə də qalmaz” mahnısının 
nəqəratından istifadə edərək, lirik musiqi ilə gəncin Töhfəyə 
olan səmimi münasibətini nümayiş etdirir. “Süfrə mahnısı” Şa-
kir obrazını daha da dolğunlaşdırır. Bu mahnı “Brilyant” xalq 
rəqsinin ritmik intonasiyaları üzərində qurulmuşdur. 

Mirismayıl operettanın mənfi personajlarındandır. Onun tim-
salında alverçi və ikiüzlü insanlar gülüş hədəfinə çevrilir. Bu ob-
razı səciyyələndirən bəstəkar, onun mahnısını satirik planda verir. 
Mirismayılın yöndəmsiz rəqsi məzhəkəli Azərbaycan xalq rəqsini 
xatırladır. Sinkopalı ritm, harmoniya, çahargah məqamının artı-
rılmış sekundaları yumor və komizm atmosferini yaradır. 

Rəxşəndə və Xədicə obrazlarının xarakteristikaları yalnız an-
sambl səhnələrində, I və III pərdələrdəki duetlərdə verilmişdir. 
Bəstəkar bu obrazların təcəssümündə xalq mahnı intonasiyaları-
na geniş yer verir. Belə ki, birinci duetdə “Hüsnü bağında” xalq 
mahnısının intonasiyalarından istifadə olunmuşdur.     

Operettadakı kütləvi səhnələr parlaq janr təbiəti ilə diqqəti 
cəlb edir, həcm etibarilə və bədii əhəmiyyətinə görə opera səh-
nələrinə yaxınlaşır. İkinci pərdədən “Yallı” buna misal ola bilər.     

Operettanın final səhnəsində səslənən “Badamlı” mahnısı 
parlaq xor fakturası ilə seçilir. Üslubca xalq mahnılarına yaxın 
olan bu mahnı, eyni zamanda, son dərəcə fərdi, tipik “Quliyev” 
mahnılarındandır. Bəstəkar solo-xor mahnı janrına yeni orijinal 
xüsusiyyətlər verir. Bu əsasən mahnının forma və harmoniyasın-
da özünü göstərir. 

“Badamlı” mahnısının kompozisiyasının orijinallığı ondadır 
ki, quruluş bütövlükdə kupletdir, lakin ayrı-ayrı havacatların sər-
bəst variantlılığı, “Do” tonikalı rast məqamından şur (“lya”) mə-
qamına modulyasiya inkişafı, formanı özünəməxsus monotema-
tik ikihissəliliyə kimi genişləndirir. 
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Xalq mahnısında olduğu kimi, xorun melodik xətti aydın və 
sadədir. Eyni zamanda, bəstəkar solistin və xorun partiyalarında 
ritmik vurğuları qarışıq salaraq, rəqs başlanğıcını ön plana çəkir. 

Solist və xorun unisonunda səslənən mahnının nəqəratında 
“Do” tonikalı rast məqamından şur (“lya”) məqamına modulya-
siya, bəstəkarın dəst-xətti üçün səciyyəvi olan üsullardandır və 
mahnıya yeni çalarlar verir.  

Final səhnəsində orkestr və xor fraqmentlərinin növbələşməsi, 
bəstəkarın daha bir orijinal tapıntılarındandır. Bütün əsərin kulmi-
nasiyası olan təntənəli və monumental Final operettanı tamamlayır.  

Ümumiyyətlə, “Qızılaxtaranlar” operettası Tofiq Quliyev is-
tedadının yeni-yeni cəhətlərini canlandırır. Təsadüfi deyil ki, 
operetta təkcə Bakıda deyil, keçmiş SSRİ-nin bir sıra şəhərləri-
nin səhnələrində də dəfələrlə tamaşaya qoyulmuş və hər dəfə 
müvəffəqiyyət qazanmışdır. 

 Əfrasiyab və Şəmsi Bədəlbəyli qardaşları tərəfindən yazıl-
mış libretto əsasında Tofiq Quliyevin 1965-úè èëäÿ òàìàøàéà ãî-
éóëìóø «Ñÿíèí áèðúÿ ñþçöí» îïåðåòòası Ümumittifaq müsabiqə-
də ìöêàôàòà ëàéèã ýþðöëìöøäöð.  

Operetta lirik məişət komediyası janrında yazılmışdır. “Sə-
nin bircə sözün” bəstəkarın operetta-müzikl janrında yaradıcılıq 
axtarışlarının bəhrəsidir. Tofiq Quliyev burada dövrün nöqsanla-
rını qabarıq şəkildə yumorla, məzhəkəli musiqi çalarları ilə tə-
cəssüm etdirir. Digər operettalarda olduğu kimi, burada da mah-
nı bütün kompozisiyanın ayrılmaz hissəsinə çevrilir. “Taksi”, 
“Ay lalo”, “Təqaüdçilərin kvarteti” nömrələri şən və həyatse-
vərlik ruhundadır. Tofiq Quliyevin yaddaqalan musiqisi, aydın, 
marşvari melodiyaları əsərin leytmomivi olaraq, orkestrdə və 
vokal kvartetlərdə, xoreoqrafik nömrələrdə səslənir. Burada dra-
maturgiyanın inkişafında ansambl və xor səhnələri böyük əhə-
miyyət kəsb edir. Təzadlı obrazların səciyyəsində bəstəkar tez-
tez duetlərə, vokal ansamblın mürəkkəb formalarına, kvartetlərə 
müraciət edir. Bəstəkarın müxtəlif psixoloji hadisələrin mahiy-
yəti ilə şərtləşən musiqi dramaturji gərginliyi tənzimləyən səciy-
yəvi obrazları, fərdi insan xarakterini musiqi dili ilə ifadə edir. 
Qəhrəmanların xarakterik cəhətlərinin təfsirində, ayrı-ayrı ha-
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disələrin inkişafında, hər bir personajın fərdi musiqi səciyyəsin-
də bəstəkar özünün geniş yaradıcılıq imkanlarından istifadə edə-
rək belə gözəl sənət əsəri yaratmışdır. 

1973-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan bəstəkarlarının IV 
qurultayı günlərində T.Qliyevin “Sabahın xeyir, Ella” operetta-
sının premyerası böyük uğurla keçmişdir. Operetta müzikl ol-
maqla yanaşı, bəstəkarın yaradıcılıq fəallığını bir daha sübuta 
yetirir. Libretto müəllifləri Z.Lotaş və A.Qalileva burada müasir 
Amerikanın timsalında dərin və humanist ideyanı – müharibənin 
amansızlığı və sülhə çağırış konsepsiyasının tərənnümünü qarşı-
larına məqsəd qoymuşdular. 

Əsərdəki ideyanı dərindən duyan bəstəkar mütərəqqi gənclə-
rin (Ella, Fredi, Henri), xalq arasından çıxmış sadə insanların 
(Ellanın anası Bendetta, Ketrin, Veqeş) timsalında musiqi dili ilə 
qara fikirli insanları (Vorblud və onun kimilər) ifşa edir. 

Operettanın dramaturji konfliktinin əsası artıq I pərdənin üç 
musiqi nömrəsində öz təcəssümünü tapır. Mütərəqqi obrazlar 
qrupu (Henri, Fredi və Uetrinin ifasında “Məktəb mahnısı”, 
Henri və Ketrinin dueti, Henri və onun dostlarının “Hər gün” 
mahnısı) və onlara zidd qüvvələrin (“Şef və polislər”, general 
Vorblud və Ketrinin dueti) bir-biri ilə qarşıdurması operettanın 
musiqi dramaturqiyasında da əksini tapmışdır. Tamaşanın işti-
rakçılarının ictimai və psixoloji mahiyyətlərinin ziddiyyəti ope-
rettada obraz-tematik və kompozisiya-struktur ziddiyyətini şərt-
ləndirir. Bu da özünü qəhrəmanları səciyyələndirən təzadlı musi-
qi mövzularında büruzə verir. 

Operettada lirik-psixoloji başlanğıc ön plana çəkilmişdir. Bu 
ideyanın təmsilçiləri əsərin baş qəhəmanları Ella və onun nişan-
lısı Fredidir. Bəstəkar yaddaqalan vokal nümunələri ilə qəhrə-
manların obrazını, onların qarşılıqlı münasibətlərini, hadisələrin 
və konfliktlərin mahiyyətini böyük ustalıqla açır. 

Qeyd olunduğu kimi, “Sabahın xeyir, Ella” operettasının 
səhnəqrafik dramaturgiyası musiqi dramaturgiyası ilə uyğundur. 
Əsər süjet xətti ilə bağlı mükəmməl musiqi dramaturgiyası, mü-
asir ritmlərlə, balet epizodları, parlaq solo nümurələri, duet və 
xor səhnələri ilə diqqəti cəlb edir. 
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Operettanın qəhrəmanlarından hər biri fərdi musiqi səciyyəsi 
alır. Obrazların açılmasında marş, vals, caz elementləri, mahnı, 
romans janrlarına istinad, zənci musiqisi intonasiyaları operetta-
nın musiqi dilinin maraqlı cəhətlərindəndir.  

Xüsusilə qadın qəhrəmanlarının səciyyəsində (Ella, Ketrin 
və Bendetta) romans-ariozo başlanğıcı özünü aydın büruzə verir. 
Əsas qəhrəmanın cəlbedici cəhətlərindən biri – fədakar sevgisi, 
hisslərinin dərinliyi sol-minor ariyasındı bütün dolğunluğu ilə 
açılır. Ariyada Ella obrazının səciyyəvi xüsusiyyətləri ro-
mansvarilik və lirik başlanğıcın reçitativliliklə uyğunlaşdığı 
emosional, səmimi musiqidə öz əksini tapmışdır..  

Operettanın lirik nömrələrindən biri, dramatik xüsusiyyətli 
re-minor ariyasıdır. 

Ellanın anası – Bendettanın ariozosunun birinci hissəsi ro-
mans xüsusiyyətlidir. Bu obraz üçün lirik-emosional cəhətdən 
aydın, geniş axımlı melodiya, triollu ritmik cizgi, melodik mate-
rialın ifadəliyini artıran qəhrəmanın daxili həyəcanı və səmimi-
lik səciyyəvidir. 

“Sabahın xeyir, Ella” müziklinda ziddiyyətli müqayisə prin-
sipləri həm pərdələrin, həm də müsbət və mənfi obrazların sə-
ciyyəsində mühüm rol oynayır. Mənfi personajların melodikası 
diapazonun məhdudluğu ilə, xromatizmlərlə, kəskin intonasiya-
larla seçilir. 

Operettanın mənfi obrazlarının xarakteristikasında harmoni-
yanın önəmli rolunu da qeyd etmək lazımdır. General Vorblud 
və polislərin səciyyəsinə kəskin komediya, bəzən də istehza 
prizmasından yanaşan bəstəkar, harmoniyanı janrın, melodiya-
nın, metroritmin, tebrin mühüm ifadə vasitəsi kimi şərh edir. Be-
lə ki, “Rahibin mahnısında” bayağı, sadə melodiya və müşayiət 
gözlənilmədən tonal dəyişiklərə məruz qalır (Sol-major – Si be-
mol major – Re bemol major). 

Təcavüzkarların portretini təsvir edən, solo-xor dialoqu forma-
sında təqdim olunan “Şef və polislər” ansamblı operettanın əsas 
mərkəzi səhnələrindən biridir. Burada bəstəkar marş templi musiqi-
nin inkişafı prosesində, bu inkişafı daha da gərginləşdirmək məq-
sədi ilə qısa dialoq və replika formasından ustalıqla istifadə edir. 
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Operettada ariya, ariozo, duet və s. ilə yanaşı əsərin drama-
turgiyasında mühüm rol oynayan ansambl səhnələrinə də geniş 
yer verilmişdir. 

Bu mənada duetləri xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Onlar say-
ca çox olmasalar da (altı), məhz bu duetlər ayrı-ayrı personajla-
rın qarşılıqlı münasibətlərinin səciyyəsində əhəmiyyətli rol oy-
nayır. Bəstəkar bu ansambl formasının iki tipinə müraciət edir: 
“razılıq” və “ziddiyyət” duetləri.  

“Razılıq” duetlərindən ilk növbədə Ella və Fredinin lirik du-
etlərini qeyd etmək lazımdır. I pərdədən duet qəhrəmanların eks-
pozisiyasının səciyyəsi kimi təqdim edilir. İkinci duet operetta-
nın lirik-dramatik mərkəzi və kulminasiyasıdır . 

Vorblud və Ketrinin iki dueti cəmiyyətin müxtəlif ictimai 
qruplarının nümayəndələrinin konfliktli qarşıdurmasını təsvir 
edir, onları fərqli cəhətdən səciyyələndirir.  

Operettanın hər iki pərdəsi geniş final səhnələri ilə tamamla-
nır.  Orkestrin bütün ifadə vasitələrinə çox gözəl yiyələnmiş bəs-
təkar onlardan simfonik, xüsusən də teatr musiqisi sahəsində, o 
cümlədən, “Sabahın xeyir, Ella” operettasının partiturasında mə-
harətlə istifadə etmişdir. Burada T.Quliyevin ustalığı dolğun şə-
kildə özünü büruzə verir. Kamera orkestri üçün nəzərdə tutul-
muş əsərin partiturası canlı emossionallıq, şəffaflıq, bəzən illüst-
rasiyalılıq və koloriti ilə diqqəti cəlb edir. 

Dinamik süjet xətti, hadisələrin intriqalı şəkildə gedişatı bəs-
təkara musiqili komediya janrının gözəl ənənələrinə cavab verən 
ifadəli, parlaq musiqi bəstələməyə imkan vermişdir.      

Operetta əsərin humanist konsepsiyası – azadlıqsevər, mütə-
rəqqi gənclərin qələbə əzmini təsdiqləyən geniş final səhnəsi ilə 
tamamlanır. 

Çox təsirli, aydın, dinamik musiqisi ilə ”Sabahın xeyir, Ella” 
operettası dinləyicilərin rəğbətini qazandı və musiqili teatrını re-
pertuarını zənginləşdirərək, operetta janrının geniş imkanlarını 
nümayiş etdirdi. 

Operettanın tamaşaya hazırlanması üçün Bakıya gəlmiş Kuybı-
şev Opera və Balet Teatrının rejissoru B.Ryabin demişdi: “Tofiq Qu-
liyevin musiqisi yenə də teatrallıq, effektli tapıntılarla zəngindir.”  
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Tofiq Quliyevin operettalara yazdığı musiqi onun dramaturq 
mədəniyyətinin, intellektinin, zəngin dünyagörüşünün, romantik 
dünyasının, bütövlükdə bədii əsərlərin səviyyəsini yüksək for-
mada təqdim etmək bacarığının bariz nümunəsidir. 

 
KİNO MUSİQİSİ 

 
Məlumdur ki, musiqi həmişə kino incəsənətinin ayrılmaz his-

səsini təşkil etmişdir. Musiqinin kino sahəsində qət etdiyi yol çox 
çətin və mürəkkəb olmuşdur. Lakin az bir vaxt ərzində geniş tə-
rəqqi keçərək, özünəməxsus yer tutmuş, mürəkkəb, sintetik incə-
sənət növü olan kinonun ən mühüm komponentinə çevrilmişdir. 

Kinematoqrafik təsvirin güclü amili olan musiqi, filmdə mü-
hüm dramturji funksiyanı yerinə yetirir. Səsli kinonun yaran-
masının ilk günlərindən bu sənət Azərbaycan bəstəkarlarının nə-
zər-diqqətini özünə cəlb etməklə, onların böyük marağına səbəb 
olmuşdur.     

 Milli musiqimizin bu sahəsinin təşəkkülündə, ilk növbədə, 
Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Müslüm Maqomayevin rolunu 
qeyd etmək lazımdır.      

“Azərkino” kinostudiyasının ilk istehsal etdiyi “Lökbatan” 
(1931), “Bizim raport” (1932), “Azərbaycan incəsənəti” (1935), 
“Cənnətə yol” filmlərinin musiqi tərtibatçısı Müslüm Ma-
qomayev olmuşdur. 1936-cı ildə çəkilmiş “Almaz” filminə Ni-
yazi və Zülfüqar Hacıbəyov musiqi bəstələmişlər. Əgər “Almaz” 
filmində musiqi illüstrativ xüsusiyyət daşıyırdısa, milli pro-
fessionl kino musiqisinin ilk addımı kimi qeyd olunan “Kənd-
lilər” (1939, bəstəkar Niyazi) filmində artıq musiqi təsviri vasitə 
deyil, emosional başlanğıc funksiyasını yerinə yetirir.  

1940-cı ildən başlayaraq milli kinomuzu öz musiqisi ilə zən-
ginləşdirən Qara Qarayev, Tofiq Quliyev bu sahədə çox fəal ça-
lışmışlar.  

Qara Qarayevin “Bir ailə”, “Xəzərçilər” (1942-1943), “Tarix 
dərsi” (1956), “Bir məhəlləli iki oğlan” (1957), “Uzaq sahillər-
də” (1958), “Leyli və Məcnun” (1960), “Don Kixot” və b. film-
lərə yazdığı musiqi bu janrda yazılmış möhtəşəm sənət əsərləridir.     
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60-cı illərdən başlayaraq kino musiqisi Azərbaycan bəstəkar-
larının yaradıcılığında böyük vüsət alır. Bu illərə qədər kino mu-
siqisində toplanmış təcrübə bəstəkarların qarşısında daha geniş 
imkanlar yaratmışdır. Bu da, hər şeydən əvvəl, yeni ssenarilərin 
müasir tələbləri ilə bağlılığından irəli gəlir. Məhz həmin illərdə 
Azərbaycan bəstəkarları bu sahədə fəal iştirak edərək, yadda qa-
lan gözəl sənət əsərləri yaradırlar. Fikrət Əmirov “Səhər”, “Nəğ-
mə dərsi”, Rauf Hacıyev “Romeo mənim qonşumdur”, Cahangir 
Cahangirov “Dəli kür”, “Koroğlu”, “Yenilməz batalyon” film-
lərinə musiqi bəstələyirlər. Tofiq Quliyevin də Azərbaycan milli 
kino musiqisinin inkişafında çox böyük zəhməti olmuşdur. O, 
milli kino musiqisinin ən görkəmli nümayəndələrindəndir. Müx-
təlif janrlarda musiqi bəstələyən sənətkar müasir incəsənətin bu 
populyar sahəsi olan kinoya biganə qalmamışdır.    

1941-ci ildə ilk dəfə kino musiqisi sahəsində özünü sınayan 
bəstəkar ömrünün sonunadək yaradıcılığını bu janra bağlamış və 
həmin sahədə çox məhsuldar çalışmışdır. Tofiq Quliyev 40-dan 
çox bədii və sənədli filmə musiqi yazmış, kinonun müxtəlif for-
malarını və janrlarını əhatə etmişdir. “Səbuhi”, “Görüş”, “Qız-
mar günəş altında”, “Ögey ana”, “Bəxtiyar”, “Onu bağışlamaq 
olarmı?”, “Telefonçu qız”, “Möcüzələr adası”, “Sən niyə susur-
san?”, “Nəsimi”, “Qaynana”, “Dərviş Parisi partladır” və b. 
filmlərə bəstələdiyi musiqisi ilə Azərbaycan kino musiqisinin in-
kişafında özünəməxsus rolu və son dərəcə böyük əhəmiyyət 
kəsb edən xidmətləri ilə musiqi tariximizə daxil olmuşdur. Azər-
baycan kino musiqisini onsuz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür.      

Tofiq Quliyevin musiqisi səslənən filmlərdə musiqi ədəbi 
mətn və kadr təsviri ilə bir vəhdətdə filmin ümumi dramaturgi-
yasının eynihüquqlu komponentlərindən biridir.      

Onun musiqi bəstələdiyi filmlərdə mahnı dramaturji inkişa-
fın əsas amillərindəndir. Azərbaycan kinosunda mahnı ənənəsi 
məhz Tofiq Quliyevin yaradıcılığında daha da inkişaf etmişdir. 
Bəstəkarın musiqisi ilə olan filmlərin demək olar ki, əksəriyyətində-
ki mahnılar, ekranda səsləndikdən sonra xalqın sevimli nəğmələrinə 
çevrilmişdir. “Onu bağışlamaq olarmı?” filmindən “Qəmgin mahnı”, 
“Bahar mahnısı”, “Qızmar günəş altında” filmindən “Qızların 
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mahnısı və xoru”, “Görüş”dən “Axşam mahnısı”, “Qaynana” – “Şən 
mahnı” və “Biz mehriban ailəyik”, “Telefonçu qız” – “Qulamın 
mahnısı”, “Möcüzələr adası” filmindən ritmik “Heftçilərin mahnı-
sı” və bir çox mahnılar bu gün də el şənliklərində, televiziya və ra-
dio dalğalarında səslənir. Onun filmlərindəki mahnıların ifadəliliyi 
və xalq musiqi yaradıcılığına yaxınlığı onları geniş kütlənin sevimli 
nəğmələrinə çevirərək, bəstəkarı şöhrətləndirmişdir.     

T.Quliyevin kinoda ilk işi M.Rəfilinin ssenarisi əsasında 
“Səbuhi” filmi olmuşdur. Bu filmdən sonra o, özünün mahnı ya-
radıcılığı ilə eyni bərabərdə kino musiqisi sahəsində də ardıcıl, 
peşəkar, məqsədyönlü fəaliyyətini müəyyənləşdirmiş və bütün 
yaradıcılığı boyu bu janra müraciət etmişdir. O, M.Mikayılov, 
H.Seyidbəyli, L.Səfərov, R.Təhmasib, Q.Aleksandrov, F.Kisel-
yov, B.Kimyagərov kimi rejissorlarla əməkdaşlıq etmişdir. 
T.Quliyev bu filmlərin həm musiqi tərtibatçısı, həm də orkestrin 
rəhbəri, dirijoru, bəzən də fortepiano partiyasının ifaçısı idi.     

T.Quliyevin kino musiqisi sahəsində fəaliyyəti onun bir nəğ-
məkar bəstəkar kimi inkişafı, yaradıcılığının bədii məzmununun 
daha da zənginləşməsinə, maraq dairəsinin genişlənməsinə zə-
min yaradırdı. Bəstəkarın istedadı xüsusilə musiqili filmlərdə 
daha qabarıq nəzərə çarpır.     

1955-ci ildə “Bəxtiyar” filmi ekranlara çıxır. Məxsusi olaraq 
Rəşid Behbudovun səsi üçün yaradılmış bu film tez bir zamanda 
geniş tamaşaçı kütləsinin böyük rəğbətini qazanır.    

 ”Bəxtiyar”- musiqili filmdir. Filmin süjetini məşhur Neft 
daşlarında çalışan gənclərdən olan Bəxtiyarın neftçidən istedadlı 
müğənniyə qədər keçdiyi yol və sevgi mövzusu təşkil edir.     

 Ssenarı müəllifləri V.Laskin və N.Rojkovun, quruluşçu re-
jissor L.Səfərovun, bəstəkar T.Quliyevin birgə yaradıcılıq işləri, 
axtarışları, bədii forma gözəlliyini təcəssüm etdirə bilmək baca-
rıqları dolğun bəhrəsini verdi. Həm Rəşid Behbudov sənəti, həm 
də Tofiq Quliyev musiqisi filmin müvəffəqiyyətini şərtləndirdi.      

Təsadüfi deyil ki, filmə baxan tamaşaçılar gözəl, könül oxşa-
yan, şux, təravətli, valehedici T.Quliyev mahnılarını, parlaq, se-
vinc dolu musiqini dinləməyə gəlirdilər.      
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“Bəxtiyar” filmindəki mahnılar bəstəkarın bu sahədə yaratdı-
ğı başqa əsərlərdə olduğu kimi, ayrı-ayrı musiqi nömrələri deyil, 
filmin dramaturji quruluşuna fəal müdaxilə edən, dramaturji in-
kişafın əsas amili olaraq, qəhrəmanın – neftçidən istedadlı mü-
ğənniyə qədər məşhurlaşan Bəxtiyarın səmimi obrazının səciy-
yəsində mühüm rol oynayır və əsərin emosional tonusunu özün-
də daşıyır.     

Onların arasında “Qızıl üzük”, tanqo ritmli ”Sevgilim”, est-
rada, caz üslublu “Zibeydə” mahnıları R.Behbudovun vokal im-
kanlarını nəzərə almaqla yazılmış və müğənni olmaq istəyən 
Bəxtiyarın istedadının açılmasına xidmət edir. Filmdə Bəxtiyar 
obrazı üçün yazılan mahnılarla yanaşı, müxtəlif janr və xarakter-
li yüksək insani hisslərin – vətənpərvərlik, doğma şəhərə məhəb-
bət (“Bakı haqqında mahnı”), dostluq (“Dostluq mahnısı”), saf 
və etibarlı məhəbbəti tərənnüm edən mahnılar (“Sevgi valsı”), 
məzəli yumor (”Hüseynova bacılarının dueti”), xalq mahnısı 
mövzusunda (“Ağacda leylək”) mahnılar filmin süjet xəttini çox 
dolğun canlandırmışdır. Məlumdur ki, melodiya filmin musiqi 
dramaturgiyasında çox mühüm rol oynayır. Bu baxımdan parlaq 
melodiya ustası olan T.Quliyevin “Bəxtiyar” filmindəki melodi-
yaları filmin musiqisinin həm janr, həm də əsərin musiqisinin 
simfonik inkişafının əsasını təşkil edir. Filmdə simfonikləş-
dirilmiş geniş emosional musiqi lövhələri janr gözəlliyi, ifadəli 
melodiyaları, orkestr yazısının parlaqlığı ilə diqqəti cəlb edir, 
bəstəkarın orkestr təfəkkürünü nümyiş etdirir.      

 “Bəxtiyar” filmi üçün yazılan mahnıların əksəriyyəti Azər-
baycan musiqisinin qızıl fonduna daxil olmuşdur.       

Çox həyatsevər, düşündürücü bir süjetə malik olan “Ögey 
ana” filmi məhz musiqisi sayəsində daha yüksək məziyyət kəsb 
etmişdir. Bunu filmin rejissoru H.İsmayılov da səmimi etiraf 
edirdi: “Ögey ana”nın uğurlu ekran “həyatı” Tofiq Quliyevin 
musiqisi olmadan mümkünsüzdü. Bunun üçün ona çox minnət-
daram…”. Bu film 1959-cu ildə Kiyevdə keçirilən Ümumittifaq 
kinofestivalında üçüncü mükafata layiq görülmüşdür.     

“Ögey ana” filmində çox həyəcanlı bir mövzu - uşağın ögey 
anaya münasibəti problemi açıqlanır. Bəstəkar filmdə cərəyan 
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edən hadisələrin psixiloji tutumunu musiqi ahənginə böyük sə-
nətkarlıqla çevirərək, mükəmməl insani xarakterlərin, ziddiyyət-
li hadisələrin gedişatını instrumental lövhələrlə təsvir edir.  

Filmin musiqisində mahnılar əsas yer tutur. Bu mahnılar fil-
min əsas dramaturji mühərrikinə və leytobraza çevrilərək, qəhrə-
manların xarakterinin açılmasında, hadisələrin inkişaf prosesin-
də fəal iştirak edir: “Bizim bağ”, “Kəndimiz”, “Çobanın mahnı-
sı”, “Pionerlərin mahnısı”, “Ögey ananın laylası” bu qəbildən 
olan mahnılardır.      
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“Ögey ana” filmi üçün yazılmış mahnılara nəzər salaq. Bu-
rada ilk növbədə baş qəhrəman İsmayılın ifa etdiyi “Kəndimiz” 
mahnısı diqqəti cəlb edir. Bu mahnının çevik tempi, ifadəli, yad-
daqalan melodiyası doğma kəndinə, təbiətin gözəlliklərinə olan 
sonsuz məhəbbət hissini bütün dolğunluğu ilə əks etdirir. Mah-
nının xoş sədalarına qulaq asdıqca gözlərimizin önündə təbiətin 
gözəl mənzərəsi canlanır. 

Filmdə səslənən digər mahnı isə, öz növbəsində, artıq İsma-
yılın özünü – ərköyün, şıltaq, lakin ürəyi təmiz, vəfalı bir uşağı 
səciyyələndirir və uşaqlar tərəfindən oxunur. Gördüyünüz kimi, 
bəstəkar bir film çərçivəsində müxtəlif səpkili mahnılar yarat-
maqla, rejissor ideyasının açılmasına nail ola bilmişdir 

Azərbaycanın görkəmli kino-rejissoru, dramaturqu, ssenaristi 
Həsən Seyidbəyli ilə Tofiq Quliyev dostluq və yaradıcılıq təma-
sında idilər. Hələ 1941-ci ildə Rəsul Rzanın “Qızıl üzük” ssena-
risi əsasında H.Seyidbəylinin quruluşunda film çəkilərkən, Tofiq 
Quliyev bu yaradıcılıq işinə cəlb olunmuşdu. Qeyd etmək lazım-
dır ki, T.Quliyev bu filmin musiqisini öncədən bəstələmiş, lakin 
sonradan filmin çəkilişi təxirə salınmışdır. Film üçün yazılmış 
“Qızıl üzük” mahnısını bəstəkar “Bəxtiyar” filminin musi-
qisində istifadə etmişdir. Bundan sonra da H.Seyidbəyli bilava-
sitə ssenari müəllifi, yaxud quruluşçu rejissor olduğu filmlərin 
əksəriyyətində musiqi bəstələmək üçün məhz T.Quliyevi dəvət 
edirdi. “Qızmar günəş altında”, “Telefonçu qız”, “Möcüzələr 
adası”, “Sən niyə susursan?”, “O qızı axtarın”, “Xoşbəxtlik qay-
ğıları”… ekranlara məhz Tofiq Quliyevin tərtibatında çıxmışdır.   

1974-cü ildə hər iki sənətkarın yaradıcılıq uğuru olan “Nəsi-
mi” filmi ekranlara çıxır. Bu film 1975-ci ildə Ümumittifaq kino 
festivalında mükafata layiq görülür.     

“Nəsimi” filmində cərəyan edən hadisələr Azərbaycanı 14 il 
əsarətdə saxlyan Teymurun oğlu Mirşahinin hakimiyyəti döv-
rünə aiddir. Azərbaycan xalqı Teymurləngdən azad olmaq uğ-
runda inadla mübarizə aparırdı. Bu dövrdə dini-siyasi hərəkat 
olan hürufilik meydana gəlir və sürətlə yayılmağa başlayır. Bu 
hərəkatın banisi Fəzlullah Nəimi öz ideyalarını yaymaq üçün 
Şərq ölkələrini gəzib dolaşır.    
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Belə ağır dövrdə yaşayan Nəsimi Bakıda Nəimi ilə görüşərək 
hürufilik təriqətini qəbul edir və siyasi-fəlsəfi şeirlərində hürufi 
fikirlərini qələmə alaraq cəsarətli, qabaqcıl ideyaları təbliğ edir, 
ömrünü yollarda, səfərlərdə keçirir, acı, işgəncəli bir həyat sürür 
və Şeyx İbrahimin fitnəsi ilə faciəli şəkildə öldürülür.      

Dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin həyatını, haqq-
ədalət uğrunda mübarizəsini, Nəsimi poeziyasının fəlsəfi mahiy-
yətini açan bu filmdə Tofiq Quliyev ekranda təsvir olunan hadi-
sələrin gərginliyini, dramatik təsirini musiqi vasitəsi ilə qabarıq 
canlandıraraq, iti konflikt və mürəkkəb hisslər palitrasını yarat-
mağa nail ola bilmişdir.      

“Nəsimi” filmində iyirmiyə qədər tamamlanmış müxtəlif sə-
ciyyəli musiqi lövhələri var. Onlardan hər birisi qəhrəmanların 
psixoloji portretlərini tamamlayaraq, filmin kompozisiya yetkin-
liyinə nail ola bilmişdir.      

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, simfoniya, balet, kantata ki-
mi iri formalı musiqi janrlarında bəstəkarlar vaxt etibarilə sər-
bəstliyə malik olduqları halda, kinoda cərəyan edən hadisələri, 
mürəkkəb hiss və həyəcanları bir neçə dəqiqə ərzində lakonik 
şəkildə ifadə etmək, göstərmək onlardan yüksək professionallıq 
və istedad tələb edir. Kinoda musiqi-tematik materialın yığcam-
lığı, lakonikliyi, tezis xarakteri məhz bununla əlaqədardır. 

Bu mənada Tofiq Quliyevin sənətkarlıq baxımından fitri is-
tedadı çox qiymətlidir.     

“Nəsimi” filminin musiqisinə gəlincə, ilk növbədə filmin 
dramaturgiyasında mühüm rol oynayan müxtəlif rəngarəng 
mövzular, parlaq və mənalı bədii obrazlar diqqəti cəlb edir. Sim-
fonik orkestrin bütün məziyyətlərini dərindən duyan bəstəkar, öz 
dəst-xəttinə uyğun musiqisi ilə səhnələrin açımında, qəhrəman-
ların daxili aləminin səciyyəsində müxtəlif mövzulardan istifadə 
edərək, gözəl simfonikləşdirilmiş musiqi lövhələri yaratmışdır. 
“Teymur və Şirvanşah”, “Nəsiminin edamı”, “Teymurun hü-
cumu”, “Axtarışlar” kimi simfonik lövhələr gərgin dramaturji 
səhnələrin ifadəsində mühüm rol oynayır.     
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Tofiq Quliyevin film üçün yazdığı musiqi tematik materialı-
na görə son dərəcə aydın və lakonik olmaqla yanaşı, eyni za-
manda, bütöv və ardıcıl kompozisiyadır.     

Yeni ifadə vasitələrinin daim axtarışında olan Tofiq Quliyev 
burada da folklor nümunələrindən ustalıqla istifadə etmişdir. Belə 
ki, filmdə dərvişlərin yığıncağı səhnəsinə meyxana janrı daxil edən 
bəstəkar, obrazın emosional, fərdi təsvirinə nail ola bilmişdir.     

Filmin musiqisi zəngin, parlaq çalarlarla dolu melodiyası, 
məqam-intonasiya, ritmik xüsusiyyətləri ilə cəlb edir. Təzadlı 
obrazlar mühitinin qarşıdurması əksərən tembr xüsusiyyətləri 
vasitəsilə əldə olunur.    

“Dərviş Parisi partladır” filmi dahi Azərbaycan dramaturqu 
Mirzə Fətəli Axundovun “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” 
komediyasının motivləri əsasında çəkilmişdir. Burada köhnəlik, 
ətalət, durğunluq tənqid olunur, elm, maarif və mədəniyyət təb-
liğ edilir. Süjetin əhatəliliyi, dramaturji bütövlüyü və həyatın 
realist təsviri filmdə əsas etibarilə, komik və kəskin yumor səh-
nələri ilə canlandırılır. Filmin rejissorları (K.Rüstəmbəyov və 
Ş.Mahmudbəyov) kimi bəstəkar da əsərə xas olan yumoristik 
ovqatı saxlayaraq, əsərin dramaturji quruluşuna uyğun musiqi 
nömrələri yaratmağa nail olmuşdur.      

Tamaşaçıların Müsyö Jordanla ilk tanışlığı varlı bəyə qonaq 
gedərkən baş verir. Mahnının musiqisi fransız xalq mahnıları – 
şansonye üslubunda yazılmışdır və qəhrəmanın tipik bədii 
obrazının açılmasına kömək edir. Bəstəkar müxtəlif janrlara – 
simfonik musiqi, muğam, xalq mahnılarına müraciət edərək təq-
dim olunan ideyanın estetik təsir gücünü artırır, qəhrəmanların 
psixoloji portretlərini tamamlayır, hər bir musiqi parçasında mü-
əyyən kino hadisəsini qabarıq şəkildə təsvir edir. Məsələn, Məs-
təli şahın obrazının açılmasında bəstəkar yenə də meyxana janrı-
na müraciət edir. Filmdə bəstəkar musiqi dilinin bütün ünsürləri-
ni hər bir obrazın səciyyələndirməsinə yönəltmişdir. Burada per-
sonajlar, müxtəlif səhnələr müstəqil səciyyə daşıyır.    

Görkəmli sənətkarın kinoda sonuncu işlərindən biri Məcid 
Şamxalovun pyesinin motivləri əsasında çəkilmiş “Qaynana” 
filminə bəstələdiyi musiqidir. Bu film mənəvi-məişət mövzusun-
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dadır. Burada hadisələr gənc bəstəkar Ayazın ailəsində baş verir. 
Ayazın anası Cənnətin iki gəlini ilə münasibəti filmin əsas süjet 
xəttini təşkil edir.    

“Qaynana” – film-operettadır və təbii ki, filmdə musiqi apa-
rıcı rol oynayır. Bəstəkar film üçün müxtəlif səpkili bir sıra 
ahəngdar melodiyalar bəstələyib. Onların hər biri təsvir edilən 
qəhrəmanın daxili aləmini dolğun əks etdirir.    

Əsas obrazlar – Cənnət xala, Afət, Ayaz, İlqar, onların qarşı-
lıqlı münasibətləri, hiss və həyəcanları parlaq, müxtəlif xarakte-
ristikalarda öz əksini tapmışdır.      

Başqa filmlərdə olduğu kimi, burada da əsas dramaturji mü-
hərrik və filmin leytobrazı yenə də mahnıdır. Filmdə mənzərə 
təsvirləri, qəhrəmanların portretləri və ümumiyyətlə, emosional 
əhval-ruhiyyə mahnı vasitəsilə təcəssüm etdirilir. “ Qaynana” 
filmində ilk növbədə diqqəti cəlb edən, musiqi materiallarının 
çoxluğudur. Bəstəkar səhnələrin təcəssümündə, qəhrəmanların 
daxili aləminin açılmasında müxtəlif, rəngarəng ifadə vasitələ-
rindən istifadə etmişdir. 

 Filmin sonunda səslənən “Biz mehriban ailəyik” mahnısı bu 
gün də dillər əzbəri olaraq, həyata vəsiqə almışdır. 

 1979-cu ildə Aşqabadda keçirilən XII Ümumittifaq kinofes-
tivalında “Qaynana” filminin musiqisinə görə bəstəkar T.Quli-
yev  priz,  baş rolun  ifaçısı,  aktrisa  Nəsibə Zeynalova  diplomla  
mükafatlandırılmışlar. 

 Milli bəstəkarlıq məktəbinin aparıcı simalarından olan Tofiq 
Quliyevin adı Azərbaycan kino tarixinə əbədi olaraq qızıl hərf-
lərlə həkk olunmuşdur.. 

 
FORTEPİANO YARADICILIĞI 

 
Tofiq Quliyev yaradıcılığının müxtəlif dövrlərində instru-

mental musiqiyə müraciət etmişdir. Bu əsərlərin sayı bir o qədər 
çox olmasa da, onlar ifaçıların repertuarına, eləcə də tədris pro-
qramlarına daxil edilərək pedaqoji proqramı genişləndirmişdir.      

Onun yaradıcılıq irsində fortepiano əsərləri xüsusi yer tutur. 
Tofiq Quliyev “15 Azərbaycan xalq rəqslərinin işləmələri”, Va-
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riasiyalar, prelüdlər, “Qaytağı” konsert-pyesi, “Cəmilənin albo-
mu” məcmuəsi, “Gənclik valsı”, “İdmançılar valsı” kimi əsərlə-
rin müəllifidir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, T.Quliyev gözəl improvizator-pianoçu, 
böyük ifaçılıq imkanlarına malik olduğundan onun fortepiano 
əsərləri ifa üçün çox rahatdır. Bəstəkar fortepiano texnikasının 
müxtəlif üsullardan istifadə edərək, yeni təfsir prinsiplərini tət-
biq etməklə milli fortepiano musiqimizi daha da zənginləşdir-
mişdir.     

Tofiq Quliyevin milli ruhda yazılmış fortepiano əsərləri zən-
gin melodiya, məqam-intonasiya, metroritmik quruluşu ilə fərqlə-
nərək, bəstəkarın bənzərsiz istedadından xəbər verir. Onun forte-
piano üslubunda da mahnı janrına meyillilik aydın nəzərə carpır. 

T.Quliyevin 1955-ci ildə nəşr edilmiş “15 Azərbaycan xalq rəqs-
lərinin işləmələri” əsəri bu sahədə ilk nümunələrdəndir. Səid Rüstə-
movun “Azərbaycan xalq rəqsləri” məcmuəsindən götürülmüş rəqs 
melodiyaları bəstəkarın dediyinə görə “dəyişiksiz qalmışdır”. 

Bu fortepiano işləmələrinin forma təşəkkülündə ritm, mə-
qam, harmoniya mühüm rol oynayaraq, faktura ilə yanaşı, pyes-
lərin səslənmə məğzinin daim yeniləşməsinin əsas amili kimi çı-
xış edir. Adi birhissəli homofon faktura polifonik elementlərlə 
zənginləşərək bəstəkarın bu sahədə böyük ustalığına dəlalət edir.     

1960-cı ildə bəstələnmiş, milli və Avropa musiqisinin ənənə-
lərini özündə cəmləşdirən prelüdlər formaca mükəmməl, tematik 
məzmuna görə lirik pyeslərdir. Bəstəkarın lirik təbiəti bu əsər-
lərdə dolğun və parlaq şəkildə əks olunur.      

Tofiq Quliyevin prelüdləri üçün səciyyəvi olan melodik eks-
pressiya ilə yanaşı, bəstəkarın üslubunun ən parlaq xüsusiyyətlə-
rindən olan harmoniyanın rəngarəngliyini də, xüsusilə, qeyd et-
mək lazımdır. Bəstəkara xas olan aydın, sırf millilik, təsviri 
ahəngdarlıq, poetik obrazların açılmasında romantik coşqunluq 
prelüdlərdə tam aydınlıqla özünü büruzə verir.    

T.Quliyevin prelüdləri geniş vüsət tapmış və bir çox piano-
çunun repertuarında, eləcə də tədris proqramlarında özünəməx-
sus yer tutmuşdur. Bunlar milli fortepiano musiqisinə dəyərli 
töhvələrdir.      
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəstəkarın ikinci prelüdü (q-
moll) skripka ilə fortepiano və violonçel ilə fortepiano üçün işlə-
nilmişdir.     

Bəstəkarın fortepiano üçün əsərləri arasında Variasiyalar 
(b-moll, 1955) – xüsusi yer tutur. Mövzü və 10 variasiyadan iba-
rət bu silsilə parlaq, əlvan janr lövhələridir – lirik mahnı, məzəli 
miniatür, tokkata, etüd, himn və s. Bu əsərdə Tofiq Quliyev özü-
nü fortepianonun ifadə imkanlarını həssaslıqla duyan, zəngin ya-
radıcılıq təxəyyülünə malik olan bir sənətkar kimi göstərir.      

1984-cü ildə Moskvanın “Sovetski kompozitor” nəşriyyatı 
fortepiano üçün Tofiq Quliyevin “Cəmilənin albomu” adlı 12 
uşaq pyesləri məcmuəsini çap etmişdir. Bəstəkarın öz sözləri ilə 
desək – “Bu mənim nəvəm Cəmilənin həyatının üç ilinə həsr 
olunmuş bir musiqili hekayədir.” Hər pyesin başlığı bunu aydın 
canlandırır.      

Qeyd etmək lazımdır ki, T.Quliyev yaradıcılığının ilk çağla-
rında uşaq musiqisinə müraciət edərək bir sıra əsərlərini bu 
mövzuya həsr etmişdi. “Uşaq və buz” (söz. M.Ə.Sabirindir), 
“Mənim qızım” (söz. Zeynal Cabbarzadənindir), “Bahar bayra-
mı” (söz. Mirvarid Dilbazinindir) bu qəbildən olan əsərlərdir. 
Tofiq Quliyev “Görünməz Dimka”, “Belosnejka və 7 qnom” ta-
maşalarına, “Şir evdən getdi” filminə musiqi bəstələyərək, uşaq 
aləmini böyük ustalıqla təcəssüm etdirmişdir. Bu musiqi parça-
larında sevinc, uşaq gülüşünün qığılcımı, nəvaziş və xeyirxahlıq 
hiss olunur. 

“Cəmilənin albomu” məcmuəsində bəstəkar ifadəli musiqi 
obrazları yaradaraq, uşaq psixologiyasını duymaq qabiliyyətini 
aydın surətdə nümayiş etdirir.     

 Məcmuədəki pyeslər təzadlı surətdə sıralanaraq, ilk növbədə 
kiçik yaşlı uşaqlar və məktəblilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Bəstəkar uşaq aləminin əsas cizgilərinin “Musiqi portretlərində” 
onların düşüncəsinin, təxəyyülünün inkişafı üçün imkan yaradır.    

Məcmuədə rəqs ritmli pyeslər xüsusi yer tutur. Bunlardan 
çox temperamentli, parlaq – “Qaytağı”, “Lirik vals” – plastik və 
səmimi hisslərlə aşılanmış və bu janrda yazılan əsərlər üçün sə-
ciyyəvi olan duyğu və əhval-ruhiyyəni təsvir edir, “Rəqs” – 
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Azərbaycan xalq mahnı və rəqslərinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini qa-
barıq şəkildə nəzərə çarpdırır. “Gölün sahilində” və “Marş” pyesləri 
parlaq təsviri və lakonizmi ilə gənc ifaçılarda maraq doğurur.     

“Seva və velosiped” S.Prokofyev musiqisinin fonizm effekt-
lərini xatırladır. Bu pyesdə gənc ifaçının qarşısında fortepiano-
nun bütün bədii koloristik xüsusiyyətləri açılır. Gəmgin mahnı”, 
“Laylay”, “Gəzinti” pyesləri öz lirik, xəyalpərəst obrazları ilə 
məcmuənin gözəl nümunələrindəndir.      

Tofiq Quliyevin 1984-cü ildə yazdığı fortepiano üçün “Qay-
tağı” konsert pyesi əvvələr nəşr olunmuş eyniadlı pyesin yeni 
redaksiyasıdır.      

Bu əsər tanınmış pianoçu, SSRİ xalq artisti Fərhad Bədəlbəy-
liyə həsr olunmuşdur. “Qaytağı” pyesi parlaq fakturasına, tempe-
ramentinə, obrazların əlvanlığına, ritmik kəskinliklərinə, yüksək 
virtuozluğuna görə çox tez bir zamanda məşhurlaşaraq, milli pia-
nizmin parlaq nümunəsi olmuşdur. Pyes virtuozluğuna baxmaya-
raq, pianizm baxımından, ifa üçün əlverişli və çox rahatdır. Çünki 
bu əsəri yazan bəstəkar hər şeydən əvvəl fortepiano alətinin 
imkanlarını incəliklərinədək bilən, duyan professional pianoçu 
idi. Tofiq Quliyevin adı daim Azərbaycanın görkəmli bəstəkarla-
rı, ictimai xadimləri ilə bir sırada duracaq. Onun musiqisi daim 
yaşayacaq. Onun mahnıları bu gün də bizim əməllərimizdə, fikri-
mizdə, ürəklərimizdə yaşayır. Bu mahnılar bizi daha xeyirxah gə-
ləcəyə daha inamlı, bir-birimizə mehriban olmağa səsləyir və bəs-
təkarın bizə bəxş etdiyi ən qiymətli xəzinədir. 
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VII fəsil 
 

RAUF HACIYEV 
 

(1922-1995) 
 

 
 

Rauf Soltan oğlu Hacıyev – Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi-
nin istedadlı nümayəndələrindən biri, simfonik, balet, vokal, 
instrumental janrlarda çoxsaylı müxtəlif əsərlərin müəllifi, Azər-
baycan incəsənətinə bu janrların təşəkkülü və inkişafı prosesində 
çoxlu yeni və maraqlı səhifələr bəxş etmiş sənətkardır. R.S.Ha-
cıyevin Azərbaycan musiqi sənətinin tarixində mühüm yer tutan 
yaradıcılığı kiçik vokal miniatürlərdən simfonik teatr janrlı iri 
əsərlərədək geniş janr müxtəlifliyinə malikdir. Bütün bunlar bəs-
təkarın maraq dairəsinin genişliyindən, müxtəlif musiqi janrı və 
formalarının inkişafına öz töhfəsini vermək səyindən soraq verir. 

Rauf Hacıyev 15 may 1922-ci ildə Bakıda, qulluqçu ailəsin-
də anadan olub. Gələcək bəstəkarın formalaşmasında əhəmiy-
yətli rol oynamış xalasının, Qəribsoltan Məlikova-Zərdabinin ai-
ləsində böyüyüb tərbiyə almışdır. Bundan başqa, bəstəkarın vali-
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deynləri də musiqiyə xüsusi istedadları ilə fərqlənirdilər. Anası, 
ixtisasca müəllim olan Nanə xanımın yaxşı səsi vardı və bəstə-
karın xatırladığı kimi, çoxlu xalq mahnısı bilir və oxuyurdu. 
Xüsusən R.Hacıyevin xatirində “Axşam oldu” mahnısı qalmışdı. 
Güman edilir ki, R.Hacıyevin “Yalnız səni sevirəm” mahnısın-
dakı həmin o nəğməni xatırladan intonasiya əsərə anasından xa-
tirə kimi daxil edilib. Bəstəkarın atası gözəl tarzən idi, görkəmli 
musiqiçi və pedaqoq Qurban Pirimovdan dərs alırdı.  

Hələ erkən uşaqlıq çağlarında bəstəkarda mahnı yaradıcılı-
ğına meyil yaranır. Onu yalnız mahnı melodiyasının gözəlliyi 
deyil, həm də poetik mətn, şeir cəlb edirdi. Bəstəkarın özünün 
qeyd etdiyi kimi, “şeirlərdə musiqi var, poeziya ritmi diqtə edir, 
mahnıya döyüntü verir”. Bəstəkarın böyüdüyü evdə daima mu-
siqi səslənirdi. Hacıyevin formalaşmasında və inkişafında Üze-
yir Hacıbəyli, Zülfüqar Hacıbəyov, dirijor M.İ.Çernyaxovski ki-
mi şəxsiyyətlər rol oynamışlar.  

1929-cu ildə R.Hacıyev ümumtəhsil məktəbinə daxil olur, 
paralel şəkildə də musiqi ilə məşğul olmağa başlayır. Fortepia-
noda ifa etməyi o təcrübəli pedaqoq, Ü.Hacıbəyov adına Azər-
baycan Dövlət Konservatoriyasının professoru K.X.Səfərəliye-
vadan öyrənir. Amma artıq bu məktəb illərində Rauf Hacıyevdə 
ifaçılıqdan çox musiqi bəstələməyə meyil yaranır.  

Hələ uşaqlığında o böyük maraqla ən müxtəlif klassik və est-
rada musiqi əsərlərini dinləyirdi. Mosart və Rimski-Korsakov 
onun sevimli bəstəkarlarına çevrilirlər; “Şəhrizad”a – bəstəkarın 
özünün qeyd etdiyi kimi, sonsuz sayda qulaq asmaq olar”.  

Proqramlarına İ.Dunayevski, A.Tsfasmanın əsərlərinin və 
L.Utyosovun ifa etdiyi mahnıların daxil olduğu rəngarəng estra-
da verilişləri – R.Hacıyevin qarşısında musiqi sənətinin daha bir 
maraqlı səhifəsini açdı ki, bunlar gələcəkdə onun yaradıcılığında 
önəmli yer tutdu. Yaradıcılığının erkən çağlarında R.Hacıyev bir 
sıra instrumental və vokal əsərlər yaradır. Bunların arasında for-
tepiano üçün üç pyes var: “Tarantella”, “Dağıstan”, “Ləzginka”. 
R.Hacıyevin bəstəkar yaradıcılığının ilk nümunələrində müəlli-
fin şəhadətinə görə, xalq rəqs ritmlərinə meyil yaranmışdır ki, 
bunlar da sonradan R.Hacıyevin bütün yaradıcılığı üşün səciyyə-
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vi olmuşdur. Həmin dövrdə bəstəkarın ilk mahnıları yaranır: 
“Mingəçevir”, “Samur”, “Gənclik marşı”.  

1940-cı ildə gənc bəstəkar “Tələbələrin kələkləri” komediya-
sına musiqi yazır, müəllifin teatr janrında birinci işi olan bu əsə-
rin Bakıda musiqili komediya teatrında premyerası oldu (libretto 
M.Mərdanov). 

Bəstəkarın müharibənin başlanması ilə kəsilmiş musiqi üzrə 
məşğələləri 1948-ci ildə, gənc bəstəkarın Moskva kon-
servatoriyasına daxil olması ilə bərpa edilir. Amma orada bir il 
oxuduqdan sonara o, Bakıya qayıdır və təhsilini Azərbaycan 
Dövlət konservatoriyasında, Q.Qarayevin sinfində davam etdirir.  

Tələbəlik illərində o təkcə mahnılar deyil, həm də iri vokal-ins-
trumental formalarda, kompozisiyalar yaradır. 1949-cu ildə, Niyazi 
ilə müştərək olaraq R.Hacıyev “Kolxoz səhəri” vokal-simfonik süi-
tasını (solist, xor, orkestr üçün), 1950-ci ildə isə Azərbaycanın xalq 
şairi Səməd Vurğunun sözlərinə “Bahar” kantatasını yazır.  

Gənc müəllifin şəksiz uğuru skripka üçün konserti oldu, kon-
servatoriyanı bitirdiyi ildə isə o, diplom işi kimi “Gənclik simfo-
niyası”nı (1953) yazır. 

Q.Qarayevin sinfində çalışarkən, bilavasitə milli simfonizm 
problemləri ilə rastlaşan Rauf Hacıyevin 50-ci illərin əvvəllərin-
də meydana çıxan əsərləri yaşlı nəsil bəstəkarlarının axtarışları-
nın təbii davamı oldu. Həmin dövrün səciyyəvi əsərlərindən biri 
R.Hacıyevin “Gənclik simfoniyası”dır. 

“Gənclik simfoniyası” – gənc bəstəkarın təşəkkülü yolunda 
əhəmiyyətli əsərdir. Burada bəstəkarın həyat haqqında düşüncə-
ləri öz təcəssümünü tapmış, onun vətənpərvərlik hissləri, Vətənə 
məhəbbəti yer almışdır. Simfoniyada olan kiçik dramaturji yan-
lışlıqlar onun Azərbaycan simfonik incəsənətində yeni lirik-dra-
matik janrın formalaşmasındakı əhəmiyyətini azaltmır. 

Təhsil aldığı illərdə R.Hacıyev tərəfindən skripka ilə orkestr 
üçün konsert (1952) yazılmışdır. İşığa, sevincə bürünmə, sira-
yətedici lirizm, ritm kəskinliyi, incə milli kolorit – əsərin əsasını 
təşkil edir. Konsert və həmçinin də simfoniyada R.Hacıyevin 
bütün yaradıcılığının aparıcı mövzularından biri – gənclik möv-
zusu öz təsdiqini tapır.  
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R.Hacıyevin bu dövrə aid simfonik əsərləri içərisində onun 
“Rəqs süitası” diqqəti cəlb edir, burada bəstəkar intonasiya baxı-
mından parlaq milli koloriti, mahnı-rəqs milli folkloru ilə bağlı 
olan Azərbaycan simfonik süita ənənələrinə (Q.Qarayev, C.Ha-
cıyev, Niyazi) əməl edir. 

R.Hacıyevin “Rəqs süita”sında bəstəkarın rəqs musiqisinin 
müxtəlif formalarına meyilliliyi ortaya çıxdı və bu da gələcəkdə 
onun balet kompozisiyalarına olan marağını müəyyənləşdirdi.  

Onun, 50-ci illərdə Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığın-
da əsasən təntənəli-vətənpərvərlik, himn əsərləri kimi inkişaf et-
miş kantata-oratoriya janrına müraciəti bəstəkarın yaradıcılıq 
maraqlarının genişliyinə dəlalət edir. Bunlar yubiley tarixlərinə, 
xalqlar dostluğu mövzusuna həsr olunmuşdu. R.Hacıyevin yara-
dıcılığında bu mövzular öz əksini iki əsərdə tapmışdır: “Bahar” 
kantatası və “Azadlıq haqqında povest” oratoriyasında (1957). 

Özünün kantata-oratoriya əsərlərində R.Hacıyev xor vasitə-
lərindən sərbəst şəkildə istifadə qabiliyyətini nümayiş etdirir.  

Mahnı yaradıcılığı sahəsində R.Hacıyev xüsusilə səmərəli 
çalışır.  

Tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, R.Hacıyevin mahnı yaradı-
cılığına fəal şəkildə müraciət etməsi ilk növbədə, bəstəkarın est-
rada orkestrindəki işi ilə bağlıdır. R.Hacıyev Azərbaycanın ilk 
dövlət estrada orkestrinin (1955-1964) yaradıcısı idi.  
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Öz enerjisi, incə bədii zövqü sayəsində o ən geniş dinləyici 
dairəsində daim uğur qazanan estrada kollektivi yaratmağa mü-
vəffəq oldu. Bu kollektiv üçün R.Hacıyev çoxsaylı mahnılar və 
instrumental estrada musiqisi yazmışdır ki, bunlar da Azərbay-
can incəsənətində həmin istiqamətin inkişafının əsasını təşkil et-
di. R.Hacıyevin yaradıcılığının özündə bu mahnı üslubunun tə-
kamülü baş verdi. Onun özünəməxsus dili, melodiyası, ritmik 
özəllikləri mahnıdan mahnıya cilalanırdı.  

50-ci illərdə R.Hacıyev teatr və kino musiqisi sahəsində fəal 
işə başlayır. Teatr musiqisi Bakının müxtəlif teatrlarında (S.Vur-
ğun adına Rus Dram Teatrı, Azərbaycan Gənc Tamaşaçılar Te-
atrı) qoyulmuş tamaşalar üçün yazılan kiçik partituralar şəklin-
dədir. Bu partituralar arasında “Altıncı mərtəbə”, “İşıqlı yollar”, 
“İki ailə” pyeslərinə yazılan musiqi vardır. Lakin, bəstəkarın bu 
işləri onun yaradıcılığında mühüm yer tutmur, belə ki, bəs-
təkarın qarşısında qoyulmuş vəzifə kiçik idi və adi musiqi 
illüstrasiyası çərçivəsindən kənara çıxmırdı. Amma R.Hacıyevin 
kino musiqisi böyük maraq doğurur, çünki burada onun 
simfonik təfəkkürünün özəllikləri daha parlaq ğörünürdü. 50-ci 
illər dövründə bəstəkar tərəfindən 7 kino partiturası yazılıb ki, 
bunların da arasında həm bədii və həm də sənədli filmlər var. 

60-cı illər yaradıcılıq baxımından daha az səmərəli oldu. Özü 
də həmin dövrdə artıq bəstəkarın yaradıcılığının formalaşmış 
aparıcı xətti, onun musiqili teatra olan marağı haqqında danış-
maq mümkündür. Bu onilliyin elə ilk ili “Romeo – mənim qon-
şumdur” (1960) operettasının uğurlu premyerası ilə əlamətdar 
oldu. Tezliklə bundan sonra “Kuba – məhəbbətim mənim!” ope-
rettası (1963), M.Larninin əsəri üzrə “4-cü zəng” tele-operettası 
(1964) və “Təbəssümünü gizlətmə” operettası (1969) yaranır. 
R.Hacıyevin bu səhnə əsərləri ona geniş populyarlıq qazandırdı. 

Ü.Hacıbəyli ənənələrini öz zamanında onun məsləkdaşları və 
ardıcılları: Zülfüqar Hacıbəyov, S.Rüstəmov davam etdirdilər. 
R.Hacıyevin operettaları janrın inkişaf tarixində əhəmiyyətli 
mərhələ oldu. Azərbaycan teatrı komediyalarının milli ənənələ-
rindən qaynaqlanaraq və ona müasir cizgilər, sovet operettasının 
nailiyyətlərini gətirərək R.Hacıyev qəhrəmanlıq və lirik-kome-
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diya tamaşalarının yeni nümunələrini yaratdı: Azərbaycan mu-
siqili komediyasının ənənəvi süita kompozisiyalarından qəti şə-
kildə uzaqlaşaraq, partiturada bütöv bir musiqi dramaturgiyası 
ərsəyə gətirdi.  

Bəstəkarın operettalarının uğurunun ən mühüm şərti onların 
mövzusunun müasirliyi oldu. Gündəlik həyat həmişə sənətkarın 
diqqət mərkəzində idi və o ən müxtəlif planda təqdim olunurdu. 
Burada həm lirika, həm vətəndaşlıq, həm də kəskin satira var 
idi. R.Hacıyev əsərlərinin qəhrəmanları – bizim müasirlərimiz, 
bizi əhatə edənlər, müxtəlif nəsillərə və baxışlara mənsub, müx-
təlif xarakterli insanlardır. Bəstəkarın diqqəti müasir incəsənətin 
ən mühüm ümdə problemlərində cəmləşib: vətəndaşın vətənpər-
vərlik borcu, mənəvi tərbiyə, keçmişin insanların davranışların-
dakı qalıqları ilə mübarizə.  

R.Hacıyevin musiqi partituralarının özəyini mahnı əsası təş-
kil edir: özü də burada fövqəladə mühüm məqam musiqi dilinin 
milli qaynaqlarının estrada bəstəsinin müasir üslubu ilə sintezi-
dir. Mahnı materialının bolluğu, rəqslərin oynaq ritmi, milli ko-
lorit – bu əsərlərin əsasıdır.  

“Ləzginka” və “Yallı” balet kompozisiyaları yenidən bəstə-
karı milli Azərbaycan rəqsləri ilə qarşılaşdırdı və milli xoreoqra-
fiyanın parlaq nümunələrinə çevrildi. Bəstəkarın balet süitasın-
dan olan “Ləzginka” 1969-cu ildə Parisdəki VII beynəlxalq fes-
tivalda böyük müvəffəqiyyətlə ifa edildi, “Yallı”nın premyerası 
(1970) isə Bakıda, Azərbaycanın 50 illiyinə həsr olunmuş təntə-
nəli konsertdə baş tutdu. Balet musiqisini R.Hacıyev sonralar bir 
neçə il Əlcəzairdə işləyərkən də bəstələdi. Əlcəzair xalqının ilk 
milli baletini məhz o yaratdı. Elə oradaca o, iki başqa balet də 
yazdı – “Alov” və “Hüriyə”, bunlar Morokko, Tunis və digər öl-
kələrin teatr səhnələrində uğurla nümayiş etdirilirdi.  

R.Hacıyevin teatr və kino musiqisi sahəsində də maraqlı işlə-
ri var. Bunların arasında Ş.Qurbanovun Azərbaycan Akademik 
Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuş “Sənsiz” pyesinə yazılmış 
musiqi: “Əhməd haradadır?” (1963), “Qaraca qız” (1965), “Mən 
rəqs edəcəyəm” (1966) bədii filmlərinə, eləcə də “Torpaq, dəniz, 
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od, səma” (1967) kinonovellasına bəstələnmiş musiqi diqqəti 
cəlb edir.  

Mahnı bəstəkarın yaradıcılığını daim müşayiət edirdi. Bu 
dövrün ən yaxşı bəstələri arasında “Mənim Azərbaycanım”, 
“Bakı haqqında mahnı”, “Lirik mahnı”, “Dostluq nəğməsi”, 
“Xeyirxah kölgələr”, “Ceyran”, “Sənsiz həyat” mahnıları var. 

Yeni onilliyin başlanğıcı R.Hacıyevin yaradıcılığında fin ya-
zıçısı Marti Larninin əsəri əsasında bəstələnmiş “4-cü fəqərə” 
(1971) adlı yeni operettanın başa çatması ilə əlamətdar oldu.  

R.Hacıyevin səmərəli yaradıcılıq işi daim fəal musiqi-ictimai 
fəaliyyətlə uzlaşırdı. Bir sıra illər ərzində bəstəkar Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqının sədri və idarə heyətinin üzvü, Azərbaycan 
Dövlət estrada orkestrinin təşkilatçısı və bədii rəhbəri, M.Ma-
qomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru 
və nəhayət, Azərbaycan SSR-in mədəniyyət naziri olmuşdur.  

R.Hacıyev dəfələrlə öz operettalarının premyerasında iştirak 
etmək üçün, eləcə də Azərbaycan incəsənət xadimlərinin rəhbəri 
kimi xaricə (Polşa, Fransa, Əlcəzair) səfər etmişdir. Bəstəkar Əl-
cəzairdə böyük, səmərəli pedaqoji və tədqiqatçılıq işi aparırdı. 
Azərbaycan incəsənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə R.Ha-
cıyev Qırmızı Əmək Bayrağı, “Şərəf nişanı” ordenləri, medallar 
və fəxri fərmanlarla təltif edilmişdir. Sənətkarın bu cür geniş si-
yasi, musiqi-ictimai fəaliyyəti sözsüz ki, daim onun yaradıcılığı-
nı qidalandırır.   

Vətənə döndükdən sonra bəstəkarın Səməd Vurğunun sözlə-
rinə “Moskva” kantatası ərsəyə gəlir. 

1980-ci illərdə bəstəkar simfonik poema janrına müraciət 
edərək “Şeyx Sənan” (1982), “Səbuhi” (1983) və “Həzi 
Aslanov” (1984) poemalarını yazır.  

1976-cı ildə Rauf Hacıyev yenidən operetta janrına müraciət 
edərək “Ana, mən evlənirəm”, 1981-ci ildə “Yolayrıcı” komedi-
yalarını yaradır.  

Rauf Hacıyevin sonuncu əsəri Üzeyir Hacıbəylinin anadan ol-
masının 100 illiyinə həsr etdiyi “Ordan-burdan” (1995) müzikli-
dir. Bu əsər Azərbaycan televiziyasında tamaşaya qoyulmuşdur.  

Rauf Hacıyev 1995-ci il sentyabrın 19-da Bakıda vəfat etmişdir.  
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Vokal musiqisi 
 

R.Hacıyevin mahnı yaradıcılığı Azərbaycan vokal sənətinin 
inkişaf tarixində, eləcə də, bu janrın əsas prinsiplərinin formalaş-
dığı dövrdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatçıların qeyd et-
dikləri kimi, bəstəkar vokal musiqi ilə daim məşğul olur, yaradı-
cılığında bu formanı ən mütəhərrik, populyar hesab edir. Hacı-
yevin mahnı yaradıcılığını janr qruplarına bölmək olar ki, bun-
ların da arasında vətənpərvərlik və lirik janrlı mahnılar xüsusi 
olaraq seçilir.  

Vətənpərvərlik mahnıları milli Azərbaycan folklorunda hə-
mişə görkəmli yer tutmuşdur. Vətənə məhəbbət, xalqın azadlığı, 
qəhrəmanların fədakarlığı hələ qədimlərdən aşıq sənətində geniş 
şəkildə verilmişdi. Öz zamanında Rauf Hacıyev tərəfindən “Bi-
zim yurdumuz” adlı qəhrəmanlıq-vətənpərvərlik mahnısı yazıl-
mışdı ki, bu da bəstəkarın yaradıcılığında həmin xəttin başlanğı-
cını qoydu.  

Vətənpərvərlik mövzusu R.Hacıyevin vokal yaradıcılığında 
Vətənə dair çoxsaylı mahnılarla təqdim olunmuşdur.  

Folklorla daha maraqlı təmas “Mənim Azərbaycanım” (söz-
ləri Ə.Əlibəylinindir) mahnısında sezilməkdədir. Çox vaxt qəh-
rəmanlıq-vətənpərvərlik səciyyəli xalq mahnılarında mövzu tə-
biət təsvirlərinin nümayiş etdirilməsi vasitəsilə açılır. Bu, vokal 
miniatürə bir qədər lirik çalar verir.  

Mahnının mətni öz Vətəni üçün qürur və sevgi duyğuları aşı-
layır. Bəstəkar Azərbaycan xalq musiqisinin koloritinə və xarak-
terinə yaxın olan əsər yaratmışdır. Mahnının ahəngdar melodiyası 
dalğavari hərəkətlidir ki, bu da bir çox Azərbaycan xalq mahnıları 
üçün səciyyəvidir və nəhayət, melodiyanın ritmik aksentlərinin 
(sinkopalar) incə uzlaşması xalq musiqisinə çox yaxındır.  

“Mənim Azərbaycanım” mahnısı kuplet quruluşludur (solistin 
ifası və xor nəqarətı), ancaq melodik xəttin açılması prosesində 
kuplet və nəqarət arasındakı hüdud aradan qalxır və sonuncu kup-
letin təbii davamı, əlavəsi, onun melodik özəklərinin təkrarlanma-
sından yaranan özünəməxsus əlavəsi kimi qəbul edilir.  
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R.Hacıyevin yaradıcılığındakı qəhrəmanlıq-vətənpərvərlik 
janrlı mahnılar arasında çox vaxt mahnı-marş formasına rast gə-
linir. Adətən bu mahnılar gənclik mövzusu ilə (“Gənclik marşı”, 
“Pioner marşı”, “Komsomol marşı”, “Festival nəğməsi”, “Tələ-
bələr mahnısı”, “Tələbələr”) əlaqədardır. Gənc nəsil haqqında 
maraqlı mahnılardan biri – “Gənclik haqqında nəğmə”dir (sözlə-
ri T.Mütəllibovundur). 

Bir qədər sonra R.Hacıyevin yaradıcılığında elə həmin gənc-
lik mövzusu ilə bağlı daha bir mahnı meydana çıxdı. Bu, “Gənc-
lik marşı”dır.  

R.Hacıyevin daha artıq diqqətini çəkən lirik mahnı janrıdır. 
Bəstəkar Azərbaycan mahnı sənətində geniş populyarlaşmış bir 
sıra lirik mahnılar yaradır. Bunların ən çox tanınmış və seviləni 
“Sevgilim” mahnısını göstərmək olar.  

“Sevgilim” mahnısına (sözləri Ə.Əlibəylinindir) incə lirizm 
və poetiklik hopub. Mahnının melodik əsası, onun intonasiya 
düzümü folklora çox yaxınlaşır və eyni zamanda burada bəstə-
karın özünün dilinin özəlliklərini müəyyən edən, zamanla peyda 
olacaq dönmələr meydana çıxır. Mahnının özünəməxsusluğu 
onun  ritmik tərəfidir. Bəstəkar triollar, punktir və sinkopa üsul-
larının tətbiqi ilə mahnıya müxtəlif ritmik zəriflik, kövrəklik ve-
rir. Mahnı kvadrat quruluşa malikdir: o, kuplet formasında yazı-
lıb, amma onda kupletlə nəqəratın kəskin qarşıdurması yoxdur, 
belə ki, nəqərat kupletin intonasiya xəttinin təbii inkişafı, onun 
davamı, amma bir qədər gərgin səslənən davamı olur. 

 
Sevgilim 
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“Yaz gəlir” mahnısı (sözləri D.Kisinindir) təbiətə, bahara ya-

zılmış himn kimi qəbul edilir. Bu, bəstəkarın yaradıcılığında bu 
cür geniş təmsil olunan həmin o əbədi gənclik mövzusudur. Hə-
min mahnının melodiyası intonasiyanın sekvensiya tətbiqi ilə dal-
ğavari hərəkət prinsipi üzrə qurulmuşdur. Melodiyanın yuxarı 
yüksəlmə hərəkətləri və rəvan enmələri, ostinat ritmik lövhə mah-
nıya, kulminasiya bölümlərində şadyanalıq edən, tədricən apofeo-
za keçən sakit epik nəqletmə səciyyəsi verir.  

Bəstəkarın doğma şəhər haqqındakı mahnılarını da lirik nəğ-
mələr janrına aid etmək olar. Bunlar Bakıdan bəhs edən, bəstə-
kara doğma olan çoxsaylı mahnılardır: “Neft daşlarında”, “Bakı 
küləkləri”, “Bakı vağzalında”, “Bakı skamyaları”. Həmin mahnı 
qrupu bir-birinə vətənpərvərlik mövzusu ilə bağlıdır, amma sə-
nətkarın özünün hissləri prizmasından açılıb və bu minvalla, üs-
lubu və xarakteri etibarı ilə onları lirik mahnılara aid etmək la-
zımdır. Belə ki, böyük populyarlıq qazanmış “Bakı haqqında 
mahnı” (sözləri S.Rüstəmindir) bu cür lirik nəğmələr tipinin par-
laq nümunəsidir. Vals ritmi, melodiyanın kiçik diapazonu, sek-
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vensiyalı bəndlər və inkişaf – bütün bunlar mahnıya yumşaq 
səslənmə verir.  

 
Yaz gəlir 
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Bakı haqqında mahnı 
 

 
 
R.Hacıyevin mahnı yaradıcılığı onun intonasiya dilini müəy-

yən edən və digər janrlardakı əsərlərində də meydana çıxan əsas 
sahədir. 
 

Simfonik musiqi 
 

Simfonik musiqi R.Hacıyevin yaradıcılığında əhəmiyyətli 
yer tutur, özünün yaradıcılıq fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərində 
bəstəkar bu janrda olan əsərlərə həmişə müraciət edib. R.Hacı-
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yevin simfonik əsərləri olan skripka ilə orkestr üçün konsert və 
“Gənclik simfoniyası” 50-ci illərin əvvəllərində meydana çıxa-
raq, Azərbaycan simfonik musiqisinin ilk əsərləri sırasında idi. 
Azərbaycan bəstəkarının bu əsərləri həmin janrı milli özünə-
məxsusluq – parlaq milli melos, ritmik quruluşların çoxluğu ilə 
zənginləşdirdi.  

İlk skripka konsertləri Azərbaycan musiqisində 40-cı illərin 
ikinci yarısında peyda olmuşdu. Bunların arasında S.Hacıbəyov 
və C.Cahangirovun skripka konsertləri də vardı. 1952-ci ildə 
M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Ra-
uf Hacıyevin skripka konserti səsləndi (dirijor – Niyazi, solist 
Azad Əliyev). 

Bəstəkarın yaradıcılığında aparıcı mövzu – sevinc, gənclik, 
tükənməz nikbinlikdir. Özünün skripka konsertində R.Hacıyev 
silsilənin çox dinamik dramaturgiyasından başlayaraq onun solo 
partiyası ilə virtuoz şəkildə uzlaşan orkestrləşmə fəndlərinə 
qədər hər şeyi sevinc mövzusunun açılmasına tabe etdirir. 
Skripka konsertinin tematizmi silsilənin janr əsasını çox parlaq 
ifadə edir.  

Skripka konserti (re-minor) təzadlı quruluşun adi üçhissəli 
silsiləsindən ibarətdir: I h. - Allegro, II h. - Andante, III h. – Al-
legro con brio. Lakin, bu üçhissəlilik elə bil ki, kulminasiyası 
silsilənin finalına düşən bir dinamik xəttə tarımlanıb. Konsert 
silsiləsinin bu cür dramaturgiyası müəllifin irəliyə, kulminasiya-
nın zirvəsinə, sevinc mövzusunun apofeozuna doğru canatma 
düşüncəsindən doğub. Silsilənin birbaşa dinamik dramaturji 
xəttindən savayı konsertin hissələrindən hər biri həm də öz in-
kişaf dinamikasına malikdir. Konsertin I hissəsi hərəkət və tə-
zadla həddən artıq zəngindir. Bu bütün partitura üçün çox vacib 
olan ekspozisiya hissəsidir, belə ki, burada qəhrəmanlıq və lirik 
əsasın təcəssümü ilə bağlı olan əsas obrazlı sahələr qoyulub. 
Ekspozisiya, əsasında konsertin sonrakı mövzularının formala-
şacağı başlıca intonasiya və ritm kompleksini daşıyır. 

Birinci hissənin – Allegro – baş mövzusu mərdanə iradəli 
obraz yaradır ki, bunun da xarakteri mərd döyüşkən tipli “Cən-
gi” xalq rəqsinin səciyyəvi cizgilərinə yüksəlir. Maraqlıdır ki, bu 
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rəqsin özəllikləri təkcə baş partiyanın xarakterində deyil, həm də 
onun quruluş özünəməxsusluqlarında, musiqi materialının inki-
şaf prinsiplərində özünü ğöstərir. Köməkçi partiya – polifoniya 
cizgilərinin xas olduğu yumşaq süzülən ahəngdarlıq: çoxsaylı 
yarımbaşlıqlar, geniş ahəngdarlıq, melodiklik yaradır.  

 
Skripka və orkestr üçün konsert 

I hissə – Əsas mövzu 
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Skripka konsertinin ikinci, yavaş hissəsi – Andante sostenuto – 
silsilənin həcmini genişləndirir. Bu hissədə həmçinin, mahnı-rəqs 
obrazlarının təzadı nəzərdə tutulur.  

Bu hissəsinin obraz quruluşu özünəməxsusdur. Andante-də 
lirik əsasın açılması fərdidir və I hissənin köməkçi mövzusunun 
pastoral obrazlarından fərqlidir. 

 
Köməkçi mövzu 

 

 
 

Özünün təsirliliyi, dərinliyi ilə ikinci hissəsinin mahnı mövzu-
su Azərbaycan xalq mahnı-ağılarının çox populyar janrını xatırla-
dır. Bu mövzunun xarakteri musiqi ifadəliliyinin cüzi, amma par-
laq musiqi ifadəliliyi vasitələri ilə verilmişdir. Mövzunun şərhi, 
ikinci hissənin bütün musiqi materialının intonasiya və ritm rü-
şeymini təşkil edən iki dəfə təkrarlanan silsiləni xatırladır. 
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II hissə 
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Skripka konsertinin finalı, üçüncü hissəsi (Allegro con brio) 
bizi birinci hissənin döyüşkən və lirik janr nümunələrinə qaytarır. 
Konsertin obraz təzadı ilə dolu finalı bu cür plan üçün çox sə-
ciyyəvi olan rondo-sonata formasındadır. 

 
III hissə 
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R.Hacıyevin “Gənclik simfoniyası” bəstəkarın ilk simfonik 
silsiləsi idi. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının XIII plenumunda 
uğurla ifa olunan əsər dərhal musiqiçilərin diqqətini özünə cəlb 
etdi. Tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, təbiidir ki, gənc müəllifin 
birinci simfonik silsiləsi klassik ənənələrlə əlaqədardır, lakin bu 
silsilə çoxdan təşəkkül tapmış formanın formal surəti idi: bu 
əsərdə milli simfonizmin cizgiləri dəqiqliklə sezilirdi. Həmin 
əsərin əhəmiyyəti əvvəla, Azərbaycan simfoniya janrının həyati-
liyinin təsdiqindədir, belə ki, burada Azərbaycan simfoniya 
məktəbinin aparıcı nümayəndələrinin ənənələrinin inkişafı da-
vam etdirilirdi, ikincisi isə R.Hacıyevin simfoniyası Azərbaycan 
simfonizminə yeni janr xətti, lirik-dramatik silsilənin xəttini da-
xil elədi.  

Simfoniyanın dramaturgiyası hissələrin təzadlı tutuşdurulması 
prinsipi üzrə qurulur, amma bütün bu təzadlılıqda silsilənin əv-
vəlindən finala doğru vahid birbaşa inkişaf (obrazlı və tematik) 
hiss edilir.  

Simfonik silsilədə iki obrazlı sahə var: rəqs və mahnı. Rəqs 
xətti ilə qəhrəmanlıq-dramatik sahə bağlıdır. Bu minvalla, final 
simfoniyanın kulminasiya mərkəzi olur, burada apofez-koda 
müştərək səslənmədə qovuşaraq hər iki obraz sahələri çulğalaşır.  

Simfoniyanın ikinci hissəsi (Allegro vivo, As dus) – çox gö-
zəl skertsodur. Bu, I hissənin əsas mövzusunun obrazlı sahəsini 
davam etdirərək, rəqs ünsürlüdür, özü də burada xalq rəqsinin 
müxtəlif variantları verilib: çox gözəl, temperamentli və başlıca-
sı, xorovodlu qadın rəqsidir. Skertso özünün ənənəvi klassik 
mürəkkəb formasını qoruyub saxlayır.  

Simfoniyanın III hissəsi (Andante sostenuto, E dur) – sub-
yektiv başlanğıc sahəsidir. Silsilənin dramaturgiyasında – bu, 
mahnı xəttinin inkişafının davamıdır, amma bu geniş aşıb-daşan 
nəğməlikdə nəsə diqqətcəmləmə, rəngarəng: dəruni dramatik, 
işıqlı kədərə bürünmüş, ya da nüfuzedici lirik hisslər axınını –  
özünü dərk etməyə can atan sənətkarın düşüncələri hiss olunur.  

 IV hissə (Allegro brillante, C dur) – “musiqi hərəkətini” 
kəskin şəkildə bayram başlanğıcına sarı döndərir. Bu, silsilənin 
nikbin sonluğu, xalq bayramının həyatsevərlik intonasiyalı, qı-
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ğılcımlar saçan rəqsin şadyana mənzərəsidir. Bəstəkar simfoni-
yasının finalında klassik rondo kompozisiyasından istifadə edir. 

R.Hacıyevin “Gənclik simfoniyası” 50-ci illər Azərbaycan 
simfonizminin inkişafına mühüm töhfə olmuşdur və diqqəti 
onun müəllifinin şəksiz maraqlı və özünəməxsus istedadına cəlb 
etmişdi, onun böyük bacarığını Azərbaycan bəstəkarlarının qu-
rultayında (1956) Dmitri Şostakoviç də qeyd etmişdi.  

R.Hacıyevin yaradıcılığında növbəti simfonik silsilə onun 
“Rəqs süitası” (1954) oldu. Bu silsilənin meydana çıxması çox 
təbiidir. Onun qanunauyğunluğu ondadır ki, R.Hacıyevin əvvəl-
ki kompozisiyalarında müəllifin rəqs əsasına meyil etməsi və 
rəqs silsiləsi yaratmaq həvəsi tam şəkildə özünü doğruldur. Di-
gər tərəfdən, simfonik süita formasının özü artıq Azərbaycan 
simfonizmində yeni deyildi; bu formaya bir çox bəstəkarlar mü-
raciət edirdilər və o, gənc nəslə aid bəstəkarların diqqətini daha 
çox çəkirdi. “Rəqs süitası”, ya da müəllifin özünün onu adlan-
dırdığı kimi, “Rəqs mənzərələri” bu cür meydana gəlmişdi. 

“Rəqs mənzərələri” simfonik süitası rəqs janrının müxtəlif 
variantlarını ehtiva edən 4 hissədən ibarətdir: qızların lirik rəqsi 
(I hissə), halay-xorovod (II hissə), “Yallı” rəqsi (III hissə), vals 
(IV hissə). Həmin silsilənin kompozisiyası, bu formaya daxil ol-
muş rəqslərə görə mühakimə yürütsək, qeyri-münaqişə drama-
turgiyasına malikdir. Bu əsərdə silsilənin lirik istiqaməti görü-
nür, hissələrin növbələşməsi isə Azərbaycan xalq rəqslərinin po-
etik zəncirini təşkil edir.  

50-ci illərin ortalarından R.Hacıyev simfonik janrlı əsərlərə 
müraciət etmir və yalnız 60-cı illərin ikinci yarısında bəstəkar 
yenidən bunlara üz tutacaq.  

Ədəbiyyat və musiqi əsərləri içərisində tez-tez sənətkarın 
şəxsi rəğbətinin ifadəsi kimi “ithaflara” rast gəlinir. Bu cür nü-
munələrə Azərbaycan musiqisində də getdikcə daha tez-tez rast 
gəlinir və görkəmli ustadların yaradıcılığına dərin ehtiramın 
özünəməxsus ifadəsinə çevrilir. Həmin əsərlər öz janrına görə 
müxtəlifdir. Burada kiçik vokal miniatürü (O.Nikolskayanın, 
“Ü.Hacıbəylinin xatirəsinə” mahnısı); instrumental pyesləri 
(F.Əmirovun A.Zeynallının xatirəsinə həsr olunmuş “Elegiya”; 
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Ü.Hacıbəylinin xatirəsinə “Xatirələr” əsəri); orkestr miniatürlərini 
(R.Hacıyevin M.Maqomayevin xatirəsinə “Poema-ekspromt”u və 
“C.Cabbarlının xatirəsinə” poema) və hətta simfonik silsiləni 
(F.Əmirovun “Nizaminin xatirəsinə” simfoniyası) göstərmək 
olar. Bu əsərlər çox müxtəlifdirlər, belə ki, hər bir ithafda 
müəlliflər sənətkarın ülvi dünyasına nüfuz etməyə çalışır, onun 
üslubunun, obrazlarının və koloritinin özünəməxsusluğunu 
çatdırmağa səy göstərirlər.  

R.Hacıyevin yaradıcılığında ilk bu cür ithaf M.Maqomaye-
vin melodiyaları mövzusuna yazılmış poema-ekspromt idi. O, 
1965-ci ildə yaradılmış və Azərbaycan peşəkar bəstəkar məktə-
binin formalaşmasının mənbəyində dayanmış istedadlı bəstəkar-
lardan birinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuşdu.  

“Poema-ekspromt”un əsasını bəstəkarın M.Maqomayevin 
“Şah İsmayıl” operasından əxz etdiyi iki mövzu təşkil edir. 
R.Hacıyev ənənəvi “mövzuya variasiyalar” üslubundan imtina 
etmiş və yüksək bir sənətkarın gözəl sənəti haqqında düşüncələ-
rə dalmaq və ondan həzz ala biləcəyi əsər ərsəyə gətirmişdir.  

R.Hacıyevin ikinci poeması C.Cabbarlının xatirəsinə həsr 
olunmuşdur və o da improvizə, düşüncələr ruhunda yazılmışdır. 
Bu əsərin təzadlı qurulması daha artıq süita prinsipini xatırladır, 
burada aşıq improvizəsi, mahnı, sonra isə rəqs əsasının ardıcıl 
gerçəkləşdirilməsi verilmişdir.  

Poemanın başladığı improvizə dinləyicilərin diqqətini böyük 
Azərbaycan dramaturqunun yaradıcılığına xas olan dramaturji 
kompozisiyalarda cəmləşdirir.  

Simfonik janr bəstəkarın yaradıcılığında formal olaraq da-
vam etdirilən ənənə deyildir; onda Azərbaycan simfonik yaradı-
cılığının inkişafındakı novator cizgilər qeyd olunmaqdadır. Bun-
dan başqa, R.Hacıyevin simfonik əsərləri bəstəkarın yaradıcı-
lığındakı digər musiqi janrlarının da inkişafına əhəmiyyətli təsir 
göstərmişdir. Bunu balet miniatürlərində və kantata-oratoriya 
əsərlərində, kino musiqisində asanlıqla izləmək mümkündür.  
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Kantata-oratoriya yaradıcılığı 
 

Kantata-oratoriya janrında əsərləri Rauf Hacıyevin yaradıcı-
lığında mühüm yer tutur. Bunlar bəstəkar tərəfindən əsasən 50-
ci və 60-cı illərdə yaradılır. Həmin dövrdə onun simfonik yara-
dıcılığa dönüşü baş verir, onun vokal üslubu çoxsaylı solo və 
xor vokal münüatüründə cilalanır.  

R.Hacıyevin yaradıcılığındakı kantata-oratoriya janrlı əsər-
lərdə iki əsas obraz sahəsi görünürdü. Bunlardan biri – inqilab, 
birlik və Sovet İttifaqı xalqlarının dostluğu mövzusu ilə bağlı 
qəhrəmanlıq-vətənpərvərlik oratoriyası xəttidir. Digər sahə - tə-
biət lövhələri, milli incəsənətin spesifikliyi vasitəsilə açılan doğ-
ma Azərbaycan mövzusudur.  

Bəstəkarın kantata və oratoriya janrına ilk müraciəti 1950-ci 
ilə aiddir, o zaman hələ konservatoriya tələbəsi olan R.Hacıyev 
“Bahar” kantatasını yaradır. Həmin kantata S.Vurğun, S.Rüstəm 
və M.Rahimin sözlərinə yazılmış və Azərbaycanda sovet haki-
miyyətinin qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuşdu. Elə bu 
əsərdə artıq qəhrəmanlıq-vətənpərvərlik xətti görünməyə başla-
yır ki, sonradan həmin janrdan olan digər əsərlərdə daha parlaq 
surətdə əks olunur. Maraqlıdır ki, bu ilk vokal-simfonik əsərində 
qəhrəmanlıq mövzusu bir sıra rəngarəng, həyati-təsdiqi lövhələr 
vasitəsilə açılır ki, burada təbiət mənzərələri, yazın başlaması 
yeni həyatın başlanğıcının rəmzi kimi verilir.  

Növbəti iki oratoriya – “Azadlıq haqqında povest” və “Əbədi 
olaraq birlikdə” daha monumental idi. “Azadlıq haqqında povest” 
oratoriyası 1957-ci ildə yazılıb və Böyük Oktyabr inqilabının 40 
illiyinə həsr olunub. Bəstəkarın və yazıçının (H.Abbaszadə) qarşı-
sında inqilabın şöhrətini tərənnüm etmək vəzifəsi dururdu, özü də 
bu mövzu yeni dövr baxımdan açılmalı idi, çünki o, sovet bəstə-
karlarının çoxsaylı əsərlərində artıq dəfələrlə səsləndirilmişdi.  

Möhtəşəm beşhissəli oratoriya silsiləsi böyük bacarıqla bəs-
tələnmiş, əsl simfonizmin sirayət etdiyi monumental əsərdir. Bu 
oratoriyanın dramaturgiyası tağvari quruluşludur, burada silsilə-
nin kənar hissələri (I və V) təkcə obrazlı deyil, həm də intona-
siya haşiyəlidir. R.Hacıyevin oratoriya silsiləsi özünün yozumu 
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ilə simfonik silsiləyə yaxınlaşır. Oratoriyanın hissələrinin növ-
bələşmə dinamikası maraqlıdır: I h. – Maestoso, II h. – Andante, 
III h. – Allegro, IV h. – Allegretto, V h. – Maestoso, burada, 
“Maestoso” ilə haşiyələnən hissələrin içərisində yerləşən yüksəl-
məkdə olan böyük dinamik dalğa hiss olunmaqdadır.  

“Kolxoz çöllərində” (1961, mətn F.Köçərlinindir) kantatası 
bir qədər başqa planda yazılıb. Bu süita kompozisiyanın lirik 
planlı əsəridir ki, burada bəstəkar xalq yaradıcılığına maksimal 
yaxınlaşaraq kompozisiyada Azərbaycan folklorunun mahnı əsa-
sının müxtəlifliyini və xalq rəqs incəsənətinin ritm formullarını 
qırmağa can atır. Həmin xəttə aid əsərlərdə çox vaxt musiqi dilin-
dəki improvizə başlanğıcına rast gəlinir ki, bu da aşıq musiqi mə-
dəniyyətinin səciyyəvi cizgilərindən istifadə edilməsi ilə bağlıdır.  

R.Hacıyevin kantata və oratoriyaları bəstəkarın yaradıcılığın-
da maraqlı sahəni təşkil edir. Həmin janrdan olan əsərlərdə bəs-
təkarın simfonizm, vokal-xor lirikası sahəsində artmaqda olan 
ustalığı qeyd olunur; iri silsiləvi kompozisiyalarda dramaturgiya 
daha parlaq və aydın gerçəkləşdirilir.  

 
R.Hacıyevin baletləri 

 
Teatr dramaturgiyası ilə bağlı olan nə varsa, daim sənətkarın 

diqqət mərkəzində olub: opera, balet, operetta, teatr tamaşalarına 
musiqi. Ancaq musiqili teatrın heç də bütün növləri bəstəkarın 
yaradıcılığında öz fərdi inkişaf xəttini tapmamışdır; operetta və 
balet kompozisiyaları daha artıq və parlaq təmsil olunub. İkinci-
si, xalq rəqs sənətinə marağı, xoreoqrafiyaya meyili R.Hacıyevin 
bir çox müxtəlif janrlı əsərlərində və onun yaradıcılığının ayrı-
ayrı dövrlərində izləmək mümkündür. Bu, bəstəkarın daim xalq 
rəqslərini işləməsində, böyük sayda instrumental və simfonik 
musiqi əsərlərinin yazılmasında görünür ki, burada rəqs gələcək 
janr başlanğıclarından biri olur və nəhayət, sonsuz müxtəlif rəqs 
ritmləri onun əksər partituralarının əsasını təşkil edir. Skripka 
üçün konsertin “Gənclik simfoniyası”nın partituralarındakı bir 
çox epizodları xatırlamaq kifayətdir. Burada R.Hacıyevin musi-
qisi rəqs musiqisi idi. 
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Bətəkarın baletlə bağlı ilk ideyası 1955-ci ilə aid “Aşıq Qə-
rib” baleti (libretto A.Xandəmirovanındır) idi, poeziya və ro-
mantika ilə dolu Azərbaycan xalq musiqisində R.Hacıyevin sə-
nətini müəyyən edən bir çox cizgilər uzlaşmışdı: məhəbbətin 
tərənnümü mövzusu, mərdlik və sədaqət, xeyirxah və işıqlı 
başlanğıcın qələbəsi mövzusu. Təəssüf ki, bu balet başa çat-
dırılmadı. Bəstəkar baletin yalnız iki aktını yazdı ki, bunların da 
əsasında Rauf Hacıyevin həmin janrlı birinci əsərində meydana 
çıxan bəzi musiqi-xoreoqrafik özünəməxsusluqları haqqında 
mülahizə yürütmək olar.  

Baletin ssenari planı özündə 4 pərdə, 7 şəkili ehtiva edir. Bi-
rinci şəkil – tacirin evində şənlik – baletin dramaturgiyasında mü-
hüm yer tutur. Bu, əsas iştirakçı şəxslərin ekspozisiyasıdır. Səhnə-
nin qurulmasının aparıcı prinsipi balet divertismenti formasında 
yerləşmiş nömrələrin ziddiyyətləşdirilməsidir. Əsas dayaq nöqtə-
ləri kütləvi səhnə epizodları olur, qəhrəmanların xarakterik gös-
təriciləri isə onların leytmövzuları ilə divertismentə qoyulmuş 
epizodların funksiyalarını yerinə yetirir. Belə ki, balet geniş “Qa-
çaqların qarşılanması” səhnəsi ilə açılır ki, burada qonaqların gə-
lişi, onların qarşılanması şəkli verilir. Əsas iştirakçı şəxslərin pey-
da olması eyni zamanda balet səhnəsinin ümumi intonasiya və 
ritm düzümünə tabe olan kiçik oxu-səciyyələndirmələrin çıxışı ilə 
müşayiət olunur. Faktiki olaraq bu bilavasitə balet divertismentinə 
keçən özünəməxsus uvertüradır – qızların rəqsidir.  

Yenidən balet janrına R.Hacıyev 60-cı illərin sonlarında mü-
raciət edir. 1969-cu ildə Parisdə VII beynəlxalq rəqs festivalı ke-
çirilirdi, Sovet İttifaqının balet incəsənətini burada M.F.Axun-
dov adına Azərbaycan Dövlət akademik opera və balet teatrının 
balet truppası təmsil edirdi. Azərbaycan truppasının proqramı 
rəngarəng tərtib edilmişdi. Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri 
içərisində R.Hacıyevin “Ləzginka”sı da ifa olundu. Bu, bəstəkar 
tərəfindən düşünülmüş və üç hissədən: “Ləzginka”, “Yallı”, 
“Muğam” ibarət xoreoqrafik triptixin birinci nömrəsi idi. ”Ləz-
ginka” səhnədə “Azərbaycan süitası” adı ilə gedirdi, resenziya-
larda isə bu balet miniatürünü “Azərbaycan rapsodiyası” adlan-
dırırdılar. 
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Çıxışlarının elə ilk günlərindən Azərbaycan milli xoreoqrafi-
yası Fransa tamaşaçılarının diqqətini özünə çəkə bildi.  

Qafqazın xalq rəqs sənətinin özəlliklərini əks etdirən bu ki-
çik, temperamentli xoreoqrafik miniatür bütün proqramların dai-
mi nömrəsi idi və tez-tez “bis”lə (təkrar-təkrar) ifa edilirdi.  

Bəstəkarın xoreoqrafik münüatürünün əsasında Qafqaz xalq-
larının ən populyar rəqslərindən biri – ləzginka dayanır; parlaq, 
işıltılı rəqs-yarışma rəqqasların zirəkliyini, virtuozluğunu nümayiş 
etdirir. Populyar ləzginka mənşə məkanından asılı olaraq çoxsaylı 
növlərə və adlara malikdir. O, ifaçılarının sayı etibarilə də müxtə-
lifdir: iti temp, böyük dinamika, səciyyəvi təqt ölçüsü – 6/8.  

Rəqsin musiqisində bəstəkar Azərbaycan xalq rəqsinin ənə-
nələrinə, daha doğrusu, Azərbaycan ləzginkası (qaytağı) varian-
tına maksimal yaxınlaşmağa çalışmışdır, xoreoqrafiyada isə ba-
letmeysterlər (Az.SSR-in xalq artistləri R.Axundova və 
M.Məmmədov) rəqsin folklor mənbələrinin xoreoqrafiyanın 
klassik ənənələri ilə uzlaşmasını vermişlər ki, bu da onlara cəlb-
edici, əsl milli əsər ərsəyə gətirmək imkanı vermişdir.  

R.Hacıyevin “Ləzginka”sı süita kompozisiyasına malikdir və 
buradakı növbələşən epizodlar rəqs edən fiqurların dəyişməsi ilə 
əlaqədardır. Bundan başqa, ləzginka özündə improvizə başlanğı-
cı da daşıyır ki, bu da əsərin formasında əks olunub. “Ləzginka” 
kompozisiyasını doğrudan da rapsodiya tipi adlandırmaq olar. 
Amma, həmin xoreoqrafik kompozisiyanın əsasına, çox vaxt bu 
tipli əsərlərdə olduğu kimi rəngarəng mahnı və rəqs havaları de-
yil, özünün obrazlarının çoxcəhətliliyi və təzadlığı ilə verilmiş 
yalnız bir rəqs qoyulmuşdur.  

Mövzunun milli diapazonu seksta hüdudlarına sığışır və sek-
vensiya şəklində ifadə edilib ki, bu da Azərbaycan milli rəqsləri-
nin musiqisi üçün səciyyəvidir.  

Belə ki, bir rəqs hüdudlarında, süita strukturunun özəlliklə-
rindən fəndlərindən istifadə etməklə müəllif vahid dramaturji in-
kişaf xəttinə malik, simfonik dramaturgiya üsulları ilə möhkəm-
ləndirilmiş üzvi improvizə yaradır. Yüksək peşəkarlıq ustalığı 
müəllifə xalq rəqsi əsasında parlaq milli və bənzərsiz əsər yarat-
maq imkanı verdi.  



 431 

Balet triptixinin ikinci hissəsi – “Yallı” balet miniatürü heç 
də az maraq kəsb etmirdi. Bu əsərin premyerası Bakıda, 1970-ci 
ilin noyabrında baş tutdu. 

Populyarlığına və Azərbaycan rəqs folklorunda yayılmasına 
görə “Yallı” rəqsi “ləzginka” ilə yarışa bilər. Bir çox Azərbay-
can rəqslərində olduğu kimi, halay tipli dairəvi rəqslər, o 
cümlədən də “Yallı” üçün süita variantı üsulları çox səciyyə-
vidir. Rəqs bir mövzu əsasında qurulur, amma onun inkişaf pro-
sesində rəqsə obrazlı çoxşəkillilik gətirən çoxlu sayda intonasi-
ya, ritm, dinamika transformasiyaları (dəyişilmələri) baş verir. 
Kompozisiyası üzrə rəqs həmçinin, özündə rondallıq cizgiləri 
daşıyır, belə ki, onda əsas mövzu-nəqəratın dövri dəyişilmələri 
(dəyişilmələrin bəzi məqamları da istisna deyil) və təzadlı epi-
zodlar (obraz mənasında, intonasiya mənasında deyil) sezilir. Bu 
cür formanın spesifik xüsusiyyətləri öz başlanğıcını milli xore-
oqrafiya üsullarından götürür. “Yallı” rəqsinin özü kütləvi rəqs-
lər qrupuna aiddir, amma öz xoreoqrafiyasında o həmçinin, küt-
ləvi rəqs epizodları ilə qarışan (mozaika misalı) bir sıra qrup-so-
lo epizodlarına da malikdir.  

Balet strukturlarının janr istiqamətini də qeyd etmək zəruri-
dir. Bu, lirik-dramatik istiqamətdir. Balet kompozisiyasının istə-
nilən variantında (süjetli yaxud süjetsiz) bəstəkar poetik, yum-
şaq, lirik obrazlara müraciət edir. Bununla birlikdə, bəstəkarın 
partituralarında balet əsərinin dramaturgiyasının özəlliklərindən 
biri kimi tez-tez təzad üsulundan istifadə olunur. Variasiyalar, 
adajio və i.a. kimi bir çox ənənəvi balet formalarına bəstəkar 
Azərbaycan xalq rəqsinə xas olan cizgilər gətirir. Bu, ilk növbə-
də formaya, sonra isə melodika və onun inkişaf prinsipləri, ritm, 
orkestr koloriti kimi komponentlərə aiddir.  

Qeyd etmək maraqlıdır ki, R.Hacıyevin balet partituralarında 
onun simfonik yazı məharəti, ustalığı olduqca parlaq şəkildə 
meydana çıxır. Burada, elə bil ki, öz palitrasına görə çoxrəngli, 
çox dolğun və dramatik simfonizmin inkişafı davam edir.  

70-ci illərdə Rauf Hacıyev mədəniyyət işçilərinin nümayən-
də heyətinə rəhbərlik edərək Əlcəzairdə olur.  
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Bu heyət Əlcəzairdə musiqi təhsili, milli musiqi kadrlarının 
yetişdirilməsi sahəsində çox səmərəli işlər görür. Rauf Hacıyev 
səkkiz il Afrika qitəsində mədəniyyət işləri üzrə baş müşavir və-
zifəsində çalışır. Burada bəstəkar Əlcəzair Mədəniyyət nazirliyi-
nin sifarişi ilə “Üç inqilab” baletini yazır. Həmin baletə o zaman 
Əlcəzairdə çalışan Rəfiqə Axundova və Maqsud Məmmədov 
quruluş verirlər. Baletin ilk tamaşası 1 noyabr 1973-cü ildə Əl-
cəzairin Milli Azadlıq bayramı günü göstərilmişdir.  

Bəstəkarın ikinci baleti – “Alov” da birinci kimi inqilab 
mövzusundadır. Bu balet Tunis, Mərakeş, Paris şəhərlərində, 
Kubada keçirilən gənclərin XI Havana Beynəlxalq festivalında, 
YUNESKO-nun XX sessiyasında nümayiş etdirilmişdir.  

R.Hacıyevin üçüncü Əlcəzair baleti olan “Hürriyyət” 1978-ci 
ildə tamaşaya qoyulur. 

 
Teatr quruluşlarına musiqi, kino musiqisi,  

estrada instrumental əsərlər 
 
50-ci və 60-cı illərdə bəstəkarın yaradıcılığında Azərbayca-

nın müxtəlif teatr kollektivlərinin səhnələrində qoyulmuş pyes, 
dram, komediyalara yazılmış bir sıra partituralar meydana gəlir. 
Musiqi sənətinin digər janrları kimi R.Hacıyevin teatr musiqi-
sində də yenə mövzuların geniş əhatə dairəsindən söz açmaq 
olar. Burada biz həm lirik-məişət planlı pyeslər (“İşıqlı yollar”, 
“İki ailə”), nağıl mövzusu (“Sevgisiz şəhər”) və yüksək mənəvi-
etik problemlər qaldıran dramlara rast gəlirik.  

R.Hacıyevin teatr musiqisi ilk növbədə bəstəkarın janrın 
özünəməxsusluğuna incə nüfuz etməklə, iştirakçı şəxslərin xa-
rakterini musiqi vasitələri ilə dərindən açmaqla, müvafiq səhnə 
ab-havası yaratmaqla diqqəti cəlb edir. Burada bəstəkara onun 
gözəl intuisiyası və səhnə duyumu, təsviretmə üsullarına yaxşı 
yiyələnməsi kömək edir.  

Teatr quruluşunun janrından asılı olaraq R.Hacıyevin musiqi 
partituraları vahid musiqi-dramaturji plana tabe etdirilən mahnı, 
rəqs və orkestr nömrələri ilə dolğunlaşdırılır.  
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Nağıl-komediya planlı pyeslər süita kompozisiyalıdır. Ş.Qur-
banovun “Sənsiz” dramının musiqi partiturasında ardıcıl inkişaf 
edən iki dramaturji plan görünür: bunlardan biri lirik xəttin açıl-
ması ilə bağlıdır. (Sevinc və Tərlanın sevgisi mövzusu), ikincisi – 
əsərin dramaturji vəziyyətlərini səciyyələndirir.  

50-ci illərin ortalarında R.Hacıyev kino musiqisinə böyük 
diqqət ayırır. Yaxın on il ərzində o ən müxtəlif janrlı (sənədli, 
bədii, kinooçerklərə) 12 filmə musiqi yazır.  

“Məni həmişə kino musiqisinin spesifikliyi özünə cəlb et-
mişdir, – bəstəkar deyir ki, burada hər şey saniyələrlə hesabla-
nır: bəstəkardan maksimum diqqət, təsvirilik, peşəkar ustalıq tə-
ləb olunur ki, nisbətən qısa musiqi partiturası kəsimi müddətində 
parlaq, xarakterik obraz yaratsın, səhnələrin dramatikliyini ya da 
komediyalılığını təsvir edə bilsin”. Və doğrudan da, demək la-
zımdır ki, bəstəkarın peşəkar ustalığı, onun kino musiqisində ci-
lalanmışdır. Bu, bir növ, R.Hacıyev sənətinin melodiyadan tut-
muş orkestrə qədər bütün səciyyəvi xüsusiyyətlərinin formalaş-
dığı yaradıcılıq laboratoriyası idi. 

Meydana çıxan ilk kino partituraları kino oçerkləri və sənədli 
film janrlarında idi (“Nizami”, “Onun 150 yaşı vardı”, “Festi-
val”, “Azərbaycan mədəniyyətinin bayramı”). Həmin partitura-
lar xalq milli incəsənətinin füsunkarlığı ilə diqqəti cəlb edir; bu-
rada həm xalq mahnı və rəqslərinin parlaq şəkildə işlənməsinə, 
həm də öz milli mədəniyyətini onun bütün gözəlliyi, çoxcəhətli-
yi ilə göstərməyə çalışan bəstəkarın özünün çoxlu sayda mahnı 
və rəqs janrlı gözəl nümunələrinə rast gəlmək olar.  

50-ci illərin axırlarında R.Hacıyevin yaradıcılığında detektiv 
janrlı bədii filmlər (“Qara qayalar”, “Kölgələr sürünür”, “Qala-
nın sirri”) yaranır. Yeni spesifiklik və bəstəkarın yeni tapıntıları 
aşkar olur. Bu kinolentlərin musiqi partiturası sənətkarın maraqlı 
simfonik təfəkküründən söz açmağa imkan verir. Bunlar çox 
parlaq leytmövzulu birbaşa dramaturgiyalı kompozisiyalardır. 
Bəstəkarın özü deyir ki, kino musiqisi onun simfonik yaradıcılı-
ğının inkişafına kömək etmişdir.  

60-cı illərin əvvəlində bədii filmlərin növbəti qrupu (“Mən 
rəqs edəcəyəm”, “Əhməd haradadır?”, “Qaraca qız”) meydana 
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çıxır. “Mən rəqs edəcəyəm” filmi diqqəti xüsusilə cəlb edir. Bu 
filmin musiqi partiturasında rəqs ünsürü hökmranlıq edir. Rəqs 
sənətinin spesifik xüsusiyyətlərini gözəl bilməklə, R.Hacıyev ən 
müxtəlif rəqslərin gözəl nümunələrini vermiş, həyat və atəş dolu 
bütöv, parlaq, cəlbedici süita kompozisiyası ərsəyə gətirmişdir.  

1964-cü ildə bəstəkarın “Romeo – mənim qonşumdur” ope-
rettasının ekranlaşdırılmış variantı, meydana çıxır. Operettanın 
kino versiyası bir qədər qeyri-adi oldu. Filmin rejissoru Ş.Mah-
mudbəyov öz qarşısına tamaşanın ekrana gətirilməsi vəzifəsini 
qoymamışdır. Faktiki olaraq, operettanın musiqisinin istifadə 
olunduğu bədii film ərsəyə gətirilmişdi, amma bəstəkara buraya 
bir çox yeni nömrələr əlavə etmək lazım gəlmişdi.  

1967-ci ildə “Torpaq, dəniz, od, səma” film-poemasına mu-
siqi yazıldı. Bu, insanlar, onların böyük vətənpərvərliyi, yeni su-
rətlər haqqında 4 novelladan ibarət poetik hekayətdir. (Ssenari 
müəllifi – Anar) 

R.Hacıyevin yaradıcılığında kifayət qədər geniş yeri instru-
mental estrada musiqisi tutur. O, bəstəkarın müxtəlif estrada 
kollektivlərindəki işi ilə əlaqədar olan 50-ci illər onilliyi ilə xü-
susilə zənginləşir. Həmin orkestrlərin konsert proqramları üçün 
R.Hacıyev olduqca çoxlu musiqi yazmışdır ki, bunlarda estrada 
janrının müxtəlif musiqi formaları öz əksini tapmışdır. Burada 
truba, akkordeon, saksofon üçün gözəl solo konsert nömrələri, 
orkestr üçün milli (Azərbaycan, hind, ispan) mövzularda qurul-
muş parlaq temperamentli improvizələr yer alıb. Xalq mahnıları-
nın, rəqslərin (“Qala”, “Alagöz”, “Göygöl”, “Qaytağı” və bir 
çox başqaları) çoxcəhətli işlənmələrinin öz təcəssümünü tapdığı 
rəqs süitaları, rapsodiyalar, fantaziyalar, marşlar, valslar. Bəstə-
kar həmçinin, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin mövzusun-
da estrada işləmələri verir və fantaziyalar yazırdı. Bunların ara-
sında Q.Hüseynlinin çox populyar “Cücələrim” mahnısının iş-
lənməsi, Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” musiqili komediyası 
mövzusunda fantaziya, S.Hacıbəyovun “Gülşən” baletindən 
mövzuya olan fantaziya xüsusilə maraqlıdır.  

 
 



 435 

Musiqili komediyalar və operettalar 
 

60-cı illərdən başlayaraq R.Hacıyev fəal şəkildə musiqili ko-
mediya, operetta janrı ilə məşğul olur ki, bu da gələcəkdə onun 
sənətində aparıcı olur. Bəstəkar özü belə deyirdi: “Mən teatrı se-
virəm. Onunla təmas həmişə insanı çox zənginləşdirir; axı teatr – 
sintetik incəsənətdir. Teatr üçün işləmək, musiqi yazmaq mürək-
kəb və məsuliyyətlidir, amma teatr dramaturgiyası ilə təmas nə-
ticəsində sənətkarın nəyə gəlib çıxdığına baxdıqda, bunun qat-
qat artıq əvəzi çıxır. Bundan başqa, teatr – bu, həmişə bayramdır”. 

Əvvəldə deyildiyi kimi, bəstəkar dram tamaşalarına, kino-
filmlərə musiqi yazılması, baletlərin yaradılması işinə dəfələrlə 
müraciət etmişdi, opera üzərində çalışmağı nəzərdə tuturdu. Və 
yalnız 60-cı illərdə R.Hacıyev, onun dinamik, şən, komediyalı 
və geniş populyar tamaşa çərçivəsində böyük, mühüm, vacib 
problemlərin açılmasında böyük ustalıq tələb edən yaradıcı iste-
dadının daha parlaq şəkildə açıldığı həmin o musiqili teatr janrı-
nı tapmış oldu.  

R.Hacıyevin həmin sahədəki yaradıcılığı Azərbaycan incəsə-
nətində bu janrın inkişafında maraqlı səhifə açır. Burada bəstə-
karın vokal, simfonik, balet və estrada sənəti sahəsindəki ən 
yaxşı nailiyyətləri üzvi olaraq çulğalaşıb və bu, R.Hacıyevin 
operettalarının teatr səhnələrində uzunömürlü olmasını təmin 
etdi.  

1960-cı ildən bəstəkarın “Romeo – mənim qonşumdur” ope-
rettasının librettoçusu, gələcəkdə isə onun operalarının daimi 
həmmüəllifi V.Yesmanovla yaradıcılıq birliyi başladı, Moskva 
operetta teatrının rejissoru A.Zaksla görüşü oldu.1 

“Qonşular” operattasının quruluşunu uğurla bitirdikdən son-
ra A.Zaks bu partitura ilə Moskva operetta teatrını da tanış etdi.2 
Elə həmin il “Qonşular” operettasının Moskvada premyerası ol-
                         

1 A.Zaks Sovet İttifaqının bir çox şəhərlərindəki teatrlarda (Moskva, Le-
ninqrad, Bakı, Krasnoyarsk və b.) R.Hacıyevin iki operettasını tamaşaya qoy-
du: “Romeo – mənim qonşumdur” və “Təbəssümünü gizlətmə”. 

2 Bakıdakı premyera – iyun, 1960-cı il. Rejissor – Zaks A., dirijor – Ha-
cıbəyov  Ç., rəssam – Abbasov E. 
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du, amma artıq yeni redaksiyada və yeni adla – “Romeo – mə-
nim qonşumdur”.1 

Yeni tamaşa o qədər koloritli, parlaq, özünəməxsus oldu ki, 
qardaş respublikaların dramaturq və bəstəkarlarının Moskva ba-
xış-müsabiqəsində üçüncü mükafatı aldı.  

“Romeo – mənim qonşumdur” operettasının musiqi partiturası 
“Qonşular” partiturası ilə müqayisədə prinsipial yeni musiqi ma-
terialı deyildir. Burada tamaşanın daha diqqətli işlənməsi ilə bağlı 
bəzi dəyişikliklər, əlavəetmələr yer alıb. Belə ki, misal üçün, “Ye-
ni köçənlər mahnısı” çıxarılıb, ancaq tamaşanın aparıcı leytmotivi 
kimi bəstəkarın operettanın yaranmasından çox əvvəl yazılmış 
“Sevgilim” populyar lirik mahnısı daxil edilib. Həmin musiqi ma-
terialının daxil edilməsi təbii ki, yeni leytmövzunun intonasiyası 
əsasında bir sıra təzə musiqi nömrələrinin yazılmasını zərurətə çe-
virdi. “Romeo – mənim qonşumdur” operettası yeni variantda So-
vet İttifaqının çoxsaylı teatrlarının səhnələrində və xarici teatr-
larda – Polşa və Bolqarıstanda tamaşaya qoyuldu.  

R.Hacıyevin Moskva teatrının səhnəsində tamaşaya qoyul-
muş operettası bəstəkar üçün ciddi sınaq oldu və artıq mətbuatda 
peyda olmuş ilk resenziyalar müəllifin şəksiz müvəffəqiyyətin-
dən soraq verirdi. Bu, sanki təsadüfi fakt üzərində qurulmuş əsər 
çox aktual oldu, o, müxtəlif nəsillərə mənsub, həyata baxışlarına 
görə fərqli olan insanlardan bəhs edir, təkcə Azərbaycan üçün 
səciyyəvi vacib məişət problemlərinə toxunmaqla qalmadı, həm 
də özünün milli koloriti ilə çox müasir, özünəməxsus əsər oldu. 
“Milli arxaikliyi yoxdur, amma incə milli koloriti vardır. Nikbin, 
yumorlu və müasir ideyalı operettadır” – “Romeo – mənim qon-
şumdur” operattasının Moskva premyerası haqqındakı resenzi-
yasında V.Kandelaki belə yazırdı.                                         

“Birinci akt daha uğurludur. Burada aktın əvvəlindən finalı-
na doğru çox maraqlı tematik bağlar atılıb ki, bunların da içəri-
sində operettanın bütün qəhrəmanlarının koloritli ekspozisiyası 
cərəyan edir. Burada demək olar ki, operanın planlı dramaturgi-
yasından  söhbət  açmaq  olar  ki,  bu  da  klassik  sovet  operettası 
                         

1 Moskvadakı premyera – dekabr, 1960-cı il. Rejissor – Zaks A., dirijor –
Ossovski L., rəssam – Vinoqradov M., baletmeyster – Borisov B. 
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üçün səciyyəvidir. Bu mənada musiqi nömrələrinin sayının 
güclü şəkildə ixtisar edildiyi və bunların qarşılıqlı əlaqəsinin 
pozulduğu ikinci və üçüncü aktlar daha az uğurludur”.1  

“Romeo – mənim qonşumdur” operettasının partiturasında 
əsas musiqili-dramaturji özək mahnı olur. Mahnı başlanğıcı bü-
tün vokal nömrələrinə nüfuz edərək, qəhrəmanların simasını 
açır, eyni zamanda da formayaradıcı vasitəyə çevrilir. Bu məna-
da bəstəkar sovet operetta ənənələrindən təkan götürür, amma 
həmin ənənələri milli xalq əsası ilə zənginləşdirir ki, bu da onun 
musiqi dilində xüsusilə özünü göstərir. Müəllifi dəfələrlə kuplet 
quruluşuna uymaqda, geniş açılmış ansambl səhnələrinin yoxlu-
ğunda və guya ki, bunların bədii ifadə vasitələrinin məhdudlaş-
dırmasında qınamışdılar. Lakin bütün bu deyilənlər “Romeo – 
mənim qonşumdur” operettasına aid deyildir, çünki, R.Hacıyev 
adətən böyük formanı müxtəlif rəngarəng və çoxsimalı ayrı-ayrı 
miniatürlər əsasında qurur. Mahnı formalarının müxtəlifliyi və 
ansamblların miniatürlüyü böyük kompozisiyanı açmaqda 
bəstəkara qətiyyən mane olmur. Bu ən azı, operettadakı əsas 
intonasiya özəyi, obraz baxımından isə – operettanın başlıca 
leytmotivi olan “Sevgilim” mahnısı ilə təsdiqlənir.  

“Sevgilim”in leytmövzusu operettanın bütün partiturasına 
nüfuz edərək musiqi materialına bütövlük və monolitlik verir. O 
təkcə leytmövzu deyil, onun intonasiyaları, bəzən ayrı-ayrı vo-
kal nömrələri və orkestr epizodları ilə üzvi şəkildə çulğalaşır, o, 
orkestr çıxışının əsası kimi Alik və Nonanın (tamaşanın baş qəh-
rəmanları) mahnı-ğörüşündə səslənərək, musiqi partiturasını 
açır, onun intonasiyaları Alikin Bakı haqqındakı mahnısında, 
Alikin atası ilə səhnə-dialoqunda, nəhayət, tamaşanın finalındakı 
himndə eşidilir.  

Bu mövzunun musiqi ekspozisiyası, artıq qeyd etdiyimiz ki-
mi, operettanın uvertürasında verilib, burada bəstəkar öz mahnı-
sında kuplet formasını üçhissəli kompozisiyaya ayırır. Orkestr 
çıxışı əsasən mahnının nəqəratı üzərində qurulur və bu material 
kənar bölümlərin əsasına çevrilir, orta bölüm isə mahnının bu 

                         
1 Kandelaki V. Maraqlı görüş // Bakinski raboçi. 1960, 15 dekabr. 
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kontekstdə nəqəratın intonasiya inkişafı kimi qəbul edilən kup-
letinin materialına əsaslanıb. Bu cür struktur kuplet formasının 
dəyişim müxtəlifliklərindən biri kimi R.Hacıyevin vokal əsər-
lərində də yetərincə tez-tez rast gələcəkdir.  

Amma səhnənin açılışına təkcə məqam boyanması yardım 
göstərmir.  

Məhəbbət mövzusu birinci aktın finalında tamamilə yeni, tə-
zadlı variantda səslənir. Qonşuların növbəti mübahisəsindən 
sonra “Sevgilim” mövzusunun intonasiyaları onun üçün yeni 
məqam işıqlanmasına (fa minor) düşür, onun sekvensiyalı ifadə-
si isə kədər, bir qədər təklik ovqatı yaradır.  

İkinci aktda leytmövzu orkestr şərhində Alikin atası ilə səh-
nə-dialoqunda peyda olur, o, yüksək və işıqlı səslənir. Və nəha-
yət, bu mövzunun son səslənməsi – operettanın III aktının final 
səhnəsidir. Belə ki, bütün partituraya nüfuz edərək, leytmövzu 
musiqi materialını sintez edir və operettanın dramaturgiyasında 
vahid lirik xətt yaradır. Amma, maraqlıdır ki, əgər lirik xətt or-
kestr, solo nömrələrində və qəhrəmanların duetində açılırsa, mü-
naqişə sahəsi iri ansambl səhnələrində verilib.  

Tamaşanın ikinci intonasiya sahəsi digər dramaturji xətlə, 
qonşuların münaqişəsi (mübahisə mövzusu) ilə əlaqədardır. O, bi-
rinci aktın dinamik ansambllarında açılır, amma təəssüf ki, bütün 
operetta baxımından, birincidə olduğu kimi, elə də ardıcıl deyil.  

Birinci ansambl – bu, vahid musiqi mövzusuna malik an-
sambl-münaqişədir. Aktın finalındakı ansambl-münaqişə aktın 
zirvə kulminasiyası ilə başlayır və sonra ikinci, daha yüksək kul-
minasiyaya qalxır.  

Bu dəfə ansamblın forması özündə kupletli deyil, kupletin 
intonasiyalarında qurulmuş orkestr postlüdiyalı üçhissəli kom-
pozisiyanı (nəqərat-kuplet-nəqərat) əks etdirir. Final ansamblın-
da  tonal  plan  maraqlı göstərilib.  Əsas  tonal  dayaqlardan  (do  
minor-mi bemol major) yararlanaraq, bəstəkar orkestr postlüdi-
yasında ansamblın intonasiya əsasını inkişaf etdirərək, bizi par-
laq tonal tutuşdurmalar zəncirindən (mi bemol major, mi minor, 
lya minor) keçirir, sevgi mövzusu intonasiyasının səsləndiyi “fa 
minor” tonallığına gətirir. Leytmövzunun intonasiyaları burada 
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kədərli və hüznlü səslənir. Amma bütövlükdə səhnənin ümumi 
xarakteri özündə lirik nömrələrə parlaq şəkildə qarşı qoyulan, an-
sambl nömrəsini haşiyələndirən skertsoluq cizgiləri daşıyır.  

Operettanın tağlarının daxilində bütün iştirakçı şəxslərin xarakte-
rik xüsusiyyətləri yerləşir. Qeyd etmək maraqlıdır ki, bu qəhrəman-
ların xarakterik xüsusiyyətləri çox vaxt müştərək verilir: gənc insan-
lar eyni cür düşünür, hiss edir və bunların musiqisi bir-birini qarşılıq-
lı tamamlayaraq, müasir insanın vahid obrazını ərsəyə gətirir.  

Alikin ariozosu ya da “Alikin Bakı haqqında mahnısı” adla-
nan musiqi tez bir zamanda onsuz operettanın uğurunu təsəvvür 
edə bilmədiyimiz  şlyagerə çevrildi.  Bundan  savayı qeyd  etmək  
maraqlıdır ki, doğma şəhərə və məhəbbətə coşqun himn olan 
Alikin ariozosu teatr tamaşası çərçivəsindən çıxaraq, konsert 
estradasında səsləndi və geniş populyarlıq qazandı.  

Alikin ariozosu onun daxili dünyasının vəziyyətini incə bir 
şəkildə çatdırır. Onun bu aşıb-daşan hissləri öz şəhərinə olan 
sevgisi ilə çulğalaşır. Sevgilisi və doğma şəhər – bunlar ayrıl-
mazdır. R.Hacıyevdə bu mövzunun məhz bu cür açılması əldə 
olunmuşdur. Bəstəkarın özü şəhərini sonsuz məhəbbətlə sevir və 
öz yaradıcılığında daim onu tərənnüm edir.  

Ariozo, “Sevgilim” mövzusunun intonasiyalarında qurulmuş 
kiçik orkestr səslənməsi ilə başlayır. O, leytmotivin intonasiyaları 
əsasında doğulan ariozo mövzusunun intonasiyalarını üzvi şəkildə 
hazırlayır. Qeyri-adi dərəcədə ürəyəyatımlı və yumşaq, xoş-lətif, 
dalğavari inkişaf xəttinə malik mövzudur, öz daxilində böyük hə-
rəkət potensiyası daşıyır, bu da kulminasiya-nəqəratı fəal şəkildə 
hazırlamağa imkan yaradır. Ariozo onunla maraqlıdır ki, bəstəkar 
müasir estrada mahnısı üsullarını milli cizgilərlə zəngin-
ləşdirməyə çalışır, onlar da burada Azərbaycan estrada musiqisi 
üçün səciyyəvi olan ayrı-ayrı intonasiya dönümləri və vokal par-
tiyası şəklində iştirak edir. Həm də ahəngdar rənglərin incə oyu-
nunun (plaqal dönmələrin tez-tez istifadə olunması, səslərin alte-
rasiyası, tonal dəyişmələrin zərif çalarları) ritmik və orkestr löv-
həsinin musiqi dilinin olduqca müasir səsləndiyini görürük. 

Nonnanın ariozosu daha parlaq milli koloritlidir. Onda Azər-
baycan lirik xalq mahnı nümunələri ilə çoxlu sayda təmas nöqtə-
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ləri vardır. Dəyişkən major-minor ladlarında (B-dur – g-moll), in-
tonasiyaları qəhrəmanın əhval-ruhiyyəsinə uyğun gələn kədərli 
hisslər aşılayan Bayatı-Şiraz məqamının elementləri səslənir. 

İkinci aktdan olan duet daha maraqlı və çox dramatikdir, be-
lə ki, gənc qəhrəmanların obrazlarının inkişafında kulminasiya-
dır. O artıq bütün vəziyyət və anlaşılmazlıqların aşkarlandığı 
səhnədə səslənir. İndi qəhrəmanlar üçün heç bir maneələr qorxu-
lu deyil və bu duet finalda “Sevgilim” mahnısının nəqəratının 
olacağı duetdə səslənir. 

Alik və Nonanın duetinin musiqisi yeni deyil. O, ardıcıl və 
məntiqi inkişaf prosesində meydana çıxır və əvvəlki nömrələrin 
musiqisi ilə sıx bağlıdır.  

 
Alik və Nonanin dueti 
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R.Hacıyevin orkestr dili haqqında xüsusi söz açmaq lazım-
dır. Uzun müddət estrada orkestri ilə işləmiş bəstəkar orkestr 
estrada musiqi texnikasını gözəl bilir. “Romeo – mənim qon-
şumdur” operettasında o, simfonik orkestrin böyük tərkibindən 
istifadə edir ki, burada müəllifin ağac-nəfəsli alətlər qrupunun 
tembrləri ilə, xüsusən lirik səhnələrdə simli kvintetlə, rəqs epi-
zodlarında və dinamik kulminasiyalarda parıldayan tuttiyə bö-
yük maraq göstərməsini qeyd etmək lazımdır.  

Elə premyerasının ilk günlərindən R.Hacıyevin operettası 
geniş tanındı. Onun Sovet İttifaqının müxtəlif şəhərlərində tama-
şaya qoyulması mərkəzi və respublika mətbuatında geniş şəkildə 
qeyd edildi. “Temperamentli, şən, qığılcımlı!”, “Musiqinin təra-
vətliliyi və orkestrovkanın təzəliyi bu əsəri fərqləndirir. Musiqi 
və hərəkətin nadir birliyi mövcuddur”, “Musiqidə həm ilıq tə-
bəssüm, həm xeyirxah yumor və incə ironiya hiss olunur” – 
müxtəlif teatrların tamaşalarına rəy bildirən müəlliflər, çoxsaylı 
resenziyaçılar belə yazırdılar.  

1964-cü ildə “Romeo – mənim qonşumdur” operettası xarici 
teatrların səhnələrində də tamaşaya qoyuldu, ona xüsusən Polşa-
da daha çox quruluş verildi. Polşadan gələn xəbərdə jurnalist 
Mariann Nevyarovski məlumat verirdi ki, R.Hacıyevin operetta-
sının birinci premyerası Qdında olacaq, sonra isə premyeralar 
Lodza, Qlivitse və Krakovun komediya teatrlarında keçəcək.  

R.Hacıyev və “Kuba – məhəbbətim mənim!” operettasının 
librettoçusu (V.Yesman) Kuba xalqının azadlığı uğrunda müba-
rizəni əks etdirən və eyni zamanda lirik koloritin sirayət etdiyi 
böyük vətənpərvərlik hissi ilə aşılanmış əsər yaratmışlar. Bu 
əsərin ilk tamaşası Moskvada oldu və Kuba xalqının böyük milli 
bayramı olan inqilabın 5 illiyinə həsr edilmişdi.  

Librettonun əsası kimi götürülmüş inqilabi mübarizə mövzu-
su operetta janrı üçün bir qədər qeyri-adi idi və müəlliflər qarşı-
sında çoxlu çətin vəzifə qoyurdu ki, bunlardan biri – ciddi ilə 
komik olanın, lirik və satirik əsasın qovuşmasıdır.  

R.Hacıyevin musiqisi ilk növbədə monolitliyi və simfonikli-
yi ilə diqqəti özünə cəlb edir. Əvvəlki “Romeo – mənim qon-
şumdur” operettası ilə müqayisədə həmin əsər daha çox opera 
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formasında işlənib ki, bu da bir çox musiqili səhnə-səciyyələn-
dirmələrdə, ansambl nömrələrində, xor səhnələrində, leytmotiv 
xətlərində xüsusilə hissediləndir.  

Tamaşanın musiqi partiturasındakı çoxplanlı dramaturgiyası-
nın süjet xətlərinin çox maraqlı çarpazlaşmaları vardır, bütöv-
lükdə isə üçaktlı operettadan keçən böyük dinamik dalğanın kul-
minasiya zirvəsi finala düşür.  

Tamaşanın musiqi dramaturgiyasında bütün musiqi forma-
sının əsasını təşkil edən leytmotivlər böyük rol oynayır. Bunlar 
partiturada yetərincə çoxdur və hamısı da müxtəlif obraz sahələ-
rini səciyyələndirərək süjet xətlərinin inkişafını ardıcıl izləməyə 
kömək edir.  

Qrafik və dəqiq fanfarlar bütün operettanın aparıcı leytmotivi 
və eyni zamanda da intonasiya əsası oldu. Çağırış xarakterli şən 
intonasiya əsası musiqidə qəhrəmanlıq ovqatı ərsəyə gətirir, mü-
barizə aparan xalqın mətanətinin səciyyəvi göstəricisinə çevrilir, 
maraqlıdır ki, fanfarların mövzusunun lad boyaları, bunların rit-
mik quruluşu əsərin qələbə finalından soraq verir.  

Fanfarların leytmövzusu uvertüranın, Raulun lirik mövzusu 
üzərində qurulmuş orta bölümünə sirayət edir və bu mövzuların 
uzlaşması çox mühümdür, belə ki, artıq uvertürada qəhrəmanlıq 
və lirik əsası birləşərək, qəhrəmanın hərtərəfli səciyyəsini verir.  

Kuba xalqının səciyyəsi digər leytmövzu – “Karib dənizi 
oxuyur” mahnısı ilə verilib. Öz Vətəninə məhəbbətini ifadə edən 
kubalıların mahnısı müxtəlif dəyişilmələrə məruz qalır. Vətənin 
rəmzi olaraq o müxtəlif səhnə vəziyyətlərində səslənir və musiqi 
dramaturgiyasında Kubanın himni mündəricəsi qazanır.  

Əsər üzərində iş prosesində R.Hacıyev Kuba xalq mahnıları 
topluları ilə tanış olmuş və öz əsərinin partiturasında Kuba xalq 
mahnılarının daha səciyyəvi intonasiya və ritm özəlliklərindən 
istifadə eləmişdi. Amma, əsərdə əsl sitatlara rast gəlinmir.  

R.Hacıyevin operettasının baş qəhrəmanı Kuba xalqı olmuş-
du və ona görə də musiqi dramaturgiyasının birinci planına xal-
qın və əsərin ayrı-ayrı qəhrəmanlarının parlaq xarakterik göstəri-
cilərini verən ansambl səhnələri çıxır.  
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“Romeo – mənim qonşumdur” operettası ilə müqayisədə 
R.Hacıyevin bu operettasında orkestr başlanğıcının rolu xeyli ar-
tıb. Burada simfonik inkişafın prinsiplərindən söz açmaq olar. 
Orkestr əhəmiyyətli dramaturji rolu yerinə yetirir; ona operetta-
nın hərəkəti ilə qırılmaz surətdə bağlı olan müstəqil simfonik 
epizodlar həvalə olunub. Bundan başqa orkestrdə daim əsərin 
əsas leytmövzuları səslənir, sanki hərəkəti şərh edir, özü də bun-
ların hər yeni çıxışı dəyişilir, inkişaf edir.  

Bu operettanın ilk tamaşası Moskvada, 1963-cü ildə baş tut-
du. Rejissor – A.Tutışkin, rəssam – L.Şengeliya, dirijor – L.Os-
sovski, baletmeyster – Q.Şaxovskaya.  

“Biz R.Hacıyevin musiqisini onun milli özünəməxsusluğu, 
əla melodizmi, parlaq ahəngdar dili, kəskin ritmləri, onun ob-
razlılığı və müasirliyinə görə çox yüksək qiymətləndiririk. Biz 
Rauf Hacıyevin musiqisini ona görə sevirik ki, o istedadlıdır” 
(L.Ossovski, dirijor).1  

R.Hacıyevin “Kuba – məhəbbətim mənim!” operettası Sovet 
İttifaqının bir çox teatr səhnələrində qoyulub və daim böyük 
uğurla gedib. 1965-ci ildə isə onun premyeraları xarici ölkələr-
də: Polşa, Bolqarıstan, Macarıstanda da keçdi.  

1969-cu ildə bəstəkarın “Təbəssümünü gizlətmə” operettası-
nın premyerası oldu.2 Azərbaycan bəstəkarının yeni əsəri bir da-
ha onun əsl istedadını, təbiətdən gələn teatr duyumunu nümayiş 
etdirdi. Biz artıq dəfələrlə onun, kiçik poetik vokal miniatürdən 
başlayaraq iri musiqi-teatr əsərlərinədək bütün musiqi janrları 
üçün ən mühüm olan mövzulardan birini qeyd etmişik. “Təbəs-
sümünü gizlətmə” əsəri də müasir mövzuya aiddir.  

Nəsillərin münaqişəsi, həyata baxışlar, insan xarakterinin 
müsbət və mənfi xüsusiyyətləri – bütün bunlar özündə həm lirik, 
həm də gülüş başlanğıcını birləşdirən səhnə əsəri üçün əlverişli 
materiala çevrildi.  

                         
1 Bakinski raboçi, 1964, 11 yanvar. 
2
 Moskvada premyera – iyul, 1969-cu il. Rejissor – E.Əbusəlimov, rəssam – 

A.Quliyev, baletmeysterlər – Az.SSR-in xalq artisti R.Axundova və M.Məm-
mədov. Bəzi teatrlarda bu operetta “Qafqazlı qohum qız” adı ilə gedirdi.  
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İkinci lirik komediyanın meydana çıxması (birincisi “Romeo – 
mənim qonşumdur” operettasıdır) bu janrın bəstəkarın yaradıcı-
lığında möhkəmlənməsinə dəlalət edir, özü də “Təbəssümünü 
gizlətmə” operettası şübhəsiz ki, daha maraqlı və mükəmməl 
musiqi tamaşasıdır. R.Hacıyevin lirik komediya janrında tama-
şanın kameralılıq tendensiyası görünür. Bu cizgilər az sayda 
qəhrəmanlar ansamblının iştirak etdiyi yeni operettada da 
meydana çıxır. Mümkündür ki, elə tamaşanın bu cür kamera 
həlli də ona, həm mətndə və həm də musiqidə meydana çıxan bu 
qədər istilik, cazibə bəxş edir.  

Bu əsərin ən xarakterik tərəfi onun parlaq, milli koloritidir. 
Bu, pyes qəhrəmanlarının obrazlarında, təravətli ədəbi dilində, 
danışıq dilindəki sabitləşmiş sərrast sözlərdə, ibarələrdə və əl-
bəttə ki, Azərbaycan folkloruna sarı yüksələn parlaq milli cəhət-
lərin müasir musiqi bəstəsi üsulları ilə üzvi şəkildə uzlaşdığı 
musiqi partiturasında özünü göstərir.  

R.Hacıyevin musiqisi operettada aparıcı yer tutur. O təkcə 
ayrı-ayrı personajları səciyyələndirmir, həm də bütün tamaşanı 
tamamlayır, kiçik vokal formalar baxımından çox maraqlı dra-
maturgiyaya malikdir. Klassik sovet operettası ənənələrini da-
vam etdirən R.Hacıyevin musiqi partiturası tamaşanın malik ol-
duğu dedikcə zəngin mahnı-rəqs materialından təkan alır. Ma-
raqlıdır ki, bu mənada “Romeo – mənim qonşumdur” operettası 
daha maraqlıdır. Lakin yeni operettada bəstəkar, inkişaf etmiş 
intonasiya tağları yolu ilə musiqi-dramaturji vahidliyə nail ola-
raq musiqi materialının daha ardıcıl və məntiqi inkişafına can 
atıb. Əvvəlki operattalarda olduğu kimi, burada da iki başlanğı-
cın (operetta və balet) sintezinin gerçəkləşdirilməsi davam edir.  

Operettanın musiqi dramaturgiyasında çox mühüm rolu bü-
tün musiqi materialını bənd edən leytmotivlər və leytintonasiya 
tağları oynayır. “Təbəssümünü gizlətmə” operettasında tamaşa-
nın əsas dramaturji xətləri ilə bağlı olan iki əsas, aparıcı leytmo-
tiv var: lirik və komediya. 

Resenziyaçılar əvvəllər olduğu kimi, yenə də R.Hacıyevin 
musiqisinin peşəkarlıqla yazıldığını, onun mahnılarının tükən-
məz melodizmini və gözəlliyini, rəqs ritmlərinin coşqunluğunu 
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qeyd edirlər. “Onun hər yeni operettası – respublikanın hüdudla-
rını aşan hadisədir... Onları ölkənin neçə teatrı tamaşaya qoyub, 
bu tamaşalar necə də uğurla keçib! Təravətli koloriti, milli ritm 
və melodiyalarla bol olan R.Hacıyev musiqisi milli əsasın müa-
sir caz estrada elementləri ilə üzvi uzlaşması nümunəsi hesab 
oluna bilər” – Moskva premyerasının resenziyasıçısı A.Daşiçeva 
tamaşa haqqında bu cür yazırdı.1   

1971-ci ilin aprelində bəstəkarın teatr sənətində daha bir, ye-
ni, siyasi satira mövzulu “Dördüncü fəqərə”2 tamaşası üzərində 
iş başa çatdı. Operetta janrı çərçivəsində bu mövzu, ilk baxışda 
bir qədər qeyri-adi görünürdü. Mətnin gözəçarpan olması, səh-
nələrin qurulmasındakı kaleydoskopiklik əsərin kompozisiyası-
nın özünəməxsusluğunu müəyyən edirdi. Lakin, mətn materialı-
nın yenidən işlənilməsi prosesində librettoçu və bəstəkar daha 
əlverişli kompozisiyanı tapmağa nail oldular ki, burada teatr dra-
maturgiyası və estrada göstərişi üsulları üzvi şəkildə uzlaşırdı.  

M.Larninin “Dördüncü fəqərə” romanı tarixi və ya məişət 
janrlı əsər deyil; sənətkar Amerika “həyat tərzi”nin bəzi tərəfləri 
ilə bağlı kəskin satira ərsəyə gətirmiş, ölkənin bir sıra problem-
lərini açmış, müasir Amerikanın həyatını və mənəviyyatını kari-
katura planında təsvir etmişdir. R.Hacıyevin əvvəlki tamaşala-
rından şəksiz olaraq fərqlənən bu əsərin musiqi dramaturgiyası 
da özünəməxsus, təbii alınmışdı. Operetta musiqi göstəriciləri-
nin böyük dinamik nəfəsi, parlaqlığı və həcmliyi ilə möhkəm 
düzüm baxımından kaleydoskopiklik, səhnələrin növbələşməsi-
nin, mahnı və rəqs nömrələrinin parlaq çoxcəhətliyini tələb edirdi. 
Ancaq, “Dördünca fəqərə” operettasında musiqi formalarının işlən-
məsi xeyli dərin olmuşdu; bəzən o qədər dramatik olmuşdu ki, bu 
əsərin də musiqi partiturası komik opera janrına yaxınlaşmışdı. Bu, 
intonasiya və ritm dramaturgiyasından inkişaf etmiş simfonizmdən, 
opera solo formalarından istifadədə xüsusilə sezilir.  

                         
1 Daşiçeva A. Bakı-Moskva // Sovetskaya kultura. 1969, 2 avqust. 
2  “Dördüncü fəqərə”in librettosu M.Larninin romanı üzrə librettoçu 

V.Yesman tərəfindən yazılıb. Mətn variantı ilə romanın müəllifi də tanış 
olub, onun razılığından sonra operetta üzərində işə başlanıb. 
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Ayrı-ayrı qəhrəmanların parlaq obrazlılığına, qabarıqlığına, 
ən rəngarəng vəziyyətlərin təsvirlənməsinə orkestrləşmə də 
kömək edir. Adətən R.Hacıyevdə olduğu kimi o, tembrlərin 
kompozisiyasındakı ixtiraçılıqla və səslənmə asanlığı ilə heyran 
edir, o “lirik” və “hazırcavab”, “kədərli” və “şəndir”. 

“Dördüncü fəqərə” R.Hacıyev tərəfindən operetta janrının 
aktual problemlərinin çox ciddi və dərin şəkildə həll edilməsi 
imkanından söz açılmasına imkan verir. 

Operettanı sintetik, çoxplanlı janr kimi qəbul edərək bəstəkar 
öz tamaşasında xoreoqrafik başlanğıcdan geniş istifadə edir. Özü 
də, R.Hacıyevin operettasında xoreoqrafik epizodlar tamaşanın 
partiturasına üzvi şəkildə sirayət edərək özündə təsvirdən çox, 
dramaturji yük daşıyır.  

Bəstəkarın operettalarının təhlili R.Hacıyevin musiqili-teatr 
kompozisiyalarında dramaturgiyanın və üslub özəlliklərinin bir 
sıra spesifik cizgilərini qeyd etməyə imkan verir. Hər şeydən əv-
vəl, müasir fəaliyyətin əksi ilə bağlı olan yeni məzmunun təsdi-
qini qeyd etmək zəruridir, bununla əlaqədar olaraq bəstəkar ope-
rettanın janr diapazonunu genişləndirməyə nail olur. 

Bəstəkarın yaradıcılığında üç əsas janr xətti qeyd edilir: lirik-
məişət komediyası (“Romeo – mənim qonşumdur”, “Təbəssü-
münü gizlətmə”) – operettanın daha populyar janrı, qəhrəman-
lıq-vətənpərvərlik tamaşası (“Kuba – məhəbbətim mənim!”), si-
yasi satira (“Dördüncü fəqərə”) – operetta üçün bir qədər qeyri-
adi, amma həyata vəsiqə almış janr xətti.  

Təbiidir ki, hər bir operettanın janr istiqaməti özünəməxsus 
dramaturji həllər zərurətini yaradıb, ona görə biz burada həm də 
təzadlı mahnı-rəqs epizodlarının verildiyi süita kompozisiyası nü-
munələrinə də, geniş ariya səhnəli, mütəhərrik reçitativi ilə opera 
dramaturgiyasına yaxınlaşan dramaturgiyaya da rast gəlirik.  

Tamaşanın dramaturgiyasında adətən ekspozisiya bölümləri, 
inkişaf, hərəkətlərin açılması dəqiqliklə hüdudlanır, özü də kom-
pozisiyanın əsas prinsipi təzad prinsipi olur.  

R.Hacıyevin tamaşaların dramaturji həllinə çoxplanlıq xasdır 
ki, burada daimiliyə çevrilən lirik xətt olur. Maraqlıdır ki, leyt-
motiv başlanğıcının bu cür dərin açılması opretta janrı üçün sə-
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ciyyəvi deyil və bəstəkarın iki teatr janrının: operetta və komik 
operanın sərhəddində dayanması fikrini təsdiqləyir, xüsusən də 
ona görə ki, bu, tamaşanın bir çox komponentləri ilə də təsdiq-
lənir.  

Səhnənin, aktın tematik haşiyələnməsi üsulları da az əhəmiy-
yətli deyil, burada da leytmotivlər rol oynayır, amma uzun olma-
yan zaman kəsiyində.  

R.Hacıyevin operettalarında musiqi formalarının müxtəlifliyi 
diqqəti cəlb edir. Ən səciyyəvisi, təbii ki, mahnı olaraq qalır, düz-
dür, o da çox müxtəlif cür yozulur. Ancaq bəstəkar digər vokal 
formalarından da istifadə edir: ariozo, giriş, reçitativli ariya və s.  

Ansambl formaları içərisində çox vaxt duetlərə (“razılıq” və 
“fikir ayrılığı”), lirik və komediya dialoqlarına da rast gəlinir.  

R.Hacıyevin teatr kompozisiyalarında orkestr nömrələri çox-
cəhətli təmsil olunub. Bunlar parlaq səs-təsvir lövhələri, aktlara 
giriş prelüdləri, epizod-melodramlardı. Musiqi partiturasında 
bunlar mühüm rol oynayır və simfonik inkişaf qanunlarına tabe 
olan haşiyələndirici tağlar olaraq çox vaxt leytintonasiya materi-
alı üzərində qurulur.  

Uvertüralar, bir qayda olaraq, aparıcı leytmövzular üzərində 
verilir. 

R.Hacıyevin musiqi dilinin üslubiyyətində çoxlu özünəməx-
sus və maraqlı özəlliklər vardır. Onun operettalarının mövzusu 
müxtəlif milli mədəniyyətlərlə: Azərbaycan, Kuba, Finlandiya 
və Amerika ilə əlaqədardır, müxtəlif folklor mənbələrinin təmas 
nöqtələri bu cürdür.  

R.Hacıyevin yaradıcılığı geniş melodikliyi ilə fərqlənir. Əsə-
rin partiturası boyu gen-bol səpələnmiş melodik mövzular çox 
vaxt səhnədən kənarda da səslənən şlyagerlərə çevrilirlər. R.Ha-
cıyevin sadə və aydın, asan yaddaqalan melodikasında xalq-
milli başlanğıcı ilə estrada musiqisinin özəllikləri uzlaşır. Bu, 
bəstəkarın əsərlərinin böyük populyarlığını təmin edir. Estrada 
janrının gözəl bilicisi olan R.Hacıyev melodik dili parlaq fərdi 
olan mahnı nümunələri ərsəyə gətirir. Bu fərdilik bəstəkarın 
dəst-xəttinə xas olan spesifik dönmələrin verilməsi ilə əldə 
edilir.  
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R.Hacıyevin yaradıcılığındakı cəlbedici tərəflərdən biri onun 
musiqisinin ritmik əsasıdır. Rəqs ritmlərinə meyilliliyi biz müx-
təlif janrlı, bəzən hətta rəqs incəsənəti ilə bağlı olmayan (vokal 
lirikası, simfonik əsərlər) əsərlərlə bağlı qeyd etmişdik, bilavasi-
tə rəqs epizodlarında isə bəstəkar həm Azərbaycan və həm də di-
gər milli rəqs ritmlərinin eyni dərəcədə gözəl bilicisi olduğunu 
nümayiş etdirir. Bəstəkarın yaradıcılığında onun ritmik formul-
lara müxtəlif yanaşma və qavrama məqamlarını qeyd etmək 
olar. Əgər milli (Azərbaycan, Kuba, Amerika) rəqsləri ərsəyə 
gətirirsə, onda müəllif bütün rəqs boyu rəqs ritm-formullarına 
əməl edir. Əgər ritm dinamik ya da dramaturji funksiyanı yerinə 
yetirirsə, onda sənətkar bütöv bir poliritmik partitura yaratmaqla 
ritmik özəklərin gözəl improvizəsini yaradır. R.Hacıyev çox 
vaxt vals ritmindən istifadə edir. Bu, olsun ki, bəstəkarın ən çox 
sevdiyi ritmik formuldur. R.Hacıyevin musiqisində ritm daimi hə-
rəkətdə, inkişafda olur ki, burada da müasir caz musiqisi üçün sə-
ciyyəvi olan çoxplanlı ritmik cəhətlər (bunlar “Dördüncü fəqərə” 
operettasında xüsusilə çoxdur) daha maraqlıdır.  

R.Hacıyevin musiqi dilinin mühüm komponenti həm də 
onun parlaq və müxtəlifcəhətli ahəngdarlığı olur.  

Bəstəkar, bir qayda olaraq, gücləndirilmiş nəfəs və zərb alət-
ləri qruplu adi simfonik orkestr tərkibindən istifadə edir. Lakin, 
onun əsərlərindəki orkestr səslənməsi çox vaxt kamera or-
kestrinin səslənməsi assosiasiyaları yaradır. O, şəffafdır, tembr 
rənglərinin yüngüllüyü, mütəhərrikliyi ilə qeyd olunub.  

Orkestr R.Hacıyevin operettalarında olduqca mühüm rol oy-
nayır. O, bəstəkara imkan verir ki, leyttembrlərdən istifadə et-
məklə qəhrəmanların xarakterik xüsusiyyətlərini açsın, rən-
garəng peyzaj lövhələri, vəziyyətlər, hərəkətlər yaratsın, hə-
rəkətin inkişafına yardımçı olur. Bəstəkar çox vaxt böyük simli 
kvintet aksenti olan, tembri ilə bütün lirik epizodların bağlandığı 
“təmiz” tembrli müxtəlif orkestr qruplarından istifadə edir. Çox 
gözəl orkestr tuttiləri adətən kulminasiya bölümlərində, solo və 
ansambl vokal nömrələrində, parıltılı rəqslərdə səslənir. 

Beləliklə, R.Hacıyevin operettalarında müasir sovet operetta-
sının musiqi üslubunda müəyyənləşmiş yeni olan nə varsa Azər-
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baycan zəminində əks edilmişdir. Onun bu janrdakı novatorluğu 
yeni məzmunda, qaldırılmış problemlərin aktuallığında, temati-
kada, müasir obrazlar dairəsində, janrın yozumunda, kompo-
zisiya, təsvir vasitələrinin yozumunda özünü büruzə vermişdir.  

Bəstəkarın simfonik musiqi sahəsindəki nailiyyətləri əhə-
miyyətlidir. Azərbaycan simfonistləri Ü.Hacıbəyli, Q.Qarayev, 
C.Hacıyev, S.Hacıbəyovun ənənələrini inkişaf erdirərək, R.Ha-
cıyev Azərbaycan simfonik silsiləsinin, başlıca olaraq lirik-
dramatik sahədə (“Gənclik simfoniyası”) yeni inkişaf yollarını 
açmışdır.  

Azərbaycan SSR-in xalq artisti R.S.Hacıyevin yaradıcılığı 
Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbində mühüm yer tutur. Onun, 
özünün çoxjanrlı palitrası ilə geniş olan sənəti Azərbaycan musi-
qisinin bəzi janrlarının inkişafına çoxsaylı yeni cizgilər daxil 
edir. Belə ki, R.Hacıyevin vokal lirikası Azərbaycan estrada mu-
siqisinin formalaşmasının təməlində dayanır. Mahnı janrının 
S.Rüstəmov, T.Quliyev kimi gözəl ustadları ilə yanaşı, R.Ha-
cıyev lirik estrada mahnısı janrını inkişaf etdirərək yeni poetik 
vokal miniatürünü ərsəyə gətirib təqdim etmişdir. 
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VIII fəsil 
 

ƏŞRƏF ABBASOV 
 

(1920-1992) 
 

 
 

Əşrəf Cəlal oğlu Abbasov Azərbaycan musiqi mədəniyyəti-
nin inkişafında mühüm rol oynamış bəstəkar, alim, pedaqoqdur. 
Dahi Üzeyir Hacıbəylinin yetirməsi olaraq, o ömrü boyu yüksək 
incəsənətin prinsiplərinə sadiq idi. Milli və dünya klassikasının 
ən gözəl ənənələrinə hörmətlə yanaşaraq, Ə.Abbasov bununla 
bərabər zəmanəni həssaslıqla duyub müasir dövrü əks etdirən 
əsərlər yazırdı. Müxtəlif janrlara müraciət edərək, bəstəkar XX 
əsrin birinci yarısındaki milli musiqi sənəti üçün yeni olan ya-
radıcılıq nümunələrinə də yiyələnir. Belə ki, məhz Əşrəf Abba-
sov milli instrumental və orkestr konsertləri, habelə uşaqlar ücün 
balet janrının yaradılmasında birinci olmuşdur. Musiqi elmi 
sahəsində də bəstəkarin nailiyyətləri danılmazdır. Onun elmi 
tədqiqatlarının əsası Üzeyir Hacibəylinin ölməz “Köroğlu” ope-
rasıdır. Əşrəf Abbasov müsiqişünaslıq sahəsində də Azərbaycan 
musiqi xadimləri arasında sənətşünaslıq üzrə ilk alim olmuşdur. 
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“Bəzən düşünürəm ki, mənim musiqiyə məhəbbətim, peşə-
kar seçimim - əzəldən dədə-babalarımın yaşadığı, doğulduğum 
Garabağ torpağının, Şuşa ab-havasının mənə olan sovqatıdır.”1 
Musiqimizin məbədi olan Şuşa bir sıra görkəmli musiqiçilər, 
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin vətənidir. Belə sənətkar-
lardan biri də bəstəkar Əşrəf Abbasovdur.  

O, 1920-ci il martın 23-də kiçik sahibkar olan Cəlal Mehdi 
oğlu Abbasovun ailəsində dünyaya gəlmişdi. O zaman valideyn-
ləri övladlarının gələcəkdə məşhur bəstəkar olacağını, yaradıcılı-
ğının çoxsaylı mükafatlarla, fəxri adlarla qeyd ediləcəyini heç 
təxmin edə bilməzdilər. Çünki onların ailəsində o dövrdə peşə-
kar musiqiçi yox idi. Lakin Abbasovlar ailəsində “yaradıcılıq ru-
hu” deyilən bir anlam hökm sürürdü. 

Əşrəf – ailənin üçüncü övladı idi, uşaqlıqdan ciddiliyi, məsu-
liyyəti, təhsilə və biliyə olan qeyri-adi marağı ilə fərqlənirdi. Hə-
lə erkən yaşlarından o, hər zaman Şuşanın rəmzi sayılan zəngin 
musiqini dinləyirdi. Bu, öz möcüzəsi ilə Əşrəfi valeh edən gözəl 
bir mühit idi.  

1933-cü ildə musiqi məktəbinin açılışı şuşalılar üçün mühüm 
bir hadisə oldu. Sonralar bu musiqi məktəbi Dağlıq Qarabağın 
mədəni təhsil mərkəzlərindən birinə çevrilir. Artıq bu illərdə Əş-
rəfin musiqiyə olan marağı daha ciddi xarakter almağa başlayır. 
Övladında bu istedadı duyan atası onu həmin məktəbin tar sinfi-
nə təyin edir. O zaman Əşrəfin on üç yaşı var idi. Bu andan eti-
barən onun həyatı qırılmaz tellərlə musiqiyə bağlanır. Qeyd 
edək ki, sonralar Əşrəf Abbasov bu məktəbə rəhbərlik edərək, 
Qarabağın istedadlı uşaqlarını peşəkar musiqi təhsilinə qovuş-
durmaq işində səy və əməyini əsirgəməmişdir.  

Əşrəf Abbasov müəllimlərini hər zaman çox böyük ehtiram-
la xatırlayaraq, özünün peşəkar kimi yetişməsində onların əvəz-
siz rolunu qeyd edirdi. O, ilk musiqi təhsilini görkəmli tarzən 
Həmzə Əliyevin (Azərbaycanın xalq artisti, violin ifaçısı Azad 
Əliyevin atası) sinfində alaraq, daha sonra tar üzrə Rəsul Əhmə-
dovla məşğul olmuşdu. 

                         
1 Ə.Abbasovun müəllimi M.İ.Çulakiya məktubundan. 18 mart 1954 il. 
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İxtisas fənnlərinə ciddi yanaşan Əşrəf eyni zamanda Üzeyir 
Hacıbəylinin tələbəsi, gözəl pedaqoq Fatma xanım Zeynalova-
nın tədris etdiyi nəzəri fənlərə də böyük maraq göstərirdi. Fatma 
xanım Üzeyir bəyin sonsuz fəaliyyəti, yüksək humanistliyi və 
bəstəkarlıq qabiliyyəti haqqında hər zaman böyük məhəbbət və 
minnətdarlıq hissi ilə danışardı. Artıq, o vaxtdan Üzeyir bəyin 
şəxsiyyəti Əşrəf üçün etalona çevrilmişdi.  

1934-cü ildə R.M.Qliyеr gələcək оpеrаsı üçün fоlklоr tоplа-
mаq məqsədilə Şuşаyа gəlir. Fаtmа хаnım öz istеdаdlı şаgirdi 
Əşrəf Аbbаsоvu nüfuzlu bir bəstəkаr kimi tаnınаn R.Qliyеrə 
təqdim еdir. R.Qliyеr böyük mаrаqlа gənc şuşаlının bəstələdiyi 
mеlоdiyаlаrı dinləyərək, оnа bir nеçə məsləhət vеrir və gəncin 
gələcəkdə böyük uğur qаzаnаcаğınа inаndığını bildirir. 

Fatma xanım öz şagirdinin ilkin bəstəkarlıq təcrübəsinə çox 
qayğı ilə yanaşırdı. O, Əşrəfin əsərlərini bir toplu halında, zəma-
nət məktubu ilə bir yerdə Üzeyir bəyə göndərir. Hədsiz dərəcədə 
məşğul olmasına baxmayaraq, parlaq insani və peşəkar keyfiy-
yətlərə malik bir şəxsiyyət olaraq, Üzeyir bəy hələ natamam 
olan bu nümunələri nəzərdən keçirir. Bu sadə əsərlərdə o, isteda-
dın rüşeymlərini duyaraq, təhsilini musiqi texnikumunda davam 
etdirmək üçün Əşrəfi Bakıya dəvət edir. Əşrəf üçün bu böyük 
xoşbəxtlik idi. Həmin dövrdə Əşrəf E.Telman adına Şuşa peda-
qoji fəhlə fakültəsində təhsilini artıq bitirmişdi və onun ancaq 
bir məqsədi var idi – bəstəkar olmaq! 

Əşrəf 1936-cı ildə, on altı yaşında Bakıya gəlir. Üzeyir Hacı-
bəyli kənc musiqiçini evinə dəvət edir və söhbət əsnasında ona 
deyir: “Əşrəf, əsl bəstəkar olmaq üçün, ən əvvəl mükəmməl mu-
siqi təhsili almaq lazımdır!”1    

Üzeyir bəyin məsləhət və köməyi ilə elə həmin ilin sentyabr 
ayında Əşrəf Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunun bəstə-
karlıq şöbəsinə, məşhur pedaqoq Georgi Burşteynin sinfinə da-
xil olur və eyni zamanda tar üzrə məşğələlərini də davam etdirir.  

 
 

                         
1 Bəstəkarın xatirəsi – Ü.Hacıbəyov haqqında materiallar. Tərtib edəni 

Ə.İsazadə. Azərnəşr, 1976, s. 119-120. 
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Üzeyir Hacıbəyli tələbəsi Ə.Abbasov ilə. 1947-ci il 
 

1938-ci ildə Əşrəf Abbasovun оrkеstr kоllеktivlərinin, bir sırа 
ifаçılаrın rеpеrtuаrınа dахil оlаn müхtəlif jаnrlı əsərləri yaranır. 
Аzərbаycаn хаlq çаlğı аlətləri оrkеstri üçün “Kürdü», viоlonçеl 
və fоrtеpiаnо üçün Sоnаtinа, skripkа və fоrtеpiаnо üçün Vаriаsi-
yаlаr, hоbоy, flеytа üçün pyеslər kimi əsərlərdə on səkkiz yаşlı 
bəstəkаrın аnsаmbl duyumu, оbrаzlılıq və ifаdəliliyin uyğunluğu, 
tеmbr diаlоqlаrının müхtəlif vаriаntlаrı diqqəti cəlb еdir. Bütün 
bunlаr bəstəkаrın kаmеrа-instrumеntаl jаnrа mənsub оlаn sоnrаkı 
əsərlərində inkişаf еdərək, yüksək səviyyəyə çаtmışdır. 

Bu illərdə gənc bəstəkаr ilk dəfə оlаrаq drаm tаmаşаlаrınа 
musiqi, А.Şаiqin «Fıtnə», Y.Lyubimоvun «Mаyın əvvəlində» 
pyеslərinə musiqi yаzır, еləcə də fоrtеpiаnо triоsu üçün pyеslər 
və s. yаrаdıb ərsəyə gətirir. 

Əşrəf 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan incəsənə-
ti və mədəniyyəti ongünlüyünün iştirakçısı olur. Musiqi ilə ciddi 
məşğul olmağa yeni başlayan on səkkiz yaşlı gənc üçün bu, çox 
önəmli bir hadisə idi. Həmin tarixi yaradıcılıq forumu çərçivə-
sində Üzeyir Hacıbəylinin nəinki müəllifə, eləcə də bütün res-
publikaya şöhrət gətirən “Koroğlu” operasının səhnələşdirilməsi 
baş verir. 
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Moskvada Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” musiqili kome-
diyası da nümayiş etdirilir. Tamaşanı müşayiət edən Səid Rüstə-
movun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Xalq Çalğı alətləri orkestrin-
də tarda Əşrəf Abbasov da çalırdı. O, öz vətəninə və milli mədə-
niyyətinə görə qürur hissi duyurdu. 

Moskva gənc musiqiçiyə unudulmaz təəssürat bəxş etdi. Bu 
şəhər təkcə öz gözəlliyinə və möhtəşəmliyinə görə deyil, həmçi-
nin keçirilən tədbirlərin, konsertlərin çoxluğu, dəyərli peşəkar 
ünsiyyəti ilə onu heyrətləndirmişdi. Məhz o zamanlar, Əşrəfin 
ilk dəfə olaraq təhsilini Moskvada davam etdirmək arzusu ya-
randı. Amma bu, hələ yalnız arzu olaraq qalırdı. 

Bakıya qayıdan Əşrəf xüsusi bir həvəslə texnikumda təhsi-
lini davam etdirir. Onun yaradıcılıq uğurlarını və əldə etdiyi-
biliklərin təhsil proqramından xeyli zəngin olduğunu nəzərə ala-
raq, texnikumun rəhbərliyi Azərbaycan Dövlət Konservatoriya-
sına ərizə ilə müraciət edib, III kursda oxuyan Əşrəf Abbasovun 
vaxtından əvvəl orada təhsilini davam etdirməsini xahiş edir. 

Lakin 1939-cu ilin dekabrında konservatoriyanın I kurs tələ-
bəsi olan Əşrəfi Sovet ordusu sıralarına, hərbi xidmətə çağı-
rırlar. Əşrəf Abbasov bu dövrdə artıq müxtəlif kamera tərkibləri 
üçün bir sıra instrumental əsərlərin (o cümlədən Fortepiano trio-
sunun), fortepiano pyeslərinin, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bir 
sıra dram tamaşalarına musiqinin, habelə Üzeyir Hacıbəylinin 
özünün təqdirini qazanmış “Koroğlu” operasından rəqslərin xalq 
çalğı alətləri orkestri üçün çevirmələrinin müəllifi idi.  

Əşrəf, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsilini da-
yandıraraq, Belorusiyada yerləşən 345-ci atıcı piyada alayının 
hərbi nəfəs alətləri orkestrinin sıravi musiqiçisi olur. O, çox bö-
yük səbirsizliklə xidmətin bitməsini gözləyirdi ki, yenidən həya-
tının mənasına çevrilən sevimli işi ilə – bəstəkarlıqla məşğul ol-
sun. Lakin, Böyük Vətən müharibəsi başlanır və gənc bəstəkar 
könüllü olaraq cəbhəyə gedir.  
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Ə.Abbasov bəstəkar S.Rüstəmov ilə 
 

Burada Smolensk istiqamətində döyüşlərdə ön sıralarda vu-
ruşur. Faşist işğalçıları ilə qızğın toqquşmalardan birində igid 
musiqiçi Ə.Abbasovu düşmən gülləsi yaralayır. Öz sağlamlığını, 
qüvvəsini yalnız doğma yurdunda bərpa edə billəcəyinə əmin 
olaraq, Əşrəf Şuşaya qayıdır.      

Gənc bəstəkаr vахtilə охuduğu Şuşа musiqi məktəbində mü-
əllimlik edərək, fəаl musiqi-ictimаi işlər аpаrır. О, bir sırа fən-
lərdən dərs dеməklə yаnаsı, həm də tədris hissəsinə rəhbərlik 
еdir və bir qədər sоnrа bu məktəbə dirеktоr təyin оlunur. 

1943-cü ildə Ə.Abbasov Bakı Konservatoriyasında təhsilini 
davam etdirir, burada bəstəkarlıq üzrə professor Boris Zeydma-
nın sinfində çalışır. Azərbaycan xalq musiqisinin nəzəriyyə və 
tarixini isə Ü.Hacıbəylinin rəhbərliyi altında öyrənir.  

Artıq sonrakı ildə Əşrəf Abbasovun simfonik orkestr üçün 
yazdığı “Rəqs süitası” Q.Qarayev, C.Hacıyev, S.Hacıbəyovun 
simfonik əsərləri ilə yanaşı Tbilisidə Zaqafqaziya (Cənubi Qaf-
qaz) respublikalarının Musiqi incəsənəti ongünlüyündə ifa edilir. 
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Gənc istedadlı bəstəkarın ilk əsəri burada iştirak edən görkəmli 
rus bəstəkarları, ilk növbədə R.Qliyer və S.Vasilenko tərəfindən 
yüksək dəyərləndirilmişdi.  

Оngünlükdə iştirаk еdən Аzərbаycаn milli musiqisinə yахşı 
bələd оlаn R.Qliyеr bəstəkаrlаrımızın uğurlаrını bеlə qеyd еt-
mişdir: “Аzərbаycаn bəstəkаrlаrının bir çох üstünlükləri vаrdır: 
gənclik, bədii qаvrаmа və təsvir еtmə tərаvəti, хаlqdаn əхz оlu-
nаn zəngin musiqi irsi»1. «Rəqs süitаsı»nın müəllifinin “şuşаlı 
оğlаn” оlduğunu bilən məşhur bəstəkаr öz prоqnоzlаrındа səhv 
еtmədiyini təbəssümlə bildirmişdi. 

Ə.Аbbаsоvun «Rəqs süitаsi» Аzərbаycаn simfоnizminin 
əsаslаrını qоyаn ilk simfоnik əsərlərindən biri kimi diqqəti cəlb 
еdir2. Süitа üç hissəlidir, burаdа hər hissənin öz müstəqil аdı 
vаr: «Rəqs», «Mаhnı», «Yürüş». Bu аdlаrın hər biri əsərin хəlqi-
jаnr хаrаktеrini qаbаrıq göstərir. 

Əşrəf Аbbаsоv kоnsеrvаtоriyаnın ikinci kursunu «Şuşа» 
simfоnik pоеmаsı və fоrtеpiаnо üçün sоnаtа ilə bitirir. 

Səciyyəvi fakt: Konservatoriyada oxuduğu təhsil illərində 
yüksək davamiyyət və təhsil göstəriciləri nümayiş etdirən tələ-
bə-məzun Əşrəf Abbasovu 1947-ci ildə Bakı Musiqi Texniku-
munun direktoru vəzifəsinə təyin edirlər. Çox güman ki, onun 
bu təhsil müəssisəsində, həmçinin 10-illik musiqi məktəbindəki 
pedaqoji fəaliyyəti nəzərə alınmışdı. 

Lаkin birillik uğurlu fəaliyyətindən sonra gənc bəstəkаr 
Ə.Аbbаsоv, Mоskvа kоnsеrvаtоriyаsının аspirаnturаsındа təhsil 
almаqdаn ötrü bu şərəfli vəzifədən imtinа еdir. 

Müharibə və muharibədən sonrakı illər çox ağır idi. 1944-cü 
ildə atasının vəfatından sonra Əşrəfin çiyinlərinə ailə qayğısı dü-
şür. O, ailəsini Bakıya gətirir. Onların yaşamağa yeri yox idi. 
Lakin Üzeyir Hacıbəylinin sərəncamı ilə Əşrəf Abbasovun ailə-
sinə konservatoriyada sinif otağı ayrılır. İstedadlı musiqiçinin ai-
ləsinə maddi yardım göstərmək məqsədilə Üzeyir bəy əlverişli 
imkanlar axtarırdı. Belə ki, öz tələbəsi Əşrəf Abbasova əsərləri-
nin əlyazmasını, həmçinin “Koroğlu” operasının partiturasını 
                         

1 Глиэр Р.М. Музыка композиторов Азербайджана, Баку, 1945, с. 71. 
2 Мирзоева Э. Ашраф Аббасов. Баку, Ишыг, 1982, с. 14. 
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köçürməyi tapşırmışdı. Az sonra məhz Əşrəf Abbasov musiqi 
mədəniyyətinin bu misilsiz əsərinin klavirinin redaktoru olmaq 
şərəfinə layiq görüldü. Tələbələrinin etirazlarına baxmayaraq, 
Üzeyir bəy həmişə onların gördükləri işin haqqını ödəyirdi. Bu 
alicənablıq, insanpərvərlik və peşəkarlıq dərsi Ə.Abbasov üçün 
bütün həyatı boyu “yolgöstərən ulduz” oldu. 1951-ci ildə Əşrəf 
Abbasov Üzeyir Hacıbəyliyə həsr etdiyi violonçel və simfonik 
orkestr üçün Poemasını bəstələdi.  

1975-ci ildə Bakıda Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyinin açılışı 
oldu. Bu tədbirdə zəmanəmizin böyük dövlət xadimi Heydər Əli-
yev, həmçinin Azərbaycan mədəniyyətinin aparıcı nümayəndələri 
və dövlət xadimləri iştirak etmişdilər. Təsadüfi deyil ki, ekspozi-
siyanı qonaqlara təqdim etmək şərəfi məhz dahi Üzeyir bəyin se-
vimli tələbələrindən birinə – Əşrəf Abbasova həvalə olunmuşdu. 

 

  
Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyinin açılışı zamanı. 1975 il 

 
 

“1947-ci ildə Ə.Аbbаsоv, Аzərbаycаn piаnоçulаrının rеpеr-
tuаrınа əsaslı şəkildə dахil оlаn fortepiano və simfonik orkestr 
üçün ilk milli Konsert üzərində işini tаmаmlаyır. Bu əsər milli 
instrumental musiqimiz qarşısında duran mühüm məsələlərdən 
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birinin həlli üçün, yəni iri formalı fortepiano əsərlərinin yaradıl-
ması üçün gözəl bir stimul olmuşdur”.1 

Əsər həmin ildə Bаkıdа istеdаdlı Аzərbаycаn piаnоçusu 
А.Zülfüqаrоvа və Ü.Hаcıbəyli аdınа Dövlət Simfоnik Оrkеstri-
nin ifаsındа Niyаzinin dirijоrluğu ilə səslənərək, musiqi ictimа-
iyyətinin diqqətini cəlb еtdi. Prеmyеrаdаn bir qədər sоnrа Kоn-
sеrt parlaq piаnоçu M.P.Brеnnеr tərəfindən ifа еdildi. Bu dəfə 
оrkеstrə dirijоr О.Dimitriаdi başçılıq edirdi. 

Fоrtеpiаnо Kоnsеrtini yаrаdаrkən bəstəkаr аrtıq üç simfоnik 
əsərin müəllifi idi: оnun ilk dəfə qələmini sınаdığı sоnаtа fоrmа-
sınа əsаslanаn Uvеrtürа (1945), еləcə də yuхаrıdа аdı çəkilən 
«Rəqs süitаsı» və «Şuşа» simfоnik pоеmаsı (1946). “Ə.Abbasov 
tərəfindən Fortepiano konsertinin yaradılması milli incəsənət 
üçün nəinki konsert janrının və sonata forması quruluşunun, hət-
ta pianoçuluq üslubunun bütün rəngarəngliyinin mənimsənilmə-
sini bildirən bir faktdır”.2 

1948-ci ildə Əşrəf Abbasov Azərbaycan Dövlət Konservato-
riyasını fərqlənmə ilə bitirir. Diplom işi kimi orkestr üçün “Kon-
sertino”nu təqdim edir. Dövlət imtahan komissiyasının sədri, 
görkəmli musiqiçi, SSRİ Xalq artisti A.B.Qoldenveyzer əsərə 
“əla” qiymət verərək, belə bir qeyd edir: “Əşrəf Abbasov öz əsə-
rində bəstəkarlıq texnikasına yiyələnməsini və orkestrləşdirmədə 
təcrübəsini parlaq nümayiş etdirdi”3.  

Аrtıq dövlət imtаhаnlаrındаn sоnrа dövri mətbuаtdа özünə-
məxsus hеsаbat dərc оlundu: “Аzərbаycаn Dövlət kоnsеrvаtоri-
yаsındа gənc bəstəkаr, nəzəriyyəçi və musiqiçilərin 25-ci burа-
хılışı kеçirilmişdir.  

 

                         
1 Алескеров А.С. Методические рекомендации к изучению и испол-

нению для студентов фортепианного факультета. Баку, АзИНЕФТЕ-
ХИМ, 1987, с. 3. 

2 Yenə orada. 
3 25-й выпуск консерватории // Бакинский рабочий. 1948, 9 июля, с. 2. 
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 A.Qoldenveyzer və B.Zeydman Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının  

bəstəkar məzunları ilə. 1948-ci il 
 

Dövlət  imtаhаn kоmissiyаsının sədri,  SSRI Хаlq аrtisti,  Stа-
lin mükаfаtı lаurеаtı prоfеssоr А.B.Qоldеnvеyzеr АzərTаc müх-
birinə imtаhаnın yеkunlаrı hаqqındа bеlə dеmişdir: «Bu ilin bu-
rахılışı sоn оn ildən kəmiyyətinə görə fərqlidir. Kоnsеrvаtоriyа-
nı bitirənlərin 41 nəfərindən 5 bəstəkаr, 15 piаnоçu, 8 nəfəri vо-
kаlist, qаlаnlаrı isə skripkаçı, viola ifаçılаrı, nəfəs аlətləri ifаçı-
lаrı, musiqi nəzəriyyəçiləri və bаşqаlаrıdır. Bеş ildə imtаhаn kо-
missiyаsınа rəhbərlik еtdiyim müddətdə Аzərbаycаn kоnsеrvа-
tоriyаsındа mədəniyyət, bilik və ustаlığın səviyyəsinin ildən-ilə 
yüksəldiyini qеyd еdə bilərəm. Diplоm işi kimi simfоnik оrkеstr 
üçün Kоnsеrtinonu təqdim еdən Əşrəf Аbbаsоv çох ümidvеrici 
bir bəstəkаrdır. Bu əsərdə о, bəstəkаrlıq tехnikаsı və аlətləşdir-
mədə təcrübəsi оlduğunu nümаyiş еtdirmişdir. Ələlxüsus sоn 
hissənin gümrаh, şən musiqisi gözəldir»…1 

                         
1 25-й выпуск консерватории // Бакинский рабочий. 1948, 9 июля, с. 2. 
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Аzərbаycаn musiqi sənətində ilk оrkеstr Kоnsеrti оlаn bu 
əsərin əhəmiyyəti dəfələrlə qеyd еdilmişdir. Tanınmış musiqişü-
nаs Rəna Fərhаdоvаnın rəyini misаl gətirək: «Ə.Аbbаsоvun 
Kоnsеrtinоsu intоnаsiyа оrijinаllığı, pаrlаq аlətləşdirməsi, ifаdə-
li “sоlоlar”ı ilə fərqlənərək, Аzərbаycаn musiqisində simfоnik 
оrkеstr üçün pаrlаq kоnsеrt jаnrınа yоl аçdı»1. 

Bir qədər irəli gеdərək qеyd еtmək istərdik ki, bu əsər 1949-
cu ildə Аzərbаycаn musiqi mədəniyyətinə bахış çərçivəsində ifа 
еdilmişdir. Bu yаrаdıcılıq tədbirində iştirаk еdən Dmitri Şostа-
kоviç öz təəssürаtlаrını bеlə bölüşmüşdür: «Ə.Аbbаsоvun оr-
kеstr və sоlо аlətlər üçün “Kоnsеrtinо”su tərаvətli, pаrlаq, istе-
dаdlı əsərdir. Yəqin ki, müəllif təvаzökаrlıq edərək əsəri “Kоn-
sеrt” аdlаndırmаmışdır. Əlа оrkеstrləşdirmə, məzmunun zəngin-
liyi, bоyаlаrdаn qənаətlə istifаdə olunmаsı əsərə rеpеrtuаrımızdа 
möhkəm yеr təmin edəcəkdir.»2 Dаhа sоnrа bəstəkаr yаzır: «Bа-
хışdа təqdim оlunаn əsərləri qiymətləndirərkən mən Аzərbаy-
cаnın gənc musiqiçiləri üçün hеc də güzəştlər еtmirəm. Оnlаr еlə 
bir səviyyədədirlər ki, uğurlаrınа sеvinmək və çаtışmаzlıqlаrını 
ciddi tənqid еtmək mümkündür. Аzərbаycаn bəstəkаrlаrı düzgün 
yоldаdırlаr»3.  

Bakı Konservatoriyasını bitirdikdən sonra, Ə.Abbasov Mosk-
va Dövlət Konservatoriyasına aspiranturaya göndərilir (bəstəkar-
lıq üzrə professor Mixail Çulakinin sinfinə). 

Moskvanın fəal konsert və yaradıcı mühiti gənc bəstəkarın 
musiqi-estetik zövqünün formalaşmasına çox böyük təsir göstə-
rir və onu bir sıra yeni əsərlər, həmçinin xor, orkestr və solistlər 
üçün kantata yazmağa sövq edir.  

Moskvada yaşadığı illər Əşrəf Abbasova sonralar möhkəm 
dostluq münasibətlərinə çevrilən çoxlu maraqlı görüşlər bəxş 
etdi. Bu münasibətlər çoxsaylı yazışmalar, fotosənədlər, video-
xronikadan kadrlarla təsdiq olunur. M.Çulaki, V.Protopopov, 
                         

1  Фархадова Р. Целеустремленность художника // Бакинский ра-
бочий. 1971, 16 января. 

2 Смотр музыкальной культуры Азербайджана // Советское ис-
кусство. 1949, 12 ноября, № 4 46. 

3 Yenə orada. 
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V.Belyayev, T.Xrennikov və bu kimi görkəmli musiqiçilərlə, 
alimlərlə, ifaçılarla ünsiyyət Ə.Abbasovun tərcümeyi-halının 
parlaq səhifələrinə çevrildi. Bu şəxslər peşəkarlığı, istedadı yük-
sək qiymətləndirərək, həmkarlarının uğuruna səmimi olaraq se-
vinməyi bacarırdılar. 

Moskva dövrünün yekunu – Üzeyirşünaslıq tarixini zənginləş-
dirən “Koroğlu” operası üzrə elmi-tədqiqat işi olur. Bu iş, disser-
tasiya kimi təqdim olunur. Müdafiəsi çox böyük uğurla Moskvada 
keçirilən (1952) bu iş, dissertasiya komissiyasının üzvləri tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilir. Beləliklə, Əşrəf Abbasov Azərbaycanda 
musiqişünaslıq sahəsində ilk sənətşünaslıq namizədi olur.  

Bakıya qayıdarkən, Əşrəf Abbasov dissertasiya əsasında 
“Üzeyir Hacıbəyli və onun “Koroğlu” operası” adlı kitabını nəşr 
etdirir. Giriş sözündə nəşrin redaktoru, məşhur nəzəriyyəçi-mü-
əllim Nikolay Çumakov qeyd edir ki, “Ə.Abbasovun bu işi – 
“Koroğlu” operasının bəzi mühüm cəhətlərinin təhlil edilməsi-
nin ilk təcrübəsidir”.1 

1953-1957-ci illər ərzində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasının rektoru kimi çalışan Əşrəf Abbasov 
eyni zamanda bəstəkarlıq kafedrasında ixtisas üzrə dərs deyir və 
növbəti on beş il (1957-1972) ərzində bəstəkarlıq kafedrasına 
rəhbərlik edir. 1968-ci ildə o, professor vəzifəzinə təyin olunur.  

Həmin ildə mədəni əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində 
Ə.Abbasov Həbəşistana yaradıcılıq ezamiyyətinə yola düşür. Bu 
ölkədən aldığı təəssürat və buranın mədəniyyəti ilə tanışlıq bəs-
təkarın bir sıra əsərlərində, o cümlədən “Həbəş eskizləri” kvarte-
tində öz əksini tapır.  

Atasının vəfatından (8 fevral 1992-ci il) illər ötdükdən sonra 
bəstəkar Cəlal Abbasov “Səni bir daha görə bilsəydim...” əsərini 
yazacaq. Burada atasının və onun hədsiz dərəcədə sevdiyi Vətə-
ni olan Şuşanın obrazları sanki biri-birinə qovuşacaq... 

 

                         
1 Аббасов А. Узеир Гаджибеков и его опера «Кероглы», Баку, Азгос-

музиздат, 1956, с. 3. 
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Ü.Hacıbəyli ad. ADK-nın rektoru Ə.Abbasov zəmanəmizin  
dahi bəstəkarı D.Şostakoviçlə (1956-cı il) 

 
Professor Əşrəf Cəlal oğlu Abbasovun peşəkar xidmətləri 

yüksək  qiymətləndirilmişdir.  O,  Azərbaycan  SSR  Əməkdar  İn-
cəsənət Xadimi (1963), Azərbaycan Respublikasının Xalq Artis-
ti (1990) adlarına layiq görülmüş, “Şərəf Nişanı”, II dərəcəli 
“Vətən müharibəsi” (1985) ordenləri və bir sıra medallarla təltif 
edilmişdir. 

 “Həyatımız boyu elə insanlara rast gəlirik ki, onlar bizim sı-
ralarımızdan getsə belə, ürəklərdə yaşamağa davam edirlər”1 – 
Əşrəf Abbasovun bu sözləri onun böyük müəllimi Üzeyir 
Hacıbəylinin xatirəsinə deyilmişdir. Bunu söyləyərkən, Əşrəf 
Abbasov illər sonra bir çox insanların onu da həyatda parlaq və 
saf iz qoyan bir insan kimi xatırlayacaqlarını bilmirdi və bu haq-
da heç düşünmürdü. 

 

                         
1 Bəstəkarın xatirəsi, s. 122. 
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Simfonik yaradıcılığı 
 

Musiqi sənətinin müxtəlif janrlarına müraciət edən Əşrəf 
Abbasov yaradıcılıq fəaliyyətinin bütün dövrlərində simfonik 
janra xüsusi diqqət yetirirdi. İstedadlı gənc musiqiçi üçün müx-
təlif orkestr qruplarının alətləri ilə tanış olmaq və nəzəri biliklə-
rini təcrübədə təsdiqləmək çox mürəkkəb iş deyildi. O, Avropa 
orkestrinin alətlərinin imkanlarını ciddi şəkildə öyrənirdi. 
L.V.Bethovenin, P.İ.Çaykovskinin musiqisi və xüsusən, Üzeyir 
Hacıbəylinin “Koroğlu” operası timsalında orkestrin bütün gö-
zəllikləri onun üçün bəlli oldu. Ə.Abbasovun simfonik dəst-xət-
tinin ilk təcrübəsi “Rəqs süitası”1 (1944) idi. Bu əsər “Azərbay-
can simfonizminin əsaslarını qoyan ilk nümunələr sırasında la-
yiqli yer tutur”. Süita xəlqi-janr əsaslarını qabardaraq hər birinin 
müstəqil adı olan – “Rəqs”, “Mahnı”, “Yürüş” – üç hissədən 
ibarətdir. İstedadlı gənc bəstəkarın bu ilk əsəri faktura baxımın-
dan bir qədər yeknəsəq, xalq musiqisinin mahnı-rəqs janrlarının 
səciyyəvi ritmik formullarına bağlı olmasına baxmayaraq, 1944-
cü ildə Tbilisidə keçirilən Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) xalqla-
rının musiqi öngünlüyündə ifa üçün Ü.Hacıbəyli tərəfindən təq-
dim edildi. Çoxsaylı mətbuatda “Rəqs süitası”nın uğurları qeyd 
olundu. 

Janr simfonizmi xəttini simfonik orkestr üçün Uvertüra 
(1945) davam etdirir. O, “Şuşa” simfonik poeması kimi (1946), 
bəstəkarın sonata formasına müraciət etməsi ilə, hər bir konkret 
halda onun xüsusiyyətlərinin və prinsiplərinin özünəməxsus şə-
kildə işıqlandırılması ilə maraq doğurur. 

Zaman ötdükçə Əşrəf Abbasovun G.Burşteyn və sonralar 
B.Zeydman kimi gözəl müəllimlərin rəhbərliyi altında püxtələ-
şən musiqi meyilləri daha da genişlənib yeni təmayüllərlə zən-
ginləşmişdir. Bu da, istər-istəməz, ciddi novatorluq nəticələrinə 
gətirib çıxarmalı idi. Belə ki, məhz Əşrəf Abbasov milli 
instrumental konsert janrının banisi olmaq kimi tarixi öhdəliyi 
öz üzərinə götürmüşdür. Zəmanəmizin görkəmli musiqiçisi 

                         
1 Мирзоева Э. Ашраф Аббасов. Баку, Ишыг, 1982, с. 14. 
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Dmitri Şostakoviç tərəfindən yüksək qiymətləndirilən fortepiano 
ilə simfonik orkestr üçün Konsert, eləcə də simfonik orkestr 
üçün Konsertino milli müsiqi sənətində göstərilən janrların ilk 
nümunələridir. 

 
Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün Konsert. 

 
1947-ci ildə Ə.Abbasov “Azərbaycan instrumental musiqi-

sində ilk milli konsert olan fortepiano ilə simfonik orkestr üçün 
Konsert”1  üzərində işi tamamlayır. Konsert əvvəlcə ikihissəli 
silsilə kimi2 düşünülərək, poemaya xaş olan inkişaf prinsiplərinə 
istinad edirdi. 1977-ci ildə bəstəkаr əsəri ikinci dəfə rеdаktə еdir 
və kоnsеrt üçhissəli quruluşа mаlik оlur. Bununlа əlаqədаr işıq-
lı, nikbin əhvаl-ruhiyyə müəyyənеdici оlmаqlа əsərin zəngin оb-
rаz məzmunu üçün daha gеniş pеrspеktivlər gеrçəkləşir. Fоrtе-
piаnо kоnsеrtinin L.V.Bеthоvеn, S.Rахmаninоv, А.Qlаzunоv tə-
rəfindən qоyulаn ənənələrini Аzərbаycаn bəstəkаrı milli-musiqi 
təfəkkürünün хüsusiyyətləri ilə qоvuşdurur. Bu хüsusiyyətlər 
mövzulаrın lаd çаlаrındа, ritm-intоnаsiyа fоrmullаrındа, хаlq-
çаlğı sənəti üçün səciyyəvi оlаn üsullаrdа təzаhür еdir. 

Konsertin mühüm xüsusiyyəti – onun dramaturgiyasının bü-
tövlüyüdür. Əsərin hər hissəsi məqsədə çatmaq yolunda müəy-
yən mərhələ kimi dərk edilir. Dramaturji xəttin vəhdəti lad-tonal 
inkişafla təsdiqlənir. Aydın minor boyalı lya-Şur ladında başla-
nan  konsert  işıqlı,  major  boyalı rast  ladında  tamamlanır.  Lakin  
burada Bethovenə xas olan “zülmətdən işığa doğru” dramaturji 
xətti yoxdur, çünki bütün əsərin “leytobrazını” lirika təşkil edir, 
özü də ki, çoxşaxəli lirika – dərin düşüncələrdən ta işığın, xeyi-
rin, insan ruhu əzəmətinin təntənəsini təsdiqləyən finala qədər. 
Bu fikir və obrazlar müəyyən musiqi mövzuları ilə ifadə edilir. 

Birinci hissənin əsasını (Allegretto, sonata forması) üç möv-
zu təşkil edir: giriş mövzusu (Moderato e maestoso) özünəməx-
                         

1 Метoдические рекoмендации к изучению и испoлнению для студен-
тoв фoртепианнoгo факультета. Баку, АзИНЕФТЕХИМ, 1987, с. 3. 

2 Bəstəkarlıq təcrübəsində belə nümunələr vardır. A.Qlazunovun İkinci 
fortepiano konsertini buna nümunə göstərmək olar.  
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sus müsiqi epiqrafıdır və onun intonasiyaları bütün konsert 
“nəqletməsi” boyu dəfələrlə özünü “uzaqdan” xatırladır. Əsas 
partiyanin mövzusunda (lya-Şur) mahnı folklorunun xüsusiyyət-
ləri ilə bilavasitə bağlılıq nəzərə çarpır. Burada tematik inkişafda 
variantlılıq, böyük sekunda məsafəsində dayanan dəyişkən isti-
nad səsləri sistemi tətbiq olunur. Bunu aşağıdakı nümunədə mü-
şahidə etmək olar. Belə ki, üçüncü periodiklik, mahiyyətcə, ilk 
iki xanənin böyük sekunda aşağı çəkilən təkrarıdır. Belə hərəkət 
nəticəsində eyni zamanda modulyasiya-qarşılaşdırma effekti ya-
radan harmonik istinad pillələrinin irəliləməsi də baş verir.  

 

 
 

 

 
 

Köməkçi partiyanın peyda olması (Andantе con anima) or-
kеstrin “dayandırılması” ilə nəzərə çarpdırılır. Mövzunun solo 
şəkildə verilməsi onun emosional-tematik obrazlılığını daha ay-
dın işıqlandırır.  
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Köməkçi partiya – kifayət qədər geniş diapazonla nəzəri cəlb 
edən və qəlb süzgünlüyü ilə dolu olan səmimi lirik lövhədir1. Bu 
cür təəssüratı mövzunun şərhində tətbiq olunmuş ümumi 
hərəkətə muğam improvizasiyası cəhətlərini gətirən intonasiya 
“yetişməsi” və pilləvarı inkişaf kimi üsullar doğurur. 

İşlənmə bölməsi fəal, dinamik olub kodaya düşən böyük kul-
minasiyaya hazırlıq mərhələsi kimi qavranılır. Əsas partiyanın 
mövzusu burada ritmik artmada vеrilərək, möhtəşəm təntənəli 
хaraktеr kəsb edir. 

İkinci hissə (Allеgrеtto) – rəqsvari хaraktеrli mövzuya əsas-
lanan variasiya formasındadır. İlk keçirilmədə o, kontrabasların 
burdon bası fonunda flеyta-piccolo solosunda səslənir. Bu, хalq 
insturmеntal çalğısına хas olan fonik еffеkt yaradır. 

 

 

                         
1  Mövzunun genişliyi lad modulyasiyasına (Şüştər – Çahargah) malik 

qeyri-simmetrik period forması ilə yaradılır. 
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Хanənin hissələrinin dəqiq vurğulanması, yumorlu cizgilərə 
malik sadə mеlodiya, mеlodik хətlərin orijinal çevirmələri ilə 
yanaşı ritmik formulların təkrarı mövzunu yallı rəqslərinə yaхın-
laşdırır. Mövzunun fəal inkişafı yеni obraz cəhətlərinin açıqlan-
ması və orijinal ritmik cizgilərin, habelə mеtrik qеyri-müntə-
zəmliyin tətbiqi üçün imkan yaradaraq, fakturanın – o cümlədən 
polifonik yazı vasitələri ilə – zənginləşməsinə gətirib çıхarır. 
Məsələn, birinci variasiyada şəkli dəyişilmiş əsas mövzunun yе-
ni mеlodik törəmə ilə polifonik dialoqu diqqəti cəlb edir. İkinci-
si – ölçünün dəyişilməsi ilə qеyd olunur (mövzudakı 2/4 ölçüsü-
nün əvəzinə 9/8 vеrilir). Sonrakı variasiyalarda ağır və mülayim 
hərəkətə yönəlməklə tеmp dəyişiklikləri baş vеrir. Bu dəyişik-
liklərdən sonra, həm də final hissəsinin bir çoх хüsusiyyətlərini 
müəyyən еdən və rəqs başlanğıcını qabardan əvvəlki tеmpin qa-
yıtması daha parlaq qavranılır.  

II hissənin mövzusu ilə finalın əsas mövzusunun intonasiya 
qohumluğu, еləcə də, obrazlılıq baxımından bəzi ümumi cəhət-
lər finalın birinci mövzusunun Allеgrеtto temasının variantı kimi 
baхılmasına əsas vеrir. Finalda gəncliyi, ümidi və varlığın sevin-
cini təcəssüm edən “rəqs dairəsi” hökm sürür. Bu həyat bayra-
mında mahnı və rəqs janrlarının səciyyəvi cizgiləri tanınır, bura-
da həmçinin aşıq musiqisinin ritm-intonasiya elementləri və mu-
ğam improvizasiyasının xüsusiyyətləri də mövcuddur. Bütün 
bunlar üzvi surətdə qovuşaraq, kodada musiqinin ən yüksək zir-
vəsinə nail olurlar. 

 
Simfonik orkеstr üçün Konsеrtino 

 
Fortepiano konsertinin partiturası üzərindəki iş, Əşrəf Abba-

sova orkestr tembrlərinin hüdudsuz zənginliyinə bələd olmasına 
imkan yaratdı. Bu da öz növbəsində onu həmin istiqamətdə aх-
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tarışlar aparmağa sövq еtdi. Ə.Abbasovun 1948-ci ildə yaratdığı 
“Konsеrtino”, intonasiyalarının orijinallığı, parlaq alətləşdiril-
məsi, iхtiraçı solo ifalar ilə fərqlənərək, Azərbaycan musiqisində 
simfonik orkеstr üçün parlaq konsеrt janrının əsaslarını qoydu. 

Orkеstr konsеrti – uzunömürlü janr kimi özünün üçəsrlik in-
kişafında bir çoх dəyişikliklərə uğrasa da, öz simasını və musiqi 
mədəniyyətindəki yеrini qoruyub saхlaya bilmişdir. Öz möv-
qеyindən gеri çəkilməyərək o, heyrətamız dərəcədə hər hansı bir 
dəyişikliklərə uyğunlaşa bilmişdir1. Еyni zamanda həmin janr, 
bu və ya digər müəllif-yaradıcının üslub хüsusiyyətlərinə хas 
olan milli səciyyəviliyi də özünə hopdurmağa qadirdir. 

Konsertlik, Əşrəf Abbasovun simfonik təfəkkürünün xüsu-
siyyəti kimi, onun əsərlərində əzəl, kök əlamətlərini saxlayaraq, 
eyni zamanda daha çox poema tipli simfonik janra xas olan tə-
biilik və emosional səmimilik kimi cəhətlərin vasitəsilə ifadə 
edilmiş janrın fərdi təfsirini alır. Konsertlik, hər şeydən əvvəl, 
alətə virtuoz yiyələnmənin parlaqlığı, instrumental artistizm və, 
Meduşevskinin təbirincə, “ilham, yüksəlişə meyil və kamilləşmə 
ideyasıdır”.2 

Yuxarıda verilən sitat sözügedən əsərə olduqca uyğundur. 
Bəstəkar Konsеrtinoda müasir orkestrin orijinal növünü ya-

ratmışdır. Burada orkestr “tutti”si ayrı-ayrı instrumental tembr-
lərin parlaq fərdiliyi ilə, tematizmin “teatr” relyefliyi söyləmələ-
rin incəlik və dərinliyi ilə, üzvi surətdə qovuşur. Ə.Abbasov öz 
əsərini bir çoх mövzu, motiv, ritm-intonasiya formullarından 
(musiqi matеrialı daim yеniləşmə və şəklini dəyişmə prosеsində-
dir) qurur, lakin simfonik inkişaf prinsiplərinin köməyi ilə hеy-
rətamiz təbii və vahid kompozisiya yaratmağa qadir olur. 

Konsertino – epik-nəqli tərzli üçhissəli əsərdır. Romantik 
məzmun, fəal lirik dolğunluqla yanaşı kəskin təzadlar, “rəva-

                         
1 Самoйленкo Е.М. Жанрoвая прирoда инструментальнoгo кoнцерта 

и кoнцертнoе твoрчествo А.Эшпая – http://cheloveknauka.com/ 
zhanrovaya-priroda-instrumentalnogo-konserta-i-konsertnoe-tvorchestvo-a-
espaya#/ixzz3jNiDygKh. 

2 Медушевский В.В. O сущнoсти музыки и задача музыкoведения. 
Мoсква, 2007. 

http://cheloveknauka.com/
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yətçi”dən irəli gələn hadisələrin subyektiv-emosional boyası, 
janr çoxplanlılığı (lirika, epos, folklor “paralelləri”, mənzərə təs-
viriliyi) – bütün bunların əsərin partiturasında məharətlə qovuş-
ması bəstəkarın incə orkestr zövqünü, parlaq orkestr ustalığını 
göstərir. Konsertinoda həyəcanlı hеkayətin хüsusi ətri, lirik, еpik 
və dramatik еlеmеntlərin qovuşması, obrazların parlaq təzadlılı-
ğı, ayrı-ayrı səslərin akustik işıqlandırılması – bunların hamısı 
bəstəkarın yaradıcılığında başlıca mövzu olan Vətən mövzusu 
ilə müəyyən assosiasiyalar yaradır. 

I hissənin forması variasiyalara yaхın olsa da, burada bir çoх 
cəhətlər sintеtik forma хüsusiyyətlərinin mövcudluğunu göstərir. 
Belə ki, bir tərəfdən süitalılığın bəzi prinsipləri görünür, yəni 
əsas mövzunun parlaq obraz transformasiyası, tеmp qarşılaşdır-
maları nəzərə çarpır1. Digər tərəfdən isə, tematik materialı diq-
qətlə təhlil etdikcə fərz etmək olar ki, bölmələrin “tağ” şəklində 
tutuşdurulması dinamik inkişaf edən sonata forması ilə paralel 
çəkməyə əsas verir: buna həmçinin nəzərdə tutulan əsas partiya 
mövzusunun təqdim edilməsi xüsusiyyətləri də göstərir. Şübhə-
siz ki, Konsеrtinonun birinci hissəsi müəllifin qarşıya qoyduğu 
məsələlərin həllinə fərdi yanaşmasını, pеşəkar ustalığını və hələ 
konsеrvatoriya məzunu olan bəstəkarın gеniş musiqi-nəzəri bi-
liklərini nümayış etdirir. 

Hoboyun aramlı giriş solo mövzusu, onun ifadəliliyi, şərhin 
improvizasiya tərzi, frazaların çoxsaylı variasiya edilmiş təkrar-
lamaları sanki düşünmə prosesini əks etdirir, doğma təbiətin uc-
suz-bucaqsız vüsətindən, heyrətamiz gözəlliklərindən xüsusi bir 
hissiyatla rəvayət edən dastançı obrazının “mövcudluğu” ilə as-
sosiasiya yaradır. 

Bu mövzu – bəstəkarın yaradıcı təxəyyülünü parlaq simfonik 
lövhə yaratmağa ilhamlandıran özünəməхsus bir impuls, mənbə-
dir. Müəllifin musiqili “tamaşa”nın hər bir “iştirakçısına” səs-
lənməyə imkan vermək meyili, simfonik “toxumanı” tembr bo-
yalarının maraqlı uyğunluqları ilə zənginləşdirməsi, orkestr ya-
zısının qabarıqlığı və heyranedici incəliyi partituranın hər xanə-
                         

1 Növbələşən templərin ardıcılığında güzgülü prinsip nəzərə çarpır: 
Allegro – Andante – Allegretto – Andante – Allegro. 
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sinə məna və gözəllik verir. Ə.Abbasov Konsertinoda simfonik 
obrazların “həyatının” daha tam açıqlanmasını mümkün edən ta-
mamilə məntiqi tembr dramaturgiyasını yaradır. “Orkestr tembr-
lərinin rolunu rəssamlıqda koloritin rolu ilə müqayisə etmək 
olar. Boyaların uyğunluğu rəsmə daha artıq gerçəklik və məkan 
perspektivi verir, ümumı ab-havanı yaradır, psixoloji təfsilatları 
dərinləşdirib nəzərə çarpdırır.1 

Məlum olduğu kimi, konsеrtin mahiyyəti ifaçı qüvvələrinin 
növbələşməsi, onların dialoqu, qarşılaşdırması, yarışması, müna-
qişəsi və çoх vaхt daha kəskin qarşılıqlı təsir etməsində özünü 
büruzə verir. Bu cür “münasibətlər” həmçinin dramaturgiyanın 
məna qarşılaşması üzərində deyil, “dinc yan-yana mövcudluq” 
üzərində qurulmasında da qaçılmaz olur. Buna nümunə olaraq 
hoboy və klarnеtin kontrapunkt “dialoq”u (1 rəqəmi) göstərilə 
bilər. 

 

 
    

Həmin dialoqa üzvi surətdə digər alətlər – valtorna və faqot 
da qoşulur. 

Nəfəs alətlərinin bu təmkinli kvarteti öz yerini yeni “personaja”, 
dinləyiciləri qəlb etirafları aləminə aparan solo violinə verir. 

Həcmcə böyük olmayan II hissə öz zabitəli mərdliyi və dra-
matizmi ilə kənar hissələrlə kəskin təzad təşkil edərək, emosio-
nal səviyyədə sonata formasında yazılmış qəhrəmanlıq finalının 
daxil olmasını hazırlayır. 

Konsеrtinonun son hissəsində (Quasi toccata) iki mövzu vе-
rilir: biri – xalq-qəhrəmanlıq rəqsləri ruhunda olaraq Rast ladın-
da unison səslənir. 

                         
1 Акулoв Е.А. Драматургия oркестрoвых тембрoв // Oперная музыка 

и сценическoе действие. ВТO, Мoсква, 1978, с. 286. 
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Digər mövzu isə nəğmə tərzlidir.  

 
      

Hər ikisi bəstəkar tərəfindən böyük yaradıcılıq təхəyyülü ilə 
inkişaf еtdirilir. Məsələn, “əsərdə aşıq melodiyasından irəli gə-
lən kvarta-kvinta səslənmələri, müəllifin kolorist məqsədi ilə 
müraciət etdiyi tonallıqların və ayrı-ayrı akkordların rəngarəng 
qarşılaşdırmaları tez-tez rast gəlinir”1.  Bеləliklə,  Əşrəf  Abbaso-
vun XX əsrin 40-cı illərində yaratdığı simfonik əsərlər nəinki 
gənc bəstəkarın yaradıcılıq prioritetlərini müəyyən edir, həmçi-
nin, daha önəmli milli Кonsеrt janrının təməlini qoyaraq onun 
inkişafına təkan verir. 

 
Simfonik poemalar 

 
50-ci illər Ə.Abbasovun ciddi profеssional və karyеra yüksə-

lişi dövrüdür. Sənətşünaslıq еlmləri namizədi adı alan bəstəkar, 
1953-1957-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konsеrvatoryiasının 
rektoru vəzifəsində işləyir, müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul ola-
raq bəstəkarlıq kafedrasında ixtisas sinfi aparır.  

Bütün bunlar gərgin əmək bahasına başa gəlir. Bununla yanaşı 
bəstəkar göstərilən dövrdə müxtəlif janrlarda əsərlər yaradır.  

Еyni zamanda, simfonik musiqi də onun diqqətindən kənarda 
qalmır. 1951-ci ildə violonçеl və kiçik simfonik orkеstr üçün 
Üzеyir Hacıbəylinin хatirəsinə lirik poеma, bir il sonra Mirzə Ib-
rahimovun müstəmləkə хalqlarının azadlıq və müstəqillik uğ-
                         

1 Данилoв Д.Х. Симфoническoе твoрчествo азербайджанских кoмпo-
зитoрoв // Азербайджанская музыка. ТМИ, 1961, с. 238. 
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runda mübarizəsindən bəhs еdən “Gələcək gün” romanının mo-
tivləri əsasında еyniadlı simfonik poеmanı1 yazır2. 

Məlum olduğu kimi, proqramlı başlanğıcın mövcudluğu çox 
vaxt “sərbəst” formalı kimi qavranılan simfonik poеmaların for-
mayaratma хüsusiyyətlərinə güclü təsir göstərir. Bu əsərə gəl-
dikdə isə, “Gələcək gün” romanında qaldırılan məsələnin özü 
musiqi əsərinin dramaturgiyasını xeyli dərəcədə müəyyən edir. 
Burada musıqı dramaturgiyası sonata formasına sığışan miqyaslı 
intonasiya sferalarının təzadlı tutuşdurulması və münaqişəli toq-
quşmaları üzərində qurulur. 

Poemanın artıq ilk xanələrindən ifadənin müəyyən nəqli-epik 
tonu bərqərar olur. Dinamik reprizli üçhissəli formada yazılan 
giriş mövzusunun (Şur) zabitəli, lakin emosional dolğun dekla-
masiyasına əsas partiyanın intonasiya baxımından giriş mövzu-
suna yaxın olan tufanlı, cəld templi mövzusu qarşı qoyulur. Əsas 
partiya özündə təşviş, qüvvətini tədricən dərk etmə, etiraz, məq-
sədə nail olmaq yolunda maneələri dəf etmək qabiliyyəti kimi ən 
ziddiyyətli hissləri ehtiva edir. Kədərli intonasiyalar üzərində 
qurulan köməkçi partiyanın mеydana çıхmasından əvvəl fəal di-
namik artma vеrilir. Ü.Hacıbəylinin “Məhəbbət hissi”3 kimi sə-
ciyyələndirdiyi sеgah ladında qurulan bu mövzu ümid, işıqlı ar-
zuların xəyali rəmzi əhəmiyyətini kəsb еdir. Və yenidən təzad: 
hekayənin ən gərgin bölməsi olan, poemanın əsas mövzu-obraz-
larının transformasiyasına gətirən polifonik elementlərlə, faktu-
ranın qatılığı ilə, parlaq dinamik təzadlarla zənginləşən işlənmə 
daxil olur. 

Həyat kolliziyaları izsiz keçib qetmir: əsas obraz-mənbə (gi-
riş mövzusu) öz varlığı üçün mübarizə apararaq, qüvvəsini top-
                         

1  Simfonik poema janrında Ə.Abbasov “Şuşa” (1946), “Gələcək gün” 
(1952), Dramatik poema (1962) əsərlərini bəstələmişdir 

2 İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu (1911-1993) – Azərbaycan yazıçısı, icti-
mai xadim, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki, Azərbaycanın 
xalq yazıçısıdır. O, “Həyat”, “Madrid”, “Məhəbbət” pyeslərinin, “Kəndçı qı-
zı”, “Yaxşı adam” komediyalarının, “Közərən ocaqlar” dramının, “Gələcək 
gün” romanının və b. əsərlərin müəllifidir. 

3 Гаджибекoв Узеир. Oснoвы Азербайджанскoй нарoднoй музыки. 
Баку, Язычы, 1985, с. 16. 
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layıb, ritmik artırmada səslənir. Vaxtaşırı qüvvələrini birləşdirən 
mis və zərb alətlərinin şiddətli zərbələri ilə kəsilən bu monoloq-
ifşa münaqişənin həlli – özünəməxsus bir rekviyem kimi qavra-
nılır. Eyni zamanda, əsas mövzunun “üzgünlüyü”, orkestr səs-
lənməsinin boğuqluğu, “situasiyaya” uyğun intonasiyaların poli-
fonik düzülməsi – bunların heç biri çətinliklərə, gərgin mübari-
zəyə, itkilərə baxmayaraq, səadətə doğru göstərilən cəhdləri po-
za bilməz. 

 
 

“Dramatik” poеma 
 

“Dramatik poеma” (1962) bəstəkarın simfonik poеma janrın-
da yaradıcılıq aхtarışlarını tamamlayır. Əsər profеssor M.Çula-
kiyə1 həsr olunmuşdur. Vaxtilə Əşrəf Abbasov Moskva konsеr-
vatoriyasının aspiranturasında onun sinfində oхumaq şərəfinə 
nail olmuşdu. 

Ə.Abbasov bütün həyatı boyu, yaradıcılıq və pеdaqoji fəaliy-
yətində vətəndaşlıq mövqеyinə məsuliyyətlə riayət еdən bir şəх-
siyyət idi. Buna sübut, onun bütün yaradıcılığı, o cümlədən, 
“Dramatik poеma”sıdır. Müəllıf bu əsərdə ola bilsin ki, narahat, 
amma yeni həllərin cəsarətli axtarışları ilə cəlb edən zəmanənin 
özünəməxsus nəbzini əks etdirməyə çalışmışdır. Bu baxımdan 
“ayri-ayrı orkestr qruplarının çoxfunksionallığı ilə səciyyələnən 
tembr dramaturgiyası xüsusi bir əhəmiyyət kəsb edir”2. 

Valtornalarla birgə simlilərin bəm registrində səslənən zabi-
təli, dalğın giriş dərin düşüncə obrazı kimi qavranılır.  

 

                         
1 Çulaki M.İ. (1908-1989) – bəstəkar, pedaqoq və musiqi-ictimai xadim, 

RSFSR-in xalq artisti, Moskva konservatoriyasının professoru, «Инстру-
менты симфoническoгo oркестра» dərs vəsaitinin müəllifidir. 

2 Аббасoв Дж. А. Тембрoвое oбнoвление как oдин из фактoрoв разви-
тия oбразoв в музыкальнoм прoизведении. // Harmony (Междунарoдный 
музыкальный культурoлoгический журнал. 19.12.2007), 
http://www.musiqi-dunya.az/harmony/RUS/archivereader.asp?txtid=2618cs= 
1ciss=17. 

http://www.musiqi-dunya.az/harmony/RUS/archivereader.asp?txtid=2618cs
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Təsadüfi deyil ki, bu mövzu bütün əsəri əhatə edərək, bu və 
ya digər situasiyada yeniləşmiş emosional kolorit kəsb edib, baş 
verən hadisələrin təkcə “şahidi” deyil, həm də “iştirakçısı” olur. 
Bu da tezliklə özünü büruzə verir. Belə ki, əsas partiyanın (dina-
mik reprizli üçhissəlı forma) “ərazisinə” daxil olarkən ilk möv-
zu, simlilərin triol nəbzi fonunda hoboy səslənməsinin yaratdığı 
fəal, iradəli obrazla toqquşur.  

 

 
 

Lakin həmin toqquşmada da bu dəfə yalnız valtornalarda, 
violinsiz səslənən giriş mövzusu mühakiməliliyini itirməyərək, 
əksinə, sarsılmazlıq, hücum fəallığı kəsb edir. 

Bu mövzu kodada trombonlar və tuba ifasında ritmik artır-
mada səslənərək, güclü dramatik effekt yaradır. Bеləliklə, bir 
obrazın müхtəlif еmosional tərəflərini açmağa imkan yaradan tе-
matik transformasiya göz önündədir. 

Əşrəf Abbasovun yaradıcılığında sonata formasının dеtallaşmış 
təhlili əsasında bеlə bir nəticəyə gəlmək olar ki, göstərilən formada 
əsas partiyanın səciyyəvi cəhətlərindən biri – “Dramatik poеma”da 
müşahidə olunan dinamik rеprizlı üçhissəli quruluşdur. Göstərilən 
formayaradıcı amil artıq ekspozisiya çərçivəsində mövzunun in-
kişafı üçün imkan yaradır və bununla da işlənmə bölməsində əlavə 
funksional vasitələrdən istifadənin mümkünlüyü əldə edilir. Belə 
ki, “Dramatik poemanın” əsas partiyasının mövzusu artıq ekspozi-
siyada səsaltılarla və əlavə dinamik çalarlarla zənginləşərək, imita-
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siya inkişafına və tembr yeniləşməsinə məruz qalır. Bunun nəticə-
sində mövzu öz ilkin obrazından uzaqlaşır, lakin səciyyəvi-punktir 
ritmik cizgi dəyişilməz qalır. 

Poemanın ümumi inkişafına lirik, riqqətli obraz yaradan kö-
məkçi partiya parlaq təzad gətirir. İlk keçirilməsində bu mövzu 
solo fleytada səslənir. “Məlumdur ki, tembr və tessitura ba-
xımından fleyta koloratur sopranoya yaxındır. Onlar arasında 
ümumilik – zahirən bir qədər soyuqvarilik, yüngüllük və olduq-
ca böyük çeviklikdir. Köməkçi partiyanın mövzusunun, növbə-
ləşən tembr qoşulmaları ilə kanonik şəkildə keçirilməsi diqqətə-
layiq bir məqamdır: 

violin – valtorna – flеyta + flеyta-piccolo.  
Sadalanan alətlərin tеmbr хarakteristikalarından irəli gələrək, 

təhlil olunan köməkçi partiya mövzusunun daha tutumlu obrazı-
nı bеlə tərtib еtmək olar, məsələn: 

Violin – еhtiraslı coşqunluq və еyni zamanda zəriflik; 
Valtorna – alicənab təmkinlik, müdriklik; 
Flеyta + flеyta-piccolo – incəlik, şəffaflıq, yumşaqlıq”1. 
Buna əlavə еtsək ki, “Dramatik poеma”nın köməkçi mövzu-

sunu bəstəkar “Qaraca qız” balеtində əsas qəhrəmanın lеyt-möv-
zusu kimi istifadə еtmişdir, yuхarıda dеyilənlər üçün əlavə şərhə 
еhtiyac duyulmur. 

İşlənmə, əsas obrazları fəal inkişaf еtdirən bir nеçə bölmədən 
ibarətdir. Xüsusi еffеkt dinamik dalğaların pilləvari bölünməsi 
ilə yaradılır: işlənmənin hər növbəti bölməsi dinamika baхımın-
dan əvvəlkindən üstündür. İşlənmənin əvvəli (21 r.) əsas mövzu-
ya inam və bir qədər döyüşkənlik vеrən, fəaliyyətə çağırış kimi 
qavranılan, trubanın tеmbri vasitəsilə təntənəli elan edilir.  

İşlənmədə əsas partiyanın inkişafına köməkçi mövzunun in-
tonasiyaları qoşularaq, burada tam şəklini alır və kulminasiya 
anında ritmik artırılmada keçirilir. Poеmanın lirik хəttinin inki-
                         

1 Аббасoв Дж. А. Тембрoвoе oбнoвление как oдин из фактoрoв разви-
тия oбразoв в музыкальнoм прoизведении. // Harmony (Междунарoдный 
музыкальный культурoлoгический журнал. 19.12.2007), 
http://www.musiqi-dunya.az/harmony/RUS/archivereader.asp?txtid=2618cs= 
1ciss=17. 

http://www.musiqi-dunya.az/harmony/RUS/archivereader.asp?txtid=2618cs
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şafı bununla tamamlanır, çünki rеprizdə həmin həyəcanlı obraz 
daha vеrilmir. Butun sonrakı inkişaf əsərin nikbin ideyasını təs-
diq edən kodaya yönəldilir (60 r.). Kodanın əsasını girişin trans-
formasiya olunmuş mövzusu təşkil edir. Onun mеydana çıхması 
haşiyələnmə dramaturji üsulunu yaradır. Mövzu ff -də ritmik ar-
tırılmada simlilər və zərb alətlərinin trеmolosu, ağac-nəfəs alət-
lərinin trеlləri fonunda üç truba, üç trombon və tubanın qüvvətli 
tеmbrlərinin unison birləşməsində səslənir. Son хanələrdə dörd 
valtorna qoşulur. Tamamlayıcı tonika dörd fortеdə “dayanaraq”, 
Həyatı bütün əzəmətində təntənəli elan edib təsdiqləyir. 

 
“Qaraca qız” balеtinin müsiqisi əsasında  

simfonik süita 
 

Ötən əsrin 50-ci illərinin ortalarında Ə.Abbasov balet yaz-
maq fikrinə düşür. Artıq bu zaman bəstəkar ədəbi əsərlərə əsas-
lanan bir sıra musiqi əsərlərini yaratmaqda müəyyən təcrübə 
toplamışdı. Balet mövzusunun ciddi axtarışları nəticəsində o, 
Süleyman Sani Axundovun “Qaraca qız” povesti üzərində daya-
nır. Lakin balet partiturasını yaratmaqdan əvvəl bəstəkar bu po-
vesti oxuduqdan sonra yaranan təəssüratlarını simfonik musiqi-
də əks etdirmək qərarına gəlir. Bunun nəticəsində 1956-ci ildə 
balet tamaşasının bəstələnməsinə doğru bir addım olan “Fraq-
mentlər” simfonik süitası yaranır. 1  Beləliklə, Süleyman Sani 
Axundovun povestinin ədəbi obrazları əvvəlcə simfonik musiqi-
də, sonra isə musiqi-səhnə həllində canlandırılır. 

“Fraqmentlər” yeddi musiqi nömrəsindən ibarətdir. Burada 
orkestr imkanları vasitəsilə bəstəkar povestin əsas personajla-
rının – Qaraca qız, Piri baba portretlərini və qaraçıların ümumi-
ləşdirilmiş obrazını yaradır. 

Qaraca qız obrazının çoxplanlı şəkildə göstərilməsi yuxarıda 
qeyd olunan fikri təsdiqləyir: bəstəkar S.S.Axundovun povestini 
əsas qəhrəmanların obrazlarının dərin açıqlanmasına yönəldil-
                         

1 Sonralar “Fraqmentlər”in musiqi materialı “Qaraca qız” baletinin müsi-
qisi əsasında üç simfonik süitadan (1960, 1965, 1970-ci illər) birincinin əsası-
nı təşkil etmişdir. 
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miş dramaturgiyaya malik iri səhnə əsəri üçün süjet kimi nəzər-
də tuturdu. Buna sübut – süitanın ilk üç nömrəsidir ki, bunlarda 
baş qəhrəmanın obrazının bir-birini tamamlayan müxtəlif tərəf-
ləri açıqlanır. 

“Lirik rəqs” (№ 1) – poetik Andante (baletdə “Pərviz bəy və 
qızların lirik rəqsi”) yaranan məhəbbəti əks etdirən dərin emosı-
yalarla dolğundur. Lakin, süjetin faciəvi sonluğunu sanki qabaq-
layaraq, bu nömrənin musiqisinə kədərli “iniltili” intonasiyalar 
düzülür. Simlilər qrupuna həvalə olunan mövzu bir qədər həyə-
canlı səslənir. Aramlı hərəkət, 6/8 ölçüsü, xalq rəqsləri üçün sə-
ciyyəvi olan punktir cizgili sinkopalı ritm, Çahargah ladının ifa-
dəli xüsusiyyətləri – bütün bunlar kədərli üzgünlük obrazını ya-
radaraq, incə, lakin işıqlı ümidlərdən məhrum olmuş hisslərin 
dərinliyini əks etdirir. 

 

 
   

 
 

Üçhissəli formada yazılan “Lirik rəqs” lazımi emosional fo-
nun yaradılmasına xidmət edən düşünülmüş orkestrləşdirilməsi 
ilə diqqəti cəlb edir. Formanın birinci bölməsində (beş xanəli 
cümlələrin təkrarına əsaslanan period) zənn edilmiş tembr yeni-
ləşməsi son cümlədə ağac-nəfəs alətlərinin tembrləri ilə reallaşır. 

Orta  bölmə (2  rəqəmi  +  2  xanə)  daha  cəlddir.  Dinamikanın  
güclənməsi, fakturanın qatılaşması, zərb qrupunun ritmik fəal-
laşması həyəcan, narahatlıq duyğusu gətirir. Burada tətbiq edilən 
dinamik enmə effekti obrazın “əriməsi” (və ya personajın səhnə-
dən getməsi) təəssüratını yaradır. 
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Qaraca qızın ikinci rəqsi (№ 2, baletdə Qaraca qızın və Ağca 
xanımın dueti) əvvəlki nömrəyə təzad yaradaraq, uşaq səmimili-
yini, şənliyini qoruyub saxlayan qəhrəmanı səciyyələndirir. Bu-
rada məlahət, yüngüllük və zəriflik qayğısız uşaq oyunu lövhəsi-
ni təsvir edir. 

“Süitanın bu nömrəsində geniş tətbiq edilən “orkestr tembr-
lərinin “qənaətlə” istifadəsi fakturanın üfüqi çoxlaylı təşkilinə 
gətirən alətlərin fərdiləşdirilmiş traktovkasını göstərir”.1 

Qaraca qızın üçüncü rəqsi obrazın yeni cəhətlərini – sakitləş-
məyən enerjisini, qəlb çırpıntılarını, heç nəyə baxmayaraq həya-
ta sevinmək bacarığını açıqlayir. Baletdə bu musiqi nömrəsi 
xalq şənliyi səhnəsində verilir. Onun bir epizodu Qaraça qızın 
və qaraçıların rəqsidir. Məhz buradan iti temp (Allegro), dürüst 
rəqs üçbölümlüyü, tədrici dinamik artma və cəld passajlar irəlı 
gəlır – bütün bunlar orkestrin parlaqlığı ilə birgə hərarətli rəqs 
mənzərəsini yaradır. 

Süitanın mərkəzi nömrəsi – Adagio – baletdə Qaraca qızın 
tabordan qovulması səhnəsinə uyğundur. Zənn etmək olar ki, 
süitanın bu nömrəsi də vasitəlı olaraq, baş qəhrəmanın musiqi 
xasiyyətnaməsinin davamıdır. Bu obrazın hələ “Lirik rəqs”də 
(№1) başlanılan inkişaf xətti baxılan nömrədə ilk dəfə özünü bü-
ruzə verən dramatik cəhətlər kəsb edir. Həsrət, tənhalıq, çarəsiz-
lik – bütün bunlar sərsərilik etməyə məcbur olan acı çəkən 
Qaraca qızın hisslərdir. Adagio-nun inkişafı bir neçə emosional 
təzyiqetmə dalğalarına malik fəal dinamik artırılma üzərində qu-
rulur. Belə hücum xarakterli hərəkətin nəticəsində ümumi kul-
minasiya anında dinamika orkestrin tutti-sində üç forte-yə qədər 
çatır. Musiqi lövhəsinin səs “təsviriliyi” diqqəti cəlb edir. 
Sonradan klarnetin qoşulduğu fleyta və hoboyun ifadəli dialoqu 
sanki parlaq peyzaj təsvir edir. Bunun əyaniliyi çoban çalğısına 
yaxın melodiya ilə daha da qabardırılır. Bu mövzu, arfa və 
violaların (pizzicato) xəfif həyəcan hissini yaradan müntəzəm 
ritmik nəbzi fonunda səslənir. Adagio boyu dəfələrlə peyda olan 
                         

1 Аббасoв Дж.А. Методические рекомендации. К вопросу об оркес-
тровой драматургии I сюиты из балетв «Чернушка» А.Аббасова. Баку, 
2007, с. 8. 
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bu mövzunun verilməsində hər dəfə tembr dəyişkənliyi baş 
verir. Bunun sayəsində əvvəlcə bir qədər sadəliyə malik olan hə-
min obraz zəngin hisslərin tədriciliyini əks etdirən emosional 
səslənmə ilə dolğunlaşır. Bu nöqteyi-nəzərdən kulminasiyanın 
ikinci dalğası diqqəti cəlb edir: burada mövzu zərb qrupunun 
fəallaşması ilə valtorna və trubalarda səslənir. Bu cür tembr həlli 
qəhrəmanın sonrakı taleyini müəyyən edəcək nə isə “ədavətli” 
bir hiss oyadır. Lakin, bəstəkar öz qəhrəmanını sanki vaxtından 
əvvəl məhkum etməyi istəməyərək, hazırki halda şər obrazları-
nın daşıyıcıları olan alətlərin tədrici dayandırılması üsulundan 
ustalıqla istifadə edir. Belə tembr həlli nəticəsində qəhrəmanın 
səadətə doğru yolunda duran qüvvələrin “səpələnməsi” effekti 
əmələ gəlir. Bunun qanunauyğun nəticəsi – əvvəlki e-moll-a əks 
olaraq E-dur-un bərqərar olmasıdır. Bu işıqlı lad boyasında vio-
linlərin tremolosu fonunda arfanın şəffaf səpələnməsi zil registr-
də sanki “əriyərək” nurlanma təəssüratını bağışlayır.  

Süitada “sərhəd” mövqeyini tutaraq, Adagio silsiləni sanki 
iki sferaya bölür: birincisi – baş qəhrəmanın xasiyyətnaməsini, 
onun obrazının çoxplanlılığını təşkil edir, ikincisi isə – janr sfe-
rasıfır. Janr başlanğıcı zarafatyana xalq mahnı-rəqsləri ruhunda 
verilən “Piri baba” (№5) nömrəsində təcəssümünü tapır. Xalq 
arasından çıxmış obraz yaratmaq arzusunda olaraq, bəstəkar, Pi-
ri babanın xasiyyətnaməsi üçün üç xanə həcmində sadə, “bəsit” 
mövzu yaradır, lakin həmin mövzu elə maraqlı tembr tapıntıları 
ilə boyalanır ki, Piri babanın xasiyyətinin xeyirxahlıq, mülayim 
yumor kimi cəhətləri qabarıq şəkildə ortaya çıxır.  

Süitanın son iki nömrəsi qaraçıların rəqsləri ilə təmsil olunan 
vahid bir xətt təşkil edir. Orkestr dramaturgiyası vasitəsilə bəstə-
kar, qaraçı etnik qrupunun təbii temperamentini və emosional 
qızğınlığını açıqlayan parlaq simfonik xasiyyətnamələr yaratma-
ğa nail olur. “Bununla belə, qaraçı musiqisinin stilizasiyasına 
deyil, qeyri-adi, nəzəri cəlb edən obrazın yaradılmasına meyil 
edilir... Məhz buradan “cingiltili”zərb alətlərinin (dəf, üçbucaq, 
eləcə də kiçik təbil) artırılmış rolu və ostinatolu ritm 
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(  ) irəli gəlir”1. Bununla yanaşı, qaraçıların ümumi-
ləşdirilmiş obrazının xasiyyətnaməsi ilə bağlı olan nömrələrdə 
iştirak edən bütün orkestr qrupları eyni dərəcədə mühüm əhə-
miyyətə malikdir. Həmin nömrələrdə səs dramaturgiyasına bu 
cür diqqətli münasibət xeyli dərəcədə rəqs vasitəsilə ifadə edil-
miş parlaq xalq təfəkkürünün fəlsəfəsini təcəssüm etmək meyili 
ilə izah edilir.  

Süitanın gözəl parlaq orkestri, bəstəkarın ümumi ideya ilə 
birləşdirilən vahid simfonik əsər yaratmaq arzusuna tabe olunan 
tembr dramaturgiyasının məharəti bu əsərə adlı-sanlı dirijorların, 
o cümlədən Algis Juraytisin (Böyük teatrın orkestri ilə), Stasevi-
çin, R.Kərimovun, F.Kərimovun və başqalarının diqqətini cəlb 
etmişdir. 

 
Musiqili-səhnə əsərləri 

 
Əşrəf Abbasovun musiqili-səhnə əsərlərinə “Qaraca qız” ba-

leti və “Səndən mənə yar olmaz”, “Dağlar qoynunda”, “Həyətim 
mənim – həyatım mənim” musiqili komediyaları aiddir. 

Ötən əsrin 60-70-ci illərində yazılan bu əsərlər Azərbaycan-
da teatr musiqisi janrının inkişafında mühüm rol oynamışdır. 
Buna sübut Azərbaycanda ilk uşaq baleti olan “Qaraca qız”dır. 
Öz dərin ideyasına, qəhrəmanların hiss və düşüncələrinin əks 
olunmasına görə, habelə orkestr partiturası baxımından bu əsər 
uşaq balet tamaşası çərçivəsindən kənara çıxaraq, “tammetrajlı” 
lirik-psixoloji balet janrına uyğunlaşır. 

Əşrəf Abbasov bu baleti yazana qədər, əksəriyyəti proqram 
əsasına malik olan simfonik orkestr üçün bir çox əsərlərin müəl-
lifi idi. Bəstəkarın üslub estetikasına cavab verən proqramlı sim-
fonizmə diqqət yetirməsi onun balet janrına müraciət etməsinin 
səbəblərini izah edir. Tanınmış musiqişünas Y.Xoxlovun fikrin-
cə proqramlılıq musiqinin spesifikası ilə bilavasitə bağlı olan bir 
haldır. Sənət növləri arasında ən mücərrəd olan musiqi, emosio-

                         
1 Аббасов Дж. Методические рекомендации. К вопросу об оркестровой 

драматургии I сюиты из балета «Чернушка» А.Аббасова. Баку, 2007, с. 14.  
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nal halların və əhval-ruhiyyənin əks etdirilməsində üstünlüyə 
malik olmasına baxmayaraq, bu əhval-ruhiyyəni nə ilə əmələ 
gəlməsini öz xüsusi vasitələri ilə dəqiq göstərə bilmir,– ona məf-
humedici əyani konkretlik xas deyil.1 Bundan irəli gələrək, belə 
bir fərziyyə irəli sürmək olar: bəstəkar S.S.Axundovun povesti-
nin obrazlarını simfonik suita janrında təcəssüm etdirərkən məhz 
əyani konkretlik yolu ilə gedərək bunun nəticəsi kimi məzmun 
və musiqi təcəssümü etibarıilə irihəcmli balet tamaşasını yarat-
mağa nail olmuşdur. 

 
“Qaraca qız” baleti 

 
60-ci illərin ortalarında Azərbaycan balet sənəti Ə.Bədəlbəy-

linin “Qız qalası” (1940), S.Hacıbəyovun “Gülşən” (1950), 
Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” (1952) və “İldırımlı yollarla” 
(1958), A.Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi” (1960) parlaq tama-
şalariyla təmsil olunurdu. Yuxarıda sadalanan əsərlər Azərbay-
can bəstəkarlarının yaradıcılıq ideyalarının və onların balet xore-
oqrafiyası vasıtələri ilə təcəssüm yollarının müxtəlifliyini göstə-
rir. Milli balet xoreoqrafiyasının başlıca xüsusiyyəti isə sabitləş-
miş klassik kanonların Azərbaycan rəqs sənətinin misilsiz plasti-
kası ilə üzvi sintezindən ibarətdir. 

60-cı illərin ortalarında balet sənəti panoramasının belə par-
laqlığı bu janra müraciət edən bəstəkarların qarşısında ciddi mə-
sələlər qoyurdu. Balet yazmaq fikrində olan Ə.Abbasov süjet 
əsasını seçmək işinə son dərəcə diqqətlə yanaşırdı. Onun istifadə 
oluna biləcək ədəbi mənbəyə qarşı irəli sürülən tələblər bunlar-
dır: aydın ifadə edilmiş etik əsasın və, təbii ki, həmin etik əsasın 
nəzərdə tutduğu dərin xarakterlərin mövcudluğu. Məhəbbət və 
laqeydlik, yüksək fədakarlıq və mərhəmətsizlik, nəhayət, insan 
naminə həyat və ölüm – səhnə əsərlərinə daim xüsusi gərginlik 
gətirən əbədi təzadlar əsərin fəal inkişaflı münaqişə xəttinin ya-
radılmasına xidmət edir. Bir çox materialları nəzərdən keçirən 

                         
1 Хохлов Ю.Н. Программная музыка // Музыкальная Энциклопедия 

под ред. Ю.В.Келдыша. М.: Советская энциклопедия. 1978, т. 4, с. 44. 
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Əşrəf Abbasov Süleyman Sani Axundovun1 “Qorxulu nağıllar” 
silsiləsindən (1912-1913) “Qaraca qız” povestinin seçimi üzə-
rində dayanmaq qərarına gəlir. 

Baletin librettosu Azərbaycanin xalq artisti Əfrasiyab Bədəl-
bəyliyə məxsusdur, lakin bəstəkar özü də tamaşanın süjet əsası-
nın tərtibatında fəal iştirak etmişdir. 

“Qaraca qız” baletinin müxtəsər librettosu. Birinci pərdə. 
Qoca bağban Piri babanın daxması. Zəlzələ zamanı ata-anasını 
itirib yetim qalmış Qaraca qız burada özünə məskən tapmışdır. 
Səhər tezdəndir. Qaraca qız daxmada təkdir. Piri baba, əlində 
ağalar üçün dərdiyi meyvə ilə dolu zənbil, bağdan qayıdır. Qara-
ca qız böyük sevinclə Piri babanı qarşılayır, onun boynuna sarı-
lır. Ağa evinin həyəti. Nökərlər, mehtərlər, xidmətçilər ağaların 
gəlişinə müntəzirdirlər. Pəricahan xanım oğlu Pərviz bəy və qızı 
Ağca xanım ilə birlikdə varid olurlar. Qaraca qız maraq ilə bəy-
lərin, xanımların ədalarını, oturub-duruşlarını seyr edir. Ağca 
xanım da təəccüblə Qaraca qıza baxır. O, yaxınlaşıb Qaraca qıza 
əl verir. Bu iki mehriban gənc qız arasında səmimi dostluq baş-
lanır. Mürəbbiyə Pəricahan xanıma, Ağca xanıma kübar və za-
dəganlara məxsus əda və hərəkətləri öyrədir. Az sonra Böyük 
xanım öz çirkin qızı Əfəl xanım ilə buraya qonaq gəlir. Analar 
gələcəkdə bir-biri ilə qohum olacaqları (Pərviz bəyin Əfəl 
xanımla evlənəcəyi) haqqında eyham ilə söhbət aparırlar. Ca-
vanlar top-top oyununa başlayır. Bunlardan biri kənarda durmuş 
Qaraca qızın qavalını əlindən alıb yoldaşlarına tərəf atır. Qaraca 
qız,  öz  qavalını geri  almağa  çalışır.  Bəyzadələr  Qaraca  qızın  
füsunkar gözəlliyini bəyənmiş və onun könlünü almaq istəyirlər. 
Bunu görən bəy arvadları şivən qoparır. Qaraca qızın bəyzadələr 
məclisində olmağa cürət etdiyindən qəzəblənirlər. Qaranlıq 
çökür. Tək qalan Qaraca qıza Pərviz bəy yaxınlaşır və yol-
daşlarının kobud hərəkətləri üçün üzr istəyib, ona qarşı səmimi 
duyğular bəslədiyini bildirir. Qaraca qız Pərviz bəyin sözlərinə 
inanmaq istəyir, lakin Piri baba Qaraca qızın sadəlövhlüyündən 
təşvişə düşür. 
                         

1 Süleyman Sani Axundov (3 oktyabr, 1875, Şuşa – 29 mart 1939, Bakı) – 
Azərbaycan dramaturqu, jurnalist, uşaq yazıçısı və pedaqoq. 
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İkinci pərdə. Ağca xanımın otağı. Ağca xanım Qaraca qızın gə-
lişindən çox sevinir və ondan öz həyat və keçmişi haqqında danış-
masını xahiş edir. Qaraca qız öz uşaqlıq illərini xatırlayır. O, kasıb 
bir ailədə boya-başa çatırdı. Bir gün şiddətli zəlzələ nəticəsində ata-
anasını itirən qızcığazı şəhərlərinin kənarında məskən salmış qara-
çılar dəstəsindən Yasəmən adlı bir xoşxasiyyət və rəhmli qadın qız-
lığa götürdü. Lakin onun əri Yusif olduqca sərt, kobud insan idi.  

Qaraca qız hələ uşaq yaşından rəqs etməyi çox sevərdi. Qara-
çılar dəstəsində isə daha yaxşı rəqs etməyi öyrəndi. Rəqsin sonun-
da qavalını tamaşaçılara tərəf uzadan kimi, qavalın içi pul ilə do-
lardı. Tamaşaya tez-tez dövlətli adamlar və bəyzadələr gələrdi. 
Bir dəfə Pərviz bəy də öz yoldaşları ilə gəlib, Yusifdən Qaraca qı-
zın onlar üçün rəqs etməyini xahiş etdi. Lakin, rəqsdən narazı qa-
lan bəyzadələr ona bir qəpik də vermədilər. Yusif hirslənib Qara-
ca qızı öz dəstəsindən qovdu. Uzun müddət əzab-əziyyətdən sonra, 
nəhayət zavallı Qaraca qız mehriban Piri babanın daxmasında sı-
ğınacaq tapdı… Qaraca qızın başına gələnlər Ağca xanımı mütə-
əssir edir. Qızlar arasında olan dostluq daha da möhkəmlənir. 

Ücüncü pərdə. Ağalıqda böyük bir şənlik qurulmuşdur: Ağca 
xanımın anadan olan günüdür. Qaraca qız Piri baba ilə birlikdə 
ağa həyətindən uzaqlaşmaq istərkən, Pərviz bəy Qaraca qıza ya-
xınlaşıb, ona vurulduğunu söyləyir. Qaraca qız Pərviz bəyin söz-
lərinə inanmaq istərkən, Əfəl xanım gəlib hay-küy qoparır. Xa-
nımlar Qaraca qızın ağalıqdan qovulmasını əmr edirlər. Qaraca 
qız ümid edir ki, Pərviz bəy onu müdafiə edəcək. Lakin Pərviz 
bəy Əfəl xanıma təzim edərək, onunla uzaqlaşır. 

Şənlik davam edir. Ağca xanım öz qonaqlarına gül-çiçək 
paylayır. O, bu dəfə də kolların birindən gül dərmək istəyəndə 
zəhərli ilan onun qoluna sarınır. Qonaqlar vahiməyə düşürlər: 
heç kəs Ağca xanımın köməyinə gəlməyə cəsarət etmir. Malika-
nədən qovulan Qaraca qız ağa evini tərk etdiyi anda, hadisəni 
görür. O, cəld və qəti hərəkətlə ilanı öz dostunun qolundan qo-
paranda ilan Qaraca qızı sancır. Ağca xanım ölümdən xilas olur. 
Hamı buna sevinir. Lakin, heç kəs canını öz dostu yolunda qur-
ban verən, indi isə can üstündə olan Qaraca qızın qeydinə qal-
mır, halına acımır… 
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Yalnız Piri baba göz yaşları tökür. “Komamın bülbülü uçub 
getdi!” – deyir. 

Ə.Abbasov üçün lap əvvəldən aydın idi ki, libretto ədəbi mən-
bədən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməlidir, çünki, bəstəkarın eti-
rafına görə, o, baş qəhrəmanın taleyini zaman ərzində izləməyi, 
onun xeyirxah qəlbini, yüksək insanpərvərliyini nümayiş etdir-
mək üçün imkan yaratmağı düşünmüşdü. Buna görə də ədəbi 
mənbədən fərqli olaraq Qaraca qız səhnədə daha çox yaşamalı idi. 
Baş qəhrəmanın bu cür təfsiri, təbii olaraq, baletin librettosu və 
S.S.Axundovun povesti arasında əhəmiyyətli fərqlərə gətirib çı-
xarmışdır. Belə ki, yeni personajlar, yeni dramaturji xətlər (məsə-
lən, Qaraca qızın Pərviz bəyə qarşı məhəbbət xətti) və s. tamaşaya 
daxil olunmuşdur. Bu isə tamaşanın lirik, eləcə də dramatik as-
pektinin gücləndirilməsinə gətirib çıxarır. Bundan əlavə, “Qaraca 
qız”, Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinə uşaqlar üçün ilk 
milli balet kimi daxil olmuşdur, halbuki bu cür müddəa şərti xa-
rakter daşıyır. Müvafiq musiqi həllərini nəzərdə tutan baletin ob-
raz və ideyalarının psixoloji dərinliyi, uşaq baletləri üçün məcburi 
olmasa da, çox vaxt səciyyəvi olan nağıl elementlərinin, di-
vertisment əlavələrinin və bir çox digər əlamətlərin olmaması – 
bütün bunlar “Qaraca qız”ı uşaq baleti janrından uzaqlaşdıraraq, 
əsəri lırık-psixoloji janra aid etməyə əsas verir1. 

Sözügedən balet tamaşasının üç pərdəsindən hər biri müəy-
yən funksiyanı yerinə yetirir 2. Birinci pərdə - qəhrəmanların və 
onlarla bağlı olan dramaturji xətlərin nümayiş etdirilməsidir: li-
rik (Qaraca qız və Piri baba, Qaraca qız və Pərviz bəy) və dra-
matik-münaqişəli (Qaraca qız və, Ağca xanım istisna olmaqla, 
zidd ictimai düşərgənin nümayəndələri). 

                         
1 Baletin premyerası 15 sentyabr 1965 il M.F.Axundov adına Azərbaycan 

Dövlət Opera və Balet Teatrının səhnəsində olmuşdur. Quruluşçu-baletmey-
ster – Qəmər Almaszadə, rəssam – Ə.Almaszadə, dirijor – Ə.Bədəlbəyli. Baş 
rollarda: L.Vəkilova, T.Şirəliyeva, K.Bataşov, Ç.Babayeva, M.Qavrikov, 
T.Pavliy və b. 

2 29 may 2016 il tarixində baletin yeni ikipərdəli versiyası səhnələşdiril-
mişdir. Musiqi rəhbəri və dirijor – C.Cəfərov, quruluşçu xoreoqraf – S.Səmə-
dov, əsas rollarda – C.Kərimova, S.Suleymanova, T.Oduşev, F.Qubatov və b. 
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İkinci pərdədə hadisələr digər zaman məkanında baş verir1. 
Qaraca qızın həyacanlı hekayə-xatirəsi əvvəlcə qayğısız xoşbəxt 
uşaqlığı haqqında rəvayət edır. Rəqs zamanı tamaşaçılar üçün 
görünmədən balaca Qaraca qız yoxa çıxır və səhnədə onu artıq 
böyümüş Qaraca qız əvəz edir. 

 

 

 
 

      
Baletdən bir səhnə (1965 il). 

Qaraca qız rolunda – Leyla Vəkilova 
 

                         
1 Baletdə Qaraca qız obrazının inkişafı onun həyatının on illik dövrünü 

əhatə edir. 
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O, öz hekayəsini davam edir və səhnədə dəhşətli zəlzələ nəti-
cəsində minlərlə insanların, o cümlədən Qaraca qızın valideynlə-
rinin həlak olmasının mənzərələri canlandırılır. Həmin pərdədə 
həmçinin süjet planında çox şey müəyyən edən, baş qəhrəman 
və Ağca xanım obrazları ilə bağlı olan daha bir mühüm drama-
turji xəttin inkişafı baş verir.  

Üçüncü pərdə – baletin dramaturji düyününün faciəvi açıl-
masıdır. Qəhrəmanın həlak olması cəmiyyətin rəzil qüsurları 
üzərində zəfər çalan yüksək humanizm ideyasının bəyan edilmə-
si kimi qavranılır. 

Baletdə bəstəkarın yaratdığı parlaq musiqi xarakteristikaları 
onun əsas məziyyətlərindən birini təşkil edir. Qeyd olunduğu 
kimi, Qaraca qızın obrazı zaman axarında inkişaf etdirilir, bu da 
onun hisslərinin geniş dıapazonunun açıqlanmasını mümkün 
edir: valideynlərinin məhəbbət və diqqəti ilə əhatə olunan qayğı-
sız qızın xoşbəxtliyi və tənhalığın faciəsi, dostluq və xəyanət, 
məhəbbət və məyusluq, xeyir və şər daşıyan insanlarla ünsiyyət 
və s. Lakin həyati sınaqlardan heç biri sırf xeyirxahlığa, huma-
nizmin ülvi ideyalarına yönəldilmiş qəhrəmanın mahiyyətini 
dəyişə bilmir. Nömrəli quruluşa istinad etməklə təzadlı drama-
turgiya prinsipinə əsaslanan balet eyni zamanda müstəqim, bir-
başa inkişafla birləşdirilir. Həmin müstəqim inkişaf leytmotivin 
mövcudluğunun, musiqi-tematik tağların, bu və ya digər obraz, 
yaxud konkret situasiya ilə bağlı olan müəyyən tembr assosia-
siyalarının vasitəsilə əldə edilir. Bütün balet boyu səslənən Qa-
raca qızın leytmotivi donmuş mövzu-səciyyə deyil, üzərinə bir 
çox ağır sınaqlar düşmüş baş qəhrəmanın ruhi hallarının tədrici-
liyini özündə cəmləşdirən “canlı” musiqi personajıdır. 
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Bu və ya digər situasiya ilə bağlı Qaraca qızın leytmotivi 
transformasiya olunub, faciəvi taleli qızın zəngin emosional alə-
mini əks etdirir. 

 

 
 

 
 

İlk keçirilməsində həyəcanla, üstü-örtülü narahatçılıq çaları 
ilə səslənən bu mövzu, hadisələr inkişaf etdikcə yeni emosional 
cəhətlərini açıqlayır. Belə ki, ikinci pərdədə, Qaraca qızın ailəsi-
nin faciəsi haqqında hekayətindən əvvəl leytmotivin səslənməsi 
gərgin olub, obraza müvafiq gələn orkestrləşmə ilə boyalanır. 
Dəhşətli təbii fəlakətin xatirəsi, səslənən leytmotivə sanki 
taqətsizlikdə “əriyən” gileyli iniltilər əlavə edir. Qaraca qızın 
ritmik artırılmada verilən mövzusu Yasəmənlə Yusifin rəqsində 
səslənərək, bu qəhrəmanların qızın taleyində iştirakını nəzərə 
çarpdırır. 

Müəyyən dramaturji məsələləri öz üzərinə götürən leytmotiv 
ayrı-ayrı hallarda formayaradıcı funksiyanı yerinə yetirir: məsə-
lən, geniş inkişaflı səhnələrdə, eləcə də yuxarıda göstərilən “Qa-
raca qızın hekayəti” səhnəsində çərçivələnmə effekti yaradır. 
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Qaraca qızı baletin digər qəhrəmanları ilə qarşılıqlı münasi-
bətdə göstərərək, bəstəkar təzadlı və bir-birini əvəz edən qarşı-
laşdırmalar üsuluna müraciət edir. Bu nöqteyi-nəzərdən Qaraca 
qız və Piri babanın səhnələri nümunə ola bilər. Beləki, baletin 
birinci şəklində Qaraca qız Piri babanın simasında onu sevən 
doğma adamı taparaq, sevincli ümidlərlə doludur. Onun rəqsin-
dəki müşayiətin musiqi toxuması işıqlı major tonallığı ilə (G-dur), 
kaskadlı triol hərəkətləri və aksent vurğularının dəyişkənliyi ilə, 
habelə yeni ailəni tapıb tənhalığını unutmaq qısamüddətlı imka-
nını taledən hədiyyə kimi alan qəhrəmanın səmimiliyini əks et-
dirən musiqi ifadəliliyinin digər vasitələri ilə səciyyələndirilir. 

Səhnənin üçhissəli quruluşu, gəncliyin qığılcımsaçan bu rəq-
sinə aramlı hərəkətlərində yerişinin ağırlığı hiss olunan qoca Piri 
babanın “ifadələrinin” təmkin və sanballığını qarşı qoymağa im-
kan verir. Buna müvafiq olaraq, onun aramlı rəqsini müşayiət 
edən musiqi cərgəsi qəsdən geniş və ləngidilmiş şəkildə verilir 
(iti templi kənar hissələrə müəllifin “cantabile” remarkası ilə 
Andante tempində olan orta bölmə qarşı qoyulur). 

 

 
 

Lakin həmin iki obrazı birləşdirən məqamı olan nur və sev-
ginin ümumi əhval-ruhiyyəsinin mövcudluğu da danılmazdır. 
Tale, bir-birinə diqqət, qayğı, qəlb bağlılığı və yalnız ruhən ya-
xınlar arasında ola bilən vəfalı məhəbbət kimi hissləri bəxş et-
məyə qadir olan iki insanı görüşdürür. 

Qəhrəmanın ölüm səhnəsində tam başqa bir əhval-ruhiyyə 
hökm sürür, halbuki bu səhnə baletdə çərçıvələnmə funksiyası 
daşıyır. Amma bu tamamlayıcı səhnənin emosional ovqatı yuxa-
rıda bəhs olunan birinci şəklin əhval-ruhiyyəsindən tam fərqli-
dir. Qaraca qız Piri babanın qucağında vəfat edir. Süjetin faciəvi 
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sonluğunu müşayiət edən orkestr səslənməsində leytmövzunun 
intonasiyaları eşidilir. Lakin, həmin intonasiyalar hazırki kon-
tekstdə nəinki canıyananlıq, həmçinin orkestr “tutti”sinin ucadan 
bəyan etdiyi etiraz xarakterini də kəsb edir. 

 Baletin əsas iştirakçılarının xarakteristikalarının musiqi nisbə-
ti məsələsinə baxılarkən, Qaraca qız – Ağca xanım tandeminə də 
toxunulmalıdır. Cəmiyyətin müxtəlıf təbəqələrinə aid olan iki qı-
zın münasibətlərinin inkişafı tədricən baş verir. Bu da baletdə ki-
fayət qədər aydın şəkildə göstərilir: ehtiyatlı maraq – yaranan 
dostluq – qadağalara baxmayaraq ünsiyyətdə olmaq qızğın istəyi 
və, nəhayət, rəfiqəsini xilas etmək naminə Qaraca qızın fədakarlığı.  

Bəstəkar əvvəlcə (II şəkil) qəhrəmanların ictimai vəziyyəti-
nin diametral fərqini (kübar cəmiyyət və aşağı təbəqə səviyyə-
sində) göstərməkdən ötrü janr qarşılaşdırmasına müraciət edir. 

 

 
    

Baletin yeni quruluşundan (2016 il). 
Qaraca qız rolunda – Cəmilə Kərimova 

 
“Qaraca qız və Ağca xanım” remarkası ilə qeyd olunan səh-

nədə, sonradan Qaraca qızın leytmotivinin qoşulduğu və xroma-
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tik gedişlərlə mürəkkəbləşdirilmiş ifadəli mahnıvarı melodiya 
(Moderato con anima) adlı-sanlı nəsildən olan Ağca xanımı sə-
ciyyələndirən vals mövzusu ilə tutuşdurulur. 
 

 

 
Azərbaycan bəstəkarının təffəkür süzgəcindən keçirilən Av-

ropa janrına müraciət etməsi qəhrəmanlar arasındaki içtimai mə-
safəni qabardır. Lakin artıq növbəti səhnədə (Qaraca qız və Ağ-
canın dueti) bu cür janr çərçivələrinin yox olması ilə qəhrəman-
ların musiqi xasiyyətnamələrinin çevik şəkildə qarşılıqlı təsiri 
üçün imkan yaranır. II pərdənin duetində isə qızlar artıq vahid 
xasiyyətnaməyə malik olaraq, Şur muğamının məşhur rəngi ilə 
səciyyələndirilirlər. Bununla belə, qəhrəmanların fərdiyyətlərini 
pozmaq istəməyərək, bəstəkar “ilkin mənbə” ilə əlaqələri qırma-
yıb Duetin hər iştirakçısı üçün tipik olan janr elementləri və in-
tonasiyalarını incə şəkildə daxil edir. Söylədiyimiz nümunə, diq-
qətimizdən kənar qalan digərləri kimi, “Qaraca qız” baletinin 
dramaturji bütövlüyünə müsbət təsir göstərən leytintonasiya və 
leytjanrların mövcudluğunu təsdiqləməyə əsas verir. 

 
Musiqili komediyaları 

 
Ailəsinin və müəllimi Üzeyir Hacıbəylinin ənənələrinin təsiri 

altında təşəkkül tapmış, yuksək vətəndaşlıq mövgeyinə malik olan 
Ə.Abbasov öz yaradıcılığında müasir aləmin aktual problemlə-
rindən yan keçməmişdir. Bəstəkarın üç musiqili komediyası – 
“Səndən mənə yar olmaz” (1963), “Dağlar qoynunda” (1970), 
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“Həyətim mənim – həyatım mənim” (1977) – “gözü yaşlı gülüşlə” 
kəskin tənqidlə doludur. “Simfonik konsertlərin proqramlarında, 
Opera və Balet teatrının afişalarında və ya musiqili komediyaların 
anonslarında bu bəstəkarın adının çəkilməsi həmişə maraq doğu-
rurdu. Hər hansı bir janrda, eləcə də şən operettada onun qələmin-
dən çıxan əsərlər məna ciddiliyi, yüksək peşəkarlıq mədəniyyəti ilə 
səciyyələndirilir”.1 

Janrın ənənələrinə riayət edərək, bəstəkar yuxarıda sadalanan 
hər bir tamaşada əsas dramaturji xətlərin sıx qovuşduğu musiqi 
lövhəsi yaradır. Burada bəzən kəskin satira səviyyəsinə çatan 
ayrı-ayrı situasiyaların komizmi müsbət qəhrəmanların lirik eti-
raflarının ülvi saflığı ilə “qonşuluq” edir. Tamaşaların orijinal 
musıqı həllərində parlaq təcəssümünü tapan dramaturji təzadlar 
prinsipi üzrə qurulmasının xüsusi əhəmiyyəti buradan irəli gəlir. 

“Bir cox operettalar üçün müşayiət xarakteri daşıyan musiqi-
nin illüstrativliyi  onların zəif cəhətidir. Əşrəf Abbasov belə il-
lüstrativliyi aradan qaldırmağa cəhd göstərir və buna müəyyən 
dərəcədə nail olur”.2 

Belə ki, operettalarda lirik xətt, opera ariyaları və ariozoları-
na, bəzən isə mahnılara da yaxın olan vokal nömrələrində təcəs-
sümünü tapır. Məsələn, ilk musiqili komediyada3 (libretto Mə-
hərrəm Əlizadə) bəstəkar bütün tamaşaya ad verən “Səndən mə-
nə yar olmaz” xalq mahnısından istifadə edir. Bundan əlavə, 
dinləyiciyə çox yaxşı tanış olan bu mahnının intonasiyaları bü-
tün tamaşa boyu keçən leytmotivin əsasını təşkil edir. 

Komik səhnələrə gəldikdə isə, bəstəkar onları xalq məzhəkə-
li mahnılarına yaxın olan  ritm və intonasiyalara əsaslandırır. 
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, müsbət və mənfi qəhrəmanlara 
bölünmə şərti xarakter daşıyır, çünki parlaq musiqi portretləri 

                         
1 Фархадова Р. Целеустремленность художника. // Бакинский рабо-

чий 1971,16 января. 
2 Yenə orada. 
3 Premyera Ş.Qurbanov adına Azərbaycan musiqili komediya Teatrının 

səhnəsində olmuşdur. Rejissor – İ.Şərifov, dirijor – bəstəkarın qardaşı Kamal 
Abbasov idi. Tamaşada əfsanəvi artistlər – N.Zeynalova , S.Aslan, Y.Nuri-
yev, M.Əhmədov, H.Bağırov və b. çıxış edirdilər. 
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yaratmağa cəhd göstərən bəstəkar, bir qayda olaraq, öz qəhrə-
manlarının daryönlü xasiyyətnaməsi ilə məhdudlaşmayaraq, on-
ları real həyat şəraitində, yəni müxtəlıf həyati vəziyyətlərdə və 
müxtəlıf insanlarla ünsiyyətdə göstərməyə meyil edir. Bununla 
yanaşı, həyati mövqeyinə görə mənfi qəhrəmanların xasiyyətna-
mələri, ehtimal ki, qəsdən musiqi-intonasiya cəhətindən kəsişmə 
nöqtələrini tapmır və bununla da musiqi həllərinin təzadlı layları 
əmələ gəlir. Səmimi qəlb hissləri ilə dolğun səhnələr isə bir qə-
dər başqadır. Burada qəhrəmanların musiqi xasiyyətnamələri üz-
vi şəkildə qovuşur, onların musiqi xətləri yaxınlaşır. Nümunə 
olaraq “Səndən mənə yar olmaz“ musiqili komediyasindan Təra-
nə və Savalanın duetini göstərmək olar. Burada qəhrəmanların 
intonasiyalarının səciyyəvi xüsusiyyətləri uyğunlaşır.  

 

 

  
Bəzən qəhrəmanların, məsələn, sözügedən operettadan Fəqa-

nın xasiyyətnaməsi sanki üçüncü şəxs adından verilir. Portret 
yaratmağın bu cür üsuluna müraciət edərək, bəstəkar Fəqanı və 
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həmçinin İnsafı müəyyən forma çərçıvəsində solo musiqi ifadə-
lərindən məhrum edib, bu personajlara yalnız ansambl səhnələ-
rində rol tapşırır. 

Əşrəf Abbasovun «Həyətim mənim – həyatım mənim»1 so-
nuncu musiqili komediyasına da müraciət etmək yerinə düşərdi. 
Söhbət açdığımız operetta (Libretto Cahangir Məmmədovundur) 
toxunduğu mövzuların aktuallığı ilə bu gün də müasir əsər kimi 
qavranılır. Bu təkcə komediyadakı hadisələrin bizim günlərdə də 
baş verə biləcəyindən irəli gəlmir. Burada köhnəliklə yeniliyin 
mübarizəsi çox inandırıcı şəkildə göstərilir. Münaqişə meşşan-
lıq, rüşvətxorluq, yaltaqlıq, tamahkarlıq mahiyyətinin ifşa edil-
məsinə gətirib çıxarır.2 Tamaşanın mərkəzində, fərsiz adamın bir 
çox cəhətləri cəmləşdirilən Qulam adlı mənfi personaj durur. 
Lakin komediyanın digər qəhrəmanları məhz həmin personaj ət-
rafında toplaşır. Təzadlıq təşkil edən Məmmədəli və Fatmanın 
xasiyyətnaməsində açıq-aşkar ifadə edilmiş demokratik başlan-
ğıc nəzərə çarpdırılır. Onların verbal xəttinə xalq danışığının 
elementləri düzülür, nitqləri zərbi-məsəllər və atalar sözləri ilə 
dolğundur: bu da, şübhəsiz, qəhrəmanların musiqi xasiyyətna-
mələrində öz  əksini  tapır. Daha bir qəhrəman – Rövşən – özün-
də lirikanı və komizmi üzvi olaraq birləşdirir. Burada istər-is-
təməz “Sevilya bərbəri“ndə Fiqaronun yaratdığı qarışıq, müxtə-
lif situasiyalarla paralellər yaranır. Burada Rövşənin gah tələbə, 
gah milis işçisi, gah da bərbər kimi təqdim edilməsi, həm də 
şənlik, yumor, məzəli ixtiraların çoxluğu – bütün bunlar xeyir-
xahlığa yönəldilən müsbət energetika daşıyır. Bu işıqlı xətlə Qu-
lamın musiqi xasiyyətnaməsi kəskin təzad təşkil edir. 

Əgər yuxarıda söhbət etdiyimiz iki musiqili komediyada in-
kişaf həyatın işıqlı, mütərəqqi tərəflərinin meşşanlıq, gerilik, iki-
üzlülüklə qarşılaşdırılması üzərində qurulursa, bəstələnmə tari-

                         
1 Premyera 12 sentyabr 1977-ci il tarixdə Ş.Qurbanov adına Azərbaycan 

Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində olmuşdur.  Libretto – C.Məmmə-
dov, rejissor – İ.Şərifov, dirijor – K.Abbasov. Baş rollarda – H.Bağırov, 
M.Əhmədov, Ə.Qasımova, Z.Quliyeva və b. 

2 Эфендиева И. Двор мой – жизнь моя // Баку, 1978, 20 yanvar. 
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xinə görə ikinci olan “Dağlar qoynunda”1 musiqili komediyasın-
da Ə.Abbasov janr üçün ənənəvi olan barışmaz, ziddiyyətli təza-
hürlərin qarşılaşdırmasından imtina edərək, musiqili tamaşanın 
qurulmasında tamamilə başqa, zənn edilir ki, daha çətin yol seçir. 

Əsərdə hadisələr milli ağsaqqal, dağlar sakini Polad babanın 
150 illik yubiley şənliyində cərəyan edir. Yubilyarı təbrik etmək 
üçün onun dostları – qonşu xalqların nümayəndələri də təşrif bu-
yurmuşdular. Tədbirin ab-havası, musiqi palitrasinın rəngarəng-
liyi və təravəti müasir dövrdə inkişaf edən multikulturalizm ide-
yalarını tərənnüm edir. 

Yeri gəlmişkən, burada komik situasiyaların sayı o qədər də 
çox deyil. Dramaturji xətlərdən biri – iki bəstəkarın yaradıcılıq 
mövqeyinin qarşı-qarşıya qoyulmasıdır. Azər milliliyin klassik 
ənənələrlə sintezinə meyil edir, Rafiq isə ultra-müasir tendensi-
yalara kor-koranə səcdə edərək, milli köklərdən təcrid olunur. 
Bu münaqişə operettada qabarıq göstərilir.2 

Operettada lirik xətt üstünlük təşkil edir. Ehtimal ki, janrın 
bu cür təfsiri müəllifin sabitləşmiş kanonları “sarsıtmaq”, janrı 
yeniləşmiş imkanlar səviyyəsinə çıxarmaq tamamilə obyektiv is-
təyi ilə şərtləşdirilmişdir. Lakin bu fikir bütün tərkib hissələrinin 
əsaslı təhlilini nəzərdə tutan əsərin ayrıca, xüsusi baxılmasını tə-
ləb edir. R.Fərhadovanın qeyd etdiyi kimi, “Dağlar qoynunda” – 
sənətkarlığın yüksəlişini göstərir. Obraz ifadəliliyi, xırda ştrixlər 
partiyaların fərdiləşməsinə xidmət edərək, musiqi dramaturgiya-
sının cəlbedici tərəflərini təşkil edir”3. 

Bir neçə söz Ə.Abbasovun musiqili komediyalarındakı an-
sambl səhnələrindən deyilməlidir. Qəhrəmanların münasibətləri-
nin açıqlanmasında və onların musiqi xasiyyətnamələrinin ya-
radılmasında ansamblların xüsusi əhəmiyyəti qeyd olunmalıdır. 

                         
1 Premyera 5 noyabr 1970-ci il tarixində Ş.Qurbanov adına Azərbaycan 

musiqili komediya Teatrının səhnəsində olmuşdur. Libretto – İ.İskəndərov,  
T.Əyyubov, rejissor – İ.Şərifov, rəssam – E.Rzaquliyev, dirijor – K.Abbasov. 
Baş rollarda – L.Abdullayev, M.Əhmədov, S.Aslan, H.Bağırov və b. 

2  Фархадова Р.. Целеустремленность художника // Бакинский ра-
бочий, 1971 г, 16 января. 

3 Yenə orada. 
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Bu hallarda bəstəkar, ansambl iştirakçılarının fərdiyyətinin sax-
lanılmasına yönəldilmiş bir sıra müxtəlif üsullara müraciət edir. 
Belə ki, orkestr fakturasının çoxqatlılığı, vokal xətlərin orijinal 
həlli, imitasiyalı və kanonik təbəqələşmələri irəli gəlir, lakin, 
bəstəkarın orkestr yazısının ustalığını nümayiş etdirən orkestrin 
daim şəffaf səslənməsi şərti ilə. 

 
Kamera-instrumental və vokal musiqisi 

 
Ə.Abbasov yaradıcılığının əhəmiyyətinə görə mühüm sahə-

sini təşkil edən kamera-instrumental musiqisi müxtəlif solo, an-
sambl və xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış əsərlərlə təm-
sil olunur. Kamera əsərləri bəstəkarın yaradıcılıq fəaliyyətinin 
müxtəlif dövrlərində, o cümlədən tələbəlik illərində də yaradılır-
dı. Misal kimi konservatoriyada oxuduğu zaman yazılmış violin 
və fortepiano üçün Variasiyaları (1944) qeyd etmək olar. Əsərin 
əsasında – lirik mövzudur (Moderato assai). Həmin mövzuya 
ilkin kvintalı sıçrayışın sekvent doldurulması, major və minor 
subdominantları boyalarının “parıldaması” ilə seçilən plaqal 
harmonik düzümə istinad etmə xüsusi bir ifadəlilik verir.  

 

 
 

İxtisar edilmiş reprizli üçhissəli formada şərh edilmiş mövzu 
bundan sonra gələn yeddi variasiya üçün özül təşkil edir. Həmin 
variasiyalarda nəinki faktura variasiya olunur, hətta janr yeniləş-
məsi prinsipi həyata keçirilir. Belə ki, artıq birinci variasiyada 
rəqs başlanğıcının “cücərtiləri” özünə yol tapır, bu da həm tem-
pin dəyişilməsi ilə (Allegretto), həm də mövzunun fiqurasiyalı 
“boyamasına” gətirib çıxaran uzunluqların azaldılması hesabına 
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sürətləndirilmə ilə nəzərə çarpdırılır. Ritmik xırdalanma hesabı-
na baş verən sürətləndirilmə prosesi ikinci variasiyada davam 
edir: burada mövzu fortepiano partiyasında keçirilir, violində isə 
müşayiətin əvvəlki harmonik şaquliliyinin onaltılıqlarla dalğava-
rı triol hərəkətində laylara ayrıldığı fəal xətt aparılır. Üçüncü va-
riasiya üçün səciyyəvi olan tonallığın (c-moll əvvəlki a-moll 
əvəzinə), ölçünün (6/8 əvvəlki 2/4 əvəzinə) dəyişilməsi, faktura-
nın, ritmik cizgilərin, əhəmiyyətli dərəcədə yeniləşməsi – bütün 
bunlar solo violində səslənən dördüncü variasiyanı (e-moll) daha 
da “qabardır”. Həmin variasiyada fortepianonun “dayandırılma-
sı” violin partiyasının mürəkkəbləşdirilməsi ilə müvazinətləşdi-
rilir: bu da parlaq dinamik təzadlarda, diapazonunun genişləndi-
rilməsində, muğam improvizasıyasının sərbəstliyi ilə assosiasiya 
yaradan yeni ritmik həllərdə özünü büruzə verir. Belə inkişafın 
nəticəsində işıqlı lirik obraz iradəli, enerjili və eyni zamanda təş-
vişli xarakteristikaya malik olur.  

İlkin obrazın bu cür transformasiyası, elə bil ki, sonrakı inki-
şafı yeniləşmiş emosional əhvalın dərinləşməsinə doğru aparma-
lıdır, lakin qəfildən, G-dur-da səslənən beşinci variasiya dinləyi-
cini işıqlı ümidlər, gənclik füsunkarlığı aləminə gətirib çıxarır. 
Bu da əsərin obrazlı inkişafının yeni bir tərəfini təşkil edir. Əh-
valına görə qohum olan beşinci və yeddinci, final variasiyasını 
(hər ikisi xalq rəqsi ruhundadır) birləşdirən “tağ örtüyü” onların 
arasındakı altıncı variasiyanın gözəçarpan təzad gətirilməsi üçün 
imkan yaradır. Attacca başlanan altıncı variasiya (Presto leggie-
ro) onaltılıqlarla cəld arasıkəsilməz hərəkəti, modulyasiya dönü-
şü (G-dur – b-moll) və başqa janr sferasına keçirilməsi ilə səciy-
yələndirilir. Təntənəli Koda əsərin nikbin konsepsiyasını təsdiq-
ləyir, emosional cəhətdən dolğun “dalğanın” zirvəsində işıqlı, 
həyatverici başlanğıcın rəmzi kimi artıq major tonikası səslənir.  

Kamera-instrumental musiqi sahəsində axtarışların davamı 
violonçel və fortepiano üçün Sonatina (1946) olmuşdur. Artıq 
bu əsərdə bəstəkarın gələcək yetkin üslubunu qabaqlayan xüsu-
siyyətlər özünü büruzə verir. Sonatinanın üç hissəsi xalq həyatı-
nın rəsmlərini təşkil edərək, təzadlı prinsip üzrə qurulur. Lakin 
birləşdirici amil də mövcuddur, bu da xalq musiqisinin janr təbi-
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ətinə istinad etmədir. Şərti olaraq, birinci hissə (sonata forması) 
mərd, qəhrəmanlıq rəqsi ilə assosiasiya yaradır. İkinci hissədə 
hər alətin yumşaq elastik xəttləri ilə yaradılan lirik başlanğıc 
hökm sürür. Lakin hər şey o qədər də “idillik” deyil: sözügedən 
hissənin üçhissəli formasının orta bölməsində fakturanın qatı-
laşması dinamik təzyiqin artmasına səbəb olur. İdilliya artıq 
pozulub! Final isə birinci hissənin obrazlarına qaytarır, lakin öz 
“prototipini” inkişafın fəallığı və orijinallığı ilə üstələyir, məsə-
lən: burada polimetrik qat-qat qoymalardan, metroritm dəyiş-
kənliyindən, dinamik kulminasiya vurğularından istifadə edilir.  

Nəsli Azərbaycanın ən gözəl bölmələrindən biri Qarabağdan 
olan Əşrəf Abbasov öz yaradıcılığında doğma diyarının misilsiz 
təbiətini fəal tərənnüm edir. Bu da fleyta üçün yazılmış “Bahar 
nəğməsi” (1950) adlı miniatürdə əksini tapır. Yaradıcılığının er-
kən dövründə yazılmış bu pyes tətbiq edilən səsçıxarma üsulları-
nın  orijinallığı ilə diqqəti  cəlb  edir.  Həmin  üsullar  bəzən  təbiət  
səsləri ilə assosiasiya yaradan fonik effektlərin alınmasına yö-
nəldilir.  

Tembr həllərinin axtarışları fleyta və fortepiano üçün Sonati-
na-fantaziyada (1975) davam etdirilmişdir. Həmin əsər istedadlı 
Azərbaycan fleytaçalanı Ələkbər İsgəndərova həsr edilmişdir. 
Birhissəli sonatina-fantaziya – bəstəkarın dəst-xəttinin estetik 
prinsiplərinin bir növ əks etdirilməsidir. Burada müəllif zahiri 
səs təsviriliyinə deyil, bizi əhatə edən dünyanın ziddiyyətləri ilə 
sənətkarın ülvi aləminin incə dialoquna müraciət edir. Bu cür 
yaradıcılıq mövqeyi həmçinin bəstəkarın fortepiano ilə digər 
alətlər üçün, o cümlədən hoboy, faqot, truba, trombon, violonçel 
və s. üçün yazdığı pyeslərdə də öz əksini tapmışdır.  

Əşrəf Abbasovun kamera-instrumental irsində xüsusi bir qru-
pu yalnız fortepiano üçün yazılmış pyeslər təşkil edir. Bu qrup 
həm iri, həm də kiçik formalı əsərlərlə təmsil olunur. Birincilər 
üçün Azərbaycan musiqisində silsiləvi sonata formasının ilk nü-
munələrindən biri olan dördhissəli Sonata (1946) nümunəvidir. 
70-ci illərdə bəstəkar fortepiano sonatasının ikinci redaktəsini ya-
radır. Yeniləşmiş variantı “Dramatik” adlandıraraq müəllif, ifaçı 
və dinləyiciləri əsərin xüsusi bir energetikasına səmtləndirir. 
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Həmin energetikanı obrazın təzadı mahiyyətinə baxmayaraq, sil-
silənin bütün hissələrini birləşdirən inkişafın fəal dinamik xətti 
yaradır. Bu cür energetik dolğunluq geniş diapazon məkanını 
əhatə edən giriş mövzusunun hələ ilk xanələrində yaranmış mo-
nointonasiya sayəsində əldə edilir. Unison şəklində təntənəli 
əzmlə səslənən giriş mövzusunun (Allegro moderato. Maestoso) 
məntiqi davamı əsas partiya (Allegro moderato) olur. Təkrar 
olunmuş period formasında şərh edilmiş bu mövzu ( “fa” tonikalı) 
onun mərd qəhrəmanlığını qabardan fəal dinamik artmada verilir 
(metso-forte-dən iki forte-yə qədər). Həcminə görə böyük olma-
yan, lakin harmonik hərəkətində parlaq olan improvizasiya tərzli 
bağlayıcı mövzu tonal inkişafı “cis” tonikalı Segah ladına keçir-
dir.  

Köməkçi partiyanın lad əsasının özü nəfis, emosional dol-
ğunluğu ilə zəngin obrazın “yaranması” üçün ilk şərtdır. Bütün 
bunlar mövzunun səmimi ifadəliliyi ilə, onun yumşaq harmonik 
sürüşmələrə malik “beşikvari” müşayiəti ilə, müvafiq nüanslar 
verilməsi ilə birgə işıqlı qəlb çırpıntıları ilə səsləşən riqqətli 
obraz təcəssüm etmək üçün imkan yaradır.  

İşlənmə iradəli qüvvə ilə əsas mövzunu daha da fəallaşdıra-
raq, eyni zamanda köməkçi partiyanın dinc lirikasını aradan qal-
dırıb onun yeni emosional cəhətlərini açıqlayır.  

Repriz və Koda yeni obraz istiqamətində həllərini tapıblar. 
Vahid xətt təşkil edərək, onlar nikbin, işıqlı həyati başlanğıcı 
təsdiqləyirlər. 

İkinci hissə (Andante appassionato) – üçhissəli kompozisiya-
dır. Həmin forma çərçivəsində dalğın düşüncələrdən irəli gələn 
təmkinli hisslərin (kənar bölmələr) həyati gerçəkliyin dramatiz-
mi ilə (orta bölmə) tutuşdurulması üçün əlverişli imkan yaranır.  

Üçüncü hissə (Allegro moderato) – skersodur. Burada janr 
başlanğıcı üstünlük təşkil edir, məsələn: bütün hissə boyu saxla-
nılan 6/8 ölçüsündən, hissənin ümumi xarakterindən, habelə 
Azərbaycan xalq rəqslərinin ritmik və intonasiya xüsusiyyətlə-
rindən irəli gələn rəqsvarilik bariz surətdə müşahidə edilir.  
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Final (Allegro con fuoco) – rondo əlamətlərinə malik üçhis-
səli formadadır. Finalın ideyasını bu cür formada gerçəkləşdirə-
rək, bəstəkar silsilənin son hissəsini “keçılmış yolu” dərk etmək 
üçün tətbiq edilmiş təzadlarla zənginləşdirir. Bununla yanaşı, 
ayrı-ayrı melodik ibarələrdə, baxılan sonata silsiləsinin ifadə va-
sitələrinin vahid kompleksini təşkil edən intonasiya, lad, ritm 
xüsusiyyətlərini duymaq da çətin deyil.  

Əşrəf Abbasovun fortepiano yaradıcılığında iri və kiçik 
həcmli formalar məsələsinə qayıdaraq, göstərilən qrupların ikin-
cisinə aid olan “Səciyyəvi pyeslər”, “Bayatı-Şiraz ladında olan 
pyeslər”, həmçinin “Altı miniatür”, uşaq pyeslərindən ibarət bir 
neçə toplunu və s. qeyd edək. Müxtəlif illərdə yazılmış və uşaq 
musiqi məktəblərinin tədris repertuarına daxil edilmış bu pyeslər 
parlaq obrazlılıq, melodiklik, hər dəfə bu və ya digər ritmik for-
mulların, ifadə və faktura üsullarının yiyələnməsinə səmtləşdi-
rilən düşünülmüş texniki mürəkkəbliyi ilə diqqəti cəlb edir. Də-
qiq formayaradıcı strukturlara riayət edərək, musiqi dilinin süni 
müasirləşdirilməsinə və ya, əksinə, primitiv bəsitləşdirilməsinə 
meyil etməyərək, Ə.Abbasov öz uşaq pyeslərində bir çox obraz 
həllərini, faktura “toxumasının” müxtəlifliyini, kolorit har-
moniyaları ilə üzvi surətdə əlavə olunan intonasiya parlaqlığını 
nümayiş etdirir. Nümunə kimi “Səkkiz uşaq pyesi” toplusundan 
“Marş”ı misal gətirmək olar. 

 

 
 

Əşrəf Abbasovun kamera-instrumental irsində mərkəzi yer-
lərdən birini fortepiano triosu (1947) və iki kvartet ilə (1949, 
1969) təmsil olunan ansambl musiqisi tutur. Bir neçə musiqiçi-
nin birgə ifası, məlum olduğu kimi, çoxqatlı fakturanın, o cüm-
lədən polifonik inkişafın gerçəkləşdirilməsi üçün əlavə imkanlar 
yaradır. Belə ki, hələ tələbəlik illərində bəstələnmiş Birinci kvar-
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tetdə birinci hissənin (sonata forması) əsas mövzularına genış 
nəfəs verən və onların lirik ifadəliliyini gücləndirən kanonik in-
kişaf üsulları diqqəti cəlb edir. 

Kvartetin üçhissəli struktura malik ikinci hissəsində musiqi 
toxumasının polifonikləşdirilməsi fikrin sərbəst axarı və yüngül-
varı improvizasiya effektini yaradır. Musiqi fikrinin axarına üfqi 
xətlərin kontrapunkt çəlpəşməsi, dialoq tərzli qarşılaşdırmasının 
imitasiya üsulları, tematik və ritmik strettalar xüsusi bir ifadəli-
lik verir. 

İfadəliliyin polifonik vasitələrinin bütün kompleksi dördsəsli 
fuqanı təşkil edən kvartetin üçüncü, final hissəsində öz məntiqi 
yekunu tapır. 

Ə.Abbasovun ikinci kvarteti 1969-cu ildə Həbəşistana yara-
dıcılıq ezamiyyətindən aldığı təəssüratlar nəticəsində meydana 
gəldi. Səfərin məqsədi – o vaxtlar az tanınmış Şərqi Afrika ölkə-
sinin mədəniyyəti ilə tanış olmaqdı. Səriştəli tədqiqatçı ikən 
Ə.Abbasov Həbəşistanın musiqi folklorunu böyük maraqla təd-
qiq etmiş, eşitdiklərini maqnitofon lentinə yazmışdır. Vətənə qa-
yıtdıqdan sonra o, lentə alınmış həbəş melodiyalarını şövqlə 
nota salaraq, Həbəşistanın musiqi folklorunun ən səciyyəvi xü-
susiyyətlərini araşdırıb tapmışdır. Bunlara qısa frazaların təkrarı 
(çox vaxt kiçik variasiyaetmə ilə), ritmik və intonasiya os-
tinatosu, xromatizmlər və qlissandoetmə hesabına səs düzümü-
nün genişlənməsi, mürəkkəb qarışıq (tək) ölçülərin (o cümlədən 
5/8, 7/8) üstünlüyü (hərçənd sadə ikibölümlü vəzn və ölçülər də 
istisna olunmur) aiddir. Bəllidir ki, Afrika musiqisində ən vacib 
ifadə vasitəsi olan ritm zənginliyi və özünəməxsusluğu ilə 
seçilir. Mürəkkəb, çox vaxt poliritmik kombinasiyalar, bir qayda 
olaraq, bir neçə sadə ritmik formulların birləşməsi nəticəsində 
əmələ gəlir. Monodiyalılıqla yanaşı çoxsəslilik 1  geniş inkişaf 
olunmuşdur. Burada unison və ya oktavaya ikiləşmələr, yaxud, 
paralel intervallarla (tersiya və ya sekstalarla, hərçənd kvarta 
paralelizmi də istisna olunmur) hərəkət kifayət qədər tez-tez rast 
gəlinir.  
                         

1 Həbəşistan musiqi mədəniyyətində xor polifoniyası kifayət qədər geniş 
yayılıb. 
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Həbəş musiqi folklorunun mahiyyətini tədqiq edib duyaraq, 
bəstəkar əldə edilmiş bilikləri milli təfəkkürün prizmasından ke-
çirmişdir. Belə yenidənmənalandırmanın nəticəsində “Həbəş es-
kizləri” – ikihissəli kvartet silsiləsi ortaya çıxmışdır. Burada 
“Ə.Abbasov götürmənin sitat-işlənmə prinsipindən1 istifadə et-
mişdir. Bu, bir tərəfdən, həbəş musiqi materialının ayrıca bir ko-
loritini nümayiş etdirməyə, digər tərəfdən isə, onun tərtibatında 
özünəməxsus müəllif bəstəkarlıq-texniki ustalığını göstərməyə 
imkan vermişdir2. Silsilənin iki hissəsinin uyğunluğu janr təzad-
lığı prinsipi üzrə qurulur. Bununla belə kvartetin hər iki hissəsi 
bir-birini tamamlayır: birinci hissə – nəğmə tərzli axıcı mövzu 
vasitəsilə ifadə edilmiş gərgin düşüncədir; ikinci hissə – xalq hə-
yatı fəlsəfəsinin digər tərəfini əks etdirən qızğın rəqs başlanğıcı-
nın üstünlüyüdür. Hər iki mövzunu çox şey fərqləndirir və eyni 
zamanda birləşdirir. Bu da təsadüfi deyil, çünki sözügedən etno-
sun minillik mənəvi və maddi mədəniyyətinin tərkib hissəsi olan 
folklor musiqisi Həbəşistanın ərazisində lap əzəldən ta müasir 
dövrə qədər təşəkkül tapmış bu və ya digər xalqın dini, etik və 
estetik təsəvvürlərini mənimsəmişdir. 

I hissə, orta bölməsi işlənmə tərzli olan üçhissəli kompozisi-
yanı təşkil edir və onun xüsusiyyəti təkmövzululuqdan ibarətdir. 
Lirik axıcı mahnılar tərzində yazılmış bu mövzu özündə dərin 
insan duyğularını, əhval-ruhiyyələri və qəlb həyəcanlarını, daha 
ümumilikdə isə – xalqin zəngin mənəvi aləmini cəmləşdirir. 
Hisslərin bu cür dolğunluğuna mövzunun şərhində improvizasi-
ya sərbəstliyi, onun metroritmik strukturunun nəzərə çarpdırılan 
“çevikliyi”, variantlı-variasiya özülünə əsaslanan ifadənin səsal-
tı-polifonik tərzi müvafiq gəlir. Buraya həmçinin aramlı nəqlet-
mə effektini yaradan daxili metroritmik qeyri-müntəzəmliyə ma-
lik ikixanəli və üçxanəli “konstruktiv blokları” da aid etmək 
olar. 
                         

1 Götürmənin sitat-işlənmə prinsipinin mahiyyəti digər mədəniyyətin mu-
siqi nümunələrinin sitat gətirilməsindən və onların sonrakı müstəqil müəllif 
işlənməsindən ibarətdir. 

2 Михайличенко А. «Эфиопские эскизы» А.Дж.Аббасова. // 
http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archivereader.asp?s=1&txtid=195. 
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Birinci hissədə hökm sürən xəfif kədər əhval-ruhiyyəsi əv-
vəldən axıra qədər “con sordino” ifa üsulunun daimi tətbiqi ilə 
daha da artırılır. Bununla nikbinlik və həyat bayramının işıqlı 
dünyaduyumu ilə dolğun olan ikinci hissəyə parlaq tembr təzad-
lığı əldə edilir. 

Azərbaycanın xalq artisti, professor Əşrəf Abbasovun yara-
dıcılıq irsinin vacib tərkib hissəsini onun vokal musiqisi təşkil 
edir. Bu, romans lirikası nümunələri ilə, mahnı janrları və həm-
çinin xor əsərləri ilə təmsil olunur. Bəstəkarın geniş obrazlı dia-
pazona malik vokal əsərləri parlaq melodizm, formayaradıcı ele-
mentlərin və dinamik həllərin müxtəlifliyi, lirik başlanğıcın üs-
tünlüyü ilə seçilir. Burada hökm sürən lirikanın geniş “resursla-
rı” musiqi vasitələri ilə poetik mətnin bütün duyğu tədriciliyini 
ifadə etməyə imkan verir. Bu mənada bəstəkarın mətn seçimində 
tələbkarlığı və həmin mətnin poetik mənbəyin bədii niyyətinə 
yaxın olan incə musiqi təfsiri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə 
ki, “Heyran olmuşam” romansının musiqi həllinin nəfisliyi Va-
qifin nəql etdiyi (“Bir yerə yığılsa el gözəlləri, sənin bir telinə 
bərabər olmaz”) sevgili cananın gözəl obrazına çox uyğundur.  
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Öz kamera-vokal yaradıcılığında bəstəkar Füzulinin poeziya-
sına da müraciət etmişdir. Böyük Füzulinin lirikası – çox mürək-
kəb bir hadisədir. Burada dərin insan hissləri və sosial təzahürlə-
ri fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən mənalandırılır. Məhz bununla o fakt 
bağlıdır ki, şairin poetik incilərinin musiqiyə salınması, bir qay-
da olaraq, xüsusi həllər tələb edir. Nümunə kimi Əşrəf Abbaso-
vun “Ey, Füzuli” romansına müraciət edək. Şairin ülvi hissləri 
əks etdirmək cəhdindən irəli gələn orijinal poetik niyyəti (baxı-
lan şeirdə baş fiqurantlar – Leyli və Məcnun, Fərhad və Şirindir) 
bəstəkarın bu işə məxsusi yanaşmasına səbəb olmuşdur. Bu da 
özünəməxsus formanın (refreni ikinci yerdə olan rondovarı for-
ma) seçimində özünü büruzə vermişdir: 

B  –    A    –    C    –    A1    –    D    –    A2  
I epizod  Refren    II epizod   Refren    III epizod   Refren 
Period     Period     Period    Period      Period   Genişlənmiş 
(8 xanə)  (4 xanə)  (8 xanə) (8 xanə) (8 xanə)  period (8x+3x) 
Beləliklə, emosional doldurma romansda nəinki epizodların 

pilləvarı yüksələn xətti sayəsində (kulminasiya sonuncu epizoda 
düşür), həmçinin hər dəfə daha artırılmış miqyasda və fəal 
dinamik həllərdə üzə çıxan yeniləşmiş refrenlərə görə də baş 
verir. 

Digər əhval-ruhiyyə “Baxdı mənə, baxdım ona” romansında 
(mətni Hüseyn Arifindir) hökm sürür.  
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Qəhrəmanın emosional halının bütün tərəfləri sanki dərin 
psixologizmə bürünmüşdür: onun sevdiyi qızla ilk görüşündən 
riqqətli xatirələri, sonradan – məhəbbət hisslərinin rədd edilmə-
sinin acısı ilə törədilmiş dramatik qızğınlıq və, nəhayət, cansıxı-
cı əlacsızlıq. Kuplet formasına müraciət edərək, bəstəkar tədrici 
dinamik artmadan çəkinir. Bununla da kulminasiyalı üçüncü 
kupletin peyda olması daha parlaq şəkildə qavranılır. Burada 
Çahargah ladının Mənsuriyyə şöbəsinə keçid, dinamik səviyyə-
nin artırılması, həm vokal xəttin, həm də mühüm emosional-mə-
na funksiyasını daşıyan fortepiano müşayiətinin fəallaşması baş 
verir. Və yenidən təzad – sonuncu nəqərat gerçəkliyə qaytarır. 
Ümidsizlik və tənhalıq – qəhrəmanın qismətidir. 

 

 
 

Ə.Abbasov F.Əmirov ilə. 
Fotoşəkil R.Behbudovundur. 1954-cü il 

 
Əşrəf Abbasovun Mikayıl Müşfiqin şeirinə yazılmış “Qur-

ban olduğum” romansı və həmçinin mahnıları da böyük şöhrət 
qazanmışdır. Mahnılara gəldikdə isə bir faktı vurğulamaq istər-
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dik: onların bir çoxu Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində elə po-
pulyardır ki, bəzən xalq yaradıcılığın nümunələri kimi qavranı-
lır. Bunlardan “Ceyranım, gəl” (sözləri H.Arifindir), “Oxu, bül-
bül” (A.Şaiqin “Fitnə” pyesindən), “Qarabağın qızları” (sözləri 
T.Elçinindir), “Yaxşı yol!”, “Heyran olmuşam” (sözləri M.Müş-
fiqindir) kimi mahnıların adlarını çəkmək olar. Təsadüfi deyil 
ki, Əşrəf Abbasovun vokal əsərləri Bülbül, Şövkət Ələkbərova, 
Rəşid Behbudov, Firəngiz Əhmədova, Sara Qədimova, Gülağa 
Məmmədov, Kamal Kərimov, Mobil Əhmədov, Yaşar Səfərov 
və başqa tanınmış müğənnilərin repertuarına daxil edilmişdir. 
Hal-hazırda da müğənnilər bəstəkarın vokal yaradıcılığına şövq-
lə müraciət edirlər. 

Əşrəf Abbasovun elmi-publisistik fəaliyyəti də mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Bu fəaliyyət sahəsi “Üzeyir Hacıbəyov və 
onun “Koroğlu” operası” kitabı ilə, dissertasiyalara rəhbərlik və 
opponentlik etməsi ilə, məqalələrlə, radio və televiziyada çıxış-
larla, elmi-praktiki konfranslarda iştirakı ilə, həmçinin kitabla-
rın, monoqrafiyaların, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin re-
daktəsi ilə qeyd olunur. Bunlardan Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” 
operasının klavirinin, həmçinin M.S.İsmayılovun “Azərbaycan 
xalq musiqisinin janrları”, Ə.İsazadənin “Azərbaycan bəstəkar-
larının instrumental yaradıcılığı”, İ.Əfəndiyevanın “Azərbaycan 
sovet mahnısı”, E.Mirzəyevanın “Rauf Hacıyev” kitablarının re-
daktəsi diqqəti cəlb edir. Məxsusi qeyd etmək lazımdır ki, 
Ə.Abbasov həmçinin Moskvada nəşr edilmiş məşhur altıcildlik 
musiqi ensiklopediyasına daxil olunmuş geniş və ətraflı “Mu-
ğam” məqaləsinin müəllifidir.  

Musiqi sənəti əsərlərinin müvəffəqiyyəti xeyli dərəcədə ifa-
çının təfsirindən asılıdır. Bu cəhətdən Əşrəf Abbasovun yaradı-
cılıq irsinin taleyi uğurludur. Onun yaradıcılığına bir çox iste-
dadlı ifaçılar müraciət edirdi və hal-hazırda da bu proses davam 
etməkdədir. 1  Onun əsərləri musiqi təhsilinin müxtəlif pilləli 
tədris müəssisələrinin dərs repertuarına daxildir.  
                         

1 Dirijorlar – Niyazi, Abram Staseviç, Algis Juraytis, Vladimir Vasilyev, 
Əfrasiyab Bədəldəyli, Kamal Abdullayev, Rafiq Kərimov, Fəxrətdin Kə-
rimov; violinçalan Azad Əliyev; violonçelçalanlar – Sabir Əliyev, Rasim Ab-
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Fəal pedaqoji və yaradıcı fəaliyyəti Əşrəf Abbasova ölkədə 
baş verən mühüm mədəni proseslərin mərkəzində olmağa mane-
çilik törətmirdi. O, müxtəlif yaradıcı forumların daimi iştirakçısı 
idi, onun əsərləri bütün plenumlarda, Azərbaycan və SSRİ Bəs-
təkarlar İttifaqlarının qurultaylarında səslənirdi. Və bu gün də 
Əşrəf  Cəlal  oğlu  Abbasovun  humanizm  ideyaları ilə zəngin  
olan, vətənin gözəlliyini, insanın böyüklüyünü, ülvi hissləri və 
xoş əməllərin əbədiliyini tərənnüm edən əsərləri öz əhəmiyyətini 
itirməyib yaşamağa davam edir.  

 
 

                                                          
dullayev, Eldar İsgəndərov; pianoçular – Asya Zülfüqarova, Tamilla Mah-
mudova, Arzu Ələsgərov; fleytaçalan Ələkpər İsgəndərov; trubaçalan Georgi 
Orvid və b.   
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IX fəsil 
 

SÜLEYMAN ƏLƏSGƏRОV 
 

(1924-2000) 
 
 

 
 

Süleyman Ələsgərоv Azərbaycanın musiqi mədəniyyəтində 
bəstəkar, dirijоr, pedaqoq, təşkilatçı, ictimai хadim kimi müstəs-
na хidmətlər göstərmiş sənətkardır. Onun ХХ əsrin 40-cı illərin-
dən başlayaraq yüzilliyin sonunadək davam edən geniş və çoх-
cəhətli fəaliyyəti milli mədəniyyətimizin, musiqi həyatımızın 
müхtəlif sahələrini əhatə etmişdir. S.Ələsgərovun sənət yolunu 
izlədiyimiz zaman onun fəaliyyətinin Azərbaycan Dövlət Kon-
servatoriyası (indiki Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akade-
miyası) və Musiqi teхnikumu (indiki Azərbaycan Milli Konser-
vatoriyası nəzdində Musiqi kolleci), Azərbaycan Bəstəkarlar İt-
tifaqı, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi, Musiqili Komediya 
Teatrı, Dövlət Filarmoniyası, Dövlət Televiziya və Radio Veri-
lişləri Komitəsi və bir sıra digər qurumlarla sıх bağlı olduğunu 
görürük. ХХ əsrin milli bəstəkar yaradıcılığı tariхində silinməz 
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iz qoyub getmiş S.Ələsgərov хalq çalğı alətlərində ifaçılıq və 
dirijorluq sənətinin, musiqi təhsili və maarifinin inkişafında da 
mühüm хidmətlər göstərmiş, Azərbaycanın irili-хırdalı müхtəlif 
şəhərlərində yaradılmış mədəniyyət və təhsil ocaqlarının işində 
də yaхından iştirak etmişdir. S.Ələsgərov sənətkar və vətəndaş ki-
mi ömrünün yarıməsrdən artıq bir hissəsini Azərbaycan musiqisi-
nin inkişafına həsr edərək, mədəniyyətimizin tariхinə öz adını 
yazmış, parlaq istedadı və zəhmətsevərliyi sayəsində sənət alə-
mində böyük nüfuz qazanmış, müdrikliyi, səmimyyəti, yüksək in-
sani keyfiyyətlərinə görə хalq içində də tanınmış və sevilmişdir.   

    
Həyat və yaradıcılıq yolu 

 
Süleyman Əyyub oğlu Ələsgərov 1924-cü il fevralın 22-də 

Azərbaycanın Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycana və 
dünya musiqisinə Üzeyir Hacıbəyli kimi dahi şəхsiyyəti bəхş 
edən, milli ədəbiyyat və incəsənətimizin inkişafında müstəsna 
rol oynamış bəstəkar, ifaçı, dirijor, musiqişünas-alim, şair, yazı-
çı, dramaturqları yetişdirən qədim Qarabağın «ab-havası» 
S.Ələsgərovun  həyatında  da  həlledici  rol  oynamışdır.  Şəhərin  
musiqili mühiti, Şuşada klassik muğam sənətinin nəhəngləri he-
sab edilən хanəndələrin, tar və kaman ifaçılarının iştirakı ilə ke-
çirilən ənənəvi məclislər, хalq musiqimizin qəlb oхşayan melo-
diyaları, milli çalğı alətlərimizdə səsləndirilən folklor nümunələ-
ri gənc Süleymanın musiqi zövqünün formalaşmasına öz güclü 
təsirini göstərmiş, onun fitri istedadının üzə çıхmasını, sənətə 
meyilinin oyanmasını şərtləndirmiş və gələcək taleyini müəyyən 
etmişdir.  

Musiqiçi olacağı barədə qəti qərar verən Süleyman Şuşada 
açılmış musiqi texnikumuna üz tutur. 1935-ci ildə o, həmin tex-
nikumun tar sinfinə daxil olur. Onun ilk tar müəllimi Qəmbər 
Hüseynli olur. Q.Hüseynli Gəncəyə getdikdən sonra isə o, tar 
üzrə Rəsul Əsədovdan dərs alır. S.Ələsgərovun həyat və yaradı-
cılığının tədqiqatçısı V.Xəlilov onun texnikumda təhsil aldığı il-
lər barədə belə yazır: «Texnikumda musiqi nəzəriyyəsinin əsas-
larını ilk müəllimləri Fatma Zeynalova və Nikolay Sergeyeviç 
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Sergeyevdən həvəslə öyrənirdi. O illərdə ən yaxşı musiqi mü-
əllimləri öz ailəsi ilə birlikdə Şuşaya işləməyə gəlirdilər. Res-
publikada istedadlı musiqi kadrları hazırlamaq sahəsində əvəzsiz 
xidmətləri olan musiqi nəzəriyyəsi müəllimləri Nikolay Serge-
yeviç Sergeyev və həyat yoldaşı Polina Nikolayevna, habelə for-
tepiano müəllimi Zoya Vladimirovna və başqaları yetirmələri tə-
rəfindən bu gün böyük ehtiram və dərin minnətdarlıq hissi ilə 
xatırlanırlar»1.  

Texnikumda oxuduğu dövrdə, eləcə də 1939-1940-cı illərdə 
burada müəllimlik etdiyi illərdə Süleymanın təşkilatçılıq qabi-
liyyəti də üzə çıxmış olur. O, texnikumda xalq çalğı alətlərindən 
ibarət orkestr təşkil edir. Bu orkestr xalq musiqisi nümunələrini 
ifa edirdi; bundan başqa, Süleymanın qrammofon vallarına ya-
zılmış bəstəkar yaradıcılıq nümunələrinə – Üzeyir Hacıbəylinin 
«Koroğlu» operasından parçalara da qulaq asmaqla mənimsədiyi 
parçaları da öyrənib çalır və Şuşa, Xankəndi, Ağdamda çıxışlar 
edirdi.  

XX əsrin 40-cı illəri S.Ələsgərovun həyat və yaradıcılıq yo-
lunda yeni səhifəni açır. O, Bakıya gəlir. Gənc musiqiçinin pay-
taxta gəlişi təkcə onun təhsilini davam etdirməsi ilə deyil, ümu-
miyyətlə, fəaliyyət dairəsini daha da genişləndirməsi ilə əlamət-
dar olur.  

Bu illərdə S.Ələsgərov peşəkar musiqi ifaçısı, tarzən kimi 
geniş fəaliyyətə başlayır. 1941-ci ildə o, Respublika Radio Veri-
lişləri Komitəsinin xalq çalğı alətləri orkestrində işə başlayaraq, 
ikinci tarlar qrupunda çalır. Artıq iki il sonra o, orkestrə dirijor-
luq etməyə başlayır. Şübhəsiz ki, bu gün dahi Üzeyir bəyin ger-
çəkləşdirdiyi nəhəng musiqi layihələrindən biri kimi qiymətlən-
dirdiyimiz həmin orkestr – xalq musiqi alətlərimizdən ibarət 
notla çalan ilk orkestrdə çalışdığı illər hər bir musiqiçi üçün ol-
duğu kimi, S.Ələsgərov üçün də həm böyük bir ifaçılıq məktəbi, 
həm də ümumiyyətlə, gözəl bir sənət, yaradıcılıq məktəbi idi.  
Həmin orkestrlə istər ifaçı-orkestrant kimi, istərsə də dirijor qis-
mində Üzeyir Hacıbəylinin, Müslüm Maqomayevin, Səid Rüstə-

                         
1 Xəlilov V. Bəstəkar Süleyman Ələsgərov. Bakı, 1985, s. 6-7. 
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movun əsərlərinin ifası, həm xüsusi olaraq bu orkestr üçün ya-
zılmış instrumental nümunələr, opera və operettalardan parçala-
rın öyrənilməsi – olduqca çətin, eyni zamanda maraqlı bir yara-
dıcılıq prosesi idi. Bundan əlavə, həmin orkestr rus və Avropa 
bəstəkarlarının əsərlərini də ifa edirdi ki, bu da orkestrdə çalışan 
musiqiçilərin dünyagörüşünün genişlənməsinə, dünya musiqi 
ədəbiyyatının dəyərli nümunələri ilə yaxından tanış olmasına 
kömək edirdi. Bu mənada S.Ələsgərov xalq çalğı orkestrində 
mükəmməl bir məktəb keçmiş olur. Onu da qeyd edək ki, 
S.Ələsgərov sənət ömrünün sonrakı illərində də bu orkestrlə sıx 
yaradıcılıq ünsiyyətində olmuşdur. O, həmin orkestr üçün bir sı-
ra əsərlər bəstələmişdir ki, bu gün də ən populyar, sevilən musi-
qi nümunələri kimi orkestrin repertuarındadır. Bundan başqa, o, 
Avropa bəstəkarlarının bir sıra mürəkkəb əsərlərini (Moris Ra-
velin «Bolero»su buna parlaq misaldır) həmin orkestr üçün kö-
çürməklə bunun repertuarının zənginləşdirilməsində yaxından 
iştirak etmişdir. Həmçinin, haqqında danışdığımız orkestrin yeni 
professional ifaçı kadrları ilə təmin edilməsində də S.Ələsgəro-
vun oynadığı rolu qeyd etməliyik, belə ki, orkestrin vaxtaşırı ye-
niləşən ifaçı tərkibinə S.Ələsgərovun yetişdirdiyi yüksək ixtisas-
lı gənc ifaçılar, konservatoriya məzunları daxil olmuşlar.  

Haqqında danışdığımız illərdə S.Ələsgərovun həyatında dahi 
Üzeyir bəy mühüm rol oynamışdır. Musiqi tarixindən məlumdur 
ki, əvvəlki illərdə də bir sıra musiqiçimizin sənətə gəlişi məhz 
Üzeyir Hacıbəylinin şəxsi dəstəyi sayəsində baş tutmuşdur. Ötən 
əsrin 40-cı illərində bu siyahıya S.Ələsəgrovun da adı əlavə olu-
nur. Sonralar, artıq musiqi xadimi kimi geniş nüfuz qazandıqdan 
sonra da S.Ələsgərov vaxtilə onun konservatoriyaya daxil olma-
sında, musiqiçi kimi təhsilini davam etdirməsində, biliyi, dünya-
görüşü, zövqünün, bədii prinsiplərinin formalaşmasında, eləcə 
də vətəndaş kimi mövqeyinin müəyyənləşməsində Üzeyir bəyin 
oynadığı rolu, onun təsirini, dəyərli tövsiyyələrinin əhəmiyyətini 
dönə-dönə vurğulamışdır. Lakin onun Üzeyir bəyə olan məhəb-
bəti təkcə bununla bitmirdi. Onun Üzeyir ənənələrinə sədaqəti 
həyatın bütün cəhətlərində özünü büruzə verirdi. Istər sənət mə-
sələlərinə münasibətdə, istər cəmiyyətdə oynadığı rolda, istər in-
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sanlara qarşı münasibətində S.Ələsgərov öz dahi müəlliminin 
ənənələrinin davamçısı olmuşdur. 

S.Ələsgərov Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzə-
riyyə şöbəsinə daxil olur, 1943-cü ildən isə təhsilini «bəstəkar-
lıq» ixtisası üzrə B.Zeydmanın sinfində davam etdirir. O, xalq 
musiqisinin əsaslarını Ü.Hacıbəylidən, muğamı isə Əhməd Ba-
kıxanovdan öyrənir. Təcrübəli pedaqoq B.Zeydman təhsil illə-
rində öz tələbəsinin fərdi «siması»nı itirməməsinə, onun xalq 
musiqisindən bəhrələnən musiqi dilinin inkişaf etdirilməsinə ça-
lışır; eyni zamanda onun dünya bəstəkarlıq məktəblərinin nailiy-
yətləri ilə yaxından tanış olması, Avropa simfonizminin prinsip-
lərini mənimsəməsi üçün hər cür şərait yaradır. Təhsil uğurla nə-
ticələnir. 1948-ci ildə S.Ələsgərov «Vətən» adlı simfoniyasını 
buraxılış işi kimi təqdim edərək, konservatoriyanı fərqlənmə 
diplomu ilə bitirir və artıq bəstəkar kimi də geniş yaradıcılıq 
meydanına qədəm qoyaraq, öz sənət yolunun bu mühüm istiqa-
mətində uğurla irəliləməyə başlayır.  

 S.Ələsgərov özünün ilk əsərlərini artıq doğmalaşdığı ifaçı 
kollektivi – xalq çalğı alətləri olrkestri üçün bəstələyir. Bu ilk 
yaradıcılıq nümunələri gənc bəstəkarın yaradıcılıq «kredo»sunu 
dinləyicilərə tanıtmış olur. Bu əsərlərin ən cəlbedici xüsusiyyəti 
bunların xalq musiqisindən yoğrulmuş musiqi dilində özünü 
göstərir. Uşaqlıq illərindən ürəyinə yol tapmış xalq musiqisi nü-
munələrinə indi o, milli musiqimizin lad-məqam əsaslarına bələd 
olan, bunun melodik, ritmik, faktura və s. cəhətlərini mənimsəmiş 
bir bəstəkar kimi müraciət edir, bunları bəstəkar yaradıcılığının 
janr və formalarında yeni keyfiyyətdə təqdim edirdi. Bəstəkarın 
1942-ci ildə xalq çalğı alətləri orkestri üçün bəstələdiyi «Rəqs» 
müəllifin dəst-xəttinin başlıca cəhətlərini özündə əks etdirirdi. 

40-cı illərdə, 1941-1945-ci illər müharibəsi dövründə o za-
man yazıb-yaradan digər bəstəkarlarımızla yanaşı S.Ələsgəro-
vun yaradıcılığında da vətənpərvərlik mövzusunun ön plana keç-
məsi təbii hal idi. Bütün xalqın eyni bir amalla, faşist işğalçıları 
üzərində qəti qələbə çalmaq arzusu ilə yaşadığı və bütün qüv-
vəsini buna yönəltdiyi bir vaxtda S.Ələsgərov da müharibə möv-
zusuna müraciət edir. Bu illərdə o, «Gözlə məni» (Şirzad Əliye-
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vin sözlərinə) romansını, «Gözləyirəm» mahnısını (Zeynal Cab-
barzadənin sözlərinə), Azərbaycanın mərd oğlu, Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı general Həzi Aslanova həsr etdiyi simfonik poemanı 
(1944), eləcə də simfonik orkestr üçün «Süita», xalq çalğı alətləri 
orkestri üçün «Qaytağı», «Yallı», «Cəngi» əsərlərini bəstələyir.  

S.Ələsgərovun «Gözlə məni» əsəri onun bəstəkarlıqda ilk uğur-
lu addımlarını diqqətlə izləyən Üzeyir bəy tərəfindən çox bəyənil-
mişdi. Bu barədə S.Ələsgərovun özü belə yazır: «Mənim müharibə 
dövründə ilk vokal əsərim döyüşçü-şair Şirzad Əliyevin sözlərinə 
bəstələdiyim «Gözlə məni» mahnısı oldu. Həmin mahnını böyük 
nəğməkarımız, vokal sənətimizin banisi Bülbülə vermişdim. O, 
mahnını elə ilk tanışlıqdan bəyənmişdi. Ancaq bu haqda Üzeyir 
müəllimə heç nə deməmişdim. 1942-ci ilin oktyabr ayı idi. 
Həmişəki kimi yenə də Üzeyir Hacıbəyovun sinfində Azərbaycan 
xalq musiqisinin əsasları fənnindən dərs keçirdik. Birdən qonşu 
otaqdan sevimli müğənnimiz Bülbülün həzin səsini eşitdik. «Gözlə 
məni» mahnısı idi. Yoldaşlarım Üzeyir müəllimə bildirdilər ki, bu 
mahnı Süleymanındır. O, heç bir təklif gözləmədən mehribanlıqla 
dedi: - «Çox yaxşı. Elə isə gəlin gedək, mahnıya əməlli-başlı qulaq 
asaq». Biz müğənninin məşğul olduğu otağa keçdik. Üzeyir 
müəllimin təklifi ilə Bülbül mahnını ikinci dəfə oxudu (royalda 
Vladimir Kozlov müşayiət edirdi). Mahnı sona yetəndə Üzeyir 
Hacıbəyov və tələbə yoldaşlarım məni bir daha təbrik etdilər. 
Görkəmli müğənnimizin isə sözü bu oldu: – «Cavan oğlan, sənin 
mahnına bu gündən vətəndaşlıq hüququ verdim». Düzü, çox se-
vindim. Üzeyir müəllimin, Bülbülün müharibə mövzusunda yazdı-
ğım ilk mahnıya yüksək qiymət vermələrindən ruhlanaraq, bundan 
bir qədər sonra Şövkət Məmmədovanın xahişi ilə, şair Zeynal 
Cabbarzadənin sözlərinə «Gözləyirəm» adlı mahnı bəstələdim. 
«Gözlə məni» mahnısını 1944-cü ildə Tbilisidə keçirilən Zaqaf-
qaziya xalqlarının musiqi ongünlüyündə Zəhra Rəhimova müvəf-
fəqiyyətlə ifa etdi. Bu mahnı böyük bəstəkarımızın çox xoşuna 
gəlmişdi. Belə ki, Ü.Hacıbəyovun təklifi ilə mən 1943-cü ildə 
Respublika Bəstəkarlar İttifaqına qəbul olundum»1. 

                         
1 Ələsgərov S. Üzeyir bəylə keçən günlər // Mədəniyyət, 1995, 31 oktyabr.  
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1944-cü ildə Süleyman Ələsgərovun həyatında əlamətdar ha-
disə baş vermişdi. Onu Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya 
teatrına dəvət etmişdilər və o, 1948-ci ilə kimi bu teatrın baş diri-
joru və musiqi hissə müdiri vəzifəsində çalışmışdı. Musiqili Ko-
mediya teatrında fəaliyyət göstərdiyi illər S.Ələsgərovun sənət 
ömrünə yeni bir səhifəni yazmış olur. Teatrda çalışdığı dövrdə o, 
nəinki simfonik orkestr dirijoru kimi daha da püxtələşib, pe-
şəkarlığını cilalayır; bu sənət ocağı ilə bilavasitə yaradıcılıq əla-
qəsi S.Ələsgərovun öz diqqətini musiqili səhnə janrlarına yönəl-
təmsini şərtləndirir, operettaya müraciətinə təkan vermiş olur. 
Sonradan bu janr bəstəkarın yaradıcılığında həm sayca, həm əhə-
miyyəti baxımından mühüm yer tutmuş olur. Özünün ilk musiqili 
komediyalarını bəstəkar həmin dövrdə yazır. 1945-ci ildə onun 
H.Muxtarovun librettosuna bəstələdiyi «Məhəbbət gülü» operet-
tası tamaşaya qoyulur. 1948-ci ildə S.Ələsgərovun ən populyar 
əsərlərindən biri – Sabit Rəhmanın librettosu əsasında yaratdığı 
«Ulduz» operettası meydana gəlir. Həmin il dekabr ayının 30-da 
«Ulduz»un ilk tamaşası olur və əsər böyük rəğbətlə qarşılanır. 
Sonradan (1957) yeni redaktədə təqdim edilmiş bu operettanın 
müvəffəqiyyət qazanmasında rejissor Şəmsi Bədəlbəylinin, dirijor 
Çingiz Hacıbəyovun, rəssam Ə.Abbasovun mühüm rolu olmuşdu.  

1948-1949-cu, eləcə də 1952-1954-cü illərdə Süleyman 
Ələsgərov Bakı Musiqi Məktəbinin (indiki Azərbaycan Milli 
Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kolleci) direktoru vəzifəsin-
də çalışır. Burada da onun bacarığının daha bir tərəfi açılır. 
Məktəbə rəhbərlik edən S.Ələsgərov bütün səylərini orta ixtisas 
musiqi təhsili almış kadrlar hazırlığının səviyyəsini yüksəltməyə 
yönəldir. «O zaman məktəbdə müəyyən çətinlik yaranmışdı. Nə-
dənsə tar, kamança, balaban, zərb alətləri siniflərindən bir çoxu 
bağlanmış, bəzi siniflərdə isə bir-iki tələbə qalmışdı. Bununla 
yanaşı, muğamat və xalq ifaçısı hazırlayan şöbə də bağlanmışdı. 
Direktor təcili tədbirlər görməli oldu»1.  

 Musiqi məktəbində pedaqoji iş aparan görkəmli musiqiçilər 
direktorun tədris işini yoluna qoymaq uğrunda yorulmadan ça-

                         
1 Xəlilov V. Bəstəkar Süleyman Ələsgərov. Bakı, 1985, s. 20. 
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lışdığını görüb, onu dəstəkləyirlər. Qocaman tarzən Əhməd Ba-
kıxanov, Adil Gəray kimi təcrübəli musiqiçilər S.Ələsgərovun 
apardığı yenidənqurma işinə qoşulurlar. S.Ələsgərov Azərbayca-
nın rayon və şəhərlərindən musiqi məktəbinə istedadlı tələbələ-
rin axınını təmin etmək məqsədilə bölgələrə gedir, seçim aparır, 
qabiliyyəti olan uşaqların musiqi təhsili almasına şərait yaradır-
dı. Onun bu uzaqgörənliyi sayəsində Musiqi məktəbində xalq 
çalğı alətləri ixtisası üzrə təhsil alan istedadlı gənclərin sayı artır.  

Həmin illərdə S.Ələsgərov təkcə milli musiqi alətləri ifaçılı-
ğına deyil, başqa ixtisaslara yiyələnmək arzusunda olan bir sıra 
gənc musiqiçinin də gələcəyini sanki öncədən görərək, onların 
təhsil alması üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi. Belə mu-
siqiçilərdən biri sonradan SSRİ xalq artisti adına layiq görülmüş 
görkəmli müğənni Lütfiyar İmanov idi. O zaman bədii özfəaliy-
yət kollektivləri arasında keçirilən müsabiqədə münsiflər heyəti-
nin diqqətini cəlb etmiş bu gənc müğənni fəxri yerlərdən birini 
tutmuşdu. Münsiflər Lütfiyarın musiqi təhsili almasını vacib he-
sab edərək, bunun üçün ona zəmanət vermişdilər. S.Ələsgərov 
onu musiqi məktəbinə imtahansız qəbul edir və tanınmış vokal-
çı-pedaqoq A.Milovanovun sinfində təhsil almasına şərait yara-
dır. Xalq artisti, görkəmli bəstəkar Ramiz Mirişli də vaxtilə ka-
mança ifaçısı kimi musiqi məktəbinə üz tutduğu zaman onu im-
tahan edən nüfuzlu komissiya S.Ələsgərovun tövsiyəsilə onu 
birbaşa məktəbin 2-ci kursuna qəbul etmişdi. Ümumiyyətlə, o, 
bir çox istedadlı gənclərin sənət taleyində müstəsna rol oynaya-
raq, dahi Üzeyir bəyin bu ənənəsini davam etdirmişdir. Vaxtilə 
həmin gənclər sırasında İslam Rzayev, Arif Babayev kimi xa-
nəndələr var idi ki, onların da professional səhnəyə gəlməsi, fi-
larmoniyada fəaliyyətə başlaması Süleyman müəllimin tövsiyəsi 
sayəsində baş tutmuşdu.  

S.Ələsgərovun Musiqi məktəbinə rəhbərlik etdiyi illərdə 
konservatoriyanın ifaçılıq fakültəsini yenicə bitirmiş Tofiq Bakı-
xanov həmin məktəbdə müəllimlik etməyə başlamış və simli 
alətlər şöbəsinə müdir təyin edilmişdi. «Indiki kimi yadımdadır, 
mənim təşəbbüsümlə təşkil olunan konsertlərin hamısında şəx-
sən Süleyman müəllim iştirak edirdi. Dövlət imtahanları yüksək 
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səviyyədə keçirilirdi. O vaxtlar dövlət imtahanlarının sədrliyinə 
Fikrət Əmirov, Cövdət Hacıyev və başqaları dəvət olunurdu. 
Demək olar ki, Süleyman müəllimin direktorluğu vaxtında bütün 
şöbələrin hesabat konserti, xor, simfonik orkestr, xalq çalğı alətlə-
ri və ansambllarının konserti yüksək səviyyədə keçirilirdi»1.  

S.Ələsgərovun direktor vəzifəsində apardığı böyük iş sayə-
sində nəinki ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə tədrisin təşkili yüksək sə-
viyyəyə çatır; musiqi məktəbində əsl yaradıcılıq ab-havası yara-
nır. Bunun parlaq göstəricilərindən biri o idi ki, artıq tələbələrin 
qüvvəsilə müəyyən yaradıcılıq layihələri gerçəkləşdirilirdi. Mə-
sələn, 1953-cü ildə musiqi məktəbinin tələbələri rejissor Zəfər 
Nemətov və dirijor Əhəd İsrafilzadənin rəhbərliyi altında Üzeyir 
Hacıbəylinin «Arşın mal alan» operettasını hazırlayırlar. Onların 
qüvvəsilə bu tamaşa Opera və Balet Teatrında göstərilir və 
rəğbətlə qarşılanır. 

S.Ələsgərovun tərcümeyi-halını izlədikdə onun yaradıcılıq 
və təşkilatçılıq bacarığına, zəhmətsevərliyinə, eyni vaxtda müx-
təlif sahələrdə səmərəli çalışmasına heyran olmaya bilmirik. 
Haqqında danışdığımız illərdə – 40-cı illərin sonu-50-ci illərin 
əvvəllərində S.Ələsgərov teatr dirijoru, musiqi məktəbinin di-
rektoru, bundan əlavə, Azərbaycan Kinematoqrafiya Komitəsin-
də kinoteatrlardakı orkestrlərin bədii rəhbəri, həmçinin Azərbay-
can Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və rəqs ansamblının rəhbəri 
kimi məsul vəzifələrdə çalışmışdır. Qibtə doğuran budur ki, 
bunlardan hər birində onun apardığı yaradıcılıq və təşkilatçılıq 
işi həm düzgün istiqamətə yönəldilmiş, həm olduqca səmərəli 
olmuşdur. 1954-cü ildə S.Ələsgərov Azərbaycan SSR Mədəniy-
yət Nazirliyinin Incəsənət İşləri İdarəsinə rəis təyin edilərək, da-
ha bir məsul vəzifədə də çalışmışdır.  

Bunu da unutmaq olmaz ki, bütün bu illərdə S.Ələsəgərov 
bəstəkar kimi geniş yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. 50-ci illərin 
əvvəllərində o, müharibə dövründə bəstələdiyi, yuxarıda sadala-
dığımız əsərlərlə yanaşı, həm də iki simfoniyanın («Vətən» sim-
foniyası və 1953-cü ildə yazılmış «Gənclik» simfoniyası), vio-
                         

1 Bakıxanov T. Onun xeyirxahlığını unutmaran // Süleyman Ələsgərov 
xatirələrdə (tərtib edəni S.Təhmirazqızı). Bakı, 2002, s. 75. 
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lonçel və fortepiano ilə orkestr üçün Ikili konsertin, 1950-ci ildə 
yazılmış «Vətənə eşq olsun» kantatasının (M.Dilbazinin söz-
lərinə), «Bayram uvertürası»nın, solist, xor və simfonik orkestr 
üçün Cahangir Cahangirovla birgə bəstələdiyi «Lenin haqqında 
poema»nın, simli kvartet, skripka və fortepiano üçün sonata, 
sözsüz mahnılar, xor üçün əsərlərin müəllifi kimi tanınmışdı.  

S.Ələsgərovun 50-ci illərdə yaratdığı əsərlər içərisində oriji-
nal nümunələrdən biri «Bayatı-Şiraz» simfonik muğamı idi. Mə-
lum olduğu kimi, simfonik muğam janrının əsası ötən əsrin 40-
cı illərində görkəmli bəstəkarımız Fikrət Əmirov tərəfindən qo-
yulmuşdur. Musiqi tarixinə üç simfonik muğamın müəllifi kimi 
daxil olmuş F.Əmirov o zaman hələ iki belə misilsiz nümunəni – 
«Şur» və «Kürd-Ovşarı»nı yaratmışdı, «Gülüstan-Bayatı-Şiraz» 
simfonik muğamı isə bəstəkar tərəfindən 70-ci illərdə yazıl-
mışdır. S.Ələsgərovun 1952-ci ildə belə bir əsər yaratmaq təşəb-
büsü «Bayatı-Şiraz» muğamını simfonikləşdirmək niyyəti ilə 
bağlı idi. Şübhəsiz ki, bu əsərin meydana gəlməsində S.Ələsgə-
rovun musiqili mühitdə keçən uşaqlıq və gənclik illəri, kiçik 
yaşlarından Şuşa məclislərində görkəmli muğam ustalarının ifa-
sında dəstgahları dinləməsi, sonradan, konservatoriyada təhsil 
aldığı illərdə Ü.Hacıbəyli, Ə.Bakıxanov kimi musiqiçilərdən 
xalq musiqimizin əsasları və klassik muğam sənətinin qanuna-
uyğunluqlarını öyrənməsi mühüm rol oynamışdı. S.Ələsgərovun 
muğama vurğunluğu və bəstəkar kimi əldə etdiyi təcrübə, for-
malaşmaqda olan dəst-xəttinin başlıca cəhətləri bu əsərdə öz 
parlaq təzahürünü tapmışdır. 

1956-cı ildən S.Ələsgərov Azərbaycan Dövlət Konservatori-
yasında fəaliyyətə başlayır və ömrünün sonuna kimi bu təhsil 
ocağında  çalışır.  Bu  dövr  ərzində o,  istər  müəllim  kimi,  istərsə 
də 1971-ci ildən başlayaraq 25 ildən artıq bir müddətdə kafedra 
müdiri kimi apardığı işi ilə konservatoriyanın tədris prosesinin, 
yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlığının təkmilləşdirilməsində mü-
hüm rol oynamışdır. S.Ələsgərov konservatoriyada işlədiyi 
müddətdə sıravi müəllimdən professoradək yüksəlmiş, bir peda-
qoq kimi musiqiçilərimizin bir neçə nəslini təmsil edən istedadlı 
gənclər yetişdirmişdir. Ömrünün son illərində (1991-ci ildən eti-



 517 

barən) S.Ələsgərovun təşəbbüsü ilə konservatoriyanın (indiki 
Bakı Musiqi Akademiyası) Şuşa filialı təşkil edilir və o, buranın 
direktoru vəzifəsinə təyin edilir. 

 

 
 

Süleyman Ələsgərov, Niyazi və Fikrət Əmirov  
 

1958-1960-cı illərdə S.Ələsgərov xalq çalğı alətləri orkestri-
nin dirijoru vəzifəsində çalışmış, 1958-1960-cı illərdə isə Radio 
və Televiziya Verilişləri Komitəsinin bədii rəhbəri olmuşdur. Bu 
vəzifələrdə çalışdığı illərdə də o, milli musiqi mədəniyyətinin 
təkcə bu gününü deyil, sabahını, gələcək perspektivini də düşü-
nən bir müdrik sənət xadimi, təşkilatçı kimi fəaliyyət göstərmiş-
dir. Xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibini təkmilləşdirmək, or-
kestrin repertuarını xeyli genişləndirə biləcək əsərlərin ifasını 
mümkün etmək üzərində düşünüb-daşınan S.Ələsgərov özünün 
professionallığına, bədii zövqünə arxalanmaqla bərabər, bu işdə 
ona yardımçı olan bütün vasitələrdən də istifadə etmişdir. Onun 
o zamankı sovet respublikalarına yaradıcılıq ezamiyyətləri, Şərq 
mədəniyyətini təmsil edən xalqların çalğı alətləri ilə yaxından 
tanış olması və bunlarda ifaçılıq təcrübəsini öyrənməsi, orkestri-
mizin tərkibinə yeni alətləri daxil etməsi də bu istiqamətdə apar-
dığı işdən xəbər verirdi. 
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Musiqi mədəniyyətində göstərdiyi xidmətlərə görə S.Ələsgərov 
1960-cı ildə Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülür. 

XX əsrin 60-cı illərində S.Ələsgərov isntrumental və vokal-in-
strumental musiqi janrlarında bir sıra əsərlər yaratmışdır. Bunların 
içərisində 1960-cı ildə Şıxəli Qurbanovun sözlərinə yazılmış so-
list, xor və xalq çalğı alətləri orkestri üçün «Bahar təranələri» 
kantatasını, 1962-ci ildə M.F.Axundovun sözlərinə solist və sim-
fonik orkestr üçün bəstələnmiş və dahi rus şairi A.S.Puşkinin xati-
rəsinə həsr edilmiş «Romans-ballada»nı qeyd edə bilərik. 

1960-1971-ci illərdə S.Ələsgərov Azərbaycan Dövlət Musi-
qili Komediya teatrının direktoru və baş dirijoru vəzifəsində fəa-
liyyət göstərir. Burada da onun apardığı iş sadəcə inzibati məsə-
lələrin həlli ilə bağlı olmayıb, teatrda əsl yaradıcılıq mühitinin 
yaradılmasına yönəldilir. 

S.Ələsgərov teatrın nüfuzunu və hazırladığı tamaşaların bə-
dii səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə repertuar cəhətinin zən-
ginləşməsinə xüsusi diqqət yetirir. Onun teatra rəhbərlik etdiyi 
illərdə həm Azərbaycan, həm rus, gürcü və s. müəlliflərin əsərlə-
ri tamaşaya qoyulur ki, bu da bir tərəfdən rejissor və aktyorlar 
üçün, orkestr ifaçıları üçün yaxşı bir məktəb idi, digər tərəfdən 
də Azərbaycan tamaşaçısının başqa milli məktəbləri təmsil edən 
bəstəkarların əsərləri ilə tanışlığını təmin edirdi. Təsadüfi deyil 
ki, o zamankı SSRİ Mədəniyyət Nazirliyinin keçirdiyi baxışda 
teatrımızın uğurları xüsusi qeyd olunmuş və bunun kollektivi 
Moskvada, Kreml teatrında çıxış etməyə dəvət edilmişdi. Bu, 
böyük nailiyyət idi, belə ki, o vaxtkı sovet respublikalarının mu-
siqili teatrları içərisində Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı 
Moskvada qastrol tamaşaları verməyə layiq görülən ilk teatr idi. 

Musiqili Komediya teatrımızın Kreml teatrında Moskva tama-
şaçıları qarşısında oynadığı əsərlər – Üzeyir Hacıbəylinin «O ol-
masın, bu olsun», Hacı Xanməmmədovun «Bir dəqiqə» və Süley-
man Ələsgərovun «Ulduz» operettaları olur. 

Musiqili Komediya teatrına rəhbərlik etdiyi dövrdə S.Ələs-
gərov buraya bir sıra istedadlı aktyorları, musiqiçiləri də cəlb 
edir. 1961-ci ildən taleyini bu sənət ocağına bağlayan, sonradan 
teatrın aparıcı aktyoruna çevrilən xalq artisti Mobil Əhmədovu 
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bura dəvət edən məhz S.Ələsgərov olmuşdu. Azərbaycanın gör-
kəmli  komediya  ustası,  xalq  artisti  Hacıbaba  Bağırovun  da  
1962-ci ildə Gəncə teatrından Dövlət Musiqili Komediya Teatrı-
na gəlişinin təşəbbüskarı S.Ələsgərov idi. 

Musiqili Komediya Teatrında yüksək peşəkarlıq səviyyəsinə 
malik rejissor və aktyor heyətinin cəmləşməsi Azərbaycan bəs-
təkarlarının operetta janrında bu teatr üçün əsərlər yazmasına tə-
kan vermişdi. Ötən əsrin 60-70-ci illərində Azər Rzayevin «Hacı 
Kərimin aya səyahəti», Zakir Bağırovun «Qaynana», Ağabacı 
Rzayeva və Ismayıl Quliyevin «Höcət eləmə», Şəfiqə Axundo-
vanın «Ev bizim, sirr bizim», Ramiz Mustafayevin «Axırı yaxşı 
olar», Ramiz Mustafayev və Vasif Adıgözəlovun «Hacı Qara» 
musiqili komediyasının yeni redaksiyası («Xəsis»), Tofiq Bakı-
xanov və Nəriman Məmmədovun «Altı qızın biri Pəri», «Məm-
mədəli kurorta gedir», Arif Məlikovun «Ləpələr», Vasif Adıgö-
zəlovun «Nənəmin şahlıq quşu» əsərlərinin yaranması ilk növ-
bədə bununla bağlı idi. 

Süleyman Ələsəgrovun Musiqili Komediya Teatrında fəaliy-
yəti onun özünün də operetta janrına marağını artırmaya bilməz-
di. O zaman Azərbaycanın görkəmli aktyorları, tamaşaçı məhəb-
bətini qazanmış Lütfəli Abdullayev, Nəsibə Zeynalova, Bəşir 
Səfəroğlu, Hacıbaba Bağırov, Səyavuş Aslan kimi nəhəng gülüş 
ustalarının tamaşalarda iştirakı sayəsində bu teatra tamaşaçı axı-
nının ardı-arası kəsilmirdi. Musiqili Komediya Teatrının o vaxt-
kı fəaliyyətini işıqlandıran yazılarda, aktyor və rejissorların xati-
rələrində o illərdə oynanılan tamaşaların ağzınadək dolu olan sa-
lonlarda göstərildiyi, tələbat həddindən artıq olduğundan bunlara 
biletlərin qabaqcadan, çox tez bir zamanda satıldığı dönə-dönə 
qeyd olunur. Belə bir professional aktyor heyəti üçün musiqili 
komediya yaratmağı bəstəkarlarımızdan, o cümlədən bu yaradıcı 
kollektivə bilavasitə rəhbərlik edən S.Ələsgərov kimi musiqiçi-
dən zamanın özü tələb edirdi. 

«Ulduz»un uğurlu tamaşasından 13 il keçdikdən sonra, 
1962-ci ildə S.Ələsgərov yenidən musiqili komediya janrına 
müraciət edərək, yazıçı-dramaturq Şıxəli Qurbanovla yaradıcılıq 
əməkdaşlığında «Özümüz bilərik» əsərini yazır. Bunun ardınca, 
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1964-cü ildə həmin müəlliflərin «Olmadı elə, oldu belə», 1966-cı 
ildə «Milyonçunun dilənçi oğlu» musiqili komediyaları yaranır. 
1968-ci ildə S.Ələsgərovun yazdığı yeni musiqili komediya – 
«Hardasan, ay subaylıq» – Salam Qədirzadənin librettosuna əsas-
lanırdı. Bunun ardınca 1970-ci ildə yenə də Şıxəli Qurbanovun lib-
rettosuna «Sevindik qız axtarır», 1971-ci ildə Salam Qədirzadənin 
librettosuna «Həmişəxanım» musiqili komediyaları yaranır. 

1967-ci ildə «Milyonçunun dilənçi oğlu» əsərinə görə 
S.Ələsgərov, dramaturq Ş.Qurbanov, quruluşçu rejissor Ə.Ələk-
bərov, rəssam B.Mirzəzadə Ü.Hacıbəyli adına Dövlət mükafatı-
na layiq görülürlər. 

Həmin dövrdə S.Ələsgərovun yaradıcılığı yalnız musiqili ko-
mediya janrında yazdığı əsərlərlə məhdudlaşmamışdı. O, musi-
qinin digər janrlarına da müraciət edirdi. 60-cı illərdə S.Ələsgə-
rov öz qələmini daha bir mürəkkəb janrda – opera janrında da 
uğurla sınayır. O, N.Nərimanovun yaradıcılığına müraciət edə-
rək, «Bahadır və Sona» operasını yazır. 1961-ci ildə M.F.Axun-
dov adına Akademik Opera və Balet teatrında tamaşaya qoyul-
muş bu əsərin librettoçusu Əfrasiyab Bədəlbəyli, şeirlərin müəl-
lifi Şıxəli Qurbanov, tamaşanın quruluşçu rejissoru Şəmsi Bə-
dəlbəyli, rəssamı Əyyub Fətəliyev idi. Əsas partiyaların ifaçıları 
Lütfiyar İmanov, Firəngiz Əhmədova, Ağababa Bünyadzadə, 
Gülxar Həsənova olmuşlar. Opera haqqında mətbuat səhifələrin-
də geniş rəylə çıxış edən musiqişünaslar bəstəkarın musiqisinin 
zəngin melodizmini, buradakı melodiyaların həvəslə oxunulması 
və dinlənilməsini, əsərdəki rəqs nömrələrinin də xalq oyun hava-
larının ahəngi və ritmi ilə üzvi surətdə bağlı olmasını, operadakı 
surətlərin fərdi musiqi səciyyəsinə malik olduğunu, xüsusən 
qeyd edirdilər. 

S.Ələsgərovun ötən əsrin 60-70-ci illərində yaratdığı musiqi 
nümunələri içərisində xalq çalğı alətləri üçün yazılmış əsərlər 
üstünlük təşkil edirdi. Musiqili Komediya teatrında S.Ələsgəro-
vu operetta janrına müraciət etməyə ruhlandıran yüksək peşəkar-
lıq səviyyəsinə malik aktyor truppası fəaliyyət göstərirdisə, 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında pedaqoji iş aparan, 
sonradan xalq çalğı alətləri, daha sonra «Xalq çalğı alətlərinin 
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orkestrləşdirilməsi və dirijorluğu» kafedrasına uzun illər boyu 
rəhbərlik edən bəstəkarın diqqətini cəlb edən instrumental ifa-
çılar yetişməkdə idi ki, bu da onu tar, kamança, qanun kimi 
alətlər üçün əsərlər yazmağa həvəsləndirirdi. 

1973-cü ildə S.Ələsgərov tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri 
üçün özünün ilk Konsertini yaradır və bunu əsərin ilk və gözəl 
ifaçısı olan görkəmli tarzən Əhsən Dadaşova həsr edir. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan musiqisi tarixində tar ilə 
orkestr üçün ilk konsertləri yaradan Hacı Xanməmmədov və Sə-
id Rüstəmov olmuşlar. H.Xanməmmədovun konserti tar ilə sim-
fonik orkestr üçün, S.Rüstəmovun konserti isə tar ilə xalq çalğı 
alətləri orkestri üçün bəstələnmişdir. Yəni Avropa bəstəkar yara-
dıcılığında formalaşan, olduqca mürəkkəb quruluşa malik olan 
sonatalı simfonik silsilə nümunəsi – konsertə müraciət edərək, 
solist qismində xalq çalğı alətimiz olan tarı təqdim etmək əslin-
də bəstəkarlarımızın mühüm bir bədii məsələnin öhdəsindən gəl-
məsinin bariz nümunəsi idi. Qərb musiqisi məcrasında yaranıb 
inkişaf etmiş musiqi alətlərindən tamamilə fərqli quruluşa, fərqli 
bədii və texniki xüsusiyyətlərə malik olan tarın ifasını konsertdə 
uğurla tətbiq edən daha bir nümunəni S.Ələsgərov yaratmış olur. 
Sonrakı illərdə bəstəkar tar ilə orkestr üçün daha iki konsert bəs-
tələmişdir. Şübhəsiz ki, bu əsərlər bir tərəfdən milli bəstəkar ya-
radıcılığını zənginləşdirmiş, digər tərəfdən də tar ifaçılığının in-
kişafında mühüm rol oynamış, tarzənlər üçün gözəl ifaçılıq mək-
təbi olmuşdur. 

Haqqında danışdığımız dövrdə S.Ələsgərov xalq çalğı alətlə-
ri, həmçinin bu alətlərdən ibarət orkestr üçün müxtəlif janrlı baş-
qa əsərlər də yazmışdır ki, bunlar ifaçıların repertuarında özünə 
möhkəm yer eləmiş və bu gün də daim sevilərək, həvəslə çalı-
nan və dinləyicilər tərəfindən rəğbətlə qarşılanan əsərlər sırasına 
aiddir. 1973-cü ildə bəstələnmiş «Daimi hərəkət», 1976-cı ildə 
kamança ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış «Tarantel-
la», 1977-ci ildə balaban və xalq çalğı alətləri orkestri üçün ya-
zılmış «Xəyala dalarkən», 1979-cu ildə qanun və xalq çalğı alət-
ləri orkestri üçün yazlımış «Poema» bu gün də konsert salonla-
rında, radio və televiziyada daim səslənən əsərlərdir. 
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XX əsrin 70-ci illərində Süleyman Ələsgərovun həyatında 
əlamətdar hadisə baş vermişdi – 1974-cü ildə o, Azərbaycanın 
Xalq artisti fəxri adına layiq görülmüşdü. O vaxta qədər də, on-
dan sonrakı illərdə də, ömrünün sonuna kimi S.Ələsgərov bu adı 
böyük fəxrlə, qürurla daşıyırdı, çünki onun həyatı da, sənəti də 
daim xalqa bağlı idi, xalqdan ayrılmaz idi. O, sözün əsl məna-
sında xalqın artisti, xalqın sənətkarı idi. 

S.Ələsəgərovun o zamanadək keçdiyi sənət yolunu izləyər-
kən onun yaradıcılığının daha bir mühüm sahəsini xüsusi qeyd 
etməliyik. Söhbət onun mahnı və romans janrında yaratdığı nü-
munələrdən gedir. O, bütün ömrü boyu bu janrlara müraciət et-
miş, klassik ədəbiyyatımızın, eləcə də müasir şairlərin sözlərinə 
kamera-vokal incilər yaratmışdır. Bəstəkarın mahnıları içərisin-
də ən populyar olan nümunələr – sadə zəhmətkeşlərin – neftçi, 
pambıqçı, üzümçü, sağıcı, çoban, toxucu, inşaatçı və başqa 
əmək adamlarının fədakarlığını tərənnüm edən mahnılardır. 
Pambıqçı Şamama Həsənovaya həsr olunmuş «Şamama» (Şıxəli 
Qurbanovun sözlərinə), çoban Süleyman Bağırova həsr olunmuş 
«Qəhrəman çoban» (Nəsir Əhmədovun sözlərinə), Neftçi İsrafil 
Hüseynova həsr olunmuş «Hünər nəğməsi» (Məmməd Arazın 
sözlərinə), inşaatçı Məmməd Hüseynova həsr olunmuş «Usta 
Məmməd» (Əjdər Ağayevin sözlərinə) mahnıları belə nümunə-
lərdəndir. 70-ci illərdə S.Ələsgərovun solist və simfonik orkestr 
üçün bəstələdiyi bir əsər – «Ramiz Kərimov haqqında ballada» 
(Əli Vəkilin sözlərinə) də var idi ki, mühüm xalq təsərrüfatı ob-
yektlərindən birinin yaxınlığında baş vermiş yanğının söndürül-
məsi zamanı qəhrəmancasına həlak olmuş yanğınsöndürən 
R.Kərimovun xatirəsinə həsr olunmuşdu. Əsər Rauf Adıgözəlo-
vun ifasında böyük rəğbətlə qarşılanmışdı. 

80-90-cı illərdə – ömrünün son iki onilliyində də S.Ələsgəro-
vun yaradıcılığı müxtəlif janrları əhatə etmişdir. Əvvəlki illərdə 
olduğu kimi, bu dövrdə də xalq çalğı alətləri üçün əsərlər bəstəka-
rın diqqət mərkəzində durur. 1983-cü ildə o, tar ilə xalq çalğı alət-
ləri orkestri üçün 2 saylı konsertini bəstələyir; 1994-cü ildə tar ilə 
xalq çalğı alətləri orkestri üçün 3 saylı konsertini tamamlayır. 
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Haqqında danışdığımız dövrdə S.Ələsgərov iri həcmli vokal-
instrumental janrlarda da əsərlər yaratmışdır. Müəyyən əlamət-
dar hadisələrlə bağlı meydana gələn bu əsərlər içərisində xor, so-
list və simfonik orkestr üçün «Azərbaycanım mənim» kantatası-
nı, Çingiz İldırıma həsr edilmiş vokal-simfonik poemanı (hər iki 
əsər Rəfiq Zəkanın mətninə yazılmışdır) qeyd edə billərik. 

1985-ci ildə, faşizm üzərində qələbənin 40 illiyi ərəfəsində o 
zamankı SSRI Mədəniyyət Nazirliyi SSRİ Bəstəkarlar və Yazı-
çılar İttifaqları ilə birlikdə ən yaxşı mahnı üçün müsabiqə elan 
etmişdi. S.Ələsgərovun solist, xor və orkestr üçün Hikmət Ziya-
nın sözlərinə bəstələdiyi «Naməlum əsgər haqqında ballada» hə-
min müsabiqədə üçüncü mükafata layiq görülür. 

Ömrünün son onilliyində S.Ələsgərov bir daha opera janrına 
müraciət etmiş, Cəfər Cabbarlının eyniadlı dramı əsasında «Sol-
ğun çiçəklər» operasını bəstələmişdir. Operanın librettoçusu və 
şeirlərin müəllifi Hikmət Ziya idi. 

Bir Azərbaycanlı kimi, Qarabağ torpağında, Şuşada doğulub 
boya-başa çatmış bir adam kimi S.Ələsgərov ömrünün son illə-
rində güclü qəlb sarsıntısı keçirirdi. Şuşanın düşmən tapdağı al-
tında olması ona mənəvi əzab verir və sənətkar bu yaşantılarını, 
keçirdiyi həyəcanı gizlədə bilmir, bütün söhbətlərində, müsahi-
bələrində yaradıcılıq problemlərindən daha çox, bu barədə dü-
şüncələrini bölüşürdü. «Mən Şuşalıyam. Orada böyüyüb boya-
başa çatmışam. Əsərlərimin çoxunu orada yazmışam. Qohum-
əqrəbamın, ustadlarımın ruhu orada gəzib dolaşır, viran qalmış 
ata-baba yurdum oradadır. Bəlkə buna görə də yaradıcılığımda 
nəğmələrimin yerini bu gün nəfəs alətləri orkestri üçün yazılmış 
«Yürüş marşı» tutur. Inşallah qələbə çalarıq, yenə Şuşama lirik 
mahnılar qoşaram» 1 . Işğaldan qurtarmış Şuşa torpağına ayaq 
basmaq, son illərdə bəstələdiyi, vətənpərvərlik ruhu ilə aşılanmış 
əsərlərini Şuşada səsləndirmək onun ən böyük arzusu idi. Yubi-
leylərini qeyd etmək barədə təklifləri də qəti surətdə rədd edən 
sənətkar bunları Qarabağ azad olduqdan sonra orada keçirmək, 
müqəddəs torpaqlarımıza ayaq basmaq arzusu ilə yaşayırdı. Təəs-

                         
1 Əlisəttaroğlu E. Nəğməli ömür // Azərbaycan, 1994, 22 fevral. 
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süf ki, bu səadət ona qismət olmadı. Bu mənəvi sarsıntılara tab 
gətirə bilməyən sənətkar 2000-ci il yanvar ayının 21-də dünyasını 
dəyişdi. Bu, Azərbaycan musiqi mədəniyyəti üçün ağır itki idi. 

 
Yaradıcılığının ümumi səciyyəsi 

 
Süleyman Ələsəgərov Azərbaycan musiqi mədəniyyətində 

çoxşaxəli fəaliyyət göstərmiş, bəstəkar, dirijor, pelaqoq və təşki-
latçı kimi böyük iş aparmış, milli musiqimizin tarixinə Azərbay-
can bəstəkarlıq məktəbinin, ilk növbədə dahi Üzeyir Hacıbəyli-
nin ənənələrini davam etdirənlərdən biri kimi daxil olmuşdur. 

Bəstəkar kimi S.Ələsgərov zəngin bir irs qoyub getmişdir. 
Onun yaradıcılığı istər təcəssüm etdirdiyi mövzu və obrazlar 
baxımından, istərsə də əhatə etdiyi janrların rəngarəngliyinə 
görə olduqca zəngindir. S.Ələsgərovun yaratdığı əsərləri nəzər-
dən keçirdikdə görürük ki, bunların böyük əksəriyyəti doğma 
Azərbaycanla bağlıdır. Bu bağlılıq həm onun əsərlərinin ilk sə-
dalarından, ilk xanələrindən milli boyalarla aşılanmış musiqi 
dilində, həm bəstəkarın müraciət etdiyi mövzularda, həm onun 
yaratdığı musiqi obrazlarının xarakterində özünü parlaq büruzə 
verir. Qarabağ torpağında, Şuşa kimi musiqili ab-havası ilə 
bütün Qafqazda məşhur olan bir şəhərdə dünyaya göz açmış, 
buranın musiqili mühitində böyüyüb başa çatmış, uşaq yaşla-
rından muğamları, xalq mahnı və rəqs melodiyalarını dinləyə-
rək qəlbinə hopdurmuş S.Ələsgərov bu zəngin intonasiya 
potensialından bacarıqla istifadə etmişdir. Şübhəsiz ki, xalq 
musiqimizin əsaslarını Üzeyir bəy kimi bir sənətkardan öyrən-
məsi, bu dahi şəxsiyyətin öz tələbələrinə ötürdüyü yaradıcılıq 
prinsipləri S.Ələsgərovun bəstəkar kimi mövqeyinin formalaş-
masında mühüm rol oynamışdır. 

S.Ələsgərovun yaradıcılığı qəribə bir nikbinlik ruhu ilə aşılan-
mışdır. Hansı mövzuya müraciət etməsindən asılı olmayaraq, onun 
əsərlərində həmişə optimistik əhval-ruhiyyə üstünlük edir. Bu o de-
mək deyil ki, bəstəkar yalnız həyatın işıqlı cəhətlərini əks etdirmək-
lə öz yaradıcılığını məhdudlaşdırmışdır. Əksinə, öz əsərlərində 
S.Ələsgərov cerçəkliyi olduğu kimi, bütün müsbət və mənfi cəhət-
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ləri ilə təsvir edən müdrik bir sənətkar kimi çıxış edir. Sadəcə, o, bu 
həyatın şirinini də, acısını da yaşamış bir müdrik insan kimi həyata 
olan sevgisinin tükənmədiyini bildirir. S.Ələsgərov ömrünün son 
illərində Şuşa həsrəti ilə yaşayır, doğma yurdunun işğalından bö-
yük sarsıntı keçirir, bununla heç vaxt barışmayacağını gizlədə bil-
mirdi. Əsərlərinə çökmüş dərin kədər kölgəsi, faciəvi boyalar bəs-
təkarın bu acı yaşantılarını aydın ifadə edirdi. Bununla belə, bəstə-
kar həmin əsərlərində də heç bir bədbinliyin ifadəsinə yol vermirdi. 
Ürəyində Şuşa dərdini yaşasa da, dinləyicini işıqlı sabaha, xoş gələ-
cəyə, qələbə ruhuna kökləməyə çalışırdı. 

S.Ələsgərov vokal və instrumental musiqinin əksər janrlarına 
müraciət etmiş, opera, operetta, kantata, vokal-simfonik poema, 
simfoniya, simfonik muğam, uvertüra, simfonik poema, süita, 
instrumental konsert, kamera musiqisinin müxtəlif janrları, ka-
mera-vokal musiqi janrlarında əsərlər yaratmış, xalq mahnılarını 
solist, xor, fortepiano, xalq çalğı alətləri ansamblı, xalq çalğı 
alətləri orkestri üçün işləmişdir. 

S.Ələsgərovun yaradıcılıq irsində iki opera nümunəsi vardır. 
Bunlar «Bahadır və Sona» (Nəriman Nərimanovun əsəri əsasın-
da) və «Solğun çiçəklər» (Cəfər Cabbarlının əsəri əsasında) ope-
ralarıdır. 

S.Ələsgərov operetta janrında on bir nümunə yaratmışdır. O, 
«Məhəbbət gülü» (1945, H.Muxtarovun librettosuna), «Ulduz» 
(1948, Sabit Rəhmanın librettosuna), «Özümüz bilərik» (1962, 
Ş.Qurbanovun librettosuna), «Olmadı elə, oldu belə» (1964, 
Ş.Qurbanovun librettosuna), «Milyonçunun dilənçi oğlu» (1966, 
Ş.Qurbanovun librettosuna), «Hardasan, ay subaylıq» (1968, 
S.Qədirzadənin librettosuna), «Sevindik qız axtarır» (1970, 
Ş.Qurbanovun librettosuna), «Həmişəxanım» (1971, S.Qədirza-
dənin librettosuna), «Gurultulu məhəbbət» (1973, S.Qədirzadə-
nin librettosuna), «Subaylarınızdan görəsiniz» (1992, İ.Məmməd-
zadənin librettosuna), «Hərənin bir ulduzu» (1995, İ.Məlikza-
dənin librettosuna) musiqili komediyalarının müəllifi olmuşdur. 

Simfonik orkestr üçün yazılmış əsərlər içərisində «Vətən» və 
«Gənclik» simfoniyaları, «Bayatı-Şiraz» simfonik muğamı, ge-
neral Həzi Aslanova həsr edilmiş simfonik poema, «Süita», 
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«Bayram uvertürası», violonçel və fortepiano ilə simfonik or-
kestr üçün ikili Konsert qeyd olunmalıdır. 

Xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış əsərləri - «Rəqs», 
«Cəngi», «Fantaziya», «Marş», «Yallı», «Qaytağı», tar ilə xalq 
çalğı alətləri orkestri üçün Birinci, Ikinci, Üçüncü konsertlər, tar 
ilə orkestri üçün «Daimi hərəkət», kamança ilə orkestr üçün «Ta-
rantella», qanun ilə orkestr üçün «Poema», balaban ilə orkestr 
üçün «Xəyala dalarkən», saz və müğənni ilə xalq çalğı alətləri or-
kestri üçün «Aşıqsayağı» bu sahədə ən əhəmiyyətli nümunələrdir. 

S.Ələsgərovun vokal-simfonik əsərlərinə «Vətənə eşq olsun» 
(Mirvarid Dilbazinin sözlərinə), «Böyük Oktyabra salam» 
(Məmməd Rahimin sözlərinə), «Bir bayraq altında» (Zeynal 
Cabbarzadənin sözlərinə), «Azərbaycanım mənim» (Rəfiq Zəka-
nın sözlərinə) kantataları, Cahangir Cahangirovla birgə yazılmış 
«Lenin haqqında poema» (Gəray Fəzlinin sözlərinə), Çingiz İl-
dırıma həsr edilmiş poema (Rəfiq Zəkanın sözlərinə), solist və 
simfonik orkestr üçün A.Puşkinin xatirəsinə həsr olunmuş «Ro-
mans-ballada» (Mirzə Fətəli Axundovun sözlərinə), solist və 
simfonik orkestr üçün «Ramiz Kərimov haqqında ballada» (Əli 
Vəkilin sözlərinə) kimi əsərlər aiddir. 

S.Ələsgərovun kamera-instrumental əsərləri sırasında Trio, for-
tepiano üçün «Rəqs-tokkata», skripka üçün Sonata, fortepiano ilə 
skripka üçün Sonata, truba üçün Konsertinonu qeyd etmək olar. 

S.Ələsgərov xalq çalğı alətləri üçün yazdığı əsərlərlə milli 
musiqi alətlərimizin repertuarını xeyli genişləndirən nümunələr 
yaratmışdır. Tar ilə fortepiano üçün Sonatina, bir sıra pyeslər, 
«Sözsüz mahnılar» bu sırada xüsusi yer tutur. 

Bəstəkarın yaradıcılığında mahnı janrı da mühüm yerlərdən 
birini tutur. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz, əmək adamlarına 
həsr olunmuş mahnılardan əlavə, S.Ələsgərov «Ölməz sərkərdə» 
(Cavad Cavadlının sözlərinə), «Şuşa» (Şıxəli Qurbanovun sözlə-
rinə), «Göygöl» (Ələkbər Ziyatayın sözlərinə), «Mingəçevir» 
(Novruz Gəncəlinin sözlərinə) və başqa mahnıların müəllifidir. 

Vaxtilə Üzeyir Hacıbəylinin yaratdığı romans-qəzəl janrı da     
S.Ələsgərovun yaradıcılığında mühüm yer tutur. Bu janrda onun 
bəstələdiyi dəyərli nümunələr olduqca populyardır. Bunların 
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içərisində Məhəmməd Füzulinin sözlərinə yazılmış «Vətənim-
dir» əsəri xüsusilə sevilən və hər zaman vokalçıların repertua-
rında xüsusi yer tutan nümunədir. Bu əsərin uğuru ilk növbədə 
bəstəkarın milli poeziyamıza, klassik şeiriyyatın xüsusiyyətləri-
nə, əruzun qanunlarına bələd olması, Füzuli yaradıcılığının ümu-
mi «ruhu»nu dərindən duyması ilə şərtləndirilmişdir. Əsərin, 
fortepianonun sakit müşayiətində səslənən, şüştər məqamının in-
tonasiyalarından hörülmüş, son dərəcə məlahətli, axımlı melodi-
ya da, lirik kulminasiyaya yönəlməsi və sekvensiyavari hərəkət-
lə aşağıya, mayeyə qayıdışı ilə muğam inkişafına xas olan əla-
mətləri özündə daşıyan quruluşu da dərin milli köklərə bağlıdır. 

S.Ələsgərovun qələmindən çıxmış kamera-vokal əsərlər sıra-
sında həmçinin Nizami Gəncəvinin sözlərinə «Sərvi xuramanım 
mənim», İmadəddin Nəsiminin sözlərinə «Neylərəm», Cəfər 
Cabbarlının sözlərinə «Yada düşdü», Mikayıl Müşfiqin sözləri-
nə «Küsmərəm», Mirzə Ələkbər Sabirin sözlərinə «Bilmirəm» 
əsərlərini qeyd etmək lazımdır 

S.Ələsgərov müxtəlif illərdə tamaşalara, o cümlədən I.Əfən-
diyevin «Mahnı dağlarda qaldı», İ.Səfərlinin «Yadigar», Ş.Qur-
banovun «Əcəb işə düşdük», «Rəis məşğuldur», A.Babayevin 
«Dağlar qızı», C.Məcnunbəyovun «İldırım» tamaşalarına da 
musiqi bəstələmişdir. 

«Vətənimdir» romans-qəzəlindən not nümunəsi ilə tanış olaq: 
 
 

«Vətənimdir» 
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Musiqili komediyaları 
 

S.Ələsgərovun musiqili komediya sahəsində yaradıcılıq fəa-
liyyəti xüsusilə səmərəli olmuş və Azərbaycan operettasını zən-
ginləşdirən bir sıra parlaq nümunələrin meydana gəlməsi ilə nə-
ticələnmişdir. Onun operettalarında Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən 
bünövrəsi qoyulmuş ənənələrin davamını görə bilərik. İlk baxış-
da süjet nöqteyi-nəzərindən müxtəlif olan bu operettaları birləş-
dirən bəzi cəhətlər var ki, bunları ilk operettalarımızın yaradıcısı 
olan Üzeyir Hacıbəylinin həmin janrda yaratdığı nümunələrlə 
müqayisə etməyə əsas verir. Belə ki, bu əsərlərdə müasir həyatın 
aktual problemləri irəli sürülür; cəmiyyətin qüsurlarının göstəril-
məsi, insanlara xas olan müsbət keyfiyyətlərin bəzi mənfi xüsu-
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siyyətlərlə qarşılaşdırılması, öz haqlarını müdafiə edən insanla-
rın çətin sınaqlardan keçərək arzusuna çatmasından bəhs edən 
süjetlər bunun bariz nümunəsidir. Şübhəsiz ki, S.Ələsgərov öz 
dövrünün mühüm problemlərindən bəhs edən süjetlərə müraciət 
edir. Odur ki, mənfi xüsusiyyətlərin daşıyıcıları qismində büro-
kratlar, vəzifəpərəstlər, rüşvətxorlar, şəxsi mənfəətini hər şeydən 
üstün tutanlar çıxış edirlər. 

Görkəmli aktrisa, S.Ələsgərovun bir sıra əsərlərində baş rol-
ları ifa etmiş Nəsibə xanım Zeynalova S.Ələsgərov ilə yaradıcı-
lıq əməkdaşlığını belə xatırlayır: «O, Musiqili Komediya Teatrı-
na gələndə artıq mən orada işləyirdim. Süleyman müəllimin te-
atra gəlişi sanki buradakı ab-havanı tamamilə dəyişdi... Onunla 
hər bir əsər üzərində işləmək çox maraqlı idi. Həm librettonu, 
həm də yazdığı musiqini bir-bir aktyorlar üçün təhlil edərdi. 
Hətta bəzən rejissorumuz Şəmsi müəllim olmayanda rejissor işi-
nə də müdaxilə edərdi... İş prosesində Süleyman müəllim çox 
ciddi olardı, tələbkar idi. Bəzən hər hansı bir musiqi motivi üzə-
rində işləyərdik. Hətta işin öhdəsindən gələ bilməyəndə bəzən 
hönkür-hönkür ağlayardım. Necə çətinliklə də olsa Süleyman 
müəllimin sayəsində nəticə doğrudan da yaxşı olardı»1. Musiqili 
Komediya teatrının aparıcı aktyorlarından bir olmuş digər gör-
kəmli gülüş ustası Hacıbaba Bağırovun tamaşalar üzərində iş 
prosesində bəstəkarın iştirakı haqqında yazdıqları da bunu təsdiq 
edir: «Süleyman müəllim teatra hər yeni əsər təqdim edəndə ha-
zır olana qədər onun bütün məşqlərində iştirak edərdi. Əgər belə 
demək mümkünsə, o hər bir əsərinin üstündə əsirdi... Süleyman 
müəllim qayğıkeş, mehriban olmaqla bərabər, çox da ciddi idi. 
Sənətə qarşı həddindən artıq tələbkar idi... Süleyman müəllim, 
mən deyərdim ki, musiqili komediya teatrını yaşadanlardan biri 
idi... Teatrda işləmədiyi vaxtlarda da bizi nəzarətsiz qoymurdu. 
Tez-tez gələr, bizimlə görüşər, öz məsləhətlərini, tövsiyələrini 
verərdi».2 
                         

1 Zeynalova N. Onun tayı-bərabəri yoxdur // Süleyman Ələsgərov xatirə-
lərdə. Bakı, 2002, s. 70-71. 

2 Bağırov H. Qayğıkeş, mehriban idi // Süleyman Ələsgərov xatirələrdə. 
Bakı, 2002, s. 152-153. 
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S.Ələsgərovun operettaları içərisində «Ulduz» xüsusi yer tutur. 
Sabit Rəhmanın librettosu əsasında yazlımış bu operetta ilk dəfə 
1948-ci il dekabrın 30-da Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya 
Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. 1957-ci ildə operetta yeni redak-
siyada təqdim edilmiş, rejissoru Ş.Bədəlbəyli, rəssamı Ə.Abbasov, 
dirijoru Ç.Hacıbəyov olmuşdur. Əsər o zamankı sovet dönəmi 
üçün səciyyəvi olan süjetə əsaslanır. Burada kolxoz həyatından 
bəhs edilir, sadə insanların dostluq münasibəti, əməyə məhəbbəti 
tərənnüm edilir. Burada iki gəncin saf məhəbbəti, eyni zamanda el-
min həyatla əlaqəsi, qabaqcıl kənd ziyalılarının elmlə heç bir əlaqə-
si olmayanlarla, vəzifəpərəstlərlə mübarizəsi əks etdirilir. 

S.Ələsgərovun bəstələdiyi musiqi komediyanın ümumi əh-
val-ruhiyyəsini gözəl əks etdirir. Ayrı-ayrı obrazların musiqi sə-
ciyyəsi olduqca parlaqdır; bəstəkar əsərdə şirin yumoristik səh-
nələri, yaddaqalan komik surətləri ilə heyran edən musiqi lövhə-
ləri yaradır. Məsələn, operettanın ən çox sevilən qəhrəmanları 
olan Məhəmməd və Züleyxanın musiqi səciyyəsində bəstəkar 
xalq musiqimizin zəngin intonasiya ehtiyatından bacarıqla istifa-
də edərək, səmimiyyəti ilə seçilən və geniş populyarlıq qazan-
mış  dialoq səhnəsi yaratmışdır. Bu operettadan populyar nömrə-
ni nümunə gətiririk: 

 
Züleyxa ilə Məhəmmədin duet və rəqsi 
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«Ulduz» operettasından səhnə  
 

«Ulduz» Azərbaycan operettaları içərisində ən çox sevilən 
nümunələrdən biri olmaqla yanaşı, rus, türkmən, özbək, gürcü, 
avar dillərinə, ümumilikdə 11 dilə tərcümə edilmiş, keçmiş so-
vet ölkəsinin müxtəlif respublikalarında, eləcə də Leninqrad, 
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Sverdlovsk, Krasnodar şəhərlərində tamaşaya qoyularaq, geniş 
rəğbət qazanmışdır. Bu operetta həmçinin Bolqarıstanda da bö-
yük müvəffəqiyyətlə göstərilmişdir. Operetta Bolqarıstanda iki 
dildə – türk və bolqar dillərində oynanılmış və hər yerdə hərarət-
lə qarşılanmışdır. «Ulduz»un 1965-ci ildə Moskvada, Kreml te-
atrında tamaşası da olduqca uğurlu olmuş, «Музыкальная 
жизнь» jurnalı bu hadisəni öz səhifələrində geniş işıqlandırmış-
dır. «S.Ələsgərovun müsiqisi bütünlüklə xalq ruhundadır... Ha-
disələrin gedişinə fəal müdaxilə, mürəkkəb ansambl və xor səh-
nələrinin çoxluğu, surətlərin məharətlə yaradılmış musiqi xasiy-
yətnamələri bəstəkarın Azərbaycanın klassik ənənələrini inkişaf 
etdirdiyini göstərir»1. 

1964-cü ildə S.Ələsgərovun «Ulduz» operettası «Azərbay-
canfilm» kinostudiyasında ekranlaşdırılmışdır. Filmin rejissoru 
Ağarza Quliyev, ssenari müəllifləri Ağarza Quliyev və Hüseyn 
Nəcəfov,  operatoru  Yuri  Fogelman,  rəssamı Kamil  Nəcəfov  ol-
muşdur. Baş rollarda Tamilla Rüstəmova-Krastınş, Nəsibə Zey-
nalova, Lütfəli Abdullayev, Hacımurad Yegizarov, Bəşir Səfər-
oğlu, Hacıbaba Bağırov, Səyavuş Aslan, Məleykə Ağazadə və 
başqaları çəkilmişlər. 

S.Ələsgərovun yaratdığı musiqili komediyalar içərisində 
«Milyonçunun dilənçi oğlu»nu da xüsusi qeyd etmək lazımdır. 
Bu əsər də bəstəkarın Ş.Qurbanovla yaradıcılıq əməkdaşlığı nə-
ticəsində meydana gəlmişdir. Bu əsər ilk növbədə Azərbaycan 
musiqili komediyasına yeni mövzunun gətirilməsi ilə diqqəti 
cəlb edir. Burada müasir burjua cəmiyyətinin qüsurları tənqid 
hədəfinə tutulur. Operettadan bir neçə musiqi nömrəsi – «Bildir-
çinin mahnısı», «Yetimlə qonşu qızın dueti», «Polis rəisinin gə-
lişi» ilə tanış olaq: 

    
 
 
 
 

                         
1
 Петрова К. Талантливый коллектив // Музыкальная жизнь, 1965, № 14.  
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Bildirçinin mahnısı 
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Yetimlə qonşu qızın dueti 
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Bir parça çörək pulu qazanmaq üçün səhərdən axşamadək 
küçələrdə dolaşan Yetim, işsiz bir aktyorun (Eynəkli) sayəsində 
kələk işlədərək, varlı bir Senatorun «oğlu»na çevrilir. Bununla 
o, özünü böyük bir fəlakətə düçar etmiş olur. Onun rastına çıxan 
adamlar - pula görə öz şərəfini qurban verməyə hazır olan Xa-
nım, öz şəxsi mənfəəti yolunda bütün qanunları pozmağa razı 
olan Polis rəisi, qızını ərə vermək üçün dəridən-qabıqdan çıxan 
Kübar qadın, yalançı, boşboğaz müxbirlər və başqaları bu kome-
diyanın mənfi surətləridir. Yetimi varislikdən məhrum etmək 
üçün onu az qalır ki, öldürsünlər. Hər şeyin pul ilə ölçüldüyü ey-
bəcər bir cəmiyyət bu əsərdə tənqid atəşinə tutulur.  

 Əsərin musiqisi də bəstəkarın əvvəlki musiqili komediyala-
rındakına nisbətən daha mürəkkəbdir. Obrazların və səhnədə təs-
vir edilən hadisələrin rəngarəngliyi bunlardan hər biri üçün ol-
duqca parlaq və fərqli musiqi xasiyyətnaməsi yaradılmasını tə-
ləb edirdi. Odur ki, burada bəstəkar əvvəlki operettaları ilə mü-
qayisədə daha mürəkkəb musiqi formalarından – ballada, mono-
loq-ariya kimi solo nömrələrindən istifadə etmiş, ansambllara da 
geniş yer vermişdir.  

«Milyonçunun dilənçi oğlu» 1966-cı il mayın 30-da Azər-
baycan Dövlət Musiqili Komediya teatrında tamaşaya qoyul-
muşdur. Sonradan bu əsər rus dilinə tərcümə olunaraq teatrın rus 
truppası tərəfindən tamaşaya qoyulmuş, daha sonra Bolqarıstan-
da tamaşaya qoyularaq böyük uğur qazanmışdır. 1967-ci ildə bu 
əsərə görə bəstəkar S.Ələsgərov, dramaturq Ş.Qurbanov, quru-
luşçu rejissor Ə.Ələkbərov, rəssam B.Mirzəzadə Ü.Hacıbəyli 
adına Dövlət mükafatına layiq görülmüşlər. Onu da qeyd edək 
ki, «Milyonçunun dilənçi oğlu» tamaşasında unudulmaz aktyor 
Bəşir Səfəroğlunun yaratdığı Polis rəisi obrazı tamaşaçılar tərə-
findən xüsusilə sevilmişdir.    

 
Xalq çalğı alətləri üçün yazılmış əsərləri 

 
S.Ələsgərovun yaradıcılığında xalq çalğı alətləri üçün yazıl-

mış əsərlərin həm sayca, həm də əhəmiyyəti baxımındın üstün-
lük etməsi təsadüfi deyil. Bəstəkarın tərcümeyi-halından məlum 
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olduğu kimi, onun musiqiyə gəlişi tar aləti ilə bağlı olmuşdur; son-
radan da peşəkar tar ifaçısı kimi yetişmiş sənətkar xalq çalğı alətləri 
orkestrində çalışmışdır; onun uzun illər Azərbaycan Dövlət Kon-
servatoriyasında pedaqoji fəaliyyəti də, apardığı təşkilatçılıq işi də 
xalq çalğı alətlərinin tədrisi ilə sıx bağlı olmuşdur. «Xalq çalğı alət-
ləri», daha sonra «Xalq çalğı alətlərinin orkestrləşdirilməsi və diri-
jorluğu» kafedralarına rəhbərlik edən S.Ələsgərov həm solo əsər-
lər, həm də xalq çalğı alətləri orkestri üçün orijinal musiqi nümunə-
ləri yaratmaqla bəstəkar yaradıcılığını zənginləşdirmiş, eyni za-
manda bu alətlər üzrə tədris repertuarını genişləndirmişdir. Bunun-
la yanaşı S.Ələsgərov uzun illər boyu öz əhəmiyyətini itirməyən, 
xalq çalğı alətləri tədrisində mühüm rol oynayan onlarca dəyərli 
metodiki iş, tədris proqramları tərtib etmişdir. 

S.Ələsgərovun xalq çalğı alətləri orkestri üçün bəstələdiyi 
«Rəqs», «Cəngi», «Fantaziya», «Marş», «Yallı», «Qaytağı» da-
im orkestrin repertuarında olan əsərlərdir. Tar üçün «Sonatina», 
tar ilə orkestr üçün «Daimi hərəkət», kamança ilə orkestr üçün 
«Tarantella», qanun ilə orkestr üçün «Poema», balaban ilə or-
kestr üçün «Xəyala dalarkən» əsərləri görkəmli ifaçıların daim 
sevərək çaldığı əsərlər olmuşdur. Bəstəkarın qələmindən çıxmış 
tar ilə xalq çalğı alətləri üçün üç möhtəşəm konsert də həm solist 
ifaçılar, həm orkestr üçün gözəl peşəkarlıq məktəbi rolunu oy-
namış və oynamaqdadır. 

S.Ələsgərovun tar ilə orkestr üçün bəstələdiyi konsertlər həm 
əhatə etdiyi obrazlar aləminin zənginliyi, həm müəllifin milli 
musiqimizin zəngin intonasiya xəzinəsindən bacarıqla istifadə 
etməsi baxımından olduqca dəyərlidir. Bu əsərlərin məziyyətləri 
bir də onda özünü göstərir ki, S.Ələsgərov həm Avropa bəstəkar 
yaradıcılığının yüksək nailiyyətlərindən olan, mürəkkəbliyi ilə 
seçilən konsertin qanunauyğunluqlarını mənimsəmiş bir sənət-
kar olaraq, eyni zamanda tarın incəliklərinə də dərindən bələd 
olduğuna görə bu alətin texniki və bədii imkanlarından son dərə-
cə peşəkarlıqla və zövqlə istifadə etmişdir. Xalq çalğı alətləri or-
kestrində çalışdığı dövrdə bu ifaçı tərkibinin imkanları ilə «da-
xildən» tanış olması isə konsertin orkestr partiyasını yaratmaqda 
ona yardımçı olmuşdur. 
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Tar ilə xalq çalğı alətləri üçün bəstələdiyi konsertlərdə bəstə-
kar sonatalı simfonik silsilənin ənənəvi quruluşu çərçivəsində öz 
əsərinin başlıca qayəsinin inkişafını, parlaq milli siması ilə seçi-
lən musiqi obrazlarının açılışını təqdim edir. Konsertlərdə 
S.Ələsgərovun mahir melodist sənətkarlığı özünü parlaq büruzə 
verir. Bu, xüsusən konsertlərin sonata formasında yazılmış his-
sələrindəki köməkçi mövzularda, həmçinin əsərlərin ağır hissə-
lərinin musiqisində aydın təzahür edir. S.Ələsgərovun yaratdığı 
melodiyalar öz mənşəyini Azərbaycan xalqının zəngin, janr eti-
barilə rəngarəng olan mahnı yaradıcılığından götürür. Konsertlə-
rin aktiv hərəkət, mübarizə obrazları ilə bağlı «fəal» bölmələrin-
də bəstəkar xalq rəqs ritmlərinin zənginliyini, oynaqlığını məha-
rətlə tətbiq edir. Xüsusən konsertlərin son hissələrində bu ritmlər 
tokkatavari səslənmələr əmələ gətirən xüsusiyyətlərlə üzvi surət-
də birləşir. S.Ələsgərov aşıq musiqisinə xas olan cəhətlərdən də 
istifadə edir. Bəstəkarın 1 saylı konsertində bütün bu sadaladığı-
mız xüsusiyyətləri görə bilərik. 

Tar ilə orkestr üçün yazılmış konsertlərdə S.Ələsgərov tar 
ifaçılığı texnikasını nümayiş etdirən bütün cəhətləri göstərmiş-
dir. Həm Avropa musiqisi üçün səciyyəvi olan qammavari pas-
saj texnikası, akkordlar, fiqurasiyalar, həm milli ifaçılıqdan gə-
lən mizrablar, ənənəvi dolanmalar, melodik bəzəklərin işlədil-
məsi bu konsertlər üçün olduqca səciyyəvidir.  

S.Ələsgərovun xalq çalğı alətləri üçün bəstələdiyi əsərlər içə-
risində orijinal nümunələrdən biri də «Sözsüz mahnılar»dır.  

Məlum olduğu kimi, «sözsüz mahnı» - Avropa bəstəkar ya-
radıcılığı tarixinin maraqlı mərhələlrindən biri olan 19-cu əsrdə, 
romantizm bədii cərəyanı məcrasında meydana gəlmişdir. Erkən 
alman romantizminin parlaq nümayəndəsi olan Feliks Mendel-
son-Bartoldinin yaratdığı bu yeni instrumental miniatür növü 
çalğı alətini «oxumağa» məcbur etmək, «vokallaşdırmaq» niy-
yəti ilə bağlı idi. Bu janra S.Ələsgərovun müraciəti də təsadüfi 
olmamışdır. Gözəl melodiya sənətkarı olan S.Ələsgərov tar və 
kamança alətlərinin imkanlarını nəzərə alaraq bu əsərləri yarat-
mışdır. «Sözsüz mahnılar»dan hər biri öz janr mənsubiyyətini, 
öz adını tamamilə doğruldan əsərdir. Bunların aparıcı mahnıvari 
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melodiyası, açıq-aşkar «melodiya və müşayiət»dən ibarət olan 
fakturası, mahnı üçün səciyyəvi olan kuplet formasına yaxın 
olan quruluşu həqiqətən «sözsüz mahnı» olduğunu göstərir. Bu 
mahnıları bir-birindən fərqləndirmək, bunlar arasında obraz rən-
garəngliyi yaratmaq üçün bəstəkar əsas etibarilə milli lad-mə-
qamların intonasiya potensialından istifadə edir. «Mahnı»lardan 
hər birində Azərbaycan məqamlarından biri üstünlük edir. Məsə-
lən, 2 saylı miniatür Çahargah, 3 saylı miniatür – Şüştər intona-
siyaları üzərində qurulmuşdur. Pyeslərin bəzisində miniatür for-
ma çərçivəsində bir neçə lad boyasına rast gəlirik. Məsələn, 4 
saylı pyesdə həm Segah, həm Bayatı-şiraz, 6 saylıda isə Bayatı-
şiraz, Şüştər, Segah, Şur məqamlarının intonasiya məzmunun-
dan istifadə edilmişdir.  

    
* * * 

 
Süleyman Ələsgərov həm bəstəkar olaraq yaratdığı əsərlərlə, 

həm özünün geniş və çoxcəhətli fəaliyyəti ilə Azərbaycan musi-
qisinin tarixinə parlaq səhifələrdən birini yazmış sənətkardır. 
Onun yaradıcılıq irsi zəngin olduğu kimi, apardığı geniş təşkilat-
çılıq və təbliğatçılıq işi, pedaqoji fəaliyyəti də milli musiqi mə-
dəniyyətinin müxtəlif sahələrini əhatə etmiş və səmərəli olmuş-
dur. S.Ələsgərovun qeyri-adi bir cazibə qüvvəsinə malik olan 
şəxsiyyəti təkcə musiqiçiləri deyil, ən müxtəlif sənət adamlarını - 
dramaturq, rejissor, aktyor, şair və yazıçıları daim özünə cəlb et-
mişdir. Təsadüfi deyil ki, o, çox erkən, hələ ömrün müdriklik ça-
ğı kimi müəyyən etdiyimiz mərhələsinə çatmamış artıq «ağsaq-
qal» statusunu qazana bilmişdi. Sənətlə bağlı məsələlərdə də, 
həyati problemlərə münasibətdə də S.Ələsgərovun kəsərli sözü, 
nüfuzlu ağsaqqal tövsiyəsi kimi qəbul olunurdu. S.Ələsgərov 
təkcə musiqiçi kimi deyil, bir insan kimi, vətəndaş kimi də öz 
böyük müəllimi Üzeyir bəyin davamçısı kimi çıxış edirdi.  

Süleyman Ələsgərov sənətin müxtəlif sahələri ilə bağlı olan 
çoxşaxəli fəaliyyəti ilə Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti tari-
xində dərin iz qoyub getmiş sənətkardır. 
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X fəsil 
 

ƏDİLƏ HÜSEYNZADƏ 
 

(1916-2005) 
 

 
 

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin təşəkkülündə XX əsrin 
30-50-ci illəri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz o zaman Azər-
baycan musiqisinin muğam-məqam qanunauyğunluqlarının, mo-
nodik təfəkkür tipinin Avropa musiqi sistemi ilə daha üzvi uzla-
şdırılması yolları aranıb axtarılır, yeni janrlar, ifadə vasitələri 
mənimsənilir, milli üslubun formalaşması prosesi gənc qüvvələ-
rin axını hesabına get-gedə sürətlənirdi. Mədəniyyət tariximizin 
bu taleyüklü mərhələsində onlarla təxirəsalınmaz yaradıcılıq, 
təşkilat məsələləri həll etməli olan Üzeyir Hacıbəyli cavan iste-
dadlı Azərbaycan xanımlarının yaradıcılığa cəlb olunmasını da 
nəzərdən qaçırmırdı. Dahi sənətkarın təşəbbüsü ilə Ağabacı Rza-
yeva, Ədilə Hüseynzadə, Şəfiqə Axundova, Fəridə Quliyeva, 
Elmira Nəzirova, Hökumə Nəcəfova sənət aləminə gələrək öz 
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həmkarları ilə çiyin-çiyinə müasir Azərbaycan musiqisi üçün 
önəmli olan yaradıcılıq vəzifələrinin həllinə əzmlə qatılırdılar. 

Sadalanan sırada peşəkar bəstəkar təhsili almış ilk qadın bəs-
təkarlarından Ədilə Hüseynzadənin məxsusi yeri var. Onun hə-
yat, yaradıcılıq yolu heç də hamar olmamış, musiqiçi olmaq ar-
zusunun gerçəkləşdirilməsi bir qədər yubanmışdır. 

Ədilə Hacı Ağa qızı Hüseynzadə 1916-cı il aprelin 28-də Ba-
kının qəlbi – İçərişəhərdə dünyaya göz açmışdı. Poeziya, musiqi 
ilə nəfəs alan ailənin bütün övladları – üç bacı, bir qardaş lap 
kiçik yaşlarından xalq musiqisinə, muğamlara sevgi ab-hava-
sında tərbiyə alıb, boya-başa çatmışlar. Ədilə xanımın anası 
Zeynəb xanım musiqi duyumu ilə fərqlənmiş, hətta qarmonda 
kifayət qədər yaxşı çalmağı bacarmışdı. Mütərəqqi baxışlara ma-
lik bu gənc azərbaycanlı qadın heç zaman çadra geyməmiş, ötən 
əsrin 20-ci illərində tanınmış maarifpərvər Şəfiqə Əfəndiyevanın 
savadsızlığın ləğv olunması kurslarında oxumuşdur. Ticarətlə 
məşğul olan atası Hacı Ağa, Ədilə xanımın xatırladığı kimi, ma-
raq çevrəsinin genişliyi ilə seçilir, işdən sonra, axşam saatlarında 
Nizami, Sədi, Hafiz, Füzulinin şeir kitablarını mütaliə edirdi. 
Hüseynzadələrin evində tez-tez uşaqların iştirakilə konsertlər təş-
kil olunar, tamaşalardan səhnəciklər oynanılardı. Bu tamaşalarda 
əsas rolları adətən Ədilə xanım ifa edərdi. Erkən yaşlarından gö-
zəl oxumağı bacaran Ə.Hüseynzadə xüsusən C.Cabbarlının “Od 
gəlini” dramından Solmazın mahnısını şövqlə səsləndirərdi. 

 Altı yaşından Ədilə xanım ümumtəhsil məktəbi ilə yanaşı, 
direktoru Üzeyir Hacıbəyli olan musiqi texnikumunda (hal-ha-
zırda Milli Konservatoriya nəzdində Musiqi Kolleci) professor 
İlya Semyonoviç Aysberqin fortepiano sinfində oxumağa başla-
yır. Bu təhsil ocağında həmçinin onun iki bacısı da piano üzrə, 
qardaşı isə violin üzrə məşğul olurdular. Maraqlıdır ki, Ədilə xa-
nımın harmoniya fənnindən müəllimi Asəf Zeynallı idi.  

Lakin dəqiq elmlərə də istedadı və meyili olan Ədilə xanım 
1929-cu ildə N.Nərimanov adına Sənaye Texnikumuna üz tutur, 
1932-ci ildə bu təhsil ocağını bitirərək ən müvəffəq tələbələr sı-
rasında imtahansız M.Əzizbəyov adına Sənaye İnstitutuna (ha-
zırda Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) qəbul olunur, 



 541 

1939-cu ildə həmin institutu kimyaçı mühəndis-texnoloq ixtisası 
üzrə bitirir1. 

Repressiyaların tüğyan etdiyi 1937-ci ilin qara buludları 
Ə.Hüseynzadənin ailəsindən də yan keçmir. Həmin ildə onun ən 
doğma insanları - atası, anası, iki bacısı və qardaşı İran pasport-
larına malik olduqlarına görə Arazın o tayına sürgün edildilər, 
Ədilə xanım isə ailəli, artıq o zaman iki uşaq anası olduğundan 
həyat yoldaşı2 ilə birlikdə Bakıda qaldı. O illərə dönərək Ədilə 
xanım “Vətənimdə qərib qaldım”, - deyərdi.Yalnız 60-cı illərin 
əvvəlində - siyasi iqlimin nisbətən mülayimləşməsi dövründə 
Ədilə xanım anası, daha üç onillik sonra isə kiçik bacısı Şəfiqə 
xanımla görüşə bildi3.   

Ədilə xanımın həyatında kəskin dönüş 1942-ci ildə baş verir. 
“Musiqi ilə ayrılığa” dözə bilməyən, avazla oxumağı sevən Ədi-
lə xanım konservatoriyanın rektoru Üzeyir Hacıbəyli ilə görü-
şüb, ona ürəyində gəzdirdiyi arzunu açır4. Rektorun çağırdığı 
xüsusi komissiya tərəfindən dinlənildikdən sonra Ədilə xanım 
dərhal konservatoriyanın vokal şöbəsinə qəbul edilir: komissiya 

                         
1  Burada və sonra yer alan bəzi faktlar R.Nikolayevanın kitabından (Ни-

колаева Р.Р. Адиля Гусейнзаде. Баку: Ишыг, 1985, 48 с.) və Ə.Hüseynza-
dənin şəxsi arxivindəki materiallardan əxz edilmişdir. Həmin arxivlə tanış ol-
maq şəraiti yaradan Ədilə xanımın kiçik qızı Cəmilə xanıma və nəvəsi Səbinə 
xanıma təşəkkürümü  bildirirəm. 

2 Bəstəkarın həyat yoldaşı Hidayət Mövsüm oğlu Novruzlu kimya elmlə-
ri namizədi, Böyük Vətən  müharibəsinin veteranı idi. 

3 Şəfiqə xanım Sidqi və ailənin  böyük  bacısı Xədicə xanım Behbudi  
Tehranda piano müəllimi kimi tanınırdılar. Xədicə xanımın övladları da  - oğ-
lu Fərman  İranda, qızı Fəridə Fransada (Briv şəhərinin konservatoriyasında) 
fortepianodan dərs deyirdilər. Fəridə xanımın həyat yoldaşı Huşəng Ostavar 
(1927-2016) İranın  görkəmli bəstəkarlarındandır. Ədilə xanımın qardaşı Hə-
sən isə bacıları kimi əvvəl  musiqi texnikumunda məşğul olmuş, sonra  isə 
Leninqradda  Bədii Akademiyada təhsil almış, rəssam kimi çalışmışdır. 

4 Üzeyir Hacıbəyli Hüseynzadələr ailəsi ilə  yaxın tanış idi. 1936-cı ildə 
“Koroğlu” operasınım 4-cü pərdəsi üzərində çalışan Üzeyir bəy  yay ayların-
da istirahət etmək və işləmək üçün bağ yeri axtararkən Ədilə xanımın  atası-
nın təklifi ilə onların Şüvəlandakı bağının qonaq  evində bir müddət qalmış-
dır. Elə həmin yay Üzeyir bəy Şüvəlan bağlarına elektrik xətti çəkdirmişdi. O 
zamana qədər bağlarda kerosin lampasından istifadə olunurdu. 
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da,  Üzeyir  bəy  də Ədilə xanımın   səs  tembrini  –  az-az  təsadüf  
edilən metso-sopranonu layiqincə dəyərləndirirlər.  

                       

 
 

Ədilə Hüseyinzadə müəllimi Üzeyir Hacıbəyli  
və həmkarları ilə 

 
Vokal sənətinin sirlərinə Ədilə Hüseynzadə qısa müddət ər-

zində vokal kafedrasının müdiri professor Marqarita Aleksand-
rovna Kolotovanın, ardınca əfsanəvi Bülbülün sinfində yiyələn-
məyə başlayır. Onu da deyək ki, məhz Bülbül az sonra öz tələ-
bəsinin ilk vokal miniatürlərinin təfsirçisi oldu.  

Kompozisiya ilə məşğul olmaq istəyi isə gənc musiqiçinin 
qəlbində qismən təsadüf nəticəsində baş qaldırmışdır. Ağabacı 
Rzayevanın Üzeyir bəyin bəstəkarlıq sinfində oxuduğunu eşidib 
çox təəccüblənən Ədilə xanım (qadın da bəstəkar ola bilərmiş!) 
özü də musiqi yazmaq həvəsinə düşür və cürət edib öz ilk əsə-
rini – “Yadigar” mahnısını (sözlərin müəllifi İsmayıl Soltandır) 
Üzeyir bəyə göstərir. Şeirdə cəbhədə vuruşan gəncə bir qiymətli 
yadigar kimi sevgilisi tərəfindən vida məqamında bəxş olunan 
məhəbbətdən, qanlı-qadalı müharibə illərində insan qəlbini isi-
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dən, bütün çətinliklərə sinə gərməyə kömək edən ülvi sevgi duy-
ğusundan bəhs edilir. Bu poetik nümunədə K.Simonovun Böyük 
Vətən müharibəsi illərində geniş intişar tapmış “Gözlə məni” 
şeirinin motivlərini sezməmək qeyri-mümkündür. Onu da deyək 
ki, o dövrdə ərsəyə gələn “vida” motivli şeir və romansların sayı 
az deyildi. Ədilə xanımın miniatürünün özəlliyi ondadır ki, 
bəstəkar mövzuya bir növ “milli libas” biçir, obrazı yaradarkən 
ilk əvvəl Azərbaycan musiqisinin lad-məqam  xüsusiyyətlərinə 
dayaqlanır.   

Ənənəvi strofik formada yazılan bu mahnıda  bəzi  cəhətlərə, 
məsələn, fortepiano prelüdündə əsas musiqi ideyasının təsbit 
olunmasına, Ü.Hacıbəylinin qəzəl-romanslarından bəlli olan sə-

ciyyəvi ritmik fiqurun ( ) bütün forte-
piano partiyasına nüfuz edərək, daxili pulsasiyanın rəvanlığını 
təmin etməsinə və məqam komponentinin əsas ifadə vasitəsi ki-
mi yozulmasına diqqət yetirək. Başlanğıc mövzuda isə “Sevgili 
canan”ın intonasiyalarını sezməmək qeyri-mümkündür: bu da 
ondan irəli gəlir ki, hər iki nümunə “Şüştər” muğamının “Tər-
kib” şöbəsinə dayaqlanır (nümunə 1a, 1b, 1c): 

 

 

 

 
 

Nəqarət hissəsində bəstəkar Çahargaha modulyasiya edərək 
gərginliyi bir qədər artırır. 
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1944-cü ildə Tbilisidə keçirilən Zaqafqaziya respublikalarının 
musiqi incəsənəti ongünlüyündə səslənən “Yadigar” mahnısı haq-
qında konsertin annotasiyasında belə bir qeyd var: “Qəzəl şək-
lində yazılmışdır”1. Görünür, müşayiətin səciyyəvi ritmik təşkili 
musiqili qəzəlin əsas əlamətləri sırasında nəzərdən keçirilirdi. 

Elə ilk xanələrdən son dərəcə səmimi əsas obrazı təqdim et-
mək, səlis forma qurmaq, vokal və piano partiyası arasında mü-
nasibətləri dəqiq tənzimləmək, Azərbaycan məqamlarından ba-
carıqla bəhrələnmək kimi xüsusiyyətlər Üzeyir Hacıbəylinin 
diqqətindən yayınmır, layiqincə qiymətləndirilir: həmin görüşün 
yekunu kimi rektorun göstərişi ilə Ə.Hüseynzadə bəstəkarlıq 
sinfinə qəbul edilir. 

Burada Ü.Hacıbəylinin tədris metodunun özəlliklərinə to-
xunmaq vacibdir. Əsas məqsəd Azərbaycan muğam-məqam sis-
teminin dərindən qavranılması əsasında musiqi bəstələmək idi. 
Həftə içi dörd dəfə keçirilən məşğələlərin ikisi bilavasitə konkret 
bir muğamın müfəssəl, şöbələr üzrə araşdırılmasına2, digər ikisi 
isə mənimsənilmiş muğam əsasında yaradılan musiqi parçaları-
nın  təhlilinə həsr olunurdu. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, məhz 
həmin dövrdə Üzeyir bəy “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasla-
rı” tədqiqatı üzərində işi bitirmək üzrə idi. Öz dərslərində sənət-
kar fundamental tədqiqatının əsas müddəalarını bir növ təcrü-
bədə sınaqdan keçirirdi. Ustadın muğamın strukturuna dair mü-
hazirələri Ədilə xanımın yaddaşında silinməz iz buraxdı. 

Muğamların dinlənilib nota alınmasına həsr olunan məşğələ-
lərdə milli musiqi duyumu inkişaf etdirilir, Azərbaycan məqam 
təfəkkürünün  incəlikləri, modulyasiyalar sisteminin məntiqi 
dərk olunur, qədim muğam sənətinin böyük bədii imkanları haq-
qında aydın təsəvvür yaranırdı. Qara Qarayevin Üzeyir bəyin o 
dərslərini xatırlayarkən söylədiyi: “O mənim milli qəlbim nami-
nə vuruşub çarpışırdı” kəlamı həmin dərslərin əhəmiyyətini yığ-
cam və dəqiq şəkildə ifadə edir. 
                         

1 Vətən müharibəsi günlərində Azərbaycan sovet musiqisi. Bakı: Azər-
nəşr, 1945, 136 s., s. 12. 

2 Ədilə xanım xatırlayır ki, muğamlar tarzən Mirzə Mansurun çalğısından 
aramla, səliqə-sahmanla nota köçürülürdü. 
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Üzeyir bəyi “peyğəmbər, maestro, böyük dost” adlandıran 
Ə.Hüseynzadə L.Moskvinaya verdiyi müsahibəsində 1  xüsusi 
olaraq vurğulayır ki, məhz o, qədim muğamın qanunlarının sirri-
ni tələbələr qarşısında açıb göstərə bilmişdir. Həmin muğamlar-
da isə “asiman və torpaq, sevinc və kədər, doğum və ölüm, çi-
çəklənmə və solğunlaşmanın – insan qəlbinin səsləri uzlaşır”. 
Ədilə xanımın aşağıdakı xatirəsi də səciyyəvidir: “Üzeyir bəy 
həmişə deyirdi ki, sonata, kvartet, opera, oratoriya, xülasə, nə 
yazırsınızsa yazın, hamısını muğam üstündə yazın. Muğam elə 
dərin dəryadır ki, ona nə qədər üz tutsanız, ancaq  bir damlasın-
dan istifadə etmiş olacaqsınız”. 

Ədilə xanımın  musiqisində Azərbaycan məqamlarının istər 
obraz-emosional, istərsə quruluş xüsusiyyətlərinin səriştəli, həs-
sas tətbiqi elə həmin dərslərdə əxz olunan bilik və vərdişlərin 
nəticəsidir. 

Burada Ü.Hacıbəyli metodunun məğzini əyani sərgiləmək 
üçün bir nümunəyə – Ə.Hüseynzadənin “Lirik nəğmə” (başqa 
adı “Vətən haqqında nəğmə”dir) adlı kifayət qədər əlamətdar 
miniatürünə müraciət etmək yerinə düşər. Ədilə xanımın xatırla-
dığı kimi, bir dəfə Üzeyir bəy onu kabinetinə dəvət edərək gənc 
şairə Nigar Rəfibəylinin bir yeni şeirini “Doğrusu, özüm də bu 
mətnə musiqi yazmaq fikrindəydim, amma düşündüm ki,  Sizdə 
bu daha yaxşı alınar” sözləri ilə təqdim etmiş, hətta sual-cavab 
formasında yazılmış həmin şeirin musiqi təcəssümünün müm-
kün məqam planını da tövsiyə şəklində bildirmişdir. Üzeyir 
bəyin təklifinə görə üç dəfə təkrarlanan sual Segahda, cavablar 
isə müvafiq olaraq Segah, Bayatı-şiraz və Rastda bəstələnməli 
idi. Belə bir tapşırığın onu bir qədər məhdudlaşdıracağına görə 
əvvəl-əvvəl narahat olan Ədilə xanım iş prosesində ustadının 
tövsiyələrinin məntiqinə heyran qalmışdır. Belə ki, təklif olunan 
plan əsasında sonucda olduqca səlis vokal kompozisiya ərsəyə 
gəlmiş və tezliklə Bülbülün ifasında geniş intişar tapmışdır. Bir 
də Üzeyir bəy sanki bilərəkdən iki gənc istedadlı yaradıcı xanı-
mın görüşünü “təşkil” etmişdir. Gələcəkdə Ə.Hüseynzadə də-
                         

1 Həmin müsahibə bir sıra  xarici dillərdə “Советская женщина” jurna-
lında (1978, № 8) dərc olunmuşdur. 
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fələrlə lirik duyğular şairəsi N.Rəfibəylinin poeziyasına üz tu-
tacaqdır1. 

Milli məqam sisteminə həssas münasibət sərgiləyən digər bir 
nümunə “Məni yada salırmı?” (şeir Əhməd Cəmilindir) roman-
sıdır. Burada  bəstəkar Şüştərin çərçivəsini tərk etməyərək  mü-
rəkkəb üçhissəli forma qurur. Şüştərin dayaq pərdələri ətrafında 
həzin-həzin gəzişərək, klassik formanı muğamın quruluş mən-
tiqinə tabe etdirərək, səciyyəvi kadans dönmələrini təkrarlaya-
raq, o, məlahətli bir kompozisiya yaradır.  Özü də orta bölmədə 
məqam  sabitliyi şəraitində təzada nail olmaq məqsədilə bəstəka-
rın  vokal tessituranı yüksəltməklə yanaşı, müşayiəti fakturaca 
qatılaşdırıb, ritmcə dinamikləşdirib polonezsayağı təntənəli yoz-
maq cəhdi səciyyəvidir. 

Ü.Hacıbəylinin sinfində Ə.Hüseynzadənin yazıb-yaratmaq 
eşqi çiçək açır, musiqi səsləri vasitəsilə müxtəlif həyat və sənət 
təəssüratlarını təcəssüm etdirmək həvəsi bütün ömrünə hakim 
kəsilir, vokal məşğələləri arxa plana çəkir. Düzdür, Ə.Hüseynza-
də Tbilisi dekadasında vokalçı qismində də çıxış edib. Bundan 
əlavə, 1944-cü ildə çəkilən “Azərbaycanın ilk bəstəkar qadını 
Ağabacı Rzayeva” kinojurnalında həmkarının “Azərbaycan” 
mahnısını ifa edib. Amma Ədilə xanımın vokalçı kimi qısa 
tərcümeyi-halının bir səhifəsi sənət tariximizə həmişəlik həkk 
olunub. Ümumdünya şöhrəti qazanmış “Arşın mal alan” ki-
nofilmində (Azərbaycanfilm, 1945) Asyanın vokal partiyasının 
Ə.Hüseynzadə tərəfindən ifası faktı, məncə, diqqətəlayiqdir2. 

Elə konservatoriyada təhsil aldığı ilk illərdən Ədilə xanımın 
janr prioritetləri müəyyənləşir. Atasından poeziyaya böyük sev-
gini əxz edən, habelə gözəl səsə malik, müğənnilik sənətinə pe-
şəkarcasına bələd olan Ədilə xanım  vokal lirikaya – mahnıya, 

                         
1 Bəstəkarın N.Rəfibəylinin şeirinə yazdığı  “Səni qadın çağırır” adlı son 

romans 1982-ci ilə aiddir. 
2 Ədilə xanım “Arşın mal alan”a ilk ictimai baxışı həmişə xoş duyğularla 

xatırlayırdı: “Film bitdikdən sonra salona  ani olaraq gərgin sükut çökdü və 
bu zaman Üzeyir bəy  həmin gərginliyi aradan götürmək məqsədilə gülümsə-
yərək  mənə sarı dönüb: “Amma hamıdan çox mənə Asyanın oxumağı xoş 
gəldi”, - söylədi. 
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romansa xüsusi diqqət yetirir, eyni zamanda kamera-instrumen-
tal janrlarda da qələmini sınayır. 

Bəllidir ki, Üzeyir bəy bütün tələbələrini yaradıcılıq axtarış-
larına sövq edir, musiqi həyatında fəal mövqe tutmağa səsləyir-
di. Nizaminin 800 illik yubileyi qeyd olunanda müəllimin tapşı-
rığı ilə bir çox bəstəkarlar şairin qəzəllərinə romanslar yaratmış-
dılar 1. Həmin romanslar sırasında ustadın yaradıcılıq tövsiyə-
lərinə bəlkə də daha çox riayət edən Ədilə xanım olmuşdur. 
Onun “Vəslin həvəsi” əsəri sanki “Sənsiz” və “Sevgili canan”ın 
əsas bədii tapıntılarını özündə ehtiva edir. Səciyyəvidir ki, 
Ü.Hacıbəyli tələbəsinin uğurunu təqdir edərək romansın musiqi-
sini “gözəl və yaddaqalan” adlandırmışdır2. 

Respublika himninin yazılması ilə əlaqədar müsabiqə elan 
olunanda Üzeyir bəy tələbələrini həmin yarışmaya qatılmağa  
sövq edir. “Hamıya aydın idi ki, himnin müəllifi yalnız Üzeyir 
bəy olmalıdır, – deyə Ədilə xanım xatırlayırdı. – Belə təqdirdə 
onun bizi nəticəsi əvvəlcədən məlum olan yarışmaya cəlb etməsi 
nə dərəcədə məqsədəuyğun idi? Fikrimizcə, müəllimimiz bizə 
daha bir janrda qələmimizi sınamaq imkanı vermək istəyirdi. 
Həm də Üzeyir bəy həmişə tələbələrində öz həmkarlarını görür 
və onları özündən ayırmırdı”... 

Ə.Hüseynzadənin elə ilk “qələm təcrübələri” musiqi ictima-
iyyətinin diqqətini cəlb edir. Məsələn, “Vəslin həvəsi” 1944-cü 
ilin dekabrında Tbilisidə keçirilən Zaqafqaziya musiqi incəsənəti 
ongünlüyündə Bülbülün ifasında uğurla səslənir. Ədilə xanım 
yuxarıda qeyd olunduğu kimi, həm də vokalçı kimi çıxış edərək, 
öz “Yadigar”ını və A.Rzayevanın “Gözlərin”i ifa edir. O zaman 
                         

1 Həmin əsərlər toplu şəklində nəşr olunub.  Bax:  Azərbaycan bəstəkar-
larının Nizami qəzəllərinə mahnı və romansları (redaktor F.Əmirov). Bakı: 
Azərbaycan Dövlət Musiqi Nəşriyyatı, 1947. Müəlliflər sırasında Ü.Hacıbəy-
li ilə yanaşı, F.Əmirov, C.Cahangirov, S.Ələsgərov, H.Xanməmmədov, 
A.Rzayeva, Ə.Hüseynzadə, Ş.Axundova, H.Nəcəfova, A.Gəray Məmməd-
bəylinin  adlarını oxuyuruq.  

2 Bax: Hüseynzadə Ə. Ölməz sənətkar //Azərbaycan qadını, 1958, № 11. 
Qərib ölkədə Azərbaycan radiosunu  həsrətlə dinləməkdə təskinlik tapan Ədi-
lə xanımın atası ölümündən cəmi bir neçə gün öncə “Vəslin həvəsi”ni Bülbü-
lün ifasında esidib duyğulanmış, öz qızının  uğurlarına görə fərəhlənmişdi. 
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mətbuatda işıq üzü görən məqalələrdə Azərbaycan xanım 
bəstəkarlarının sənət uğurları xüsusən təqdir olunurdu. “Ba-
kinski raboçi” qəzetinin 27 dekabr 1944-cü il tarixli nömrəsində 
oxuyuruq: “Dinləyicilər xüsusilə Azərbaycanlı qızlardan olan 
bəstəkarları və icraçıları – Axundovanı, Zülfüqarovanı, Hüseyn-
zadəni, Rəhimovanı, Nəzirovanı hərarətlə qarşılayırdılar. On-
günlükdə onların çıxışları tam aydın bir surətdə göstərdi ki, 
azərbaycanlı qadınlar öz xalqının hərtərəfli qızğın həyatında öz 
yaradıcılıqları ilə iştirak edirlər”1. 

1945-ci ildə Tbilisidəki dekadadan sonra tanınmış musiqişü-
nas Y.Qroşeva “İzvestiya” qəzetinin (7 fevral) səhifələrində ya-
zırdı: “Azərbaycanda bir çox gənc bəstəkar qadınların Ədilə Hü-
seynzadə, Ağabacı Rzayeva, Şəfiqə Axundova və başqalarının 
sənətə gəlişi xoş hadisədir. Onların əsərləri dekadada özünə 
layiq müvəffəqiyyət qazanmışdır”2. 

1944-cü ildəcə Ə.Hüseynzadə Bəstəkarlar İttifaqına üzv seçi-
lir. 1945-ci ildə “Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə” 
görə medalı ilə təltif olunur. Bu fakt Svetlana İvanovanın “Bö-
yük Vətən müharibəsinin qadın siması...” məqaləsində də qeyd 
olunur. Oradaca musiqişünas həmin dövrdə qadın bəstəkarların 
sayı məsələsinə toxunanda, yazır ki, digər sovet respublikaların-
dan fərqli olaraq Rusiya, Azərbaycan və Gürcüstanda o zaman 
artıq çoxsaylı yaradıcı xanımlar pleyadası mövcud idi3. 

Ə.Hüseynzadə həvəslə çalışaraq, konservatoriyanın  müvəf-
fəq tələbələri sırasında özünə ləyaqətli yer qazanır, həmişə tə-
ləbə təqaüdlərinə layiq görülür, məsələn, bir müddət H.Sarabski 
adına təqaüd alır. Onun bu zaman yaratdığı əsərlər arasında sim-
li kvartet üçün iki pyes (1946), nəfəs alətləri kvarteti üçün “Ba-
har” və “Rəqs” kompozisiyaları (1947) seçilir4. 
                         

1 Vətən müharibəsi günlərində Azərbaycan sovet musiqisi. Bakı:  1945, s. 57. 
2 Yenə orada, s. 94. 
3Иванова С.В. Женское лицо Великой Отечественной… // Музы-

кальная академия, 2010, № 2, c. 135-139, c. 13. 
4 Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının arxivində Ə.Hüseynzadənin  indiyə-

cən adı heç bir nəşrdə qeyd olunmayan fortepiano sonatasının əlyazması da 
qorunur.  Əsərin qaralaması ilə tanışlıq bizi belə bir qənaətə gətirdi ki, burada 
bəstəkar konkret bir tapşırıq yerinə yetirib: məqamlararası modulyasiyaları 
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Uşaq auditoriyasına ünvanlanan “Səsli caz” mahnısı isə (1946) 
Respublika müsabiqəsində birinci mükafata layiq görülür. 

Ədilə xanımın həyatı sanki öz məcrasını tapır, arzuları ger-
çəkləşməyə başlayır. Lakin 1948-ci il Ə.Hüseynzadə, onun həm-
karları üçün  ağır  sınaq  ili  olur.  Belə ki,  ÜİK(b)P  MK-nın  
“V.Muradelinin “Böyük dostluq” operası haqqında” bədnam qə-
rarından sonra Azərbaycanın gənc bəstəkarlarının  formalizmdə 
ittihamlandırılması kampaniyası başlanır. 20 fevral tarixli 
“Kommunist” qəzetində “Azərbaycan Dövlət Konservatoriya-
sında yığıncaq” başlıqlı materialda oxuyuruq: “Ağabacı Rzaye-
va, Ə.Hüseynzadə, H.Nəcəfova, Adil Gəray kimi tələbələrin 
əsərlərində mücərrədlik geniş yer tutur. Bunların nəticəsində bir 
sıra tələbələrə rus və qərb klassik musiqisinin ən yaxşı ənənələ-
rinə hörmət hissi aşılanmır, onlar xalq yaradıcılığına məhəbbət 
ruhunda tərbiyə edilmirlər”1. Əlbəttə, bu ittihamların adı çəkilən 
bəstəkarlara şamil olunmasının əsassızlığının isbata ehtiyacı 
yoxdur. 

Daha bir zərbə 1948-ci ildə artıq 4-cü kurs tələbəsi olan 
Ə.Hüseynzadənin təhsil aldığı bəstəkarlıq şöbəsinin qəfildən 
bağlanması olur. 

“Azərbaycan arxivi” toplusunda dərc olunan sənəddən – 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzəriyyə-bəstəkarlıq 
fakültəsinin Azərbaycan şöbəsinin yaradılması və məqsədləri 
barədə Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti yanında İncə-
sənət işləri idarəsinə təqdim olunmuş 15 mart 1948-ci il tarixli 
arayışdan (R.Xəlilov tərəfindən imzalanıb) bəlli olduğu kimi, 
1941-ci ildə Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə yaradılan və  Azərbay-
can musiqisinin əsaslarının dərindən mənimsənilməsinə yönələn 
bu şöbə (AZO abbreviaturası ilə tanınır) artıq 1948-ci ilin yazın-
dan, yəni  Üzeyir bəyin  ağır xəstəliyi ucbatından Konservatori-

                                                          
mümkün qədər rəvan gerçəkləşdirmək  yollarını arayıb axtarıb. Əsas möv-
zuda  “Məni yada salırmı?”  mahnısının intonasiyaları eşidilir.  

1 Sitat orijinala uyğun verilib. O dövrün atmosferi L.Hüseynovanın 
“Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı: böyük yolun tarixi”  (Bakı: 2012) kitabında 
əksini tapıb.  
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yaya, o cümlədən şöbəyə rəhbərlik etmək imkanından məhrum 
olması zamanından fəaliyyətini dayandırmışdır1. 

Biz Bakı Musqi Akademiyasının arxivində həmin ilə aid  
əmrlər qovluğunu araşdırarkən aşağıdakı faktlarla rastlaşdıq. 
1948-ci il 25 fevral tarixli 19 saylı əmrə əsasən Ə.Hüseynzadəyə 
(habelə A.Rzayeva, H.Nəcəfova, A.Gəray, A.Şeyxzamanova) 
hələ də AZO-nun 4-cü kurs tələbəsi kimi təqaüd verilməsi barə-
də sərəncam imzalanıb. Amma 26 aprel 71 saylı əmrdə oxuyu-
ruq: “Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında  İncəsənət işləri 
idarəsinin 274 saylı əmri əsasında  Ə.Hüseynzadə və A.Rzayeva 
ADK-nın bəstəkarlıq şöbəsinə – 1-ci kursa qəbul olunsunlar”. 
Tələbələrin bir qismi birillik sınaq müddəti ilə Konservatoriyaya 
götürülür,  digər qismi biliklərini təkmilləşdirmək üçün musiqi 
texnikumuna göndərilir, bir neçə tələbə isə Konservatoriyadan 
xaric olunur. 

Beləliklə, 1948-ci ildə Ədilə xanım qısa zaman kəsimində 
bütün musiqi fənləri üzrə imtahan verib, artıq sentyabr ayından 
təhsilini mahir pedaqoq vaxtilə Üzeyir bəyin dəvəti ilə Lenin-
qraddan Bakıya köçmüş Boris İsakoviç Zeydmanın (1908-1981) 
sinfində2 davam etdirir, daha doğrusu, yenidən – 1-ci kursdan 
başlayır: ən önəmlisi odur ki, məyus olmur, sənətinin cilalanma-
sı üzərində gecə-gündüz çarpışaraq tezliklə gözəçarpan nailiy-
yətlər qazanır3. Təsadüfi deyil ki, təhsildə əla nəticələr göstərən 
Ədilə xanım Rimski-Korsakov təqaüdünə layiq görülür. 

Boris İsakoviçi Ə.Hüseynzadə Azərbaycan muğamlarını də-
rindən mənimsəmiş istedadlı pedaqoq, tələbələrinə mənən yaxın 
                         

1 Azərbaycan arxivi: № 2-3 (25-26). Bakı: Kommunist, 1985, 292 s., s. 185-186. 
2  Ədilə xanım xatırlayır ki,  Üzeyir bəy Zeydmanı Rimski-Korsakovun 

“nəvəsi” adlandırırdı. Çünki Zeydman N.A.Rimski-Korsakovun tələbəsi olmuş 
M.O.Şteynberqin sinfini bitirmişdi.  “Deməli, biz Rimski-Korsakovun bir növ 
nəticələriyik. Bununla  fəxr etmək olar”, - deyə Ədilə xanım vurğulayırdı.  

B.İ.Zeydman Azərbaycan Konservatoriyasında 1939-1957-ci illərdə  ça-
lışmışdır. Onun məzunları arasında F.Əmirov, Ə.Abbasov, S.Ələsgərov, 
C.Cahangirov, Ş.Axundova, M.Kajlayev, İ.Məmmədov, R.Mustafayev kimi  
bəstəkarlar var. 

3 Ə.Hüseynzadə ilə eyni kursda  Azər və Həsən Rzayevlər, Bayram Hü-
seynli, İsmayıl Quliyev oxuyurdular. 
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olan insan, əsl dost kimi səciyyələndirərək yazır: “Məsləhət al-
maq üçün ona istənilən zaman zəng çalmaq olardı. O, Azərbay-
can bəstəkarlıq məktəbinin inkişafı üçün çox iş görmüşdür”. 

Ə.Hüseynzadə 1953-cü ildə konservatoriyanı solistlər, xor və 
simfonik orkestr üçün “Sülhün səsi” adlı beşhissəli kantata (şe-
irlər T.Mütəllibovundur) ilə bitirərək bəstəkarlıq fakültəsinin 
diplomunu almış Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı olur. Bu fakt 
ADK-nın 50 illik yubileyinə həsr olunmuş kitabda da təsbit 
olunub1. 

Həmin 1953-cü ildən Ə.Hüseynzadə Konservatoriya nəzdin-
də onillik musiqi məktəbində (sonralar Bülbül adına orta ixtisas 
musiqi məktəbi adlandırılır) “uşaq yaradıcılığı” fənnindən - əv-
vəlcə ustadı B.Zeydmanın assistenti kimi, sonra isə bu fənn üzrə 
əsas müəllim qismində dərs deyir, neçə-neçə gəncə bəstəkarlıq 
peşəsinin əlifbasını öyrədir. Otuz ildən artıq davam edən pe-
daqoji fəaliyyəti ərzində (1986-cı ilə kimi) Ə.Hüseynzadənin 
sinfini Müslüm Maqomayev, Sevda İbrahimova. Firəngiz Əliza-
də, Elnarə Dadaşova, Rəşid Əfəndiyev (Nəsiboğlu), Azad Zahid 
və başqaları bitirmişlər. Xalq artisti, professor Firəngiz Əlizadə 
Ədilə xanımı belə xatırlayır: “Mənim müəllim sarıdan bəxtim 
gətirib: Q.Qarayev, M.Brenner, K.Səfərəliyeva. Ü.Xəlilov... La-
kin mən heç zaman unutmayacağam ki, kompozisiya üzrə ilk 
müəllimim Ədilə Hüseynzadə olub. Ədilə xanım ilə hər bir məş-
ğələ əsl bayrama çevrilərdi. Hər dəfə o, asta səsi ilə musiqinin 
ən əsas cəhətlərindən – obraz, melodiya gözəlliyindən, Azərbay-
can incəsənətinin əzəmətindən söhbət açardı”...2 

Tofiq Quliyevin Ədilə xanıma 80 illik yubleyi münasibətilə 
ünvanladığı təbrikdəki “bir qədər az təvazökar olmaq” diləyi isə 
onun nadir insani keyfiyyətlərinə incə eyhamdır. 

                         
1 Aзербайджанская Государственная Консерватория имени Узеира Гад-

жибекова / Э.Абасова, Д.Данилов, Л.Карагичева, К. Сафар-Aлиева. Под  об-
щей редакцией  С.Гаджибекова. Баку: Азернешр, 1972, 216 с,  c. 11. 

2 Dadaşzadə Z.A. Zaman  gözəllik qarşısında acizdir... // Biz də dünyanın 
bir hissəsiyik... Bakı: Nurlan, 2004, s. 129-135, s.134. 
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Bəstəkarın sənət nailiyyətləri 1982-ci ildə ona “Azərbaycan 
SSR Əməkdar İncəsənət xadimi” fəxri adının verilməsi ilə təsbit 
olunmuşdur. 

 
* * * 

 
Ə.Hüseynzadənin yaradıcılıq irsi böyük maraq kəsb edir. 

Təxminən 10 ili əhatə edən təhsil dönəmində bəstəkarın yaratdı-
ğı əsərlər artıq bədii məziyyətləri ilə fərqlənir, janr palitrasının 
rəngarəngliyi ilə seçilir. O, sevdiyi vokal lirika ilə yanaşı, instru-
mental musiqinin sonata, kvartet, simfonik poema kimi ali for-
malarını da uğurla mənimsəyir. Məsələn, Sosialist Əməyi Qəh-
rəmanlarına həsr olunmuş Simfonik poema (1951) milli musiqi-
də xanım bəstəkarın bu mürəkkəb janra – dramaturji duyum,  
böyük simfonik orkestri idarə etmək bacarığı tələb edən janra ilk 
müvəffəq müraciəti idi1. Simfonik poema Zaqafqaziya musiqisi 
dekadasında ifa olunmuşdur. 

Sözlə musiqinin üzvi vəhdətini axtaran Ədilə xanım xorun 
da geniş imkanlarından vaz keçə bilməzdi. 1949-cu ildə müxtəlif 
kurslarda təhsil alan tələbə-bəstəkarların kollektiv yaradıcılıq işi 
olan Kantatanın yazılışına H.Xanməmmədov, R.Hacıyev, F.Qu-
liyeva, A.Babayevlə birlikdə Ədilə xanım da həvəslə qoşulur. 
S.Vurğun, M.Rahim, R.Rza, S.Rüstəmin şeirlərinə yazılan beş-
hissəli kantatanın birinci hissəsinin – “Gözəl Vətən”in müəllifi 
2-ci kurs tələbəsi Ədilə Hüseynzadə olur.  Azərbaycan Filarmo-
niyasında premyerası reallaşdırılan kantataya “Vışka” qəzetində 
(7 yanvar, 1950-ci il) rəy yazan L.Karagiçeva başlanğıc hissənin – 
xoşbəxt Vətəni vəsf edən gənclər xorunun nurlu, bayramsayağı 
ovqatını, sevinc dolu nikbinliyini qeyd edir. 

Bu kollektiv kantata rəhbəri L.Karagiçeva olan Tələbə Elmi 
Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə yazılmışdır.  Musiqişünasın xatır-
ladığı kimi, həmin əsər tələbə xoru və orkestri (dirijor Əşrəf Hə-
sənov), solist qismində çıxış edən, gələcəkdə vokal sənətinin us-

                         
1 Ədilə xanım Simfonik poemanı  əmək qəhrəmanı Bəsti Bağırovaya it-

haf etmişdir. 
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tadları olacaq Firəngiz Əhmədova, Sona Aslanova tərəfindən 
dinləyicilərin diqqətinə təqdim edilmişdir1. 

“Gözəl Vətən” (sözləri S.Vurğunundur) “Azərbaycan bəstəkar-
larının qarışıq xor və fortepiano ilə oxumaq üçün xor əsərləri” top-
lusunda (Bakı: Azərbaycan Dövlət Musiqi Nəşriyyatı, 1951) nəşr 
olunub. Bu musiqi ilə tanışlıq Ədilə xanımın xoru “təşkil etmək”, 
sadə, məlahətli və ifadəli musiqi obrazları yaratmaq bacarığını aş-
karlayır. Birinci bölmədə 6/8 vəzni çərçivəsində xanədaxili vurğu-
ların dəyişkənliyi kimi “fənd”in mahiranə tətbiqi bəstəkarın zəngin 
təxəyyülünə dəlalət edir. İkinci bölmə aşıq ritmləri üzərində qurula-
raq ümumi nurlu, bayramsayağı atmosferi tamamlayır2. 

Xor musiqisi sahəsində Ə.Hüseynzadənin ən miqyaslı yarat-
ması solistlər, xor və simfonuk orkestr üçün Tofiq Mütəllibovun 
şeirlərinə bəstələnmiş “Sülhün səsi” kantatasıdır (1953). Beş 
təzadlı hissədən ibarət bu möhtəşəm kantatada vətənpərvərlik, 
əmək və sülh mövzusu vəsf olunur3. 

Sonralar da bəstəkar xoru diqqətsiz qoymur. 1970-ci illərdə 
Nəsiminin qəzəllərinə a cappella xor üçün bəstələdiyi iki minia-
tür - “Neylərəm?” və “Üzün bərgi-güli-tərdir” bəstəkarın incə 
poetik duyumuna və zövqünə dəlalət edir. Orijinal heyət – tar, 
solistlər və xor üçün “Ərəb dostlarıma” kompozisiyası (şeir 
S.Rüstəmindir, 1972), habelə solo bariton, qadın xoru və simfo-
                         

1 Алиева Н.А. Людмила Карагичева. Баку:  Ишыг, 1981, 32 с, c. 24. 
2 Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun C.Cahangirov adına  Xoru (bə-

dii rəhbər Şəhla Ələkbərovadır)  tərəfindən təqdim edilən bu əsərin  aşıq-
sayağı  orta bölməsində saz alətinin  qoşulması  uğurlu tapıntı olub, səslən-
məyə məxsusi kolorit aşılayır. Bu kollektivin repertuarına  habelə Ə.Hüseyn-
zadənin  S.Rüstəmin şeirlərinə bəstələdiyi “Azərbaycan bayrağı” və “Ey Və-
tən” xorları daxildir.  

3 Vaxtilə Moskvada uğurla ifa olunan bu kantatanın partiturası, təəssüf, 
itirilmişdir.  2016-cı ildə Kantatanın partiturası   Azərbaycan Bəstəkarlar İtti-
faqı və S.Mümtaz adına  Azərbaycan Respublikası Dövlət  Ədəbiyyat və İn-
cəsənət Arxivinin (arxivin direktor müavini Aslan Kənana minnətdarıq)  lütf-
karlıqla təqdim etdiyi orkestr səslərinin əlyazması və xor klavirinin  müəllif 
əlyazması əsasında musiqişünas Xanlar Novruzov tərəfindən  bərpa olunmuş-
dur. Mətnin redaktoru Cavanşir Yusiflidir. Son variantda hissələrin adı be-
lədir:  “Ana Vətən” (I hissə), “Əmək nəğməsi”  (II hissə), “Xalqın qüdrəti” 
(III  hissə), “Sülhün səsi” (IV-V hissələr). 
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nik orkestr üçün “Oğlumun babasına” balladası (şeir G.Fəzlinin-
dir, 1975) Ədilə xanımın yaradıcılığının yetkin dövrünün məh-
suludur1. Sonuncu əsər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 
30 illiyinə bəstəkarın ithafıdır. Maraqlıdır ki, Ə.Hüseynzadə 
müharibə mövzusunun musiqi təcəssümünü verərkən hər hansı 
pafosdan özünü kənarlaşdıra bilmişdır: onun nəql etdiyi əhvalat – 
burada oğul cəbhədə həlak olmuş atası ilə xəyalən söhbət edir – 
sadə, sadə olduğu qədər faciəvidir. 

Ə.Hüseynzadənin erkən əsərləri arasında  Violonçel sonati-
nası (1948) və Simli kvartet (1952) bədii vəzifələrin peşəkarca-
sına, mahiranə icrası baxımından maraq kəsb edir. 

Ədilə xanımın şəxsi arxivində yer alan sənədlər sonatinanın 
Azərbaycandan kənarda da tanındığına dəlalət edir. Həmin sə-
nədlərdən bəlli olur ki, tanınmış pianoçu, pedaqoq, musiqişünas 
və bəstəkar Dmitri Blaqoy sovet bəstəkarlarının kamera əsərləri 
haqqında tədqiqatını hazırlayarkən Ə.Hüseynzadənin də sonati-
nasına diqqət yetirmiş, onun  bədii xüsusiyyətlərini yüksək də-
yərləndirmiş, iş proseində yaranan  bəzi  sualları cavablandır-
maq məqsədilə müəllifə məktubla müraciət etmişdir. Öz cavab 
məktubunda Ədilə xanım xüsusi olaraq vurğulayır ki, əsəri ya-
zarkən Ü.Hacıbəylinin “Azərbyacan xalq musiqisinin əsasları” 
kitabındakı qaydalara əməl etməyə çalışmışdır. “Musiqi materi-
alında mən bütövlükdə muğam prinsiplərinə dayaqlanıram. Qar-
şımda duran əsas  məqsəd muğamlardan bəhrələnərək sonatina 
yazmaq idi”, - deyə Ədilə xanım qeyd edir və sonra hər bir 
mövzunun məqamının seçimini əsaslandırır. Məsələn, bəstəkarın 
təbirincə, əsas mövzuda “kədərli” Şüştərin tətbiqi ilə yanaşı, 
Rasta sapmalar ümumi ovqatı bir növ yumşaltmaq məqsədini 
güdür. Daha sonra Ədilə xanım əsərin II hissəsi üzərində da-
yanaraq bu hissənin ifası qarşısında irəli sürdüyü tələbləri (“ifa-
çının daha artıq ürək hərarəti ilə çalması məsləhətlidir ”) bildirir. 

Üçhissəli sonatinada klassik struktur və silsilə quruluşunun 
qayda-qanunlarına ciddi riayət olunub. Əsər cəld-asta-cəld sxe-
mi əsasında yerinə yetirilib, hər bir hissənin janr ampluası mü-
                         

1
 Ə.Hüseynzadənin  iri formalı əsərləri haqqında  bax: Nikolayeva R.R.  

Bəstəkar və zaman // Qobustan, 1986,  № 3, s. 43-45. 
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hafizə edilib.  Bir qədər mülayim tempdə şərh olunan, raxmani-
novsayağı romantik ruhu, gənclik coşqusu ilə seçilən I hissə 
(Moderato allegro) ənənəvi sonata formasında, violonçelin qüs-
sə dolu monoloqu ilə açılan orta hissə (Largo) mürəkkəb üçhis-
səli formada,  skerso cizgilərini özündə ehtiva edən final (Vi-
vace) rondo-sonata formasında bəstələnib. Lakin bəstəkar  çox 
yaxşı mənimsədiyi klassik musiqi formalarının tətbiqində elə 
fantaziya, elə icadçılıq qabiliyyəti sərgiləyir ki, biz hər hansı bir 
hissənin struktur xüsusiyyətlərindən sərf-nəzər edərək musiqi 
fikrinin rəvan axınına varıb, obrazların gözəlliyindən, melosun 
füsunkarlığından əsl estetik zövq alırıq. 

Hər bir hissədə formanın tələblərinə uyğun olaraq bu və ya 
digər mövzuya qayıdarkən Ədilə xanım mexaniki təkrardan qa-
çır, fakturanı, ritmik rəsmi, harmoniyanı dəyişdirərək inkişafa 
canlı nəfəs aşılamağa müvəffəq olur. Məsələn, ABA1B1A sxe-
minə əsaslanan finalda mövzular hər dəfə yeni tonallıqda təqdim 
olunur. Hətta baş obraz (A) ikinci keçirilişdə tonallığını dəyişir: 
əsas A-dur D-dur-la əvəzlənir. Finalın ovqatının “yekrəngliyi” 
şəraitində bəstəkar dinamizasiya faktoru kimi tonallığın və fak-
turanın mütəhərrikliyindən bacarıqla istifadə edir. 

İki alətin dialoqunu qurarkən bəstəkar bir an da olsa mizan-
tərəzini nəzərdən qaçırmır: bu, həqiqətən iki bərabərdəyərli alə-
tin söhbətidir. Yeganə istisna violonçelin II hissədə peyda olan 
kadensiyasıdır. Bu monoloq, ümumiyyətlə, ağır templi Lento-
nun dramatik boyaları sonatinanın bütövlükdə “pozitiv” əhvalı 
çərçivəsindən kənara çıxır. 

Təsadüfi  deyil  ki,  bəstəkar,  xalq  artisti  Musa  Mirzəyev  
Ə.Hüseynzadənin 90 illik yubileyində çıxış edərkən əsərin tam-
dəyərli sonatanın tələblərinə cavab verdiyini vurğulayırdı. Düşü-
nürük ki, bəstəkara bu fikri israr etməyə əsas verən amil elə so-
natina çərçivəsinə sığmayan II hissənin dramatik məzmunu ol-
muşdur. Yəni burada, Aranovskinin təbirincə desək,  həm oyna-
yan, əylənən, həm də düşünən,  dərin duyğularla yaşayan insan 
da təqdim olunub1. 
                         

1 Aranovski M. Simfonik silsilənin dörd hissəsini İnsan konsepsiyasının 
musiqidə təcəssümü kimi yozur. Burada I hissə fəal, II hissə düşünən, III hissə 
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Beləliklə, üçhissəli silsilə daxilində maraqlı bir qruplaşma 
müşahidə olunur: “ciddi” aləmi təmsil edən 1-ci və 2-ci hissələr 
obrazca bir-biri ilə əlaqələndirilərək  daha sanballı təmsil olunur 
və yığcam oynaq final ilə qarşılaşdırılır. Obrazların tənasübündə 
müəyyən  disproporsiya dinləyiş əsnasında əsla hiss olunmur, 
çünki bəstəkar həyatın ən müxtəlif tərəflərini - hiss-həyəcanı, 
meditasiyanı və şənlik obrazlarını çox məharətlə vahid biçimli 
silsilə çərçivəsində bir araya getirmək bacarığı sərgiləyir. 

Sonatinanın qısa təhlilinin yekununda bir cəhəti də qabart-
maq vacibdir. Alətlərin duetdə ümumən bərabər əsaslarda təmsil 
olunmasına baxmayaraq, bəstəkar violonçeli bir qədər ön plana 
çəkərək, onun “vokal”, kantilenalı təbiətini “cizgiləyir”. Bu da 
müəllifin peşəkar müğənni olması ilə əlaqələndirilə bilər: vio-
lonçel gözəl, genişnəfəsli, vokal təbiətli melodiyalarla “təchiz” 
edilmişdir. Bu mənada I hissənin əsas mövzusu səciyyəvidir 
(nümunə 2): 

 

 
 

“Bahar ətirli” Violonçel sonatinası ilk dəfə 1950-ci ildə Bəs-
təkarlar İttifaqının Plenumunda İsaak Turiç və Vladimir Kozlov 
kimi mahir musiqiçilər tərəfindən ifa olunmuşdur. Sonralar bu 
əsərə xalq artisti Sabir Əliyev – Elmira Əliyeva dueti də üz tut-
muşdur.  

                                                          
oyun oynayan (əylənən),  IV hissə cəmiyyətdə yaşayan insanın həyatının müx-
təlif tərəflərini əks erdirir. Alimin fikrincə, simfoniyanın reallaşdırılması üçün 
həmin konsepsiyanın özəyini təşkil edən  fəaliyyət və meditasiya obrazlarının 
qarşı-qarşıya qoyulması tələb olunur. Bax: Арановский М.Г. Симфонические 
искания. Ленинград: Советский композитор, 1979, 288 с, с. 24.    
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 Bəstəkarlıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin yerinə yetir-
məli olduqları proqramda simli kvartetə xüsusi önəm verilir. Bu 
janr lakmus kağızı kimi tələbənin nəyə qadir olduğunu üzə çı-
xarır. Onu da deyək ki, Ədilə xanım tammetrajlı kvartet yazma-
mışdan öncə qələmini belə bir simli ansambl və nəfəsli alətlər 
kvarteti üçün pyeslər yazmaqda sınamışdır1.  

R.Nikolayeva bu miniatürlərdə bəstəkarın təsviri xarakter da-
şıyan fəndlərdən ixtiraçılıqla istifadə etdiyini qeyd edir. Məsə-
lən, nəfəs alətləri kvarteti üçün “Bahar” pyesində bülbülün zən-
guləsinin imitasiyası musiqiyə bahar təravəti gətirir. Adı çəkilən 
əsərlərdə ansamblı yaradan səslərin fərdiləşdirilməsinə, eyni 
zamanda bir-biri ilə təbii uzlaşdırılmasına nail olmaq cəhdi 
təqdirəlayiqdir. 

 Simli kvartet (1952) Azərbaycanda bu janra ilk müraciət-
lərdən idi. Klassik dördhissəli struktur çərçivəsində bəstəkar elə 
gözəl, məntiqli, hər hissədə məxsusi cizgilər aşılanmış musiqi 
toxuması yaradır ki, kvartet texnikasının mənimsənilməsini əya-
ni sərgiləyən bu cəhət sonucda kompozisiyaya “güzəşt” deyilən 
münasibəti “ləğv” edir: materialın üzvi surətdə inkişaf etdiril-
məsi, alətlərin ahəngdar təmasının qurulması, hər hissənin fərdi 
və fərqli obraz-emosional simasının yaradılması kvartetin mə-
ziyyətlərindəndir. 

Proloq rolunu icra edən I hissə öz epik vüsəti, başlanğıc ob-
razın iradəli xarakteri ilə yadda qalır. Hissə yığcam sonata forma-
sında yazılmışdır. Musiqi fikrinin son həddəcən konsentrasiyası 
körpü, tamamlama funksiyası icra edən  musiqinin, ramplissaj-
ların cəlb olunmasını artıq edir. Belə ki, əsas partiya (Bayatı-
Şiraz) daxilində materialın ardıcıl inkişaf etdirilməsi – partiyalar 
imitasiyalarla zəngindir – dinamik və həyəcanlı ovqatın yaran-
masına  gətirib çıxarır.  Köməkçi partiyada işıqlı Segah boyası-
nın qatılması ilə ümumi atmosfer durulsa da, akkompanementdə – 
burada faktura aparıcı və müşayiət edən səsə aydın bölünüb – 
tremolonun bir an belə ara verməyən “uğultusu” gərginliyin sən-
giməsinə macal vermir. Köməkçi partiya da işlənmə elementləri 
                         

1 Yuxarıda  artıq  adı çəkilən simli kvartet üçün iki pyes, ağac-nəfəsli 
alətlər kvarteti üçün “Bahar” və “Rəqs” pyesləri nəzərdə tutulur.  
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ilə zəngin olduğundan onun və “qanuni” işlənmə şöbəsinin ara-
sında həddi dəqiq müəyyənləşdirmək çətindir. Reprizanın kö-
məkçi partiyada yaranan gərginliyin yüksək zirvəsi ilə üst-üstə 
düşməsi sonata formasının ayrı-ayrı bölmələri arasında hüdudla-
rın şərtiliyinə dəlalət edir. Yalnız sonda eyniadlı major tonallı-
ğında peyda olan köməkçi mövzu bir növ koda funksiyası icra 
edərək özü ilə nurlanma ovqatı gətirir. 

II hissə – ənənəvi skerso – mürəkkəb üçhissəli formada ya-
zılsa  da,  vahid  obraz  aləmini  təqdim  edir.  Skersonun  simasına  
özəllik aşılayan cəhət ritmik rəsmin “şıltaq”lığıdır, məxsusi poli-
metriyadır. Belə ki, əsas mövzuda xanənin güclü nisbətinin daim 
“pərdələnməsi”, sinkopalı fiqurların bolluğu oynaq, şux əhvalın 
güclənməsinə gətirib çıxarır. Əsas vəzn 2/4 olsa da, rəqs mövzu-
sunun triollarla şərhi burada 6/8 ölçüsünün gizli “fəaliyyətinə” 
dəlalət edir. Təsadüfi deyil ki, orta bölmə elə həmin 6/8 ölçüsün-
dədir və başlanğıc şöbənin ritmik özgünlüyündən məhrumdur.  

III hissədə “düşünən insan” (M.Aranovski) obrazını yaradar-
kən bəstəkar sınanmış texnikaya – polifonik yazı tərzinə üz tu-
tur. Yeri gəlmişkən bəstəkar B.Piqovat Qnesinalar adına Musiqi 
Pedaqoji İnstitutunda öz kompozisiya dərslərini xatırlayarkən 
yazırdı ki, məşhur musiqiçi, pedaqoq, polifoniya üzrə mütəxəs-
sis H.İ.Litinski ona forma qurarkən çətinlik yaransa, məhz fuqa 
kimi möhtəşəm vasitəyə əl atmağı məsləhət görmüşdür. 

Ə.Hüseynzadənin yaratdığı fuqa ilk əvvəl öz səlis üçhissəli 
quruluşu ilə seçilir. Nadir gözəlliyə malik mövzu kifayət qədər 
böyükdür – səkkizxanəli period formasında yazılıb, aydın nəzərə 
çarpan nüvə və ümumi hərəkət formalarına bölünür (nümunə 3): 
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Sonra bəstəkar qayda-qanuna uyğun olaraq mövzunu qalan 
üç səsdə də keçirir, lakin bu, yeknəsəqlik yaratmır. Əksqurumun 
özü də olduqca ifadəlidir, mövzunun ayrı-ayrı səciyyəvi intona-
sıyalarını özündə ehtiva edir. Orta bölmədə (işlənmədə) Ə.Hü-
seynzadə mövzunun inversiyasını da, strettavari keçirilişini də 
təqdim edir, gərginliyin artımı ilə səciyyələnən inkişaf əsnasında 
yeni ritmik fiqura əsaslanan qurumun törəməsi təzad yaradaraq, 
obrazı daxildən dinamikləşdirir. Kulminasiya məqamında po-
lifonik faktura tərk olunur: bu zaman ritmik unisona əsaslanan 
ibarənin təqdimatı olduqca ifadəlidir. Reprizada aydın nəzərə 
çarpan müşayiət fonunda (violonçellərin partiyası) səslərin poli-
fonik münasibətləri davam etdirilir, üstəlik işlənmədən “yadi-
gar” qalan onaltılıqların naxışları musiqi toxumasına əlavə rəng 
qatır. Ümumiyyətlə, III hissədə fuqanın bütün tələbləri yerinə 
yetirilsə də, onun şah damarını daimi inkişaf, gərginliyin arası 
kəsilməyən artımı müəyyənləşdirir. Bir daha aydın olur ki, iste-
dadlı bəstəkarın əlində istənilən texnika yalnız bədii obrazın 
dolğun açılmasına xidmət edən vasitədir. 

Ə.Hüseynzadənin bu fuqasına özəllik aşılayan cəhət onun si-
masının parlaq milliliyidir. Yəni Avropa musiqisində təşəkkül 
tapmış fuqa Ədilə xanımın mahir əlləri altında həm də milli 
məzmun ifadə etmək iqtidarını sərgiləyir. Bəstəkarın bu yöndə 
axtarışları Q.Qarayev, C.Hacıyevin axtarışları ilə üst-üstə düşür. 
Eyni zamanda onun intonasiyalarının özəl milli xüsusiyyətləri 
gah Qarayevin “Yeddi gözəl”i, gah C.Hacıyevin “Sülh uğrunda” 
poemasının səciyyəvi dönümləri ilə səsləşərək dövrün “intonasi-
ya fondu”nun mövcudluğu haqqında düşüncələrə sövq edir. 

Simli kvartetin finalı daha ənənəvi həll edilib. Burada baş-
lanğıcda bərqərar olan tokkatavari hərəkət hissənin sonunacan 
qüvvədə qalır. Rondo-sonata formasında yazılan bu hissənin 
ikinci mövzusu aşıq musiqisinin səciyyəvi dönümləri və ritmi 
üzərində qurulub. 

Sonda bəstəkar tempi səngidərək, qurtarmaq bilməyən hərə-
kət, fəaliyyət obrazının inkişafını dayandıraraq, təntənəli xarak-
ter daşıyan koda (Pesante) ilə əsəri tamamlayır. 
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Ə.Hüseynzadənin simli kvarteti zamanında Azərbaycan kame-
ra musiqisinin əlamətdar nümunəsi kimi dəyərləndirilmişdir. “So-
vet musiqisi. Nəzəri, tənqidi məqalələr” toplusunda D.Jitomirski 
və Z.Bağırov 1952-ci ildə  Bəstəkarlar İttifaqının plenumunda ifa 
olunan 1  bu kvarteti Azərbaycan bəstəkarlarının “yaradıcılıq 
uğurları” sırasında nəzərdən keçirərək, “gənc müəllifin profes-
sionallıq baxımından artımına” dəlalət edən bu “istedadlı” əsərdə 
“polifonik vasitələrdən sərbəst bəhrələnmək” məharətini və II 
hissənin “fakturasının zərifliyini” xüsusi vurğulayırlar2. 

Beləliklə, Ə.Hüseynzadənin elə erkən əsərləri, ilk növbədə 
Simli kvarteti onu Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin “milli for-
ma və xəlqiliyin məhdud anlanılmasından imtina edən”, “pro-
fessional mədəniyyəti uğurla mənimsəyən” aparıcı gənc nü-
mayəndələri cərgəsinə çıxartdı3. 

 
*** 

 
Ədilə Hüseynzadənin Azərbaycan musiqi tarixində özəl 

mövqeyi onun vokal musiqi janrlarında fəaliyyəti və qazandığı  
nailiyyətlərlə bağlıdır. Vokal lirika sahəsində bəstəkarın yaratdı-
ğı nümunələrin sayı 70-ə yaxınlaşır. İlk vokal əsərini bəstəkar 
1943-cü ildə, sonuncunu isə 80-ci illərin ikinci yarısında bəstə-
ləmişdir. Burada o, Üzeyir Hacıbəylinin və Asəf Zeynallının 
ənənələrinin davamçısı kimi çıxış etmiş, bir neçə onillik ərzində 
bu janra mütəmadi müraciət edərək milli musiqini, şübhəsiz, bə-
dii dəyəri yüksək olan, mövzuca rəngarəng təkrarsız nümu-
nələrlə zənginləşdirə bilmişdir. Azərbaycan sənətində romansa 
maraq həmişə müşahidə olunmuşdur. Lakin bu və ya digər bəs-
                         

1 Əsərin daha bir ifası haqqında  məlumat 1953-cü il 11 yanvar tarixli  
“Bakinski raboçi” qəzetində yer alıb. A.Əliyev, M.Tağıyev, R.Seyidzadə və 
S.Əliyevdən ibarət simli kvartet Konservatoriya zalında Haydn, Şuman, Çay-
kovski ilə bir  sırada “gənc  bəstəkar  Ə. Hüseynzadənin” də simli kvartetini 
ifa edib. 

2  Д.Житомирский, З.Багиров. Музыка советского Азербайджана // 
Советская музыка. Теоретические, критические статьи. Москва: Госу-
дарственное Музыкальное Издательство, 1954, с. 480-523, с. 513. 

3 Yenə orada. s. 486-487. 



 561 

təkarın yaradıcılıq irsində vokal musiqi, qoy əhəmiyyətli olsun, 
amma iri simfonik, xor opuslarının bir növ kölgəsində qalmışdır. 

Əvvəlcədən onu da vurğulamaq istərdik ki, Ədilə xanımın 
vokal əsərlərini  kütləvi musiqi janrlarına aid etmək çətindir. Yə-
ni onun bəstələdiyi vokal miniatürlər, hətta mahnılar belə ali 
akademik üslub çərçivəsində qalır. 

Ə.Hüseynzadənin vokal musiqi sahəsində yaratdığı nümu-
nələr janrca, xaraktercə bir-birindən çox fərqlidir. İlk əvvəl bəs-
təkarın müraciət etdiyi şairlər çevrəsinə nəzər yetirək. Burada 
klassik Azərbaycan ədəbiyyatının Nizami, Nəsimi, Füzuli, Na-
təvan kimi möhtəşəm  təmsilçiləri, həm də XX əsr poeziyasının 
əlvan palitrası – S.Vurğun, M.Rahim, R.Rza, Ə.Cəmil, N.Rə-
fibəyli, B.Vahabzadə, N.Xəzri və digərləri də təmsil olunub. Əsl 
poeziya xiridarı olan bəstəkarın ən mühüm keyfiyyətlərindən 
biri şeirə, sözə son dərəcə həssas münasibətdir: romansların 
əksəriyyətində məhz söz, ona adekvat intonasiya tapmaq cəhd-
ləri əsasdır. 

Ə.Hüseynzadənin ilk romanslarından biri – “Vəslin həvəsi”  
Ü.Hacıbəylinin yaratdığı yeni janr - qəzəl-romans janrında yazıl-
mış ən uğurlu nümunələrdəndir. 

Böyük ustadın “Sənsiz” və “Sevgili canan” miniatürləri janr 
definisiyasının müxtəlifliyi ilə seçilir: musiqili qəzəl, romans, 
qəzəl-romans, təsnif-romans. “Musiqili qəzəl” terminini bəstə-
kar özü təklif etmişdir1. 

Üzeyir bəy həmin musiqili qəzəl formasının yaranması barə-
də söz açarkən qeyd edir ki, bu, “təsadüfi mahnı deyil, müvafiq 
məqamlar əsasında yazılmış və inkişaf etdirilmiş melodiyadır; 
bu melodiya Avropa romansları tərzinə yaxınlaşır”2. 

Ə.Hüseynzadə üçün  model rolunu, heç şübhəsiz, Üzeyir bə-
yin romansları icra etmişdir. Bəstəkar özünü  çox diqqətcil, ni-
zam-intizamlı tələbətək sərgiləyir: hiss olunur ki, o, Ustadın 
dərslərini yaxşı mənimsəmişdir. 
                         

1 Bu  barədə  bax: Z.Dadaşzadə. Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığında qəzəl // 
Üzeyir  Hacıbəyli  (məqalə, oçerk, esse, arxiv materialları).  Elmi redaktor və 
tərtibçi A.Tağızadə. Bakı: Şərq-Qərb, 2015, s. 247-267. 

2 Vətən müharibəsi günlərində Azərbaycan sovet musiqisi. Bakı: 1945, s. 9. 
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“Vəslin həvəsi”ndə də kompozisiyanın “sima”sını Üzeyir 
bəydə olduğu kimi, qəzəlin strukturu və vəzni müəyyənləşdirir. 
Burada da üçhissəli forma “məqam dramaturgiyası” əsasında ye-
tişdirilir. Başqa sözlə, bəstəkar Azərbaycan muğamlarının baş-
lıca prinsipi – forma, melos və məqamın sıx təmasından təkan 
alır. Daha sonra, araşdırılan nümunədə də fortepiano partiyası 
ansamblın bərabərhüquqlu üzvü olub, inkişafa fəal müdaxilə 
edir. Nəhayət, elə ilk xanədən bəyan olunan məxsusi ritmik fiqur 

–  – onu romans-qəzəl janrının ən sə-
ciyyəvi nişanəsi adlandırmaq olar – burada da əsas rolun icra-
çısıdır. 

Amma eyni zamanda “Vəslin həvəsi”ni “Sənsiz” və “Sevgili 
canan”ın təkcə cansız bir surəti adlandırmaq düzgün olmazdı. 
Ədilə xanım Üzeyir bəyin cəlb etdiyi vasitələrə üz tutaraq onlara 
məxsusi bir təravət aşılaya bilmişdir. İlk əvvəl seçilmiş qəzəlin 
nüanslarına varmaq, əruzun qaydalarına riayət edərək musiqi 
təhkiyəsini son dərəcə təbii təşkil etmək, məqam çalarlarını düz-
gün müəyyənləşdirmək bacarığını qeyd edək. 

“Vəslin həvəsi”ndə qəzəl şeir forması üçün tipik mövzu işlə-
nir: eşq, hicran dərdi, vüsal intizarı. Öz “müfəssəlliyi” və dina-
mizmi ilə fərqlənən piano prelüdü romansın obrazını psixoloji 
və emosional cəhətdən hazırlayır. Polifonik ünsürlərin musiqi 
toxumasına ehmallıca daxil edilməsi, müəyyən mənada hətta iş-
lənmə elementlərinin qatılması piano partiyasına bəstəkarın xü-
susi önəm verdiyinə dəlalət edir. Onu da deyək ki, fortepiano 
partiyasını təcrid edib tamdəyərli fortepiano pyesi tək ayrı-ayrı-
lıqda ifa etmək mümkündür. Təsadüfi deyil ki, romansın forte-
piano versiyası (müəllif Ülviyyə Hacıbəyovadır) mövcuddur. 

Prelüddə baş “personaj” – dəfin zərblərinin imitasiyası olan 
məxsusi döyünən ritm bəyan olunur1. Eyni zamanda yuxarı xətdə  
bəstəkar əvvəlcədən bütün romansa sirayət edəcək leytmotivi – 
                         

1 Həmin ritmə Üzeyir  bəy 1927-ci ildə işıq üzü görən  “Azərbaycan türk 
el nəğmələri” məcmuəsində – xalq  nəğmələrini “tərtib” edərkən artıq müra-
ciət etmişdir (“Zəhmətin işığı” nəğməsinə bax).  Bu ritm “milli beşhecalı rit-
mik formul”un (Abezqauz) bir variantıdır. 
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həmin leytmotiv fakturanın bütün laylarında keçirilir – yer-
ləşdirir. Yəni elə ilk xanədə əsərin başlıca musiqi ideyası özünü 
əyani göstərir. Həmin leytmotiv dəfələrlə, o cümlədən piano 
interlüdlərində səsləndirilərək, bir növ qəzəldəki rədiflə mü-
qayisə doğurur, formaya qeyri-adi vəhdət aşılayır (nümunə 4): 

 

 

 

    
Nizami qəzəli (tərcümə Əlağa Vahidindir) əruzun həzəc bəh-

rinin səkkizinci növünə uyğundur: romansın vokal xəttinin ritmi 
bütövlükdə vəznin tələblərinə tabe etdirilib (nümunə 5): 

 

 
 

“Vəslin həvəsi” fis-Şurda bəstələnib. Bəstəkar “Azərbaycan 
xalq musiqisinin əsasları” dərslərində əxz etdikləri bilikləri bu-
rada çox uğurla tətbiq edir. Cavab cümləsi iki dəfə təkrar olunan 
period formasında yazılan ilk bölmədə maraqlı bir “sapma” diq-
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qəti cəlb edir: periodun iki cümləsi arasında bəstəkar dörd xanə-
lik “izafi” fraqment – vokalizasiya daxil etmişdir. Bu yolla bəs-
təkar əruzun və klassik formanın qəliblərindən özünü kənarlaş-
dıra bilmiş, musiqinin cərəyanını bir qədər sərbəstləşdirmişdir. 

Birinci bölməni “səliqə” ilə yekunlaşdırıb, bəstəkar fortepia-
no interlüdü vasitəsilə çox təbii və rəvan surətdə Şüştər məqamı-
na modulyasiya gerçəkləşdirir. “Lirik” Şurdan sonra “kədərli” 
Şüştərin səslənməsi emosiyanın qəzəl beytinə uyğun (“Boşkən 
gəmisi ömrümüzün heyf onu rüzgar/ Coşqun ləpələrlə dərin üm-
manə yetirdi”) daha çılğın ifadə olunmasını təmin edir. Əsas 
məqam-tonallığa enişdən əvvəl yenidən vokalizasiyanın “müda-
xiləsi” formada simmetriya yaradır. 

“Vəslin həvəsi”nin bədii məziyyətləri – forma kamilliyi, for-
tepiano partiyası və vokalın sıx rabitədə çıxış etməsi, kompozisi-
yaya vəhdət aşılayan leytmotivin mövcudluğu – Ə.Hüseynzadə-
nin romansının mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndiril-
məsinə səbəb olmuşdur. Məsələn, “SSRİ xalqlarının musiqi ta-
rixi” kitabının səhifələrində oxuyuruq: “Nizaminin sözlərinə 
başqa vokal əsərlər də yaradılmışdır. Onların arasında daha çox 
dəyər kəsb edən nümunə Ə.Hüseynzadənin “Vəslin həvəsi”dir”1. 

1949-cu ildə rus poeziyasının klassiki A.S.Puşkinin anadan 
olmasının 150 illik yubileyi geniş qeyd olunurdu. Azərbaycan  
bəstəkarları bu yubileyə bir sıra əsərlər ərməğan etmişlər. Q.Qa-
rayevin orijinal mətnə müraciətlə yazılmış iki “lirik şeiri” ilə ya-
naşı, Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş mətnlərdən istifadə 
edən S.Hacıbəyovun (“Quşcuğaz”), A.Rzayevanın (“Oxuma, 
gözəl”), Ş.Axundovanın (“Çiçək”), habelə Ə.Hüseynzadənin 
(Bülbül”, “Gül”) romanslarını qeyd edək. 

“Bülbül” romansının (tərcümə M.Rahimindir) bütün gözəlli-
yi melodiyada təmərküzləşib. Onun orta bölməsi intonasiya ba-

                         
1 История музыки народов СССР. 1941-1945, т. 3. (гл. ред. Ю.В.Кел-

дыш). Москва: Советский композитор, 1972, 544 с., с. 449. Ə.Hüseynza-
dənin Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının kitabxanasında saxlanılan  əlyazma-
ları arasında  Nizaminin qəzəlinə  yazılmış daha bir nümunə – “Ay üzlü Ni-
garım” romansı aşkar olunmuşdur. 1947-ci ilə aid bu  vokal əsərdə formanı 
daha sərbəst qurmaq cəhdi nəzər-diqqəti cəlb etdi.  
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xımdan M.Qlinkanın “Oxuma, gözəl” romansını xatırladır. Zahi-
rən sadə, aydın musiqi dilində yazılan, amma son dərəcə məla-
hətli “Bülbül” romansını bir qədər fərqli rakursdan- ifaçılıq nöq-
teyi-nəzərindən araşdırmağa çalışaq. Vokal sənəti mütəxəssis-
lərinin fikrincə, romans ifaçılar qarşısında bir sıra önəmli vəzi-
fələrin həlli problemini irəli sürür. 

İlk əvvəl bəstəkarın məhz bu mətnə müraciətinin təsadüfi ol-
madığını qeyd etməliyik. Bəllidir ki, Şərq poeziyasında bülbül 
və gül obrazları geniş intişar tapmışdır. Puşkin həmin obrazları 
fəlsəfi səpkidə yozaraq  dramatizasiyaya yol verməmişdir: onun 
yozumunda bülbül obrazı ön plana çəkilir. Güman etmək olar ki, 
klassik poeziyanı dərindən anlayan və bilən Ədilə xanım məhz 
bu səbəbdən “Bülbül”ə – özündə şərq motivlərinin izlərini daşı-
yan mətnə üz tutmuşdur. 

Müasir vokal musiqinin mahir təfsirçisi Fəridə Məmmədova 
“Bülbül”ü vokal lirikanın müntəxəbati əhəmiyyət kəsb edən nü-
munəsi kimi səciyyələndirir. Müğənninin təbirincə, vokalla məş-
ğul olmağa başlayan gənclər üçün aydın klassik üçhissəli for-
mada yazılan, gözəl poeziyaya əsaslanan (özü də Azərbaycan 
dilinə tərcümə olunmuş variantın tətbiqini qeyd edək) bu roman-
sa müraciətin faydası şübhəsizdir. Çünki romans yüksək po-
zisiyada legato ifa üsulunun mənimsənilməsinə kömək edə bilər. 
Başqa sözlə, həm də konkret vərdişin əxz olunması – özü də 
bədii baxımdan gözəl nümunə timsalında – həyata keçirilir. 

“Bülbül” kimi üçhissəli formada yazılan “Gül” romansı 
(Puşkin, tərcümə R.Mikayılındır1) əhvalca son dərəcə kədərlidir. 
Özü də bəstəkar bu əhvalın çərçivəsindən kənara çıxmır ki, bu 
da bəzi tədqiqatçılara romansı “matəm odası” kimi səciyyələn-
dirmək imkanı vermişdir. 

50-60-cı illərdə yazılan romanslarda Ədilə xanımın müraciət 
etdiyi şairlərin çevrəsi genişlənir, buna müvafiq olaraq, musiqi 
həlli də müxtəlifləşir. Bu cəhət tədqiqatçıların diqqətindən ya-
yınmamışdır. Məsələn, E.Nikomarova Ə.Hüseynzadənin musi-
qisinin emosionallığından, vokal xəttə xas sadəlik və təbiilikdən 

                         
1  Mikayıl Rəfilinin imzalarından biridir. 
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söz açıb, son zamanlar onun romanslarında “fakturanın və har-
moniyanın daha rəngarəng olduğunu” qeyd edir1. 

Özü də bir cəhət önəmlidir: Ədilə xanım vokal musiqidə hə-
mişə mövzudan, şeirin xüsusiyyətlərindən təkan alır. Belə ki, 
ana obrazı ilə bağlı iki romansın həlli son dərəcə sadəliyi ilə 
fərqlənir. “Yat, mənim gül balam” mahnısında (şeir İsgəndər 
Coşqunundur) bəstəkar “qəlizləşdirməyə” ehtiyac duymayaraq, 
sadə, məftunedici layla yaradır. Eyni sözləri illər uzunu həsrətin-
də olduğu anasına ünvanladığı “Əziz ana” (şeir  Ramiz  Heydə-
rindir) mahnısına da aid etmək olar. 

S.Vurğuna müraciətlə yazılmış “Ceyran” romansı, əksinə, 
öz orijinal strukturu və fakturası ilə seçilir. Burada bəstəkar sev-
diyi şairin “Muğam” poemasının 1-ci nəğməsindən çox kiçik 
fraqmentə müraciət edərək insan qəlbində təbiətlə görüşdən do-
ğan heyranlıq hissini ifadə edə bilmişdir. Onun yaratdığı üçhis-
səli formada güzgülü simmetrik quruluşun cizgiləri səciyyəvi 
olub, bəstəkarın hər bir konkret halda qəliblərdən uzaqlaşaraq, 
mövzuya uyğun gələn forma qurmaq bacarığını sərgiləyir. 

Ə.Hüseynzadə yaradıcılığında rəqsvari, şux xarakterli xalq 
nəğmələrini xatırladan nadir nümunələrdən biri – “O gözü cey-
ran” (şeir İ.Soltanındır) – bəstəkarın obraz və rəng palitrasının 
çox əlvan olduğunu əyani nümayiş etdirir. 

                       
* * * 

                    
1970-ci illərin ikinci yarısında Ədilə Hüseynzadə, yaradıcılı-

ğının zirvəsi olan “Duyğular” vokal silsiləsi üzərində çalışır.  
Silsilənin ərsəyə gəlməsinə təkan verən əsas amil “fikir poeziya-
sı” (Məmməd Arif) yaradan Rəsul Rzanın yenilikçi ruhlu şeirləri 
olmuşdur. Sərbəst vəzndə yazılan həmin şeirlər zamanında ədə-
biyyat aləmində böyük rezonans doğurmuş, qızğın polemikaya 
səbəb olmuşdur. Sonucda R.Rzanın yeni üslublu şeirləri Azər-
baycan poeziyasında keyfiyyətcə yeni mərhələ kimi qiymətlən-
                         

1  Никомарова Э.М. Камерные вокальные сочинения азербайджан-
ских композиторов // Музыка Азербайджана. Москва: Государственное  
музыкальное издательство, 1961, с. 247-255, с. 253. 
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dirilmişdir. Məmməd Arif R.Rzanın şeirlərinin məziyyətlərinin 
nədən ibarət olması sualına : “...fikir, fikir və yenə də fikirdir”, - 
deyə cavab verib mühüm əlavə edir: “Poetik rənglər, səslər, söz-
lər, ahənglər, təsirli bədii xəyallar və məcazlar, təzə bənzətmə-
lər, tutarlı tizfəhm aforizmlər, həkimanə kəlamlar vasitəsilə ifa-
də olunan fikir!”1 

Ədilə Hüseynzadə müxtəlif çıxışlarında bildirirdi ki, onu hə-
mişə R.Rza poeziyasının humanizmi, fəlsəfəsi, səmimiyyəti və 
fikir dərinliyi cəlb etmişdir: “Şair həyat – hər birimizi həyəcan-
landıran, narahat edən, sevindirən, xoşbəxt edən mətləblərdən 
yazır, həyatın ən mürəkkəb ziddiyyətlərini və dramatizmini üzə 
çıxarır, dünyanın taleyi, eyni zamanda hər bir insanın kiçik se-
vinc və məhrumiyyətləri barədə düşüncələrə dalır”. 

Bəstəkarın səmimi etirafına görə, o, R.Rzanın fəlsəfi şeirləri-
nə elə dərindən varır ki, həmin şeirlər onun gücünü, taqətini alır, 
musiqidə ifadəsini tapmayana qədər rahat buraxmır. 

Onu da deyək ki, 60-ci illərin ikinci yarısından başlayaraq 
sovet musiqisində “poeziyaya doğru hərəkat” hadisəsi müşahidə 
olunur. Bu problemin aktuallığı, M.Sabininanın təbirincə, “poe-
ziyanın, səslənən sözün ictimai həyat faktoru, şəxsiyyətin forma-
laşması və tərbiyəsi faktoru kimi – axı poeziya insana ətraf 
aləmlə münasibətlərini dərk etməyə kömək göstərir - rolunun 
möhtəşəm şəkildə artması ilə” şərtləndirilib2. 

R.Rza poeziyasına üz tutan Ə.Hüseynzadə ilk əvvəl sözə, 
onun məna çalarlarına qayğıkeş münasibət sərgiləyir. Buradaca 
qeyd edək ki, XIX əsrdə geniş intişar tapan vokal lirikanın inki-
şafında iki əsas şaxə nəzərə çarpır.  Şubert, Brams kimi sənəkar-
larla təmsil olunan kamera-vokal nümunələrdə (birinci şaxə) 
musiqi “baş rejissor” rolunu icra edir: mahnıvari başlanğıc üs-
tünlük təşkil edir, şeirin ümumi ab-havasının əks etdirilməsinə 
diqqət yetirilir.  Bu da kuplet formasının daha çox istifadə edil-
məsinə gətirib çıxarır. İkinci şaxəyə aid vokal əsərlərdə (şərti 
                         

1 Məmməd Arif. Fikir poeziyası //Məmməd Arif. Seçilmiş əsərləri. I cild. 
Bakı: Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1967, s. 570-578. s. 570-571.  

2 Сабинина М. Шостакович-симфонист. Драматургия, эстетика, 
стиль. Москва: Музыка, 1976. 478 с, с. 368. 
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olaraq, Şuman – Volf şaxəsi) poetik mətn formanı da, vokal üs-
lubu da müəyyənləşdirir. Formada şeirdəki hər bir nüansa həssas 
yanaşmadan irəli gələn “sərbəst nəfəs” hökmrandır. 

Ədilə xanımın 70-80-ci illər yaradıcılığında ikinci şaxənin 
əlamətləri özünü açıq-aşkar göstərir. O özü də “Romans axşamı” 
televiziya verilişində (18 oktyabr, 1976) çıxış edərkən şeirlərdə-
ki “dərin dramatizmi göstərmək” üçün silsilədə danışıq tərzinə 
yaxın reçitativ-deklamasiya üslubunun əsas götürüldüyünü vur-
ğulayırdı. 

R.Rza bəstəkarın yaradıcılıq işini bəyənərək, romansları öz 
şeirlərinin “ikinci həyat”ı kimi dəyərləndirmişdir. Şair kitabla-
rından birini Ə.Hüseynzadəyə aşağıdakı yadigar yazısı ilə bəxş 
etmişdir: “Tellərin dili ilə könül nəğmələrini dilləndirən xalqı-
mızın sənətkar qızı Ədilə xanıma ən xoş arzularla”. 

Ə.Hüseynzadənin şəxsi arxivində saxlanılan əlyazmalardan  
bəlli olur ki, silsiləyə daxil olan on romansdan altısını o, 1970-ci 
ildən başlayaraq ardıcıl surətdə 1976-cı ilə qədər bəstələmişdir. 
Həmin romanslar aşağıdakı qaydada sıralanıb: “Yaşamaq”, 
“Mənim arzum”, “Başqa vərəq”1, “Yenə, yenə ürək haqqında”, 
“Gözlərin matəmi. Xirosima!.. Xirosima!..”, “Kövrək budaq”. “ 
Qoy sevinc mənimlə yaşasın” musiqili-ədəbi televiziya verilişin-
də (12 iyun, 1978-ci il) Ədilə xanım  R.Rzanın şeirlərinə daha 
iki romans üzərində çalışdığını bildirir. Son variantda  N.Rəfi-
bəylinin sözlərinə yazılmış iki romans əlavə edib, onların ümu-
mi sayını 10-a çatdıraraq,  romansların ardıcıllığında təshihlər 
edərək, Ə.Hüseynzadə tamamlanmış bir kompozisiya təqdim 
edir. R.Rzanın təklifi ilə silsiləyə “Duyğular”2 adı verilir. 

Əlbəttə,  “Duyğular”da süjet xətti axtarmaq əbəsdir. Bəstəkar 
müxtəlif şeir kitablarına daxil olan parçaları seçərək onları mü-
əyyən dramaturji xəttə tabe etdirir, bir rejissor kimi silsiləni özü 
qurub yaradır. Nəticədə əhvalca müxtəlif obrazlar sırası – şairin 
                         

1 Son variantda Ə.Hüseynzadə bu vokal  miniatürü “Soruşuram sevinc-
dən” (şeirin ilk misrasıdır) adlandırmışdır.  

2 R.Rzanın “Duyğular, düşüncələr”  adı altında  işıq üzü görən  kitabı var. 
Şair “Duymalar”  başlığı  ilə nəşr olunan şeirlər silsiləsinin, habelə “Duyğu-
lar” şeirinin müəllifidir. 
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hikmətli fikirlər çələngi təqdim olunur. Özü də elegiya tipli 
romanslar üstünlik təşkil etsə də, bəstəkar mövzu çevrəsini yal-
nız fəlsəfi, intim lirika ilə məhdudlaşdırmır, Azərbaycan musi-
qisində ilk dəfə vokal musiqiyə böyük ictimai-siyasi səslənməyə 
malik motivlər də daxil edir. 

Onu da deyək ki, vahid süjet xəttinin olmaması musiqişünas 
T.Hüseynovaya “Duyğular”ı vokal süita kimi səciyyələndirməyə 
əsas vermişdir1. Əlbəttə, ilk nəzərdə romanslar arasında əlaqələri 
aşkarlamaq asan deyil. Lakin, şübhəsiz, burada miniatürlərin 
növbələşməsində müəyyən məntiq, vokal hissələr arasında into-
nasiya bağlantıları, təkrarlanan motivlər var. Odur ki, fikrimizcə, 
yığcam və mənaca dolğun “silsilə” janr definisiyası burada daha 
münasibdir. 

Hər bir miniatürün qısa səciyyəsini verməmişdən öncə bir 
məsələyə də toxunmaq istərdik. V.Silvestrov vokal musiqi haq-
da düşüncələrini bölüşərkən qeyd edir ki, musiqini şeirə “sırı-
maq” deyil, məhz şeirin nə demək istədiyinə, sənin qarşında 
hansı tələblər irəli sürdüyünə fikir verilməlidir. Onda romans de-
yil, daha çox alman musiqisində tətbiq oluanan “lied” janr atri-
busiyasının tətbiqi yerinə düşər2. Ümumiyyətlə, poetik mətnin 
liderliyi şəraitində çox zaman bəstəkarlar hətta “səs və fortepia-
no üçün şeir” definisiyasına üstünlük verirlər. H.Volfun “Möri-
kenin şeirləri”ni, N.Myaskovskinin vokal musiqisini xatırladaq. 
Qara Qarayev də Puşkinin mətnlərinə yazdığı miniatürləri məhz 
“lirik şeirlər” adlandırmışdır. L.Karagiçevanın təbirincə, Q.Qa-
rayev musiqinin emosional məzmununda, tətbiq olunan üsullar 
və formanın qurulmasında Puşkin mətninin müstəsna rolunu 
vurğulamaq məqsədilə belə bir janr adını seçmişdir 3 . Şeirin 
                         

1 Гусейнова Т.М. Вокальная сюита «Ощущения» («Duyğular») Ади-
ли Гусейнзаде на слова Расула Рзы и Нигяр Рафибейли //Камерно-во-
кальные циклы в  азербайджанской музыке. Баку: Ширваннешр, 2005, 
c. 98-116. 

2 Сильвестров В.В. Дождаться музыки. Лекции-беседы. По материа-
лам встреч, организованных С.Пилютиковым. Киев: Дух и Литера, 2012, 
368 с., c. 147. 

3
 Карагичева Л.В.  Кара Караев.  Москва:  Советский  композитор,  

1960, 300 с., c. 77. 
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musiqiləşdirilməsini qarşısına məqsəd qoyan Ədilə xanım da 
Azərbaycan poeziyası əsasında bir növ “lied” yaradır. Eyni za-
manda  silsiləyə daxil olan  vokal əsərləri monoloqlar da adlan-
dırmaq olar. Çünki seçilən şeir mətnlərinin əksəriyyəti bir növ 
şairin ucadan səsləndirdiyi düşüncələri, həyat yolu boyunca 
qazandığı təcrübədən irəli gələn şəxsi qənaətləridir1. 

“Yaşamaq” (Moderato) adlı ilk parça bütövlükdə kompozisi-
yanın ovqatını müəyyənləşdirən, bir növ bütün silsiləyə giriş rolu-
nu icra edən təhkiyə xarakterli miniatürdür. Fortepiano prelüdün-
də əsas musiqi ideyası bəyan olunur. Yeri gəlmişkən, miniatürlə-
rin əksəriyyətində  biz bu halla, yəni piano girişinin bir növ “vizit 
vərəqi” kimi təqdim olunması ilə rastlaşırıq. Ümumiyyətlə, linear 
təfəkkürə malik bəstəkar fortepiano partiyasını elə qurur ki, onu 
hətta vokaldan ayırıb müstəqil əsər kimi çalmaq da olar. 

Girişdə səciyyəvi bir ştrix diqqətdən yayınmır: belə ki, es-
moll-da fes səsinin törəməsi sanki Şur məqamına bir eyhamdır. 
Cəmi səkkiz misralıq “Yaşamaq” şeirini bəstəkar üç cümlədən 
ibarət ikihissəli formada şərh edir. Hər cümlə əvvvəlkinə nisbətən 
həcmcə genişdir ki, bu da miniatürün profilinə dinamika aşılayır. 
Özü də bəstəkar bəzi sözlərin təkrarına əl ataraq səslənən fikirlə-
rin daha qabarıq təqdim olunmasına nail olur. Kvartaya sıçrayışla 
qeyd olunan ekspressiv kulminasiyadan sonra peyda olan sırf vo-
kal fraza – sekstaya yüksəliş öz qeyri-adi zərifliyi və romansvari-
liyi ilə seçilir. Bəllidir ki, sekstaya belə gedişlər romanslara, ələl-
xüsus rus bətəkarlarının vokal lirikasına xas ən səciyyəvi intonasi-
yadır. Odur ki, plastik melodiyada “lirik mahnı və romansın cizgi-
ləri uzlaşır” fikri ilə razılaşmaq olar2. Bəstəkar şairin “Hansı ömür 
var başdan-başa hamar və dinc?” sualını təkrar-təkrar səsləndirə-
rək bu miniatürü düşüncə dolu intonasiyalarla bitirir. 

                         
1 Musiqişünaslıqda belə bir  termin də var: kunstlied – bədii, fərdiləşdiril-

miş mahnı-monoloq. Belə “bədii mahnı”nın fortepiano fakturası da özəl cə-
hətləri ilə seçilir. Kamera-vokal lirikanın bilicisi və həssas təfsirçisi F.Məm-
mədova bu terminin Ə.Hüseynzadənin vokal əsərlərinə şamil olunmasını  
məqbul sayır. 

2
 Гусейнова Т.М. Камерно-вокальные циклы в  азербайджанской 

музыке. Баку: Ширваннешр, 2005, 192 с., c. 101. 
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İkinci miniatür – “Yenə, yenə ürək haqqında” (Animato, 
con anima) Ə.Hüseynzadənin sözə həssas münasibətinin daha 
bir əyani nümunəsidir. Əvvəla, burada da fortepiano prelüdü 
özündə miniatürün əsas “tikinti” elementlərini ehtiva edir: lap 
əvvəldə səciyyəvi triol ritmik fiquru, ani gərginlik yaradan xro-
matik gediş gələcək inkişafı müjdələyir. Girişdə ellipsis üsulu ilə 
e-moll’un (əsas tonallıq Bethovenin “qara tonallıq” adlandırdığı 
h-moll’dur) D2 və ardınca uzaq  F-dur’dan D43 qarşılaşdırılması – 
əslində həmin harmoniya e-moll’da ikili dominanta funksiyasını 
icra edir – dinləyici ətalətini dəf edən yaddaqalan bir məqamdır 
(nümunə 6): 

 

 
 

G.Əlibəylinin sərrast müşahidəsinə görə, R.Rza poeziyasında 
qısa və uzun misraların ardıcıllığı şeirin formasına ritmi və into-
nasiyası ilə fərqlənən ahəng aşılayır: “Burada ciddi misra bölgü-
sü yoxdur, qafiyələr həlledici rol oynamır. Onlar assonans qa-
fiyələridir, qulaq qafiyələridir”1. 

Təhlil olunan nümunədə anafora – misra əvvəlində eyni sö-
zün təkrarı üsulunun mahiranə tətbiqi şeirin təkrarsız ritmini ya-
ratmaqla yanaşı, onun daxilində məxsusi qeyri-müntəzəm bölgü 
doğurur. Bəstəkar da məhz həmin bölgüyə riayət edir: “ürək” 
sözü ilə başlanan hər misranı müvafiq rəngə boyayır: yeni 
intonasiya, ritmik rəsm, tonallıq hesabına qabardır (nümunə 7): 

 

                         
1 Əlibəyova G.S. Axtarışlar, kəşflər (Rəsul Rzanın həyat  və yaradıcılığı). 

Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1970, 224 s., s. 152. 
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Beləliklə, ilkin musiqi fikrinin daim yeniləşməsi baş verir. 
Bu təəssüratı doğuran həm də ritmin insan nitqinə uyğunlaşdırı-
lan sərbəstliyi, dəyişkənliyidir. Özü də bu “dəyişkənlik” vurğu-
lanmanın mütəhərrikliyi hesabına əsər boyu tərk olunmayan 2/4 
ölçüsü çərçivəsində gerçəkləşdirilib! Son frazada (“Ürək bir söz-
dən sına bilər”) vokalizasiyaya üz tutan bəstəkar dramatik opera 
ariyasına xas ekspressiyaya yaxınlaşır.  

Ümumiyyətlə, vokal musiqidə mahnıvarilik, ariozo tipli ifa 
ədası və deklamasiyanın üzvi vəhdətini yaratmaq iqtidarı Ə.Hü-
seynzadənin əsas nailiyyətlərindəndir1. 

“Kövrək budaq”. Bu şeirdə R.Rza insanın zərif duyğuları, 
onlara həssas münasibətin zəruriliyi haqqında söz açarkən meta-
foraya – məcazi mənada tətbiq olunan “kövrək budaq” obrazına 
müraciət edir: o budaq ki, qaba əldən, sərt küləkdən əyilib sına 
bilər. Eyni zamanda şair təbiətin də bizlərin qayğısına ehtiyacı 
olduğunu vurğulayır. Lakin Ədilə xanımı şeirin məhz insan duy-
ğuları ilə bağlı aspekti maraqlandırır. Odur ki, mətndə xırda ixti-
sarlara yol verən bəstəkar bir qədər didaktik xarakter daşıyan so-
nuncu parçadan imtina etmiş, lirika məcrasından kənara çıxma-
mışdır. 

“Kövrək budaq” romansı (Andante, con dolce maniera) 
həcmcə nisbətən böyükdür, üçhissəli formada yazılıb. Orta böl-
mədə bəstəkar kəskin təzad yaradır: əsas gis-moll tonallığı bütün 
açar işarələrinin “ləğv”i nəticəsində günəşli C-dur’la əvəzlənir. 

                         
1 Bu barədə bax: Мамедова Р.А. Адиля Гусейнзаде // Калейдоскоп. 

Баку: Гянджлик, 1980, c. 45-49, с. 46-47. 
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Bölmə bir qədər himnvari, təntənəli xarakteri ilə seçilir. Bu tə-
əssüratı doğuran səbəblər arasında tonallıq faktoru ilə yanaşı, se-
mantikası çağırış, nida ilə bağlı kvarta intervalının lap əvvəldə 
qəti bəyan olunmasını göstərmək olar. Yığcam və dinamik repri-
zada zəriflik obrazına qayıdış baş verir. Burada şairin üslubuna 
xas ayrı-ayrı leksik vahidlərin təkrarının (“çiçək-çiçək, pöhrə-
pöhrə, yarpaq-yarpaq”) vokal xətdə aşağı istiqamətlənən sekven-
siya vasitəsilə vurğulanması gözəl bəstəkar tapıntısıdır. 

“Duyğular”ın növbəti iki “epizod”u – “Gözlərin matəmi, 
Xirosima” (Moderato)  və “Həqiqət” (Allegretto) ümumən sil-
silə daxilində kəskin təzad yaradır: onların bir-biri ilə qarşılaşdı-
rılması da qəfil və qeyri-adidir. Tədqiqatçılar düz qeyd edirlər 
ki, ictimai motivlər, vətəndaşlıq pafosu aşılanmış poeziyaya bəs-
təkarın üz tutması bir növ onun kamera janrı çərçivəsini geniş-
ləndirmək istəyindən irəli gəlir. 

Humanist  bir  şair  olan  R.Rzanı dünya  kataklizmləri  heç  za-
man biganə qoymamışdır. Belə ki, öz yaradıcılığında o, dəfələrlə  
XX əsrin ən dəhşətli faciəsi – Xirosima faciəsinə dönür, atom 
müharibəsinə qarşı öz gur etiraz səsini ucaldır1. 

Ə.Hüseynzadəni R.Rzanın “Gözlərin matəmi. Xirosima!.. 
Xirosima!..” şeiri həm yaradıcı insan, həm də qadın, ana kimi 
çox həyəcanlandırmışdı. Axı şeirin mərkəzi obrazı günahsız bir 
uşaqdır. Atom bombardmanından zərər çəkmiş bir qızcığazın acı 
taleyi timsalında Azərbaycan sənətçiləri çox önəmli bir mövzu-
ya toxunurlar, minlərlə insanın faciəsinə bais ola biləcək atom 
silahının tətbiqinə qarşı qəti etirazını ifadə edirlər2.  

 Bəstəkar bu mövzunu ballada janrında təcəssüm etdirmişdir. 
Bəllidir ki, “balladavarilik nitq tipi kimi şeirlərdəki təhkiyəyə 

                         
1 “Bombardman (bir yaponiyalı insanın insanlara məktubu)” (1962), “Xi-

rosimanın iki yüz minlik qurbanı haqqında sətirlər” (1974) şeirlərini qeyd 
edək. Eyni zamanda atom müharibəsinə qarşı kəskin mənfi münasibət R.Rza-
nın təşviş dolu başqa şeirlərində, məsələn, “Pəncərəyə düşən işıq”da öz 
məxsusi bədii ifadəsini tapır. 

2 Həmin mövzuda yazılmış ən  möhtəşəm əsərlərdən biri K.Penderetski-
nin  Xirosima qurbanlarının xatirəsinə həsr etdiyi “Tren” sonor kompozisiya-
sıdır (1960). 
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yaxşı uyğun gəlir, eyni zamanda deyim tərzinin həyəcanını və 
emosionallığını da inkar etmir”1. 

 Hadisənin təsviri, uşağın anaya ürəyi riqqətə gətirən xitab-
ları, ananın təşvişi, vasitəli və vasitəsiz nitqin cəlb olunması ilə 
gerçəkləşdirilən bu şeirin təfərrüatları sərbəst şəkildə inkişaf 
edən bir musiqi formasında əksini tapmışdır. Özü də həmin for-
ma bir növ dalğavari relyefi ilə seçilir: yəni balladada əksini ta-
pan hadisələrin gedişatı boyunca bir neçə dəfə bəstəkar emosio-
nal zirvə fəth edir.  

Ayrı-ayrı hissələrə bölgü yenə də şeirin məzmunundan irəli 
gəlir. Dramatik monoloq kimi qurulan birinci fraqment – faciəyə 
giriş – fakturada addım sədalarının (marşvarilik) aydın özünü 
büruzə verməsi ilə səciyyəvidir. Fortepiano partiyasının nisbətən 
sadəliyi fonunda əsas diqqət vokal partiyaya və onun ifadə 
qüvvəsinin artırılmasına yönəlib. Yenə də bəstəkar ritmin çe-
vikliyini – danışıq tərzinə yaxınlığını əsas götürür. İlk kulmina-
siya – “Bir gurultu eşitdilər” – piano və vokal partiyaların sinx-
ronizasiyası vasitəsilə qabardılır.  

Balladanın ikinci bölümündə zavallı qızcığazın sarsıntıları və 
əzab-əziyyətlərinin təsviri temp, əhval (“Inquieto”(narahatlıqla) 
göstərişi səciyyəvidir əvəzlənməsini, fakturanın qeyri-sabitliyini 
doğurur. Qızın anasına acizanə xitablarını (“Niyə söndürdün, 
niyə söndürdün lampanı?”) təkrarlayaraq bəstəkar ifadəli dek-
lamasiyada – piano ancaq dəstəkləyici funksiya icra edir – gər-
ginlik ekspressiyasını daha da gücləndirə bilir. Növbəti parçanın 
(ananın nigaranlığı) qəsdən “sxematik” həlli – piano və vokal 
partiyası arasında “ritmik unison” yaranır – bir növ dünya rəng-
lərinin solğunlaşmasının musiqi vasitəsilə ifadəsidir. Nəhayət, 
daha bir xitab: “Hardasan, ana? Su tök, su tök, qoyma gözlərim 
yana!” – xromatik gediş və cümlənin yekunu kimi piano par-
tiyasında peyda olan Çahargah muğamının kadans dönməsi (bu 
dönmənin xüsusi rolunu “Mesto” “kədərlə” göstərişi qabardır) 
ilə qeyd olunub. Emosiyanın şiddətlənməsinə, dinamikanın gər-
ginləşməsinə əsaslanan bu balladanın əsas fikri son misralarda – 
                         

1  История современной отечественной музыки: Учебник. Вып.2/ 
ред. М.Е.Тараканов. Москва: Музыка, 1999, 477 с., с. 268. 
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vətəndaş şairin bütün bəşəriyyətə müraciətində açıqlanır: “Kəsin 
atom sınaqlarını. Kəsin!// Bir cüt gözün matəmi // Min-min gözə 
çökməsin!”  

“Həqiqət” silsilə daxilində daha bir kəskin ovqat modulyasi-
yasıdır. Heç şübhəsiz, bu tempcə yeyin (Allegretto) nömrənin 
bir qədər qroteskvari həlli əvvəlki balladanın dramatik hərarətini 
azaltmaq məqsədini güdür. Mahnının mənasını şairin özünün şe-
irə verdiyi ad açıqlayır: “Dəlidən doğru xəbər”. Burada  hər bir 
canlı varlığa, ətraf aləmə, təbiətə həssas münasibətin labüdlüyü 
fikri metafora qiyafəsində səsləndirilir. Təəssüf, belə həssaslıq 
cəmiyyət tərəfindən əcaiblik, divanəlik kimi yozulur və lağa qo-
yulur. “Dəli” adlandırılan kəsin “ağlamaq haqqı”nın təsbit olun-
ması istənilən ədalətsizliyin təzahürünə həssas yanaşan şairin 
həyat mövqeyinin ifadəsidir.  

Cəmi on bir misradan ibarət bu heca vəznli şeirdə bölgü aşa-
ğıdakı qaydadır: 4+3+3. Amma bəstəkarın hər misrada ifadə 
olunan fikrə diqqət yetirməsi nəticədə romansın quruluşunda 
müəyyən rondovari cizgilərin yaranmasına gətirib çıxarır. Hə-
min rondovarilik 6/8 ölçüsünün refrentək qayıtması ilə bağlıdır. 
Tipik Azərbaycan ritmoformuluna1 dayaqlanan  əsas  obraz  (A)  
həm piano prelüdündə bəyan olunur, həm də sonra vokal parti-
yanın (“Dəliyə bax, dəliyə!”) qoşulması ilə təkrarlanır. Hər növ-
bəti misra yeni metroritmik görkəmdə təqdim olunur. “B” şöbəsi 
(dolce, “Baharlanıb çöl, bayır”) – 3/4 ölçüdə şərh olunur və tək-
rar quruluşlu period formasına əsaslanır. Refrenin (A1) yeni va-
riantda qayıdışından sonra 2/4 vəzni bərqərar olur. “C” epizo-
dunda sınıq budağı dəsmalıyla bağlayan baş qəhrəmanın əcaibli-
yi açıqlanır. Onun acizanə xitabı: “Pöhrə balamı incitməyin, in-
sanlar!” major boya və vokal partiyada melizmlərin (mordent və 
trel) tətbiqi sayəsində fərqli səslənir. Sonuncu dəfə refrenin qa-
yıdışı punktir ritmin “ləğvi” nəticəsində öz kəskinliyini itirir. 
Burada “Dəli yazıq neyləsin, // ağlamağa haqqı var.” Misraların-
                         

1 Xalq içərisində “üç badam, bir qoz” kimi tanınan bu ritmi  İ. Abezqauz  
“Azərbaycan beşhecalı ritmik formulu” adlandırır. Bax: Абезгауз И.В. Опера  
«Кероглы» Узеира Гаджибекова. О художественных открытиях компози-
тора. Исследование. Москва: Советский композитор, 1987, 232 с., с. 57. 
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dan sonra kiçik piano postlüdündə dinamikanın pp-ya endirilmə-
si və tempin yavaşıdılması bir növ son söz - bəstəkarın səsləndi-
rilən fikrə reaksiyasının ifadəsidir. 

Növbəti “Soruşuram sevincdən” miniatürü (Animato, con 
anima) sanki əvvəl “müzakirə” edilən mövzuya yeni rakursdan 
baxmaq cəhdidir. Sevinc duyğusuna bir canlı varlıq kimi üz tu-
tan şair dünyadakı fəlakətlərin, qəm və nisgilin səngimədiyi hal-
da “gülər üzlü, sakit gözlü”, kövrəlib yanmayan sevincin müm-
künsüzlüyünü israr edir. Artıq fortepiano prelüdündə romansın 
sima özgünlüyünü, emosiyanın dolğun təcəssümünü təmin edən 
faktura bəyan olunur: səciyyəvi mordentdən sonra basda aşağı 
istiqamətlənən motivin səslənməsində qüssə və məhkumluq his-
sini sezməmək qeyri-mümkündür (nümunə 8): 

 

 

 
 

Fakturanın fərdiliyi və məxsusiliyi şəraitində vokal partiya 
hər bir sözün intonasiya və ritmcə “təşkilinə” tabe etdirilir. Özü 
də vokal xəttin enən vektor üzrə hərəkəti çox ifadəlidir: ilk fraza 
zildən (ikinci oktavada e-moll’un tonikası ətrafında gəzişmə) 
başlanıb, sonra kvintaya yumşaq gedişlə (dominantanın kənar 
səsləri vurğulanır) birinci oktavaya yetişir. Orta bölümdə “Haq-
qın varmı?” sualını bəstəkar romanslar üçün səciyyəvi sekstaya 
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gedişlə vurğulayır. Romansın 3/4 ölçüdə şərhində, punktir və 
səkkizliklərdən ibarət pilləvari ritmik rəsmində bəzi qədim rəqs-
lərin (məsələn, sarabandanın) əlamətləri “üstüörtülü” şəkildə tə-
zahür edir: bu da sonucda vokal monoloqa özünəməxsusluq, bir 
qədər tünd çalarlı, sərt təntənəli xarakter aşılayır, onu mənaca 
dolğunlaşdırır. 

“Mənim arzum” miniatürü (Adagio, con colore) silsilənin 
lirik kulminasiyası adlandırıla bilər. Əvvəlcədən qeyd edim ki, 
bəstəkar R.Rzanın kifayət qədər miqyaslı mətnində müəyyən ix-
tisarlara yol vermiş, bir növ şeirin cövhərini təqdim etmişdir. 
Amma belə variantda da bu şeir R.Rzanın həyat proqramının 
əsas məqamlarını özündə ehtiva edir, onun ömrün mənası haq-
qında fikirlərini açıqlayır. 

 Romansın özəlliyi ondadır ki, bəstəkar piano prelüdündən 
imtina edib elə bilavasitə, əgər belə demək olarsa, mətləbə keçir – 
şeirin refreni olan “Mən nə istəyirəm?” sualını ritm-intonasiya 
baxımından “təşkil” edir. Məhz bu sualı daha iki dəfə şairlə ba-
həm səsləndirərək bəstəkar üç bənddən ibarət biçimli forma qu-
rur. Özü də 3-cü bənd dinamik repriza kimi qurulduğundan ro-
mans üçhissəli forma cizgiləri əldə edir. Piano partiyasının qəs-
dən sadələşdirilməsi poetik fikirlərin ifadəli vokal deklamasiya 
vasitəsilə qabarıq şəkildə təqdimatına xidmət edir. Bir məqam 
da diqqətdən yayınmır: piano partiyasında melizmlərin – forş-
laq, mordent, qruppetto – bolluğu bir növ barokko dövrü musiqi-
sinə xəfif eyham kimi qavranılır. 

Miniatürü dinlədikcə elə təsəvvür yaranır ki, musiqi bədahə-
tən, hər poetik misranın qiraətinin ardınca yaranır. Hər bir sözü 
və yaxud söz birləşməsini qabartmaq istəyi vokalda müəyyən 
məsamələr doğursa da, son nəticədə bütövlük və bədii vəhdətin 
yaranmasına mane törətmir. Bəstəkar həmişəki kimi mətndəki 
hər bir dönüşə həssasdır: misralardakı həmcins üzvlər sekvensi-
ya və tempin tezləşdirilməsi ilə ifadə olunur.  

Burada bir məqam da mühümdür: açar işarəsi kimi bir bemol 
qeyd olunsa da, miniatür f-moll-da bəstələnib. İkinci bənddə - 
burada düşmənin də mərd olması tələbi, riyakarlığın yolveril-
məzliyi bəyan edilir – həyəcanın, gərginliyin artması əvvəl d-
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moll-a kəskin modulyasiya, sonra “həzər” (“Həzər,/ dostluğu, 
düşmənliyi bilinməyən,/ dodağı təbəssüm damğalı/ insandan hə-
zər!”) sözünün  yuxarı tessiturada zirvə nöqtəsi tək qabardılma-
sı, nəhayət ff səsləndirilən ritmik unisonlarla təcəssüm etdirilir. 
Üçüncü bənd, artıq qeyd olunduğu kimi, dinamik repriza da ad-
landırıla bilər: amma bəstəkar öz yaradıcılıq prinsipinə sadiq qa-
laraq təkrardan özünü uzaqlaşdırır. Bütün romans “yaradıcı 
əmək dolu ömrün”, şəfqətli –“mübarizəli və dinc” həyatıın əsas 
arzu kimi səsləndirilməsi ilə bitir. Burada şair və bəstəkarın 
istəkləri üst-üstə düşür: “yaradıcılıq dolu həyat” Ə.Hüseynzadə-
nin yaşam devizi idi. 

Silsilənin son üç nömrəsi yekunlaşdırıcı xarakter daşıyır. 
“Peşman deyiləm” R.Rza qısa şeirlərinin tipik nümunəsidir: 
burada da şair öz kredosunu ifadə edərkən sual-cavab formasın-
dan istifadə edir. Mətnin yığcamlığı, lakin emosiya baxımından 
dolğunluğu şəraitində bəstəkar bu romansda (Moderato, con 
moto) ayrı-ayrı söz və misraların təkrarını tətbiq edib ifadə olu-
nan duyğunun gücləndirilməsinə nail olur. Təkrarlar həm də üç-
hissəli formanın qurulmasına imkan yaradır.  Birinci  bölmənin 
sərbəst nəfəsi 2/4 ölçüsünə tabe etdirilsə də, triol ritmik fiqu-
runun  uzun müddət “gündəmdə” olması 8/6 ölçüsü təəssüratı 
yaradır. Odur ki, triollu fakturanın yox olub qayıtması romansın 
məxsusi temporitmini yaradır. Bölmənin sonunda “Soruşarsınız 
nə qazandım?” sualı tersiya intervalının arasının doldurulmasına 
əsaslanan frazada ifadə olunduğu halda, cavab – “Həm az, həm 
çox” – oktavaya kəskin sıçrayış (h-moll-un kvintası) və minorun 
II pərdəsinə enmə ilə vurğulanır. Gərginlik artımının mühərriki 
burada piano partiyasında davamiyyət baxımından xırda ritmik 
fiqurların (onaltılıqlar) peyda olmasıdır.  

Orta bölmədə “dekorasiyanın tam dəyişilməsi” baş tutur: fis-
moll-a modulyasiya  həm də 3/4 ölçünün “gəlişi” ilə müşayiət 
olunur. Həmin ölçü musiqi toxumasının vəzncə nizama salınması-
na səbəb olur. Bu bölmə də sual-cavabla nəticələnir: “Deyərsiniz 
bu zərərin qazancı da var?” sualının cavabı kimi  qısa “Var!” ni-
dası iki dəfə qətiyyətlə səsləndirilir. Özü də bəstəkar yenə cavabı 
oktava çərçivəsində (tonikanın səsləri üzrə gediş) “təşkil” edir.  
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Başqa sözlə, formanın hüdudlarının müəyyənləşdirilməsinə 
şeirin strukturu təsir göstərir. 

Beləliklə, bu monoloqda da formanın dinamizasiyası müqa-
bilində yığcamlıq, kənar və orta bölmələrin təzadı, sona doğru 
gərginliyin artımı – kulminasiya məhz sonda reallaşdırılır – mü-
şahidə olunur.  

Silsilənin son iki parçası bəstəkarın gənclik illərindən sevdi-
yi  N.Rəfibəylinin poeziyasına müraciətlə yazılıb. Bu dəfə şairə-
nin, B.Nəbiyevin təbirincə, “şərti olaraq, “Məhəbbət miniatürlə-
ri” ümumi başlığı altında toplanması mümkün ola bilən adsız 
əsərləri”nə1 üz tutan Ə.Hüseynzadə hədsiz-hüdudsuz, böyük və 
uca sevgi hissini çılğınlıqla vəsf edir. Birnəfəsə inkişaf edən la-
konik “Gəlsən ölərəm” romansı öz ekspressiya gücünü N.Rəfi-
bəylinin temperamentli misralarından əxz edir. Çahargah məqa-
mı, punktir ritm, fortepiano partiyasında peyda olan patetik pas-
sajlar bu romansın ovqatının  yüksək hərarət dərəcəsini müəy-
yənləşdirir. 

 Sonuncu romans – bəstəkar onu “Məhəbbətlə doğulmuşam 
anadan” adlandırıb – Ə.Hüseynzadənin forma duyumunu, şeir 
mətninə yaradıcı münasibətini aşkarlayır. Şeir iki bölmədən iba-
rətdir: ikinci bölmə leksik təkrar üsulunun tətbiqi (“Bircə an se-
vilməsəm” misrası təkrarlanır) əsasında qurulub. Bəstəkar bu 
bölməni təzadlı materialın cəlb olunması yolu ilə (minoru major,  
2/4 ölçüsünü 3/4 əvəzləyir) qabardır. Lakin formanı tamamla-
maq istəyi sonda şeirin ilk misralarına (“Ölümdən qorxmuram / 
Cəfadan, zülmdən qorxmuram...”) qayıtmaq zəruriyyətini doğu-
rur. Belə bir sonluq silsilənin lirik-fəlsəfi düşüncələrə köklənmiş 
ümumi əhval-ruhiyyəsinə daha çox uyğun gəlir. Onu da deyək 
ki, koda funksiyasını icra edən bu sonluq heç də birinci bölmə-
nin mexaniki təkrarı deyil. Bəstəkar bir növ son durğu işarəsini 
qoymaqdan özünü kənarlaşdırır: çünki həyat mürəkkəb, duyğu-
lar müxtəlif, rəngarəng və sonsuzdur... 

Beləliklə, Ə.Hüseynzadənin dramaturji duyumu bu silsilədə 
özünü aydın büruzə verir. Silsilənin 10 parçasını aşağıdakı qay-
                         

1 Nəbiyev B.Ə. Sahilsiz dəniz (ön söz) // Nigar Rəfibəyli. Seçilmiş əsər-
ləri. Bakı: Şərq-Qərb, 2004. s. 4-16, s. 6. 
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dada qruplaşdırmaq olar: birinci üç romans şairin həyat düşün-
cələrini əks etdirən monoloqlardır. Növbəti üç parça boyaların 
kəskin şəkildə tündləşməsi ilə səciyyələnir. Belə ki, dramatik 
kulminasiya 4-cü romansa (“Gözlərin matəmi...”) təsadüf edir. 
Onun ardınca qrotesk xarakterli  miniatür yerləşdirən bəstəkar 
silsilə daxilində güclü təzad yaradır. Fəlakətlər dünyasında se-
vincin mümkünsüzlüyünü bəyan edən “Soruşuram sevincdən” 
parçasının faciəvi “Xirosima...” və qroteskvari “Həqiqət”dən 
sonra yer alması məntiqə uyğun və inandırıcıdır. Ardınca səslə-
nən “Mənim arzum”da işıqlı sferaya modulyasiya baş verir: 
müdrik şair yenə da fəlsəfi düşüncələrə qərq olur. 8-ci parça 
(“Peşman deyiləm”) həmin kədərli, lakin məyusluqdan uzaq 
müdrik düşüncələrin daha bir tərəfinin inikasıdır. Nəhayət, so-
nuncu iki romansda işıqlı obrazlar aləmi sərgilənir. Hərçənd bəs-
təkar ənənəvi “happy end”lə öz “Duyğular”ını bitirməyə tələsmir. 

Silsilənin   tamlığına  səbəb olan  əsas  cəhətlərdən biri  də bü-
tün parçalarda  triol və ya mordentvari ritmoformulun ardıcıl şə-
kildə səsləndirilməsidir. Özü də həmin ritmointonasiya şeirin 
məzmunundan asılı olaraq hər dəfə müxtəlif emosional “qiyafə-
də” çıxış edir: gah qəlb çırpıntısını, gah ümidsizliyi ifadə edir, 
təntənəli, zərif, sonsuz kədər dolu səslənir. Məqam çalarları ba-
xımındam monoxrom bu silsilədə (bütün miniatürlər minorda 
yazılıb) bəstəkar hər bir parçanın fakturaca özgünlüyü, harmonik 
dilinin təravəti hesabına (tersiya quruluşlu akkordlar azlıq təşkil 
edir) maraqlı, cazibədar obrazlar sırası qura bilmişdir. 

Beləliklə, “Duyğular” silsiləsini əminliklə Azərbaycan ka-
mera vokal lirikasının əsl nailiyyəti adlandırmaq olar: Ə.Hü-
seynzadə Azərbaycan musiqisində nisbətən az təmsil olunmuş 
silsilə vokal formanın gözəl, yüksək bədii məziyyətləri ilə fərq-
lənən nümunəsini yaratmağa müvəffəq olmuşdur.  

 
* * * 

 
Yaradıcılıq həyatının son onilliyi ərzində bəstəkarın yazdığı 

romansların kiçik, lakin səciyyəvi qismi 1988-ci ildə işıq üzü 
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görən topluda (Bakı: İşıq, 1988) yer alıb. Burada dörd romans-
dan üçü ölüm obrazı ilə bağlıdır. 

“Susdu bülbülümüz” Ədilə xanımın sevimli həmkarı, rəfi-
qəsi, onunla birlikdə sənət yolunda çiyin-çiyinə addımlamış 
Ağabacı Rzayevanın (1912-1975) işıqlı xatirəsinə ithafdır. İki 
sənətkar xanım – Ədilə Hüseynzadə və Mirvarid Dilbazi bir ara-
ya gələrək Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı – Ağabacı Rzayeva-
nı hüzn dolu vokal kompozisiya ilə yad etmişlər. Xatırladaq ki, 
A.Rzayeva Puşkinin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş “Oxu-
ma, gözəl” şeirinin musiqi həllini axtararkən S.Raxmaninovun 
məşhur romansına yüksək bədii keyfiyyətlərə malik örnək kimi 
müraciət etmiş, həmin miniatürün bir növ Azərbaycan versiyası-
nı yaratmağa çalışmışdır. 

M.Dilbazi öz şeirində A.Rzayevanın  həmin  “Oxuma, gö-
zəl” romansından  başlanğıc poetik misranı – “Gözəl qız, gəl ye-
tər, oxuma belə!” - sitat gətirir. Ədilə xanımın da musiqi sitatına 
üz tutmasını ehtimal etmək olardı. Lakin A.Rzayevadan birbaşa 
iqtibaslara əl atmayaraq, bəstəkar şeirdən təkan alıb öz məxsusi 
musiqi obrazını yaradır. “Susdu bülbülümüz”ün ümumi ovqatın-
da, ayrı-ayrı intonasiyalarında, harmonik dilində Raxmaninovun 
təsiri duyulur. Məsələn, rus bəstəkarının romansının əvvəlində 
kiçik sekunda intervalının vurğulanmasından yaranan səciyyəvi 
ritmointonasiya Ə.Hüseynzadənin də miniatürünün vokal xəttin-
də (“oxuma, bu qəmli nəğməni!”) özünü göstərir. 

“Susdu bülbülümüz”ün (Adagio mesto) dərin hüzn dolu ov-
qatı artırılmış sekunda intervalının (Çahargaha xas gəzişmələr) 
vurğulanması sayəsində son dərəcə gərgin səslənən yığcam pia-
no prelüdündə üzə çıxır. 

Romansın üçhissəli strukturunun yaranmasında tonal plan 
əsas amil kimi çıxış edir. Belə ki, orta bölmədə baş tonallığı (f-
moll) tərk edib uzaq gis-moll-a modulyasiya gərçəkləşdirərək 
bəstəkar dramatik boyaları qatılaşdırır. 

Romansın formasına özəllik aşılayan həm də şeirin “susdu 
bülbülümüz” misrası ilə başlanan hissəsinin bir növ nəqarət funk-
siyasını icra etməsidir. Özü də birinci bölmədə nəqarət 6/8 ölçü-
sündə, harmonik fonun nisbi mütəhərrikliyi şəraitində səsləndiril-
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diyindən həyəcanın, ürək çırpıntılarının ifadəsi emosional və can-
lıdır: orta bölmədə orqan punktunun tətbiqi, gis-moll çərçivəsinə 
qapanma məhkumluq, səngiməyən ağrı hissini qabardır. 

Romansın sonunda - kodada ümumi gərgin atmosferi bir qə-
dər mülayimləşdirən aşağıdakı fikir səsləndirilir: 

“Təsəlli budur ki, yaşadır zaman, 
O bəstəkar qızı bu nəğmələrdə”. 
“Duyğular” silsiləsini bitirəndən sonra Ə.Hüseynzadə R.Rza 

və N.Rəfibəyli poeziyası ilə vidalaşmır. Məcmuədə bir-biri ilə 
kəskin təzad təşkil edən iki miniatür məhz bəstəkarın sevimli şa-
irlərinin sözlərinə yazılmışdır. 

Nigar xanımın həyatsevər poeziyasının işarəvi nümunəsi, bir 
növ onun yaradıcılığının “vizit vərəqi” olan “Günəşdən gənclik 
istədim” şeiri əsasında bəstələnən romans-mahnı öz sadəliyi və 
səmimiyyəti, şəffaf boyaları ilə seçilir. 

Vals ritmində yazılan bu romansda da bir-biri ilə sıx rabitədə 
çıxış edən üç bölmə ayırd etmək olar. Kvadrat çərçivəsinə yer-
ləşdirilən piano prelüdündən sonra birinci bölmədə frazaların 
miqyasca artıb əskilməsi musiqiyə xüsusi sərbəst nəfəs aşılayır. 
Orta bölmədə  major məqamının, aşıq ritmlərinin tətbiqi şuxluq 
yaradır. Bu bölmənin sonunda kulminasiya - şairənin məhəbbət 
istəyi – kvartaya sıçrayış vasitəsilə reallaşdırılır. Üçüncü bölmə-
nin həlli muğamlardakı mayəyə qayıdış şöbəsini xatırladır. İs-
təklərin səsləndirilməsindən sonra “nə istədim verdi mənə təbi-
ət” – yekun misrasının məhz belə səpkidə təcəssümü  kifayət qə-
dər inandırıcı, məntiqli olub, eyni zamanda bəstəkarın yaddaşın-
da muğam – məqam qanunauyğunluqlarının dərin kök saldığına 
dəlalət edir, onlardan bədii məqsədin reallaşdırılması naminə 
bəhrələnmənin mümkün yollarından birini əyani sərgiləyir. 

R.Rzanın sözlərinə yazılan “Maraq” monoloqu “Günəşdən 
gənclik istədim” romansı ilə kəskin təzad təşkil edir. Bu qısa qa-
fiyəsiz şeir daxilində bölgü mənaca dolğun pauzalar vasitəsilə 
baş tutur. Əsas ritmik faktor, G.Əlibəylinin müşahidəsinə görə, 
nitqdən irəli gələn intonasiya dalğasıdır. Bədahətən yaranan fi-
kirlərin sərbəst ardıcıllığından yaranan bu şeirdə R.Rza poeziya-
sına xas bir cəhət özünü göstərir: əsas fikir son beytdə ifadə olu-
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nur. Məzmunla bağlı olmayan orijinal fikir “qəfil partlayış” təsi-
ri bağışlayır. 

“Maraq” (Sentimento, con sentimento) Ə.Hüseynzadənin 
nisbətən sadə vasitələrlə faciəvi obraz yaratmaq bacarığını aydın 
göstərir. Monoloqda  zahiri təmkin və dərin daxili gərginlik, 
ürək ağrısının uzlaşması təəssüratı ritm hesabına yaradılır: vokal 
partiyadan öncə pianoda peyda olan marşvari ritm nəzərdə tutu-
lur. Amma bəstəkar həmin “addım” xarakterli ritmdən sui-istifa-
də etmir, sadəcə olaraq onu dinləyicini müvafiq dalğaya köklə-
mək məqsədilə tətbiq edir. 

Bəstəkarın yığcam vokal monoloq çərçivəsində ovqat müxtə-
lifliyi yaratmaq kimi xüsusiyyəti burada da diqqəti cəlb edir. “İl-
dırımlar niyə belə tez sönür?” sualından sonra tonallığın əvəz-
lənməsi, ritmik xırdalanma, piano partiysında təsviri məqamla-
rın peyda olması nəticəsində musiqi inkişafı dinamiklik əldə 
edərək əsas fikrin səsləndirildiyi orta bölməyə istiqamətlənir. 

Həqiqi dramatizmi ilə fərqlənən bu mərkəzi bölmədə “Harda 
yaşayır ölüm?” sualını daha iki dəfə təkrarlayaraq bəstəkar cava-
bı sarsıdıcı deklamasiya vasitəsilə çatdırır. “Götürüm gəncliyi-
mi, axtarıb tapım onu, öldürüm” cavabında açar söz - “öldürüm” 
sözünün iki dəfə – əvvəl kiçik seksta, sonra xalis kvintaya sıçra-
yışla “cizgilənməsi” və hədələyici təsir bağışlayan marşvari ad-
dımların basda səslənməsi Ə.Hüseynzadənin dramaturji duyu-
muna dəlalət edir (nümunə 9): 
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Kulminasiyadan sonra başlanğıca qayıdıb, bir növ monolo-
qun ilk misraları əsasında koda quraraq – şeirdə, təbii, bu təkrar 
yoxdur, - bəstəkar yaranmış gərginliyi azca səngidir. 

S.Vurğunun sözlərinə yazılmış “Qarayazı meşəsində” ro-
mansı Ə.Hüseynzadənin vokal lirikasının zirvələrindən biri ad-
landırıla bilər. Bəstəkar bu romansı “Vəslin həvəsi” ilə bahəm 
özünün əsas uğurlarına aid edirdi. 

Şeirin maraqlı tarixçəsi var. İlk dəfə o, tam şəkildə 1936-cı 
ildə S.Vurğunun “İstiqbal təranəsi” kitabında dərc olunub. Şairin 
1960-cı ildə nəşr olunan altıcildliyinin II cildində həmin şeir - 
qəzəlin cəmi üç beytlik variantı yer alıb 1. Ədilə xanım da öz ro-
mansını məhz 1960-cı il nəşrindəki variant əsasında bəstələyib. 

“Qarayazı meşəsində” S.Vurğunun müəmmalı şeirlərindən-
dir. Tənqidçi C.Yusiflinin təbirincə, bu şeiri oxuyanda elə hiss 
yaranır ki, “meşədəki ağaclar dibinə qədər quruyub, dünyaya ay-

                         
1 Şeirin ilk 4 beyti S.Vurğunun “Vaqif” dramında xanəndənin dilindən səs-

ləndirilir.  Şeir “Gözüm yollarda qalmışdır” adı ilə şairin  2010-cu ildə işıq üzü 
görən “Seçilmiş əsərləri”nin I  cildində  tam şəkildə dərc olunub. Bu məlumatı 
bizimlə bölüşmüş vurğunşünas alim Aslan Salmansoya təşəkkür edirik. 
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rılıq gəlib, ölüm təşrif gətirib”1. Həqiqətən, bu kiçik parça anası 
Məhbubəni erkən itirmiş S.Vurğunun ürək yanğısı dolu etirafı-
dır. Ana həsrətinin nə olduğunu çox yaxşı bilən Ədilə xanım şe-
irdən duyğulanmış, şairin misralarını şəxsi hisslər süzgəcindən 
keçirərək təsir qüvvəsi böyük olan vokal əsər yaratmışdır. 

Romans dərin hüzn dolu xarakteri ilə seçilir. Bu xarakteri ya-
radan ifadə vasitələri arasında ilk əvvəl girişdə törəyən sekunda 
intonasiyası qeyd olunmalıdır. Bəllidir ki, aşağı yönələn sekunda 
intervalı musiqidə “ağı”, “ah-nalə” intonasiyası adlandırılır. Cə-
mi dörd xanədən ibarət giriş bütövlükdə sekundaya gedişlər üzə-
rində qurulub. Vokal partiyada da həmin “inildəyən” intonasiya-
nın “xüsusi çəkisi” əhəmiyyətlidir2. 

Daha sonra vokal partiyada peyda olan 

ritmik fiqura diqqəti cəlb etməliyik. Bu fiqur 
musiqi ədəbiyyatından yaxşı bəlli olan məşhur “tale” motivini 
istər-istəməz xatirimizdə canlandırır. Beləliklə, semantikası bəlli 
vasitələrlə bəstəkar romansın dərin qüssə dolu məxsusi ab-
havasını yaradır. 

Şeirdəki hər bir ani dönüşün vokal partiyada “qeydə alınma-
sı” ucbatından romansın strukturunu çox şərti olaraq üç hissəyə 
bölmək olar. Birinci bölmə özgün quruluşlu period formasında-
dır. Belə ki, ikinci cümlənin miqyasca xeyli geniş olması, müəy-
yən inkişafa məruz qalması Ü.Hacıbəyli musiqisində təsadüf 
edilən “tezis-periodik inkişaf” (İ.Abezqauz) tipli period haqqın-
da danışmağa əsas verir. 

Orta bölmədə ritmik accelerando, fakturanın dəyişkənliyi, 
“Anam Məhbubu yad ilə öpüm solğun yanağından” misrasında 
vokal partiyaya qəfildən ağı obrazını andıran melizm (trel, mor-
                         

1 Yusifli C.Ə. Su poeziyası – başgiccəlləndirici məkan // Dünya ədəbiy-
yatı, 2016, № 2, s. 123-128. 

2  Məna və emosiyaca dolğun sekunda intonasiyasının böyük imkanları 
haqqında bax: Денисов Э.В. О некоторых типах мелодизма в современной 
музыке // Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции  компо-
зиторской техники. Москва: Советский композитор, 1986, с. 137-149, 
c. 146-149. 
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dent), koloraturaların müdaxiləsi   sonsuz qüssə əhvalını güclən-
dirir. “Aman, tale!” frazasının təkrarına əsaslanan, nalə tək səs-
lənən sonrakı parça hüzn emosiyasının ifadəsində kulminasiya 
nöqtəsidir: 
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Üçüncü bölmə mayeyə doğru “keşməkeşli” qayıdış kimi qu-

rulub. Sonuncu xanələrdə - həm vokal partiyada, həm də qısa 
postlüddə – yenidən “tale” motivinin təkrarlanması romansı mə-
naca tamamlayır. 

 
*** 

 
 Beləliklə, Ədilə Hüseynzadənin təxminən əlli ili əhatə edən 

yaradıcılıq yolu bədii məziyyətləri yüksək olan əsərlərin yaran-
ması ilə əlamətdardır. Bəstəkarın romansları Azərbaycan vokal 
lirikasının ən şairanə və zərif səhifələrinə aiddir. Cəsarətlə de-
mək olar ki, Azərbaycan poeziyasını, xüsusən də XX əsrin ən 
müqtədir şairlərinin yaradıcılığını bilən, sevən, duyan Ə.Hü-
seynzadə bu poeziyanı akademik musiqiyə gətirərək, öz musiqi-
si ilə qanadlandıraraq sənət tariximizdə özünəxas, təkrarsız yer 
qazanmışdır.  

Ə.Hüseynzadənin üslubu əvvəlcədən qərarlaşsa da, “don-
muş”, durğun hadisə deyil. Ötən əsrin 70-80-ci illərində yazılan 
vokal əsərlər, xüsusən “Duyğular” silsiləsi bəstəkarın yazı tər-
zindəki dəyişiklikləri əyani sərgiləyir. Bu əsərlər Ə.Hüseynzadə-
ni zamanı dinləyən, eyni zamanda ənənəyə, Üzeyir bəyin vəsiy-
yətlərinə sadiq qalıb, onlardan hər dəfə - mövzuya müvafiq ola-
raq – yaradıcılıqla bəhrələnən bir  bəstəkar kimi təqdim edir. 

Ə.Hüseynzadənin vokal lirikası Azərbaycanın bir çox mü-
ğənnilərinin repertuarını bəzəmişdir. Bülbül, Ş.Ələkbərova, 
G.Məmmədov, L.İmanov, F.Qasımova, X.Qasimova, S.Aslano-
va, Z.Rəhimova, R.Cabbarova, Ə.Haqverdiyev, son illər G.İs-
mayılova, F.Məmmədova, S.Əsədova, R.Qasımov, A.Şuşalı ki-
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mi vokalçılar bəstəkarın romans, mahnı, monoloqlarını sevə-se-
və ifa etmişlər.  

2016-cı ildə Ədilə Hüseynzadənin 100 illik yubileyi təntənəli 
surətdə qeyd olundu. M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət 
Filarmoniyasında bəstəkarın zəngin yaradıcılıq palitrasını sərgi-
ləyən xatirə gecəsi baş tutdu, onun bir sıra əsərləri yenidən nəfis 
şəkildə nəşr edildi, köhnə lent yazıları bərpa olunaraq rəqəmsal 
formata keçirildi. “Duyğular” vokal silsiləsinin ilk dəfə tam şə-
kildə Fəridə Məmmədova və Səbinə Əsədovanın ifasında (forte-
piano partiyası – Ülviyyə Hacıbəyova) səslənməsi əlamətdar 
hadisə oldu. 2016-cı ildə musiqi məktəbləri şagirdləri arasında 
fortepiano ansamblı və akkompanement üzrə Respublika müsa-
biqəsi Ə.Hüseynzadənin xatirəsinə həsr edildi. Qətiyyətlə 
söyləmək olar ki, bütün bu tədbirlər sadə, eyni zamanda ali 
mətləblərdən – mənəvi saflığın önəmindən, doğma ocağa övlad 
bağlılığından, böyük fədakar sevgidən, zərif ana duyğularından, 
təbiət qarşısında heyranlıqdan izafi hissiyyata qapılmayaraq 
məxsusi musiqi dili ilə təbii və inanadırıcı “soz” açmış, həyat 
fəlsəfəsini əsərlərində təcəssüm etdirməyi bacarmış bəstəkarın 
yaradıcılığına marağın dirçəlməsinə səbəb olacaqdır1.  

 
 
 
 
 
 

                         
1 Ədilə Hüseynzadənin yaradıcılıq irsinin tanınması və tədqiqinə  bəstə-

karın rəsmi saytı da xidmət etməlidir: www.adilahuseynzadeh.com. 
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XI fəsil 
 

ŞƏFİQƏ AXUNDOVA 
 

(1924-2013) 
 

 
 

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Şəfiqə Axundovadan danı-
şarkən onun Azərbaycan musiqi tarixindəki yerini müəyyən 
edən bir neçə amillər önə çəkilir. Belə ki, o, dahi Üzeyir Hacı-
bəylinin ilk tələbələrindən biri və onun layiqli davamçısı, Şərqdə 
opera yazan ilk qadın bəstəkar, gözəl pedaqoq, musiqi xəzinəmi-
zi zənginləşdirən, geniş yaradıcılığa malik bir sənətkar kimi 
ürəkləri oxşayan, unudulmaz mahnıları ilə yadda qalıb. 

Hər bir insanın “ömür kitabı” var ki, burada onun yaşantıları 
öz əksini tapır. Biz də Şəfiqə xanımın “ömür kitabı”nı vərəqlə-
yərək onun həyat və yaradıcılığına nəzər salacayıq. 

Şəfiqə Qulam qızı Axundova 1924-cü il, yanvarın 21-də qə-
dim yurdlarımızdan biri olan Şəki torpağında anadan olmuşdu. 
Atası Axundov Qulam Bağır oğlu dövrünün tanınmış ziyalısı və 
dövlət işçisi idi. Belə ki, o, 1917-1920-ci illərdə Şəki qəzasının 
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birinci katibi vəzifəsində çalışmışdır. Bəstəkarın anası Züleyxa 
Səməd qızı isə evdar qadın olub. Onların ailəsində Şəfiqə xa-
nımdan başqa İsmət, Tahir, Nəriman və Rəfiqə adlı övladları da 
böyüyüb. Bunlarla yanaşı Şəfiqə xanımın həyatında çox mühüm 
rolu olan böyük bacısı Zümrüd xanım da vardı. Bəstəkar onu hə-
mişə xüsusi qeyd edərdi. Çünki sənətə gəlməyində və Üzeyir 
bəylə görüşməsində Zümrüd xanımın böyük rolu olub. 

Erkən yaşlarından musiqiyə böyük həvəsi olan balaca Şəfiqə 
eşitdiyi mahnıları öz-özünə zümzümə edər, çalıb oynamağı çox 
sevərmiş. Onun musiqiyə belə aludə olması atasını qəzəbləndi-
rər, anası isə ona kömək etməyə çalışarmış. Hətta, Şəfiqə xanım 
deyirdi ki, bir balaca qarmonum vardı. Atam onu əlimdən alıb 
gizlətmişdi. O işə gedəndə anam qarmonu mənə verərdi, bir az 
çalıb, tez yerinə qoyardım ki, atam bilməsin. 

Beləcə, musiqiyə olan sonsuz məhəbbəti Şəfiqə Axundovanı 
heç nədən qorxutmur. Bu böyük məhəbbət onu böyük gələcəyə 
doğru aparır. 

Bəstəkarın yalnız uşaqlıq illəri Şəkidə keçib. Atasının işi ilə 
əlaqədar olaraq ailə Bakıya köçür və o, mükəmməl təhsilini də 
məhz burada alır. Əvvəlcə 6 saylı orta məktəbdə oxuyur, yed-
dinci sinifdən sonra isə təhsilini 173 saylı məktəbdə davam etdi-
rir. O, həmin illərdə musiqi ilə də məşğul olaraq fortepiano çal-
mağı öyrənir. Eşitdiyi mahnı və rəqsləri öz təbirincə ifa etməyə 
başlayır. Günlərin birində böyük bacısı Zümrüd xanımın (O, fi-
lologiya elmləri namizədi olub, görkəmli alim Məmməd Arif 
Dadaşzadənin həyat yoldaşı idi) evində bir məclis qurulur. Xa-
nımlar əyləşən otaqda piano da varmış. Zümrüd xanım bacısı 
Şəfiqəyə fortepiano arxasına keçərək ifa etməsini təklif edir. O 
da bacısının sözü ilə bir neçə musiqi çalıb oxuyur. Bu gənc qızın 
istedadı maraqla qarşılanır. Yazıçı Mirzə İbrahimovun həyat 
yoldaşı, ustad tarzən Qurban Pirimovun qızı Sara xanım deyir 
ki, Şəfiqəni mütləq Üzeyir bəyin yanına aparmaq lazımdır. Belə-
liklə Şəfiqə Axundovanın sənət yolunda ilk uğurlu səhifələr 
açılır. Onu Üzeyir bəyin yanına gətirirlər. Dahi bəstəkar gənc 
Şəfiqənin istedadını, musiqi qabiliyyətini yoxladıqdan sonra 
1941-ci ildən o, Üzeyir bəyin məsləhəti ilə musiqi texnikumunda 
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təhsil alır. Hacı Xanməmmədov və Ağabacı Rzayevadan tar ifa-
çılığı, Fatma Zeynalova və Məmməd Nəsrullayevdən isə musiqi 
nəzəriyəsi üzrə dərs alır. Musiqi yazı texnikasına bələd olan gənc 
bəstəkarın ilk əsərləri fortepiano üçün pyeslər və mahnılar olur. 
Şəfiqə Axundovanın ilk mahnıları Mirvarid Dilbazinin sözlərinə 
“Beşik başında” və "Kolxoz qızları” adlı mahnılardır ki, bunları 
da o, Üzeyir bəyə göstərmiş və ondan müsbət rəy almışdır. 

Şəfiqə Axundova musiqi texnikumunu bitirdikdən sonra 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq üzrə əvvəl-
cə hazırlıq kursuna, sonra isə professor B.İ.Zeydmanın sinfinə 
daxil olur. Bu artıq ən kamil bəstəkarlıq məktəbi idi. Çünki gənc 
bəstəkar bu sənətin sirrlərini öyrənərək musiqinin müxtəlif janr-
larına da bələd olurdu. Konservatoriyada o, Üzeyir bəydən Azər-
baycan Xalq Musiqisinin Əsaslarını, tarzən Mansur Mansurov-
dan isə muğamın sirrlərini öyrənir. Bu dərsləri mükəmməl mə-
nimsəməsi onun milli köklər zəminində professional əsərlər ya-
ratmasının əsas mənbəyidir. 

Konservastoriyada oxuduğu illərdə Şəfiqə Axundova bir çox 
instrumental əsərlər, mahnı və romanslar yazmışdır. Onlardan 
Nizami Gəncəvinin sözlərinə “Nə gözəl” və “Çahanda”, Mə-
həmməd Füzulinin sözlərinə “Fəqan etməz idim” romansları, 
“Zəfər marşı”, “Zəfər bizimdir”, “Ana Vətən” və başqa mahnıla-
rın adlarını çəkə bilərik. Bəstəkarın tələbəlik dövrü 1941-1945-
ci Böyük Vətən müharibəsi illərinə təsadüf etdiyi üçün onun ya-
radıcılığında hərbi vətənpərvərlik mövzusunda yazılan mahnı və 
marşlar da geniş yer tutur. 

Şəfiqə Axundova şəxsi həyatı və ailə vəziyyəti ilə əlaqədar 
olaraq hələ tələbə ikən bir neçə mədəniyyət ocaqlarında işləməli 
olur. O, 1956-cı ildə Konservatoriyanı bitirir. Həmin illər bəstə-
karın zəngin yaradıcılıq fəaliyyəti dövrüdür. 

Bəstəkarın mahnıları bədii məzmun və poetik mətn baxımın-
dan zəngin və rəngarəngdir. Bu mahnılarda bütöv bir ömrün tə-
cəssümü  var  və əsl  insan  yaşantılarından  soraq  verir.  Çünki  bu  
mahnılarda insanı yaşadan əsas amillər vətən, torpaq, ana mə-
həbbəti, ülvi və saf sevgi hissləri, qəhrəmanlıq, mübarizə hissi 
və bu kimi digər cəhətlər öz əksini tapır. 
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Bəstəkarın mahnı janrına olan böyük məhəbbəti dövrü mət-
buatda verdiyi bütün müsahibələrinin də demək olar ki, əsasını 
təşkil edir. 

1970-ci ilin “Azərbaycan qadını” jurnalında “Mahnı hər şeyə 
qadirdir” başlığı ilə verilən yazıda bəstəkar belə deyir: 

– “Musiqi, mahnı çox şeyə qadirdir. O, insan qəlbini fərəh 
hissi ilə də doldurur, kədərlə, qüssə ilə də. Ürəyə sərinlik də gə-
tirir, acılıq da. Musiqi, mahnı həm ovundurur, həm də irəliyə bö-
yük hünərlə səsləyir. Mən ürəklərə işıq paylayan, sevinc gətirən 
mahnıları çox sevirəm. Yaradıcılığımda əziz tutduğum sahəyə - 
mahnı bəstələməyə çox meyil göstərmişəm. İstəmişəm ki, bu 
əsərlərimdə elimizin-obamızın bu günkü fərəhi, sevinci, büsatı 
əks olunsun, ülvi hissləri tərənnüm edilsin.” 

Mahnı musiqinin sadə və məsuliyyətli bir janrıdır.Burada üç 
amil birləşir: söz, musiqi və ifa. Bəstəkar mahnını elə yaratmalı-
dır  ki,  bu  üç  cəhət  bir-birini  tamamlasın.  Ona  görə də mahnı 
yazmağın öz qanunları var. Əvvəla, bunun üçün ilk növbədə 
yaxşı mətn lazımdır. Çünki yaxşı mahnının əsası yaxşı şeirdən 
yaranır. Elə Üzeyir bəy də yazır ki, “yaxşı mahnı yaxşı mətndən 
başlayır”. Şəfiqə xanım isə belə deyirdi: 

– “Mahnının ilk növbədə sözü, yəni mahnı üçün seçilən şeir 
sanballı olmalıdır. Mən bu barədə çox müsahibələr vermişəm, 
çox çıxışlar etmişəm. Həmişə də demişəm və deyirəm ki, yüngül 
mətnə heç vaxt yaxşı musiqi yazmaq olmaz. Əgər müraciət etdi-
yin şeir özündə dərin məna kəsb eləmirsə, yaxşı mahnı mətni ola 
bilməz. Ona görə də bəstəkar poeziyanı da yaxşı bilməlidir ki, 
yeri gələndə musiqiyə uyğun olaraq sözlərdə dəyişiklik etməyi, 
şairlə mətn üzərində işləməyi bacarsın. 

Ümumiyyətlə mən bütün şairlərlə işləyəndə sözə qarşı çox 
diqqətli oluram. Bu mahnı üçün çox vacibdir. Amma gözəl şeirə 
bəsit musiqi yazmaq da düzgün deyil. Bəlkə də günahdır. Çünki 
o yüngül musiqi həmin dəyərli şeirin, məzmunun ölçüsünü qır-
maqla ona xələl gətirə bilər. Mahnının yaradıcılarından biri də 
ifaçıdır ki, o, şairlə, bəstəkarla xalq arasında bir körpü yaradır. 
İfaçı da yalnız öyrənməklə kifayətlənməməlidir. O da mahnının 
qanunlarını, yəni sözlərin tələffüzünü, melodiyanın sözlə qovu-
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şuq cəhətlərini yaxşı mənimsəməlidir. Bir sözlə, şair, bəstəkar və 
ifaçı mahnı janrının əsas yaradıcılarıdır. Amma bununla yanaşı 
bəstəkardan çox şey asılıdır. Çünki mətni də, ifaçını da seçən bəs-
təkardır. Ona görə də mahnının əsas taleyi bəstəkarın ustalığından 
asılıdır. Fərsiz mahnılar yazıb xalqın zövqünü də korlamaq 
olmaz. Bu günahdır. Gərək dinləyici mahnıdan bir şey öyrənsin, 
burada öz arzu və istəklərini, sevgisini tapa bilsin ki, onu sevsin, 
yaddaşında saxlasın. Beləcə, mahnının öz qanunları var.” 

Şəfiqə Axundova mahnı janrının xüsusiyyətlərinə dərindən 
bələd olan və sözün həqiqi mənasında gözəl mahnılar yaradan 
bəstəkardır. Ona görə ki, onun mahnılarında söz və musiqi tam 
vəhdətdədir. Bəstəkar mahnı üçün elə söz seçir ki, həmin söz 
musiqi ilə birləşəndə öz mənasını daha da qüvvətləndirir. Bu 
mənada Şəfiqə Axundovanın mahnıları çox ürəyəyatımlıdır. 
Çünki bu mahnılar həm melodiyası, həm də bədii məzmun baxı-
mından bir növ insan psixologiyasının ensiklopediyasıdır. Bu 
mahnılarda həm insanın düşündükləri, həm də insanı düşündü-
rən cəhətlər var. 

Şəfiqə Axundovanın mahnı yaradıcılığından yazmaq o qədər 
də asan deyil. Əgər nəzərə alsaq ki, 600-dən çox mahnının müəl-
lifidir, onda bəstəkarın mahnı irsi haqqında danışmağın nə qədər 
məsuliyyətli olduğu aydındır. Çünki bu mahnılar haqqında söz 
demək üçün onlara yaxşı bələd olmaq vacib şərtdir. Bu işdə mə-
nə həm musiqi yaddaşım, həm də çalışdığım Azərbaycan Dövlət 
Teleradio Verilişləri Şirkətinin radio arxivi, yəni radionun qızıl 
fondu kömək oldu. Belə ki, mən radionun fondunu dərindən 
araşdıraraq Şəfiqə xanımın yazdığı bütün əsərlərə qulaq asmaq 
imkanı əldə etdim. 

Hər hansı bir mahnı üzərində təhlil apararkən ilk növbədə 
onun məzmununu ifadə edən poetik mətnə nəzər salırıq. Çünki 
elə mahnıların janr bölgüsündə bu cəhət mühüm rol oynayır. Şə-
fiqə xanımın çoxşaxəli mahnı yaradıcılığında klassik söz sərraf-
ları ilə yanaşı müasir dövrün şairlərinin şeirləri də geniş yer tu-
tur. Elə şairlər var ki, bəstəkar onların yaradıcılığına dönə-dönə 
müraciət edir. Bu sənətkarlardan Səməd Vurğun, Süleyman Rüs-
təm, İsgəndər Coşqun, Mikayıl Müşfiq, Mirvarid Dilbazi, Bəxti-
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yar Vahabzadə, Hüseyn Abbaszadə, Hüseyn Arif və başqalarının 
adını çəkə bilərik. 

Sözləri Səməd Vurğuna aid olan mahnılar: “İncə xanım”, 
“Arzular”, “İlk xatirələr” və s. 

Sözləri Mikayıl Müşfiqə aid olan mahnılar: “Yaşa ürəyim”, 
“Dostlar olmasa”, “Maralım” və s. 

Sözləri İsgəndər Coşquna aid olan mahnılar: “Mehriban 
olaq”, “Gözlərəm”, “Dəyişdi təbiət”, “Könül təranələri”, “İnşa-
atçılar mahnısı”, “Gəlirəm ey yar”, “Bakı haqqında mahnı” və s. 

Sözləri Mirvarid Dilbazinindir. “Beşik başında”, “Mənim 
respublikam”, “Nəğməli Lənkəran”. 

Sözləri Hüseyn Abbaszadənindir. “Müəllim”, “Körpü salanlar”, 
“Xalqımızın ürəyi – partiya”, “Sarı bulbul”, “Hind qızı” və s. 

Sözləri Hüseyn Arifindir. “Nəğmədir həyat”, ”Nə deyim?”, 
“Salam doğma məktəb” və s. 

Sözləri Zivər Ağayevanındır. “Xoşbəxt uşaqlarıq biz”, “Ötür 
illər”, “Dağ çiçəyi”, “Xoş gördük, ana torpaq”, “Ana Vətən” və s. 

Sözləri Süleyman Rüstəmindir. “Mənim vətənim”, “İlk baha-
rım”, “Laylay”, “Sevəcək məni” və s. 

Sözləri Nəbi Xəzrinindir. “Çinar və mən”, “Vətən həsrəti”. 
Bunlarla yanaşı bəstəkarın digər şairlərin sözlərinə bəstələdi-

yi dillər əzbəri olan mahnılar da var. Nəriman Həsənzadənin 
sözlərinə “Yaşatdın elləri”, Hikmət Ziyanın sözlərinə ”Qəlbin 
sevəni sev”, “Gülsün üzü Şəkinin”, Fikrət Qocanın sözlərinə 
“Şəfalı əllər”, Şamxal Rüstəmin sözlərinə “Bəxtəvərlik nəğmə-
si”, “Yurdumun bəxtəvəri”, Tofiq Mütəllibovun sözlərinə “Göz-
lərimə toxundu”, Məsum Əliyevin sözlərinə “Gözlərimin işığı”, 
“Doğma diyarım”, Qasım Qasımzadənin sözlərinə “Öpüb ayılt 
bənövşəni”, “Dağlar oğlu”, İslam Səfərlinin sözlərinə “Gözəl 
oğlan”, Əlyar Yusiflinin sözlərinə “Könül mahnısı”, Mirzəağa 
Abbasovun sözlərinə “Xoşbəxtlik mahnısı”, Salam Qədirzadə-
nin sözlərinə “Qəşəngdir bəh-bəh”, Gülhüseyn Kazımlının söz-
lərinə “Görmüşəm mən”, “Bulaqdan gələndə”, Rüxsarə İbadova-
nın sözlərinə “Bağışla”, İbrahim Göyçaylının sözlərinə “Dünya-
nın anası”, Ənvər Çingizoğlunun sözlərinə “Tənhalıq”, Paşa 
Qəlbinurun sözlərinə “Yanına dönəcəyəm”, “Gəl ey səhər”, Tel-
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li Pənahqızının sözlərinə “Tapmayacaqsan məni”, Həlimə Vəli-
qızının sözlərinə “Bu dünyanı düşün”, Adil Babayevin sözlərinə 
“Həsrətindən”, Rauf İsmayılovun sözlərinə “Anacan”, Şıxəli 
Qurbanovun sözlərinə “Şəki”, Mustafa İsgəndərzadənin sözləri-
nə “Sular qızı”, Aşıq Ələsgərin sözlərinə “Könül istər”, Tahir 
Taisoğlunun sözlərinə “Avroradan doğan günəş”, İlyas Tapdığın 
sözlərinə “Zəfər marşı”, Cavad Cavadlının sözlərinə “Xəzərin 
günəşi”, Xuraman Vəfanın sözlərinə “Üzeyir bəyə ithaf” olunan 
xor əsəri, “Nə sən günahkarsan, nə mən günahkar”, “İgid əsgər”, 
Xanımana Əlibəylinin sözlərinə “Pişik”, “Əkizlər”, Zeynal Cab-
barzadənin sözlərinə “Yaraşıqlı kəndimiz” və s. onlarla, yüzlərlə 
mahnıların adını çəkə bilərik. Adlarını çəkdiyimiz bu əsərlərdə 
bir qədər xronoloji xətt pozula bilər. Yəni bu mahnıların hansı-
nın nə vaxt yazılması şərt deyil. Qeyd etmək istədiyimiz odur ki, 
yüzlərlə belə musiqi nümunələri məhz Şəfiqə xanımın qələmin-
dən çıxmışdır. O, bir bəstəkar kimi neçə-neçə şairin sözlərinə öz 
musiqisini qoşmaqla onları adi şeir çərçivəsindən çıxararaq dil-
lər əzbəri olan mahnılara çevrimişdir. Könüllərə həzinlik gəti-
rən, xoş ovqat bəxş edən, sevənlərin ürəyindəki sevgini dərinləş-
dirən, vətənə məhəbbətimizi daha da gücləndirən bu nəğmələr 
Şəfiqə Axundovanın həyat sevgisindən doğulub. 

Bəstəkarın yaradıcılığında xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 
sözlərinə yazılan mahnılar xüsusi bir şaxəni təşkil edir. Bu mah-
nıların sayı 100-ə qədərdir. Onlardan bir neçəsinin adını çəkək. 
“Nədən oldu”, “Sevilməkçün gəlmisən”, Həyat, sən nə şirinsən”, 
“Sahil çıraqları”, “Bu torpağa borcluyam”, “Nə üçün”, “Nə sən 
mənsiz, nə mən sənsiz”, “Dünyanın”, “İnsan göydə ay kimidir”, 
“Sirrlə dolu nəğmə”, “Xatirən”, “Sənsiz səninlə”, “Vətən torpa-
ğı”, “Uzaqdayam”, “Vətən qədər ucalar”, “Etiraf”, “Yaradan əl-
lər”, “Vətən mahnısı” və s. 

Şəfiqə Axundovanın çoxcəhətli mahnı yaradıcılığını bir neçə 
qrupa ayıraq. Vətənpərvərlik mahnıları, lirik sevgi nəğmələri, əmək 
mahnıları, həyat nəğmələri və uşaq dünyasından soraq verən mah-
nılar. Amma bu qruplar özləri də bir neçə növə bölünə bilər. 

Əvvəlcə vətənpərvərlik mahnılarından danışaq. Burada insa-
nı vətənpərvərliyə və vətən uğrunda mübarizəyə səsləyən mah-
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nılar əksəriyyət təşkil edir. Onlardan bəstəkarın “Zəfər marşı”, 
“Zəfər bizimdir”, “Bu torpağa borcluyam”, “Mənim respubli-
kam”, “Xoş gördük, ana torpaq”, “Qələbə bizimdir”, “Mənim 
vətənim”, “Sahil çıraqları”, “Yaraşıqlı kəndimiz”, “Vətən həsrə-
ti”, “Ana Vətən” və s. mahnıların adını çəkə bilərik. 

Bəstəkar hələ yaradıcılığının ilk dövrlərindən vətəni tərən-
nüm edən nəğmələr bəstələyib. Buna misal olaraq 1941-ci ildə 
aşıq Mirzə Bayramovun sözlərinə yazdığı “Bala” və Mirvarid 
Dilbazinin sözlərinə “Beşik başında” mahnılarını göstərə bilərik. 
Bəli, bu mahnılar vətən eşqi ilə yazılmışdı. O, qanlı-qadalı mü-
haribə illərində vətən məhəbbəti övlad məhəbbəti ilə birləşərək 
belə nəğmələrin yaranmasına səbəb olur. 

Aşıq Mirzə Bayramovun “Bala” şeirinə yazılan bu nəğmədə 
vətəni sevən ana bu sevgini övladına da aşılayaraq ona öyüd-nə-
sihət verir. Qətiyyətlə demək olar ki, Şəfiqə xanımın vətənpər-
vərlik mahnılarının əsasını mərd, məğrur bir ana obrazı təşkil 
edir. O, daim övladları vətən uğrunda mübarizəyə səsləyir. 

Hər bir sənət əsərinin meydana gəlməsində dövrün, zamanın 
da mühüm təsiri var. Nəzərə alsaq ki, yuxarıda adlarını çəkdiyi-
miz bu mahnılar 1941-45-ci Böyük Vətən müharibəsi illərində 
yaranıb, onların həmin dövr üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğu-
nu və hər bir dövr üçün də aktual olduğunu qeyd edə bilərik. Nə 
qədər ki, vətən var, onu qoruyan övladlar da var və olacaq. Bu 
məzmundan çıxış edən həmin mahnılar sanki elə bu günümüz 
üçün də aktualdır. Və bu mövzu Şəfiqə xanımın yaradıcılığında 
əbədi kök salmışdır. 

Şəfiqə Axundovanın həmin illərdə yazdığı mahnılar Bülbül, 
Zəhra Rəhimova. Şövkət Məmmədova, Sona Aslanova kimi sə-
nətkarların ifasında səslənib. 

Böyük Vətən Müharibəsi illərində yalnız Şəfiqə xanım deyil, 
Üzeyir bəyin təsiri altında neçə-neçə gənc bəstəkarlar öz vətən-
daşlıq borcunu nəğmələrində ifadə edərək bu ruhda əsərlər ya-
zıb-yaradırdılar. Onlardan Soltan Hacıbəyov, Qara Qarayev, 
Fikrət Əmirov, Cövdət Hacıyev, Əşrəf Abbasov, Tofiq Quliyev, 
Süleyman Ələsgərov kimi bəstəkarların sırasında Şəfiqə xanı-
mın da adı hörmətlə çəkilir və əsərləri ifa olunurdu. 
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1944-cü ildə Tbilisidə Zaqafqaziya Respublikalarının musiqi 
öngünlüyü keçirilir. Və burada əsasən müharibə dövrünü tərən-
nüm edən, xalqı qələbəyə çağıran əsərlər səslənir. Həmin ongün-
lükdə məhz Üzeyir bəy başda olmaqla adı yuxarıda qeyd olunan 
bəstəkarların, o cümlədən Şəfiqə xanımın da əsərləri yüksək qiy-
mətləndirilmişdir. 

Yaradıcılığının ilk dövrlərindən ömrünün sonuna qədər 
Ş.Axundova vətən eşqi ilə yazıb-yaratdı. 

Elə bəstəkarın mahnılarından biri məhz “Vətən eşqi” adlanır. 
İsmayıl Soltanın sözlərinə yazılmış bu mahnıda tayı-bərabəri ol-
mayan el-obamızın füsunkar təbiəti və şən, firavan çağları əks 
olunur. 

Vətənini, xalqını daim xoşbəxt görmək istəyən bəstəkar bu 
notlar üzərində köklənən melodiyaları dinləyiciyə çatdırmaq 
üçün həmişə söz axtarışındadır. Musiqisinə uyğun olan hər bir 
şeirdə Şəfiqə xanım sanki özünü ifadə edir. Bu mənada o, vətə-
ni, eşqinin, məhəbbətinin ilk andı, özünü vətənin odu-suyu zənn 
edir və torpağa borclu olduğunu nəğmənin dili ilə deməklə ha-
mıya vətən, torpaq qarşısında borclu olduğunu xatırladır. (“Bu 
torpağa borcluyam”. Sözləri B.Vahabzadənindir.) 

Mahnıda sözün ifadə etdiyi mətn, mübariz vətən məhəbbəti 
musiqi dilində də öz əksini tapır. Belə ki, son dərəcə məğrur bir 
melodiya ilə başlayır. Marş ritmində olan bu melodiya həm də 
çağırış xarakteri daşıyır və məzmuna uyğun olaraq bəstəkar bu 
mahnını Rast ladında yazmışdır. Məlumdur ki, bu ladda əsasən 
mərdlik, hünər nəğmələri bəstələnir. 

Bəstəkarın bu səpkili daha bir mahnısında da həmin melodik 
xətt saxlanılır. Burada vətən şərəf, şöhrət-şan simvolu kimi bir 
qədər də geniş tərənnüm olunur. “Vətənim”. Sözləri B.Vahabza-
dənindir. 

Şəfiqə xanımın musiqisi qəhrəmanlar yetirən vətənin özünü 
bir qəhrəman kimi tərənnüm edir. Əlbəttə, bu güclü deyimi mu-
siqinin dili ilə ifadə etmək bəstəkardan böyük istedad tələb edir. 
(“Doğma diyarım”. Sözləri M.Əliyevindir.) 

Qeyd etmişdik ki, Şəfiqə xanımın vətənlə bağlı mahnılarında 
ana torpağın əsrarəngiz təbiəti də öz əksini tapır. Bu yerdə “Şə-
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ki”, “Nəğməli Lənkəran”, “Gülür üzü Şəkinin” və başqa mahnı-
ların adını çəkə bilərik. 

Şəki – Azərbaycanımızın qədim tarixə malik olan bu səfalı 
torpağı görkəmli simalar yetişdirmişdir. Onların içərisində adı 
hörmətlə çəkilən Şəfiqə xanım bu torpağa olan övlad məhəbbəti-
ni musiqisi ilə bəyan etməyə çalışıb. Və bu sevgini ifadə edə bi-
ləcək söz axtarışında Şıxəli Qurbanovun poeziyası ona gərək olur. 
Çünki bəstəkar musiqi ilə demək istədiklərini şeirlərdə tapır. 

Şur ladında yazılan “Şəki” mahnısını dinləyəndə sanki göz-
lərimiz önündə uca dağların qoynuna alıb qayğısını çəkdiyi həm 
məğrur, həm də nazlı bir diyar canlanır. Bu ruh məhz musiqinin 
təsirindən yaranır. 

Bəstəkar vətən torpağını qarış-qarış gəzib dolandıqdan sonra 
onun füsunkar təbiətindən zövq ala-ala belə gözəl nəğmələr yara-
dıb. Məsələn, Naxçıvan təbiətindən aldığı zövqü o, “Araz” mahnı-
sında əks etdirib və bu mahnı ilk dəfə elə Naxçıvanda səslənib. 
Eləcə də “Nəğməli Lənkəran”, “Kəlbəcər dağları” və s. bu kimi 
mahnılar məhz belə təbiət gözəlliklərinə vurğunluqdan yaranıb. 

Onun mahnılarında təbiətin özü də təsvir olunur. Qasım Qa-
sımzadənin sözlərinə bəstələdiyi “Öpüb ayılt bənövşəni” mahnı-
sı Şur ladında bəstələnmişdir. Bu mahnıda təbiət gözəlliklərinə 
son dərəcə incə, zərif yanaşma tərzi var. Bəstəkar yaşadığı, ya-
zıb-yaratdığı, hər küçəsinə, hər döngəsinə yaxşı bələd olduğu 
Bakını “Sahil çıraqları”, “Bakı haqqında mahnı” kimi nəğmələ-
rində canlandırır. 

Mahnı Çahargah ladında yazılıb və melodiya çox şəffaf, par-
laq, axıcıdır. 

Şəfiqə Axundovanın musiqisində neçə-neçə əməkçi insanın 
həyatı öz təcəssümünü tapmışdır. Bu mahnılar insanların əməyi-
nə verilən ən böyük qiymətin ifadəsidir. Və bir də bu mahnılar 
insanları əməyə, zəhmətə bağlayan, insanla əmək arasında mə-
nəvi bir körpüdür. Buraya Mirmehdi Seyidzadənin sözlərinə 
“Müəllim”, Nəsir Əhmədovun sözlərinə “Xuraman”, Gülhüseyn 
Kazımovun sözlərinə “Qadın əlləri”, Tofiq Bayramın sözlərinə 
“İldırım güclüsən”, İsgəndər Coşqunun sözlərinə “İnşaatçılar 
mahnısı”, Həmid Abbasın sözlərinə “Körpü salanlar” , Bəxtiyar 
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Vahabzadənin sözlərinə “Yaradan əllər”, Fikrət Qocanın sözləri-
nə “Şəfalı əllər”, Cavad Cavadlının sözlərinə “Neftçilər”, Hik-
mət Mahmudun sözlərinə “Əhməd Əhmədov haqqında mahnı” 
və başqaları aiddir. Bu mahnılar Şəfiqə xanımın görüb-götürdü-
yü həyatdan, gözü qarşısında olan insan əməyindən intişar tap-
mışdır. Məsələn, Fikrət Qocanın sözlərinə yazdığı “Şəfalı əllər” 
mahnısını məşhur cərrah Cavadzadənin simasında bütün həkim-
lərə ünvanlayır və onların əməyini yüksək qiymətləndirir. 

Bu mahnı  sözün gücü və musiqinin dili ilə sağlamlığımızın 
keşiyində duran həkimlərimizə minnətdarlıq hissinin ifadəsidir. 
Amma bəstəkar “Şəfalı əllər”i yazmaqla kifayətlənməyib ümu-
miyyətlə, bütün yaradan əlləri alqışlamaq üçün Bəxtiyar Vahab-
zadənin “Yaradan əllər” şeirinə müraciət edir. Və şeirə həma-
həng bir musiqi yazıb. 

Bəstəkar neft buruqlarında çalışan, qara qızıl çıxaran və zəh-
məti qızıldan qiymətli olan neftçilərimizin əməyini C.Cavadlının 
“Neftçilər” şeirinə yazdığı musiqi ilə vəsf edir. 

Bəstəkar əməyin bütün sahələrində uğur qazanan insanların 
zəhmətini qiymətləndirir. Onun üçün kolxozçu, neftçi, həkim, 
mühəndis, müəllim və s. peşə sahiblərini bir-birindən ayırmayan 
yeganə amil əməyə bağlılıqdır. Bu mənada Şəfiqə xanımın 
Q.Qasımzadənin sözlərinə bəstələdiyi “Dağlar oğlu” mahnısı da 
yaddaqalandır. Segah ladında yazılmış bu mahnıda el oğlu ço-
ban Mövsümün xalq arasında yayılan şöhrətindən, öz peşəsi ilə 
dağları qarış-qarış gəzərək xalqın qədim ənənəsini yaşadaraq 
əmək qəhrəmanı kimi yüksəlməsindən bəhs olunur. 

Özü əməyə-zəhmətə bağlı olan Şəfiqə Axundova yaradıcılı-
ğında əmək qəhrəmanlarını beləcə böyük ruh yüksəkliyi ilə se-
və-sevə tərənnüm etmişdir. Bu mahnılar hansı dövrdə yazılması-
na baxmayaraq zəhməti, əməyi vəsf etdiyindən həmişə aktualdır. 

Şəfiqə xanım öz düşüncələrini misralarda taparaq musiqinin 
dili ilə ifadə edir, neçə-neçə insanın əməyini mahnılarda əbədi-
ləşdirir. Xuraman Abbasovaya, Zəminə Aslanovaya, Musa Bay-
ramova, ilk kapitan qadın Şövkət Səlimovaya (“Sular qızı” – 
sözləri M.İsgəndərzadənindir) həsr olunan mahnılar, eləcə də 
“Sağıcı Dilşad”, “Çayçı qızlar” mahnıları məhz bu qəbildəndir. 



 600 

Şəfiqə xanımın mahnı yaradıcılığının bir şaxəsini də saf, ülvi 
hisslərin təcəssümü olan lirik mahnılar təşkil edir. Bu mahnıların 
əksəriyyəti təmiz məhəbbətdən doğan və bu yolda həyatın bütün 
çətinliklərinə sinə gərən sevən aşiqin ürək döyüntülərinin səsi-
dir. Bəstəkar yaradıcılığının ilk dövrlərindən bu ruhda şeirlərə 
müraciət edərək öz könül təranələri ilə onlara yeni və əgər belə 
demək mümkünsə, əbədi bir həyat vermişdir. Şair sevgini sözün 
qüdrəti ilə təsvir edibsə, bəstəkar onu ilahi hissin könüllərə xoş 
təranə kimi axıb süzülən və sevilərək zümzümələrə çevrilən şirin 
melodiyalarla əks etdirmişdir. Yaradıcılığının ilk dövrlərində 
yəni, hələ 1944-cü ildə Məmməd Rahimin sözlərinə bəstələdiyi 
“Sevgilim” mahnısı sevginin insan həyatı üçün nə qədər əhə-
miyyətli olduğundan soraq verir. 

Mahnının digər kupletlərində də sevgi belə əlçatmaz hissin 
ifadəçisi kimi verilir. Və şeirin təsir gücü musiqi ilə həmahəng 
olan dəyərli bir mahnı yaranmışdır ki, bu da sevənlərin qəlbin-
dən soraq verir. 

Bəstəkarın Tofiq Mütəllibovun sözlərinə yazdığı “Gözlərinə 
toxundu” mahnısı da sanki ilk məhəbbəti gözdən oxuyan aşiqin 
ürək çırpıntısıdır. 

Ümumiyyətlə, bütün yaradıcı insanlar sevgiyə ilahi bir hiss 
kimi baxır və onun qüdrətinə çox inanırlar. 

Şəfiqə xanımın seçdiyi mahnı mətnlərində hətta gül-çiçəyin 
bir-birinə olan sevgisi tərənnüm olunur. 

Əlbəttə, sevginin yolları enişli, yoxuşludur. Onun sevinci, 
vüsalı olduğu kimi həsrəti, hicranı, ayrılığı da var. Bütün bu 
hisslər bədii sənətin, eləcə də sözün, musiqinin dili ilə ifadə olu-
nub. Bu baxımdan da Şəfiqə xanımın mahnıları güclü sənət nü-
munələridir. Bəstəkar məhəbbəti bütün çalarları ilə öz musiqi-
sində canlandırır. Və bunun üçün də yenə Şəfiqə xanım dəyərli 
söz axtarışında olmağa üstünlük verir. Elə söz ki, o, bəstəkarın 
musiqisini tamamlasın, onun melodiyaları ilə ahəngdar olsun. 

Bu mahnı axıcı və qəlbəyatımlı melodiyası ilə çox ifaçının 
repertuarında özünə yer tutulub. Hətta görkəmli türk müğənnisi 
İbrahim Tatlısəs də çəkildiyi filmlərdən birində bu mahnını ol-
duğu kimi ifa edib. Amma təəssüf ki, bəstəkarın adı qeyd olun-
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mur. Mahnıda aşıq öz sevgilisindən ayrılsa da, ruhunda daim 
onu yaşatdığını və tam onun eşqi ilə yaşadığını ifadə edir. 

Başqa bir mahnıda isə aşiq nəinki sevgilisinin ruhu ilə yaşa-
yır, hətta röyasında da məhz onu görür. Bu duyğu bəstəkarın ilk 
yaradıcılıq dövrlərində Xanımana Əlibəylinin sözlərinə yazdığı 
“Röya” mahnısında belə əks olunur: 

Qeyd edək ki, 1943-cü ildə yazılan bu mahnı ilk dəfə ölməz 
sənətkarımız Bülbülün ifasında səslənmişdir və hətta 1944-cü 
ildə həmin mahnı Moskvada keçirilən Azərbaycan incəsənəti 
ongünlüyündə də yenə ölməz Bülbül tərəfindən ifa olunmuş və 
çox böyük müvəffəqiyyətlə qarşılanmışdır. Yenə də burada sö-
zün musiqi ilə vəhdəti məsələsinə toxunaq. Şəfiqə xanım özü bu 
fikri belə izah edirdi: “Mən şeirə vurulmasam, o mənim ürəyim-
dən soraq verməsə, mahnı bəstələyə bilmərəm. Mənim ürəyimdə 
hər şeirin öz musiqisi var”. 

Şəfiqə xanım ürəyincə olan şeirlərə elə musiqi bəstələyib ki, 
o mahnılara söz olmadıqda da qulaq asanda sözün ifadə etdiyi 
məzmunu elə musiqidən duyursan. Bu mənada bəstəkarın həs-
rət-hicran dolu nəğmələri daha təsirlidir. Belə ki, bu mahnıların 
melodiyası daha axıcı və lirikdir. Bu hissləri ifadə etmək üçün 
bəstəkar qəmli lad və tonallıqlardan istifadə edir. Məsələn, 
B.Vahabzadənin sözlərinə yazılmış və Şüştər ladında olan “Xa-
tirən” mahnısının mətninə nəzər salaq. 

Şüştər ladında yazılmış daha bir lirik mahnıdan nümunə: 
“Arzular”. Sözləri Səməd Vurğuna aid olan bu mahnı şairin 
“Aygün” poemasına yazdığı musiqidəndir. 

Şur ladında yazılan bu mahnının melodiyası muğam intonasi-
yaları ilə, muğam avazları ilə ifadə olunaraq aşiqin yalvarışlarını 
daha dolğun şəkildə əks etdirir. Bu da bəstəkarın xalq musiqisini, 
xüsusən də muğamlarımızı daha mükəmməl bilməsindən və on-
dan yeri gələndə düzgün istifadə etməyi bacarmasından irəli gəlir. 

Şəfiqə Axundovanın məhəbbət mövzusunda yazdığı mahnı-
lar çoxdur. O, yaradıcılığının ilk dövrlərində olduğu kimi yaşı-
nın ahıl çağında da gənclik eşqi ilə yazıb-yaradıb. Onun son 
dövrdə yazdığı lirik mahnılara Telli Pənahqızının sözlərinə 
“Tapmayacaqsan məni”, Xuraman Vəfanın sözlərinə “Nə sən 
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günahkarsan, nə mən günahkar”, Ənvər Çingizoğlunun sözlərinə 
“Əhdə dönük”, Gülağa Tənhanın sözlərinə “Anaları təklənməyə 
qoymayın” və b. misal göstərə bilərik. 

Varlığındakı əzəmətli sevgi onu bir-birindən gözəl nəğmələr 
yaratmağa sovq edib. Bu baxımdan bəstəkarın həyat sevgisindən 
doğan mahnıları da dillər əzbəridir. Elə Hüseyn Arifin sözlərinə 
bəstələdiyi “Nəğmədir həyat” mahnısı buna misaldır. Şur ladın-
da yazılan “Nəğmədir həyat” mahnısının oynaq ritmi və sırf xalq 
ruhundan doğan melodiyası elə şeirin ifadə etdiyi məzmunla üst-
üstə düşür. 

Beləcə, şeirdəki mənanı musiqi öz parlaq ritmi, xoş ovqatı 
ilə daha da dolğunlaşdırır. Həm şeir, həm də musiqi sadə ölçüdə, 
sadə dildə yazıldığından mahnı xalqın yaddaşında da öz əksini 
tapır. Və bu mahnıda sözlə musiqi elə həmahəngdir ki, sözü mu-
siqidən və ya musiqini sözdən qoparmaq mümkün deyil. Bu xü-
susiyyət Şəfiqə xanımın bütün mahnıları üçün səciyyəvidir. 

Bəstəkarın həyat sevgisindən doğan nəğmələrinə Bəxtiyar 
Vahabzadənin sözlərinə bəstələdiyi “Həyat eşqi” və “Həyat, sən 
nə şirinsən” mahnıları da aiddir. 

Həyat, yazın da şirin, 
Həyat, qışın da şirin 
deyən şairin şeirini Şəfiqə xanım öz həzin musiqisinin ahən-

ginə uyğunlaşdıraraq bu mahnısı ilə əsl həyat obrazı yaradır. 
“Həyat eşqi” mahnısı isə zamanın insan üzərindəki hökmünü, 

insanla zaman arasındakı tarazlığın sonsuz arzu və diləkdən irəli 
gəlməsini etiraf edir. Bu arzu, dilək də həyat eşqindən doğur: 

Bu mahnının musiqisi də ciddi və lirik melodiyadan 
ibarətdir. Mahnıya bəstələdiyi musiqidə Şəfiqə xanım özünün 
həyat eşqini, həyata bağlılığını musiqinin dili ilə ifadə edir. Bu 
mahnılar sanki insanlar üçün də bir həyat dərsidir. 

Bəzən keşməkeşli həyat yolundan usanan bəstəkar bu hissini 
ifadə edən söz axtarışında olsa da yenə də həyata ümidini itirmə-
yən misralara üz tutur və bunu öz musiqisində əks etdirir. Belə-
liklə də, həyatsevər nəğmələr yaranır. 

 
 



 603 

Qaytar mənə ümidini 
 

Ümumiyyətlə, Şəfiqə xanım o mövzulara müraciət edir ki, 
onlarda güclü məna var. Bu mövzular insanların həyata, dünya-
ya baxışının, yüksək humanist meyillərin, saf, ülvi hisslərin tə-
cəssümüdür. Bir növ bu mahnılar mənəvi baxımdan əxlaqi, tər-
biyəvi xarakter daşıyır desək, yanılmarıq. Çünki burada əsl insa-
na xas olan cəhətlər əks olunur, insanın daxili aləmi açılır və şei-
rin ifadə etdiyi məzmun musiqinin psixoloji gücü ilə insanlara 
mənəvi təsir aşılayır, onları dostluğa, mehribanlığa səsləyir. Bu 
baxımdan bəstəkarın bəzi mahnıları var ki, onlar sanki çağırış 
xarakterlidir. Məsələn, İsgəndər Coşqunun sözlərinə bəstələdiyi 
“Mehriban olaq” mahnısına nəzər salaq.  
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Mahnıda şair sözü, bəstəkar musiqisi ilə insanları mehriban-
lığa, birliyə səsləyir. Bu ideya musiqi dilində daha qabarıq şəkil-
də verilir. Əvvəla, onu deyək ki, mahnı Çahargah ladında yazıl-
mışdır. Bildiyimiz kimi, Çahargah da bədii estetik baxımdan 
mərdlik, çağırış xarakterli bir muğamdır. Mahnının melodiyası 
səssırası ilə uyğunlaşır. Bunun üçün də əgər ifaçı istəsə mah-
nının sonunda “Çahargah” muğamının zil şöbəsi olan “Mənsu-
riyyə”nin avazlarından istifadə edə bilər. 

Bəstəkarın mahnılarında əsl insan obrazı canlanır, insan ya-
şantıları öz əksini tapır, onun dərdi-kədəri, sevinci ön planda du-
rur. Bir sözlə, bu mahnılar insanların ürəyindən xəbər verir. 

Şəfiqə Axundovanın bütün əsərləri qiymətlidir. Bu qiymətli 
əsərlər içərisində bəstəkarın uşaqlara ünvanladığı mahnıları da 
var. O, burada da böyük ustalıqla, əsl sənətkarlıqla çıxış edir. Ən 
başlıcası isə bu uşaq mahnıları həlim xasiyyətli bir insanın, qəlbi 
körpə sevgisi ilə dolu bir ananın qələminin məhsuludur. 

Uşaq mahnıları haqqında danışmazdan əvvəl bir mahnının 
adını çəkmək istərdim – “Laylay”. Bu bir janr kimi xalqımızın 
musiqi folklorunda da öz əksini tapmışdır. Körpə həyatını layla-
sız təsəvvür etmək mümkün deyil. Bəlkə də laylay ana ilə körpə 
arasında ilkin anlaşma vasitəsidir. Bu janra professional musiqi-
də də müraciət olunmuşdur. Üzeyir Hacıbəyli, Fikrət Əmirov, 
Səid Rüstəmov, Zakir Bağırov, Tofiq Quliyev və başqa bəstə-
karlarımız laylalar yazmışlar. Şəfiqə xanımın ilk mahnılarıdan 
biri Mirvarid Dilbazinin sözlərinə yazdığı laylay ruhlu “Beşik 
başında” mahnısı olmuşdur. Lakin sonralar o, Süleyman Rüstə-
min sözlərinə elə bir “Laylay” bəstələdi ki, bu bütün anaların di-
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lində əzbər oldu. Segah ladında bəstələnən bu laylay nəinki kör-
pələrin, elə yaşlıların da ruhuna həzinlik, rahatlıq gətirir. 

Elə bu mahnının həzin musiqisi və bu musiqidəki xalq ruhu-
na bağlılıq, rahatlıq, doğmalıq və bu kimi incə mətləblər sübut 
edir ki, Şəfiqə xanımın uşaqlara məhəbbəti sonsuzdur. O, öz 
musiqisi ilə həm körpələrə laylay çalır, həm də onların daxili 
aləmindən soraq verir. Yəni onların şən, dəcəl, şıltaq, qayğısız 
həyatını açıqlayır, həm də onlara vətənpərvərlik, əməksevərlik 
hissini tərbiyə edəcək nəğmələr bəxş edir. 

Bəstəkarın uşaqlar üçün yazdığı mahnılarda da milli üslub ön 
planda durur. Bu da o mahnıları ifa edən uşaqlarda hələ körpə 
yaşdan milli musiqi dilinin formalaşmasına səbəb olur. Yəni kon-
kret desək, bəstəkar öz musiqisi ilə uşaqlarda milli ruh yaradır. 

Söylənilən bu fikirlər bəstəkarın uşaq mahnıları üçün ən sə-
ciyyəvi cəhətdir. 

Şəfiqə Axundovanın uşaq mahnılarına “Salam doğma mək-
təb” (sözləri Hüseyn Arifindir), “May gələndə” (sözləri Xəlil 
Rzanındır), “Qar”, “Bənövşə”, “Hədiyyə”, “İşıq”, “Qış”, “İki 
qız”, “O səhvini anlayıb”, “Pişik”, “Kuklam Almaz” (sözləri 
Xanımana Əlibəylinindir),“Əkizlər” (sözləri Məsum Əliyevin-
dir), “May”, “Qar” (sözləri Mirmehdi Seyidzadənindir), “Müəl-
lim” (sözləri Hüseyn Abbaszadənindir), “Xoşbəxt uşaqlarıq biz” 
(sözləri Zivər Ağayevanındır) və bu kimi şən-şux melodiyalı 
nəğmələr aiddir. Bu mahnılar yalnız uşaqlar üçün əylənib, şən-
lənmək əhəmiyyəti daşımır. Bu mahnıların hər biri sanki bir 
dərsdir. Bəstəkar elə mətnlərə müraciət edir ki, o sırf etik məna 
kəsb etsin. Yəni uşaqda maraq oyatsın. 

Məktəb yaşlı uşaqlar üçün “Salam, doğma məktəb”, “Müəl-
lim” və s. bu kimi mahnılar yazılmışdır ki, bunlar uşaqlarda müəl-
lim əməyinə, verilən qiymətin dərk etdirilməsi üçün bir vasitədir. 

Bəstəkarın “Əkizlər” mahnısı da uşaqların çox sevdiyi nəğ-
mələrdəndi. 

O, vətənimizin təbiətini, onun gül-çiçəyinin gözəlliyini vəsf 
edən mahnılar yazmaqla uşaqlara təbiəti sevməyi, ondan zövq 
almağı və onu qorumağı aşılayır. Bu baxımdan “Tar”, “Bənöv-
şə”, “Qış”, “May gələndə” mahnılarının adlarını çəkə bilərik. 
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Bəstəkarın bu cür mənəvi əxlaq və estetik tərbiyə əhəmiyyət-
li uşaq mahnıları çoxdur. Onların əksəriyyəti ümumtəhsil mək-
təblərinin musiqi dərsliyinə daxil edilib. 

Bu mahnıları lad cəhətdən araşdırarkən aydın olur ki, bəstə-
kar daha çox Şur, Segah, Çahargah ladlarında melodiyalar bəstə-
ləyib. Amma bununla yanaşı digər Rast, Bayatı-Şiraz, Şüştər 
ladlarında olan mahnı nümunələrinə də rast gəldik. Fikrimizə 
əyani sübut üçün bir daha bu qəbildən olan mahnıların bəzilərini 
lad xüsusiyyətinə görə qruplaşdıraq. 

Şur ladında olan mahnılardan – “Nədən oldu”, “Nə deyim”, 
“Nəğmədir həyat”, “Öpüb ayılt bənövşəni”, “Könül təranələri”, 
“Bağışla” və s. 

Rast ladında olan mahnılardan – “Bu torpağa borcluyam”, 
“Müəllim”. 

Segah ladında olan mahılardan – “Dağlar oğlu”, “Sevilmək-
çün gəlmisən”, “Laylay”, “Gözlərinə toxundu”. 

Çahargah ladında olan mahnılardan – “Mehriban olaq”. 
Şüştər ladında olan mahnılardan – “Arzular”, “Xatirən”. 
Bayatı-Şiraz ladında olan mahnılardan – “Əkizlər” 
Əlbəttə, biz burada bəzi mahnıların istinad etdiyi lad əsasını 

göstərdik. Amma bu onu söyləməyə kifayət edir ki, bəstəkar 
əsasən mahnılarını bu ladlarda yazır. Hətta uşaqlar üçün yazdığı 
mahnıların da xalq musiqisinə yaxınlığı əsnasında ladını aydın 
təyin etmək olur. Bu təhlil bizi belə bir nəticəyə gətirir ki, maya-
sı xalq musiqisindən yoğrulmuş bu vokal nümunələr öz məzmu-
nunun ehtiva etdiyi işıqlı, həyatsevər, lirik, aşiqanə, vətənpərvər, 
əməksevər məramlı obrazlar musiqi dilinin başlıca amili olan 
lad cəhətində də əks olunur. Çünki bədii estetik baxımdan hər 
hansı bir məqamın yaratdığı təsir onun əsasında yaranan mahnı-
da ladın səssırası tam əhatə olunur. 

Bəstəkar özü bu fikri belə şərh edirdi: 
- “Mənim bütün mahnılarımın harmonik dili sadə akkordlar-

dan qurulub. Bu da mahnıların xalq üslubunda olmasından və 
daha tez yadda qalmasından irəli gəlir. Mənim üçün əsas melo-
diyadır. Harmoniya öz rəngarəngliyi ilə deyil, melodiyanın oxu-
naqlı, ürəyəyatımlı çalarlarına əsasən inkişaf edir. Bir növ mə-
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nim mahnılarımın harmonik dili melodiyadan asılı olaraq təyin 
edilir.” 

Bəstəkarın mahnı yaradıcılığından danışarkən onun görkəmli 
ədib Şərəf Rəşidovun sözlərinə yazdığı “Kəşmir mahnıları” 
məcmuəsini də qeyd etmək vacibdir. “Kəşmir mahnıları” Şərəf 
Rəşidovun eyniadlı poemasıdır. Əsəri Teymur Elçin Azərbaycan 
dilinə tərcümə edib. Burada Hindistan həyatı, Hindistan hərəkatı 
təsvir olunur. Bəstəkarın “Kəşmir mahnıları” məcmuəsini yaz-
ması təsadüfi deyildi. Bu məcmuədən əvvəl o, “Hind qızı” mah-
nısını yazmışdır. Gözəl hind xalları istifadə edilən bu mahnı sırf 
hind intonasiyalarından ibarətdir. Xüsusən də bu mahnının giriş 
hissəsində hind raqalarının xüsusiyyəti var. Təbii ki, bu da bəs-
təkarın peşəkarlığından irəli gəlir, o, hind musiqisini duymuş, 
mənimsəmiş və sonra məzmuna uyğun belə bir musiqi yarat-
mışdır. Bəstəkarın “Hind qızı” mahnısı xalq arasında sevilən bir 
nəğməyə çevrilmişdi və bu mahnı 1956-cı ildə Konservatoriyanı 
bitirərkən yazdığı diplom işi əsərlərinə də daxil edilmişdi. Elə 
“Kəşmir mahnısı” məcmuəsinin yaranması da buradan başlayır. 

Beləliklə, Teymur Elçinin tərcüməsində Şərəf Rəşidovun ey-
niadlı poeması əsasında yazılmış “Kəşmir mahnıları” vokal 
məcmuəsi 12 mahnıdan ibarətdir. Bu silsilədə “Nərgizin mahnı-
sı”, “Nərgizin quşlarla mübahisəsi”, “Bamburun mahnısı”, “Qız-
lar xoru”, “Xorudun mahnısı” və s. mahnılar vardır. 

Şəfiqə Axundovanın yaradıcılığında vokal musiqinin aparıcı 
janrlarından olan romans da xüsusi yer tutur. Bəstəkar bu janra 
hələ yaradıcılığının ilk illərində müraciət edərək Şərq poeziyası-
nın görkəmli simaları Nizami və Füzulinin, eləcə də rus klassiki 
Puşkinin sözlərinə romanslar yazmışdır. Bunlardan Nizami Gən-
cəvinin 800 illiyinə ithaf etdiyi “Nə gözəl”, “Ay Nigar” romansla-
rı bəstəkarın bu janrda yazdığı ilk uğurlu sənət nümunələri kimi 
diqqəti cəlb edir. Bu romanslar Üzeyir bəy ənənəsinin davamı idi. 

Bəstəkarın Puşkinin sözlərinə bəstələdiyi məşhur “Çiçək” ro-
mansı hələ 1944-cü ildə Moskvada keçirilən Zaqafqaziya deka-
dasında səslənmiş və böyük müvəffəqiyyətlə qarşılanmışdır. 
Əsər əsl rus klassik romansını xatırladır. 
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Daha sonra bəstəkarın Heyran xanımın sözlərinə “Canana 
yetir”, Hüseyn Cavidin sözlərinə “Nə sehr var səndə”, Nizami 
Gəncəvinin sözlərinə “Nə üçün qəmxar saxlarsan”, “Cahanda”, 
M.P.Vaqifin sözlərinə “Bu necə zülmdür mənə edirsən”, “Yaza 
bir xəbər” romanslarının adını çəkə bilərik. 

Romans janrı çərçivəsində bəstəkar mahnı-romans üslubunu 
da yaratmışdır. Buraya onun Füzulinin sözlərinə “Nə yanar kim-
sə mənə” və Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə “Sənin sənət çıra-
ğın” mahnı-romansları daxildir. Bəstəkarın romansları da xalq 
musiqisi zəminində, gözəl melodiyalardan yaranan əsl professio-
nal sənət nümunələridir. 

Bütün bunlardan belə bir nəticəyə gəlirik ki, Şəfiqə Axundova 
Azərbaycan vokal sənətinin inkişafında son dərəcə əhəmiyyətli 
rolu olan bir bəstəkardır. Onun mahnı və romansları ən görkəmli 
ifaçıların repertuarında geniş yer tutur. Bülbül, Şövkət Məmmə-
dova, Sona Aslanova, Şövkət Ələkbərova, Fatma Mehrəliyeva, 
Rübabə Muradova, Sara Qədimova, Tükəzban İsmayılova, Əbül-
fət Əliyev, Gülağa Məmmədov, Anatollu Qəniyev, Arif Babayev, 
Zeynəb Xanlarova, İslam Rzayev, Elmira Rəhimova, Flora Kəri-
mova, Baba Mahmudoğlu, Məmmədbağır Bağırzadə, Təhmiraz 
Şirinov, Alim Qasımov, Zaur Rzayev, Gülyaz və Gülyanaq Məm-
mədova bacıları, Mənsum İbrahimov, Xədicə Abbasova, Sahib 
İbrahimov, Bilal Əliyev bir sözlə dünənin və bu günün ifaçılıq 
məktəbini təmsil edən sənətkarlar bəstəkarın musiqisini böyük 
şövqlə xalqa çatdırmışlar. Və bununla da Şəfiqə Axundovanın 
mahnıları xalqın əbədi yaddaşına həkk olunaraq, dünəndən bu gü-
nə olduğu kimi bu gündən də gələcəyə ötürüləcək. 
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“GƏLİN QAYASI” OPERASI 
 

Opera musiqinin mürəkkəb janrıdır. XX əsrin əvvəllərində 
dahi Üzeyir bəy bu janra müraciət edərək Şərqdə opera sənətinin 
təməlini qoydu. Beləliklə 1907-ci il Şərq operasının yaranma 
tarixi oldu.  

Əlbəttə, XX əsrin əvvəllərində opera yazmaq çətin və məsu-
liyyətli idi. Çünki bu ilk addım idi. Elə əsər yaranmalı idi ki, 
xalq onu qəbul etsin. Bunun üçün də xalqın ruhuna uyğun möv-
zu və ona uyğun musiqi dili olmalı idi. Beləliklə, ilk Şərq opera-
sının mövzusu ölməz söz ustadı Məhəmməd Füzulinin “Leyli və 
Məcnun” poeması oldu. Bu da səbəbsiz deyildi. Çünki bu poe-
madakı qəzəlləri xanəndələr muğam üstdə ifa edərdilər. Demək 
olar ki, bu qəzəllər xalqa tanış idi. Musiqi dilinə gəlincə isə mu-
ğam, xalq mahnı və təsniflərinə bağlı olduğundan əsərdə də 
məhz bu cəhət nəzərə alınmalı idi. Çünki mayası muğamla yoğ-
rulmuş xalqa birdən-birə qərb yönümlü musiqini qəbul elətdir-
mək çətin olardı. Buna görə də dövrünün tələbini, xalqının ruhu-
nu nəzərə alan Üzeyir bəy “Leyli və Məcnun” operasını yaz-
maqla yalnız Azərbaycanda deyil, Şərqdə ilk opera sənətinin tə-
məlini qoyur. Həm də dünya opera sənətində heç bir analoqu ol-
mayan “muğam operası” janrını yaradır. Əsər xalq tərəfindən 
böyük məhəbbətlə qarşılanır və Azərbaycan operasının inkişafı 
yolunda ilk addım kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Üzeyir bəy “Leyli və Məcnun”dan sonra “Əsli və Kərəm”, 
“Şah Abbas və Xurşudbanu”, “Harun və Leyla”, “Rüstəm və 
Söhrab” kimi muğam operalarını və 1937-ci ildə yaradıcılığının 
şah əsəri olan “Koroğlu” operasını yazır. Bəstəkarın bu ənənəsi-
ni davam etdirən qardaşı Zülfüqar Hacıbəyov “Aşıq Qərib”, ya-
xın dostu, silahdaşı Müslüm Maqomayev isə “Şah İsmayıl” ope-
rasını yazırlar.  

Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli milli köklər zəminində ope-
ralar yazmışdır. Onun bu əsərləri əsl klassik opera nümunələri-
dir. Belə ki, o, Qərbin yaratdığı opera quruluşunu öz milli musi-
qi xüsusiyyətləri ilə üzvi şəkildə qovuşdurmağa nail olmuşdur. 
Üzeyir bəyin bu ənənəsini özündən sonra gələn bəstəkar nəsli də 
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davam etdirmiş və həm dünya səviyyəsinə çıxa biləcək, həm də 
xalqın məhəbbəti ilə qarşılanan əsərlər yaratmışlar. Bəstəkarın 
layiqli  tələbəsi  olan,  daim  onun  ənənələrinə sadiq  qalan  Şəfiqə 
Axundova da məhz belə sənətkarlardandır. Əgər Üzeyir bəy 
Şərqdə opera sənətinin təməlini qoymuşsa, Şəfiqə xanım da 
Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkardır. 

Ümumiyyətlə, Şəfiqə Axundova deyəndə onun yaradıcılığına 
bələd olan hər bir kəs ilkin olaraq “Gəlin qayası” operasının adı-
nı çəkir. Və yaxud Şərq operası haqqında danışarkən Şəfiqə 
Axundovanın adı opera yazan ilk qadın bəstəkar kimi hörmətlə 
çəkilir. Belə qənaətə gəlmək olar ki, Şəfiqə xanım digər əsərləri-
ni deyil, təkcə “Gəlin qayası” operasını yazsaydı, o yenə də xal-
qımızın musiqi xəzinəsini zənginləşdirən hörmətli və cəfakeş sə-
nətkar kimi sevilərdi. Çünki opera musiqinin elə bir janrıdır ki, 
onu yaratmaq bəstəkardan çox şey tələb edir. Yəni, səhnənin qa-
nunlarını bilmək, müraciət olunan əsərin bədii məzmununa də-
rindən bələd olmaq, yazılan əsərdə hadisələrin baş verdiyi tarixi 
şərait barədə məlumatlı olmaq və bütün bunları musiqinin dili 
ilə əks etdirmək üçün bütün musiqi janrlarını dərindən mənimsə-
yərək əsl professional olmaq. Şəfiqə Axundova yaradıcılığına 
son dərəcə məsuliyyətlə yanaşdığından opera yazarkən də bu çə-
tin janrın öhdəsindən bacarıqla gələ bilmişdir. Belə ki, bəstəkar 
opera üzərində işləməyə başlamazdan əvvəl demək olar ki, mu-
siqinin müxtəlif janrlarında sanballı əsərlər yazmışdır, neçə-neçə 
teatr tamaşalarına musiqi bəstələmişdir. Onun ruhu xalq musiqi-
sindən doğan gözəl ürəyəyatımlı melodiyalardan yoğrulmuşdur. 
Bu cəhət bəstəkarın bütün əsərlərində onun üslubu olaraq özünü 
təsdiq etmişdir.  

Qeyd etdiyimiz kimi, Şəfiqə Axundova yaradıcılığının ilk 
dövrlərindən müxtəlif musiqi janrları ilə yanaşı həm də dram ta-
maşalarına musiqi yazmışdır. 1962-ci ildə xalq yazıçısı Süley-
man Rəhimov da “Gəlin qayası” povesti əsasında hazırlanan ra-
dio pyesinə musiqi yazmağı Şəfiqə xanıma həvalə edir, mətn 
üzərində işləmək üçün şair İsgəndər Coşqun da bu işə cəlb olu-
nur. Beləliklə, Şəfiqə xanım bu əsərə gözəl musiqi bəstələyir. 
Hətta pyesdən Gülbaharın “Könül təranələri” mahnısı ifaçıların 
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repertuarına daxil olaraq müstəqil mahnı kimi ifa olunur və xalq 
arasında yayılır. Və elə bu mahnı səbəb olur ki, Şəfiqə xanım 
“Gəlin qayası” operasını yazır.  

Bəstəkarın “Gəlin qiyası” operası haqqında fikirlər o dövrün 
mətbuat səhifələrində dərc olunub və Şəfiqə xanım haqqında 
nəşr olunan mənbələrdə də bu barədə yazılıb.  

Beləliklə, gərgin yaradıcılıq əməyinin bəhrəsi olan “Gəlin 
qayası” operasının ilk tamaşası çox böyük uğurla keçir. Azər-
baycan Dövlət Opera və Balet teatrının bədii şurasının və Bəstə-
karlar İttifaqının birgə keçirdikləri 20 aprel 1974-cü il tarixli 
protokolunu oxuyuruq. Burada da əsər haqqında maraqlı və də-
yərli fikirlər söylənilib. Və qeyd edəcəyimiz bu müsbət rəylər 
S.Əmirxanov, M.Əmirxanov və N.Əsgərbəylinin bəstəkar haq-
qında birgə yazdıqları kitabda da öz əksini tapıb.1 

V.Adıgözəlov – “Mən operaya böyük fərəhlə, həvəslə tama-
şa elədim. Şəfiqə xanım çox əziyyət çəkib. Opera məni olduqca 
qane elədi. Orkestr, solistlər mənə xoş təsir bağışladı. Librettosu 
da bitkindir. Bu tamaşa rejissorun ilk addımı olmasına baxmaya-
raq, bu addım çox gözəl və səmərəli oldu. Yaradıcı kollektiv 
əsərdə həm həvəslə, həm də coşqunluqla iştirak edir. Firudin 
Mehdiyev xan rolunda hamımızı valeh etdi, Nəzakət xanımın ifa 
etdiyi Gülbahar sözün əsl mənasında ismətli bir dağ qızıdır, Arif 
Babayev də Camalı çox inandırıcı oynayır. Həm rəqslərin quru-
luşu, həm də bədii tərtibat çox gözəldir. Orkestrlə birgə səslənir, 
tamaşaçıları sevindirir.” 

B.Vahabzadə – “Mənə elə gəlir ki, belə gözəl tamaşanın heç 
müzakirəyə ehtiyacı yoxdur. Məlumdur ki, hər ədəbi əsər opera 
üçün material ola bilməz. Burada librettonun özü bir musiqidir. 
Biz bəzən yeniliyi kənarda axtarırıq. Əslində bu opera bizim 
səhnədə ən yeni bir operadır. Hörmətli yazıçımız S.Rəhimov 
operanın librettosunu folklor əsasında yazmışdır. Şəfiqə xanım 
isə öz operası ilə bizi böyük Üzeyir ənənələrinə qaytarmışdır. 
Opera ana laylası kimi ürəyə yatır. Rejissor Ağakişi Kazımov 
əsl opera rejissoru kimi özünü göstərdi. Nəzakət xanım və Rüba-
                         

1
 Əmirxanov S., Əmirxanov M., Əsgərbəyli N. Şəfiqə Axundova. Bakı, 

Print, 2000, s. 43-44. 
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bə xanımın oynadığı qəhrəmanlar isə həm mərd, həm sevən, 
həm də qadın fədakarlığı ilə seçilən maraqlı obrazlardır. Həm 
Tutu rolunu oynayan S.İbrahimovanın, həm ana rolu oynayan 
S.Hətəmovanın ifaları mənə çox xoş təsir bağışladı. Toy səhnə-
sində əmioğlu və əmiqızının yeri çox yaxşı tapılıb. Burada Gül-
bala əmioğlu rolunda xüsusilə yaxşı oynayır. Operanın dirijoru 
Rauf Abdullayevin əməyini isə xüsusilə qeyd etmək istərdim.”  

T.Quliyev – “Operanın müəlliflərini belə gözəl opera yarat-
maları münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Süleyman müəllimi, 
Şəfiqəni doğrudan da alqışlamaq olar. Opera çox gözəldir, melo-
diyası aydındır. Burada bəstəkar Şəfiqə Axundova muğamdan 
bilə-bilə geniş istifadə edib. Bu, çox yaxşıdır, səmərəsi əladır. 
Musiqinin qat-qat canlanmasına, onun çox emosional olmasına 
istedadlı rejissor A.Kazımovun böyük işi dəlalət edir. Rejissor 
tərəfindən çox yerində verilən mizanlar o qədər təbii və aydındır 
ki, musiqinin dinlənilməsinə, musiqi dramaturgiyasının inkişafı-
na mane olmur.”1 

A.Məlikov – “Mən bu gün çox gözəl hisslər keçirirəm. Bura 
dinlədiyimiz operanın müvəffəqiyyətinə inanıb gəlmişəm, mü-
vəffəqiyyət isə göz önündədir. Muğamla müasir musiqini üzvi 
şəkildə bağlamaq Şəfiqə xanımın böyük müvəffəqiyyətidir. Şəfi-
qəni təbrik edirəm. Bu opera bizim musiqi sənətimizdə yeni səs-
dir. Bütün yaradıcı kollektiv o cümlədən baletmeyster Qəmər 
xanımı da alqışlayıram. Ümumiyyətlə rəqslərdə milli rəqs ünsür-
lərindən yaxşı istifadə olunub.” 

“Gəlin qayası” operasının belə uğurla nəticələnməsi təsadüfi 
deyil. Əsər əsl sənətkarların qələmindən çıxıb. Çünki həm bəstə-
kar, həm də librettonun müəllifləri əsl peşəkarlardır. Opera haq-
qında söylənilən fikirlər təsdiq edir ki, əsərin taleyi də səhnə təc-
rübəsi olan sənətkarlara tapşırılıb. Bu da “Gəlin qayası” operası-
nın xalq tərəfindən müsbət qarşılanması üçün ən vacib amildir.  

Əfsanə əsasında yaradılmış bu operanın librettosu xalq yazı-
çısı Süleyman Rəhimovundur.   

                         
1
 Əmirxanov S., Əmirxanov M., Əsgərbəyli N. Şəfiqə Axundova. Bakı, 

Print, 2000, s. 44-45. 
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Əsərdə iki gəncin uğursuz məhəbbətindən bəhs edilir. “Gəlin 
qayası” operası teatrın bədii şurası tərəfindən bəyənilmişdir.  

Ş.Axundovanın etiraf etdiyi kimi, pyes efirdə səsləndikdən 
sonra onun ürəyində xoş bir arzu bu mövzuda opera yazmaq ar-
zusu baş qaldırmışdır. 

 “Gəlin  qayası”  operası (libretto  mətni  S.Rəhimov və İ.Coş-
qunundur) uzun müddətli axtarışların bəhrəsi kimi meydana çıx-
dı. Üç pərdə, beş şəkildən ibarət bu operada qarşılıqlı sədaqətin, 
ülvi eşqin riyakarlıq üzərində təntənəsi tərənnüm olunmuşdur. 

Əsərin ən ümdə məziyyətlərindən biri muğamla müasir mu-
siqinin üzvi surətdə bağlılığıdır. 

Qeyd edək ki, əsər bir neçə il M.F.Axundov adına Azərbay-
can Dövlət Akademik Opera və Balet teatrının repertuarında 
özünə layiq yer tutmuşdur. 

 

 
 

“Gəlin qayası” operasından səhnə  
 

Əlbəttə, müxtəlif dövrlərdə çap olunmuş məqalələrdən çox 
nümunələr gətirə bilərik. Sevindirici haldır ki, bu cür yazılara bu 
günün mətbuat səhifələrində də rast gəlirik.  
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Əsər 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrında 
tamaşaya qoyularkən yaradıcı heyət aşağıdakı tərkibdən ibarət 
olub: 

Dirijor R.Abdullayev, Azərb. SSR əməkdar incəsənət xadimi, 
quruluşçu rejissor A.Kazımov; rəssam Ə.Almaszadə, Azərb. 
SSR əməkdar rəssamı; xormeysterlər Q.Koryagin, M.Sadıqova, 
N.Məlikov, Azərb. SSR əməkdar artisti; baletmeyster Q.Almas-
zadə, SSRİ xalq artisti, SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı; rejissor 
assistenti K.İsgəndərov; konsertmeysterlər R.Zimina, T.Hacı-
yev; aparıcı rejissor N.Sultanov; rolları ifa edirlər: – Gülbahar – 
N.Məmmədova, Azərb. SSR əməkdar artisti; Camal – A.Baba-
yev, B.Mirzəyev; Xan – F.Mehdiyev, Xan – A.Məlikov; Sənəm – 
R.Muradova, Azərb. SSR xalq artisti, S.Əzimi; Ana – G.Həsə-
nova, Azərb. SSR əməkdar artisti, S.Hətəmova, Naxçıvan 
MSSR əməkdar artisti; Tutu – S.Məhərrəmova, L.İbrahimova; 
Camalın bacısı – G.Əhmədova; Vəzir – V.Tahirov, R.Tahirov, 
R.Şirinova; Əmi qızı – S.Hacıyeva; Əmi oğlu – G.Məmmədov, 
M.Ələkbərov; qadınlar – D.Babayeva, X.Babayeva, F.Əmixano-
va, S.Mirzəyeva; Ağsaqqal – K.Hüseynov, S.Əliyev; solo tarda 
çalır – Ə.Manafov; solo fleytada çalır – R.Babayev; solo klarnet-
də çalır – R.Qasımov; solo arfada çalır – Ə.Zeynalova. 

“Gəlin qayası” lirik operadır. Əsərin əsas qayəsini məhəbbət 
mövzusu təşkil edir. Lakin bu adi məhəbbət deyil. Bu xalq das-
tanlarında oxuduğumuz, rəvayətlərdə eşitdiyimiz öz sevgisinin 
saflığı naminə canından keçməyə hazır olan aşiqin məhəbbətidir. 
Bu, mərd, cəsarətli Azərbaycan qızının məhəbbətidir ki, o da 
Gülbahar obrazında öz təcəssümünü tapır. Yazıçı Gülbaharı və 
Camalı saf məhəbbətin rəmzi kimi təqdim edir. Elə Şəfiqə xanı-
mı əsərə cəlb edən də bu cəhət olub.  

Görünür “Gəlin qayası” operasının belə uğurlu olması musi-
qi ilə yanaşı onun məzmunundan da irəli gəlib. “Gəlin qayası” 
operasının qısa məzmunu:  

 
Birinci Pərdə 
“Ovçular mahalının” xanı nə vaxtdır ki, kəndli qızı Gülba-

harı sevir. Arzusuna nail olmaq üçün o, kəndin suyunu kəsdirir 
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və onu açmaq üçün Gülbaharın sevgilisi Camalı dağlara yolla-
yır. Gülbahar və kəndlilər intizar içində həm suyun, həm də Ca-
malın gəlişini gözləyirlər. Xanın baş hərəmi Sənəm gəlib Gülba-
harı xəbərdar edir ki, xan onu sevir və o da əgər bu sevdaya uy-
sa, bədbəxt olacaq. Gülbahar bu xəbərdən təşvişə düşərək öz 
ürək sirrini gizli saxlayır. Camal suyu açıb kəndə qayıdır. Gül-
bahar üstü örtülü də olsa, xanın məqsədini Camala bildirir. Ca-
mal isə buna o qədər də məhəl qoymayıb toya icazə almaq üçün 
xanın sarayına yollanır.  

 
İkinci Pərdə 
Camal anası ilə xanın yanına gəlib, dağlarda ovladığı pələng 

dərisini ona bağışlayır. Gülbaharı sevdiyini və evlənmək istədi-
yini bildirir. Xan razılıq verib, Camala bir toy libası bağışlayır. 
Ancaq bir şərtlə: əvvəldən qurulmuş tələyə görə Gülbaharın to-
yu həmin libasda olmalıdır. Camal qəti etirazını bildirir. Lakin 
anasının təkidi ilə libası götürüb sarayı tərk edir.  

Camal gələndən sonra xan, vəzir və saray cariyəsi Tutu belə 
qərara gəlirlər ki, Camalın toyuna gedib onu yenidən bir iş da-
lınca göndərsinlər.  

Camalın toyudur. Kəndlilər böyük şənlik edirlər. Xan və və-
zir toya gəlirlər.  

Bu şənliyi xanın gözü götürmür və toyu dağıtmaq üçün bə-
hanələr axtarır. Odur ki, məclisə sual verir: “Bəxşiş bir olar, 
yoxsa cüt olar?” Hamı məcburiyyət qarşısında qalıb “cüt olar” – 
deyə təsdiq edirlər. Xan tələb edir ki, ikinci pələng dərisi gətir-
mək üçün Camal toyu tərk edib, dağlara getsin. Heç bir çıxış yo-
lu olmayan Camal belə də edir. Toy dağılır.  

Sənəm gəlib Gülbaharın əynindəki libasın xan tərəfindən ba-
ğışlanıldığını bildirir. Gülbahar bundan dəhşətə gəlir, xanla da-
nışmaq üçün saraya qaçır. Sənəm Gülbaharın günahsız olduğunu 
qət edib, tez Camalın dalınca adam göndərir ki, geri qayıtsın.  

 
Üçüncü Pərdə 
Xanın sarayı. Gecədir. Xan dəhşətli yuxular görür. Qışqıra-

raq ayılır. Elə bu vaxt Gülbahar əlində libas gəlir. Öz gözlərinə 
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inanmayan xan ona eşq elan edir. Gülbahar libası xanın üzünə 
çırpır. Bundan qəzəblənən xan əmr edir ki, Gülbaharı aparıb qa-
yadan atsınlar. Gülbaharı aparırlar. Bu ara uzaqlardan Camalın 
səsi eşidilir. Sənəm gəlib Camalın qayıtdığını bildirir.  

Xan Sənəmi xəncərlə vurmaq istəyir. Lakin Sənəm cəld xən-
cəri ondan alıb özü-özünü öldürür. Xan qaçır. Camal gəlir. Sə-
nəm son nəfəsdə Gülbaharın darda olduğunu bildirir. Camal 
Gülbaharı xilas etməyə gedir.  

Gülbaharı ölümə aparırlar. Xan gəlib Gülbaharın qarşısında 
iki yol – “ya dilsiz qayalar, ya da xanın məhəbbəti” olduğunu 
bildirir. 

Gülbahar:          
Könülsüz könül verincə sənə, 
Xoşdur o qayadan atılmaq mənə - 
deyə ölümü üstün tutur.  
Xan son nəfəsdə bir busə verməsini Gülbahardan xahiş edir. 

Gülbahar nə isə fikirləşib razı olur... Xan yaxınlaşarkən Camalın 
verdiyi xəncərlə vurub onu öldürür. Heç bir nicat yolu olmayan 
Gülbahar özünü qayadan atır. Camal və kəndlilər gəlib son nə-
fəsdə Gülbaharı tapırlar.  

Gülbahar:          
Camal, xatırlasan nə zaman məni, 
Baxıb bu qayaya anarsan məni -  
deyə ölür. 
Camal və kəndlilər zəmanəyə öz nifrətlərini bildirirlər. Qa-

yaya “Gəlin qayası” adı verərək Gülbaharın məhəbbətini əbədi-
ləşdirirlər.  

Opera Şur ladında proloqla başlayır. Orkestr girişindən sonra 
tarın solosu eşidilir və tarın partiyası orkestrdə bir neçə dəfə 
işlənilməmiş formada səslənir. Proloqda Gülbaharın leytmo-
tivinə bənzər musiqisi də eşidilir. Bunlar gözəl melodiyaya əsas-
lanır.  

Proloqdan sonra kəndlilərin “suya həsrət” xoru səslənir. Xal-
qın dərdini ifadə edən bu möhtəşəm xor “Humayun” muğamı 
üstdə yazılıb və xorda solo ifaçı da məhz bu muğam üstə impro-
vizə edərək oxuyur: 
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Çəmənzarda gül quruyub, 
Arzularda dil quruyub 
Suya həsrət qalıb torpaq. 
Bu zaman xor ona qoşularaq “Ax, ay bulaq ax, ay bulaq” - 

deyərək musiqini davam etdirir. Birdən “Ay camaat, su gəldi, 
su” – deyə kəndlilərdən biri sevinclə qışqırır və xalq bunu bay-
ram edərək yallı gedir.  

 Bu səhnədən sonra Gülbaharın mahnısı səslənir. Şən ruhda 
olan bu mahnı bir növ xalqın şənliyinin davamıdır. Həm də bu 
mahnıda Gülbahar sevgilisi Camalın cəsurluğuna da sevinir və 
oxuyur: 

Ax, ay bulaq, ax, ay bulaq, 
Cana gəlsin, sıx meşələr, 
Boynubükük bənövşələr 
Ax, ay bulaq, ax, ay bulaq. 
Gülbaharın bu mahnısı kuplet nəqərat formasında olan əsl 

mahnı üslubudur. Bu şən mahnıdan sonra Xanın gəlişi orkestrin 
ifasında enən intonasiyalarla ifadə olunur. xanın gəlişi Gülbahar-
da narahatlıq yaradır və onun reçitativi “Aman dəhşət, aman fə-
lakət” səslənir. Bundan sonra isə Gülbahar yanıqlı səslə lirik 
mahnısının mövzusu üzrə oxuyur. 

Gülbaharın ona qarı deməsindən məyus olan Sənəm yanıqlı, 
dərdli oxuyur və aydın olur ki, bir vaxt Xan onu da öz yarından 
ayırıb. Bildirir ki, indi də səni görüb eşqə düşüb. 

Bundan sonra Gülbaharın qəmli mahnısı səslənir. Mahnıda 
proloqdakı leytmotiv keçir. Mahnı Şur ladındadır və muğam im-
provizasiyasına əsaslanır.  

Orkestr sakit fon saxlayır, solo qoboyda muğam intonasiya-
ları eşidilir.  

Gülbaharın bu kədərini qızların şən ruhlu xoru dağıdır. Rast la-
dında, oynaq, rəqsvari melodiyadan qurulan bu xorun orta his-
səsində Gülbahar öz kədərini “Qatar” muğamı üstdə ifadə edir: 

Bu qəmli səhnəni yenə də qızların şən xoru əvəz edir. Sonra 
orkestrdə at yerişini xatırladan bir musiqi səslənir və bu musiqi-
nin sədaları altında Camalın at üstündə gəlişi verilir və Camal 
sevgilisinə tezliklə qovuşacağından sevinə-sevinə oxuyur:  
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Mahnı qəhrəmani ruhda yazılıb və Şur ladındadır. Bu da ob-
razın xarakterinin daha dərindən açılmasına müsbət təsir göstə-
rir. Belə ki, bu musiqi Camalı eşqində sadiq və xalqına sədaqətli 
bir oğul kimi təqdim edir. 

Sonra  “oğlum  Camal”  –  deyə anası onunla  görüşür.  Bu  za-
man orkestrdə lirik məhəbbət mövzusu səslənir və qəfildən Gül-
baharın: Xanlar xanı deyil, zülmkardır, çox fitnə-fəsadı vardır – 
reçitativi səslənir. 

Beləliklə Gülbaharla Camalın duet səhnəsi. 
Gülbahar “Hümayun” muğamı üstdə oxuyur: 
 
Yamanca qorxuram bizi, 
Ayrı sala, o xan bizi. 
Camal lirik məhəbbət mahnısını oxuyur: 
 
Camal “Çahargah” muğamı üstdə oxuyur:  
Həsrətin od olub, ey yar, 
Çəkdi çarpaz dağ mənə. 
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Mahnının musiqisində bir ümid hissi var. Ortada muğam üst-
də oxuyur. 

III pərdə, II şəkil. (Xan, Gülbahar, Sənəm və Camalın səhnə-
si) Xanın sarayı. O yatır. Səhnə orkestr girişi ilə başlayır.  

Orkestrdə xanın leytmotivi səslənir. Onun qara qüvvə olduğu 
musiqi dili də qeyri-adi intonasiyalarla ifadə olunur. Xan yuxu-
dan oyanır, Gülbaharı qarşısında görcək oxuyur və ona öz sev-
gisini bildirir. 

 

 

 

 
 

Gülbahar “budur axır sözüm” deyərək öz qəti fikrini bildirir. 
Sənə yar olunca bu daş sarayda, 
Qayadan atılmaq bil, mənə xoşdur. 
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Xan xəncərlə Sənəmi vurmaq istəyəndə o xəncəri Xandan 
alıb öz-özünü vurur. 

Orkestrdə Camalın leytmotivi səslənir. Camal həyəcanlı səs-
lə Gülbahar - deyə çağırır. Orkestr qısa akkordlarla fon saxlayır. 
Sənəm həzin səslə son mahnısını oxuyur:  

 

 
 

Bundan sonra Camalın fəryadı və partiyası verilir. Bu III 
pərdənin final səhnəsi əsərin kulminasiyasının ilk pilləsidir. Ca-
malın buradakı oxusu “Çahargah” muğamındadır.  

Son pərdə Gülbaharın ölüm səhnəsi - orkestr girişi, Gülbaha-
rın leytmotivi səslənir. O “Dəşti” muğamında oxuyur.  

Xan gəlir və burada yenə də Gülbaharla Xanın səhnəsi veri-
lir. Səhnə Xanın musiqi dilində yarı melodik, yarı danışıq şək-
lində ifadə olunur. 

Gülbaharın həzin səslə amma öz eşqi qarşısında məğrurluqla 
çıxışı verilir.  

Bundan sonra Gülbaharla Xanın son səhnəsi verilir. 
Xan Gülbahara yaxınlaşır. Bu zaman orkestr səslənir və mu-

siqi baş verəcək dəhşətli hadisələri təsvir edir. Xan Gülbahara 
yaxınlaşanda Gülbahar Camalın ona verdiyi xəncərlə Xanı öldü-
rür. Yenə orkestr axıcı musiqi ifa edir və Gülbahar: 

Sevginin qədrini hər yetən bilməz, 
Eşqim bir qayadır uçar, əyilməz - deyərək özünü qayadan 

atır və orkestrdə Gülbaharın leytmotivi səslənir. 
Camal Gülbahara tərəf qaçır və onu qolları arasında gətirir. 
Camalın bu oxusunda “Şüştər” muğamının intonasiyaları 

var. Bundan sonra Gülbaharın son oxusu səslənir. 
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Xor səhnəsi xalqın zəmanəyə nifrəti “nifrət, nifrət” şüarı ki-
mi səslənir. Orkestrdə təntənəli musiqi eşidilir. Bu, məhəbbətin 
ölüm üzərində qələbəsinin təntənəsidir. Və opera bu ruhda ta-
mamlanır.  

 

 
Operanın musiqi dili haqqında danışarkən deyə bilərik ki, 

dramaturgiyanın daha dərindən açılmasına xidmət edən instru-
mental və orkestr melodiyaları, qəhrəmanların ariya və duetləri, 
eləcə də xorlar sırf muğam intonasiyalarına əsaslanır. Bu da öl-
məz bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin “muğam opera”larının 
davamı olduğunu təsdiq edir. 

Gülbaharın ölümqabağı səhnəsi burada “Segah” muğamında 
olan oxusu eynən Leyli obrazını yada salır. Bu xüsusiyyətlərinə 
görə Şəfiqə Axundovanın “Gəlin qayası” operası Üzeyir bəyin 
“Leyli və Məcnun” operasına yaxındır. 

1. Əsərin musiqi dili “Leyli və Məcnun”da olduğu kimi 
şifahi ənənəli, professional janr olan muğamlara əsaslanır. 

2. Əsərin məzmunu “Leyli və Məcnun”da olduğu kimi saf 
məhəbbətdən bəhs edir. Əsərdə Məcnuna nisbətən Camalın, 
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Leyliyə nisbətən Gülbaharın müasir olduqlarını və öz məhəbbət-
ləri uğrunda çəkinmədən mübarizə apardıqlarını qeyd edə bilə-
rik. Əlbəttə, qəhrəmanları belə yetişdirən dövrdür, zamandır. 
Buna baxmayaraq hər iki operanın qəhrəmanı məğlubedilməz-
dir, onların saf məhəbbəti hər şeyə qalib gəlir. Bu, bir növ mə-
həbbətin mənfi qüvvələr üzərində təntənəsidir. Düzdür, “Leyli 
və Məcnun”da hər iki qəhrəman öz məhəbbəti uğrunda canların-
dan keçirlər. Amma “Gəlin qayası”nda Gülbahar ölür, Camal isə 
sağ qalır. Bu da Camalı əsl xalq qəhrəmanı kimi təqdim edir. 
Belə ki, öz məhəbbətində dözümlü, sədaqətli olan Camal xalqı-
nın rifahı yolunda da hər bir mübarizəyə hazırdır. Ümumiyyətlə, 
yazıçı Süleyman Rəhimov da bu povestdə həm saf məhəbbəti, 
həm də vətənpərvərliyi tərənnüm etmişdir. Bu mövzu da Şəfiqə 
xanımın yaradıcılıq mənbəyidir. 

Qeyd eydik ki, “Gəlin qayası” operası eyniadlı radio pyesin-
dən sonra yaranmışdır. Və məlum olur ki, operanın musiqisinə 
tamaşaya yazılmış musiqidən də bəzi parçalar aiddir. Amma bu 
musiqi epizodları operada bir az da işlənilərək daha dərin məna 
kəsb etmişdir. Belə olan halda bədii məzmunda da yəqin ki, bəzi 
dəyişikliklər olub. Bu barədə Şəfiqə xanım özü də belə deyirdi: 

- “Gəlin qayası” radio tamaşası ilə opera arasında bəzi fərqli 
cəhətlər var. Bunu da operanın əsl klassik və professional əsər 
kimi təqdim olunması naminə etmişik. Bu işdə Süleyman Rə-
himovun zəhməti daha çox oldu. Belə ki, mən operada obrazları 
necə görmək istədiyimi bildirəndə o, dərhal mənimlə razılaşır və 
librettoda həmin dəyişiklikləri edirdi. 

“Gəlin qayası” operası Üzeyir bəyin muğam operalarının üs-
lubundadır. Operada “Rast”, “Şur”, “Segah”, “Çahargah”, “Hu-
mayun” muğamları daha çox istifadə olunmuşdur. Özü də sitat 
şəklində, yəni muğam parçası olduğu kimi oxunur, həm də me-
lodiyalar sırf muğam üstdə qurulur. Bu da bəstəkarın xalq musi-
qisinin, xüsusən də muğamları daha dərindən bilməsi ilə səciy-
yələnir. 

“Gəlin qayası” operasının musiqi dilində bir cəhət də diqqəti 
cəlb edir. Bu da ariya və duetlərin melodiyasındakı mahnıvari-
likdir. Bu da operanın musiqisini mahnı üslubuna yaxınlaşdırır. 
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Bu xüsusiyət Gülbaharın mahnısında, qızların xorunda, Gülba-
harın ariyasında, Camalın mahnısında, Camalla Gülbaharın due-
tində daha aydın hiss olunur. 

Beləliklə, Şəfiqə Axundovanın “Gəlin qayası” operasını mah-
nı üslubunda yazılmış muğam operası janrına aid edə bilərik. 

Təbii ki, əsərin meydana gəlməsində onun müəllifləri ilə ya-
naşı, ifaçılarının da mühüm xidmətləri olub. 

Bu opera öz məzmununa və musiqi dilinə görə həmişə aktu-
aldır və teatrın repertuarında onun xüsusi yeri olacaq. 

 
“EV BİZİM SİRR BİZİM” MUSİQİLİ KOMEDİYASI 

 
Musiqili komediya janrının – Azərbaycan musiqi sənəti tari-

xində əsası Üzeyir bəy tərəfindən qoyulmuşdur.  
Şəfiqə xanım musiqinin başqa janrlarında olduğu kimi bu sa-

hədə də öz müəlliminin, dahi Üzeyir bəyin layiqli davamçısı ki-
mi qələmini sınamış və dəyərli sənət nümunəsi yaratmışdır. Bu 
da bəstəkarın “Ev bizim, sirr bizim” musiqili komediyasıdır. 
Əsər Novruz Gəncəlinin librettosu əsasında yazılmışdır. Bəstə-
kar 1962-ci ildə yazmağa başladığı bu əsəri 1965-ci ildə xalqın 
ixtiyarına vermişdir. Məzmununa görə çox aktual olan bu kome-
diya musiqi dili baxımından da xalqa yaxın olaraq böyük mə-
həbbətlə qarşılanmışdır. Hətta əsərdən bəzi parçalar xalqın dili-
nin əzbəri olub. Bəli, musiqinin operetta kimi mürəkkəb bir jan-
rında da Şəfiqə Axundova müvəffəqiyyətlə çıxış edərək uğur qa-
zandı.  

“Ev bizim, sirr bizim” musiqili komediyası məzmununa görə 
aktual bir əsərdir. Belə ki, o illərdə yəni əsərin yarandığı 1960-
70-ci illərdə şəhərdə böyüyüb, boya-başa çatan gənclər rayonda 
işləməyə o qədər də əhəmiyyət vermirdilər. Bir sözlə, rayon hə-
yatı onlar üçün o qədər də maraqlı deyildi, hətta bəzi bu cür dü-
şünən gənclər, ailələr üçün rayonda yaşamaq , işləmək aşağı tə-
bəqəli insanlara xas olan bir amil kimi nəzərdə tutulurdu. Sözsüz 
ki, bu düşüncə tərzi hamıya xas deyildi, sadəcə olaraq cəmiyyət-
də bir qrup insanlar belə düşünürdülər. Və bu düşüncə tərzinin, 
cəmiyyətə, xalqa zidd fikirlərin qarşısını almaq üçün ictimaiy-
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yətdə şəhər və rayonlarla əlaqələrin daha da möhkəmləndirilmə-
si üçün ciddi tədbirlər görülür, çoxlu sayda gənc mütəxəssislər 
işləmək üçün rayonlara, kəndlərə göndərilir və bu cəhət o dövr-
də yaranan sənət əsərlərinin də qayəsini təşkil edirdi. Yəni sənət-
karlarımız da öz əsərləri ilə bu cür səthi düşünən insanları düz 
yola dəvət etməyə, şəhərlə rayon nisbətini aradan qaldırmağa ça-
lışırdılar. Bu əsərlər insanlara aşılayırdı ki, istər kənddə, istər şə-
hərdə yaşayıb, işləməyindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaş öz 
xalqına xidmət etməlidir. “Ev bizim, sirr bizim” musiqili kome-
diyasının da mövzusu məhz bu cür qeyri-səmimi düşünən insan-
ların həyatından götürülmüşdür.  

Bununla da belə nəticəyə gəlmək olar ki, “Ev bizim, sirr bi-
zim” musiqili komediyası yalnız dövrün çatışmazlığını deyil, 
həm də bu çatışmazlığın aradan qaldırılması və insanların düz-
gün düşüncə tərzinə yönəlməsinin təsviridir. Bu cəhətlər bəstə-
karın qələmə aldığı ifadəli musiqi dilində də öz təcəssümünü ta-
pır. Musiqi dilində xalq ruhuna yaxınlıq daha çox nəzəri cəlb 
edir. Elə əsərin xalq tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmasının 
da səbəblərindən biri məhz budur.  

Əsərdə baş verən hadisələrə uyğun gah incə, lirik xarakterli, 
gah gərgin, dramatik, gah da yumorlu musiqi komediyanın əsas 
qayəsini təşkil edir. Qəhrəmanların öz fikirlərini uyğun musiqi 
parçaları ilə ifadə etmələri əsərə əsl canlılıq gətirir. Burada elə 
orkestr nömrələri, elə ariyalar var ki, onlarda əsl opera xüsusiy-
yəti duyulur. Məsələn, əsərin müqəddiməsi, İdrakın mahnısı, Çi-
çəyin ariyası, Aytən və Tofiqin dueti buna misal ola bilər.  

“Ev bizim, sirr bizim” musiqili komediyası müqəddimə ilə 
başlayır. Müqəddimə orta templi, həzin melodiya əsasında quru-
lur. Burada bəstəkar xalq musiqisindən istifadə edir. Musiqi get-
dikcə şən əhval-ruhiyyədə davam olunur və sanki əsərin sonun-
dakı nikbinliyi əks etdirir.  

Əsərin əsas qəhrəmanlarından biri Əsmət obrazıdır. Həm Əs-
mətin öz solo oxumalarında, həm də onun iştirak etdiyi duet səh-
nələrində sadə musiqi dili verilir. Lakin obrazın canlı olması 
üçün bəstəkar muğam intonasiyalarından da istifadə edir. Əsmət 
obrazı əsasən muğamsayağı, oxşama xarakterli musiqi və reçita-
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tivlərlə səciyyələnir. Buna bir neçə nümunə, Doktor, Əsmət və 
Mələyin deyişməsi səhnəsində Əsmətin anası oxuyur: 

Doktor, qızı kəndə getsə, 
partlar ürəyi, 
Kömək eylə, yaxşılıq et - deyə Əsmət də anasına qoşulur. 
Doktor: 
Saxlayın, danışmayın, bəsdir yetər, 
Kəndə sən getməsən, mən getməsəm, 
bəs kim gedər  - 
deyə onları sakitləşdirməyə çalışır. Əsmətin I pərdədən 

Aslan ilə deyişməsində Aslan: 
Qızım, səni mən qız deyil, 
Bir oğul bilirdim, 
Sənsə rayondan qaçırsan - deyəndə dərhal 
Əsmət: 
Saxlaginən təbliğatı 
Bura iclas deyildir - deyərək ona öz etirazını bildirir. 
Əsmət obrazının daha dərindən açılması Çiçək, Mələk və 

Əsmətin üçlüyündə əks olunur və sanki əsərin əsas mahiyyəti də 
elə burada açılır.  

“Mən hara, rayon hara”  - deyə oxuyan Çiçəyə anası Əsmət 
də qoşulur.  

Naz ilə, nemət ilə, 
Mən səni böyütmüşəm 
Qoymaram ömrün keçə 
Dərd ilə, möhnət ilə. 
Əsmətə anası Mələk də qoşulur, ikisi birlikdə oxuyurlar: - 

“Sən hara, rayon hara.” Çiçək yenidən: - “Mən hara, rayon hara” 
oxuduqca Əsmət və anası Mələk: 

Gəl bir tədbir tökək, 
Qoy bir tədbir tökək - deyərək birgə oxuyurlar. 
Sonra Əsmət yenə dərdli-dərdli oxuyur: 
Əhd etmişdim, toy eyləyim, 
Toy eyləyim,qız köçürüm mən 
Nazirlərə, katiblərə 
Şərbət içirim mən. 
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Neynim, neynim mən başı daşlı 
Yandım, yandım, aman yandım 
Bu nə işdi mən düşdüm. 
Və sonra sanki ağı deyirmiş kimi oxşaya-oxşaya “bu sirri bilə-

cəklər, deyəcəklər, güləcəklər” - deyərək ağlayır. Əsmətin bu ifala-
rında yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi muğam intonasiyaları – “Se-
gah”, “Şur” üstünlük təşkil edir. Əsmətlə Mələyin siyahı oxuması 
səhnəsi isə orkestrin fonunda reçitativ şəklində qurulur. Əsmətin 
kupletləri də danışıq və musiqinin növbələşməsinə əsaslanır: 

Onsuz dərddən ölərəm mən, 
Ceyran kimi mələrəm mən. 
Əsərdə Çiçək obrazı lirik musiqi nümunələri ilə həm ərkö-

yün qız kimi, həm də incə qəlbli bir aşiq kimi təsvir olunur. Bu 
cəhət Çiçəyin ariya və mahılarında əks olunur. Məsələn, III şə-
kildən Çiçəyin mahnısı. 
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Çiçəyin növbəti ariyasında isə (III pərdədən) artıq eşqi, mə-
həbbəti uca tutan və öz səhvlərini etiraf edən bir aşiq kimi veri-
lir. Çiçək obrazı İdrakla, Əsmətlə və Mələklə duet səhnələrində 
açılır. Onu da deməliyik ki, Çiçəyin “gecə-gündüz yar-yar de-
yib, ağlaram” ariyası sanki “Gəlin qayası” operasından Gülba-
harın kədərli motivlərini yada salır. Amma Çiçəyin bu həsrətli 
oxusu nikbin notlarla tamamlanır.  

İdrak obrazı əsərdə ağıllı, həyatsevər bir qəhrəman kimi veri-
lir. Bu obraz mahnılarda və duet səhnələrində açılır. Beləliklə, 
bu obazı xarakterizə edən mahnılardan birinə nəzər salaq. 
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İdrakın növbəti mahnısı çox lirikdir, xalq ruhundadır: 
Bu mahnıda sanki həsrət çəkən aşiqin ahu-zarı əks olunur. 

Məhəbbətinə layiqli cavab almayan İdrak növbəti reçitativ və 
ariyasını da oxuyur. 

İdrak Çiçəyin ona rişxəndlə gülüşünü də öz mahnısında ifadə 
edir. 

Əsər Çiçəklə İdrakın dueti ilə tamamlanır. Orkestrdə təntənə-
li musiqi səslənir. 

“Ev bizim, sirr bizim” musiqili komediyası Çiçəklə İdrakın 
qovuşub, rayona işləməyə getməsi ilə tamamlanır. Bu isə həm 
məhəbbətin təntənəsini, həm də cəmiyyətə zidd olan meşşan dü-
şüncənin məhv edilməsini təsdiq edir. Saf, ülvi hisslər hər şeyə 
qalib gəlir. Bu musiqi dilində də aydın təzahür olunur. 

Qeyd etməliyik ki, əsərdə Aytən, Tofiq, Aslan və s. bu kimi 
personajlar da var. Onların da musiqi xarakteristikası mahnılar-
la, duet səhnələrlə ifadə olunur. 

Şəfiqə Axundova başqa əsərlərində olduğu kimi burada da 
muğam intonasiyalarından istifadə edir. Məsələn, Əsmətin oxşa-
yıb ağlaması və Çiçəklə İdrakın II şəkildən duetində sırf muğam 
(duetdə “Humayun” muğamı) istifadə olunub. Ümumiyyətlə, 
əsərdə  Şur, Segah və Humayun  ladları daha çox üstünlük təşkil 
edir. Bir də onu qeyd etməliyik ki, bu əsərdə bəstəkarın yaradıcı-
lıq təxəyyülünə xas olan mahnı üslubu da geniş yer tutur, gözəl 
melodiya üstünlük təşkil edir. Bu xüsusiyyəti əsərin bütöv musi-
qi dilində müşahidə edirik. Bəstəkarın bu əsəri xalq tərəfindən 
elə böyük rəğbətlə qarşılanıb ki, indi də xalq arasında bu musiqi-
li komediyanın bəzi parçaları yaddaqalan sənət nümunəsi kimi 
sevilir. “Ev bizim, sirr bizim” musiqili komediyası haqqında elm 
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və sənət xadimləri də yüksək fikirlər söyləmişlər. Xalqımızın öl-
məz bəstəkarı Qara Qarayev, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 
üçüncü qurultayındakı hesabat məruzəsində respublikanın bəstə-
karları tərəfindən yaradılmış yeni və maraqlı operettalar arasında 
Şəfiqə Axundovanın “Ev bizim, sirr bizim” musiqili komediya-
sını ayrıca qeyd etmişdir. Şəfiqə xanımın “Ev bizim, sirr bizim” 
musiqili komediyası çox təqdirəlayiq bir əsərdir. 

Etiraf etməliyik ki, əsərin belə müvəffəqiyyətlə qarşılanma-
sında müəlliflərlə yanaşı Musiqili Komediya Teatrının yaradıcı 
heyətinin də xüsusi əməyi vardır. Elə onu demək kifayətdir ki, 
Əsmət obrazını unudulmaz sənətkarımız Nəsibə Zeynalova elə 
canlı və real yaratmışdır ki, bu gün də onun əvəzi yoxdur. Bəli, 
əvəzi olmayan sənətkarlar və sənət əsərləri Azərbaycan incəsə-
nətində az deyil. Elə unudulmaz bəstəkarımız Şəfiqə Axundova-
nın da yaratdığı əsərlər məhz bu qəbildəndir. 

 
BƏSTƏKARIN MUSİQİSİ MÜXTƏLİF TEATR 

TAMAŞALARINDA 
 

Şəfiqə Axundova yaradıcılığının ilk illərindən teatra, səhnə-
yə maraq göstərmişdir. Bu da bəstəkarın müxtəlif hadisələri əks 
etdirən, müxtəlif yönümlü musiqilər yazmasına səbəb olmuşdur. 
Bəstəkarın musiqisi istər lirik, istər yumorlu, istər satirik, istər 
qəhrəmani, istər dramatik, bir sözlə emosionallığından asılı ol-
mayaraq hər bir tamaşada bədii məzmunun daha dərindən açıl-
masına xidmət etmişdir. Elə bu xüsusiyyətlərinə görə də Şəfiqə 
xanım tez-tez respublikanın müxtəlif teatrlarından, ayrı-ayrı dra-
maturqlar tərəfindən yazılmış tamaşalara musiqi bəstələmək 
üçün yeni təkliflər alırdı. Məhz bu gərgin yaradıcılıq işinin nəti-
cəsidir ki, bəstəkar 60-a qədər tamaşaya musiqi yazmışdır. Bun-
ların içərisində Azərbaycan Milli Dram Teatrı, Gənc Tamaşaçı-
lar Teatrı, Sumqayıt, Gəncə, Ağdam, Lənkəran, Naxçıvan və Şə-
ki dövlət teatrları üçün, eləcə də televiziya və redioda səhnələş-
dirilən tamaşalara yazılan musiqi geniş yer tutur.  

Bəstəkarın musiqi yazdığı tamaşalar mövzu baxımından çox 
əhatəlidir. Belə ki, bu əsərlərdə həyatın müxtəlif çalarları əks 
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olunurdu. Məsələn, saf məhəbbət, vətənpərvərlik və qəhrəman-
lıq, cəmiyyətdəki köhnəliyə qarşı mübarizə, xalqın rifahı uğrun-
da mübarizə və s. bu kimi məzmunlu tamaşalara Ş.Axundovanın 
musiqisi xüsusi bir canlılıq vermişdir.  

Bəstəkarın teatr sahəsindəki ilk yaradıcılıq işi Əyyub Abba-
sovun “Bahar nəğməsi - Aqil və Sərvinaz” əsəri olmuşdur. Bu 
tamaşa 1943-cü ildə yaranmış – 3 pərdə, 7 şəkildən ibarətdir. 
Gənc Tamaşaçılar Teatrında səhnəyə qoyulmuş bu əsərin gənc-
lərə saf məhəbbətin aşılanmasında mühüm təsiri olmuşdur.  

Daha sonra, Rauf İsmayılovun 1943-cü ildə “Son məktub”, 
1945-ci ildə isə “Etibar” pyeslərinə musiqi yazmışdır. Hər iki 
əsər Gənc Tamaşaçılar Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.  

1957-ci ildə Məcid Şamxalovun 3 pərdə, 6 şəkildən ibarət 
“Qaynana” komediyasına musiqi bəstələnmişdir və əsər Gəncə 
Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuşdur. Bununla da bəstəkarın 
C.Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Dram Teatrı ilə yaradıcılıq əla-
qələri daha da genişlənmiş və bəstəkar bu teatr üçün başqa tama-
şalara da musiqi yazmışdır. Bunlardan 1958-ci ildə Bəxtiyar Va-
habzadənin “Vicdan” (4 pərdə, 7 şəkilli dram), İmran Qasımov 
və Həsən Seyidbəylinin “Böyük ürək” (5 pərdə, 7 şəkilli pyes), 
Lütfəli Həsənovun “Günəş” (“Düşmən arxasında” 5 pərdə, 12 
şəkilli dram), 1959-cu ildə Səttar Axundovun “Məhəbbət nişa-
nəsi” (4 pərdəli komediya), 1960-cı ildə Qurban Musayevin 
“Şərqin qalası” (5 pərdə, 11 şəkilli pyes), Cəfər Cabbarlının “Al-
maz” (5 pərdə, 7 şəkilli dram), 1961-ci ildə Əliyar Yusiflinin 
“Vicdan əzabı”  mənzum dramı əsasında “Ürək sevərsə” (4 pər-
də, 7 şəkil), 1964-cü ildə M.Altayın “Kişilər” (3 pərdə, 5 şəkilli 
komediya), 1967-ci ildə Şıxəli Qurbanovun “Sənsiz” (3 pərdəli 
dram), Züleyxa Əliyevanın “Şəhərin günəşi” tamaşalarının adını 
çəkə bilərik ki, məhz bu əsərlər Şəfiqə xanımın yalnız Gəncə te-
atrının yaradıcı heyəti ilə deyil, həm də Gəncə tamaşaçıları ilə 
sıx əlaqəsinin vəhdətindən yaranmışdır. Bundan başqa əvvəldə 
qeyd etdiyimiz kimi Şəfiqə Axundova respublikamızın digər te-
atrları ilə də əməkdaşlıq etmişdir. Bu mənada bəstəkarın Gənc 
Tamaşaçılar Teatrında səhnəyə qoyulan əsərlərindən Əbülhəsə-
nin eyniadlı povesti əsasında Bağır Bağırovun “Tamaşa qarının 
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nəvələri” (3 pərdə, 7 şəkilli pyes), Salam Qədirzadənin “Şirinba-
la bal yığır” (3 pərdə, 5 şəkil), 1979-cu ildə M.Təhmasibin iki 
hissəli tarixi-romantik dramı əsasında “Rübailər aləmində”, 
1981-ci ildə İmran Qasımov və Həsən Seyidbəylinin “Sən nə 
üçün yaşayırsan”, Qeybulla Rəsulovun “Əlvida Hindistan”, 
1990-cı ildə Əkrəm Əylislinin “Yazığam sevmə məni” və s. ta-
maşaların adını çəkə bilərik. 

Azərbaycan Milli Dram Teatrının səhnəsində Cabbar Məc-
nunbəyovun “İliç buxtası” (4 pərdə, 8 şəkil), 1969-cu ildə 
M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
İnstitutunun tədris teatrının səhnəsində Cəfər Cabbarlının “Ay-
dın” dramına da məhz Şəfiqə xanım öz musiqi dünyasından gö-
zəl melodiyalar bəxş etmişdir.  

Bəstəkarın yaradıcılığında Cəlil Məmmədquluzadə adına 
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı üçün yazdığı C.Cabbarlı-
nın “Yaşar” pyesi, Hüseyn Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət 
Dram Teatrı üçün Mehriban Nəzərovun “Dost Əli” iki hissəli 
pyesi (tərcümə edən Mirzəağa Atəş), Əbdürrəhimbəy Haqverdi-
yev adına Ağdam Dövlət Dram Teatrı üçün 1970-ci ildə Şövkət 
Məmmədovanın “Natəvan”, 1985-ci ildə Əsgər İlhamın “Qızıl 
əjdahanın sirri”, Xalidə Hasilovanın “Həsrət” pyesləri də mü-
hüm yer tutur.  

 Başqa janrlarda olduğu kimi bəstəkarın tamaşalara yazdığı 
musiqisində də mahnı üslubu üstünlük təşkil edir. Hətta bəzi ta-
maşalardan elə mahnılar var ki, onlar səhnə çərçivəsindən çıxa-
raq ayrılıqda müstəqil bir mahnı kimi ifaçıların repertuarına da-
xil olmuş və xalq arasında çox sevilən nəğmələrə çevrilmişdir. 
Belə mahnılardan B.Vahabzadənin “Vicdan” pyesindən “Nədir”, 
“Nədən oldu”, C.Məcnunbəyovun “İliç buxtası” pyesindən 
“Həsrətindən”, Ş.Məmmədovanın “Natəvan” pyesindən “Nə 
üçün gəlməz”, S.Rəhimovun “Gəlin qayası” radio pyesindən 
“Könül təranələri”, Q.Rəsulovun “Əlvida Hindistan” tamaşasın-
dan “Xanım Şəcərətin mahnısı”, Ş.Rəşidovun “Kəşmir mahnıla-
rı” radio pyesindən mahnılar və s. bu kimi sənət nümunələrinin 
adını çəkə bilərik. 
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Elə yalnız bu mahnılar deyil, ümumiyyətlə, tamaşaların bədii 
məzmunu ilə bağlı olan neçə-neçə nəğmələr var ki, onlar da ayrı-
lıqda ifa oluna bilən gözəl mahılardandır. Buradan belə qənaətə 
gəlmək olar ki, Ş.Axundovanın professional mahnı ustalığı onun 
yaratdığı digər musiqi janrlarına da öz müsbət təsirini göstərmişdir.  

Tamaşalara yazılmış musiqi bəstəkarın üslubuna xas olaraq 
xalq musiqisi ruhundadır. İstər orkestr nümunələri, istərsə də ob-
razların musiqi dili məhz xalq ruhundan rişələnmişdir. Bu ba-
xımdan bir neçə nümunəyə nəzər salaq.  

 “Aqil və Sərvinaz” pyesində lirik musiqi üstünlük təşkil 
edir. Bunu da əsərin məzmunundakı məhəbbət ideyası təşkil 
edir. Bu mənada Sərvinazın iki mahnısını nəzərdən keçirək.  

Mahnı  Bayatı-Şiraz ladındadır və çox lirikdir. Solo oxuma 
çox lirik olan melodiyada bir nikbin ruh duyulur.  

 Segah ladında yazılmış mahnı oynaqdır. Yarının vəfasından 
ruhlanan Sərvinaz obrazını bəstəkar nikbin musiqi dili ilə xa-
rakterizə etmişdir.  

Cabbar Məcnunbəyovun “İliç buxtası” pyesindən “Könülün 
mahnısı” da (Bu dünyada) çox lirikdir və Bayatı-Şiraz ladında 
yazılıb. Mahnı çox həsrətli bir aşiqin nigaran-nigaran yol gözlə-
məsindən soraq verir və sevgilisindən ayrılan aşiq bəxtiqara ol-
duğunu, taleyin ondan üz döndərdiyini sanır. Bu məzmun mah-
nının musiqi dilində də öz əksini tapır. Bu lirik mahnıdan savayı 
həmin pyesdən daha bir həzin mahnı var. “Həsrətindən”. 

 Pyesdəki mahnıların sözləri Adil Babayevindir. Bu tamaşa ilə 
bağlı bəstəkarın çox maraqlı bir xatirəsi var. Belə ki, tamaşanın 
rejissoru görkəmli sənətkar Adil İsgəndərov əsərdə elə Şəfiqə xa-
nımın öz səsindən istifadə etmişdir. Bəstəkarın xatirələrindən: 

- “Pyesdə baş rolu Leyla Cavanşirova oynayırdı. Adil İsgən-
dərov səhnədə bir qaya təsviri vermişdi və tamaşa vaxtı Leyla 
xanım səhnədə görünür, mən isə o qayanın arxasında dayanıb bu 
və ya digər mahnıları özüm ifa edirdim, tamaşaçıya elə gəlirdi 
ki, bunu aktrisa oxuyur.” 

Ş.Axundovanın 1970-ci ildə Şövkət Məmmədovanın “Natə-
van” pyesinə yazdığı musiqi də muğamlarımıza əsaslandığı üçün 
çox maraqlıdır. Bu da bir daha ondan irəli gəlir ki, bəstəkar məz-



 633 

muna uyğun olaraq səhnədə baş verən hadisələri musiqi dilində də 
canlandıra bilir. Bu əsərdə də musiqi bədii məzmunun ifadəçisidir.  

“Natəvan” pyesində 19-cu əsrin görkəmli simalarından olan 
Xurşid banu Natəvanın və yaradıcılığının bəzi məqamları öz ək-
sini tapır. Gözəl şairə, xeyirxah insan, xan qızı Natəvanın səhnə 
təcəssümündə lirik musiqi və xüsusən də muğam üstünlük təşkil 
edir. Ümumiyyətlə bu tamaşada muğamdan çox istifadə edilmiş-
dir. Əsərdən bir səhnəyə diqqət yetirək. 

Orkestrdə qəmli musiqi eşidilir, qadın xoru sanki ağı intona-
siyaları ilə oxuyur. 

Viran edib getmə -  buna kişi xoru da qoşulur. Getmə, getmə 
və hər iki xor növbələşdikdə Natəvanın ah-naləsi səslənir.  

Muğam üstdə: 
Bu cismi zarım üçün ruhsan oğul, 
Məni də yoldaş apar:, qoyma Natəvan getmə - 
qəzəli səslənir, xor improvizasiya edir. Getmə, getmə. Bundan 

sonra kamançada solo muğam səslənir və yenə Natəvan oxuyur. 
Tarda “Şur” muğamının “Dilkəş” şöbəsi səslənir xor öz im-

provizəsini davam etdirir. Orada yenə tarda “Şur” muğamı eşidi-
lir və yenə Natəvanın muğam üstdə qəmli ifası: 

Nə vaxtadək qəmü-hicrində ahu-zar çəkim, 
Tərəhhüm eylə gətir, sən də bir xəyala məni. - 
sözləri səslənir. Bu səhnənin qısa təhlilini verməklə belə bir 

nəticəyə gəlmək olar ki, “Natəvan” tamaşası həm məzmununa, 
həm də musiqi dilinə görə kiçik muğam operasını xatırladır.  

Bəstəkarın Əsgər İlhamın “Əjdahanın sirri” tamaşasında da 
maraqlı musiqi nömrələri var. Məsələn, proloqda səhərin təsviri – 
orkestrdə elə canlı səslənir ki, dinləyəndə elə zənn edirsən ki, 
doğrudan da təbiət qoynundasan. Sonra mahnı səslənir. 

Duman alanda dağı, 
Dərə ağlar, çöl ağlar 
Xəzan vuranda bağı 
Bülbül ağlar, gül ağlar. 
 
Dərd sellər tək axanda, 
Ürəkləri yıxanda, 
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Zülüm ərşə çıxanda, 
Oba ağlar, el ağlar. 
Çahargah ladında yazılmış bu mahnı çox lirikdir və mahnıda 

sırf muğam intonasiyaları da var. Pyesdən “Hardasan” mahnısı da 
bu üslubdadır. Rəqqasənin rəqsində isə bəstəkar bir qədər ərəb 
musiqisinə yaxınlaşır. Bu da təbii ki, bədii məzmunla bağlıdır.  

Ümumiyyətlə, Şəfiqə Axundovanın səhnə əsərlərinə yazdığı 
musiqini nəzərdən keçirəndə aydın olur ki, bəstəkar öz zəngin 
musiqi yaradıcılığından meydana gələn sənət incilərini yaratmaq-
da çox məsuliyyətli olmuş və bunun nəticəsidir ki, səhnədə görü-
nən hər hansı bir obraz öz düzgün musiqi təcəssümünü tapmışdır. 
Teatr sahəsindəki xidmətlərinə görə bəstəkar 1961-ci ildə res-
publika teatr cəmiyyətinin xüsusi diplomuna layiq görülmüşdür.  

Qeyd edək ki, bəstəkar C.Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Dram 
Teatrı üçün çoxlu sayda musiqi yazmışdır. Onu da deməliyik ki, 
bəstəkarın yaradıcılığında Cəfər Cabbarlı dramaturgiyasının özü 
də mühüm yer tutur. Belə ki, o ədibin “Almaz”, “Aydın”, “Ya-
şar”, “Firuzə” kimi dramlarına musiqi bəstələyib. Bildiyimiz ki-
mi, C.Cabbarlı Azərbaycan dramaturgiyasının ən yaxşı ənənələ-
rini davam və inkişaf etdirən, dram sənətini yeni pilləyə qaldıran 
bir sənətkar olmuşdur. Əlbəttə, belə bir sənətkarın yaradıcılığına 
qoşulmaq, onun əsərlərinə musiqi bəstələmək çox böyük məsu-
liyyət tələb edir. Şəfiqə xanım da bu və ya digər məsuliyyətli iş-
ləri həmişə uğurla başa çatdırmışdır.  

Əlbəttə, hər bir dramaturqun dilini düzgün təyin etmək və 
bədii əsərdə onun nə demək istədiyini musiqinin dili ilə canlan-
dırmaq bacarığı bəstəkarın səhnə əsərlərinin əsas qayəsini təşkil 
edir. 

Cəfər Cabbarlı dramaturgiyası ilə Şəfiqə Axundovanın musi-
qisini yaxınlaşdıran bir çox ümumi cəhətlər var. Belə ki, drama-
turqun müraciət etdiyi mövzular, yəni xalqın maariflənməsi, ye-
ni quruculuq meyilləri, insanların əməyə-zəhmətə bağlılığı, yeni 
ideyalarla köhnəliyə qarşı mübarizə motivləri bəstəkarın yaradı-
cılıq təxəyyülü ilə, düşüncələri ilə üst-üstə düşür. Bu fikrin təs-
diqini dramaturqun əsərlərinin məzmunu ilə bəstəkarın musiqisi-
nin qovuşuğunda görə bilərik.  
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Tamaşaçı Almazı musiqi vasitəsilə də hərtərəfli “görür”, də-
rindən tanıyır, onun öz müəllimlik vəzifəsinə, dövlət işinə, ailə-
yə, hətta yoldaşa münasibətindəki səmimiyyətinə inanır. Məhz 
musiqi bu səmimiyyəti aydınlığı ilə tamaşaçıya çatdırır. Musiqi 
vasitəsilə əsərdəki bütün obrazlar yaxşı səciyyələndirildiyi üçün 
həmçinin əsərin təbiiliyi artır, bədii təsvir qüvvətlənir.  

C.Cabbarlının “Yaşar” pyesinin səhnə təcəssümündə Ş.Axun-
dovanın böyük rolu olmuş, əsərə yazılan gözəl musiqi parçaları 
hər bir personajı tam şəkildə canlandıra bilmişdir.  

Bütün əsər boyu xarakterlərin açılması üçün musiqi tərtibatına 
yüksək fikir verilmiş, əsərin səhnə təcəssümünün yaxşı təsir ba-
ğışlaması üçün musiqi vasitəsilə ayrı-ayrı parçalar açılmış, Şəfiqə 
Axundovaya məxsus musiqi çalarlarından istifadə edilmişdir.  

Şəfiqə xanımın musiqisi, doğrudan da, bu əsərlərdə obrazla-
rın açılması üçün çox düzgün təyin olunmuşdur ki, bu da tama-
şanın canlılığına müsbət təsir göstərmişdir. Tamaşaçı sanki hadi-
sələrin səhnədə yox, həyatda baş verdiyinin şahidi olur.  

Bu dram tamaşalarında musiqinin düzgün təzahürü onunla 
izah oluna bilər ki, bəstəkar daim bu əsərlərin qəhrəmanları kimi 
düşünüb, yəni, o özü də Almaz kimi mübariz, Yaşar kimi daim 
axtarışda, Aydın kimi saf, səmimi duyğuların ardınca getmiş və 
musiqisi də məhz bu hisslərdən yoğrulmuşdur.  

Bətəkar elə bədii əsərlərə müraciət edir ki, orada dövrün nəb-
zini  tutan  məzmun  əks  olunsun.  Və bu  məzmun  xalqın  mənəvi  
zənginliyinə, onun inkişafına xidmət etsin. Bu qəbildən olan da-
ha bir əsər Gənc Tamaşaçılar Teatrı üçün yazılmış Salam Qədir-
zadənin “Şirinbala bal yığır” pyesidir. Nə idi əsərin mövzusu? 
Rahat yolla, heç bir zəhmət çəkmədən ali məktəbə qəbul olmaq 
istəyi. Bəli, Şirinbala belə düşünürdü və həyatda da onun kimi 
tiplər vardı. 1960-70-ci illərin ab-havası belə tipləri tənqid atəşi-
nə tuturdu ki, onlar düz yola gəlsinlər. Bu o dövrün yeniyetmə 
və gənclərinə bir tövsiyə idi. Hər bir yaradıcı şəxs öz sahəsində 
olduğu kimi bəstəkar Şəfiqə Axundova da öz musiqisi ilə bu 
mübarizəyə qoşulmuşdu. Həyat göstərdi ki, bu mübarizələr əbəs 
olmayıb, onlar öz həllini tapıb. 
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Bəstəkar bir neçə televiziya tamaşalarına və radio pyeslərinə 
də musiqi bəstələmişdir. Onlardan İlyas Əfəndiyevin əsəri əsa-
sında “Körpü salanlar” televiziya tamaşası (mahnı mətnlərinin 
müəllifi Hüseyn Abbaszadə, tamaşanın rejissoru isə Rauf Ka-
zımovskidir), Süleyman Rəhimovun povesti əsasında “Gəlin qa-
yası” radio pyesini (şeir mətnlərinin müəllifi şair İsgəndər Coş-
qundur), Şərəf Rəşidovun povesti əsasında “Kəşmir mahnıları” 
radio-tamaşasının (tərcümə Teymur Elçinindir) və b. adını çəkə 
bilərik. 

“Kəşmir mahnıları” radio-tamaşası 1958-ci ildə yazılmışdır.1 
Qeyd etdiyimiz kimi, tamaşa özbək yazıçısı Şərəf Rəşidovun 

eyniadlı poeması əsasındadır. Elə “Kəşmir mahnıları” vokal 
məcmuəsi də məhz bu pyesə yazılan mahnılardan yaranmışdır. 
Bəstəkarın mahnılarından bəhs olunan “Könül təranələri” böl-
məsində radio pyesinin yaranması haqqında ətraflı məlumat ve-
rilmişdir. İndi isə bir qədər pyesin məzmunu barədə danışaq. 

“Kəşmir mahnıları” poeması quşların, çiçəklərin dili ilə saf 
məhəbbətdən bəhs edir. Əsərdə Hindistanın Cilan çayı vadisin-
də, Kəşmir əyalətində baş verən, bir qədər də əfsanəvi məna 
kəsb edən hadisə təsvir olunur. Bahar çiçəyi Nərgizlə arılar 
hökmdarı Bamburun məhəbbəti əsərin əsas qayəsini təşkil edir.  

Cilan çayı – kəşmirlilərin məhəbbət dastanının məkanıdır. 
Burada xalqın keçmişini yada salan, əzab çəkənlərə təsəlli verən, 
sevənlərə güc, qüvvət, etibar aşılayan nəğmələr yaranırdı. Sanki 
bu nəğmələr təbiətdən doğulurdu və bunlar kəşmirlilərin həyat 
amalına çevrilirdi. 

Bəli, təbiəti gözəl olan bu vadidə öz gözəlliyi ilə seçilən Nər-
giz məhəbbət simvolu kimi təsvir olunur. O, Bamburu sevir və bu 
sevgi yolunda qarşısına çıxacaq hər bir çətinliyə dözməyə hazır-
dır. Doğrudan da, Nərgizin sevgisi böyük çətinliklərlə üzləşir. Be-
lə ki, birdən-birə təbiətin sakitliyi pozulur. Gülləri, çiçəkləri, quş-
ları xoşbəxt görən boran, qasırğa onların sakit həyatını pozur, ət-
raf mühit qara zülmətə boyanır. Nərgiz öz rəfiqələri lalə, qızılgül 
və başqa çiçəkləri bir yerdə sığınacaq tapıb gizlənirlər. Boran, qa-
                         

1 “Kəşmir mahnıları” radio-tamaşası Azərbaycan Dövlət Radiosunun qı-
zıl fondunda saxlanılır. 16016.  
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sırğa və onların dostu xorud hər şeyi məhv etmək, bitkiləri zəhər-
ləmək, gül-çiçəyi, xüsusən də Nərgizi tamamilə yox etmək niyyə-
tindədirlər. Xorud fəlakət gətirən ağır ölümün carçısıdır. 

Təbiətin sakitliyini, gözəlliyini pozan qasırğa və Xorud onla-
rın  əzabından  büzüşüb,  solmuş Nərgizi  və onun  rəfiqələrini  ta-
pırlar. Xorud Nərgizi öldürmək istəyir. Çünki Nərgizlə Bambu-
run məhəbbətindən xəbərdardır. Məhəbbət Nərgizə böyük güc-
qüvvət verir. O, Xorudun mənfur niyyətindən qorxmayaraq sev-
gilisi Bamburu köməyə çağırır. Bəli, Nərgiz mübarizədən qalib 
çıxır. O, öz saf məhəbbəti yolunda apardığı mübarizənin məhru-
miyyət və iztirablarına dözərək sevgilisinə qovuşur. Nərgizin ha-
rayını eşidən Bambur onun köməyinə gəlir. Günəş çıxır, qara 
zülməti işıqlı səhər əvəz edir, təbiətin qarı, buzu əriyir, çiçəklər 
yavaş-yavaş öz ləçəklərini açırlar. Hökmdar Bambur öz arıları 
ilə güllərin, çiçəklərin ləçəklərinə qonur və onları öz tikanları ilə 
Xorud kimi düşmənlərdən xilas edirlər.  

Əsası qədim Hind mifologiyasına söykənən bu əsərdə yazıçı, 
doğrudan da, əlçatmaz bir məhəbbəti təsvir edir. Bamburun, Nərgi-
zin mahnıları kəşmirlilərin əsl məhəbbət nəğmələrinə çevrilmişdir.  

Əlbəttə, təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu saf, ülvi məhəbbət-
dən bəhs edən poemaya musiqi yazmaq o qədər də asan deyildi. 
Bu bəstəkardan bir neçə şərt tələb edirdi. O, şərtlərdən biri və ən 
vacibi o idi ki, musiqi hind üslubunda, hind musiqi xalları əsa-
sında olmalı idi. Daha sonra burada baş verən hadisələri həm li-
rik, həm gərgin musiqi dili ilə də canlılaşdırmaq lazım idi. Əsə-
rin tamaşası üçün gərək olan bu cəhətləri bəstəkar peşəkarlıqla 
əks etdirmişdir.  

 “Kəşmir mahnıları” pyesi quşların mahnısı ilə başlayır. Şən 
ruhlu bu mahnıda  əsl hind musiqi üslubu duyulur. Sonra gözü 
yollarda qalan Nərgizin həzin nəğməsi səslənir. 

 Nərgizin  lirik mahnısı əsl mahnı üslubundadır. Yəni bu yal-
nız pyesdə deyil, elə müstəqil mahnı kimi də ifa oluna bilər. Bu 
həzin mahnıdan sonra Nərgizin belə dönməz məhəbbətini görən 
quşlar sanki baş verəcək çətinlikləri duyur və yenə Nərgizə mü-
raciət edirlər. Əvvəldəki musiqi səslənir. 
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Bundan sonra mahnıda hind musiqisi xalları üzrə improvizə ve-
rilir və yenə quşlar Nərgizi bu yoldan döndərmək üçün oxuyurlar.  

Nərgizin öz eşqində belə məğrurluğunu görən quşlar cəh-cəh 
vurur. Gül-çiçəklər də ona qoşulurlar. Nərgiz isə sevgilisi Bam-
burun eşqi ilə yenə həzin məhəbbət nəğməsi oxuyur və bu mə-
həbbət nəğməsi bütün vadiyə yayılır, hətta uzaqlara gedib çatır. 
Boran, qasırğa ətrafı zülmətə boyayır. Bu musiqi gərgin intona-
siyalarla əks olunur. İstər boranın səs-küyü, istərsə də Xorudun 
qəddarlığı obraza uyğun musiqi vasitələri ilə verilir. Xorudla 
müqayisədə Bamburun musiqisi çox melodik və həyatsevərdir. 
Onun sevgilisinin sorağı ilə oxuduğu şən mahnısı buna parlaq 
misaldır. 

Sevgilisini xilas etməyə gələn Bambur öz gücünə inanan əsl 
qəhrəman kimi çıxış edərək yenə oxuyur. 

Bamburun bu xoş nəğməsindən sonra Nərgiz və çiçəklər də 
xoş, əsl bahar əhval-ruhiyyəsi ilə oxuyurlar.  

Tamaşa Bamburun şən ruhlu mahnısı ilə tamamlanır. 
Bahar gələndə çiçəklər açar, 
Parlayar günəş, qaranlıq qaçar, 
Bahar da gəldi, açdı çiçəklər, 
Bir dinc diyarda güldü diləklər. 
Şəfiqə Axundovanın musiqi yazdığı və belə bir saf məhəb-

bətdən soraq verən daha bir tamaşa Süleyman Rəhimovun pove-
sti əsasında mətni İsgəndər Coşquna aid olan “Gəlin qayası” ra-
dio pyesidir. Əsər ilk dəfə 1962-ci ildə səslənib, tamaşanın rejis-
soru Tofiq İsmayılov olub və pyesdə ən görkəmli sənətkarlar iş-
tirak ediblər. Onlardan Hökümə Qurbanova, Mirvari Novruzova, 
Məhluqə Sadıqova, Lütfü Məmmədbəyov, Nəsənağa Turabov 
və b. adını çəkə bilərik ki, bu aktyorlar yalnız “Gəlin qayası”nda 
deyil, bəstəkarın digər musiqi yazdığı tamaşalarda da iştirak 
ediblər.  

“Gəlin qayası” radio-pyesi ilə bağlı “Gəlin qayası” operası 
haqqında danışılarkən ətraflı məlumat verilib.1  

                         
1 “Gəlin qayası” radio-pyesi Azərbaycan Dövlət Radiosunun qızıl fon-

dunda saxlanılır. 32007, 32008, 32009. 
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İndi yalnız onu demək olar ki, doğrudan da, bu pyes bəstəka-
rın yaradıcılığında çox mühüm rol oynamışdır. Ən əsası Şəfiqə 
Axundovanın opera janrına müraciət etməsinin təməli olmuşdur. 
“Gəlin qayası” operası həm məzmun, həm də musiqi baxımın-
dan “Gəlin qayası” pyesinin üzərində qurulmuşdur. Elə musiqi 
nömrələri var ki, onlar operada da elə pyesdə olduğu kimi 
saxlanılıb. Məsələn, Camalın mahnısı, Gülbaharın mahnısı məhz 
bu qəbildəndir. (Opera ilə pyesin fərqli və oxşar cəhətləri barədə 
opera haqqında olan bölmədə). 

Bizim nəzər saldığımız bu tamaşalar Şəfiqə Axundovanın 
musiqi yazdığı əsərlərinin az bir hissəsidir. Buradan belə bir nə-
ticəyə gəldik ki, bəstəkar bu tamaşalarda öz musiqisi ilə həm 
obrazlara canlılıq verib, həm də özü-özünü ifadə edib.  

“Gəlin qayası” radio-pyesinin tamaşasından sonra müğənni-
lərin repertuarına “Könül təranələri” adlı gözəl bir mahnı daxil 
olur və bu mahnı könülləri oxşayır. 

Bəstəkar heç vaxt uşaqları da unutmayıb. O, Kukla Teatrında 
tamaşaya  qoyulan  bir  neçə pyeslərə də musiqi  yazmışdır.  Bun-
lardan “Təlxəyin nağılı”, “Dovşanın ad günü”, “Keçinin qisası” 
və b. adını çəkə bilərik. Uşaqlar üçün tamaşalarda bəstəkar əsa-
sən Xanımana Əlibəyli ilə əməkdaşlıq etmiş və onun pyeslərinə 
musiqi yazmışdır. S.Axundovanın musiqisini uşaqlar da böyük-
lər kimi həvəslə dinləyir və sevirlər. Elə buna görə də onlar ta-
maşalara baxarkən özləri də o personajlara qoşulub hərdən sa-
londa rəqs edirlər.  

Bir sözlə, Şəfiqə Axundovanın müxtəlif teatr səhnələrində 
səslənən musiqisi həm könülləri xoş etmiş, həm də əsərlərin bə-
dii təsirini daha da gücləndirmiş və obrazları daha canlı etmişdir.     

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbində özünəməxsus xidmətləri 
ilə seçilən Ş.Axundovanın yaradıcılığı və yazdığı əsərləri musiqi 
tariximizin silinməz səhifələrini təşkil edir. Bu əsərlər bu günün 
və gələcəyin nəsilləri üçün əsl sənət mənbəyidir.     
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XII fəsil 
 

HACI XANMƏMMƏDOV 
 

(1918-2005) 
 

 
 

 
Azərbaycanın xalq artisti, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Mu-

siqi Akademiyasının professoru, Azərbaycan musiqi tarixində 
özəl dəsti-xətti ilə seçilib-sayılan görkəmli bəstəkar Hacı Xan-
məmmədov ömrünün 60 ildən artıq bir dövrünü doğma yurdu-
nun musiqi sənətinə həsr etmişdir.  

XX əsrin 40-cı illərində sənətə qədəm qoyan Hacı Xanməm-
mədov təkcə yenilikçi, məhsuldar bir bəstəkar kimi deyil, iste-
dadlı, həssas duyumlu, incə zövqlü dirijor, qayğıkeş, məsuliy-
yətli pedaqoq, fəal ictimai xadim kimi Azərbaycanın mədəni hə-
yatında əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. Azərbaycanın musiqi 
mədəniyyətinin zəngin ənənələrinin daşıyıcısı və davamçısı olan 
Hacı Xanməmmədov sənətdə öz yolunu cızmış, fərdi üslubunu 
yaratmış, yaddaşlara həkk olan, xalq tərəfindən sevilən əsərlərini 
yaratmışdır.   
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Bütün həyatı boyu xalq yaradıcılığından – musiqisindən, 
poeziyasından ilham alan, milli təfəkkür və düşüncə tərzindən 
qidalanan sənətkarın əsərləri xalq musiqi ənənələrinə sadiqliyin 
rəmzi olaraq diqqət mərkəzində olmuş, daim müxtəlif kollektiv-
lərin, ifaçıların repertuarında səslənmiş, Vətəndən uzaqlarda da 
şöhrət tapmışdır. Müəllimlik missiyasını şərəflə daşıyan, hər za-
man bununla qürur duyan, ruhən milli sənətə bağlı olan Hacı 
Xanməmmədov gənclərə əsərlərinin timsalında muğamı, Azər-
baycan xalq musiqisini, ənənələrin müasir təfsirini öyrətmiş, 
doğma musiqiyə sevgi və sayğı aşılamışdır.  

Onun müxtəlif janrlı gözəl, melodik, təsirli əsərlərinin musi-
qi mədəniyyəti tarixində xüsusi yeri var. Bəstəkar xalq çalğı 
alətləri orkestri üçün əsərləri, konsertləri, vokal-simfonik və ka-
mera-instrumental əsərləri, operettaları, vokal süitaları, xalq ara-
sında geniş şöhrət tapmış mahnı və romansları ilə Azərbaycanın 
musiqi xəzinəsinə öz töhfəsini bəxş etmişdir. Lakin Azərbaycan 
musiqi tarixində, Şərq musiqisi tarixində H.Xanməmmədov hər 
şeydən əvvəl xalq çalğı aləti olan tar ilə simfonik orkestr üçün 
ilk konsertin yaradıcısı kimi şöhrət tapmışdır. Bir novator olaraq 
bəstəkar, qədim xalq çalğı alətləri olan tarın, kamançanın səslən-
məsini müasir simfonik orkestrin əzəmətli qatları ilə uzlaşdır-
mış, konsert janrının yeni fərqli növünü yaratmışdır.  

 
Həyat və yaradıcılığı 

 
Hacı Dadaş oğlu Xanməmmədov 1918-ci il iyunun 15-də 

Azərbaycanın qədim tarixi mərkəzlərindən biri olan Dərbənddə 
anadan olmuşdur. Doğulub boya-başa çatdığı sadə və kasıb 
ailədə daim musiqi sədaları əskik olmamışdır. Bəstəkarın şəxsi 
xatirələrinə əsaslanaraq musiqişünas Z.Qafarova 1  yazırdı ki, 
H.Xanməmmədovun atası Dadaş kişi və anası Abuhəyat, hər 
ikisi incə musiqi duyumuna malik insanlar olublar, onlar hətta 
musiqi alətlərində çalmagı bacarıblar. Atası sazda, anası isə 
qarmonda xalq havalarını, aşıq musiqisini böyük həvəslə 

                         
1 Qafarova Z. Hacı Xanməmmədov. Monoqrafiya. Bakı, 1998, s. 5. 
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səsləndiriblər. Evlərində vaxtaşırı muğamları, xalq mahnılarını 
aludəliklə dinləyən, aşıq yarışmalarını maraqla izləyən kiçik Ha-
cının xalq musiqisilə bağlı təəssüratları zəngin idi. Doğma elinin 
təbiətinə vurğun olan bəstəkarın istedadına, musiqi dolu iç dün-
yasına bu təəssüratlar özəl təsir göstərmışlər.  

Dərbənddə klub nəzdindəki musiqi dərnəyində tar çalmağı 
öyrənməyə başlayan kiçikyaşlı Hacı artıq 1932-ci ildə musiqi 
savadını artırmaq, vurğunu olduğu bu sənətin sirlərinə peşəkar-
casına yiyələnmək məqsədilə Bakıya gəlir. Dahi Üzeyir Hacı-
bəylinin sədrlik etdiyi komissiya qarşısında imtahan verən gənc 
malik olduğu incə musiqi duyumu, tarda ifa etmək bacarığı, mu-
siqiyə olan həvəsi və sevgisi ilə diqqəti cəlb edir. H.Xanməm-
mədov böyük bəstəkarın xeyir-duası və dəstəyi ilə Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyası nəzdində Orta İxtisas Musiqi məktəbi-
nə Azərbaycanın görkəmli musiqi xadimi, bəstəkar Səid Rüstə-
movun tar sinfinə daxil olur. O illəri bəstəkar belə xatırlayır: 
“Musiqi istedadımı yoxladıqdan sonra Üzeyir bəy mənə skripka 
sinfinə getməyi  təklif  etdi.  Mən  Bakıya  gəlməmişdən  əvvəl  tar  
alətində çaldığımdan, tanış olmayan bir alətdə çalmağa cürət et-
mədim. Mən Üzeyir bəydən tar sinfinə qəbul olunmağımı xahiş 
etdim. O etiraz etmədən məni Səid Rüstəmovun sinfinə göndər-
di. Bundan başqa, yaşamağa yerim olmadığını bildikdə, konser-
vatoriya nəzdindəki yataqxanada yerləşdirilməyimi təmin etmək 
barədə göstəriş verdi və maddi kömək etdi.”1 Bu musiqi ocağın-
da ixtisas müəllimi ilə yanaşı Azərbaycan lad sisteminin əsasla-
rını ona Üzeyir Hacıbəyli özü, muğam sənətinin sirlərini isə bö-
yük muğam ustadı Mirzə Mansur Mansurov təlqin etmişdir. O 
gündən etibarən H.Xanməmmədov Azərbaycanın digər istedad-
ları, gənc musiqiçiləri – bəstəkarları, ifaçıları kimi Üzeyir Hacı-
bəylinin himayəsi altında peşəkar musiqi təhsili almağa başlayır. 
Böyük bəstəkar ömrünün axırına kimi gənc istedadı izləmiş, ya-
radıcılığına maraq göstərmiş, kömək etmiş, dəyərli məsləhətləri 
ilə həyatda düzgün yol seçməyə dəstək olmuşdur. Üzeyir Hacı-
bəyli həm bir insan, həm müəllim, həm də müdrik məsləhətçi ki-
                         

1 Ханмамедов Г. Великий учитель // Слово об Узеире Гаджибекове. 
Баку, Элм, 1985, с. 186. 
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mi daim H.Xanməmmədov üçün onun pərəstiş etdiyi bir şəxsiy-
yət, dahi bəstəkarın həmişəyaşar əsərləri isə yaradıcılıq yollarına 
yeni qədəm qoyan musiqiçi üçün tükənməz bir bulaq, həqiqi sə-
nət nümunəsi olmuşdur. “Bizim müəllimimizin böyüklüyü, əzə-
məti onun özəl bəstəkar, dramaturq istedadının və insani xüsu-
siyyətlərinin məcmusundadır. Onun bütün həyatı Ucalığın par-
laq nümunəsidir.”1 Şəxsiyyətinə, yaradıcılığına hər zaman bö-
yük məhəbbət və hörmətlə yanaşan H.Xanməmmədov Üzeyir 
Hacıbəyli yaradıcılığından geniş nəfəsli, parlaq milli koloritli 
aydın və həssas melodika əxz etmişdir. Böyük sənətkar ona milli 
musiqi alətlərimizə, xalq mahnı və rəqslərimizə, muğamımıza, 
zəngin adət-ənənələrimizə sevgi və hörmət hissləri aşılamışdır. 
Üzeyir Hacıbəyli kimi dahi sənətkarla ünsiyyəti, Səid Rüstə-
movdan aldığı tar dərsləri H.Xanməmmədovun tərcümeyi-halın-
da özəl rol oynamışdır. Məhz Üzeyir Hacıbəyli gənc H.Xan-
məmmədovda xalq musiqisinə məhəbbət oyadaraq yaradıcılığını 
düzgün istiqamətə yönəltmişdir. 

1934-cü ildə H.Xanməmmədov Üzeyir bəyin tövsiyəsilə 
onun rəhbərlik etdiyi xalq çalğı alətləri orkestrində tar ifaçısı ki-
mi işləməyə başlayır. Iki il sonra 1936-cı ildə Üzeyir Hacıbəyli 
“Koroğlu” operasını bitirir və simfonik orkestrin partiturasına 
xalq çalğı alətləri – tar, kamança, balaban və zurna daxil edir. 
1937-ci ildə möhtəşəm “Koroğlu” operası M.F.Axundov adına 
Dövlət Opera və Balet Teatrında tamaşaya qoyulur. Müəllifin tə-
şəbbüsü ilə simfonik orkestrin tərkibinə daxil edilən yeddi tar 
ifaçısından biri də H.Xanməmmədov olur. Qeyd etmək lazımdır 
ki, bu ölməz əsər gənc bəstəkarın gələcək həyat və yaradıclığına 
güclü təsir göstərir. Operanın parlaq milli əsası, ecazkar musiqi-
si, monumental səhnələri musiqiçinin yaradıcı həyatında əhə-
miyyətli rol oynamış, təfəkküründə silinməz izlər buraxmış, əbə-
di olaraq onun bu sənətə qovuşmasını şərtləndirən amillərdən ol-
muşdur. Önəmlidir ki, 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azər-
baycan ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyündə Üzeyir Hacıbəy-
linin “Koroğlu” operasının böyük uğurla keçən tamaşasında da 
                         

1 Ханмамедов Г. Великий учитель // Слово об Узеире Гаджибекове. 
Баку, Элм, 1985, c. 185. 
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H.Xanməmmədov iştirak etmişdir. 1941-ci ildə gənc ifaçı elə 
həmin tamaşa ilə İrana qastrol səfərinə gedir. 1942-ci ildə Üze-
yir Hacıbəyli Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Xalq mu-
siqisinin əsasları şöbəsini açır. Süleyman Ələsgərov, Əşrəf Ab-
basov, Tofiq Quliyev və başqa bəstəkarlarla yanaşı H.Xanməm-
mədov da bura daxil olur. Gənc istedad böyük əzmlə xalq sənə-
tinin dərin qatlarına varır, doğma musiqisinin incəliklərini öyrə-
nir, öz üzərində durmadan işləyir, musiqi istedadını cilalayır, 
musiqi sənətinə mükəmməl yiyələnmək üçün aramsız çalışır. Bu 
şöbənin tələbələri Üzeyir Hacıbəylidən Azərbaycan xalq musiqi-
sinin əsaslarını, məqam-lad xüsusiyyətlərini, metroritm və forma 
özəlliklərini mənimsəyirdilər. Təhsilin mühüm tərkib hissələrin-
dən biri də milli məqamlarda melodiya bəstələmək tələbi idi. Bu 
məşğələlərdə xüsusi bacarıq və həvəs göstərən H.Xanməmmə-
dovun musiqi yazmaq meyili aydınlaşır, yaradıcılıq zövqü for-
malaşır, yazı üslubu müəyyənləşir. 

Musiqi folklorunu dərindən mənimsəyən musiqiçi artıq ilk 
əsərlərində xalq musiqisindən, muğam çalarlarından zövqlə, 
özünəməxsus tərzdə istifadə edirdi. Yaradıcılıq yolunda ilk ad-
dımlarını atan H.Xanməmmədov 1944-cü ildə Zaqafqaziya res-
publikalarının (hazırda Cənubi Qafqaz respublikaları) dekada-
sında Zeynal Cabbarzadənin sözlərinə yazdığı “Gözəl Pəri” 
mahnısı ilə ilk uğurunu qazanır. Bu mahnıda onun qələminə 
məxsus xüsusiyyət – milli intonasiya tərkibinin geniş istifadəsi 
özünü göstərir. Sonrakı əsərlərində də bəstəkar üslubunun bu 
tərzini qoruyub saxlayır, xalq musiqisinin özəl intonasiya və 
metroritm çalarlarından bəhrələnir. 

30-cu illərin ikinci yarısında respublikada xor musiqisinə 
diqqətin artması, Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən ilk peşəkar xor 
kollektivinin (1936) və ilk xor musiqisi nümunələrinin yaradıl-
ması o dövrün musiqi həyatında fəal iştirak edən H.Xanməmmə-
dovun bu sahəyə maraq göstərməsinə səbəb olur. Artıq orta ixti-
sas musiqi məktəbinin məzunu olan, çox geniş musiqi marağına 
və tükənməyən yaradıcılıq həvəsinə malik olan gənc bəstəkar 
xor musiqisi sahəsində çalışır. Bu dövrdə o, bir sıra klublarda 
özfəaliyyət xor kollektivləri yaradır, onların repertuarı ilə ciddi 
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məşğul olur. Repertuara Üzeyir Hacıbəylinin xor əsərlərini, xor 
üçün işləmələrini daxil edir. Eyni zamanda repertuarı zənginləş-
dirmək məqsədilə özü də bu kollektivlər üçün Azərbaycan xalq 
musiqisinin işləmələrini hazırlayır. 

Ikinci Dünya Müharibəsinin ağır illərində bəstəkar Konservatori-
yada təhsilini davam etdirir, bununla bərabər yaradıcılıqla da məşğul 
olur. O, xalqın vətənpərvərlik hisslərini əks etdirən, cəbhədə həyatla-
rını qurban verən, cəsarət göstərən qəhrəmanlarımızı alqışlayan əsər-
lər yazır. H.Xanməmmədovun 416-cı Azərbaycan diviziyasına həsr 
olunan “Yürüş marşı”, xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Qəhrəmani” 
əsəri, Səməd Vurğunun sözlərinə yürüş mahnıları insanlarda döyüş 
ruhunu yüksəldir, qələbəyə inamını möhkəmlədirdi. 

1945-ci ildə Güney Azərbaycanda Seyid Cəfər Pişəvərinin 
başçılığı ilə Azərbaycan Demokrat Firqəsi yaradılır. Az zaman 
kəsiyində firqə böyük işlər görür, yüzlərlə insan könüllü olaraq 
onun sıralarına daxil olur, firqənin ilk qurultayı və Xalq konqre-
si çağırılır. Və nəhayət 1945-ci ilin 12 dekabrında Seyid Cəfər 
Pişəvərinin başçılığı ilə Azərbaycan Milli Hökuməti təşkil edilir. 
Bu hökumət cəmi bir il yaşadı, lakin qısa müddətdə mühüm nai-
liyyətlər əldə etdi. Sosial-siyasi, iqtisadi, hüquqi məsələlərlə ya-
naşı, milli mədəniyyətin inkişafı da Milli hökumətin diqqət mər-
kəzində idi. Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi, Təbriz-
də dövlət Universitetinin, Dram Teatrının, Filarmoniyanın açıl-
ması, bəstəkar və memarlar cəmiyyətlərinin yaranması yeni hö-
kumətin uğurlu layihələrindən idi. O dövrdə bir qrup mədəniy-
yət xadimi Pişəvəri hökumətinin quruculuq işlərinə dəstək ver-
mək məqsədilə Cənubi Azərbaycana yola düşür. Bu xadimlərin 
sırasında gənc bəstəkar H.Xanməmmədov da var idi.1946-cı ildə 
bəstəkar havadarı Üzeyir Hacıbəylinin məsləhətiləTəbrizə gedir, 
bu şəhərin musiqi həyatına qatılır, Təbriz filarmoniyasının bədii 
rəhbəri olur. Filarmoniyanın direktoru Azərbaycanın tanınmış 
şairi, Cənubi Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizi Əli Tudə 
idi. Burada H.Xanməmmədov Əli Tudə ilə birlikdə gərgin təşki-
lati iş aparır, bir neçə kollektivin yaranmasında yaxından iştirak 
edir. Onun təşəbbüsü ilə filarmoniyada xalq çalğı alətləri ansamb-
lı, rəqs ansamblı, aşıqlar və sazçı qızlar ansamblları yaradılır. 
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H.Xanməmmədov 40-cı illərdə bir müddət yaradıcı həyatını 
Musiqili Komediya teatrı ilə bağlayır. Görkəmli bəstəkar Süley-
man Ələsgərovun xatirələrindən öyrənirik ki, o, Azərbaycan 
Dövlət Musiqili Komediya Teatrında baş dirijor və musiqi hissə 
müdiri kimi işləyəndə, H.Xanməmmədovu da ora dəvət etmişdi: 
“Mən Hacı Xanməmmədovu çoxdan tanıyırdım... O, mənə xa-
siyyətinin məqsədyönlülüyü və musiqiyə olan ciddi münasibəti-
lə xoş təsir bağışlayırdı. Azərbaycan Musiqili Komediya Teatrı-
na baş dirijor təyin ediləndə, H.Xanməmmədovu teatra dəvət et-
dim.” 1  O, teatrda çox sevdiyi dirijorluq fəaliyyəti ilə məşğul 
olur, tamaşaların hazırlanmasında yaxından iştirak edirdi. Teatr-
da işlədiyi illər bəstəkarda bu səhnə üçün əsər yazmaq həvəsi 
oyadır. H.Xanməmmədov iki musiqili komediya yazır: “Bir də-
qiqə” və “Bütün ərlər “yaxşıdır””. Hər iki əsər musiqili komedi-
ya teatrında səhnəyə qoyulmuşdur. 

Müəllif musiqili komediyalarında Üzeyir Hacıbəyli məktəbi-
nin layiqli davamçısı kimi çıxış etmışdir. Bu əsərlərdə gözəl, 
rəngarəng səhnələr bir-birini əvəz edirdi. Komik süjetlər, ayrı-
ayrı surətlərin keçirdiyi psixoloji hallar, məzəli hadisələr xalq 
yaradıcılığından qaynaqlanan musiqi dili ilə ariyalar, ansambllar 
və xor epizodlarında ifadə edilmişdi.  

H.Xanməmmədovun 1964-cü ildə yazdığı “Bir dəqiqə” (lib-
rettosu Məhərrəm Əlizadənin) adlı operettası “Neft daşları” 
mövzusuna, zəmanəmizin yetişdirdiyi qəhrəmanların həyatına, 
fədakar əməyinə həsr edilmişdir. Musiqili komediya janrında 
belə bir maraqlı və aktual mövzuya ilk dəfə “Bir dəqiqə” əsərin-
də toxunulmuşdur. Bəstəkar H.Xanməmmədov və librettonun 
müəllifi Məhərrəm Əlizadə neftçi həyatına və əməyinə həsr edi-
lən müasir mövzunun çətinliklərindən qorxmamış, gərgin iş sa-
yəsində musiqili komediya kimi spesifik janrda belə bir ciddi 
mövzunu aça bilmişdilər.  

Bəstəkarın ikinci «Bütün ərlər “yaxşıdır”» (“Все мужья хо-
роши”, rus dilində, librettosu Aleksandr Xaldeyevin, 1974) ope-
rettasının da mövzusu müasir həyat hadisələri, sadə insanların 

                         
1 Алескеров С. Высокое призвание // Бакинский рабочий. 1978, 26 июня. 
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gündəlik münasibətləri, müxtəlif taleli qəhrəmanların toqquşma-
sı zəminində inkişaf edir. 

Bu operettalarda H.Xanməmmədov vahid dramaturji inkişaf 
xətti yaradaraq, musiqili obrazları solo və ansambl səhnələrində 
açmağa nail olmuşdur. Parlaq milli çalarlara boyanmış bu əsər-
lərdə sənətkarın gözəl mahnıvari melodiyalar yaratmaq istedadı 
özünü qabarıq şəkildə göstərmişdir. 

Yaradıcılığa olan böyük həvəsi daim öz üzərində işləyən, 
mükəmməlliyə can atan H.Xanməmmədovu 1947-ci ildə Azər-
baycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsinə gəti-
rir. Ixtisas üzrə ilk müəllimi olan professor Boris Zeydman onun 
xalq musiqisi, xalq çalğı alətlərinə olan sonsuz marağını görür, 
gənc musiqiçinin istedadının bu yöndə inkişafına, peşəkarlığa 
yiyələnməsində dəstək olur. Boris Zeydman tələbəsinin musiqi 
baçarığının fərdi, özəl xüsusiyyətlərinə həssaslıqla yanaşır və 
bununla bərabər klassik musiqi sahəsində biliklərinin artırması-
na yardımçı olur. H.Xanməmmədov ixtisas üzrə ali təhsilini zə-
manəmizin dahi sənətkarı Qara Qarayevin sinfində davam etdi-
rir, bu da bəstəkarın həyatının taleyüklü məqamı olur. H.Xan-
məmmədov özü bu barədə yazırdı: “Məhz Üzeyir bəyin sa-
yəsində Bakıda məskunlaşdım, musiqi texnikumunda təhsilimi 
davam etdirdim, xalq çalğı alətləri orkestrində fəaliyyət göstərə-
rək nəhayət Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq 
şöbəsinə daxil oldum. Bir müddət Boris Zeydmanın sinfində 
məşğul olduqdan sonra Qara Qarayevin sinfinə keçdim. O andan 
Qara müəllimlə mənim fikir birliyim yarandı. İlk tar və simfonik 
orkestr üçün konsertimi onun məsləhəti ilə yazmışam. Sonrakı 
illərdə daha dörd konsert bəstələdim. Belə ki, yaradıçılıq xəzi-
nəmdə olan tar və orkestr üçün konsertlərimin beşi də səslənir, 
ifa olunur. Xoşbəxtəm ki, tale məni Qara Qarayevlə görüşdürüb. 
Ömrüm boyu ona minnətdaram.”1 O dövrdə özü də hələ cavan 
olan, böyük bəstəkar Dmitri Şostakoviçin yetirməsi və ənənələ-
rinin davamçısı Qara Qarayev şəxsi pedaqoji prinsiplərinə sadiq 
qalaraq, tədris prosesində tələbəsinin fərdi xüsusiyyətlərini üzə 
                         

1 Müəllim. Sənətkar. İnsan... // Qara Qarayev tələbələrinin xatirəsində. 
Tərtibçi redaktor Şəfiyeva N. Bakı, Şərq-Qərb, 2009, s. 30.   
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çıxarmaq, bu xüsusiyyətləri inkişaf etdirmək və cilalamaqla ya-
naşı, ona müasir bəstəkarlıq texnikasının sirlərini açırdı. Hər bir 
tələbəsinin məhz ona məxsus olan xüsusiyyətlərini qorumağa 
çalışan böyük bəstəkar və müəllim H.Xanməmmədovun folklora 
olan meyilini hiss etmiş, ona xalq çalğı alətləri orkestri üçün 
əsərlər yazmağı məsləhət görmüşdü. Beşillik konservatoriya təh-
sili öz bəhrələrini verir. Tələbəlik illərində H.Xanməmmədov 
müxtəlif janrlı instrumental və vokal əsərlər yaradır: simfonik 
orkestr üçün “Uvertüra”, simli kvartet, violonçel ilə fortepiano 
üçün “Sonata” (1948-ci ildə bu əsəri ilk dəfə İsaak Turiç ifa et-
mişdir), xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Neftçilər haqqında 
süita”, xor, bariton və simfonik orkestr üçün “Sülh uğrunda” 
kantatası (Sözləri Süleyman Rüstəmin), xalq mahnılarının səs və 
fortepiano üçün işləmələri və s. Bəstəkarın ilk ciddi əsərlərindən 
olan “Sülh uğrunda” kantatası (1951) Azərbaycanın əməkdar in-
cəsənət xadimi dirijor Çingiz Hacıbəyovun idarəsilə Azərbaycan 
radiosu simfonik orkestrinin və Cahangir Cahangirovun rəhbər-
lik etdiyi Azərbaycan radiosu xorunun ifasında səslənmiş, uğur 
qazanmışdı. Artıq bu əsərdə bəstəkarın xor əsərlərinin bəzi üslub 
xüsusiyyətləri özünü biruzə verirdi.  

Konservatoriyanı bitirəndə H.Xanməmmədov artıq püxtələş-
miş bəstəkar kimi yaradıcılıq yoluna qədəm qoyur və 1952-ci il-
də sevimli müəllimi Qara Qarayevin rəhbərliyi və tövsiyəsi ilə 
yazdığı diplom işini təqdim edir. Bu, Azərbaycan musiqisi tari-
xində tar ilə simfonik orkestr yazılan ilk Konsert idi. Konsert ilk 
dəfə elə həmin ildə iyunun 26-da Konservatoriyanın Böyük za-
lında Dövlət imtahanında məşhur tarzən Əhsən Dadaşovun ifa-
sında səslənmişdir.1 Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda ilk klas-
sik instrumental konsertlər 40-cı illərin ikinci yarısında yaran-
mışlar. Fikrət Əmirovun 1946-cı ildə yazdığı skripka və simfo-
nik orkestr üçün konserti Azərbaycanda bu janrın əsasını qoy-
muşdur. Bundan sonra Azərbaycan bəstəkarları konsert janrına 
çox böyük maraq və həvəs göstərmış, Cahangir Cahangirov, Sü-
leyman Ələsgərov, Rauf Hacıyev, Elmira Nəzirova, daha sonra-

                         
1 Dirijor Çingiz Hacıbəyov idi. 
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kı dövrlərdə Vasif Adıgözəlov, Tofiq Bakıxanov, Arif Məlikov, 
Azər Rzayev və b. bu sahədə dəyərli əsərlər yaratmışlar. O illər-
də Azərbaycan bəstəkarları xalq çalğı alətləri orkestri üçün, ayrı-
ayrı xalq çalğı alətlərinin solo ifası üçün də əsərlər yazırdılar. 
Xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış ilk irihəcmli əsərlər 
Üzeyir Hacıbəylinin “Çahargah” və “Şur” fantaziyaları olmuş-
dur. Daha sonra Səid Rüstəmov, Süleyman Ələsgərov, Zakir Ba-
ğırov, Hacı Xanməmmədov, Əşrəf Abbasov və b. rəngarəng 
əsərləri ilə xalq çalğı alətləri orkestrinin repertuarını zənginləş-
dirmişlər. Bundan başqa konsertlərdə, tədris proqramlarında 
xalq çalğı alətləri üçün Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən, 
dünya klassik musiqisi nümunələrindən köçürmələr də uğurla is-
tifadə edilirdi. Musiqi yaradıçılığı sahəsində gedən bu inteqrasi-
ya prosesləri milli əsaslara dayanan yeni janrların meydana gəl-
məsinə əlverişli şərait yaradırdı.  

Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən əsası qoyulan, Azərbaycanın tanın-
mış bəstəkarlarının uğurla davam etdirdikləri xalq çalğı alətləri 
üçün musiqi yazmaq missiyasını H.Xanməmmədov yeni səviyyədə 
həyata keçirir. Bəstəkar özünün tar və simfonik orkestr üçün yazdı-
ğı Birinci konsertində Azərbaycanda o dövrdə geniş intişar tapmış 
konsert janrına müraciət edərək, xalq çalğı aləti tarla klassik simfo-
nik orkestrin birgə səslənməsinə, ifasına əsaslanaraq janrın sırf mil-
li nümunəsini yaradır. Və bu konsert nəinki Azərbaycanda, bütün 
Şərq aləmində, dünyada “ilk” statusu qazanmış olur.  

Tar və simfonik orkestr üçün Birinci konsertində bəstəkar tar 
ifaçılığı, muğam sənəti ilə klassik konsert janrının özəlliklərinin 
sintezinə nail olmuşdur. Konsertə Qara Qarayev belə qiymət 
vermişdi: “İlk dəfə olaraq Şərqin populyar musiqi aləti olan tar 
simfonik orkestrin müşayiəti ilə solo alət kimi çıxış edir. Tarın 
mürəkkəb partiyasında qədim musiqi alətinin zəngin imkanları, 
orijinal tembr çalarları açılmışdır.”1 Tar alətinə dərindən bələd 
olan H.Xanməmmədov bu alət üçün orkestrlə həmahəng səslə-
nən, bəzən söhbətləşən, bəzən isə qovuşan gözəl melodiyaya 
malik virtuoz partiya ərsəyə gətirmişdir. Təsadüfi deyil ki, Azər-

                         
1 Алескеров С. Высокое призвание // Бакинский рабочий. 1978, 26 июня. 
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baycanın bir çox tarzənləri bu əsərə müraciət etmiş, onun müxtə-
lif interpretasiya variantlarını yaratmışlar. Bu əsərlə bəstəkarın 
yaradıcılıq yolunun əsas istiqaməti müəyyənləşmişdir. Birinci 
konsertinin uğurlu ifası bəstəkarı bu yöndə yaradıçılıq axtarşları-
nı davam etdirməyə, 2, 3, 4 və 5 saylı konsertlərini bəstələməyə 
ruhlandırmışdır. 

H.Xanməmmədov 1950-ci illərin ikinci yarısında musiqi fəa-
liyyətini Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filar-
moniyasının Mahnı və rəqs ansamblı ilə bağlayır, kollektivin bə-
dii rəhbəri olur. Buradakı gərgin işi də sənətkarın yaradcılıq yo-
lunda müəyyən iz qoyur, onun təcrübəsinin artmasına, xor musi-
qisi sahəsində qələminin püxtələşməsinə şərait yaradır. Mahnı 
və rəqs ansamblı üçün yazdığı dörd süita kollektivin rəngarəng 
konsert proqramlarının ayrılmaz hissəsini təşkil edirdi. Onların 
həm instrumental, həm də xor hissələri kollektivin maraqlı rəqs 
kompozisiyalarının musiqi əsasını təşkil etmiş, kollektivin ifa-
sında rəğbət qazanmışdı. 

H.Xanməmmədov lap gənclik illərindən xalq mahnılarını 
toplayıb, nota salmışdır. Uzun illər bu işi böyük fədakarlıqla hə-
yata keçirən bəstəkar dəfələrlə folklor ekspedisiyalarında olmuş, 
doğma xalqının musiqisinin incilərini səbir və təmkinlə yığmış-
dır. O, Respublika Xalq yaradıcılığı evinin xalq musiqi nümunə-
lərinin toplanıb, nota köçürülməsi işində də fəal iştirak etmişdir. 
H.Xanməmmədov topladığı materiallar əsasında “Bəh-bəh”. 
“Ay qadası”, “Gəl, gəl”, “Ay qız, heyranın ollam”, “Yadıma sən 
düşəndə” və digər xalq mahnılarını musiqi kollektivləri, səs və 
fortepiano ilə ifa üçün işləmişdir.1 Xalq musiqi nümunələrinin 
işləmələrində bəstəkarın qələminə məxsus zəriflik, incəlik, həs-
sas milli musiqi duyumu özünü göstərir. Xalq musiqisinə bağlı-
lığını H.Xanməmmədov belə izah edirdi: “Mən tar çalan ol-
muşam və bununla əlaqədar xalq musiqisilə, xüsusilə muğamlar-
la uşaqlıqdan qaynayıb-qarışmışam. Konservatoriyada təhsil al-
dığım illərdə isə xalq musiqisinin əsaslarını sevimli müəllimim 

                         
1 Azərbaycan xalq mahnıları: fortepiano ilə oxumaq üçün işləmələr / H.Xan-

məmmədov, tərc. Y.Fidler, (red. A.Əfəndiyev), Bakı: Azmusnəşr, 1957, 19 s. 
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Üzeyir Hacıbəyovdan öyrənmək mənə nəsib olub.” 1  Musiqi 
folkloru həmişə H.Xanməmmədov üçün əvəzsiz yaradıcılıq ma-
terialı olub. O, xalq musiqisini sadəcə yaxşı bilən yox, həm də 
yaradıcılığı sıx şəkildə onunla bağlı olan bəstəkardır. 

Xalq musiqisinin toplanması, işlənməsi sahəsində fəal axta-
rışlar aparan lirik hissiyyatlı bəstəkar, eyni zamanda özünün 
bənzərsiz mahnılarını yaradırdı. Mübaliğəsiz demək olar ki, 
mahnı janrı onun yaradıcılığında instrumental musiqidən sonra 
geniş intişar tapan ikinci böyük sahə idi. Mahnını insan həyatın-
da güclü emosional təsirə malik olan mühüm estetik tərbiyə va-
sitəsi hesab edən H.Xanməmmədov bu janra hər zaman böyük 
önəm verirdi. Bütün həyatı boyu bəstələdiyi vokal miniatürlərdə 
bəstəkar müxtəlif obrazlar yaratmış, Vətəni, xalqını tərənnüm et-
mişdir. Xalq arasında xüsusi populyarlıq qazanmış “Yadıma 
düşdü”, “Gözünə qurban”, “Qurban olduğum”, “Telli”, “Gül-
lü”, “Niyə döndü” və digər mahnılarında H.Xanməmmədov özü-
nün çoxçalarlı hiss dünyasını lirik boyalarla əks etdirmişdir.  

H.Xanməmmədov uzun illər Azərbaycan televiziyası və ra-
diosunun xalq çalğı alətləri orkestrində işləmişdir. Qeyd edildiyi 
kimi, tələbə ikən Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən bu kollektivə tar-
zən kimi dəvət edilən bəstəkar, daha sonra orkestrə dirijorluq et-
mışdır. Onun incə bədii zövqlə seçdiyi musiqi repertuarı özünün 
yüksək sənətkarlığa məxsus təfsirini tapmışdır. O, Azərbaycan 
bəstəkarlarının əsərləri ilə yanaşı, dünya musiqi klassikasına da 
müraciət etmiş, xarici ölkə bəstəkarlarının müxtəlif əsərlərinin 
işləmələrini bu kollektivin ifasında səsləndirmişdir. H.Xanməm-
mədov yaradıcılığının tədqiqatçılarından professor Ramiz Zöh-
rabov bəstəkarın musiqi-ictimai fəaliyyətilə bağlı yazmışdır: 
“Səid Rüstəmov adına xalq çalğı alətləri orkestrinin bir peşəkar 
kollektiv kimi formalaşmasında və püxtələşməsində onun da 
müəyyən xidmətləri vardır”. Tədqiqatçı onun bu orkestrin tərki-
binə gətirdiyi yeniliklərdən də bəhs etmişdir, əsərlərinin partitu-
ralarına bas və zil balabanın, müxtəlif növ tütək və digər nəfəsli 
alətlərin daxil edilməsilə orkestri zənginləşdirməsi barədə bilgi-

                         
1 Zöhrabov R. Hacı Xanməmmədov. Monoqrafiya. Bakı, Şur, 1992, s. 24. 
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lər vermişdir.1 Bəstəkar xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Azər-
baycan eskizləri”, “Kolxoz”, “Bayram” süitaları, “Simfoniyetta”, 
bir neçə rəqs və başqa əsərlər yazmışdır. 

H.Xanməmmədov bütün həyatı boyu çox sevdiyi və böyük 
önəm verdiyi pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. O, peşəkar 
musiqi kadrlarının yetişməsində mühüm xidmətləri olan bəstə-
karlarımızdan biri olaraq, Bakı orta ixtisas musiqi məktəbində 
(hazırda Bakı Musiqi Kollecində) gənc nəslin musiqi savadına 
yiyələnməsi işinə qulluq etmişdir. 1971-ci ildən Üzeyir Hacıbə-
yov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (hazırda 
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası) pedaqoji fəa-
liyyətə başlamış, 1988-ci ildən ömrünün sonuna qədər Xalq çal-
ğı alətləri kafedrasının professoru olmuş, xalq çalğı alətləri or-
kestrinin dirijoru ixtisası üzrə dərs demişdir. Respublikanın mu-
siqi həyatında fəal rol oynayan, tükənməz enerjiyə və fasiləsiz 
yazıb-yaratmaq həvəsinə malik sənətkar 1951-ci ildən Azərbay-
can Bəstəkarlar İttifaqının üzvü olmuşdur2. Həyatının müxtəlif 
dövrlərində məsul vəzifələrdə çalışmış, Müslüm Maqomayev 
adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru olmuş 
(1966-1968-ci illər), Azərbaycan Dövlət mahnı və rəqs ansamb-
lına bədii rəhbərlik (1952-1954) etmışdir. 

H.Xanməmmədov ömrünün son illərinə qədər yazıb yaratmış, 
dinləyicilərinin ruhunu oxşayan musiqisi daim gündəmdə ol-
muşdur. XX əsrin 90-cı illərində erməni qəsbkarlarının Qaraba-
ğa təcavüzü Azərbaycanın bütün sənət adamları kimi H.Xan-
məmmədova da güclü təsir edir. Bəstəkar Vətənin ağır günlərin-
də sarsıntı keçirir və onun qəlbində coşan etiraz, kədər hisslərini 
əsərlərində ifadə edir. 1991-ci ildə “Əlimdə sazım ağlar” adlı so-
list və xalq çalğı alətləri orkestri üçün bəstələdiyi poemanı Qara-
bağ şəhidlərinə həsr edir. 90-cı illərdə o, Azərbaycan musiqi ta-
rixində ilk kamança və simfonik orkestr üçün konsertini (1991) 
təqdim edir və bu əsərlə H.Xanməmmədov sənətdə növbəti uğu-
runa imza atmış olur. 1993-cü ildə tar ilə simfonik orkestr üçün 
                         

1 Zöhrabov R. Hacı Xanməmmədovun portretindən cizgilər // Musiqi 
dünyası. Bakı, 2003, № 3-4/17, s. 58. 

2 1956-cı ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının İdarə Heyətinin üzvü olub. 
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ərsəyə gətirdiyi sonuncu beşinci konsertini musiqişünaslar bəs-
təkarın konsert janrında apardığı üslub axtarışlarının əzəmətli 
yekunu kimi dəyərləndirmişdilər.  

H.Xanməmmədov o xoşbəxt sənətkarlardandır ki, onun yara-
dıcılığı hələ özünün sağlığında xalq tərəfindən sevilmiş, əsərləri 
daim konsert salonlarında, radio və televiziya efirində səslən-
mişdir. Bəstəkarın ecazkar musiqisi nəinki vətənində, Azərbay-
candan çox-çox uzaqlarda, müxtəlif ölkələrdə, xarici səhnələrdə 
dəfələrlə ifa edilmiş, uğur qazanmış, Azərbaycanın musiqi sənə-
tini layiqincə təmsil etmişdir. H.Xanməmmədovun sənəti, yara-
dıcılığı, pedaqoji və ictimai fəaliyyəti daim dövlət tərəfindən 
yüksək dəyərləndirilmiş, bəstəkar müxtəlif ad və mükafatlara la-
yiq görülmüşdür. 1967-ci ildə Azərbaycanın əməkdar incəsənət 
xadimi, 1988-ci ildə Azərbaycanın xalq artisti fəxri adlarına, 
2000-ci ildə “Şöhrət” ordeni kimi vətənin yüksək mükafatına la-
yiq görülmüşdür. Bəstəkarın yaradıcılığı musiqişünaslar tərəfin-
dən tədqiq edilmiş, müxtəlif janrlı əsərləri təhlil edilmişdir. 

Hacı Xanməmmədov 2005-ci il aprelin 7-də ömrünün 87-ci 
ilində vəfat etmişdir.  

 
Yaradıcılığının ümumi səciyyəsi 

 
H.Xanməmmədov qeyd edildiyi kimi, yaradıcılığı boyu 

müxtəlif janrlara müraciət etmiş, Azərbaycanın musiqi tarixində 
özünəməxsusluğu ilə seçilən, rəngarəng əsərlər qalereyası yarat-
mışdır. Bəstəkarın zəngin və əlvan mövzu dairəsinə malik əsər-
lərindən qırmızı xətlə keçən Vətən mövzusu bəstəkarın yaradıcı-
lığında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Vətənpərvərlik, insansevər-
lik, məhəbbət kimi əbədi mövzular bəstəkarın Azərbaycanın fü-
sunkar təbiətinin, xalq həyatının, məişət səhnələrinin təsvirinə, 
həmvətənlərinin bəzən sevinc, bəzən də kədərlə aşılanmış gün-
dəlik həyat hadisələrinə həsr edilmiş musiqisində öz ifadəsini 
tapmışdır. H.Xanməmmədov lirik hissiyyatlı sənətkardır və bu 
hissiyyatı, lirik duyğuları incə həssaslıqla, zərif boyalarla müxtə-
lif janrlı əsərlərində – orkestr musiqisundə, instrumental yaradı-
cılığında, vokal əsərlərində ifadə edilmişdir. Insanın daxili alə-
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mi, onun hiss-həyəcanları H.Xanməmmədovun lirik səciyyəli 
əsərlərinin mövzu əsasını təşkil etmişdir. 

H.Xanməmmədov yaradıcılığında xalq musiqisinin zəngin 
ənənələrindən – muğamlardan, aşıq musiqisindən, xalq mahnıla-
rı və rəqslərinin melodik və ritmik xüsusiyyətlərindən yüksək 
bədii zövq və ustalıqla faydalanırdı. Milli musiqi mədəniyyətinə, 
xalq yaradıcılığına istinad edən bəstəkar bu zəngin xəzinəyə 
özünəməxsus tərzdə, orijinal fərdi üslubu müstəvisində müraciət 
edirdi. Xalqının ənənələri ilə qırılmaz tellərlə bağlı olan sənətkar 
eyni zamanda müasir zamanı onun bütün reallıqları ilə dərindən 
duyan, zamanla ayaqlaşan bəstəkar idi. H.Xanməmmədov sənəti 
özünün demokratik yönü ilə də fərqlənirdi. Sənətkar geniş dinlə-
yici auditoriyası ilə ona yaxın dildə, onun başa duşdüyü dildə 
danışmağa meyil edirdi. Bəstəkarın musiqi dilinin aydınlığı, şəf-
faflığı, geniş nəfəsi, xalq musiqisi ilə üzvi bağlılığı bu amaldan 
irəli gəlirdi. Bəstəkar sadə musiqi dili ilə ciddi mövzulardan 
bəhs edir, xalqının fikir və düşüncələrini ifadə edirdi. Ustadı 
Üzeyir Hacıbəylidən əxz etdiyi yüksək sənət sadəliyi H.Xan-
məmmədovun gercəkliyin aktual mövzularından bəhs edən əsər-
lərinin uğurunu şərtləndirən amillərdən idi. 

H.Xanməmmədov xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərlərin, 
simfonik, vokal-simfonik, kamera-instrumental əsərlərin, operet-
taların, mahnı və romansların müəllifidir. Lakin bəstəkarın zən-
gin musiqi irsinin əsas mərkəzi sahəsini onun konsertləri və xalq 
çalğı alətləri orkestri üçün yazdığı əsərlər təşkil edir. O, tar və 
simfonik orkestr üçün 5 konsert yazmış, bu sahədə olan uğurlu 
addımları və sənət axtarışları digər 2 əsərin – kamança və arfa 
alətləri ilə simfonik orkestr üçün konsertlərin yaranması ilə nəti-
cələnmişdir. H.Xanməmmədov xalq çalğı alətləri orkestri üçün 
“Qəhrəmani”, “Neftçilər haqqında süita”, “Simfoniyetta”, “Azər-
baycan eskizləri”, “Azərbaycan”, “Kolxoz”, “Bayram”, “Ab-
şeron”, “Qobustan” süitaları kimi maraqlı əsərlər yaratmışdır. 
Bəstəkarın əsərlərinin sırasını simfonik orkestr üçün “Uvertüra”, 
kamera-instrumental əsərlərindən simli kvartet, violonçel və 
fortepiano üçün “Sonata” davam etdirir. Musiqili komediya jan-
rında onun iki əsəri var: “Bir dəqiqə” və “Bütün ərlər “yaxşı-
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dır””. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və rəqs an-
samblına rəhbərlik etdiyi dövrdə H.Xanməmmədov bu kollektiv 
üçün xor və instrumental musiqidən ibarət dörd süita yazmışdır. 
İri həcmli vokal-simfoinik əsərlərdən xor, solist və simfonik or-
kestr üçün “Sülh uğrunda” kantatası (sözləri Süleyman Rüstə-
min), səs və xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Həyat nədir?” bal-
ladasını (sözləri Mikayıl Müşfiqin), səs və xalq çalğı alətləri or-
kestri üçün “Əlimdə sazım ağlar” poemasını (sözləri Əzizə Cə-
fərzadənin) misal gətirmək olar. Bəstəkar topladığı xalq musiqi 
nümunələri əsasında “Bəh-bəh”. “Ay qadası”, “Gəl, gəl”, “Ay 
qız, heyranın ollam”, “Yadıma sən düşəndə” və digər xalq mah-
nılarını xor kollektivləri, səs və fortepiano üçün işləmişdir.Onun 
150-dən artıq mahnı və romansı – vokal musiqimizin qiymətli 
nümunələridir. 

 
Konsert yaradıcılığı 

 
Hacı Xanməmmədov zəngin, geniş janr əhatəsi olan yaradı-

cılıq irsinə malik bəstəkarlardandır. Lakin konsert yaradıcılığı 
onun musiqisinin mərkəzi, çox önəmli sahəsini təşkil edir. Azər-
baycan musiqi tarixində o, tar ilə simfonik orkestr üçün ilk kon-
sertin yaradıcısı kimi şöhrət tapmışdır. Eyni zamanda Hacı Xan-
məmmədov Azərbaycanda kamança və simfonik orkestr, arfa və 
orkestr üçün konsertlərin də ilk və bənzərsiz nümunələrini yarat-
mışdır. O, konsertlərində xalq çalğı alətləri ilə klassik simfonik 
orkestrin parlaq sintezinə nail olaraq, dahi Üzeyir Hacıbəyli sə-
nətinin bədii və estetik prinsiplərinə sadiq qalmış, müəlliminin 
Qərb və Şərq orkestr ifaçılığının qarşılıqlı əlaqələri yönündə 
apardığı novator axtarışlarına yeni nəfəs gətirmişdir.  

H.Xanməmmədov tar ilə simfonik orkestr üçün 5 konsert ya-
zıb. Məhz yaradıcılığının bu sahəsində bəstəkarın fərdi üslub xü-
susiyyətlərinin çoxpilləli ardıcıl inkişaf yolunu izləmək müm-
kündür. Bəstəkar xüsusi səy və ciddiliklə, məsuliyyətlə klassik 
konsert janrının əsaslarını, müasir musiqi ifadə vasitələri siste-
mini, yazı üsullarını mənimsəmiş, dünya musiqi sənəti ənənələ-
rinə dayanaraq zəngin milli çalarlara və məzmuna malik əsərlər 
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yaratmışdır. Bəstəkarın konsert yaradıcılığının əsas xüsusiyyət-
ləri – folklorla sıx bağlılıq, milli ənənələrin klassik janr və for-
malarla üzvi, qarşılıqlı əlaqəsidir. 

H.Xanməmmədov tar və simfonik orkestr üçün yazdığı Bi-
rinci konsertində xalq musiqisinin intonasiya və ritmlərinə 
əsaslanaraq orijinal instrumental obrazlar yaratmışdır. Müəllif 
əsərdə tarın fərdi səslənmə imkanlarından ustalıqla istifadə edib, 
orkestrləşməni əlvan çalarlara boyamış, hər ikisinin – tarın və 
orkestrin həmahəng səslənməsinə nail olmuşdur.  

Demək olar ki, konsertin bütün mövzuları parlaq milli mə-
qam əsasına malikdirlər (Birinci hissənin əsas mövzusu Şur mə-
qamı, İkinci hissənin əsas mövzusu Segah, Finalın əsas mövzusu 
rast məqamındadır). Eyni zamanda mövzular Qərb major-minor 
sistemi iə də sıx təmasdadır. Əsərin metroritmik əsası da xalq 
musiqisi ilə bağlıdır. Belə ki, əsasən 6/8 və ¾ ölçüsündə olan 
mövzularda punktir ritmlərin zənginliyi qeyd edilir ki, bu da 
xalq musiqisilə bağlılıqdan irəli gəlir. Konsert xalq rəqsləri və 
mahnıları ruhunda yazılmış, rəngarəng melizmatika ilə aşılanmış 
zəngin melodik dilə malikdir. Ayrı-ayrı mövzuların parlaq janr 
əsası konsertin milliyinə dəlalət edir.  

Bəstəkar konsertə əsl xalq mahnıları daxil edib. Məsələn, 
İkinci hissədə tarın ecazkar tembrində “Kəklik” xalq mahnısının 
gözəlliyi xüsusi boyalara qərq olmuşdur. 
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Üçüncü hissənin əsas mövzusu “Qaytağı” xalq rəqsi ritmində-

dir. Konsertin Finalı bütövlükdə xalq şənliyi səhnəsini xatırladır. 
Milli rəqslərimizin, nəğmələrimizin oynaq, coşub-daşan xoş əh-
val-ruhiyyəsi sanki sənətkarı düşündürən hadisələri təsvir edir.  
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Əsərin zəngin çalarlara boyanmış harmonik dili də maraqlı-
dır. Əsasən klassik harmoniyaya köklənən konsertdə milli lad-
intonasiya əsaslı rəngarəng çoxsəsliliklər musiqiyə xüsusi cazi-
bədarlıq verir. Konsertin orkestr dili özünəməxsusluğu ilə diqqə-
ti çəkir. Belə ki, solo tar ilə orkestrin partiyaları bərabərhüquqlu 
tərəfdaşlar kimi iştirak edirlər. Tar və orkestrin patiyaları tam 
müstəqilliyini qoruyaraq konsert boyu bir-birilə sıx əlaqədə 
olub, bir-birini tamamlayırlar. Əsərin partiturasına diqqət yetir-
sək, görərik ki, burada orkestrin, demək olar ki, bütün qrupların-
dan istifadə edilib. Bəstəkar çox tez-tez ayr-ayrı alət qrupları 
arasında səsləşmə yaradaraq, müxtəlif solo alətlərin zəngin ifa 
imkanlarından istifadə edir. Məsələn, solo tar ilə ağac-nəfəsli 
alətlərin birgə ifası zamanı yaranan ecazkar səslənmə insana 
özəl təsir bağışlayır.  

Konsertin bütün mövzularının xarakter etibarilə yaxınlığı, 
əsərin hissələri arasında daxili əlaqələrin olmasına şərait yaradır. 
Əsərdə Azərbaycan xalq musiqisinə xas olan variant inkişaf 
prinsipindən istifadə edilib. Bu inkişaf prinsipini konsertin bütün 
hissələrinin tematizmində izləmək mümkündür. Tarın partiyası 
faktura cəhətdən müxtəlifdir. Burada həm xırda texnikaya malik 
ifa üsulları, həm də geniş oxumalı kantilenaya rast gəlmək olar. 
Tarın virtuoz ifa üsulu daha çox Birinci hissənin kadensiyasında 
geniş ifadəsini tapır. Burada solo alətin, tarın bütün texniki və 
melodik imkanlarından istifadə edilib, aşıq musiqisinin parlaq 
koloriti kvarta-kvinta akkordlarının geniş istifadəsi sayəsində əl-
də edilib. 
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Yeni janr ifaçılar qarşısında yeni ifaçılıq tələbləri qoymuş-
dur. Beləliklə bəstəkarın ərsəyə gətirdiyi özəl konsert janrı həm 
ifaçının, həm də alətin texniki imkanlarının inkişafına, təkmil-
ləşməsinə və xalq çalğı aləti olan tarın geniş konsert həyatına 
qatılmasına şərait yaratmış oldu. Tar bir daha özünün bədii ifa 
və simfonik orkestrin digər alətləri ilə bir araya gəlmə imkanla-
rını bariz şəkildə nümayiş etdirdi. Tarla simfonik orkestrin üzvi 
birləşməsi yeni tembr səslənməsi ilə nəticələnmişdir. Ənənəvi 
klassik üçhissəli konsert formasında yazılan, özünün dərin məz-
munu, emosionallığı və virtuozluluğu ilə seçilən bu əsər milli 
musiqi təfəkkürünün parlaq təzahürüdür. 

Qeyd edildiyi kimi, ilk dəfə 1952-ci il, iyunun 26-da gör-
kəmli sənətkar Əhsən Dadaşovun ifasında (Əhəd İsrafilzadənin 
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dirijorluğu ilə) səslənən konsertin müvəffəqiyyətli ifasından 
sonra, əsər Almaniya Demokratik Respublikasında səslənir. 
Konsertin ifasına görə Əhsən Dadaşov Beynəlxalq müsabiqə 
laureatı adına layiq görülür. Daha sonra yüksək peşəkar səviyyə-
si və yazı texnikası ilə fərqlənən bu əsər böyük sənətkar Niyazi-
nin rəhbərliyi ilə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət 
Simfonik Orkestrinin repertuarına daxil olub, müxtəlif səhnələr-
də ifa edilir. 

Tar ilə orkestr üçün bir saylı konsertinin uğuru bəstəkara 
İkinci konsertini (1956) yaratmağa ruhlandırdı. Bu əsərdə 
H.Xanməmmədov ilk konsertinin əsas yaradıcı prinsiplərini, ifa-
də üslub xüsusiyyətlərini daha yüksək səviyyədə davam etdirir. 
Konsert əsərin ilk ifaçısı görkəmli tarzən Hacı Məmmədova həsr 
edilmişdi. Parlaq milli koloritli nikbin işıqlı musiqisi ilə diqqəti 
cəlb edən bu konsertdə sanki dövrünün nəbzi duyulur. Azərbay-
can mahnı və rəqslərinin intonasiya əsası ilə aşılanmış musiqi 
xalq həyatının sevinc dolu firavan mənzərələrini canlandırır.  

Xəfif  lirik  boyalara  qərq  olmuş konsertin  musiqisi  eyni  za-
manda əsərin dramaturji inkişafı ilə bağlı müəyyən məqamlarda 
dramatik gərginlikdən də məhrum deyil. Zəngin rənglər palitra-
sı, dərin məzmun, ifadəli melodik inkişaf, emosional tutumluluq 
İkinci konsertin musiqisinin özəl cəhətləridir. Əsərin milli qay-
naqlar zəminində yaradılması özünü xalq melodiyalarına yaxın 
musiqi mövzularının, xalq musiqisinə xas olan lad-məqam, 
metroritm, musiqi materialının inkişaf prinsiplərinin istifadəsin-
də göstərir.  

Bəstəkar tarın partiyasını Birinci konsertində olduğu kimi, 
bu musiqi alətinin fərdi ifa imkanlarından faydalanaraq, aydın, 
xəfif, lirik ifadəli səslənmə əsasında yazmışdır. Əsərin müxtəlif 
çalarlı lirik obraz dairəsi ilə bağlı konsertin hər bir hissəsində 
özəl xassəli musiqi materialı təqdim edilir. Ənənəvi üç hissədən 
ibarət olan konsertin Birinci hissəsində (sonata Allegrosu forma-
sında) aydın, lirik ifadəli obrazlar, İkinci hissədə qəmgin lirik 
əhval-ruhiyyə, Üçüncü hissədə həyəcan, gərginlik hökm sürür. 

İlk konsertinin məntiqi davamı kimi qavranılan İkinci kon-
sertdə solo tarın partiyası texniki baxımdan daha virtuoz səpkidə 
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həll edilmişdir. Lakin bununla belə bəstəkar əsərin obrazlı məz-
mununun açılmasını virtuoz ifa ilə bədiiliyin üzvü surətdə qo-
vuşması zəminində həll etmişdir. 

H.Xanməmmədovun ilk iki konserti uğurlu konsert həyatı yaşa-
dı. Konsertlər müxtəlif xarici ölkələrdə də, Daşkənd, Alma-Ata, 
Düşənbə, Tbilisi və digər şəhərlərin konsert salonlarında dəfələrlə 
ifa edilmişlər. Məsələn, bəstəkarın tar ilə orkestr üçün İkinci kon-
serti 1975-ci ildə Moskvada Kremlin Sütunlu zalında “Vətənimizin 
mahnıları” devizi ilə keçirilən konsertdə Vladimir Fedoseyevin 
rəhbərliyi ilə rus xalq çalğı alətləri orkestrinin ifasında səsləndi. So-
list H.Xanməmmədov sənətinin pərəstişkarı və gözəl ifaçısı Əhsən 
Dadaşov idi. Özbəkistanda konsertlərdən biri dutar aləti üçün işlən-
miş və simfonik orkestrin müşayiəti ilə ifa edilmişdir. 

H.Xanməmmədovun tar ilə simfonik orkestr üçün Üçüncü 
konsertinin də (1973) ilk ifaçısı Əhsən Dadaşov olmuşdur. 
1978-ci ildə bəstəkarın 60 illik yubileyi münasibətilə Müslüm 
Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçiri-
lən gecədə xalq artisti məşhur tarzən Ramiz Quliyevin ifasında 
bu konsert növbəti uğurunu qazandı. Virtuoz üslubu və orkestr-
ləşdirmə tərzi baxımından əvvəlki konsertlərindən yeni, daha 
yüksək səviyyədə olan bu konsert parlaq obrazlarla zəngindir. 
Solistin partiyasında tarın zəngin texniki ifa imkanları – sürətli 
hərəkət, qammavari passajlar, metr və ritmin rəngarəngliyi, zən-
gin melizmatika, ikili notlar və s. ünsürlərdən məharətlə istifadə 
edilmişdir. Əsərin orkestr partiyası çoxplanlı obraz dairəsinin 
verilməsilə əlaqədar gah müşayiətedici rol oynayır, gah da tarın 
ifası ilə sanki yarışa girir. Bəzən də susaraq solo tarın həzin, bir 
qədər həyəcanlı melodiyasını dinləyir. Dramaturji inkişafın kul-
minasiya nöqtələrində xüsusi gərginliklə səslənən orkestrin par-
tiyası önəmlidir. Üç hissədən ibarət olan konsertin kənar iti 
templi hissələri orta aramlı sakit melodikaya malik olan hissəni 
dövrəyə alırlar. Birinci hissə (sonata allegro forması) xalq şənli-
yinə çağırış, parlaq obrazların ekspozisiyası kimi qavranılır. Li-
rik xarakterli ikinci hissə (Adajio) insanın daxili aləmini, hisslə-
rini, düşüncələrini ifadə edir. Şən əhval-ruhiyyəli ff səslənməsilə 
iti hərəkətli şux musiqi ilə başlayan üçüncü hissə sanki parlaq 
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xalq şənliyi səhnəsidir. Burada “Cəngi” qəhrəmani xalq rəqsini 
xatırladan musiqi Finalın çılğın, enerjili, mübariz həyat dolu ob-
razlarının təsvirində əhəmiyyətlidir. Bu hissədə bəstəkar “Sona-
xanım” xalq mahnısından yaradıcı surətdə istifadə etmişdir. 
Konsertin hissələrinin dramaturji tamlığı yalnız obrazların inki-
şaf xətti ilə deyil, tonal münasibətlər səviyyəsində həll olunmuş-
dur. Konsertin musiqisi, mövzuları sekvensiya inkişaf prinsipi 
ilə inkişaf etdirilir ki, bu da xalq musiqisinə xasdır. Bəstəkar 
əsərdə Avropa tonal sisteminin əsaslarından, polifonik üsullar-
dan – kanonvari imitasiyalardan, təzadlı polifoniyadan geniş is-
tifadə etmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan xalq musiqisinin lad-
məqam xüsusiyyətləri də üzvü surətdə əsərin musiqi materialına 
daxil edilmişdir, hər bir musiqi mövzusu ayrı-ayrı məqamların 
intonasiya özəllikləri, xalq mahnı və rəqslərinin melodik və rit-
mik cəhətləri ilə aşılanmışdır. 

Dördüncü konsertini H.Xanməmmədov müəllimi böyük 
Qara Qarayevin əziz xatirəsinə həsr etmişdir. 80-ci illərin ikinci 
yarısında yazılan bu konsertin ilk ifaçısı və tar partiyasının re-
daktoru Xanməmmədov yaradıcılığının, əsərlərinin ən fəal, ən 
gözəl təfsirçilərindən olan görkəmli tar ustası, Azərbaycanın 
xalq artisti Ramiz Quliyev olmuşdur.  

Konsertin mövzuları qabarıq və parlaqdır. Digər konsert-
lərinin musiqisinə xas olan poetik və zərif lirika, nikbin bayram 
əhval-ruhiyyəsi, xalq musiqisi qaynaqları ilə bağlılıq özünün 
parlaq ifadəsini tapmışdır. Bəstəkarın yazı üslubunun inkişafının 
diqqətiçəkən növbəti mərhələsini təşkil edərək konsert harmonik 
dilinin və orkestrləşdirmə prinsiplərinin daha cazibədar və röv-
nəqli olması ilə fərqlənir. Tar və orkestr üçün yazılmış konsert-
lərə həsr edilmiş tədqiqatlarda bu konsertdə XX əsr musiqisində 
istifadə edilən kollaj üsulunun yer alması göstərilir.1  Belə ki, 
bəstəkar Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti və “Leyli və Məc-
nun” simfonik poemasından musiqi nümunələrini kollaj üslu-
bunda üzvü surətdə əsərinə daxil etmişdir. Qarayevin balet mu-
siqisinin müəyyən təsiri duyulan bu konsertdə həm də polifonik 
                         

1 Həsənova L. Tar və simfonik orkestr üçün konsertlərin yaranma və in-
kişaf tarixi // Musiqi dünyası. Bakı, 2008, № 1-2/35, s. 117. 
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inkişaf üsullarından daha çox istifadə olunması da nəzərə çatdı-
rılır. Ənənəvi olaraq üç hissədən ibarət olan əsərdə daha cəld, 
impulsiv, dinamik kənar hissələrin musiqisi ilə bir növ təzad təş-
kil edən İkinci hissə zərif, xəyal dolu lirik obrazlar aləminə aparır. 

 

 

 
 
Bu hissənin təsnifi xatırladan əsas mövzusu, Finalın xalq 

şənliyi səhnəsini xatırladan “Cəngi” xarakterli çılğın, şən möv-
zusu və digər bu kimi musiqi materialı bəstəkarın xalq musiqisi 
qaynaqlarından istifadəsinin daha bir bariz nümunəsidir. 
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Final 
 

 

 
Konsertdə tarın partiyası son dərəcə ahəngdar və plastik melo-

dik xəttə malik mövzularla yanaşı, alətin yüksək virtuoz imkan-
larını nümayiş etdirə biləcək musiqi parçaları ilə də yadda qalır.  
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H.Xanməmmədovun sonuncu tar və simfonik orkestr üçün 
Beşinci konserti (1993) onun bu janr sahəsində apardığı üslub 
axtarışlarının, yaradıclıq yolunun məntiqi nəticəsidir. Müəllif 
konserti Ramiz Quliyevə həsr etmişdir. Ənənəvi üçhissəli silsilə 
formasında yazılan konsert bəstəkarın digər əsərləri kimi milli 
musiqidən qaynaqlanan zəngin geniş melodikası, əlvan orkestr 
boyaları, solo tarın virtuoz ifa imkanları ilə aşılanmış musiqi 
materialına malikdir. Eyni zamanda ömrünün yetkin dövründə 
yazdığı bu konsert həm dramaturji inkişaf baxımından, həm də 
musiqi tematizminin işlənilməsi baxımından bir sıra xüsusiyyət-
ləri ilə seçilir. Tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, əsərdə musiqi 
materialının inkişafında simfonik üsullardan çox genış istifadə 
edilmişdir. Janrın simfonikləşməsi prosesi daha geniş vüsət ala-
raq, Qarayev musiqisinin bəzi nümunələrini xatırladır.1 Belə ki, 
hissələr arasında olan tematik, dramaturji və intonasiya əlaqələ-
ri, tonal gərginlik, işlənmə hissələrində dalğalarla inkişaf, hissə-
lərin forma baxımından çox geniş inkişafa uğraması əsərdə sim-
fonik inkişafın güclənməsinə rəvac verir. Bu əsərdə solo tarın 
partiyasında da simfonik inkişaf üsullarından istifadə nisbətən 
güclüdür. Bəstəkar konsertdə musiqi materialının inkişafı prose-
sində polifonik yazı üsullarından, özəlliklə də kanon (I və III 
hissələrdə)və kontrapunktdan geniş faydalanmışdır. Bunula belə 
konsertin musiqisi özünün intonasiya tutumu və lad-məqam əsa-
sı baxımından xalq musiqisi ilə üzvi şəkildə bağlıdır. Bütün əsər 
boyu səslənən musiqi mövzuları Azərbaycan məqamlarının rən-
garəng emosional çalarları ilə bəzənərək dramaturji inkişafı tə-
min edir. Məsələn, Birinci hissənin şur məqamında olan Əsas möv-
zusu xalq musiqisinin inkişaf üsullarından olan sekvensiya prinsipi 
əsasında açılır. Yaxud İkinci hissənin ağır templi lirik, emosional 
musiqisi sözsüz mahnı təsiri bağışlayır (Bayatı-Şiraz məqamı).2 Tar 
və orkestr partiyalarının münasibətlərində müəyyən yeniliklər 
diqqəti cəlb edir. Bu konsertin orkestr partiyaları həcm etibarilə 
daha geniş, funksional baxımdan da daha müstəqil və inkişaflı-
                         

1 Həsənova L. Hacı Xanməmmədovun tar ilə simfonik orkestr üçün 5 saylı 
konsertinin bəzi üslub xüsusiyyətləri // Musiqi dünyası. Bakı, 2007, № 1-2/31, s. 62. 

2 Yenə orada. 
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dır. Solo tar isə bütün əsər boyu, xüsusilə də Birinci hissənin iş-
lənmə hissəsində, Üçüncü hissənin kodasında özünün virtuoz 
ifasını nümayış etdirərək, alətin bütün ifa imkanlarını təqdim 
edir. “Sonuncu konsertdə H.Xanməmmədov bir daha öz müəlli-
mi Qara Qarayevin ənənələrinə sadiq olduğunu nümayiş etdirir: 
simfonik təfəkkür tipi, formayaradıcı xüsusiyyətləri, polifonik 
inkişaf üsullarına geniş yer verilməsi” fikri deyilənləri təsdiqlə-
məyə kifayətdir.1 

Hacı Xanməmmədov Azərbaycan musiqi tarixində ilk olan 
kamança və simfonik orkestr üçün konsertini 1991-ci ildə ya-
ratmışdır. Əsərdə bəstəkar tar konsertlərinin əsas üslub və forma 
xüsusiyyətlərini inkişaf etdirmiş, eyni zamanda kamança alətinin 
özəl ifa imkanlarından çıxış edərək əsərə fərqli boyalar vermiş-
dir. Orkestrin partiyasını çox həssas işləyərək kamançanın özəl 
səs çalarlarını ustalıqla rövnəqləndirmişdir. Digər konsertlərində 
olduğu kimi, burada da müxtəlif xassəli – mahnı, rəqs, lirik ob-
razlar vahid dramaturji inkişaf xətti boyunca məntiqi şəkildə in-
kişafa uğrayırlar. Üç hissədən ibarət olan konsertin zəngin me-
lizmatika ilə aşılanmış musiqisi rəngarəng emosional çalarları, 
parlaq milli lad-intonasiya xüsusiyyətləri, maraqlı forma düzü-
mü ilə diqqəti cəlb edir. Bəstəkar əsərdə muğamlardan, təsnif və 
rənglərdən, xalq mahnılarından həqiqi ustalıqla bəhrələnmiş, ka-
mança alətində ifanın özəlliklərini, bu alətin tembr xüsusiyyətlə-
rini, texniki imkanlarını xüsusi həssaslıqla verməyə nail olmuş-
dur. Kamança aləti ilə klassik simfonik orkestrin həmahəng səs-
lənməsi bəstəkarın növbəti uğurunun göstəricisi olmuşdur. 
H.Xanməmmədovun kamança ilə simfonik orkestr üçün yazılmış 
bu konserti nəinki Azərbaycanda, xarici ölkələrdə də dəfələrlə ifa 
olunmuş, Azərbaycan Teleradiosunun qızıl fonduna daxil edil-
mişdir. Əsərin ilk ifaçısı Azərbaycanın əməkdar artisti Ədalət Və-
zirov olmuşdur. Daha sonralar konsert xalq artisti Şəfiqə Eyvazo-
vanın interpretasiyasında növbəti uğurlarını qazanmışdır.  

H.Xanməmmədov həm də arfa ilə orkestr üçün konsert ya-
zan birinci Azərbaycan bəstəkarıdır. H.Xanməmmədovun arfa 
                         

1 Həsənova L. Tar ilə simfonik orkestr üçün konsertlərin yaranma və in-
kişaf tərixinə bir nəzər // Musiqi dünyası. Bakı, 2008, № 1-2/35, s. 116. 
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ilə orkestr üçün konserti onun yaradıcılığında xüsusi önəm daşı-
yan əsərlərdəndir. Əsər ilk dəfə 1978-ci ildə bəstəkarın 60 illk 
yubiley gecəsində Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Döv-
lət Filarmoniyasında xalq artisti Rauf Abdullayevin idarəsilə 
Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan simfonik orkestrinin və so-
list Kamilə Yaqubovanın ifasında səslənmişdir. Konsertin tema-
tizmı dərin milli çalarlarla aşılanıb, onun əsasında xalq musiqisi-
nin mahnı və rəqslərinin melodik-ritmik özəllikləri dayanmışdır. 
Əsərdə çox lirik və ifadəli səslənən arfanın ifasında müxtəlif bə-
dii obrazlar aləmi canlanır. Orkestr partiyası da öz növbəsində 
bu obrazları özünəməxsus tərzdə rəngarəng harmonik boyalara 
bəzəyir. Ənənəvi üçhissəli formaya malik olan bu əsərin təzadlı 
qarşılaşdırma prinsipi üzrə növbələşən hissələri vahid dinamik 
xətt üzrə inkişaf edərək Finalda kulminasiya nöqtəsinə çatırlar. 
Konsertdə bəstəkar arfa alətinin bədii və texniki ifa imkanların-
dan yüksək sənətkarlıqla istifadə etmişdir. 

Konsertlərində H.Xanməmmədovun fərdi yaradıcılıq üslubu-
nun özəl xüsusiyyətləri bariz şəkildə özünü göstərmişdir. Hacı 
Xanməmmədovun tar və kamança ilə simfonik orkestr üçün yaz-
dığı konsertlər təkcə bəstəkarın öz yaradıcılığında deyil, Azər-
baycan instrumental musiqisinin inkişaf tarixində mühüm rol 
oynamışlar. H.Xanməmmədovun tar və kamança konsertlərinin 
qısa zaman ərzində geniş şöhrət tapması onun qələm dostlarını 
ruhlandırmış, bəstəkarın bu janra müraciət edən ardıcılları ya-
ranmışdı.  Belə ki,  onun  ənənələrinin  davamı olaraq  görkəmli  
Azərbaycan bəstəkarları Səid Rüstəmov, Süleyman Ələsgərov, 
Cahangir Cahangirov, Zakir Bağırov, Tofiq Bakıxanov, Nəri-
man Məmmədov, Ramiz Mirişli, Sevda İbrahimova və başqaları 
tar və orkestr üçün konsertlər yaradıblar. Hal-hazırada bəstəkar-
larımızın 20-dən artıq konserti ölkənin konsert həyatında və təd-
ris prosesində genış istifadəsini tapır, eyni zamanda da ifaçıları-
mız bu əsərləri xarici ölkələrdə də tanıdırlar. Qeyd etmək lazım-
dır ki, Səid Rüstəmov, Süleyman Ələsgərov kimi sənətkarlar bu 
konsertlərin tar və xalq çalğı alətləri orkestri üçün nəzərdə tutul-
muş növünün dəyərli nümunələrini yaratmışlar. 
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Xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərləri 
 

Xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazdığı əsərlər H.Xanməm-
mədovun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Məhz xalq çalğı alət-
ləri orkestri üçün yazdığı əsərlər onun yaradıcılığının əsas qayə-
sini təşkil etmişlər. Tar alətinin gözəl bilicisi və mahir ifaçısı 
olan bəstəkar sevimli musiqi alətinə dəfələrlə müraciət etmişdir. 
Eyni zamanda o, uzun müddət xalq çalğı alətləri orkestrində 
həm ifaçı, həm də dirijor kimi qızğın fəaliyyət göstərmişdir, keç-
diyi təcrübə nəticəsiz qalmamışdır. Ona doğma olan kollektiv 
üçün “Simfoniyetta”, “Azərbaycan eskizləri”, “Azərbaycan”, 
“Kolxoz”, “Bayram” süitaları, instrumental pyeslər yazmışdır, 
Azərbaycan televiziya və radiosunun xalq çalğı alətləri orkestri-
nin repertuarını zənginləşdirmiş, bu kollektivin inkişafında bö-
yük rol oynamışdır.  

H.Xanməmmədovun xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazdığı 
maraqlı əsərlərdən biri də “Azərbaycan eskizləri” süitasıdır. 
Süitada vətənin tərənnümü, doğma diyarın əsrarəngiz təbiət 
mənzərələrinin təsviri öz ifadəsini tapmışdır. Ana yurdun gözəl-
liyi, təbiətin poeziyası, müasir həyatın müxtəlif səhnələri vəsf 
edilmişdir. Bəstəkarın faydalandığı zəngin musiqi ifadə vasitələ-
ri bu rəngarəng təəssüratları, lirik, işıqlı obraz dairəsini ifadə et-
məyə yönəlmişdir. Orkestrləşdirmədəki rəngarənglik, çoxçalarlı-
lıq, zəngin ritmika, əlvan melodika vasitəsilə bəstəkar doğma 
yurdunun gözəlliklərini musiqi dili ilə təsvir etmişdir. 

Xalq çalğı alətləri orkestri üçün daha bir əsər, “Simfoniyetta” 
yazan H.Xanməmmədov yenə də novator kimi çıxış etmiş, bu 
kollektiv üçün yeni olan bir janra müraciət etmişdir. Bəstəkar 
əsərində janrın özəl xüsusiyyətlərindən peşəkarlıqla faydalan-
mış, milli musiqi zəminində formalaşmış əlvan boyalara, zəngin 
harmonik dilə malik musiqi təqdim etmişdir. Əsər ilk dəfə Səid 
Rüstəmovun dirijorluğu ilə xalq çalğı alətləri orkestrinin ifasın-
da səslənmişdir. Önəmlidir ki, H.Xanməmmədov simfoniyetta-
nın da orkestrləşdirməsində müəyyən yeniliklərə imza atmış, or-
kestr heyətinə bas balaban, zil balaban, müxtəlif tütəklər əlavə 
etmışdir. 
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H.Xanməmmədovun xalq çalğı alətləri üçün yazdığı əsərlər 
içərisində onun iki süitası – “Kolxoz” və “Bayram” süitaları 
bəstəkarın dəsti-xəttinin özəlliklərini nümayış etdirir. Xalq mu-
siqisi ənənələrinə dayanaraq yaratdığı bu əsərlərin musiqisi şən 
və gümrah xarakterlidir Bəstəkar hər iki süitada Azərbaycan 
xalq musiqisinin məqam-lad əsasından – Rast, Şur, Segah, Şüş-
tərin intonasiya çalarlarından faydalanmışdır. Süitalarda parlaq 
janr səhnələri vermək məqsədilə bəstəkar xalq yaradıcılığının 
müxtəlif janrlarına müraciət etmişdir. Məsələn, “Kolxoz süita-
sı”nda Azərbaycanın xalq şənliklərində, toy və düyünlərində hər 
zaman ifa edilən “Yallı” kütləvi rəqslərinin musiqisi əsərin Bi-
rinci hissəsinə xüsusi rəng vermişdir. Eyni zamanda müəllif 
klassik Avropa musiqisinə müraciət edərək, polifonik yazı üslu-
bundan, musiqi mövzularının inkişafında kanon, imitasiya, güz-
gülü kontrapunkt kimi polifonik üsullardan istifadə etmişdir.   

“Kolxoz” süitası bir-birini tamamlayan beş hissədən ibarət-
dir: “Kənddə”, “Ağır rəqs”, “Xırmanda”, “Rəqs”, “Kolxozda 
bayram”. Hər bir hissənin müxtəlif adlar altında verilməsinə 
baxmayaraq, əsərdə ümumi bədii ideya, fikir tamlığı duyulur. 
Süitanın əsasən nikbin lirik əhval-ruhiyyəyə köklənən musiqisi 
sanki hər-hansı xalq şənliyi səhnəsi yaradır. Kənddə şənlik mən-
zərəsini əks etdirən birinci hissədə Yallı rəqsinin melodiyası bü-
tün hissə boyu leytmotiv şəklində keçərək, orkestrin ayrı-ayrı 
alətlərinin, müxtəlif alətlər qrupunun, bəzən də bütün orkestrin 
ifasında təqdim edilir. Süitanın “Ağır rəqs” adlanan ikinci hissə-
si daha sakit, daha zərif lirik hissləri ifadə edir. Üçhissəli forma-
da olan “ağır rəqs” sanki asta hərəkətlərlə süzən qızları təsvir 
edir. Birinci hissənin əsas mövzusunun sadə, ahəngdar melodi-
yası I və II balabanların partiyasında, III və IV balabanların or-
qan punktu fonunda keçir. Süitanın hissələri arasında olan kont-
rast Üçüncü hissədə davam etdirilir. Belə ki, qadınların yavaş 
templi zərif rəqsini yenə də nisbətən cəld templi, daha oynaq 
musiqi əvəz edir. “Xırmanda” adlanan hissə məhsul yığımının 
sonunu və demək ki, bayram şənliyinin başlamasını xəbər verir. 
Buna görə də burada artıq məhsul bayramına hazırlıq əhval-ru-
hiyyəsi üstünlük təşkil edir. Bu hissənin gözləmə məqamını na-
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ğaranın “Moderato” tempində gedən solo ifası təsvir edir. Daha 
sonra Birinci bölmənin kamançaların pissikatosu ilə gedən əsas  
mövzusu bu hissənin mərkəzi obraz dairəsini canlandırır. Süita-
nın Dördüncü hissəsi oynaq və şən rəqsdir. h moll tonallığında 
olan bu hissənin əsas mövzusu “Allegro” tempində I tarlar və I 
kamançaların partiyasında keçir. Bu hissənin özəlliyi ondadır ki, 
bəstəkar sırf kənd həyatının təsviri ilə əlaqədar orkestr tərkibinə 
el şənliklərində geniş istifadə olunan “saz” və “tütək” alətlərini 
daxil etmişdir. Və nəhayət, bilavasitə Bayram şənliyi – “Kolxoz-
da bayram” adlanan Final hissədə sözün əsl mənasında təntənəli 
xalq şənliyi, məhsul bayramı təsvir edlimişdir. Ümumxalq bay-
ramını tərənnüm edən bu hissədə bəstəkar şən və şıdırğı “Qayta-
ğı” xalq rəqsindən istifadə etmişdir. Süitanın dramaturji inkişaf 
xəttində tamlıq yaratmaq məqsədilə finalda birinci (yallı rəqsi-
nin) və üçüncü hissələrin musiqi mövzuları üzvi şəkildə finalın 
musiqi materialına daxil edilmişlər.  

“Bayram süitası” aralarında əlaqələndirici keçidləri olan 
dörd hissədən ibarətdir. Bayram süitası olduqca şən və bayram 
ruhlu parlaq əsərdir. Eyni zamanda əsərin müəyyən hissələrində 
bəstəkarın ümumilikdə bütün yaradıcılığına xas olan lirik qol 
özünü biruzə verir. Şur məqamında olan Birinci hissənin musiqi-
si ladın aydın lirik hissləri, gümrah və mərd xarakteri ifadə edən 
intonasiya tərkibinə uyğun olaraq oynaq rəqs üslubundadır. Ma-
raqlı cəhət odur ki, bəstəkar bu hissədə xalq rəqs musiqisinin ru-
hunu vermək məqsədilə orkestrin tərkibində sazlar, qanun və 
fortepiano alətlərinin birgə səslənməsindən istifadə etmişdir. 

Şüştər məqamında yazılmış İkinci hissə (“Andante”) əvvəlki 
ilə kontrast təşkil edir, olduqca təsirli və lirikdir. Bu hissə Azər-
baycan xalq musiqisinə xas olan 6/8 ölçüsündə dəf alətinin rit-
mik ifası ilə başlayır. Bu hissənin əvvəldə balabanlara, daha son-
ra isə qanun və sazlara tapşırılmış ağır templi mahnı xarakterlı 
əsas mövzusu çox həzin, eyni zaman emosionaldır. Süitanın son 
hissəsi ənənəvi Finaldır. Presto tempində yazılan bu hissə cəld 
dinamik “Qaytağı” rəqsini xatırladır.   
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Hər iki süitada bəstəkar xalq çalğı alətlərinin həm solo, həm 
də qrup şəklində bütün ifa və texniki imkanlarından sənətkarca-
sına istifadə etmişdir.  

Ömrü boyu əməkdaşlıq etdiyi, onunla qırılmaz yardıcılıq tel-
ləri ilə bağlı olan kollektivi üçün H.Xanməmmədov 90-cı illərdə 
Əzizə Cəfərzadənin sözlərinə “Əlimdə sazım ağlar” səs və xalq 
çalğı alətləri orkestri üçün poemasını yazmışdır. Əsər Qanlı 20 
Yanvar hadisələrinə həsr edilmişdir. Vətənini sevən, vətəninə 
canı yanan, vətənini düşünən hər bir sənətkar kimi H.Xanməm-
mədov da Azərbaycanın ağır günlərində onunla birlikdə sarsıl-
mış, qəzəblənmiş, həyəcanlanmış, yüzlərlə yerindən, yurdundan 
olan insanların dərdinə qatılmış, şəhidlər üçün göz yaşı axıtmış-
dır. Digər yaradıcı ziyalılar kimi, sənətkar dostları kimi o da xal-
qının səsinə səs vermiş, fəryadını eşitmiş, dərdinə şərik olmuş-
dur. Bütün bu hisslərini bəstəkar “Əlimdə sazım ağlar” poema-
sında ifadə etmişdir. Ə.Cəfərzadənin bayatılarında böyük bir fa-
ciə yaşamış xalqın mənəvi əzabı, üzüntüsü, qəm-qüssəsi təsvir 
edilmişdir. Bəstəkar artıq poemanın giriş hissəsində verilən “ağı, 
hıçqırıq intonasiyaları vasitəsilə dərin kədər və hüzn ovqatı ya-
ratmışdır”.1 H.Xanməmmədov bayatılarda ifadə olunan dərd-qə-
mi gah vokalistin lirik mahnıvarı musiqisi ilə, gah da orkestrin 
partiyasına həvalə etdiyi həyəcanlı, gərgin musiqi materialıyla 
vermişdir. Bəstəkar əsərin əsas poetik obrazını yaratmaq üçün 
“ah” nida intonasiyasından istifadə etmişdir. Bu intonasiyada 
bayatıların ümumi əhval-ruhiyyəsi, yaralanmış xalqın ağrısı, acı-
sı, hiss və həyəcanı ümumiləşmiş şəkildə ifadə edilmişdir. Bəs-
təkar əsərin dramaturji inkişafına uyğun olaraq poemanı məhz 
bu nida intonasiyası ilə çərçiviyə almışdır. Həm vokal, həm or-
kestr partiyalarının əsasən aşağıya yönəlmiş sekvent üsulla inki-
şaf etdirilən musiqisi əsərin poetik obrazının dərin hüzn və kədər 
hisslərini ifadə edir. 

 
 
 

                         
1  Köçərli İ. Hacı Xanməmmədovun “Əlimdə sazım ağlar” poeması // 

Musiqi dünyası. Bakı, № 3-4, 2004. 
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Musiqili komediyaları 
 

H.Xanməmmədov musiqili komediya janrında da qələmini 
sınamış və uğurlı səhnə həyatı yaşamış iki əsər yaratmışdır. Bəs-
təkarın ilk “Bir dəqiqə” musiqili komediyasının libretto müəlli-
fi Məhərrəm Əlizadə əsərdə vaxtdan səmərəli istifadə etmək, hər 
dəqiqəni qiymətləndirmək problemini qoyur, işlərinə məsuliy-
yətsiz münasibət göstərənləri, vaxtlarını boş və mənasız keçirən-
ləri tənqid edir. Librettonun əsasında əsərin adında verilən “Bir 
dəqiqə”nin əhəmiyyətindən, bir dəqiqədə insanların görə biləcə-
yi faydalı işlərdən, ölkəyə verilə biləcək xeyirdən, bu zaman kə-
siyində əldə edilə bilən neft hasilatından danışılır.  

Operetta iki dramaturji xətt əsasında inkişaf edir: geridə qa-
lanlarla mübarizə aparan neftçi briqadalarının əmək qəhrəman-
lıqları xətti və gənc briqadirlərin – Tuğayla Göyərçinin, gənc 
mütəxəssis Dinməzovla Könülün sevgi xətti. Burada bir tərəfdən 
neftçılərin ağır əməyi vəsf edilir, digər tərəfdən mənfi qəhrə-
manların işə biganəliyi yumoristik tərzdə tənqid edilir. Gənc 
sevgililərin münasibətləri tamam fərqli tərzdə lirik aspektdə açı-
lır. Tənbəl, həmişə işə yubanan və vaxtından səmərəli istifadə 
etməyi bacarmayan, çox danışıb az iş görən Səməndər obrazı 
əsərin yumoristik planda verilmiş güclü obrazlarından biridir. 
Bu obraza qarşı işgüzar, işinə ciddi münasibət bəsləyən Dinmə-
zov obrazı qoyulub. Əsərdə müsbət təsir bağışlayan məişət səh-
nələri də var: Qocaman neftçi Talıbovun evindəki səhnə. 

Azərbaycanda musiqili komediya janrının əsasını qoyan 
Üzeyir Hacıbəyli, habelə bu janrda əsərlər yazan Fikrət Əmirov, 
Səid Rüstəmov kimi bəstəkarların ənənələrini davam etdirən 
H.Xanməmmədov geniş melodik inkişafa malik maraqlı musiqi 
əsəri yaratmışdır. Operettanın mahnıvari və təsirli musiqisində 
bəstəkarın öz dəsti-xətti hiss edilir, orijinal xüsusiyyətləri özünü 
biruzə verir. Bütün bunlar musiqinin intonasiya tərkibinin yeni-
liyində, reçitativlər sahəsindəki maraqlı axtarışlarda, xorun və 
orkestrin gücləndirilməsində (fırtına epizodunda) öz ifadəsini ta-
pır. Xalq musiqisinə bağlılıq bəstəkarın bu əsərində də özünü 
bariz şəkildə göstərir. Ariya və duetlərdə, mahnılarda, ansambl 
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və şən rəqs səhnələrində xalq mahnı və rəqslərinin əlvan intona-
siyalarından və ahəngdar ritmlərindən genış istifadə olunmuşdur . 

Əsərdə H.Xanməmmədov maraqlı, təsirli, yaddaqalan musiqi 
obrazları yaratmış və özünün lirik istedadını bir daha nümayiş 
etdirmişdir. Birinci şəkildə Göyərçinin və Tuğayın mahnıları, 
ikinci və üçüncü şəkillərdə Göyərçinin ariyaları olduqca xoş və 
səmimi səslənir, dinləyiciləri valeh edir.  

 
Göyərçinin ariyası 
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Əsərdə təkcə lirik musiqi parçaları deyil, “Zəhmət mahnısı”, 
birinci şəkildəki xorlar, üçüncü şəklin finalındakı coşqun əmək 
mövzusu da fəal, cəld musiqisi ilə cəlb edir. Dinməzov və Kö-
nülün hisslərini ifadə edən səhnələrin melodik materialı sevgi 
ehtirası ilə, hərarətli intonasiyalarla aşılanıb. Rəxşəndənin iştirak 
etdiyi yumoristik səhnələr şən əhval-ruhiyyəlidir. Müəllif obra-
zın xarakterinin sərrast və aydın cizgilərini ilk növbədə reçitativ-
lərdə açıb göstərir.  

Tamaşaya çox güclü aktyor heyəti cəlb edilmişdi: Azərbay-
canın əməkdar artisti Şəfiqə Qasımova – Göyərçin rolunu (lirik 
mahnıları, ariyaları) hərarətlə, həyəcanla ifa edirdi. Azərbayca-
nın xalq artisti Lütfəli Abdullayev tənbəl və avara obrazında, 
Azərbaycanın xalq artisti Nəsibə Zeynalova Rəxşəndə rolunda, 
xalq artisti Bəşir Səfəroğlu Dinməzov rolunda öz parlaq istedad-
larını bir daha nümayiş etdirmişdilər. O dövrdə Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasının məzunu, xalq artisti Mobil Əhmə-
dov (əsərin qəhrəmanı Tuğay) nəinki gözəl vokal ifası, məlahətli 
səsi ilə, eyni zamanda sərbəst, son dərəcə təbii oyun tərzi ilə ta-
maşaçıların diqqətini cəlb etmişdi.1 

Bu əsər Bakı səhnəsində tamaşaçılar tərəfindən hədsiz ma-
raqla qarşılanıb uğur qazanmışdı, dəfələrlə digər respublikalarda 
göstərilmişdi. 1965-ci ildə Moskvada Kremlin Sütunlu teatrı 
səhnəsində Azərbaycan Musiqili Komediya Teatrının yaradıcılıq 
hesabatı ilə əlaqədar “Bir dəqiqə” əsəri də oynanılmışdı. Bu ba-
rədə bəstəkar özü yazırdı: “Mənim, qəhrəman Bakı neftçilərinin 
əmək fədakarlığından bəhs edən “Bir dəqiqə” əsərim Musiqili 
                         

1 Operettanın rejissorları Respublikanın əməkdar artisti Əliheydər Ələk-
bərov və Niyazi Şərifov bu əsərə həqiqi peşəkarlıqla quruluş vermişdilər. Ta-
maşanın bədii tərtibatçısı gənc, bacarıqlı rəssam – Altay Seyidov, dirijoru 
Kamal Abbasov, xormeyster F.Ağayev idi. 
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Komediya teatrında oynanılmaqdadır. Bu ilin yaz aylarında hə-
min əsərin Kreml teatrında paytaxt tamaşaçılarına göstərilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur. Buna görə də mən operettaya bəzi musiqi 
parçaları əlavə edib, onu daha da təkmilləşdirirəm. Eyni zaman-
da, bu il Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı üçün 
müasirlərimizin həyat və məişətinə həsr olunmuş yeni operetta 
yazmaqdan ötrü axtarışlar aparıram.”1 

1970-ci ildə Şıxəli Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Mu-
siqili Komediya Teatrında bəstəkarın «Все мужья хороши» 
(«Bütün ərlər “yaxşıdır”») ikinci yeni operettası tamaşaya qo-
yuldu. Bu şən və nikbin musiqli komediyada müxtəlif insanla-
rın, talelərin, xarakterlərin qarşılıqlı münasibətləri, onları əhatə 
edən mürəkkəb, çoxsimalı dünyanı axıradək dərk etmək istəyi 
süjet əsasına qoyulmuşdu. Operetta parlaq melodizmi, intonasi-
yalarının milliyi ilə diqqəti çəkirdi. Tamaşada cərəyan eləyən 
hadisələr və obrazların daxili aləmləri ariyalarda, duetlərdə, 
müxtəlif ansambl səhnələrində açılmışdır. Uzun illər özfəaliyyət 
xor kollektivlərində, Dövlət mahnı və rəqs ansamblında işləyən 
bəstəkar xordan çox maraqlı və səmərəli tərzdə, əsərin dramatur-
ji inkişaf xətti boyunca istifadə etmişdir. 

H.Xanməmmədovun musiqili komediyaları yaradıcılığının 
xüsusi səhifəsini təşkil edirlər. Zərif yumor hissi, lirik mahnıva-
rilik, şən və cəld rəqslər, süjetlərin işıqlı ab-havası, rəngarəng 
milli çalarlar onun səhnə əsərlərinin tamaşaçılar tərəfindən sevil-
məsinə səbəb olmuşlar. 

Önəmlidir ki, yaradıcılığının hər bir sahəsində çalışarkən 
H.Xanməmədov həmin sahəyə xüsusi məsuliyyət və ciddiliklə 
yanaşmış, bəstəkarları xalqın estetik zövqünü zənginləşdirə bilə-
cək əsərlər yaratmağa çağırmışdır: “Dinləyicilərimizin estetik tə-
ləbləri kosmik sürətlə artır. Onlar bizdən musiqimizin bütün 
janrlarında (vokal, simfonik, balet və s.) mənalı və yadda qalan 
əsərlər gözləyirlər. Son bir neçə ildə musiqili teatrımız üçün yeni 
əsərlərin yaranması çox fərəhli hadisədir. 

                         
1  Xanməmmədov H. Böyük ilhamla // Ədəbiyyat və İncəsənət. Bakı, 

1965, 9 yanvar. 
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Lakin biz əldə etdiyimiz müvəffəqiyyətlərlə kifayətlənmə-
məli, musiqi teatrımız üçün yüksək keyfiyyətli, səhnədə həyatı-
mızı bütün gözəllikləri ilə əks etdirə bilən əsərlər yaratmalıyıq. 

Bu yaxınlarda Moskvada keçirilmiş, sovet bəstəkarlarının 
Üçüncü ümumittifaq plenumunda musiqili teatrın repertuar mə-
sələləri ilə əlaqədar çox ciddi sənət probremləri ətraflı müzakirə 
olunmuş və bəstəkarlarımızın bu sahədə yeni əsərlər yaratmağa 
daha da diqqəti artırmaq zərurəti göstərilmişdir. Əlbəttə, biz, 
musiqili teatrımızın tələblərini ödəmək üçün öz yaradıcılıq səy-
lərimizi genişləndirməli və musiqili teatrların repertuar cəhətdən 
zəngin olması işində əlimizdən gələni əsirgəməməliyik.”1 

 
Mahnı yaradıcılığı 

 
H.Xanməmmədov Azərbaycan mahnı sənətinin ən parlaq si-

malarından biridir. O, bütün ömrü boyu mahnı janrına müraciət 
etmiş, Azərbaycan vokal lirikasını bəstələdiyi gözəl incilərlə 
zənginləşdirmişdir.  

Bəstəkarın mahnı yaradıcılığı Azərbaycan poeziyasının həm 
klassik, həm də müasir nümayəndələrinin söz sənəti ilə sıx bağ-
lıdır. Nizami Gəncəvi, Şah İsmayıl Xətai, Mikayıl Müşfiq, Aşıq 
Ələsgər, Səməd Vurğun, Aşıq Alı, Süleyman Rüstəm, Nəbi 
Xəzri, Həmid Abbasov, İbrahim Göyçaylı, Hökumə Bülluri, Ba-
laş Azəroğlu, Əli Tudə, Əlyağa Kürçaylı H.Xanməmmədovun 
mahnılarının ilham mənbəyi olmuşlar. Poeziyanı dərindən du-
yan, sözü yüksək dəyərləndirən bəstəkar hər bir şeirin daxilinə 
vararaq, onun obraz dairəsini xüsusi həssaslıq və ustalıqla, həzin 
lirik boyalarla musiqidə ifadə etmişdir. Sözə böyük məsuliyyətlə 
yanaşan bəstəkarın ruhuna daha yaxın olan klassik söz sənətkar-
ları var idi. Lirik əhval-ruhiyyəli mahnılarında Mikayıl Müşfiq 
sənəti, Aşıq Ələsgər poeziyası onu daha çox cəlb edirdi. Müşfiq 
sənətinin həyəcanlı emosional poetik dili, şeirlərinin zərif forma 
seçimi, dərin məna tutumu bəstəkarın “Yenə o bağ olaydı”, “Ya-
şa könül”, “Yadıma düşdü”, “Gözüm düşdü”, “Oxu sevgilim”, 
                         

1  Xanməmmədov H. Böyük ilhamla // Ədəbiyyat və İncəsənət. Bakı, 
1965, 9 yanvar. 
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“Gözünə qurban”, “Qurban olduğum”, “Neyçün gəlmədin” kimi 
mahnılarında özəl həssaslıqla verilmişdir.  

 
Qurban olduğum 

 

 
 

“Telli”, “Güllü”, “Ceyran”, “Qadan alım”, “Getmə amandı”, 
“Niyə döndü” mahnılarında isə bəstəkar Aşıq Ələsgər poeziyası-
nın milli ruhunu, folklor üslubunu, şən, nikbin əhval-ruhiyyəsini 
vermək üçün yeni ifadə vasitələri, yeni çalarlar tapmışdır. Buna 
görə də onun nəğmələri təkcə musiqisinə deyil, həm də poetik 
mətn əsasına, məna tutumuna, rəngarəng obraz dairəsinə görə 
həmişəyaşarlıq qazanmışdır. 

H.Xanməmmədov mahnı janrının ustadı idi. Mahnıları bəstə-
karın bir növ yaradcılıq laboratoriyası idi. Bu musiqi nümunələ-
rində onun üslubunun əsas xüsusiyyətləri, lad-məqam əsası, me-
lodikasının intonasiya tərkibi, metroritm özəllikləri, formayara-
dıcı məqamları püxtələşmiş, bütün yaradıcılığı boyu cilalanmış-
dır. H.Xanməmmədovun mahnı yaradıcılığının məzmun dairəsi 
çox genişdir, Vətənin, doğma Azərbaycanın gözəl təbiət mənzə-
rələrinin, xalqının toy-düyünlərinin, bayram və gundəlik həyatı-
nın rəngarəng lövhələrinin vəsfindən tutmuş ən dərin, pünhan, 
lirik hisslərin ifadəsi bəstəkarın mahnılarında özünün dolğun ifa-
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dəsini tapmışdır. Lakin onun mahnılarının əsas və önəmli hissəsi 
lirik mahnılardır. Xalq arasında geniş populyarlıq qazanan bu 
mahnılarda sənətkarın qəlbini riqqətə gətirən müxtəlif hisslər 
ifadə edilmişdir.  

 
Arzuya bax, sevgilim! 

 

 
 

H.Xanməmmədovun mahnılarının musiqi dili milli mahnıva-
rilik və rəqs musiqisinin elementləri ilə müasir mahnıların into-
nasiya təbiətinin üzvi əlaqəsi zəminində formalaşmışdır. Geniş 
nəfəsli melodikaya malik mahnılarda Xanməmmədov musiqisi-
nin özəl musiqi ifadə vasitələrinin istifadəsi diqqəti cəlb edir: 
rəngarəng harmonik dil, zərif lad-məqam boyaları, incə meliz-
matika. Qeyd etmək lazımdır ki, bu cür mahnıvarilik H.Xan-
məmmədovun təkcə mahnılarına deyil, yaradıcılığının bütün sa-
hələrinə siraət etmişdir. 

H.Xanməmmədovun məlahətli, həzin incə lirik boyalara bə-
lənmiş mahnılarını Azərbaycanın görkəmli sənətkarları ifa edib-
lər: Rəşid Behbudov, Şövkət Ələkbərova, Gülağa Məmmədov, 
Rübabə Muradova, Sara Qədimova, Nərminə Məmmədova, İs-
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lam Rzayev və b. Bu lirik miniatürlərin bir çoxu müğənnilərimi-
zin uğurlu ifasında Qızıl fonda daxil ediliblər. Hacı Xanməmmə-
dovun yüksək sənətkarlıqla qələmə aldığı mahnılar indi də mü-
ğənnilərimizin repertuarında layiqli yerlərini tutublar.   

 

 
 

Hacı Xanməmmədov və Gülağa Məmmədov  
 
 

Hacı Xanməmmədov milli bəstəkarlıq məktəbini inkişaf et-
dirən, onu yeni keyfiyyətlərlə zənginləşdirən Azərbaycan bəstə-
karıdır. O, Üzeyir Hacıbəyli məktəbinin yetirməsi olduğu ilə hər 
zaman fəxr edib, bunu yaradıcılığı ilə, ustadının prinsiplərinə sə-
daqəti ilə sübut edib. Son dərəcə tələbkar və məsuliyyətli musi-
qiçi olan Hacı Xanməmmədov zəngin və rəngarəng yaradıcılı-
ğında özünəməxsusluğunu qoruyub saxlayıb, Azərbaycan incə-
sənətinə sədaqətlə və layiqincə xidmət edib. Bəstəkarın lirik, sə-
mimi, xalq musiqisindən qidalanan, milli intonasiyalardan yoğ-
rulmuş musiqisini ifaçılar da sevir və bu gün də böyük həvəslə 
ifa edirlər. 
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XIII fəsil 
 

ZAKİR BAĞIROV 
 

(1916-1996) 
 

 
 

Zakir Bağırov öz yaradıcılığında ənənəviliklə professional 
bəstəkarlıq qanunlarını qovuşdurmuş Azərbaycan milli musiqi-
nin köklərinə dərindən bələd olmuş və əsərlərində onlardan mə-
harətlə istifadə etmişdir. Bəstəkarın muğamları nota salması, 
rəqslər, oyun havaları, rənglər və xalq mahnılarını Azərbaycanın 
bölgələrindən toplaması və öz yaradıcılığında bu janrlardan bəh-
rələnməsi diqqətəlayiq məziyyətlərdir.  

Xüsusən də dahi Üzeyir Hacıbəylinin üslub cəhətlərinə sadiq 
qalaraq, ona öz yaradıcılıq prizmasından yanaşan bəstəkar, əsər-
lərində milliliyin qorunub saxlanması şərtinə üstünlük vermiş, 
ictimai həyatda baş verən hadisələrin gerçəkliyini üzə çıxarmış 
və musiqili obrazlarla dinləyicilərə çatdırmışdır.  

Elə bu baxımdan da bəstəkarın yaradıcılığı iki milli – tar, ka-
mança və bir Avropa aləti – fortepiano və simfonik orkestr üçün 
konsertlər; opera və musiqili komediya janrlarında öz zirvəsinə 
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çatmışdır. Onun opera və musiqili komediya janrlarına müraciət 
etməsi daha geniş həyat hadisələrini əhatə edərək özündə bir sıra 
mühüm keyfiyyətləri birləşdirmişdir: mövzunun və obrazlarının 
müasirliyini, aydın musiqi dilini.  

Konsert janrı bəstəkar yaradıcılığında aşağıdakı mühüm key-
fiyyətlərilə xarakterizə olunur: 

- konsert janrında Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin milli üs-
lub keyfiyyətlərinin əks olunması; 

- bəstəkarın konsert janrında fortepiano klassik musiqisinə 
xas olan keyfiyyətlərin təzahürü; 

- simfonik orkestr ilə tar, kamança və fortepiano konsertlə-
rində milli üslüb keyfiyyətlərinin Qərbi Avropa musiqi ənənəsi 
ilə sintezi. 

Bəstəkarın səhnə əsərləri isə aşağıdakı prinsiplərlə özünü 
göstərir: 

- səhnə yaradıcılığının mühüm bir qolu olan «Aygün» və 
«Qoca Xottabıç» - operalarında müasir dövrün məişət hadisələ-
rinin əks olunması, onlarda milli lad koloritinin, zəngin musiqi 
parçalarının (ariya, ariyetta, xor nömrələri və s.) üzə çıxması; 

- bəstəkarın iki musiqili komediyasında dövrün mövzularını 
musiqi dili vasitəsilə əks etdirmək və bununla həm müasirliyi, 
həm də xəlqiliyi geniş kütlə qarşısında təcəssüm etdirməkdən 
ibarətdir.   

Z.Bağırov Azərbaycan musiqi mədəniyyətində bəstəkar, peda-
qoq,  folklorşünas,  ictimai  xadim  kimi  rol  oynamışdır.  Onun  bu  
cəhətləri isə yaradıcılığının çoxşaxəli inkişafına səbəb olmuşdur. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəstəkar həm Qərbi Avropa klas-
sik musiqi alətləri, həm də Azərbaycan xalq musiqi alətləri arasın-
da olan çulğalaşma və müqayisə prinsipinə diqqət yetirmişdir. 

XX əsrdə Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlara mü-
raciət etmələri, yeni janr formaların əmələ gəlməsi, Azərbaycan 
musiqisinin inkişaf etməsinə səbəb olmuşdur. 

Məhz  bu  cür  inkişaf  ənənəvi  olaraq  müxtəlif  professional  
bəstəkarların yaradıcılığının təkamülünə zəmin yaratmış, bu 
prinsip XXI əsrdə müasir bəstəkarlarımızın yaradıcılığında da 
davam etdirilməkdədir.  
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Z.Bağırovun yaradıcılığının çiçəkləndiyi dövr XX əsrin 50-90-
cı illərini əhatə edir. Bəstəkarın yaradıcılığı bu illərdə Q.Qarayev, 
F.Əmirov, C.Hacıyev, Niyazi, S.Hacıbəyov, C.Cahangirov, T.Quli-
yev, S.Ələsgərov, A.Məlikov, V.Adıgözəlov, X.Mirzəzadə, A.Əli-
zadə ilə bir sırada dururdu. Z.Bağırovun yaradıcılığına müxtəlif as-
pektdən yanaşmaq olar. Bu müxtəliflik onun rəngarəng musiqi 
janrlarına müraciət etməsində öz əksini tapır. Şərti olaraq bəstəka-
rın yaradıcılığını konsert və səhnə yaradıcılığına bölmək olar.  

 

 
 

Əşrəf Abbasov, Zakir Bağırov, Tofiq Quliyev,  
Qəmbər Hüseynli və Süleyman Ələsgərov 

 
Zakir Bağırovun konsert yaradıcılığı solo alətlərin simfonik 

orkestrlə çoxşaxəli formada istifadəsində öz əksini tapır. 
Bəstəkar öz yaradıcılığında həm Avropa, həm də Azərbaycan 
milli musiqi alətlərinə müraciət edir. Ümumiyyətlə, bəstəkarın 
yaradıcılığında müxtəlif alətlərdən istifadə, bu alətlərin 
özünəməxsus spesifik xüsusiyyətlərini və ifa texnikasını açıb 
göstərmək xüsusi hal alır. Bu xüsusiyyətlər onun arfa aləti üçün 
yazdığı fantaziyalar, rapsodiyalar, simfonik orkestr və xalq çalğı 
alətləri orkestri üçün suitalar və s. əsərlərdə də öz əksini tapır. 

Zakir Bağırova qədər Azərbaycan bəstəkarlarının arfa alətinə 
müraciəti onların yaratdıqları müxtəlif səhnə və simfonik əsər-
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lərdə öz təcəssümünü ümumi orkestr aləti kimi tapmışdır. İlk dəfə 
olaraq məhz Z.Bağırov arfa alətinə solo alət kimi yanaşmış və bu 
alət üçün müxtəlif janrlı əsərlər bəstələmişdir. Bu haqda Q.Hü-
seynova həm namizədlik dissertasiyasında, həm də nəşr etdirdiyi 
«Arfa və onun Azərbaycan professional musiqisinin inkişafında 
yeri və rolu» adlı monoqrafiyasında geniş məlumat vermişdir. 1 

Bəstəkarın yaradıcılığı da özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. 
Burada opera, operetta, musiqili komediya, opera-balet, kantata-
lar, xor üçün əsərlər, romans və mahnılar xüsusi yer tutur.  

Lakin Z.Bağırov bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə yanaşı həm də xalq 
mahnı və təsniflərinin toplanması işində də böyük xidmətlər 
göstərmişdir. İlk dəfə olaraq bəstəkar muğamları T.Quliyevlə 
birlikdə nota köçürmüşdür. Belə ki, «Rast dəstgahı»nı və «Zabul 
dəstgahı»nı T.Quliyev, «Dügah dəstgah»ını isə Z.Bağırov nota 
almışdır.2 Bundan başqa onlar Azərbaycan xalq rəqslərinin nota 
yazılmasında da xidmət göstərmişlər. Bu haqda bəstəkar E.Da-
daşova «Azərbaycan xalq rəqslərinin not yazıları haqqında 
(1930-1970-ci illər)» məqaləsində belə məlumat verir: «1951-ci 
ildə Azərbaycan Dövlət Musiqi nəşriyyatı tərəfindən T.Quliyev, 
Z.Bağırov və M.S.İsmayılovun not yazılarına əsasən «Azərbay-
can xalq rəqsləri» toplusu buraxıldı».3  

Bəstəkar həm də musiqi tənqidçisi kimi çıxış etmişdir. 1951-ci 
ildə S.Hacıbəyovun «Gülşən» baleti haqqında məqalə yazması 
onun musiqi tənqidçisi kimi fəaliyyətindən də xəbər verir. 

Z.Bağırovun hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı əsər-
lər isə bəstəkarın II Dünya müharibəsi illərində keçdiyi rəşadətli 
döyüş yolu və xidməti ilə bağlı olmuşdur.  

Bəstəkarın yaradıcılığında konsert janrının xüsusi əhəmiyyət 
kəsb etməsində F.Əmirov yaradıcılığında XX əsrin 40-50-ci illə-
rində rast gəldiyimiz onun A.Babayevlə birlikdə yazdığı for-
tepiano və xalq çalğı alətləri üçün konsertinin təsirini də qeyd et-
                         

1 Hüseynova Q. Arfa və Azərbaycan professional musiqisinin inkişafında 
yeri və rolu. Bakı, Adiloğlu, 2005, 157 s.   

2 Zöhrabov R. Muğam. Bakı: Azərnəşr, 1991, 219 s. 
3 Dadaşova E. Azərbaycan xalq rəqslərinin not yazıları haqqında (1930-

1970-ci illər), Musiqi dünyası. 3-4/25, 2005, s. 163-169. 
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mək lazımdır. Bunun nəticəsində bəstəkarın klarnet və simfonik 
orkestr, fortepiano və simfonik orkestr üçün konsertləri yaran-
mışdır. Daha sonra Z.Bağırovun tar və simfonik orkestr, kaman-
ça və simfonik orkestr üçün konsertləri meydana gəlmişdir.  

Göründüyü kimi, bəstəkar milli lad təfəkkürünə, professional 
orkestrləşdirmə prinsiplərinə istinad edərək öz konsert yaradıcı-
lığında böyük uğurlar əldə etmişdir. 

Zakir Bağırovun səhnə yaradıcılığı çox maraqlıdır. Xüsusilə 
onun opera və musiqili komediyaları özünəməxsusluğu ilə diq-
qəti cəlb edir. Bəstəkarın opera yaradıcılığında Ü.Hacıbəyli, 
M.Maqomayev və F.Əmirovun opera yaradıcılığı ənənələrinin 
davamı ön plana çəkilir.  

Musiqili komediyalarında isə bu janra müasir baxımdan ya-
naşma özünü göstərir. Əsasən Ü.Hacıbəyli ənənələrini musiqili 
komediyalarında dövrünün müasir tələblərinə uyğun işıqlandırı-
lır. Z.Bağırovun «Qoca Xottabıç» uşaq opera-baleti ideya-məz-
mun cəhətdən, rəngarəng olub, estrada və balet nömrələri ilə 
zəngindir. (Z.Bağırovun «Qoca Xottabıç» uşaq opera baletinin 
poetik mətni İ.Peredovoyun, librettosu isə S.Nevedovanındır).  

Bütün bunları nəzərə alaraq belə bir fikir söyləmək olar ki, 
bəstəkarın yaratdığı əsərlər özünəməxsusluğu ilə seçilmişdir. 
Onun yaradıcılığının yadda qalan və xalq tərəfindən sevilən cə-
həti bir də onunla izah olunur ki, bəstəkar hər zaman yaratdığı 
əsərlərdə milli xalq koloritinə üstünlük verir, onu daima ön plan-
da saxlayaraq professional ənənəvi musiqi fakturaları çərçivəsin-
də, zəngin şəkildə təzahür edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, öz yaradıcılığında Zakir Bağırov cə-
sarətlə müxtəlif «orijinal» alətlərə (arfa, orqan) müraciət etmiş, 
bu alətlərin bütün imkanlarını, səciyyəvi cəhətlərini üzə çıxarda-
raq, gözəl əsərlər yaratmışdır. 

Onun yaradıcılığında biz xüsusi, mürəkkəb, qeyri-adi səs 
kombinasiyalarına da rast gəlirik. Lakin, onun musiqisi öz dinlə-
yicisini daim rəngarəng səslənmə xüsusiyyətləri, lirikliyi, incəli-
yi ilə valeh etmişdir. 

Bəstəkar səhnə əsərlərində sadə əmək adamlarının həyatını 
çox yığcam, həm də parlaq bir dillə təsvir etmişdir. Musiqisində 
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quruluşca müxtəlif olan melodiyaların intonasiya səslənmələri, 
tematizmi şərhetmə üsulları, inkişaf metodları və forma quruluş-
ları, habelə musiqinin metroritmik təşkili və s. kimi rəngarəng 
vasitələr bəstəkarın məhz zəngin Azərbaycan xalq musiqi irsin-
dən qidalanması sayəsində əldə edilmişdir. Həmçinin onun mu-
siqi əsərləri insanda bir romantik ovqat, daxili aləmlə emosional 
ruh yüksəkliyi əmələ gətirir. Burada milli lad xüsusiyyətlərinin 
parlaq ifadəsi öz əksini tapır. Bəstəkarın əsərlərini Azərbaycan 
xalq musiqisi ilə bir sıra xarakterik cəhətlər bağlayır. Bu cəhətlər 
hər şeydən əvvəl aydın lad-məqam quruluşunda, melodiyaların 
geniş diapazonunda, zəngin faktura işləmələrində, mövzuların 
müxtəlif xarakteri və dəqiq struktur ardıcıllığında üzə çıxır. 

Bəstəkarın əsərlərində müxtəlif mövzuların intonasiya yaxın-
lığı möhtəşəm özüllü xalq koloritləri ilə möhkəm əlaqədədir. 

Zakir Bağırov musiqili komediyada leytmotiv sistemini ge-
niş tətbiq edən ilk Azərbaycan bəstəkarındandır. O, əsasən leyt-
motivin dramaturji inkişafını bədii obrazın daxili, psixoloji açılı-
şı üzərində qurmuşdur.  

Zakir Bağırovun əsərlərində müşahidə olunan tematizmin 
şərhi Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin rəngarəng kompozisiya 
yazıları içində ilk növbədə musiqi materiallarının güclü emosio-
nal təsiri ilə qeyd olunur. 

Zakir Cavad oğlu Bağırovun Azərbaycan Bəstəkarlar İttifa-
qına üzv kimi daxil olarkən (1950) yazdığı tərcümeyi-haldan be-
lə məlum olur ki, o, 16 mart 1916-cı ildə Azərbaycanın gözəl di-
yarı Şuşa şəhərində kənd müəllimi ailəsində anadan olmuşdur. 
Sonradan gözləri tutulan və əlil olan atası Cavad kişi, 1924-cü 
ildə onu Bakıdakı Nəriman Nərimanov adına 8 saylı uşaq evinə 
verir. 1929-cu ilə qədər balaca Zakir burada tərbiyə alır. Onun 
ibtidai təhsili və musiqi ilə ilk tanışlığı da burada olur. 1929-cu 
ildən böyük qardaşının himayəsi altında yaşayan gələcək bəstə-
kar, ancaq 16 yaşında musiqi ilə ciddi məşğul olmağa başlayır. 
Bu dövrdə onun musiqi istedadını hiss edən, görkəmli Azərbay-
can pianoçusu və pedaqoqu K.K.Səfərəliyevanın məsləhəti ilə, 
Zakir Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki musi-
qi fəhlə fakültəsində fortepiano sinfinə qəbul olunur. Burada 
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oxuduğu illərdə Firdovsinin 1000 illiyi münasibəti ilə C.Qaryağ-
dıoğlunun ifasında səslənən üç fars mahnısını fortepiano üçün 
işləyir. (Bu mahnıları görkəmli sənətkarımız xanəndə C.Qaryağ-
dıoğlu ilk dəfə ifa etmişdir). Bəstəkarın bu illərdə musiqi isteda-
dı nəzərdən qaçmır, çox keçmir ki, o, 1934-ci ildə o zamankı 
Azərbaycan SSRİ Xalq Maarifi Komissarlığı tərəfindən Moskva 
şəhərinə musiqi təhsilini davam etdirməyə göndərilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Z.Bağırov hələ tələbəlik illərindən, 
ustad Bülbülün rəhbərlik etdiyi Elmi Tədqiqat Musiqi kabinetin-
də (ETMK) milli folklorun toplanması və nota yazılmasında ya-
xından iştirak etmiş, bununla da gələcək nəslə qiymətsiz töhfələr 
vermişdir. Bunların içində mahnılar, rəqslər, muğamlar, aşıq ha-
vaları və s. vardır. Ən çox xalq mahnıları bəstəkar tərəfindən 
XX əsrin 30-cu illərində Cabbar Qaryağdıoğlunun və Bülbülün 
ifasından nota yazılmışdır. 

Bu illərdə şifahi professional musiqi nümunələri olan mu-
ğamlar hələ nota yazılmamış şəkildə qalmaqda idi. Bu da mu-
ğamların olduqca mürəkkəb quruluşa, ritmə, lad-məqamlara ma-
likliyi ilə əsaslandırılır. Nota köçürmə prosesi musiqiçidən dərin 
bilik, böyük əmək və bacarıq tələb edirdi. Belə çətin işin öhdə-
sindən gələn ilk bəstəkarlar Zakir Bağırov və Tofiq Quliyev ol-
muşdur. Bununla da onlar şifahi ənənəli musiqi irsini, tarixi cə-
hətdən və professional səviyyədə öyrənilməsi yollarının tədqiqi-
ni və tətbiqini mümkün etmişlər.  

Beləliklə, Azərbaycan musiqisi tarixində muğamın nota kö-
çürülməsi ilk dəfə olaraq 1936-cı ildə Z.Bağırov və T.Quliyev 
tərəfindən, böyük ustalıqla həyata keçirilmişdir. «Dügah» (Z.Ba-
ğırov), «Segah-Zabul», «Rast» (T.Quliyev) muğamlarının ilk 
dəfə nota salınması və pianoda ifa edilməsi böyük bəstəkarımız 
Ü.Hacıbəylini heyrətləndirmiş, hədsiz dərəcədə sevindirmişdir. 
Muğamların nota köçürülməsini, pianoda ilkin ifa edilməsini o 
«Azərbaycan musiqi mədəniyyəti»ndə Z.Bağırov və T.Quliyev 
tərəfindən əldə olunmuş bir qələbə kimi qiymətləndirmişdir.1 

                         
1 Bağırov N. Zakir Bağırov. Bakı: Şur, 1993, 21 s. 
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Q.Qarayev, Z.Bağırov və T.Quliyev tərəfindən muğamların 
nota köçürülməsindən söz açaraq yazırdı: «Bu böyük hadisə idi, 
axı lap bu yaxınlara qədər belə bir fikrə haqq qazandırmaq istə-
yirdilər ki, mürəkkəb intonasiya əsaslı və sərbəst metroritmik öl-
çüyə malik muğamları nota köçürmək qeyri-mümkündür». 1 

Muğamların nota köçürülməsinin elmi əhəmiyyətə malik ol-
ması haqqında musiqişünas N.Mehdiyeva belə yazırdı: «T.Quli-
yev və Z.Bağırov öz işləri ilə o zaman üçün mühüm sayılan bir 
problemin – sərbəst improvizənin metroritmik ölçüsünün, meliz-
matikasının dəqiq yazmaq və muğamların lad xüsusiyyətlərini 
harmonik dildə əks etdirmək probleminin həllinə nail oldular». 2 

Z.Bağırovun 1938-ci ilin yayında iyunun 12 və 18 tarixləri 
arasında Gəncədə topladığı və nota saldığı folklor materialı 20 
xalq musiqi nümunələrindən ibarət olmuşdur. Bunlar 12 iyul 
1938-ci ildə tar ifaçısı Qurbanın ifasından nota alınmışdır. Top-
lanmış materiallardan altısı Çahargah rəngi, dördü təsnifdir. Z.Ba-
ğırovun əlyazmasında bu nümunələrin digər sıra sayları aşağıdakı 
kimi əks olunmuşdur: 1 – Koroğlu, 2 – Təsnif/Bayatı-qacar, 3 – 
Gözəlim sənsən/ Bayatı-Şiraz,  4  –  Gecə mahnısı,  5  –  Qız  məni  
incitmə, 6 – Ulduzlu gecə, 7 – Şuşanik, 8 – Tərəkəmə, 9 – Qu-
runq/Bayatı, 10 – Sənin kimi yarım olaydı, 11 – Nümunənin adı 
yoxdur, 12 – Təsnif/Humayun, 13 – Təsnif, 14 – Təsnif / Şur. 

1939-cu ildə orta musiqi təhsilini başa vuran (P.İ.Çaykovski 
adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki orta ixti-
sas musiqi məktəbində) və P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət 
Konservatoriyasına daxil olan bəstəkar hərbi borcunu yerinə ye-
tirmək üçün Sovet Ordusu sıralarına çağrılır. 1939-cu ildən 
1941-ci ilə qədər ordu sıralarında Ryazan şəhərində avtonəqliy-
yat alayında qulluq edir. S.Mirzəyevanın 5 iyun 1990-cı ildə 
«Bakinskiy raboçiy» qəzetində dərc olunan «Əsgər borcu» mə-
qaləsində göstərilir ki, 1941-ci ilin bir payız günündə Moskva-
dakı orta məktəblərin birində toplanış məntəqəsində odlu döyüş-
lərdən sağ qayıtmış çox sayda əsgərlər toplanır və onlar arasında 
olan Z.Bağırov akt zalında gördüyü royaldan ayrıla bilmir. Sürü-
                         

1 Zöhrabov R. Muğam. Bakı: Azərnəşr, 1991, s. 65.  
2 Mehdiyeva N. Sənətin səmimiyyəti // Ədəbiyyat və incəsənət. 1987, 13 noyabr. 
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cü əsgərin sözə baxmayan barmaqları klaviatura üzərində şürüş-
məyə başlayır. Əllərin yavaş-yavaş ifası əsgərin etüdlər və forte-
piano pyesləri ifa etdiyi mehriban sülh dövrünü xatırladır. 
Moskva konservatoriyasında yaxın vaxtlara qədər olan tələbə 
Şopenin nöktyurnunu ifa edir. Bütövlükdə musiqiyə diqqət ve-
rən Zakir arxasında nə qədər insanın toplaşdığını görmür. Birdən 
özünü konsert zalındakı kimi hiss edir və ona yönələn alqışlarda, 
«Yenə ifa et, qardaş!» qışqırırlar və bunun ardınca List, Betho-
ven… ifa olunur. Gənc pianoçu onun ifasından ruhlanan dinləyi-
ciləri gördükdə döyüş yoldaşlarına kiçik əmin-amanlıq həyatı 
bəxş etməsi ilə özündə daxili nikbinlik hiss edir. Konsertə qulaq 
asan toplantı məntəqəsinin rəisi Zakir Bağırovu yanına çağırır. 
Musiqi həvəskarı, simfonik və kamera konsertlərinin daimi din-
ləyicisi olan bu şəxs əsgərin gələcək həyatını təyin edərək, onu 
zabit məktəbinə oxumağa göndərir. 

Koreliyada texniki zabit, daha sonra sursat şöbəsinin rəisi ki-
mi fəaliyyət göstərərək, o bir dəfə də olsun özfəaliyyət estrada 
qruplarının tərkibində əsgərlər qarşısında çıxış etməmişdir. İkin-
ci Dünya Müharibəsi qurtaran vaxt mayor rütbəsinə yüksələn 
Zakir Bağırov Buxarestdən qayıdaraq yenidən Moskva Dövlət 
Konservatoriyasında təhsilini davam etdirir. Moskva Dövlət 
Konservatoriyasının nəzəriyyə-bəstəkarlıq fakültəsini üç ilə başa 
vuran Z.Bağırov burada görkəmli musiqi elm xadimlərindən 
N.Sposobin, L.Mazel, B.Tsukkerman və görkəmli rus pianoçusu 
və bəstəkarı S.Raxmaninovun tələbəsi B.Qiçdən dərs alır.  

Bəstəkarın tərcümeyi-halından daha sonra məlum olur ki, o 
ordu sıralarında zabit rütbəsində İkinci Dünya Müharibəsi illə-
rində böyük bir yol keçərək Avstriya, Macarıstan, Rumıniya, 
Finlandiya və Mancuriyada xidmət etmişdir. 

Öz təhsili və hərbi qulluq illərində bəstəkar «Rəşadətli döyüş 
xidmətinə görə», «Almaniya üzərində qələbəyə görə» medalları ilə 
təltif olunmuşdur. 1941-45-ci ildə ordudan tərxis olunduqdan sonra 
konservatoriyada təhsilini davam etdirən bəstəkar 1949-cu ildə 
buranı bəstəkar-nəzəriyyəçi kimi başa vurmuşdur. Moskva Dövlət 
Konservatoriyasında təhsilini başa vurub Bakıya qayıdan Z.Ba-
ğırov Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında musiqi nəzəriyyə-



 689 

sindən dərs deməyə başlayır. 1950-58-ci illər ərzində isə Azərbaycan 
Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsinin bədii rəhbəri vəzifəsində 
çalışır.  Bu  illər  ərzində bəstəkar  bir  çox  maraqlı əsərlər  bəstələyir.  
1950-cı ildə o, S.Hacıbəyovla birlikdə «30 il» kantatasını yazır.  

Bəstəkar 1950-ci illər ərəfəsində bir çox uşaq mahnıları, for-
tepiano pyesləri və komsomol mahnıları yazmışdır. Zakir Bağı-
rov Azərbaycan xalq musiqisinin xüsusiyyətlərini öyrənmək və 
xalq rəqslərini də nota köçürməklə böyük iş görmüşdür.  

1951-ci ildə Z.Bağırov, T.Quliyev və M.S.İsmayılovun bir-
likdə topladıqları «Azərbaycan xalq rəqsləri» məcmuəsində 22 
qədim xalq rəqs melodiyaları – «Diringi», «Şah sevəni», «Oyna-
maq ovşarısı», «Bərzəni», «Sonayi», «Atlanma», «Kömür təpə», 
«Məsməyi», «Gödək dərə», «Ağaxanım», «Aydını», «Bağda- 
gülü», «Hacıcan», «Ağırlama», «Güllü», «Dəlilo», «Nadiri», 
«Cıdır», «Koroğlu», «Əşrəfi», «Gülüstani» – indiyə qədər də 
xalq arasında toylar, tamaşalar, müxtəlif şənliklərdə zurnaçılar 
və ya balabançılar dəstəsi tərəfindən ifa olunurlar. 

Zakir Bağırovun xalq musiqisinin zəngin rəqs melodiyaları 
sahəsinə dərindən maraq göstərməsi, onları toplayıb, tədqiq 
edib, öyrənməsi, sonra isə nota salıb, müxtəlif məcmuələr şək-
lində onları bizlərə çatdırması sevimli bəstəkarımızın geniş dün-
yagörüşə malik olması, xalqını, vətənini, millətini hədsiz sevmə-
sindən irəli gəlmişdir. Ümumiyyətlə, bəstəkar 1950-64-cü illər 
ərzində 50-yə qədər əsər bəstələmişdir ki, buraya fortepiano və 
səs üçün Azərbaycan və rus şairlərinin sözlərinə romanslar, küt-
ləvi estrada mahnıları daxildir. Bu mahnıları xalqımızın tanın-
mış mügənnilərindən R.Behbudov, Ş.Ələkbərova, S.Qədimova, 
M.Babayev və b. ifa etmişlər. 

Bəstəkar bu illərdə arfa üçün «Çahargah» fantaziyasını və 
simfonik orkestr üçün Süita (1955), xalq-çalğı alətləri orkestri 
üçün dörd süitasını (1956) yazır. O, 1957-ci ildə II gənclər festi-
valına xor üçün E.Abbasovun sözlərinə «Vətən» mahnısını, rus 
şairi A.Lyubranskinin sözlərinə «Festivala yürüş», H.Cümşüdo-
vun sözlərinə «Gənclik bayramı» mahnılarını bəstələyir. Elə hə-
min il fortepiano üçün «Kukla tamaşası» süitasını, bir il sonra 
isə «Kəndimizin mahnısı» (1958) musiqili komediyasını yazır. 
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«Zakir Bağırovun «Kukla tamaşası» adlanan fortepiano silsi-
ləsi və daha hazırlıqlı şagirdlər üçün nəzərdə tutulub». 1 

Ümumiyyətlə, bəstəkarın fortepiano əsərləri silsiləli şəkildə 
uşaqların zövqünü oxşayan müəyyən oyun və tamaşalarda istifa-
də oluna bilən pyeslərlə də yadda qalandır.2 

«Kəndimizin mahnısı» musiqili komediyasının isə ilk tama-
şası 1959-cu ildə olmuşdur.3 Məqalədən aydın olur ki, «Kəndi-
mizin mahnısı» musiqili komediyası «bəstəkar Zakir Bağırovun 
ilk səhnə əsəridir. Bir sıra gözəl mahnıları və başqa musiqi əsər-
ləri ilə dinləyicilərin məhəbbətini qazanmış Zakir Bağırovun bu 
komediyaya yazmış olduğu musiqi onun yeni yaradıcılıq müvəf-
fəqiyyətidir».4   

Bu komediya «Bakı» qəzetində Qubad Qasımovun qeyd et-
diyi kimi «aktual və tərbiyəvi əhəmiyyəti olan məsələlərdən bi-
rinə həsr edilmişdir… kəskin satira və canlı gülüşü, oynaq və 
şən musiqisi ilə fərqlənən bu tamaşa dinləyicilərin rəğbətini qa-
zanar, yadda qalar».5 

Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  Zakir  Bağırovun  «Dörd  arfa  üçün  
Rapsodiya»sı sovet bəstəkarlarının arfa üçün bəstələdikləri əsər-
lər sırasında birinci, ilk virtuoz, instrumental əsər olmuşdur. Mə-
sələn T.Yaqubovanın qeydinə görə “Bu rapsodiya keçmiş SSRİ-
nin bir çox şəhərləri ilə yanaşı, Amerika, Fransa, İran, Çexos-
lovakiyada ifa olunub”.6 

Bu illərdə fortepiano və səs üçün N.Babayevin sözlərinə ya-
zılmış digər bir mahnı da «Qartal» mahnısıdır. Bu mahnıda da 
bəstəkar öz arzularını, elinə-obasına, vətənin təbiətinə olan hiss-
lərini, qartalın uçması, pərvazlanması şəklində əks etdirir. 

Zakir Bağırovun fortepiano və səs üçün yazılan vokal 
miniatürləri 1959-cu ildə «Seçilmiş mahnılar» məcmuəsində 
                         

1  Сеидов Т. Азербайджанская советская фортепианная музыка 
(1930-1970). Баку, 1980, s. 56. 

2 Əfəndiyeva İ. Vasif Adıgözəlovun simfonik yaradıcılığının musiqi dra-
maturgiyasının bəzi xüsusiyyətləri // Musiqi dünyası, 2006, № 1-2, s.49-52. 

3 Bakı Musiqi Akademiyasının arxiv materialları. Qovluq 31, iş № 18. 
4 Bağırov N. Zakir Bağırov. Bakı: Şur, 1993. 
5 Qasımov Q. Kəndimizin mahnısı. // Bakı, 1959, 19 noyabr. 
6 Yaqubova T. Zakir Bağırov // «Qobustan» incəsənət toplusu. 1978, № 1. 
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nəşr edilmişlər. Bu mahnılar məcmuəsində 6 mahnı cəmləşmiş-
dir. Estrada müğənnilərinin repertuarlarını zənginləşdirmək üçün 
nəzərdə tutulmuş bu məcmuə, şairlərdən T.Əliyevin (№ 1), 
H.Hüseynzadənin (№ 2), H.Abbaszadənin (№ 3), Ə.Əlibəylinin 
(№ 4 və № 6), İ.Səfərlinin (№ 5) sözlərinə yazılmış altı mahnı-
dan ibarətdir. Şən, oynaq, məhəbbət lirikasına həsr olunmuş, 
estrada janrına məxsus bu mahnıların adları ardıcıl olaraq aşağı-
dakı kimi öz əksini tapmışdır: 

1) «Yeni il gəlir»; 2) «Ay qız»; 3) «Bilsən necə sevindim»; 
4) «Lirik mahnı»; 5) «Ay qaşı, gözü qara qız»; 6) «Gəl-gəl». 

Bu illər ərəfəsində Zakir Bağırov fortepiano və simfonik or-
kestr üçün fantaziyasını və Ümumittifaq kənd təsərrüfatı sərgisi 
zamanı «Azərbaycan» kinofilminə musiqi yazır. 

Bəstəkar 1960-cı ildə «Əməkdar incəsənət xadimi» adına la-
yiq görülür. «Şərəf Nişanı ordeni» və «Yubiley medalı» ilə təltif 
olunur.1 

1960-cı ildə bəstəkar klarnet və simfonik orkestr üçün kon-
sertini, 1964-cü ildə isə dörd arfa üçün rapsodiyasını bəstələyir. 
Əsər iki arfa üçün A.Abdullayeva tərəfindən işlənmiş və 1965-ci 
ildə isə çapdan çıxmışdır. 

Z.Bağırov 1963-cü ildə konsert briqadasının rəhbəri kimi 
Bolqarıstanda olur. 1963-65-ci illərdə isə M.Maqomayev adına 
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında bədii rəhbər vəzifəsində 
çalışmışdır. 1964-cü ildə görkəmli Azərbaycan şairi S.Vurğunun 
eyniadlı poeması əsasında «Aygün» kinofilminə musiqi yazır. 

Zakir Bağırovun «Aygün» kinofilminə yazdığı mahnı və ro-
mansların toplandığı məcmuə 1964-cü ildə çapdan çıxmışdır. Bu 
mahnı və romanslar İ.Səfərlinin və S.Vurğunun sözlərinə bəstə-
lənmişdir. İ.Səfərlinin sözlərinə «Məhsul mahnısı» və «Laylay», 
«Görüşəndə», S.Vurğunun sözlərinə isə «Aygün» romansı və 
«İlk xatirələr» mahnıları yazılmışdır. Bu mahnılardan bəziləri 
qrammofon valları, audio kasset və disklərdə yer almışdır. Daha 
sonra 1964-cü ildə bəstəkar «Qaynana» musiqili komediyasını 
yazır. Operetta 1966-cı ildə tamaşaya qoyulur. 

                         
1 Azərbaycan Sovet ensiklopediyası. I c. Bakı, 1976, s. 532. 
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Bəstəkar 1965-ci ildə «Arfa üçün pyeslər» məcmuəsini yazır. 
Bu məcmuədəki əsərlər nəinki respublikamızda, hətta xaricdə ifa 
olunmuşdur. Bəstəkarın «Arfa üçün pyeslər» məcmuəsinə həm-
çinin «Konsert valsı» da daxildir.   

Bu əsərlərin ardınca bəstəkar yenə yaradıcılığını inkişaf etdi-
rərək simfonik orkestr üçün Süita, iki uşaq mahnısı («Beşik 
mahnısı» və «Çin rəqsi»), simfonik orkestr üçün «Azərbaycan 
eskizləri» süitası (1965), xalq çalğı alətləri üçün rus musiqisi 
mövzusunda süita, «Fantastik şəkillər» süitası, fortepiano və 
simfonik orkestr üçün konsert (1966), fortepiano üçün Variasiya 
(1968) yazmışdır. 

Yeganə, əldə edə bildiyimiz Konsert klaviri, Zakir Bağırovun 
1967-ci ildə yazdığı «Fortepiano və simfonik orkestr üçün kon-
sert»inin iki fortepiano üçün özünün yazdığı köçürməsi olmuşdur. 

Bu illərdə bəstəkar S.Vurğunun eyniadlı poeması əsasında 
«Aygün» operası üzərində işləməyə başlayır. Bu operanı bəstə-
kar 1967-ci ildə tamamlamasına baxmayaraq onun ilk tamaşası 
1973-cü ilin yanvar ayında olur. 

Operanın səhnəyə qoyulması öz əks-sədasını qəzet səhifələ-
rində tapır. Görkəmli bəstəkar Ramiz Mustafayev bununla əla-
qədar belə qeyd etmişdir: «Hər təzə operanın yaranması musiqi 
ictimaiyyəti  üçün  böyük  bayrama  çevrilir.  Mənə elə gəlir  ki,  
«Aygün» operasının yaranması faktı da bizim üçün maraqlıdır. 
Tamaşanın xoşagələn cəhətlərindən biri əsərin taleyinin yaradıcı 
gənclərə tapşırılmasıdır. Teatr rəhbərliyinin gənclərə olan etima-
dı əsasən özünü doğrultmuşdur və bu fakt təqdir edilməlidir. Biz 
söhbətimizin sonunda yalnız bunu deyə bilərik: «Aygün» səh-
nəmizə xoş gəlib!».1 

Bu operanı janr baxımından xarakterizə edərək, musiqişünas 
İmruz Əfəndiyeva qeyd edir ki, bu əsər öz həllini lirik opera isti-
qamətində tapır və onu kamera tipli operalara aid etmək olar.2 

1968-ci ildə Zakir Bağırov xalq çalğı alətləri orkestri üçün 
rus mövzusunda süita, fortepiano üçün variasiyalarını, fortepia-
                         

1 Mustafayev R. «Aygün» səhnəmizə xoş gəlib // Ədəbiyyat və incəsənət, 
1973, 10 mart. 

2 Эфендиева И. «Айгюн на оперной сцене» // Баку, 1973, 28 января. 
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no və səs üçün M.Ə.Sabirin sözlərinə «Oxutmuram əl cəkin» sa-
tirik mahnısını bitirir və «Qoca Xottabıç» uşaq opera-baleti üzə-
rində işləməyə başlayır. 1970-ci ildə «Gülməyən adam» drama-
tik tamaşasına musiqi, dahi şair Nizami Gəncəvinin sözlərinə isə 
«Mənim əhdim» fortepiano və səs üçün romansını yazır. 

1972-ci ildə bəstəkar orqan üçün «İmprovizasiya və Fu-
qa»sını yazır, 1973-cü ildə isə simfonik orkestr üçün «Azərbay-
can eskizləri» süitası ikinci redaksiya ilə çap olunur. 

Bəstəkar M.Maqomayevin «Şah İsmayıl» operası mövzuların-
da 1973-cü ildə iki arfa üçün Rapsodiyasını (1973) da yazmışdır.  

Bəstəkarın 1977-ci ildəki hesabat işində tanış oluruq ki, o hə-
min il ərzində orqan və kamera orkestr üçün «Passakaliya», sim-
fonik orkestr üçün «İki süita» və «Uvertürası»nı yazmışdır. Elə 
həmin il bəstəkarın «Qoca Xottabıç» uşaq opera-baleti tamaşaya 
hazırlanmışdır. 

Zakir Bağırovun fortepiano əsərlərindən ibarət digər bir məc-
muəsi 1984-cü ildə nəşr olunmuşdur. Bu məcmuəyə «Düşüncə», 
«Tokkatina», «Arabeska» və «Kukla» tamaşası süitası daxil olun-
muşdur. Bu süitaya isə «Uvertüra», «Cəsur atlılar», «Balerinanın 
rəqsi», «Beşik mahnısı», «Çin rəqsi», «Sehirbaz», «Təntənəli yürüş» 
kimi pyeslər daxildir. Bu nömrələrdən «Beşik mahnısı» və «Çin 
rəqsi» 1965-ci ildə çap olunmuş Azərbaycan bəstəkarlarının əsər-
lərindən ibarət məcmuədə 8-ci və 9-cu nömrələr kimi yer almışdır. 

Bəstəkarın fortepiano üçün 1989-cu ildə nəşr olunan forte-
piano miniatürlərində 7 miniatür – 1-ci – Prelüd, 2-ci – Pyes, 3-
cü – Prelüd, 4-cü – Kənd bayramı, 5-ci – Pyes, 6-cı – Mahnı və 
Rəqs, 7-ci – Prelüd toplanmışdır. 

Zakir Bağırov odlu, alovlu İkinci Dünya Müharibəsinin fəal 
iştirakçısı olduğu üçün, hər Qələbə bayramı (9 may) onun üçün 
unudulmaz bir xatirə idi. Məhz bu səbəbdən də qələbənin 45 illi-
yinin ildönümündə bəstəkara Tar və simfonik orkestr üçün kon-
sert əsərini tamamlamaq nəsib oldu. Bu əsər Azərbaycan Res-
publikasının əməkdar artisti, tanınmış tarzən Həmid Vəkilova 
həsr edilmişdir. Əsər bu virtuoz ifaçının ifasında Ü.Hacıbəyli 
adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin müşayiəti ilə 
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında səslənmişdir. 
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Tar ilə simfonik orkestr üçün konsertin yaranma tarixinə dair 
müəyyən məlumat sənətşünaslıq doktoru, professor R.Zöhrabo-
vun «Sənətkar ilhamı» adlı məqaləsində verilir.1 Həmin məqalə-
də müəllif qocaman sənətkar Z.Bağırovun «gənclik həvəsilə» 
yazıb-yaratdığını qeyd edir və onun son illərdə 1986-cı ilədək 
yazdığı əsərlər içərisində iri əsərlərindən «Tar ilə simfonik or-
kestr üçün konsert»inin, «Kamança ilə simfonik orkestr üçün 
konsert»inin, «Milçək-vizilcək» adlı bir pərdəli uşaq baletinin 
adlarını çəkir. Bəstəkar müharibədə qələbənin 45 illiyinə, tar ilə 
simfonik orkestr üçün konserti hədiyyə etmişdir.  

Bəstəkar ömrünün sonuna yaxın kamança və simfonik or-
kestr üçün konsertini yazır. Bu konsertin klaviri isə 1989-cu ildə 
yazılmışdır. Konsert virtuoz ifa tərzini əks etdirməklə çox ma-
raqlı ifa texnikasını özündə birləşdirir.  

Ömrünün 45 ilini Konservatoriyada tədris işinə sərf edən 
bəstəkar, bir çox tanınmış musiqiçilər yetişdirmişdir.  

Zakir Bağırov 1996-cı ildə yanvar ayının 8-də Bakı şəhərin-
də vəfat etmişdir. 

 
ZAKİR BAĞIROVUN YARADICILIĞINDA  

KONSERT JANRI  
 

Bəstəkar Z.Bağırov konsertlərində istər Avropa alətləri, is-
tərsə də milli alətləri simfonik orkestrlə uzlaşdıraraq, bu alətlərin 
virtuoz ifa tərəfini açıb göstərmişdir. Məhz bu baxımdan da 
onun konsertləri diqqətəlayiqdir. 

Bəstəkar «Fortepiano və simfonik orkestr üçün konsert»ində 
fortepianonun registr imkanlarının ifa texnikası vasitəsilə əks 
olunması prinsipindən istifadə edir. Fortepianonun səslənmə, 
tembr xüsusiyyətlərini orkestr alətlərinin səslənmə xüsusiyyətlə-
rinə yaxınlaşdırmağa çalışır. Məhz bu konsert digər konsertlərin 
də yaranmasına təkan olur. 

Konsert janrına müraciət etməklə bəstəkar həm klassik, həm 
də xalq musiqi alətlərinin simfonik orkestrlə ümumi tembr kolo-

                         
1 Zöhrabov R. Sənətkar ilhamı // Ədəbiyyat və incəsənət, 1986, 15 avqust. 
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ritini  yaratmağa  çalışmışdır.  Məhz  bu  cəhətdən  də belə güman  
etmək olar ki, bəstəkar klarnet və simfonik orkestr üçün konser-
tində də bu alətin nəfəsli alət olmasını nəzərə alaraq, onun texni-
ki imkanları çərçivəsində orkestrlə bu alətin ansamblını yarat-
mağa çalışmışdır. Bəstəkarın yazı üslub xüsusiyyətlərini nəzərə 
alaraq belə mühakimə yürütmək olar ki, alətin solo çıxışları və 
texniki ştrixlərin əsasında melodik həlqələrin əks olunması ilə 
konsertin dəqiq orkestrləşməsi üslubunu yaradır.    

Tar və kamança alətlərinin simfonik orkestrlə konsertləri də 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. «Tar və simfonik orkestr üçün 
konsert»ində bəstəkar bu alətə məxsus səslənmə xüsusiyyətləri-
nə diqqət yetirir. Bəstəkar alətin böyük və kiçik çanaqlarında ifa 
prinsipini göstərərək, alətin ifa texnikasının daha da zəngin ol-
masını əks etdirir. Bəstəkar bu alətə məxsus tremololar, zəng 
simlərdən istifadə, mizrab texnikası cəhətlərinin üstünlüyünə fi-
kir verir. Simfonik orkestrlə tar alətinin uyğun tembr çalarlarını 
axtarıb tapmağa çalışır. Alətin səslənmə imkanları ilə orkestrin 
səslənməsinin kontrastlığını yaradır. 

«Kamança və simfonik orkestr üçün konsert» isə Azərbay-
canda bu alət üçün yazılan ilk konsertdir. Bəstəkar burada alətin 
səslənməsini orkestr səslənməsinə uyğunlaşdırmağa çalışmış, 
orkestrdəki simli və nəfəsli alətlərlə kamançanın kontrast səslən-
məsini yaratmışdır. Zakir Bağırovun konsertləri öz mühüm əhə-
miyyətini daima saxlayır. 

 
Fortepiano və simfonik orkestr üçün konsert 

 
Z.Bağırovun «Fortepiano və simfonik orkestr üçün konserti» 

1967-ci ildə bəstələnmişdir. Bəstəkarın fortepiano konserti, milli 
musiqi ədəbiyyatında özünəməxsus üsluba malik olmaqla yana-
şı, musiqi-intonasiya, əsərin dramaturji quruluşu və eyni zaman-
da orkestrləşmə qanunauyğunluğu baxımından olduqca maraq 
doğurur. Bu konsertin musiqi fakturasına virtuozluq, rəngarəng-
lik, dinamiklik xasdır. Onların əsasını fortepiano və digər orkestr 
alətlərindən hər birinin tembr xüsusiyyətləri, özünəməxsus tex-
niki cəhətləri, registr imkanları ilə bağlı üsul tətbiqi təşkil edir. 
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Z.Bağırovun fortepiano konserti, onun digər əsərləri kimi, 
intonasiya cəhətdən mürəkkəb deyil, asanlıqla dərk olunur və 
demokratikdir.  

Bəstəkarın fortepiano konserti 3 hissədən ibarətdir. Bu hissə-
lər eyni zamanda bir-biri ilə təzadlı xarakterləri əhatə etmişdir: 

Birinci hissə – sonata Alleqrodur; (Moderato sostenuto), 
onun əsas mövzusu mahnıvari xarakterdə bəstələnmişdir. 

 

 
 
İkinci hissə – Andante cantabile; ənənəvi olaraq lirik-oxu-

naqlı xarakterdədir. 
 

 
 
Üçüncu hissə – Tokkata-rondo. Bu hissənin obraz quruluşu 

«Perpetium mobile» xarakterində bəstələnmişdir. Finalın musiqi 
quruluşu, çox gərgin və eyni zamanda, mübariz xarakter daşıyan 
obrazı ilə əlaqələndirilir.  
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Yuxarıda göstərilmiş üç hissə əsasında, bəstəkar əsərin dra-
maturji quruluşunu həll etmişdir.  

Adı çəkilən fortepiano konsertinin musiqi-intonasiya quruluşu 
olduqca maraqlı və orijinaldır. Əsərin musiqisində, milli intonasi-
yaların, eyni zamanda xalq musiqisinin təsiri olduqca zəngindir. 

Konsertin partiturasında bəstəkarın hər bir orkestr alətinə bö-
yük məhəbbətlə yanaşması duyulur. Orkestr alətlərinin təkrar-
olunmaz koloritini açmaq, orkestrin yalnız ayrı-ayrı qruplarında, 
alətlərin növlərinə aid texniki və ifadəli imkanlarını göstərmək 
üçün, bəstəkar bu əsərində solist və müxtəlif orkestr alətlərinin 
müvafiq, kiçik solo nömrələrinə, virtuoz kadensiyaya, improvi-
zasiyalara yer ayırmışdır.  

Zakir Bağırov «Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün kon-
sert»ində fortepianonu orkestrlə yarışan bir alət kimi göstərməklə 
yanaşı, onu yeni keyfiyyətdə, yəni orkestrin hər bir aləti üçün 
mümkün olan ifadəlilik, texniki imkanlarını və xüsusiyyətlərini də 
üzə çıxarır. O, orkestrin bütün tembr zənginliyini, rəngarəng tembr 
müxtəlifliyini və gücünü fortepianoda əks etdirməyə nail olmuşdur. 

Orkestrin bu və ya digər alətlərinin səslənməsi tembrinə for-
tepianoda nail olmaq üçün bəstəkar çoxlu texniki, ifaçılıq pri-
yomlarından və vasitələrindən istifadə etmişdir. Belə ifadə vasi-
tələrindən çoxlu arfavari üsullardan, kadensiya, dolğun akkord-
lar, oktavalar, ikili notlar konsertin fakturasında geniş yer tutur. 
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Yalnız orkestrin gücünü deyil, həmçinin rəngarəng tembr 
müxtəlifliyini Zakir Bağırov öz konsertində canlandırmaq üçün 
fortepianonun aşağıdan, yuxarı bütün registrlərindən istifadə 
edərək parlaq kontrast və müxtəlif imitasiya effektlərini yarat-
mağa nail olmuşdur. 

Bəstəkar Zakir Bağırovun «Fortepiano ilə simfonik okestr 
üçün konsert»i Azərbaycan musiqi incəsənətində özünəməxsus 
yer tutmuş və çox məşhur ifaçıların repertuarına daxil olmuşdur. 
Müəllif bu əsərində Avropa pianizminin ən gözəl nümunələrindən 
bəhrələnərək, eyni zamanda milli musiqinin intonasiya çalarlarını 
da bu konsertə daxil etmişdir. Bu isə Azərbaycan fortepiano sənə-
tində bəstəkarın özünəməxsus yer tutmasına səbəb olmuşdur.  

 
Tar ilə simfonik orkestr üçün konsert 

 
Zakir Bağırov yaratdığı bütün əsərlərində özündən əvvəlki 

sələflərinin bəstəkarlıq üslubuna sadiq qalmış, bir növ onların 
yaratdıqları musiqi irsini, bəstəkar yazı prinsipini öz prizması 
baxımından inkişaf etdirərək, bir novator kimi çıxış etmişdir. 
Onun instrumental konsert janrında yazdığı «Tar və orkestr üçün 
konserti»ni xüsusilə göstərmək lazımdır. Bəstəkar milli xalq 
çalğı alətlərimizə üstünlük verərək, onların simfonik orkestrlə 
ortaq tembr çalarlarını tapmağa müvəffəq olmuşdur. Tar və 
kamança kimi milli musiqi alətlərimizi simfonik orkestrlə bir-
likdə istifadəsində Z.Bağırov bu alətlərin orkestrlə səslənmə uy-
ğunluğunu göstərməyə çalışmışdır.  

Müəllifin tar konserti, məşhur ifaçı Həmid Vəkilova ithaf 
olunmuşdur. Bəstəkar bu əsər üzərində işləyən zaman tar musiqi 
alətinin texniki imkanlarından istifadə prinsipinə arxalanmışdır. 
Tar üçün yazılmış konsert, milli musiqimizin əsasını təşkil edən 
muğam və lad-məqam xüsusiyyətlərinə əsaslandırılmışdır.  

S.Mirzoyevanın (1990) rus dilində «Doroqi soldata» məqalə-
sindən, Z.Bağırovun «Tar və simfonik orkestr üçün konsert»-inə 
aid fikirləri ilə tanış olmamız çox yerinə düşər. Bu isə məqalədəki 
məlumatların konsertin yaranma tarixinin işıqlandırılmasına, dəqiq-
ləşdirilməsinə böyük kömək göstərməsilə bağlıdır. Məqalə müəllifi 



 699 

S.Mirzoyeva qeyd edirdi ki, Z.Bağırov özü də Böyük Vətən Müha-
ribəsinin bir fəal, fədakar iştirakçısı olduğu üçün, Qələbə gününün 
hər ildönümü onun üçün daha təsirli, daha əziz, daha çox acılı-şi-
rinli xatirələrlə bağlı idi. Bu səbəbdən də Qələbənin 45-ci ildönü-
mündə bəstəkarın sevinci daha da böyük idi, ona bu tarix üçün yeni 
bir əsər tamamlamaq nəsib olmuşdur. Bu əsər – «Tar ilə simfonik 
orkestr üçün konsert» idi. Buna görə də konsertin yaranma tarixini 
1990-cı il kimi qeyd edə bilərik. 

Konsertin I hissəsi Rast və Bayatı-şiraz intonasiyalarına 
əsaslanaraq Allegro agitato tempində 4/4 ölçüdə başlayır. İnto-
nasiyanın melodik quruluşunda, əsasən muğamın intonasiya və 
eyni zamanda muğam-gəzişmə, improvizə imkanlarından çox 
zəngin şəkildə istifadə edilmişdir.  
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II hissə – ənənəvi olaraq, lirik-oxunaqlı obraz əsasında qu-
rulmuşdur. Bu hissə tarın solosu, violonçel və kontrabasların 
müşayiəti ilə başlanır. Hissənin müəyyən lirik (mahnıvari) obra-
zında bəstəkarın yaradıcılığına xas olan melodik intonasiya özü-
nü bariz şəkildə göstərmişdir. 

 

 
 
Bəstəkar bu hissədə tar alətinin səslənmə diapazonu və eyni 

zamanda tembr xüsusiyyətindən ustalıqla istifadə etmişdir. Bu 
hissədə bəstəkar solo alət vasitəsi ilə improvizənin mövcud-
luğunu, şahnaz intonasiyası üzərində gəzişmələrinin əsasında 
qurulmuş virtuoz hissə kimi əks etdirir. 

 

 
Konsertin III hissəsi Allegretto giocoso tempində, 6/8 ölçüdə 

ritmik, oynaq əhval-ruhiyyədə bəstələnmişdir. Əsərin bu hissəsi 
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əvvəlki hissələrdən fərqli olaraq ritmik, melodik xüsusiyyətləri 
ilə fərqlənir. 

Konsertin III hissəsi onun finalı kimi virtuoz xarakterə malik-
dir. Müəllif, konsertin ən geniş texniki həlli kimi, onun III his-
səsində tarın virtuoz imkanlarından olduqca geniş istifadə etmişdir. 
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Kamança ilə simfonik orkestr üçün konsert 
 

Bəstəkar Zakir Bağırovun Kamança və simfonik orkestr 
üçün konserti Azərbaycan musiqi ədəbiyyatında özünəməxsus 
yeri olan bir əsərdir. Bəstəkarın bu əsəri, alətləşdirmə baxımın-
dan çox maraqlı şəkildə qurulmuşdur. Müəllif, musiqi alətinin 
faktura xüsusiyyətlərinə olduqca dəqiq və məqsədyönlü yanaş-
mışdır. Yəni kamança aləti bu əsərdə, müəyyən mənada skripka-
nın tembr səslənmə qanunauyğunluqlarına uyğunlaşdırılmışdır. 
Burada, həm də görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin 
1960-cı illərdə dövri mətbuatda xüsusi qeyd etdiyi folklor ənə-
nələrinin professional musiqidə istifadə yolları haqqında fikirləri 
Zakir Bağırovun yazdığı kamança və simfonik orkestr üçün kon-
sertində öz əksini tapmışdır. Skripka alətində ifaçılıq zamanı üzə 
çıxan virtuoz ştrixlər, texniki imkan qaydaları Zakir Bağırovun 
kamança və simfonik orkestr üçün konsertində də məhz kaman-
ça alətinə məxsus virtuoz ştrixlərli və texniki ifadə vasitələri ilə 
təkrar olunur.  

Bəstəkarın tar və kamança üçün yazılan konsertləri 1991-
2000-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, 
professor Ramiz Quliyevin rəhbərliyi ilə «Xalq çalğı alətləri» 
kafedrasının tədris proqramına daxil edilmişdir.       

Bu barədə onu da qeyd edə bilərik ki, bəstəkarın əsas prinsi-
pi onun milli musiqi keyfiyyətlərini incə xüsusiyyətlərlə əks et-
dirməkdən, milli musiqi alətlərimizin melodik ifaçılıq cəhətləri-
ni yüksək səviyyədə açıb göstərməkdən ibarət olmuşdur.  

Konsert ilk dəfə Tekfen Karadeniz Filarmoni Solistleri və solo 
kamançada Ədalət Vəzirov tərəfindən ifa olunmuşdur.  

Konsert 3 hissəlidir. Əsər kamançanın solo ifası ilə başlanır 
və bilavasitə bütün əsərin dramaturji xüsusiyyətini ilk intonasi-
yalarından bəyan edir. Qeyd etmək lazımdır ki, faktura baxımın-
dan kamança üçün konsert müəllifin bilavasitə instrumental tə-
xəyyülünün çərçivəsində özünü bəyan edir. Əsərin I hissəsi Al-
legretto tempində 4/4 ölçüdə fis moll tonallığındadır.  
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Burada Allegretto və Ad libitum temp dəyişkənliklərinə 
əsaslanan bölümlərə də rast gəlinir. Bu temp dəyişkənlikləri ka-
mança alətinin daha əsaslı şəkildə ifa texnikasını nümayiş etdi-
rilməsi üçün şərait yaradır. Ad libitumda Şüstər və Zabul intona-
siyalarına əsaslanan səslənmə əsasında alətin bir növ bütün tex-
niki imkanları tək solo şəklində verilir. 

 

 
 
Əsərin digər hissəsi miniatür xarakterli forma əsasında qu-

rulmuşdur. Hər iki hissədə fasiləsiz attaca və kadensiya özünü 
göstərir. 

II hissə Adagio ilə kamançanın ad libitum solosu ilə başlayır. 
 

 
 

 
III hissə Rondo formasında yazılmış və Allegretto tempində 

6/8 ölçüdə h-moll tonallığındadır. Bu hissədə triollar, melizmlər, 
qlissandolar əvvəlki iki hissədən fərqli olaraq daha geniş istifadə 
olunur. 
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Əsər, müəyyən mənada lirik və qəmgin xarakterdə yazılmışdır.  
Müəllif, əsərdə öz təxəyyülü çərçivəsində, özünün kontrast 

obrazlarını ifadə edir və orkestrin müşayiəti simfonik konsepsi-
ya çərçivəsində çox maraqlı, əhatəlidir. 

 
ZAKİR BAĞIROVUN OPERA YARADICILIĞI 

 
Zakir Bağırov öz sələflərinin opera və operetta yaradıcılığın-

dakı prinsiplərə sadiq qalaraq, bu prinsipləri öz əsərlərində qoru-
yub saxlamağa çalışmışdır. Belə ki, bəstəkar xalq musiqisinə də-
rindən yiyələnərək onun ümumi xüsusiyyətlərini opera və ope-
retta janrlarına da tətbiq etmişdir. Bəstəkarın yaradıcılığı bu ba-
xımdan Üzeyir Hacıbəylinin «Azərbaycan xalq musiqisinin 
əsaslarını öyrənmək sahəsindəki işimin bir bəstəkar olaraq, mə-
nim üçün əməli əhəmiyyəti o oldu ki, mən «Koroğlu» operasını 
yazdım»1 fikri ilə uzlaşır.   

 
                         

1
 Hacıbəyov Ü. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. Bakı: Yazıçı, 

1985, 154 s. 
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Zakir Bağırovun «Aygün» operası 
 

Zakir Bağırov öz operalarında günün hadisələrini əks etdirməyə 
çalışır. Zakir Bağırovun «Aygün» operası buna bariz nümunədir. 

S.Vurğunun «Aygün» poeması əsasında Z.Bağırov tərəfin-
dən yazılan 3 pərdədən ibarət eyniadlı «Aygün» operası Nazim 
Hacıyevin xatirəsinə həsr olunmuşdur. Z.Bağırovun yaxın dostu 
N.Hacıyev, ona «Aygün» operasının yazılması ideyasını vermiş-
dir. Bu opera 1972-ci ildə tamaşaya hazırlanmış, 1973-cü ilin 
yanvar ayında isə tamaşaya qoyulmuşdur. Bəzi mənbələrdə bu 
operanın hələ 1964-cü ildə yazıldığı göstərilir. 1973-cü ildə 
R.Mustafayevin «Aygün səhnəmizə xoş gəlib», İ.Əfəndiyevanın 
isə ««Aygün» opera səhnəmizdə» adlı dərc etdirdikləri məqalə-
lərdə Z.Bağırovun «Aygün» operasının yaranma tarixi haqqında 
müxtəlif məlumatlar verilmişdir. 

Operanın isə 1964-cü ildə yazılması ilə əlaqədar verilən 
mənbə yanlış olaraq bəstəkarın «Aygün» kinofilminə yazdığı 
musiqi ilə qarışdırılır. Buradan belə məlum olur ki, bəstəkar 
«Aygün» operasını yazmamışdan əvvəl «Aygün» kinofilminə 
musiqi yazmışdır. Məhz bu kinofilmə yazılan musiqi bəstəkarın 
opera təsəvvürlərini formalaşdırmış, düşüncə dairəsini genişlən-
dirərək, operanı yaratmağa xidmət etmişdir. 

Operanın əsas personajları 9 nəfərdən ibarətdir. Buradakı 
personajlardan Aygün – soprano, Elyarın tanışı Şəfiqə – metso 
soprano, Əmirxan – dramatik tenor, Elyar – lirik tenor, Nemət – 
tenor, Nemət və Əmirxanın dostu Məti – tenor, İsmət dayı və 
Əmirxanın dostu Rəfi – bas, Ülkər isə – 5 yaşlı qız rolunda per-
sonaj kimi çıxış edir. 

Opera epiloqunun mühüm dramaturji əhəmiyyətə malikliyi 
də bu haqda məqalələrdə müəlliflər tərəfindən xüsusi qeyd olun-
muşdur. Bəstəkarın epiloqu finalda yerləşdirməsi, onun əsasında 
Aygün və Əmirxanın ilk dəfə səslənən məhəbbət duetini yarat-
ması təsadüfi deyildir. Bu, əsərin əsas qəhramanlarından biri  
Əmirxanın yalnız sonda, «özümlə qarşı-qarşıya, üz-üzə durduq-
dan sonra» sözləri ilə ifadə etdiyi misra həyatının məqsəd və 
mənasını başa düşməsi, anlaması ilə bağlı idi. 
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Beləliklə, hələ 1973-cü ildə, S.Vurğun obrazlarının bəstəkar 
Z.Bağırovun musiqisinin təcəssümündə öz ifadəsini, intensiv 
dramaturji inkişafını tapması qeyd olunmuşdu. 

Operanın müvəffəqiyyətli olmasında ciddi rejissor və çox 
zəhmətli dirijor işi böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur. Bu ba-
xımdan bəstəkar R.Mustafayev dirijoru səhnə əsərinin ikinci 
müəllifi kimi qiymətləndirir. O yazır ki, yalnız böyük səy və is-
tedad sayəsində, dirijor opera partiturasını bəstəkarın ürəyi istə-
diyi kimi tamaşaçıya çatdıra bilər. 

Bu səbəbdən «Aygün» operasının səslənməsində və o za-
mankı müvəffəqiyyətində Azərbaycan Dövlət Opera və Balet 
Teatrının dirijoru, xalq artisti Rauf Abdullayevin özünəməxsus, 
əhəmiyyətli rolu vardır. 

Operanın musiqi dramaturgiyasının açılmasında, müxtəlif 
nüanslar və boyalarla tamaşaçılara çatdırılmasında aktyor heyə-
tinin də böyük rolu olmuşdur. Opera qəhrəmanlarının surətləri-
nin tam açılmasında, canlı, ifadəli olmasında və ümumiyyətlə 
operanın ilk sınaqdan müvəffəqiyyətlə çıxmasında aşağıda adları 
göstərilən artistlərinin böyük səyləri, zəhmətləri, bacarıqları ol-
muşdur. Aygünün ifaçıları – Xədicə və Dilarə Babayevalar; 
Əmirxan surətinin yaradıcıları – Respublikanın əməkdar artisti 
Faiq Mustafayev və Əli Haqverdiyev; Elyar rolunun ifaçıları – 
Adil Məlikov və Vaqif Kərimov; Nemət rolunun ifaçısı – Firu-
din Mehdiyev. Epizodik rollarda iştirak edən artistlər də: 
K.Məmmədov, İ.Məmmədov (Məti rolunda), Q.Əliyev, V.Sulta-
nov (Rəfi rolunda), S.Əzimi, J.Tarayan (Şəfiqə rolunda), A.Əf-
qanlı, V.Tahirov (İsmət surəti), S.Məhərrəmova (xanəndə obrazı) 
və başqaları yadda qalan surətlərin, personajların yaranmasında 
öz bacarıqlarını əsirgəməmişlər. 

Tamaşanın quruluşçu rejissorları Əli Yusifov və Fikrət Sul-
tanov, rəssamı – Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi Ey-
yub Fətəliyev olmuşlar. 

«Aygün» operasının librettosunu Z.Bığırov özü, şair S.Vur-
ğunun eyniadlı poeması əsasında yazmışdır. Bu librettonun qısa 
məzmunu 1972-ci ildə Z.Bağırov tərəfindən tərtib olunmuş 
«Aygün» operasının proqramında göstərilmişdir.  
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Opera ailə-məişət mövzusunda, lirik-dramatik səhnə əsəridir. 
Bu opera F.Əmirovun «Sevil» operasının ənənələrini davam et-
dirir. Operanın musiqi-dramaturji quruluşu, əsasən mahnı janrı 
ilə əlaqələndirilmişdir. Bu baxımdan, əsərdə mahnıvarilik özünü 
bariz şəkildə göstərmişdir. Operanın musiqisində vokal nömrələ-
rin, o cümlədən ariya və ariozoların ardıcıllığı maraq doğurur. 

Buradakı balet və xor nömrələrini də nəzərə alsaq, əsərin hə-
qiqətən dərin dramaturji xəttə malik olması, onun musiqi ifadə 
vasitələri ilə təcəssümu, qəhrəmanların hiss və duyğularının 
yüksək bədii tərzdə tamaşaçılara çatdırılması hadisələrini əks et-
dirən keyfiyyətləri özündə cəmləşdirməsi ilə böyük əhəmiyyətə 
malik olmasının şahidi olarıq. 

I pərdənin 1-ci şəklində Rast intonasiyaları üzərində rəqs və 
«Ömrün ötüşdü şən günləri» qarışıq xor nömrəsi: 
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«Qısqanclıq rəqsi» (Allegro vivace-də). Bu rəqsdə «qısqanc-
lıq» xarakteri politonal intonasiyalarla növbələşir. 

 

 
 

Əsərin mühüm cəhətlərindən biri də əməkçi insanın real hə-
yata münasibəti zəminində, qəhrəmanların ülvi məhəbbətinin 
quruculuq cəsarəti ilə uzlaşması, enişli-yoxuşlu quruculuq fəa-
liyyəti zamanı saf məhəbbətin aşılanması, bu dəyərlərin bir-biri 
ilə sıx bağlılığıdır. 

 
«Qoca Xottabıç» uşaq operası 

 
«Qoca Xottabıç» opera-baleti Z.Bağırovun, həm də digər 

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında ilk dəfə üzə çıxan və 
uşaqlara həsr olunan opera-baletdir. 
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«Qoca Xottabıç» uşaq opera-baleti eyni zamanda balet-pan-
tomima kimi nəzərdə tutularaq bəstəkar tərəfindən 1968-ci ildə 
yazılmışdır. Bəstəkar bu opera-baletin klavirini 1984-cü ildə iş-
ləmişdir. Operanın poetik mövzusu L.Perlovanın, librettosu isə 
S.Nevedovanındır. Opera üç pərdə və dörd şəkildən ibarətdir. 
Birinci pərdədə iki şəkil, digər iki pərdələrdə hər birində bir şə-
kil vardır. Operanı bəstəkar öz dövrünün hadisəsi kimi nəzərdə 
tutur. Bir tərəfdən bu əsər özündə nağıl xarakterini əks etdirirsə, 
digər tərəfdən isə o yeniyetmə məktəbli uşaqların estetik dunya-
görüşünə təsir edir. Buradakı süjet xətti məktəblilərin birbaşa 
zəhmətə, elmə, biliyə yiyələnmə üsullarının, pedaqoji və psixo-
loji baxımdan isə təsir qüvvəsinin metodologiyası kimi çıxış 
edir. Bəstəkar öz dövrünün sovet psixologiyasına əsasən operanı 
ümumbəşəri, beynəlmiləl səviyyədə qurmağa çalışmış, o zama-
nın sovet dövlət quruluşunda mühüm əhəmiyyət kəsb edən xalq-
lar dostluğu prinsipini əsas prinsip kimi əks etdirmiş. Bunun ən 
dolğun ifadəsini biz opera personajları məktəbli Leylanın Qoca 
zənci ilə görüşməsində görürük. Bundan daha öncə operanın iş-
tirakçı personajlarının verilməsində də bu prinsip daha qabarıq 
şəkildə əks olunur. Bunlar (cin) Qoca Xottabıç (bariton), 6-ci -7-
ci sinif şakirdləri Volka Kostılkov (soprano). Leyla (koloratur 
soprano), Qoqa Pilyulkin (metso soprano), Varvara Stepanovna 
(müəllimə – metso soprano), Doktor (həmçinin sanatoriya həki-
mi – bas), sanatoriyada dincələn Neftçi (tenor), Qoca zənci 
(bas), Kənız (balet) (məktəblilər, sanatoriyada dincələnlər, kənd-
li zəncilər, plantasiyaçılar, cinlər, xor, balet). 

Bəstəkar bu operada cin Qoca Xottabıç surətində, onun seh-
rinin qüvvəsi ilə məktəbli Volkaya imtahanda kömək etmək istə-
yi, Leylanı uçurtmaq, Qoqanı isə it kimi hürdürməsi hadisələrini 
verməsi, son olaraq bunların hamısının gərəksiz olmasını əks et-
dirməsi, məktəbyaşlı uşaqların hər zaman elmə, biliyə yiyələn-
məsi, onların yalnız bu cəhətlərə güvənməsinin daha vacib ol-
ması prinsipini əsas məsələ kimi qarşıya qoyur. 

 «Qoca Xottabıç» operasının musiqisinin əsasını real, canlı-
məişət intonasiyaları təşkil edir. Belə intonasiyalar opera musi-
qisinin dinamikliyinə, təsvir olunan simaların canlı alınmasına, 
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musiqililiyinə, davranış və hisslərinin səmimiliyinin təbii ifadə-
sinə zəmin yaradır. Bu səbəbdən, məişət musiqisinin müxtəlif 
janrlarından, yəni çoxsaylı mahnı və rəqs çeşidlərindən-balet, 
ritmik rəqs, vals, ekssentrik, ekzotik rəqslər və s. istifadə edərək 
və həmçinin vokal intonasiyalarının müxtəlif quruluşlarını tətbiq 
edərək, oxunan səs vasitəsi ilə, bəstəkar əsərdə iştirak edən hər 
şəxsin fərdi psixoloji durumunu açmağa nail ola bilmiş, onların 
xasiyyət və temperament xüsusiyyətlərini, tükənməz hiss, həyə-
can, təəssüratlarını, ürəklərinin emosional zənginliyini, daxili 
məzmunlarını, səmimiliklərini dinləyiciyə, tamaşaçıya çatdıra 
bilmişdir. 

 
Cinlərin rəqsi 

 

 
 
 

ZAKİR BAĞIROVUN MUSİQİLİ KOMEDİYALARI 
 

Zakir Bağırovun musiqili komediyalarından həm «Kəndimi-
zin mahnısı», həm də «Qaynana» musiqili komediyaları mühüm 
məişət hadisələrini özündə cəmləşdirir. Operettalarda mənfi ob-
razlarla müsbət obrazların kontrastlığı aydın şəkildə üzə çıxır. 
Burada da üstünlük saf məhəbbətə və sevgiyə verilir. Bunu 
«Kəndimizin mahnısı» musiqili komediyasında Almasla Lətifin, 
«Qaynana» musiqili komediyasında isə Ayazla Sevdanın obraz-
larında görmək olar. Opera və operettalarda haqqın öz yerini tut-
ması əsas götürülür. 

Ü.Hacıbəylinin operettaları ilə bəstəkarın operettaları arasında 
bir çox yaxın cəhətlər özünü göstərir. Zakir Bağırov öz yaradıcı-
lığında opera və operetta janrına müraciət etməklə dahi bəstəkarın 
ənənələrini davam etdirmiş və qoruyub saxlamağa çalışmışdır. 
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«Kəndimizin mahnısı» musiqili komediyası 
 

«Kəndimizin mahnısı» Zakir Bağırovun ilk səhnə əsəri ola-
raq, 1959-cu ildə Ş.Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili 
Komediya Teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. Komediyanın lib-
rettosunun müəllifləri Kərim Kərimovun və Ənvər Əlibəylinin 
bu sahədə ilk işləri olmuşdur. Əsərin mövzusu kənd zəhmət-
keşləri və incəsənət işçilərinin qarşılıqlı münasibətlərinə, fəaliy-
yətlərinə, zəhmət və istirahətlərinə, onların musiqiyə və incəsə-
nətin başqa növlərinə münasibətlərini göstərməyə, estrada musi-
qisinin, xalq yaradıcılığının təbliğinə, xalq içərisində yetişən is-
tedadların tərənnümünə və bunlarla yanaşı, incəsənəti mənfəət, 
müftə gəlir, yemək-geymək-içmək mənbəsinə çevirənləri tənqid 
və ifşa etməyə, onların iç üzünü göstərməyə, sənəti gözdən sa-
lanları gülüş hədəfinə çevirməyə və beləliklə, son nəticədə, on-
larla mübarizəyə yönəldilmişdir. 

Qeyd etməliyik ki, əsərin əsas konflikti, müftəxorların – zəh-
mətsiz, əziyyətsiz haqqsız pul, gəlir əldə edənlərin – fırıldaqçı 
Brilyantov və onun xalturaçı-saxtakar artistlər briqadasının yo-
lunda, qəflətən, halal zəhmətləri ilə keçinənlərin – əsl artistlərin – 
Rəfiyev və onun orkestrinin peyda olması və Brilyantovgilin, 
özlərinə yol açmaq qazancı, gəliri - konsertə görə verilən pulu 
qaçırmamaq, ələ keçirmək məqsədi ilə, yollarında peyda olmuş 
əngəli, rəqib sandıqları Rəfiyevi yox etmək və orkestrinin verə-
cəyi konserti əngəlləmək üçün, gördükləri tədbirlərdən ibarətdir. 

«Kəndimizin mahnısı»nda Zakir Bağırov musiqisi ilə, libret-
to müəllifləri isə sözlərilə, müsbət obrazlarla yanaşı, incəsənəti 
gözdən salan, onun sıralarına təsadüfi düşən sənət adamlarının 
ümumiləşdirilmiş mənfi surətini səhnədə canlandırmağa çalış-
mışdılar. Bu baxımdan əsər geniş əxlaqi, estetik, mədəni-mənəvi 
tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. 

«Kəndimizin mahnısı» musiqili komediyasında ariyalar, 
ariozolar, ariyettalar, vokal partiyalar, duetlər, xor nömrələri, 
mahnılar, rəqslər özünəməxsus yer tutur. Musiqili komediyada 
növbələşən musiqi nümunələri proqramlı şəkildə tərtib olunmuş-
dur. Bu musiqili komediyada müsbət və mənfi personajlar qrup-
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laşmış şəkildə xarakterizə olunur. Müsbət persionajlara Lətif, 
Almaz, Kazbek, Zemfira, mənfi personajlara isə Brilyantov, Rə-
fiyev,  Qaçay,  Dadaşlı və b.  misal  göstərmək  olar.  Musiqili  ko-
mediyada iri xor nömrələri ilə tamamlanan səhnələr özünəməx-
susluğu ilə seçilir. Musiqi parçalarının məna və məzmununu də-
rindən hiss edərək tərtib etməsi bəstəkarın ürəkdən gələn maraq-
lı və gözəl musiqi səhnələrini yaratmasına səbəb olur. 

«Kəndimizin mahnısı» musiqili komediyasında ayrı-ayrı su-
rətlərin dilindən oxunan mahnılar və ansambl nömrələri çox gö-
zəl kompozisiya prinsiplərinə əsaslanır. 

II pərdədə Almasın ariyası «İlqarı ucuz tutdun»: 
 

 
 
III pərdədə isə Lətifin ariyası: 
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IV pərdədə Güloğlanın mahnısı: 
 

 
 

«Kəndimizin mahnısı» sovet dövrünün sosial-məişət və siya-
si tələblərinə cavab verir. Və bununla yanaşı əsərdə bədiilik, 
özünəməxsus xəlqilik qorunub saxlanılıb və zamanın tələblərinə 
cavab verərək müasir dövrdə öz dəyərini itirməyib. Keçmişə nə-
zər yetirərkən bu musiqili komediya ətrafında yaranan rəylər, fi-
kirlər yarım əsr keçməsinə baxmayaraq, onları biz indi də ma-
raqla müşahidə edə bilərik. «Kəndimizin mahnısı»nın premye-
rasından sonra müxtəlif rəylərin şahidi oluruq: Alp Ağamirov 
1959-cu il «Kommunist Azerbaydjana» qəzetindəki məqaləsində 
Zakir Bağırovun «Kəndimizin mahnısı»ndakı musiqisini bəyə-
nərək, onu maraqlı və gözəl saymışdır. O, finaldakı xorun qüv-
vətli olmasını və sovet kəndini, onun adamların əzəmətlə tərən-
nüm etdiyini qeyd edir. Cəfər Əliyev həmin il «Bakinskiy rabo-
çiy» qəzetində çıxan məqaləsində Zakir Bağırovun canlı, melo-
dik musiqisini «Kəndimizin mahnısı»nda ürəkaçan, sevindirici 
bir hal kimi dəyərləndirmişdi. O, bu musiqinin orijinal, təravəili, 
xalq mahnıları və rəqslərinə mənsub milli koloritli (rəng əhəngli) 
olduğunu yazır.  

Əsərin musiqisinə dair mütəxəssislər tərəfindən də müxtəlif 
fikirlər söylənilmişdir. Məsələn, Qubad Qasımova görə (1959), 
Zakir Bağırov komediyanın mətnini dərindən dərk edərək, ona 
uyğun şən, oynaq, bəzən dinləyicini valeh edən mahnılar və xor 
yaratmışdır. Bəstəkarın musiqisinin çoxçeşidliliyinə də diqqət 
çəkdirilir. Daha sonraki illərdə N.Bağırov 1993-cü ildə Zakir 
Bağırova həsr olunmuş broşürda qeyd edir ki, «Kəndimizin 
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mahnısı»nın musiqisinin lirik olub, özündə çoxlu miqdarda kon-
sert epizodlarını, estrada mahnılarını, duetləri, ariyaları, kütləvi 
rəqs və xor səhnələri çəmləşdirdiyini qeyd edir. Əsərin dəyərli 
cəhətləri və özlərini musiqi dramaturgiyasında daha qabarıq şə-
kildə göstərən xüsusiyyətlər kimi, o, gözəçarpan dramaturji bü-
tövlüyü, yığcamlığı, məqsədyönlü, məntiqi qarşılıqlı əlaqə prin-
siplərini nəzərə çatdırır. Bunlarla yanaşı, Bağırov əsərdə çoxlu 
miqdarda mövcud olan leytmotivlərin (məsələn, əsər boyu səslə-
nən kənd mövzusu leytmotivi, məhəbbət mövzusu leytmotivi) 
mühüm funksiyalara-vəzifələrə malik olduqlarını, əhəmiyyətlə-
rini göstərir. Onların əsas funksiyalarından biri kimi, məsələn, 
əsərin tamlığını, bütövlüyünü təmin etməyi qeyd olunur.  

 
«Qaynana» musiqili komediyası 

 
Zakir Bağırovun «Qaynana» operettası (librettosu Məjid Şam-

xalovundur) çox geniş yayılmış, hamı tərəfindən ən tanınmış, özü-
nə asanlıqla məşhurluq, şöhrət qazanmış əsərlərdən biridir. 

Musiqili komediyalar üzrə keçirilmiş Ümumittifaq müsabi-
qədə mükafata layiq görülmüş bu əsəri, geniş kütləyə sevdirən 
onun sadə, səmimi yumoru, gözəl musiqi dramaturgiyası, aydın, 
əyləncəli librettosu, ürəyəyatan, xalq ənənələrinə əsaslanan mu-
siqisi olmuşdu. Buna həmçinin libretto müəllifinin – Məcid 
Şamxalovun respublikanın əməkdar artisti olaraq, uzunmüddətli 
səhnə təcrübəsinə malikliyi və bu səbəbdən də onun dramatik 
cəhətdən çox da mürəkkəb olmayan, lakin məzmunlu, tamaşaçı 
zövqünə uyğun libretto tərtib edə bilməsi də əsas idi. 

Bəstəkarın musiqili səhnə əsərlərinin məzmunlarının sadəli-
yi, komik-məişət süjetliliyi və musiqililiyi, dramatik situasiyala-
rın kəskinliyi onu geniş xalq kütlələrinə anlaşıqlı etmiş və sev-
dirmişdir. Obrazların musiqi dəqiqliyi, melodikliyi tamaşaçıların 
böyük marağına səbəb olaraq, Azərbaycanın təcəssüm edilən 
dövrünün məişətinin bəzi cəhətlərinin, qüsurlarının aşkara çıxa-
rılmasına, tənqid olunmasına kömək edir. 

Əyləncəli məzmunlara malik olan, məişət eybəcərliklərini 
kəskin tənqid edən musiqili-səhnə əsərlərində, bəstəkar Azər-
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baycan qadınının hüquqlarını, onun cəmiyyətdə, ailədə müstə-
qilliyini müdafiə edir, köhnə qayda-qanunları tənqid edərək, 
Azərbaycan qadınının əsarətdən azad edilməsi uğrunda səylər 
göstərir, ərlə arvad arasında bərabərlik məsələlərini tərənnüm 
edir. Öz musiqili səhnə əsərləri ilə bəstəkar savadsızlığı, geriliyi 
ləğv etməyə, elmə, mədəniyyətə yiyələnməyə, insanpərvərliyə, 
qarşılıqlı hörmət və diqqətə, həssaslığa çağırırdı. 

Yuxarıda qeyd edilmiş mövzu və ideyalar, qismən, bəstəka-
rın 1974-cü ildə yazdığı dörd pərdəli «Qaynana» musiqili kome-
diyasında təcəssüm edilmişdir. Əsərin mövzu və ideyaları səkkiz 
obrazın üzərində cəmlənmişdir. Bu surətlər aşağıdakılardır. 

1. Ayaz – bəstəkar, Cənnətin oğlu, 30-35 yaşında. 2. Cənnət – 
əzazil qayınana, 60-65 yaşında. 3. Sevda – Ayazın arvadı, 25-27 
yaşında. 4. Zərifə (Afət) aktrisa, 22-25 yaşında. 5. İlqar – Aya-
zın dostu, rejissor, 30 yaşında. 6. Mülayim – İlqarın anası, 60 
yaşında. 7. Sədaqət – Cənnətin yaxın qohumu, 25 yaşında. 8. Əli – 
Cənnətin qardaşı oğlu, 35 yaşında.  

Süjeti müasir həyatdan götürülmüş bu əsərin səkkiz obrazın-
dan beşi qadın surətidir. Bu qadın surətlərindən ikisi: Cənnət və 
Mülayim – yaşlı qadın (60-65 yaş), üçü isə: Sevda, Zərifə, Səda-
qət (22-27 yaşında), gənc qadın surətləridir. 

Bu musiqili komediyada Cənnətin yaxın qohumu Sədaqətin 
vokal partiyası yoxdur. 

Bu musiqili komediya 4 pərdədən ibarət olub, proqramlı 
nömrələrdən təşkil edilmişdir, 4-cü pərdə final səhnəsidir. 

«Qaynana» musiqili komediyasının müvəffəqiyyətində Şıxəli 
Qurbanov adına Musiqili Komediya Teatrının aktyor kollektivi-
nin, dirijorunun, səhnə tərtibatçısının, quruluşçu rejissorun, rəs-
samın rolu böyükdür. Onların ümumi səyi nəticəsində unudulmaz 
tamaşa yaradılmışdır. Əsərin baş rolunun ifaçısı Respublikanın 
əməkdar artisti Nəsibə Zeynalova olmuşdu. M.Əhmədov – Ayaz, 
Z.Quliyeva – Sevda, R.Əliyeva – Zərifə, N.B.Bağırov – İlqar, 
N.Behbudova – Mülayim, D.Seyidzadə – Sədaqət rollarının ifa-
çıları olmuşlar. Onların hər biri öz payına düşən rolun öhdəsindən 
ustalıqla, məharətlə gəlmişdi.  
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Tamaşanın quruluşçu rejissoru N.Şərifov, rəssamı B.A.Mir-
zəzadə, baş dirijoru Kamal Abbasov olmuşdur. 

Bəstəkarın bu komediyaya yazdığı musiqi aydın və rənga-
rəngdir. O, keçmişi və gələcəyi musiqi dili ilə açmışdır. Xalq 
musiqisindən məharətlə istifadə edən bəstəkar musiqidə mürək-
kəb, «zəhmli» intonasiyalarla şən, aydın musiqi parçalarını əla-
qələndirir. Tamaşa boyu «hirsli» intonasiya motivi qırmızı xətlə 
keçir. Bu da şən əhval-ruhiyyəli tamaşa ilə ziddiyyət təşkil edir. 
Mürəkkəb vokal nömrələr – ariya və duetlər, rəqs epizodları dra-
maturgiyanın fasiləsiz inkişafı və digər cəhətlər bu komediyanı 
formasına görə komik opera janrına yaxınlaşdırır. 

Cənnət və İlqarın səhnəsi: 
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12-ci nömrə Cənnət xala və Afətin variasiyalı deyişmə səhnəsi: 
 

 

 
 

Sənətşünas Ramiz Zöhrabov 1986-cı ildə Z.Bağırovun musi-
qili komediyasına dair fikirlərini «Ədəbiyyat və incəsənət» qə-
zetində belə ifadə etmişdir ki, «Qaynana» musiqili komediyasın-
da bəstəkarın istedadı xüsusilə öz parlaq təcəsümünü tapıb. Bu 
əsər təkcə respublikamızda deyil, onun hüdudlarından uzaqlarda – 
Orta Asiya respublikalarında, həmçinin Bolqarıstanda müvəffə-
qiyyətlə tamaşaya qoyulmuşdur. Sadə və nikbin yumor, libretto 
ilə uzlaşan ürəyəyatımlı musiqi, əsərin müvəffəqiyyətini təmin 
edən məziyyətlərdəndir. 

Beləliklə, görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Zakir Bağırovun ya-
radıcılığına yekun vuraraq deyə bilərik ki, musiqimizin bir çox 
janrlarında yadda qalan, dəyərli əsərlər yaratmış bəstəkar xüsusi 
dəst xətti ilə musiqi tariximizdə özünə məxsus yer tutmuşdur. 
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XIV fəsil 
 

QƏMBƏR HÜSEYNLİ 
 

(1916-1961) 
 

 
 

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin hər bir nümayəndəsi 
onun formalaşması və inkişafına öz töhvəsini vermişdir. Hansı 
janrda və üslubda işləməsindən asılı olmayaraq, bəstəkarlarımız 
son məcrada bir məqsədə – milli musiqimizin çiçəklənməsinə, 
sərhədləri aşaraq, dünyaya mədəniyyətimizi tanıtmağa xidmət 
etmişlər. Belə bəstəkarlardan biri də Əməkdar İncəsənət Xadimi 
Qəmbər Hüseynli idi.  

Onun adı çəkiləndə, yəqin ki, hər kəsin xəyalında uşaqlıqdan ha-
mıya doğma olan “Cücələrim” mahnısı canlanır. Yeri gəlmişkən 
qeyd edək ki, bu mahnının yaranmasından 60 ildən çox vaxt ötür. 
Lakin Qəmbər Hüseynli mədəniyyət tariximizə təkcə "Cücələrim"in 
deyil, bir çox başqa lirik səpkili, dolğun məzmuna və mənalı mətnə 
malik mahnılar, romanslar, habelə kamera musiqisi sahəsində əsər-
ləri, dram tamaşalarına yazdığı musiqi ilə daxil olmuşdur.  
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Q.Hüseynli musiqi təşkilatçılığı, folkloristika sahələrində də 
xidmətlərə malikdir. Onun rəhbəri olduğu "Sazçı qızlar" an-
samblı Azərbaycanda aşıq musiqisinin təbliği və yayılmasında 
böyük rol oynamışdır.  

Qəmbər Hüseynli 4 aprel 1916-cı ildə Gəncə şəhərində dün-
yaya göz açıb. Atası Məşədi Muxtar dəmirçi, anası Cavahir ev-
dar xanım idi. Ailənin ikinci oğul övladı olan Qəmbərin zehni 
qabliyyəti, gözəl hafizəsi var idi. 6 yaşında atasını itirsə də, əmi-
si Xəlil kişi və böyük qardaşı Məmməd onun təhsil alması üçün 
hər cür şərait yaratmağa çalışırdılar.  

1925-ci ildə Q.Hüseynli Gəncədə birinci dərəcəli məktəbdə təh-
sil almağa başlayır. Gəncənin musiqi mühiti, saz-söz məclisləri tə-
bii ki, onun bir şəxsiyyət və musiqiçi kimi formalaşmasına böyük 
təsir göstərmişdir. Bəstəkarın yaradıcılığına həsr edilən "Qəmbər 
Hüseynli" kitabında oxuyuruq: "Gəncənin musiqi mühiti, çal-çağır 
məclisləri, xüsusilə Qarabağdan el şənliklərinə və konsertlərə dəvət 
olunan görkəmli xalq sənətkarlarından Cabbar Qaryağdı oğlu, Se-
yid Şuşinski, Bülbül, Malbəyli Həmid, Xan Şuşinski, Qurban Pi-
rimov, Məşədi Cəmil Əmirov və başqalarının çıxışları musiqiyə 
sonsuz marağı olan balaca Qəmbərə qüvvətli təsir göstərmişdir."1 
Onu da vurğulamaq istərdik ki, bu kitabın müəlliflərindən biri olan 
professor, musiqişünas Bayram Hüseynli Qəmbər Hüseynlinin ata 
tərəfdən yaxın qohumu olsa da (bəzi mənbələrdə göstərilir ki, 
Q.Hüseynli Bayram müəllimin əmisi nəvəsi idi), əslində onlar bir-
likdə böyüdüklərindən, bir-birini qardaş hesab edirdilər. 

1929-cu ildə Qəmbər Hüseynli Gəncə Pedaqoji texnikumuna 
daxil olur. Lakin musiqiyə böyük həvəs göstərən gələcək bəstə-
kar paralel olaraq Orta ixtisas musiqi məktəbinin tar sinfinə də 
qəbul olunur. Həmin məktəbdə o məşhur pedaqoq Həmzə Əliye-
vin sinfində təhsil alır. Təbiətin ona bəxş etdiyi musiqi duyumu, 
gözəl hafizə və tez qavrama Qəmbərə tez bir zamanda məktəbin 
aparıcı şagirdlərindən birinə çevrilməyə imkan verir. Həmin il-
lərdə bu məktəbdə görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun da təhsil 
aldığını qeyd etmək lazımdır.  

                         
1 Hüseynli B., Xəlilov V. Qəmbər Hüseynli. Bakı, 1997, s. 7. 
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İllər ötür, Qəmbər Hüseynli tarda muğamların ifasını getdik-
cə daha da təkmilləşdirir. 1934-cü ildə o Gəncə Orta ixtisas mu-
siqi məktəbini tar sinfi üzrə müvəffəqiyyətlə bitirərək, təhsilini 
davam etdirmək üçün Bakıya gəlir və burada Azərbaycan Dövlət 
Musiqi Texnikumunun violonçel sinfinə qəbul olunur. Lakin 
onun musiqi istedadını, bəstəkarlığa olan böyük həvəsini nəzərə 
alaraq, iki ildən sonra bəstəkarlıq şöbəsində təhsilini davam et-
dirməsinə icazə verilir. Q.Burşteynin sinfində təhsil almağa baş-
layan gənc bəstəkar çox keçmədən bu sahədə ilk uğurlu addım-
larını atır. Cəfər Cabbarlının sözlərinə "Tellər oynadı" mahnısı 
məhz həmin illərin bəhrəsidir.  

XX əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycanda mədəniyyət sahə-
sində yüksəliş dövrü yaşanırdı. Müxtəlif musiqi kollektivləri, 
təhsil ocaqları, yaradıcı birliklər meydana çıxır, Q.Hüseynli də 
respublikanın mədəni həyatında yaxından iştirak edir. Bu səbəb-
dən onun təhsilində müəyyən fasilə yaranır. Lakin bəstəkarlıq 
peşəsinə son dərəcə məsuliyyətlə yanaşaraq, o təhsilini davam 
etdirmək məqsədilə 1951-ci ildə yenidən A.Zeynallı adına Orta 
İxtisas Musiqi məktəbinin bəstəkarlıq şöbəsində bu sənətin sirlə-
rinə yiyələnməyə davam edir. Görkəmli pedaqoq, bir sıra Azər-
baycan bəstəkarını yetişdirmiş professor B.İ.Zeydmanın sinfində 
oxuduğu illər Q.Hüseynlinin bir bəstəkar kimi püxtələşməsində 
böyük rol oynayır. O, diplom işi olaraq M.Seyidzadənin libretto-
su əsasında "Qızıl quş" operasını yazaraq, təhsilini tamamlayır. 
Ömrünün son illərində bəstəkar bu əsər üzərindəki işi tamamla-
yaraq, onu səhnələşdirmək arzusunda idi. Təəssüflər olsun ki, bu 
ona nəsib olmadı.  

1930-40-cı illərdə Azərbaycanda mədəni-maarif, musiqi təh-
sili sahəsində quruculuq işlərində Q.Hüseynli də fəal iştirakçı ki-
mi tanınırdı. 1939-cu ildə o, Şuşa musiqi texnikumuna direktor 
vəzifəsinə təyin edilir. Bu vəzifədə ikən bəstəkar musiqi təhsili-
nin təşkili, tələb olunan tədris proqramlarının hazırlanması kimi 
mühüm işlərlə məşğul olur.  

Bir ildən sonra, 1940-cı ildə Q.Hüseynli Bakıya çağrılır. Bu-
rada o Azərbaycan filarmoniyasındakı xalq çalğı alətləri orke-
strinə dirijor köməkçisi təyin edilir. Bununla yanaşı, Ü.Hacıbəy-
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li tərəfindən ona filarmoniyanın nəzdində "Sazçı qızlar" an-
samblı təşkil etmək, sonradan isə ona rəhbərlik etmək həvalə 
olunur. Q.Hüseynli bu çətin, lakin maraqlı işin öhdəsindən uğur-
la gəlir. Buraya cəlb olunan qızlar aşıq sənəti nümunələri ilə ya-
xından tanış olur, sazda çalmağı öyrənir, ansambl şəklində ifa 
etmək bacarığına yiyələnir. Kollektiv üçün uyğun repertuarın 
yaradılması, ona istər sırf aşıq havaları ilə yanaşı, bəstəkarın özü 
tərəfindən yazılan musiqi nümunələrinin daxil edilməsi məhz 
Q.Hüseynlinin üzərinə düşən vəzifələrdən idi. 

Musiqişünas R.Zöhrabov yazır: "Bəstəkar yeni kollektivin 
repertuarını yaratmaq qayğıları ilə yaşayır. O, şamxorlu aşıq 
Teymur Hüseynovun ifasından 55 ənənəvi aşıq havasını nota 
köçürür, onları sazçı qızlar ansamblı üçün işləyir. Bəstəkar an-
sambla repertuar düzəltmək işinə iki mövqedən yanaşır: bir tə-
rəfdən o, ənənəvi aşıq melodiyalarını ansambl üçün işləyir, digər 
tərəfdən isə özü də aşıq musiqisi üslubunda orijinal melodiyalar 
bəstələyir. Bu gün də səslənən həmin əsərlərdə biz ən demokra-
tik janr – aşıq havalarının intonasiya boyalarını, onun ifaçılıq 
manerasını, saz alətinə məxsus ahəngləri eşidirik."1 

"Sazçı qızlar" ansamblında qazandığı zəngin təcrübəni bəstə-
kar sonralar, 1946-51-ci illərdə Gəncə Filarmoniyasındakı fəa-
liyyəti dövründə də müvəffəqiyyətlə tətbiq edirdi. O filarmoni-
yanın nəzdində mövcud olan musiqi kollektivlərinin işinin daha 
peşəkar şəkildə təşkil olunmasında, yeni repertuarın tərtibi isti-
qamətində səylə çalışır. Bəstəkar həmin dövrdə filarmoniyanın 
nəzdində aşıqlardan ibarət xor yaradır. Həmin illərdə filarmoni-
yada işləyən Aşıq İslam Yusifov xorun rəhbəri, Q.Hüseynlinin 
yaxın əməkdaşı idi. Ümumiyyətlə, bu illərdə onun musiqi folk-
loruna, xüsusilə də aşıq yaradıcılığına marağı daha da artır.  

Bununla yanaşı, Q.Hüseynli Gəncə Dövlət Dram teatrında 
musiqi hissə müdiri kimi də işləyir. "Həmin illərdə Gəncə Döv-
lət Teatrında oynanılan tamaşaların təhlili və orada iştirak edən 
aktyorların; ayrı-ayrı sənət adamlarının xatirələri göstərir ki, is-
tedadlı bəstəkar hələ o vaxtlar "Teatr və musiqi" probleminin 

                         
1 Zöhrabov R. Bəstəkarlarımız haqqında söz. Bakı, 1995, s. 46. 
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mahiyyətini yüksək qiymətləndirmiş, problemin praktik həllinə 
müsbət təsir göstərən real tədbirlər həyata keçirməyə nail olmuş-
dur. Tamaşalara yazılan musiqi və ayrı-ayrı tamaşaların musiqisi 
sahəsində əsaslı dönüş yaratmışdır"1. 

Teatrda işlədiyi müddət ərzində Q.Hüseynli 6 pyesə musiqi 
yazır. Bunlar H.Cavidin "Şeyx Sənan", Zeynal Xəlilin "Qatır 
Məmməd", Cəfər Cabbarlının "Almaz" və "Solğun çiçəklər", 
Ə.Haqverdiyevin "Bəxtsiz cavan", A.Şirvanzadənin "Namus" 
dramları idi.  

1951-ci ildən bəstəkar fəaliyyətini yenidən Bakıda davam et-
dirir. Radio Verilişləri İdarəsinin xalq çalğı alətləri orkestrində 
dirijor kimi çalışmaqla yanaşı, bərpa edilən "Sazçı qızlar" an-
samblının bədii rəhbəri kimi də öz işini yerinə yetirir.  

S.Qurbanəliyeva, İ.Rəfibəyli, N.Seyfullayeva tərəfindən ya-
zılan "Qəmbər Hüseynli yaradıcılığı milli ənənələr kontekstin-
də" kitabında onun Dövlət Filarmoniyasının Radio Verilişləri 
İdarəsinin xalq çalğı alətləri orkestrində işlədiyi dövr yüksək 
qiymətləndirilir. Müəlliflər göstərir: "1940-cı ildən başlayaraq 
müxtəlif vaxtlarda həmin orkestrlərdə dirijor vəzifəsində çalışan 
sənətkar ayrı-ayrı ifaçıların və bütövlükdə kollektivin bədii-tex-
niki ifaçılıq qabiliyyətlərinin daha da inkişafı üçün yeni imkan-
lar axtarır, onların məqsədyönlü formalaşmasına çalışırdı."2 

Daha sonra kitabda Q.Hüseynlinin sayəsində ənənəvi Azər-
baycan xalq çalğı alətləri olan tar, saz, kamança, balaban və di-
gərlərinin orkestrdə daha qabarıq səslənməsi, onların istər solo, 
istərsə də ansambllardakı rolunun artırılması məqsədilə repertua-
ra yeni əsərlərin daxil edilməsi, habelə bəstəkarın özünün də be-
lə əsərlər yazdığı vurğulanır. Qeyd olunur ki, müəllif Dövlət Fi-
larmoniyasının orkestri üçün 40-cı illərin əvvəllərində bir sıra 
instrumental pyeslər, o cümlədən "Yeddi gözəl rəqsi", "Qızlar 
rəqsi" və başqalarını yazır.  

Xalq musiqisinə, aşıq yaradıcılığına olan maraq bəstəkarın 
bütün həyat və yaradıcılığı boyu davam etmişdir. Qəmbər Hü-
                         

1 Hüseynli B., Xəlilov V. Qəmbər Hüseynli. Bakı, 1997, s. 14. 
2 Qurbanəliyeva S., Rəfibəyli İ., Seyfullayeva N. Qəmbər Hüseynli yara-

dıcılığı milli ənənələr kontekstində. Bakı. 2006, s. 10. 
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seynli fəaliyyətinin bir sahəsi də musiqi nümunəlrəinin toplan-
ması və nota salınması ilə bağlıdır. 50-ci illərin sonunda o, Xalq 
Yaradıcılıq Evi ilə əməkdaşlıq edir, aşıq havalarının toplanılma-
sı işi ilə özünə xas səy və enerji ilə məşğul olur. Q.Hüseynlinin 
bilavasitə iştirakı ilə tanınmış aşıqlardan biri - Aşıq Teymur Hü-
seynov Bakıya dəvət edilir, onun ifasından bəstəkar Gəncə-Qa-
zax zonasında yayılan 55 aşıq havasını nota köçürür. Bu ha-
valardan ikisi - "Dilqəmi" və "Baş müxəmməs"in səs və forte-
piano üçün işlənmiş nümunələri 1961-ci ildə Azərbaycan Aşıq-
larının I Qurultayı ərəfəsində dərc edildi.  

1961-ci ildə Qəmbər Hüseynlinin Azərbaycan mədəniyyəti və 
incəsənəti sahəsindəki fəaliyyətini nəzərə alaraq, ona "Əməkdar İn-
cəsənət Xadimi" fəxri adı verilir. Bəstəkar həmin ildə 45 yaşında 
ikən Bakıda vəfat edir. Onu doğulduğu Gəncə şəhərində dəfn edilir.  

 
*** 

 
Bəstəkarın yaradıcılıq baxımından əsas maraq dairəsi vokal 

musiqi ilə bağlı olmuşdur. İlk "Tellər oynadı" mahnısından başla-
yaraq, dünyanı dolaşan "Cücələrim" mahnısınadək bir çox yadda-
qalan, ifadəi melodiyaya və mənalı mətnə malik mahnı və ro-
mansların müəllifi olan Qəmbər Hüseynli bu sahədə öz dəst-xətti-
nə malik bəstəkarlardan biri kimi tanınır. Üç yüzə yaxın mahnı və 
romansa müəlliflik edən bəstəkar (bunu R.Zöhrabovun yuxarıda 
göstərilən oçerkində oxuyuruq), rəngarəng obrazlı, geniş əhatə 
dairəsinə malik nümunələr yaratmağa müvəffəq olmuşdur. 

Bəstəkarın vokal yaradıcılığını nəzərdən keçirmədən öncə 
onun müraciət etdiyi şairlər haqda bir neçə söz demək istrərdik. 
Q.Hüseynlinin mütailəyə olan marağı, gözəl ədəbi zövqü onun 
mahnı və romanslarının mətnində özünü büruzə verir. O, Niza-
mi, Ömər Xəyyam, Nəbati, Cəfər Cabbarlı, Aşıq Ələsgər, Sə-
məd Vurğun, Zeynal Xəlil, Osman Sarıvəlli, Ənvər Əlibəyli, 
Bəxtiyar Vahabzadə, Hüseyn Arif, Ələkbər Ziyatay, Nəriman 
Həsənzadə və digərlərinin poeziyasına müraciət edərək, müxtəlif 
məzmunlu lirik miniatürlər yaratmışdır.  
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Q.Hüseynlinin vokal əsərlərini dövrünün ən görkəmli mü-
ğənnilərindən Şövkət Ələkbərova, Nərminə Məmmədova, Sara 
Qədimova, Tükəzban İsmayılova, Gülağa Məmmədov və başqa-
ları həvəslə öz repertuarlarına daxil edərək, illər boyu ifa edirdi. 
Xüsusilə bu sözləri mahnılara şamil etmək olar.  

Qəmbər Hüseynlinin mahnı və romansları milli musiqinin 
bütün müsbət məziyyətlərini özündə ehtiva edir. Ü.Hacıbəyli, 
A.Zeynallı ənənələrinin davamçısı kimi çıxış edən Q.Hüseynli 
bu tendensiyaları öz yaradıcılığında inkişaf etdirməyə müvəffəq 
olmuşdur. Bəstəkarın romanslarında onun üslubunun səciyyəvi 
cəhətləri özünü büruzə verir. Melodiyanın aydınlığı, şəffaflığı, 
harmonik dilin sadəliyi, milli lad-məqam xüsusiyyətlərinin par-
laq şəkildə təzahürü, fortepiano müşayiətinin daha çox melodi-
yanın müxtəlif çalarlarının açılmasına tabe olması romanslarda 
açıq-aşkar duyulur. 

Q.Hüseynlinin vokal əsərlərində dinləyiciləri cəlb edən ilk 
növbədə müəllifin səmimiliyidir. O, hər bir insanın keçirdiyi 
hissləri elə dolğun boyalarla əks edir ki, yaratdığı obrazlar dər-
hal qavranılır və qəbul edilir. Bu xüsusiyyət onun daha sonra nə-
zərdən keçiriləcək uşaq mahnıları üçün də xarakterikdir.  

Bəstəkarın romanslarında onun daxili aləmi, həyat, ülvi hiss-
lər haqda düşüncələr əks olunur. Nizami Gəncəvinin sözlərinə 
"Ey gözüm, de görmədinmi" romansında qəzəlin iki beytindən 
istifadə olunub. Romansın əsas intonasiya özülü fortepiano giri-
şində açıqlanır. Bu əsərdə, müəllifin muğam sahəsində dərin bi-
liklərə malik olması, onu tam olaraq mənimsəməsi duyulur. Me-
lodiyanın aramlı inkişafı mayə ətrafında başlayaraq, romansın 
əsaslandığı Şur məqamının kulminasiyasınadək yüksəlir. Aşağı-
da romansın ilk cümləsi göstərilmişdir: 

 
Nəbatinin sözlərinə bəstələnən "Gəlsin gəlməsin" romansı 

daha geniş həcmlidir, qəzəlin dörd beytindən istifadə olunur. 
Musiqinin sakit axarı Bayatı-Şiraz məqamının xəfif qüssə aşıla-
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yan intonasiyaları ilə tam uyğunluq təşkil edir. Melodiyada he-
cadaxili oxumaların zənginliyi lirik xalq mahnılarının quruluşu-
nu xatırladır.  

Ömər Xəyyamın rübaisinə yazılmış eyniadlı romans xüsusilə 
diqqəti cəlb edir. Bəstəkar vokal musiqidə nadir hallarda rast gə-
lən Humayun məqamının intonasiyalarına müraciət edərək, 
kompozisiyanı elə qurur ki, istər fortepiano girişində, istərsə də 
vokal partiyada muğamın səslənməsi aydın sezilir. Aşağıdakı 
nümunədə romansın ilk cümlələri verilir: 
 

 
 

Göründüyü kimi, burada faktiki olaraq, Humayunun həm ya-
rım, həm də tam kadansı eşidilir. Metrlərin tez-tez dəyişməsi 
(3/4;4/4;6/4;2/4) reçitativ oxuma tərzi ilə birləşərək, bir növ mu-
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ğam ifası təəssüratı yaradır. Melodiyanın tədricən yüksələrək 
kulminasiyaya çatması qəfildən ən yüksək gərginlik anında qırı-
lır və yuxarıdakı nümunədə verilən melodik cümlələrin təkrarı 
romansı yekunlaşdırır.  

Bütövlükdə bu nümunə bəstəkarın digər romansları arasında 
öz melodik və üslub xüsusiyyətləri ilə seçilir. Digər romanslarda 
müəllif daha ənənəvi ifadə vasitələrinə müraciət edir.    

Q.Hüseynlinin mahnı yaradıcılığı maraqlı nümunələrlə zən-
gindir. Onun bu janrda yaratdığı əsərləri iki qrupa ayırmaq olar:  

1) Lirik mahnılar;   2) Uşaqlar üçün yazılan mahnılar.  
Hər iki qrupa daxil olan nümunələr diqqətəlayiq və dolğun-

dur. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda lirik mahnı janrı xalq 
musiqisinin dərin kökləri üzərində yaranıb, formalaşmışdır. Di-
gər tərəfdən, Q.Hüseynli musiqisinə böyüyüb başa çatdığı Gən-
cə şəhərinin mədəni mühiti, aşıq məclisləri, bəstəkarın muğam 
sənəti ilə zəngn biliklərə malik olması da böyük təsir göstərmiş-
dir. Onun lirik mahnılarının musiqi dili nə qədər sadə olsa da, bu 
sadəliyin arxasında xalq musiqi nümunələrinə yaxınlıqla yanaşı, 
zəngin musiqi məzmunu da sezilir.  

Peşəkar musiqi sənətinin yenicə təşəkkül tapdığı illərdə bəs-
təkar kimi fəaliyyətə başlayan Q.Hüseynli məhz mahnı janrında 
özünü dolğun şəkildə ifadə edir. B.Hüseynli və V.Xəlilov yazır-
lar: “Melodiya və mətn, ritm və intonasiya çalarları, xanəndə və 
aşıqların yaratdığı mahnılar, bunların bir-birinə bağlılığı, müştə-
rək inkişafı və s. Q.Hüseynlinin könül, ilham rübabını ehtizaza 
gətirmiş, bir-birindən dəyərli vokal əsərlərini yaratmasına qüv-
vətli təsir göstərmişdir. Məhz belə xəlqilik, sənətkarlıq prinsipi-
nin nəticəsidir ki, bəstəkar olduqca lirik, təravətli, bənzərsiz 
mahnılar, mahnı müntəxəbatı yaratmışdır”1. Tədqiqatçıların bu 
sözlərinə əlavə etmək istərdik ki, Q.Hüseynli mahnıları həm də 
emosional təmkinliyi, hissələrin bir növ qapalı şəkildə ifadə 
edilməsi ilə diqqəti cəlb edir. Onun musiqi dilinin tədqiqi konk-
ret mahnı nümunələrinin timsalında nəzərdən keçiriləcək.  

                         
1 Hüseynli B., Xəlilov V. Qəmbər Hüseynli. Bakı, 1997, s. 25. 
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Zeynal Xəlilin sözlərinə yazılan "Ay işığında" bəstəkarın ən 
məşhur lirik mahnılarından biridir. Yarandığı gündən indiyədək 
mahnı dillər əzbəri olmuş, hətta bəzi hallarda onun xalq mahnısı 
kimi qələmə verilməsinə də təsadüf edilir. Bu da mahnının istər 
musiqi, istərsə də mətn baxımından xalqa son dərəcə yaxın, doğ-
ma olduğunu sübut edir. "Ay işığında" mahnısının mətni beş he-
calı misralardan ibarətdir ki, bu da mahnı mətnləri arasında istis-
na hal kimi qiymətləndirilməlidir: 

     Mən səni gördüm            Tez gəldi hicran, 
     Ay işığında.                     Ayrıldıq aman, 
     Könlümü verdim,            Ay işığında. 
     Ay işığında. 

Şur məqamının intonasiyalarına əsaslanan melodiya təmkinli 
lirizmi, emosionallığı və həzinliyi ilə cəlb edir. Maraqlıdır ki, 
bütün melodik cümlələr mahnının adını müəyyənləşdirmiş "ay 
işığında" sözləri ilə tamamlanır: 

 

 
 

Kulminasiya ani, əvvəlki cümlələrdə hazırlanmamış şəkildə 
səslənir. Sanki bayaqdan sakit söhbət aparan insanın həqiqi, son 
dərəcə emosional, ehtiraslı duyğuları bu çağırışda ifadə olunur: 

 

 
 

Qeyd etmək lazımdır ki, belə kulminasiyalara bəstəkarın heç 
də bütün mahnılarında təsadüf olunmur. Bir çox nümunələrdə 
melodiyanın inkişafı nisbətən məhdud diapazonu əhatə edir, 
yüksək registrə keçid müşahidə edilmir.  
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“Ay işığında” mahnısı yazıldığı illərdən bəri böyük popul-
yarlıq qazandı. Təsadüfi deyil ki, yarandığı andan bir sıra tanın-
mış müğənnilər, o cümlədən Şövkət Ələkbərova, Nərminə Məm-
mədova, Sara Qədimova və başqaları onu məharətlə ifa ediblər. 
Zənnimizcə, bu bəstəkarın məhz bu mahnıda musiqi ilə poeziya-
nın tam vəhdətinə nail olmasından irəli gəlir. Digər mahnılarda 
da poetik mətnin musiqidə dolğun təcəssümünü görmək olar.  

Q.Hüseynli lirikasının parlaq səhifələrindən biri də Ənvər 
Əlibəylinin sözlərinə "İlk məhəbbət" mahnısı ilə bağlıdır. Anası-
nın xatirəsinə həsr etdiyi bu mahnıda müəllif hər bir şəxsin hə-
yatında xüsusi ovqatla xatırlanan ilk məhəbbət çağlarını canlan-
dırır. Axıcı, sakit tərzdə inkişaf edən melodiya yaratmaqla bəstə-
kar bir növ keçmişə uzaqdan, illər keçdikdən sonra qayıdan insa-
nın düşüncələrini əks etdirir.  

Hüseyn Arifin sözlərinə "Düşür yadıma" mahnısı da gənclik 
illəri ilə bağlıdır – burada məktəb illərində sevdiyi qızı gözləyən 
gənc oğlanın hissləri lirik, asta templi melodiya vasitəsilə can-
landırılır: 

 

   
 

“Söz olur” mahnısı da məhəbbət duyğuları ilə bağlı olsa da, 
daha çevik templidir. Osman Sarıvəllinin qoşmasına yazılan nü-
munədə Q.Hüseynli aşıq musiqisinin xüsusiyyətlərini istər mü-
şayiətdə, istərsə də melodiyada əks etdirməyə müvəffəq olur.  

Mahnının girişində aşıq havaları üçün səciyyəvi olan kvarta-
tersiya tərkibli akkordlar saz alətinin çalğısını canlandırır. Melo-
diyanın ifası ilə bu akkordlar artıq eşidilmir - müşayiət sadələş-
dirilir, əsas diqqət vokal partiyanın üzərinə yönəlir: 
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Göründüyü kimi, melodiyadakı kvinta sıçrayışları aşıq musi-
qisinin intonasiyalarını xatırladır. Bəstəkarın digər mahnıların-
dan fərqli olaraq, burada reçitativ ifadə tərzi üstünlük təşkil edir. 
"Söz olur" mahnısının maraqlı cəhətlərindən biri də odur ki, bu-
rada melodiyanın inkişafında yüksələn xətt – kulminasiya müşa-
hidə olunmur. Mətnin üç kupleti eyni melodik cümlələrlə birlik-
də üç dəfə təkrarlanır.  

Q.Hüseynlinin Cəfər Cabbarlının sözlərinə "Tellər oynadı" 
da bəstəkarın məşhur mahnılarındandır. İki kupletli nəqəratsız 
formada yazılan mahnının melodiyası əsas etibarilə, tersiya çər-
çivəsində gəzişmələrə əsaslanan bir neçə ibarənin birləş-
məsindən təşkil olunur. Kupletdə yuxarı istiqamətli sekvensiya 
kimi hərəkət edən sual səciyyəli cümlə əvvəlki tonikaya qayıt-
mayla bitən cavab cümlə ilə əvəz olunur. Üçüncü cümlə kulmi-
nasiya rolunu oynayır – burada ibarələr sezuralarla, qırıq-qırıq 
ifa olunur ki, bununla da poetik mətndə rədif vəzifəsini yerinə 
yetirən və mahnının adını müəyyən edən "tellər oynadı" sözləri 
vurğulanır: 

 

   
 

Göründüyü kimi, bəstəkar üçün poetik mətnin xüsusiyyətləri 
son dərəcə vacib əhəmiyyət kəsb edir. Maraqlıdır ki, mahnının 
sonunda həmin sözlər melodiyanın bir oktava yuxarıda səslən-
məsinə təsadüf edir və kompozisiyanı yekunlaşdırır.  

Aşıq Ələsgərin sözlərinə "Buxağa düşdü" də bəstəkarın bu 
üslubda yazdığı mahnılarına aiddir. Bu nümunədə də melodiya 
sadə quruluşludur, bir səsdə reçitasiyalar geniş tətbiq edilir. 
Ümumiyyətlə, müəllifin belə səpkili bir sıra mahnısı var ki, on-
ların arasında M.P.Vaqifin sözlərinə "Sonalar kimi", Səməd 
Vurğunun sözlərinə "Dağlar", Aşıq Ələsgərin sözlərinə "Söz qa-
nan ola", "Ceyran", "Çərşənbə günündə" və başqalarını qeyd et-
mək olar.  
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Bəstəkarın lirik mahnılarının əksəriyyəti yavaş – Andante, 
Andantino, Andante cantabile templərində yazılıb. Aşıq üslu-
bunda aid nümunələr isə əksinə, Allegro, Allegretto kimi 
hərəkətli, çevik templərdədir. Bu da bəstəkarın hər obraz dairəsi 
üçün uyğun temp seçmək üsulundan bəhrələndiyini göstərir.  

Qəmbər Hüseynli yaradıcılığının ayrıca, çox maraqlı sahəsi-
ni uşaqlar üçün yazdığı mahnılar təşkil edir. Onların arasında 
"Yürüş mahnısı", "Salam, doğma məktəb", "İdmançılar mah-
nısı", "Cürət", "Uşaq və buz", "Mənim dovşanım", "Təbiətin ke-
şiyində", "Tapmaca mahnısı", "Şaxta baba", "Yaz günləri", 
"Gənc alpinistlər", "Qatar", "Yaz günləri", "Çiçəklərim" və bir 
çox digərləri var. Bu mahnılar istər məktəbəqədər, irtərsə də 
məktəb yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub və azyaşlılar dünyası-
nın müxtəlif, rəngarəng maraq sahələri ilə bağlıdır. Bəstəkarın 
uşaq mahnıları janr üçün səciyyəvi olan bütün keyfiyyətləri 
özündə əks etdirir. Onların melodiyası sadə, asan yadda qalan və 
ifa üçün əlverişlidir. Melodik məzmun əsasən variantlı inkişaf 
üzərində qurulur.  

R.Zöhrabov yazır: “Ümumtəhsil məktəblərimizin musiqi 
proqramı zaman-zaman dəyişsə də, təzələnsə də onun mahnıları 
toxunulmaz qalır. Çünki müəllif uşaq aləminin daimi, əbədi 
mövzularından yazmışdır. Həmin mahnıları məktəblilərə sevdi-
rən başlıca cəhətlərdən biri də bəstəkarın yeniyetmələrin yaş xü-
susiyyətini nəzərə alması, onların ifa imkanını, səs diapazonunu 
yaxşı bilməsidir.”1 

Q.Hüseynlinin bütün mahnı külliyatı arasında ona sözün əsl 
mənasında dünya şöhrəti gətirən Tofiq Mütəllibovun sözlərinə 
bəstələdiyi "Cücələrim" mahnısı olmuşdur. XX əsrin 50-ci illə-
rindən başlayaraq, bu mahnı keçmiş SSRİ-də, sonralar isə ölkə-
nin hüdudlarından kənarda da geniş yayılaraq, öz müəlliflərinə 
böyük uğur qazandırır. Mətn əvvəlcə rus (tərcümə R.Radovil-
skayaya məxsusdur), daha sonra türk, ingilis, alman, yapon, 
ərəb, çin, bolqar, polyak, serb, xorvat və digər dillərə tərcümə 
edilmişdir.  

                         
1 Zöhrabov R. Bəstəkarlarımız haqqında söz. Bakı, 1995, s. 47. 
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Tofiq Mütəllibovun xatirələrindən: "Bir gün o mənə zəng 
edib evlərinə dəvət etdi. "Cücələrim" mahnısının melodiyasını 
çaldı. Dedi ki, bu musiqiyə mətn yaza bilərsən? Mən razılıq ver-
dim.  Bir  neçə gündən sonra  mətn  hazır  oldu.  Qəmbər  Hüseynli  
ilə birlikdə mətndə bir sıra dəyişikliklər etdik. Beləliklə, məşhur 
"Cücələrim" mahnısı meydana gəldi. Az vaxt ərzində bu mahnı 
geniş yayıldı".1 

"Cücələrim"in müvəffəqiyyəti 1959-cu ildən başladı. O za-
man Moskvada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti ongünlüyün-
də mahnını Bakının pioner və məktəblilər sarayının ansamblı 
(solist Suğra Bağırzadə) ifa etdi. Bir ay sonra mahnı artıq "Dün-
yanın ən yaxşı uşaq əsərləri" albomuna daxil edildi.  

 Mahnı xor və solist üçün nəzərdə tutulub, deyişmələr üzə-
rində qurulur. Mahnı xorun ifası ilə başlayır, xor və solistin oxu-
maları tez-tez bir-birini əvəz edir, bu da kompozisiyada ümumi 
dinamikliyi daha da artırır. Hərəkətli Allegretto tempi, cücələrin 
çağrıldığı səslərin ("cip, cip") melodik xətdə böyük ustalıqla əks 
olunması diqqəti cəlb edir, "çağırışların" çoxluğu belə melodiy-
anın ümumi axarına xələl gətirmir. Əksinə, intonasiya və ritmik 
vurğuları yaranır ki, bunun sayəsində mahnı hətta dili anlama-
yan insanlar tərəfindən belə yaxşı qavranılır. Aşağıda bu məşhur 
mahnıdan bir fraqment təqdim olunur: 

 
 

 

                         
1 Hüseynli B., Xəlilov V. Qəmbər Hüseynli. Bakı, 1997, s. 25. 
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Mahnın işıqlı Rast məqamına əsaslanması da onun xoş ovqa-
tının  daha  da  gücləndirilməsinə sirayət  edir.  Orta  bölmədə "Şi-
kəsteyi-fars" şöbəsinin xüsusiyyətləri ümumi əhvalı lirik boya-
larla zənginləşdirir. Bütövlükdə, "Cücələrim" mahnısı yaradıcı-
larına dünya şöhrəti gətirərək, Azərbaycan mahnıları arasında 
dünya miqyasında ən çox tanınan nümunə kimi tarixə yazılmışdır.  

Yuxarıda Qəmbər Hüseynlinin bir neçə vokal əsəri nəzərdən 
keçirildi. Bəstəkarın romans və mahnıları ifadəli, həzin musiqi 
dili, sadə quruluşu ilə seçilir. Burada müxtəlif dövrlərdə yaşa-
yıb-yaratmış şairlərin yaradıcılığına, fərqli poetik formalara mü-
raciət olunur. Rəngarəng məzmun və quruluşa baxmayaraq, bəs-
təkar müxtəlif, bir-birinə bənzəməyən, lakin eyni lirik ahəngə 
malik, bəzən də oynaq rəqs səciyyəli mahnılar yaratmağa mü-
vəffəq olmuşdur.  

Q.Hüseynlinin vokal miniatürlərinin musiqi dilində hecada-
xili oxumalardan geniş şəkildə istifadə olunsa da, aşıq üslubunda 
yazılan mahnılarda əksinə, reçitativ ifadə tərzi hökm sürür. Bun-
dan əlavə, bəstəkar mahnılarının daha çox nəqəratsız iki kupletli 
formada yazmağa üstünlük vermişdir və bu da mahnıların çox 
da geniş həcmli olmaması ilə nəticələnir. Lakin bütün bunlar 
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yaddaqalan melodiyalar və maraqlı məzmuna malik şeirlərlə ta-
razlaşdırılır. Qəmbər Hüseynlinin mahnılarında bəstəkarın zən-
gin daxili aləmi, onun məhəbbət lirikasının incəliklərinə dərin-
dən bələd olması öz inikasını tapır. Məhz bu xüsusiyyətlər onları 
mahnı janrının qiymətli səhifəsi kimi dəyərləndirməyə imkan 
verir.  

Uşaqlar üçün yazılan mahnıları ilk növbədə musiqi dilinin 
sadəliyi, aydınlığı, mətnlə işləmək bacarığı, harmoniyanın şəf-
faflığı fərqləndirir. Mahnılar bütün yaş qruplarını əhatə etməklə, 
uşaqların qavrama psixologiyasının nəzərə alınması ilə yazılıb. 
Bu da bəstəkarın pedaqoji cəhətdən də kifayət qədər səriştəli ol-
duğundan xəbər verir.  

Mahnı yaradıcılığında bəstəkar müasiri olduğu şairlərin, 
klassik poeziya nümayəndələrinin və aşıqların şeir nümunələrinə 
müraciət edərək, gözəl ədəbi zövqə malik olduğunu sübut edir. 
Uşaq mahnılarında o Nizami Gəncəvi, M.Ə.Sabir, A.Səhhət, 
M.Seyidzadə bə başqalarının poeziyasından bəhrələnib.   

Qəmbər Hüseynli kamera musiqisi janrında bir sıra əsərlər 
yazsa da (Fortepiano üçün Eskizlər, "Rəqs", "Düşüncə", "7 uşaq 
pyesi", "Variasiyalar" və s.) musiqi tarixinə o ilk növbədə unu-
dulmaz mahnılar müəllifi kimi daxil olmuşdur. Onun vokal ya-
radıcılığı rəngarəng və dəyərli xəzinə kimi gələcək nəsillərə xid-
mətini davam etdirməkdədir.  
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РЕЗЮМЕ 
 

Представленный третий том многотомной «Истории му-
зыки Азербайджана» посвящен второй половине ХХ века до 
эпохи независимости Республики. В нём дана панорама му-
зыкальной жизни рассматриваемого периода, представлено 
творчество композиторов школы великого Узеира Гаджи-
бейли, а также прослеживается дальнейшее развитие круп-
ных музыкально-сценических произведений (оперы и бале-
та),  симфоний и других музыкальных жанров в творчестве 
азербайджанских авторов. Освещая творчество композито-
ров, в то же время отмечается их значимость и роль в исто-
рии музыки Азербайджана. 

Обширное введение, предваряющее третий том, посвя-
щено характеристике этого сложного и интересного перио-
да музыки Азербайджана.  В томе даны нотные примеры,  
фотографии и список используемой литературы. 
 
 

SUMMARY 
 

An introduction to the third volume of the history of 
Azerbaijani music, which covers a complex and interesting 
period of the second half of the 20th Century before Azerbaijan 
became independent. The volume provides an overview of the 
works  composed  by  the  followers  of  the  great  composer  Uzeir  
Hacibeyli and their significance in the history of Azerbaijani 
music. 

It also highlights the development of other performing arts 
such as opera, ballet and symphonies performed by Azerbaijani 
artists. 

The volume contains musical notations, photos and 
bibliography. 
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