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ÖNSÖZ

XIX əsrin II yarısı və XX əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış
Mirzə Sadıq Əsəd oğlu Azərbaycan musiqi tarixinə tar aləti və
ifaçılığının inkişafında müstəsna xidmətlər göstərmiş görkəmli
musiqi xadimi kimi daxil olub. Onu, tamamilə haqlı olaraq, müasir
tarımızın atası hesab edirlər. Bu cür düşünməyə əsas verən amillər
və səbəblər haqqında az yazılmayıb və oxuculara təqdim olunan
məcmuədə buna kifayət qədər sübut-dəlil tapmaq mümkündür. 

Qeyd etmək lazımdır ki,  Sadıqcanın milli musiqi sənətinə
gətirdiyi yeniliklər ilk dəfə əsaslı şəkildə Əfrasiyab Bədəlbəylinin
məqaləsində işıqlandırılmışdır. Daha sonra bu müddəalardan
təkanlanan musiqişünaslar məqalə, oçerk və elmi tədqiqatlarında
onları inkişaf etdirərək yeni faktlar və baxış bucaqları ilə
zənginləşdirmişlər. Nəhayət,  2016-cı ildə böyük ustadın 170 illik
yubileyi ilə bağlı onun sənətinə həsr olunmuş, zənnimcə, ən
dəyərli və sanballı yazılar “Sadıqcan” adı ilə monoqrafik toplu
halında nəşr olundu. Adıçəkilən nəşrin əsas məziyyətlərindən biri
də odur ki,  burada verilən bütün materiallar həm də xarici dildə –
ingilis dilində öz əksini tapmışdır. Bu isə Sadıqcan haqqında
bilgiləri və həqiqətləri daha geniş beynəlxalq miqyasda yaymağa,
tanıtmağa kömək edir.

Məlum həqiqətdir ki, Sadıqcanın sənətkarlıq məharəti yalnız
öz dövrünün parlaq təzahürü kimi tarixə düşməyib. Onun no va tor -
luğu Azərbaycanda tarzən sənətinin, instrumental muğam ifaçılığının
gələcək inkişafına güclü təkan verməklə istedadlı davamçılarının
meydana gəlməsini şərtləndirib və XX əsrdə Azərbaycanda tar
ifaçılığı sənətinin zirvəyə doğru vüsətli yüksəlişi artıq yaşadığımız
yeni dövrdə  – 2012-ci ildə bu sənətin UN ES CO-nun qeyri-maddi irs
siyahısına daxil edilməsi ilə nəticələ nmiş dir. Hazırda ərsəyə
gətirilən toplunun da əsas məramı və ideyası nə i nki Mirzə Sadıq
Əsəd oğlunun tarixi əhəmiyyətini bir daha vur ğulamaq, eyni
zamanda onun ifaçılıq ənənələrindən qaynaqlanan milli tar ifaçılığı
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məktəbimizin geniş panoramını yaratmaq,  bu sənətdə yaxşı mü -
ş a hidə olunan varisliyi ortaya qoymaqdır. Bu nun la əlaqədar olaraq,
beş il bundan öncə, yəni 2013-cü ildə Bakı da keçirilmiş III Bey -
nəl xalq Muğam Sim poziu mu n da “Azər  bay canda virtuoz tar ifa -
çılığının inkişafına dair”  ad lı məruzəmdə yer almış bəzi fikir ləri
bir daha diqqətə çatdırmaq yerinə düşür.

Tar ifaçılığı sənətinin çoxəsrlik inkişaf və təkamül yolu XIX
əsrin II yarısı və XX əsrin Azərbaycan musiqi tarixində bir sıra
ustad tarzənlərin meydana gəlməsinə möhkəm zəmin yaratmışdır.
Qoyulan məsələyə daha geniş rakursdan baxış aydın göstərir ki,
XIX əsrin ortalarına doğru ümumavropa akademik musiqi çev -
rəsində güclü səs və virtuoz ifa imkanları ilə ön plana çıxmış violin
ailəsinin alətlərilə rəqabətdə simli – dartımlı alətlər əsaslı şəkildə
uduzaraq, yalnız ənənəvi-etnik musiqi çərçivəsində və məişət
mühitində istifadə edilən müşayiətçi alətlər kimi mövcu dluğunu
davam etdirmişdir. Bu baxımdan əlamətdardır ki,  Qərbdə ən çox
yayılan gitara ilə Qafqaz musiqisində geniş yer almış tar alətinin
XIX əsrin sonlarında yeni intibahı eyni zaman kəsiyində və oxşar
makam-muğam ənənələri zəminində baş vermişdir: ispan musiqisi
(ilk növbədə, ərəb makamından qidalanmış flamenko) gitaranın,
Azərbaycan muğamı isə tar alətinin təkmilləşməsini və bundan
irəli gələrək çalğı texnikasının inkişafını şərtləndirmişdir. Hər iki
alətin sonrakı inkişafında təqribən oxşar proseslər getmiş və onlar
XX əsrin ortalarına doğru müşayiətçi alətdən universal virtuoz
konsert alətinə çevrilmişlər.  

XIX əsrin II yarısında Qafqazın konservatoriyası sayılan Şu -
şada azərbaycanlı muğam ustadı Mirzə Sadıq Əsəd oğlu tərəfindən
tarın əsaslı rekonstruksiyası dövrün milli özünüdərk proseslərinin
və ictimai-mədəni intibahın musiqi sənəti müstəvisində üzə çıxan
ən əhəmiyyətli hadisələrindən, mədəni kəşflərindən biri oldu və
tar da instrumental solo muğam ifaçılığının pərvəriş tapmasına
güclü təkan verdi. Yeni tarın yaranması həm də saray-şəhər
musiqisi olan muğamla xalq aşıq sənətinin qarşılıqlı üzvi təsirindən
və bir-birini zənginləşdirməsindən xəbər verirdi. Mirzə Sadıq
Əsəd oğlu tarın quruluşunda əsaslı dəyişikliklər edərək tarın
gövdəsinin tamamilə başqa biçimdə hazırlanmasını təmin etmişdir:
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o, tar gövdəsinin əvvəllər olduğu kimi çəp şəkildə deyil, düz, şa -
quli olmasını daha münasib və düzgün saymışdır. Tarın simlərinin
artması (ilk əvvəl 5-dən 18-ə, sonra 13-ə və ən sonda optimal
saya – 11-ə enməsi) alətin fiziki-akustik səslənməsini güc ləndirmiş
və ifaçılıq texnikasının imkanlarını xeyli genişləndirmiş, o
cümlədən yeni mizrab işlətmə üsullarının, məsələn, muğam
ifaçılığında geniş yayılmış “zəng–mizrab” ştrixlərinin (bu üsula
həm də Sadıq mizrabları deyilir)  yaranmasına səbəb olmuşdur.
Yenilənmiş tarda böyük səhnədə instrumental solo muğam ifaçılığı
öz tarixini 1901-ci ildə Şuşada baş tutmuş ilk Şərq konsertindən,
Mir zə Sadıq Əsəd oğlunun “Mahur” muğamı çalmasından başlayır.
Təəssüf ki, Mirzə Sadığın məharətli çalğısı səs yazıları vasitəsilə
günümüzə gəlib çatmayıb. Lakin bu novator tarzənin çalğı zamanı
ən effektli üsullara əl atması (tarı başının üstünə qaldırıb, yaxud
da boynunun arxasına qoyub çalması) haqqında bir çox xatirələr
dolaşır.  Muğamın, ilk növbədə, oxuma sənəti ol du ğun dan Mirzə
Sadığın tarı “oxutmaq”, “dilləndirmək” məharətində onun xanəndə
və kamançaçı kimi əldə etdiyi təc rübə nin də əhəmiyyəti danılmazdır.
Mirzə Sadığın ənənələrini yaradıcı şəkildə davam etdirmiş böyük
ustadlar  –  Qurban Pirimov və Bəhram Mansurovun lent yazıları
tarda klassik ənənələrə dayaq lanan instrumental solo muğam
ifaçılığı ənənələri barədə kifayət qədər təsəvvür yaradır. Q.Pirimov
bir sıra muğamların, o cümlədən “Zabul”, “Bayatı-Şiraz”, “Mahur-
hindi” muğamının, ayrıca “Əraq” şöbəsinin instrumental
variantlarının, habelə “Çoban-bayatı” havasının tarda ilk solo
ifaçısı kimi tarixə düşmüşdür. “Qurbanın əlində tar oxuyur”,
“Qur ban tarda muğamın şeiriyyətini verə bilir” – Q.Pirimovun
ifaçılıq üslubu haqqındakı belə xasiyyətnamələr və yaxud onun
özünün dediyi kimi, “tarzənin barmaqları xanəndənin boğazından
fərq lənmə məlidir” fikri, ilk növbədə, vokal muğama yaxın aramlı,
təmkinli ifa tərzini nəzərdə tutmuşdur. Q.Pirimovun ifası muğam
melodikasının poetik mənasına daha yaxın idi. Digər tərəfdən
alətin geniş diapazonu və virtuoz imkanları (məsələn, “Rast”
ailəsinə mənsub bir sıra muğamlarda kulminasiya şöbəsi olan
“Əraq” xanəndələr tərəfindən seksta intervalı diapazonunda oxu -
nur sa, instrumental ifada bu, iki oktava yarıma çata bilir), yeni-
ye ni ştrixlərin tətbiqi muğam improvizasiyalarının rən garə ngliyinə,
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muğam tematizminin variasion inkişaf texnikasının mürək -
kəbləşməsinə səbəb olmuşdur.  Qurban Pirimov birinci tarzən idi
ki, ilk Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin 1908-ci ildə
tamaşaya qoyulmuş ilk muğam operasında (“Leyli və Məcnun”
operasında) yeni keyfiyyətdə, yəni opera orkestrinin bərabərhüquqlu
üzvü qismində çıxış etmişdi. Beləliklə, XX əs rin əvvəllərində
Azərbaycanda muğam sənətinin ənənəvi yaşam mühi tindən –
ədəbi və musiqi məclisləri, habelə toy mərasimlərindən çıxaraq
böyük səhnəyə ayaq açması, “Şərq konsertləri”ndə instrumental
muğam ifaçılığı ənənəsinin yaranması, nəhayət, tarın muğam
operalarının üzvi tərkib hissəsinə çevrilməsi bütövlükdə instrumental
tar ifaçılığının tərəqqisində müstəsna rol oynadı. Qurban Pirimovdan
sonra klassik tar ifaçılığı ənənələrini Bəhram Mansurov yaşatdı
və yaradıcı şəkildə davam etdirə bildi. 50 il ərzində opera orkestrin -
də solist-tarzən qismində fəaliyyəti onu tarda bəzi təkmilləşdirmələr
aparmağa da sövq etmişdi. Muğam operalarında artist-xanəndələri
ənənəvi muğam triosu deyil, yalnız tar müşayiət etdiyi üçün
Bəhram Mansurov tarın səslənmə dinamikasını, gücünü artırmaq
məqsədilə simlərin qalınlıq diametrini dəyişmişdir: ağ simlərin
(do) diametrini 0,21 mm-dən 0,25 mm-ə, sarı simlərin (sol)
0,25-dən 0,29 mm-ə çatdırmış,  kök simin 0,54-dən 0,51-ə en dir -
mişdir. Bu yeniliklər tara bütöv bir orkestrin səslənməsini verirdi.
Belə bir effektin yaranmasına tarzənin işlətdiyi mürəkkəb mizrab
ştrixləri – əlif, qoşa, çahar, çırtıq, cəngi, zəng, zəngi-şötər, gülriz
mizrabları da səbəb olurdu. Pirimov və Mansurovun ifa üslubunun
ortaq xüsusiyyətlərini arayanda isə, ilk növbədə, muğamın vokal
üslubundan irəli gələn ifanın aramlı, təmkinli tərzini qeyd etmək
lazımdır.

Virtuoz tar ifaçılığının inkişafında növbəti mühüm mərhələ –
XX əsrin 20–30-cu illərində tarın tədrisində Avropa not sisteminə
keçid və bununla bağlı yazılı repertuarın əmələ gəlməsidir. Tar
ifaçılığında dövrün tələbindən doğan bu tərz zəruri islahatların
keçirilməsi bilavasitə Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə bağlıdır. Yeni
tədris metodikası tarın repertuarının genişlənməsinə səbəb oldu.
İlkin zamanlarda bu problem Avropa, rus bəstəkarlarının əsər -
lərinin və ilk növbədə, violin məşğələlərinin tar üçün köçür ül məsi
və uyğunlaşdırılması yolu ilə həll olundu ki, homofon-har monik
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musiqinin məxsusi fakturası, üslubu, iti tempə malik etüdlər, tar
üçün səciyyəvi olmayan artikulyasiya, passajlar, sıçrayışlar tar
ifaçılığında yeni ştrixlərin və aplikatura priyom larının, çalğı
üslubunun formalaşmasına gətirib çıxartdı. Tar yeni repertuarını
fortepianonun müşayiəti altında ifa etməyə başladı və çox tez bir
zamanda Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik orkestr üçün
yazılmış əsərlərində orkestrin bərabərhüquqlu üzvünə çevrildi.
Ü.Hacıbəyli başda olmaqla onun yetişdirdiyi bəstəkar-tarzənlər –
Səid Rüstəmov, Hacı Xanməmmədov, Süleyman Ələs gərov,
Ağabacı Rzayeva, Adil Gəray Məmmədbəyli və başqaları tar üçün
repertuar formalaşdırdılar. 1952-ci ildə Hacı Xanməm mədov “Tar
ilə simfonik orkestr üçün” ilk konsertində tarı simfonik orkestrin
qarşısına çıxardaraq, onun bu orkestrlə yarış maq iqtidarında
olmasını sübuta yetirdi. Hazırda Azərbaycanda tar aləti üçün 25
konsert yazılmışdır. Tarın yeni, virtuoz imkan larının açılmasında,
onun obraz-məzmun dairəsinin, into nasiya çevrəsinin geniş -
lənməsində tar konsertlərinin müstəsna rolu olmuş, bu isə öz
növbəsində tarda muğam ifaçılığının daha virtuoz səviyyəyə
qalxmasını şərtləndirmişdir.  

Beləliklə, Azərbaycanda tar çalğı texnikasının inkişafı Şərq
və Qərb ifaçılıq mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsiri, tarın əzəli və
əbədi repertuarı olan şifahi muğam ifaçılığı ilə yazılı bəstəkar
yara dıcılığının üzvi qovuşması, inteqrasiyası sayəsində baş
vermişdir.  

Əminliklə demək olar ki, XIX əsrdə məhz böyük ustad Mirzə
Sadıq Əsəd oğlunun açdığı yol XX əsrdə Məşədi Süleyman
Mansurov, Məşədi Cəmil Əmirov, Mirzə Fərəc Rzayev, Qurban
Pirimov, Şirin Axundov,  Bəhram Mansurov, Əhməd Bakıxanov,
Əhsən Dadaşov, Hacı Məmmədov, Ramiz Quliyev və bu kimi
digər görkəmli tar ifaçılarının meydana gəlməsi ilə fəal, yaradıcı
surətdə davamını tapmışdır. Bu ənənə indi də yaşayır və heç şübhə
etmirik ki, gənc nəslin istedadlı nümayəndələri onu layiqincə
gələcəyə apara biləcəklər.  
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AZƏRBAYCAN TARININ YARANMASINA DAİR

X–XI əsrlərdən başlayaraq XIX əsrin sonuna qədərki dövrü
əhatə etməklə Ön və Orta Asiya məkanında geniş inzibati əraziləri
özündə cəmləşdirmiş və qurmuş bir sıra dövlətlərin hök mdar ları
Azərbaycan Türk sülalələrinin nümayəndələrindən olmuşdur.  

İmperiya çərçivəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən
Azərbaycan sülalələri, o cümlədən Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular,
Səfəvilər, Əfşarlar və Qacarlar Ön və Orta Asiya xalqlarının
mədəni irsinin formalaşdırılması və inkişafı tarixində böyük rol
oynamışdır. 

Lakin dini şüarlar və dəyərləri ilə pərdələnərək əslində, öz
şəxsi ambisiyalarını milli məfkurədən üstün tutan türk hökmdar -
ları, xüsusən də şiə Azərbaycan türk hökmdarı və sünni Osmanlı
türk hökmdarları arasında XV əsrdə başlamış, XIX əsrin sonuna -
dək bağlanmış müvəqqəti sülh müqavilələri ilə yadda qalmış və
bu müqavilələrdən sonra daha kəskin, şiddətli, aman sız c asına
davam etmiş və aparılmış müharibələr bir tərəfdən onların zəiflə -
məsinə və dağıdılmasına gətirib çıxarmış, digər tərəfdən isə
Avropa dövlətlərinin və Moskva dövlətinin mədəni irsinin inti ba -
hına, milli dəyərlərinin dirçəlməsinə və bununla da feodal idarə -
etmə sistemində mövcud olan iqtisadi təfəkkürü əvəz edən yeni
iqtisadi təfəkkürə əsaslanan daha böyük və qüdrətli imperiyaların
yaradıl masına səbəb olmuşdur.

Beləliklə, ikinci Rus-Qacar müharibəsi nəticəsində Rusiya ilə
Qacar dövləti arasında Türkmənçay kəndində 10 fevral 1828-ci il
tarixdə bağlanmış Türkmənçay müqaviləsinə əsasən Araz
çayından şimalda yerləşən, əhalinin böyük bir hissəsi müxtəlif türk
əsilli tayfalardan, Qarabağda və Gəncədə isə Qacarlardan və
Cavanşirlərdən ibarət olan bütün Azərbaycan xanlıqları Rusiya
imperiyası tərəfindən ilhaq edilmişdir. 

Bu əzəli Azərbaycan türkləri torpaqlarının imperiyanın tərki -
binə qatılmasına baxmayaraq, həmin ərazilərdə forma laşdırıl mış
ictimai və iqtisadi mühit artıq başqa müstəvidə yenidən quru l  maq -
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la və ideoloji cərəyanlara məruz qalmaqla ümumi Qafqaz evini -
nin ictimai,  iqtisadi və siyasi həyatının inkişafında öz nüfu zunu
saxlamış və əhəmiyyətini itirməmişdir. Belə ki, XIX əsrin ikinci
yarısından başlayaraq qubernatorluqlara bölünən Şimali Azərbay -
canda güclü mədəni canlanma müşahidə olunurdu. 

Sözügedən canlanmanın müsbət təsirini, ilk növbədə, Azər -
bay  ca nın mədəni dəyərlərinin daşıyıcılarından biri kimi sayılan
keç miş Qarabağ xanlığının paytaxtı Şuşa şəhərində, onun
mədəniyyət və elmin inkişafına təkan verən o dövrdə yaşanan
tarixi hadisələr də görmək olardı.

Şəhərdə onlarla bərpa edilmiş və yeni açılmış universitetlər,
mədrəsələr, məktəblər və kolleclər fəaliyyət göstərirdi. İncəsənətin
təbliğinə və yayılmasına böyük qayğı və xüsusi diqqət, önəm
verildiyindən Şuşa Qafqazın musiqi akademiyasına çevrilmişdir.

Tanınmış alim-musiqişünas, Azərbaycan Respublikasının
Əmək dar incəsənət xadimi Firidun Şuşinskinin “Sadıqcan” əsərin -
də yazdığına görə “Azərbaycanın başqa yerlərinə nisbətən Şuşada
musiqiçi, çalan, oxuyan, rəqs edən daha çox idi. Təkcə XIX əsrdə
istedadlar məskəni olan bu şəhərdə 95 şair və ədib, 22 musi -
qişünas, 35 xanəndə, 70-ə qədər tar, kaman və başqa çalğı
alətlərin də çalan musiqiçilər olmuşdu”1.

Buradan, Şuşanın ədəbi musiqi cəmiyyətlərində fəaliyyət gös -
tərən ad-san qazanmış görkəmli musiqiçilərin yaratdığı əsərlər
xanən dələrin ecazkar ifaları ilə Azərbaycanın incəsənət dəyər ləri -
nin şöhrəti Qafqazda, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində yayılırdı. 

Musiqi aləmində zəngin musiqi irsinə malik olan Azərbaycan
xalqının milli ruhunu oxşayan və ürəkləri ecazkar səsi ilə riqqətə
gətirən Azərbaycan tarı isə musiqi alətləri xəzinəsinin haqlı olaraq
tacı hesab olunurdu.

Tarın orta əsrlərdə yaranması və Şərq ölkələrində geniş yayıl -
ması barədə bir neçə tanınmış alimlərin əsərlərində və yazılarında
məlumatlar vardır. 

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Əfrasiyab Bədəlbəyli  
“Tar üzərində mühakimə münasibətilə” məqaləsində Əbu Nəsr 
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əl-Fərabi tərəfindən miladdan 2000 il öncə misirlilərin “nabla”
adlı musiqi aləti əsasında tarın təkamül edilməsi barədə fikir
söyləmişdir1.

Firidun Şuşinski “Azərbaycan xalq musiqiçiləri” kitabında ta -
rın yaranma tarixi ilə əlaqədar mötəbər mənbəyə – 1929-cu ildə
“Yeni yol” qə ze tinin 15-ci nömrəsində çap olunmuş məqaləyə
istinad edərək tarın miladın X əsrində Cərco şəhərinin Fərab adlı
bir kəndində anadan olmuş Türkistan türklərindən olan Tərxan oğlu
Əbu Nəsr əl-Fərabi tərəfindən hazırlanmasını göstərmişdir2.

Digər mənbələrdə Əbu Nəsr əl-Fərabinin etnik mənşəyi və
doğulduğu məkanla bağlı fikir ayrılığı mövcuddur. 

Tanınmış akademik, şərqşünas, türkoloq, ərəbşünas, islamşünas,
tarixçi, arxivçi, filoloq Vasiliy Bartold  «О родине Фараби» əsə -
rində islam dünyasında peripatetik fəlsəfənin inkişafında mühüm
xidmət göstərmiş, elmdə Aristoteldən sonra “İkinci müəllim” (əl-
Müəllim əs-sani) fəxri adını qazanmış Əbu Nəsr əl-Fərabinin
Qazaxıstan Respublikasının cənub hissəsində yerləşən, X əsrdə
Sır-Dərya çayı üzərindəki Fərab adı ilə məlum olan Otrar şəhərində
doğulduğunu qeyd etmişdir3.

Əbu Nəsr əl-Farabi irsinin görkəmli tədqiqatçısı, fəlsəfə el m -
ləri doktoru, professor Ağın Qasımjanovun “Абу-Наср аль Фа -
раби” əsərində də “İkinci müəllim”in həmin şəhərdə islam dinini
qəbul etmiş Türkistan türklərindən türk qəbiləsinin hərbçi ailəsin -
də doğulduğu öz təsdiqini tapır. Otanazar Matyakubov isə, “Фа -
раби об основах музыки востока” adlı əsərində Ə.N.Fərabinin
əs lən Xorasan türkü olduğunu bildirir 5.
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1Əfrasiyab Bədəlbəyli.  Tar üzərində mühakimə müna sibə tilə . “Kommunist”
qazeti, 11  noyabr 1929.

2Firidun Şuşinski. Azərbaycan xalq musiqiçiləri. Bakı, “Yazıçı” nəşriyyatı,
1985, səh. 52.

3Василий Бартольд. О родине Фа ра би. Сочинения. Москва,
издательство «АН СССР», 1963, т.1, с.234-236.

4Агын Касымжанов А.Х. Абу-Наср аль-Фараби. Москва, издатель-
ство «Мысль», 1982, с.7.

5Отаназар Матякубов. Фараби об основах музыки Востока. 

издательство “Фан”, Taшкент, 1986, с.6.
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Azərbaycan Musiqi Akademiyasının professoru Səadət Abdul -
layeva “Azərbaycan çalğı alətləri dünyanı fəth edir”1 adlı mo no qra -
fi yasında tarın yaranması ilə bağlı qeyd edir: “Mət buat da tarın
gör kəmli musiqişünas, filosof, ensiklopedik-alim, Türküs tan əsilli
(873–950) Əbu Nəsr əl-Fərabi tərəfindən icad edilməsi haq qında
fikir söylənsə də, bu alət ancaq   Azərbaycanda və İranda ge niş
yayılıb”2.

Əbu Nəsr əl-Fərabinin etnik mənsubiyyəti və doğulduğu yerlə
bağ lı izahı o dövrdə baş vermiş tarixi hadisələrdə axtarmaq la zım dır. 

Öz sanballı elmi əsərləri ilə, xüsusən Rusiyada, Fransada və
Tür ki yədə tanınmış dünya şöhrətli alim, tarixçi, dilçi və hüquq şü -
nas Sədri Maksudi Arsal “Тюркская история и право” mono qra -
fiyasın da qeyd edir ki, türklər haqqında ilk məlumatlar e.ə. 221-ci
ildən e.ə. 206-cı ilədək Çin imperatorluğunu qurmuş Tsin süla lə -
si nin dövründə tarixi hadisələrə əsaslanaraq tərtib edilmiş Çin sal -
namələrində verilmişdir. Daha ətraflı isə bu mə lumatlara türklərlə
sıx siyasi münasibətləri olan Çin imperiyasını müvafiq olaraq
idarə edən 220-ci ildən 265-ci ilədək Vey sü lalə sinin dövründə,
581-ci ildən 618-ci ilədək Sui sülaləsinin döv rün də və 618-ci ildən
907-ci ilədək Txanq sülaləsinin dövründə ha  z ır lanmış Çin
salnamələrində rast gəlmək olar3.

On hərbi qəbilə birliyi kimi təşkil olunmuş və türk adı ilə
tanın mış Oğuz türkləri apardığı müharibələr nəticəsində VI–VIII
əsrlərdə Avrasiyanın böyük bir hissəsini əhatə edən torpaqlara
sahib olmaqla möhtəşəm Türk xaqanlıqlarını yaratmış və dünyada
for m alaşdırılmış siyasi və iqtisadi sistemin əhəmiyyətli dərəcədə
dəyişməsinə müvəffəq olmuşdurlar4.
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1 Səadət Abdullayeva. Azərbaycan çalğı alətləri dünyanı fəth edir. Bakı,
“Nurlar” Nəşriyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2016, səh. 15.

2 Садри Максуди Арсал. Тюркская история и право. Казань, изда-
тельство «Фен», 2002, с. 156-157.

3 Садри Максуди Арсал. Тюркская история и право. Казань, изда-
тельство «Фен», 2002, с. 192, 195, 198, 204, 208-209.

4 Агын Касымжанов А.Х. Абу-Наср аль-Фараби. Москва, издатель-
ство «Мысль», 1982, с.7.
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Torpaqların ələ keçirilməsi, həmçinin həmin ərazilərdə türk -
dilli əhalinin dominantlığını təmin edən yeni və ya köçəri həyat
sürən Oğuzların və başqa türkdilli tayfaların geniş miqyasda hərbi
qəsəbələrinin salınması və məskunlaşması ilə müşayiət olunurdu.

Eyni zamanda islam dininin yaradılması və sürətlə yayılması
Sasani imperiyasının süqutu ilə nəticələnmişdir.

Sasani imperiyasının paytaxtı Mədain (Ktesefon) şəhərinin
alınması üzrə gedən döyüşlər nəticəsində həmin şəhər 652-ci ildə
müsəlman qoşunları tərəfindən tutulduqdan sonra 224-cü ildən
651-ci ilədək şahlıq edən Sasani sülələsinə son qoyuldu1.

Bu imperiyanın xarabalıqlarında islam dinini yayan ərəblər,
çoxallahlılara itaət edən xalqlara, o cümlədən Allahın vahi dliyi ni
tanımayan türkdilli tayfalara da zor tətbiq etməklə, onları yeni dinə
dəvət edirdilər.

Ərəblər süqut etmiş Sasani imperiyasının torpaqlarını Ərəb
xilafətinə qataraq orada islam dininin yayılmasına nail olduq dan
sonra bu siyasətin davam etdirilməsi üçün Orta Asiya türkləri ilə
savaşa girdilər. 

VIII əsrin əvvəlində Orta Asiya tutulduqdan sonra Orta Asiya -
nın iran dilli əhalisi ilə qaynayıb-qarışan və islam dinini qəbul
etmiş Oğuzları, əsasən, onların həmin regionda geniş məskunlaş -
dırıl ması ilə əlaqədar X əsrdən başlayaraq türkman adlandırmağa
başladılar.  Beləliklə, əsrin əvvəlindən Oğuzların Fərab, Cərco və
Xo rasan da məskunlaşmasını və VIII əsrdən başlayaraq həmin
şəhərlərdə Oğuzlar tərəfindən islam dininin qəbul edilməsini nəzə -
rə alaraq, hər bir halda, Ərəstundan sonra ikinci müəllim kimi
tanın mış görkəmli musiqişünas, filosof, ensiklopediyaçı, dünya
şöhrətli böyük alim Əbu Nəsr əl-Fərabinin 873-cü ildə doğulduğu
sözügedən şəhərlərdən asılı olmayaraq, onu müsəlmanlığı qəbul
etmiş Oğuz və ya türkman əsilli hesab etmək daha inandırıcıdır.

Tarın Azərbaycanda və İranda geniş yayılmasını isə Ərəb xila -
fətinin zəifləməsindən istifadə edən, həmin məkanda geo siyasi
vəziyyətin əhəmiyyətli dərəcədə təsir edilməsinə və dəyişməsinə
nail olan türkmənlərin hərbi qüvvə kimi siyasi arenaya çıxması ilə
əlaqələndirmək olar. 
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IX əsrdə Ərəb xilafətinin süqutundan sonra XI–XII əsrdən
 türkman boyundan olan Səlcuqlar türkmənlərin ayrı-ayrı tayfa bir -
lik lərini bir araya gətirərək mö h  təşəm Səlcuq imperiyasının yara -
dıl masına müvəffəq oldular.

Səlcuqların qurduqları qüdrətli imperatorluğu Avrasiyanın
böyük bir hissəsini əhatə edən məkanında Bizansın islam dünya -
sına qarşı hazırladığı məkrli planlarını puç edərək, müsəlmanlığın
qorun masını və yayılmasını, həmçinin ayrı-ayrı regionlarda for -
ma laşmış ictimai münasibətlərin və mədəni irsin inkişafını təmin
edən əsas qüvvəyə çevrilmişdir.  

Tanınmış türkoloq Vasiliy Bartold Səlcuq imperatorluğunun
tari x də əhəmiyyətini qeyd edərək demişdir: “Türk elementinin qə -
lə  bəsi islamın və müsəlman mədəniyyətinin qələbəsi ilə müşayiət
olunurdu”1. 

Belə ki, Səlcuqlar tərəfindən ərəblərdən fərqli olaraq, islam
dininin və mədəniyyətinin təbliği və yayılması zamanı xalqların
milli məfkurəsinə toxunmayan və islamı dərk etməklə qəbul edil -
məsini təmin edən, müsbət təsir göstərən mədəni, ictimai və əxlaqi
üstünlüklərini göstərməklə metodlardan geniş və səmərəli istifa -
də olunurdu.

Burada Səlcuqların XI–XII əsrlərdə qurduğu imperatorluğunun
mövcud olan mədəni irsinin qorunması, təkmilləşdirilməsi və
inki şafını təmin edən siyasətinin rolunu qeyd etmək lazımdır.

Səlcuq hökmdarları hakimiyyətdə olduqları müddətdə, Qəz -
nəvi lərin X–XI əsrlərdə apardığı siyasətini davam etdirməklə, fars
dili nin hüquqi varisliyini saxlamış və haqlı olaraq ədəbiyyat və
incəsənətin, həmçinin böyük geosiyasi və informasiya məkanında
xalqlar arasında ünsiyyət dili kimi tanınan bu dilin geniş yayıl ma -
sına daim diqqət və qayğı göstərmişdilər. O dövrlərdə türk
dillərinin işlənməsinin yalnız türklər arasında təsadüf edilməsini,
formalaşması və inkişafının isə əksər hallarda aşıqlar tərəfindən
yaradılmış türkçülük məfkurəsinə əsaslanan türk lərin dünyanı
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1 Бартольд В.В. История турецко-монгольских народов: конспект
лекций,  читан. студентам Казах. высш. пед. ин-тов в 1926/1927 уч. году.
Ташкент, 1928, c. 19.
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dərketmə fəlsəfəsini özündə əks etdirən qəhrəmanlıq və məhəbbət
dastanlarında şifahi xalq yaradıcılığı vasitəsi ilə həyata keçiril di -
yini nəzərə alaraq, filosoflar və mütəfəkkirlər, ədəbiyyat və incə -
sənət xadimləri yazdıqları əsərlərinin imperiya daxilində və onun
kə narında uğurla təqdim olunması və geniş yayılması üçün daha
mü  kəm   məl hesab olunan fars dilindən bəhrələnməklə öz yara -
dıcılıq fə aliyyətlərini qururdular.

Qəznəvilərin və Səlcuqların imperiyasının süqutundan sonra
digər türk əsilli xanədanlar tərəfindən qurulmuş dövlətlərdə də
Yaxın Şərqdə və Orta Şərqdə bir çox türk xalqlarının mədəni irsi -
nin formalaşması və inkişafı, ilk növbədə, farsdilli ədəbiyyatın və
incəsənətin yaradılması ilə bağlıdır.

Bu səbəbdən orta əsrlərdə dünya şöhrətli fars olmayan bir çox
filosof və şairlər – Azərbaycan şairlərindən – Nizami Gəncəvi
(1141–1203), Qətran Təbrizi (1010–1080), Məhsəti Gəncəvi
(1089–1183), Əbül-üla Gəncəvi (1096–1159), Xaqani Şirvani
(1126–1199), Fələki Şirvani (1126–1160), Osmanlı şairlərindən –
Möv lanə Cəla ləd din Rumi (1207–1273), Yusuf Nabi (1642–1712),
Öz bəkis tan şairlərindən – Pəhləvan Mahmud (1248–1326), Lütfi
(1366–1465), Əlişir Nəvai (1441–1501), hind şairlərindən – Əmir
Xo srov Dəhləvi (1253–1325), Əbul Fəzl Alami (1551–1602), Mə -
həm məd Qasim Hindu Shah Astrabadi Firishta (1572–1623) və
Məhəm məd Quli Qutb Şah (1580–1611) öz ədəbi əsərlərini fars
dilində yaratmışlar. 

Farsdilli incəsənətin yaradılmasına gəldikdə isə onun orta
əsrlərdə formalaşdırılması və inkişafını xanəndələr tərəfindən fars
dili ndə ifa olunan muğamların sözügedən geosiyasi məkanda
geniş yayılması ilə əlaqələndirmək olar.

Bəxtiyar Tuncay “Muğamın vətəni haradır?” məqaləsində
türk-islam imperatorluqlarının hakim olduqları dövr və ərazilərdə
muğam sənətinin inkişaf mərhələlərini araşdıraraq mədəniy yət -
lərin qovuşması və sintezi əsasında regional muğamların yaran -
masını qeyd edir: “Ayrı-ayrı regionlarda və müхtəlif dövrlərdə
for malaşan regional muğam məktəb və cərəyanlarının təsnifatı
zamanı müхtəlif ərəb (Əməvilər və Abbasilər) və türk (Qaraхa n -
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lılar, Qəznəvilər, Səlcuqlular, Məmlüklər, Moğollar və s.) sülalə -
l ərinin adlarından istifadə edilməsi özünü bir də o cəhətdən
doğruldur ki, elitar bir sənət növü kimi inkişaf edən muğam sənəti
daha çoх saraylarda, adıçəkilən ayrı-ayrı sülalələrə məхsus hökm -
da rların himayəsi altında formalaşmış və inkişaf etmişdir. Gələ -
cək də regional muğamların, eləcə də tariхi və coğrafi muğam
mək təb və cərəyanlarını araşdırmaqla məşğul olacaq tədqiqatçılara
da eyni terminologiyadan istifadə etməyi məsləhət görərdik. Çünki
be lə etməklə biz muğamın inkişafında türklərin və türk süla lə lə ri -
nin oynadıqları misilsiz rolu da qabartmış olarıq”1.

Burada, Əbu Nəsr əl- Fərabidən sonra, ilk növbədə, sözügedən
coğrafi məkanda, orta əsrin müvafiq dövrlərində türk sülalələrinin
qurduğu dövlətlərdə yaradılmış regional muğam məktəblərinin və
cərəyanlarının təkmilləşdirilməsi və inkişafına öz elmi araş dırma -
ları ilə əhəmiyyətli təsir göstərmiş dünya şöhrətli həmyerlimiz Sə -
fiəddin Urməvinin yaradıcılığı müstəsna olaraq qeyd olu n ma lı dır. 

Tanınmış alim, musiqişünas Zemfira Səfərovanın “Муз ыка -
ль ная наука Азербайджана XIII–XX веков” monoqrafiyasının
biri n ci hissəsində Azərbaycanın böyük musiqişünas alimi Səfiəd -
din Urməvinin hayat və yaradıcılığı geniş araşdırılmış və onun
1217-ci ildə Azər  baycanın  Urmiyə şəhərində doğulduğunu gö s -
tər  mişdir.

Müəllifin fikrinə görə Səfiəddin Urməvinin Azərbaycan mu -
si qisinin nəzəriyyəsinə dair təqdim olunmuş 1256-cı ildə “Kitab
əl-ədvar”, 1267-ci ildə “Risaleyi-Şərəfiyyə” kimi funda men  tal
əsər ləri Yaxın və Orta Şərqdə konseptual baxımdan musiqi nə zə -
riy  yəsinin yeni inkişaf mərhələsini təmin etmişdir.

Monoqrafiyada Zemfira Səfərova tərəfindən tərcümə edilmiş
bu elmi traktatların hər bir bölməsi ətraflı araşdırılmışdır.

Belə ki, Abbasilərin sonuncu xəlifə Əl-Mötəsimin sarayında
baş xəttat və saray kitabxanasının rəhbəri vəzifələrini icra edən
Səfiəddin Urməvinin ərəb dilində yazılmış “Kitab əl-ədvar” elmi
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1 Bəxtiyar Tuncay. Muğamın vətəni haradır? “ Olaylar” qəz., 7 aprel 2009.
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trakratının IX bölməsində 12 sütundan və ya 12 əsas muğamdan
– Üşşaq, Nəva, Busəlik, Rast, Əraq, İsfahan, Zirəf kənd, Büzürk,
Zəngulə, Rəhavi, Hüseyni və Hicazdan, habelə 6 bürcdən və ya 6
avazatdan – Şahnaz, Mayə, Səlmək, Novruz, Gərdaniyyə, Güvaşt       -
 dan ibarət olan musiqi binasının təməlinin təşkilinə dair mə -
lumatlar verilmişdir1.

Ensiklopedist, filosof, şair və Azərbaycanın böyük musiq i şü -
nas alimi Səfiəddin Urməvi incəsənət aləmində çoxşaxəli fə aliy -
yə ti nəticəsində özünü həm də ud alətinin mahir ifaçısı kimi
ta nıt  mışdır. Məhz bu alət onun muğamların sistemləş diril məsi üzrə
apardığı nəzəri tədqiqatların əsasını təşkil etmişdir. 

Əfrasiyab Bədəlbəyli 1964-cü ildə “Elm və həyat” jur nalı nın
7-ci nömrəsində dərc olunmuş “Not yazısı necə yaranmışdır?” adlı
məqaləsində (ikin ci məqalə) qeyd etmişdir ki, “Urməvi ərəb
əlifbasının əb cəd hərfləri tərtibinin sırası ilə gələn işarələrlə hər
bir səsi ayrı-ayrılıqda qeydə alır. Əbcəd hesabında birinci hərfin
(əlif) bir rəqəmini ifadə etdiyini və “lo” hərfinin 36 rəqəminə
bərabər ol du ğunu nəzərdə tutsaq, ud musiqi alətinin hər bir səsinin
müəyyən bir hərf ilə qeydə alınmasının mümkün və təbii olduğunu
aydın su rət də görərik”2.

Udun müşayiəti ilə xanəndələrin ifasında muğamların fəlsə fə sini
daha dolğun çatdırılması üçün Səfiəddin Urməvi tərəfindən u dun
təkmilləşdirilməsi və müğənni (və ya müğni), nüzhət kimi mu siqi
alətlərin icad olunması elmi və tarixi mənbələrdə öz əksini tapmış
və o göstərilən elmi traktatlar əsasında haqlı olaraq sözü ge dən
məkanda məşhur “Sistemli məktəbinin” banisi hesab olun muş dur.

Yüz ildən sonra onun musiqi elminin bu janrının təkmil ləşdiril -
məsi və əsas istiqamətlərinin müəyyən olunması üzrə nəzəriyyəsi
ilə bağlı tədqiqat işi digər böyük həmyerlimız – orta əsrlərdə
Azərbay canın məşhur elm və mədəniyyət mərkəzi sayılan Marağa
şə hə rində 1353-cü ildə anadan olmuş Əbdülqadir Marağayi tərə -
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1 Земфира Сафарова. Музыкальная наука Азербайджана (XIII–XX
векa). Баку, “Азернешр”, 2013,  432 с.

2 Əfrasiyab Bədəlbəyli. Not yazısı necə yaranmışdır? “Elm və həyat”
jurnalı, 1964, № 7.
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fin  dən layiqincə davam etdirilmişdir. Belə ki, Zemfira Səfərovanın
“Муз ы кальная наука Азербайджана XIII–XX веков” mo no q ra -
fiyanın ikinci və üçüncü hissəsində XIV–XV əsrlərdə fəaliyyət
göstərən Əbdülqadir Marağayinin yaradıcılığı və onun elmi əsər -
lərində musiqinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı ilə bağlı verilmiş
dəyiş ikliklər və yeniliklər ətraflı tədqiq edilmişdir.

Müəllifin fikrinə görə, Səfiəddin Urməvinin musiqi irsini
davam etdirən böyük bəstəkar və musiqişünas, rəssam-xəttat, gözəl
xanəndə və musiqiçi, şair  Əbdülqadir Marağayi, ilk növbə də, 12
muğama əsaslanaraq icad etdiyi “24 şöbə nəzəriyyəsi” ilə Ya  xın və
Orta Şərq ölkələrində məşhurlaşmış və geniş şöhrət qa zan  mış dır.
Həmçinin o, öz elmi əsərlərində ilk dəfə olaraq həmin dövrdə
mövcud olan musiqi formalarını və janrlarını müfəssəl təsfir etmiş,
ritm sistemini zənginləşdirməklə yeni ritmlər yara t mışdır1.

Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
musiqişünas, şərqşünas Sürəyya Ağayevanın  “Абдулгадир Mа -
ра  ги” adlı kitabçasında Əbdülqadir Marağayinin yara dı  c ılıq fəa -
liy  yətinin əsas hissəsi yerli türk-monqol əsilli Cəlairilər sü   la  ləsinin
himayəsi altında – vətəni Azərbaycanda, qalan hissəsi isə Əmir
Teymurun hakimiyyəti dövründə Mavərənnəhr və Xora san  da
keçirildiyi göstərilir.

Saray məclislərində həmin dövrün ən tanınmış müğənni,
musiqiçi və şairlərini başına yığan  Sultan Üveys Cəlair gənc is -
tedadlı musiqişünas Əbdülqadir Marağayinin şöhrətini daha da
artırmaq məqsədi ilə ona “dövrün yeganəsi, musiqidə tayı-bərabəri
olmayan” titulu verməklə Fərman imzalayır. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Əbdülqadir Marağayi “Əl -
hani-siqanə” (Otuz nəğmə), “Bahar ritmi” və “Dövri-şahi” adlı
əsərlərini qələmə alır. 

Əmir Teymur  Azərbaycana gəlişindən sonra bir çox incəsənət
xa  dim ləri Səmərqəndə aparılmışdı. Əmir Teymur 1397-ci ildə
Əbdülqadir Mara ğa yinin istedadını yüksək qiymətləndirərək öz
Fərmanı ilə onu “bütün musiqi bilicilərinin padşahı” adlandırır. 

Sə mərqənddə yaradıcılıq fəaliyyətini davam etdirərək Əbdül -
q adir Marağayi yazdığı “Kənz əl-əlhan” (“Melodiyalar xəzinəsi”)
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1Земфира Сафарова. Музыкальная наука Азербайджана (XIII–XX
векa). Баку, “Азернешр”, 2013,  432 с.
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risaləsindəki melodiyaları Səfiəddin Urməvinin hərfi-ədədi sistemi
ilə vermişdir. Əbdülqadir Marağayi “Came-əl əlhan” (“Melo -
diyalar məc mu  su”) adlı nəzəri əsərini 1413-cü ildə başa çat dır  dıq -
 dan sonra “Mə  qa sid əl-əlhan” (“Melodiyaların məqsədi”),
“Lahiyyə” (“Musiqi”), “Şərhül-ədvar” (“Dövrələrə şərhlər”) və
“Fəvaid-i əşərə” (“On fayda”) adlı əsərlərini yaradır. 

Göstərilən əsərlərdə verilmiş musiqi nəzəriyyəsinin inkişafını
tə   min edən dəyişikliklər və yeniliklər əsasında Əbdülqadir Ma -
rağayi bir neçə musiqi alətlərini təkmilləşdirmiş və ixtira etmişdir. 

Belə ki, həmin kitabçada Sürəyya Ağayeva Əbdülqadir Ma ra -
ğa  yinin öz əsərlərində o zaman mövcud olmuş və müxtəlif musiqi
ri  s a lələrində təsvirini tapmış simli alətlər (kamança, hicaq, ney-
tə n   bur, rübab, rudhani) və nəfəs alətlər (ağ ney, qara ney, bala -
ban, zurna, burğu) barədə maraqlı məlumatlar verilmişdir. 

Yaz dığı musiqi əsərlərində Əbdülqadir Marağayinin təsvir et -
diyi alətlərdən birini Təbriz-Şirvan, digərini isə türk-monqol
tənburu ad lan dırmış və aparılmış tədqiqatlar nəticəsində həmin
dövrdə on ların Təbriz və Şamaxı musiqi mədəniyyətindəki oxşar
və fərqli cəhət ləri müəyyən edilmişdir1.

Əbdülqadir Marağayi irsinin əlyazmalarının ilk araşdırıcısı,
mu   ğam sənətinin tarixi və nəzəriyyəsinə dair Azərbaycan, rus,
türk, fars, ingilis dillərində çap olunmuş çoxsaylı kitab və mə -
qalənin müəllifi Sürəyya Ağayeva 2015-ci ilin dekabrında “Mə -
dəniyyət qazeti”ndə dərc olunmuş  “XIV əsrə qədər “muğam”
sözü musiqi elmində istifadə edilməyib” adlı S.Soltanlıya verdiyi
müsahibəsində qeyd etmişdir ki:” Muğamla bağlı kitab və məqalə
yazanlar bəzi faktları qarışdırırlar. Muğam sənətinin təşəkkülü
qədim dövrlərdən başlayıb, XIII əsrdən yüksək nöqtəsinə doğru
sürətlə inkişaf edib. Di gəl ki, bu tərzdə bəstələnən əsərlər
“muğam” sözü ilə adlandırılmırdı. S.Urməvi ilk musiqi alimidir
ki, muğamları sinifləndirib, onların adını verib, amma heç bir yer -
də “muğam” sözünü işlətməyib. Fərabi (X əsr), İbn Sina (XI əsr)
da bu sözü işlətməyiblər. S.Urməvi 12 pərdə və ya dövr, 6 avaz
haqqında yazıb. 

18

1Сурая Агаева. Абдулгадир Mараги. Баку, изд-во «Язычы», 1983 г.,
c. 10, 14, 17, 20-21, 33, 38.
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Bəzi araşdırıcılar yazırlar ki, muğam sənəti şumer vaxtından
olub. O zaman peşəkar bir musiqinin, yəni muğam janrının təşək -
kü lü olub.

Muğam bir neçə hissədən yaranan musiqi əsəridir. VI–VII
əsrlərdə Barbəd İbn Sürəyc və başqa musiqiçilər 7 bölmədən ibarət
əsər lər bəstələyiblər. XI əsrdə “Qabusnamə”də bir neçə muğamın
adı çəkilir. N.Gəncəvidə də bir neçə muğam adına rast gəlirik. O,
qədim muğların – kahinlərin təranələri haqqında məlumat versə
də, əsərlərində “muğam” sözünü işlətməyib. XIV əsrə qədər “mu -
ğam” sözü musiqi elmi əsərlərində istifadə edilməyib. Halbuki o
vaxt artıq bu janr təşəkkül tapmışdı, ancaq yüksək nöqtəsinə çat -
ma  mışdı və başqa adlarla tanınırdı.

İlk dəfə bu sözə musiqi termini kimi Qütbəddin Şirazinin 1306-cı
ildə yazdığı ensiklopediyada rast gəlirik. Şirazi musiqiçi ol  masa da, o
dövrün qaydasına görə əsərində musiqi nəzəriyyəsinə aid bir böl mə
var. O, “Dürrət əl-tac li ğürrət əd-Dibac” (“Dibaca ən yaxşı tac incisi”)
adlı fəlsəfi əsərində “muğamat” sözünü işlədir, ancaq açıqlamasını ver -
mir. İlk dəfə “muğam” sözünə, geniş iza ha  tına, muğam və şöbələrinin
adlarına, eləcə də onların səslərinin xüsusi işarələrlə qeyd olun  masına
Ə.Marağayinin əsərlərində rast gə lirik”1.

Göründüyü kimi, muğamın ta qədimdən yaranmasına bax ma -
ya raq, muğam və şöbələrinin təsnifləşdirilməsi, onların müvafiq
ad ları nın ətraflı açıqlaması və geniş şərh verilməsi, bir-biri ilə qar -
 şılıqlı əlaqələndirilməsi, muğam və şöbələrdə səslərinin xüsusi
işarələrlə göstərilməsi, həmçinin musiqi alətlərinin təhlili, tək mil -
ləş dirilməsi və ixtirasına dair elmi əsərlərin dərc olunması məhz
Yaxın və Orta Şərqdə islam mədəniyyətinin inkişafını təmin edən
türkman və türk-monqol əsilli Azərbaycan, Anadolu və İraq tür k -
ləri nin qurduğu möhtəşəm dövlətlərin siyasi arenaya çıxması ilə
bağlı olmuşdur. Belə ki, orta əsrlərdə Anadolu, Azərbaycan, İran
və İraqın bir çox şəhərlərinin bu geosiyasi məkanında ictimai mü -
nasibətlərini və mədəni irsini formalaşdıran məşhur elm və mə -
dəniyyət mərkəzlərinə çevrilməsi Şərq musiqisinin nəzəriyyə və
praktiki məsələlərinin baniləri hesab olunan Əbu Nəsr əl- Fərabi,
Səfiəddin Urməvi və Əbdülqadir Marağayi kimi kori fey lərin
dünyada tanınmasına şərait yaratmışdır.
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1Sürəyya Ağayeva. XIV əsrə qədər “muğam” sözü musiqi elmində istifadə
edilməyib. “Mədəniyyət” qəzeti, 2015, dekabr.
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Bu səbəbdən, xüsusən Azərbaycanda göstərilən böyük şəx s -
lərin fəaliyyəti nəticəsində yaranmış məktəb həmin regionda mu -
ğam sənətinin sistemli şəkildə tam bərqərar olduğu üçün məhz
bu r adan sözügedən sənətin Yaxın və Orta Şərqdə geniş ya yıl -
masına təkan verilmişdir. 

Həmin dövrdə Yaxın Şərq mədəniyyətinin inkişafında, o cü m -
lədən muğamların səslənməsi zamanı musiqi alətlərinin içində
udun çox böyük tarixi əhəmiyyəti olduğunu qeyd etmək lazımdır.

Tarın muğamatın inkişaf prosesində mühüm mövqe tutması və
əhəmiyyətliliyinin artması Azərbaycanda milli ənənələrə və XIV
əs rdən başlayaraq əruz vəzni ilə yazılan şeirlərə əsaslanan Azər -
baycan muğamının yaranması kontekstində baxılmalıdır.

Səlcuq boyundan olan Anadoluda, Azərbaycanda, İran və
İraqda sülalələr qurmuş türkman əsilli hökmdarlar yalnız XIV
əsrdən başlayaraq fars və ərəb dilləri ilə yanaşı Azərbaycan və türk
dillərinin əsasını təşkil edən türkman dilində də əsərlər yaratmağa
başladılar.

Burada  Azərbaycan poeziyasının banisi böyük Nizaminin fars
dilində yaratdığı ölməz əsərlərində milli ənənələrə əsaslanan dün -
yanın yenidən qurulması, dünyəvi dəyərlərin ədalətli bölüş dü rül -
məsi, ictimai və şəxsi maraqların bir-birinə uyğunlaşdırılması
haq qında fəlsəfi məfkurənin davamçıları hesab olunan, öz şeir -
lərini Azərbaycan türkçəsində yazan, Azərbaycan klassik ədəbiy -
yatın da mühüm yer tutmuş Qazi Bürhanəddinin və İmadəddin
Nə s iminin yaradıcılığı qeyd olunmalıdır. 

1344-cü ildə Qeysəriyə şəhərində doğulmuş, 17 il dövlət idarə -
çiliyi ilə məşğul olmuş dövlət xadimi, tanınmış sərkərdə və öz
dövrünə görə yüksək savad almış şair-hökmdar Qazi Bür ha nə d   -
 din məhəbbət və sufi təriqətli fəlsəfi baxışlarını və dü şün cə l ərini
bi zə üç dildə – Azərbaycan türkcəsində, fars və ərəb dil lərində
yaz dığı şeirləri ilə çatdırmışdır. 

Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin istedadlı təd -
qiqatçısı, professor Yaqub Babayev 2009-cu ildə dərc olunmuş
“ХIII–ХIV əsrlər ana dilli lirik şеirimizin inkişaf yоlu” elmi mо -
nо  qrafiyasında qeyd edir: “Hökmdar şair doğma dildə divan ya ra -
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dan İ.Həsənoğlu və Ş.S.Ərdəbilinin ədəbi ənənəsini ləyaqətlə da -
 vam etdirən və Azərbaycan türkcəsində divanı bütöv şəkildə bizə
gəlib çatan ilk sənətkardır. Onun divanının yeganə nüsxəsi Lon -
donda Britaniya Muzeyində saxlanılır. Müqəddimədəki qey d  dən
divanın 1393-cü (h. 796) ildə, yəni Q.Bürhanəddinin öz sağ lı ğın -
da Xəlil bəy Məhməd adlı bir xəttat tərə fin dən köçürüldüyü bəlli
olur. Burada bəzi düzəlişlər edilmişdir. Tədqiqatçılar həmin dü z ə -
liş lərin şairin özünə məxsus olduğunu güman edirlər. Divana 1319
qəzəl, 20 rübai, 108 tuyuq və bir neçə müfrət (təkbeyt) daxil dir”1.

Qazi Bürhanəddin Azərbaycan ədəbiyyatında, eləcə də ümum -
türk ədəbiyyatında tuyuq şeir janrında yazan ilk şair hesab olunur.

Qazi Bürhanəddinin müasiri, Azərbaycan ədəbiyyatının digər
gör   kəmli nümayəndəsi – İmadəddin Nəsimi 1369-cu ildə Yaxın
və Orta Şərqdə elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi şöhrət
tapmış Şamaxıda anadan olmuş və ilk təhsilini orada  almışdır.

Dövrün əsas elmləri hesab olunan məntiq, riyaziyyat və as tro -
nomiyaya dərindən yiyələnmiş, habelə dinlərin tarixi əsas larına
yaxından bələd olmuş böyük mütəfəkkir-şair İmadəddin Nə simi də
əsasən hürufi təriqətinin təbliği və yayılması ilə bağlı şeirləri üç
dildə – Azərbaycan türkcəsində, ərəb və fars dillərində yaz mış dır.

Mürəkkəb həyat yolu keçmiş lirik şair İmadəddin Nəsimi ya -
ra dıcılığa aşiqanə şeirlərlə başlamış, sonradan isə dövrün siyasi,
ic timai, əxlaqi mövzularında fəlsəfi əsərlər yaratmışdır. 

İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı hələ sağlığında Yaxın və Orta
Şərqdə yayılması ilə bütün türk ədəbiyyatına ciddi təsir göstərmiş
və şairin əlyazma nüsxələri dünyanın bir sıra mötəbər kitab xana -
larında saxlanılır.

Həmin monoqrafiyada İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığı ilə
bağlı Yaqub Babayеv apardığı tədqiqatlara əsaslanaraq yazır:
“Sənətkarın bədii irsi bütünlüklə əruz vəznindədir. O, ərəb poezi -
yasının vəzni olan əruzu çox məharətlə türk şeiri ilə uzlaşdıra
bilmişdir. Yaradıcılığında aparıcı janr qəzəldir. Lakin klassik poe -
zi yanın müxtəlif bədii forma və janrlarında uğurla qələmini sına -
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1 Yaqub Babayеv. ХIII–ХIV əsrlər ana dilli lirik şеirimizin inkişaf yоlu.
Bakı, “Еlm və təhsil” nəşriyyatı, 2009, səh. 117.
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mışdır: qəzəl, qəsidə, müstəzad, tərcibənd, tuyuq, rübai, mü əm -
mə, əlif-lam, məsnəvi və s. Nəsimi təkcə Azərbaycan ədə biy -
yatında deyil, ümumiyyətlə, islam şərqində ictimai-fəlsəfi şei rin
ən böyük nümayəndələrindən sayılır”1.

İmadəddin Nəsimi  müxtəlif bədii forma və janrlarda olan şeir -
lərlə yanaşı, Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində ilk dəfə müs -
təzad, mürəbbe və tərcibəndlər yazmışdır. 

Əruz vəzninin bəhrlərini Azərbaycan şeirinin şəkli xüsusiy yət -
lərinə uyğunlaşdırmaqla İmadəddin Nəsimi Azərbaycan dilinin
təkmilləşməsi və inkişafında müstəsna rol oynamışdır.

Qazi Bürhanəddin və İmadəddin Nəsimi Azərbaycan ədə biy -
 yatı tarixində ana dilində yaranan Azərbaycan qəzəlinin bani -
ləridirlər. Onların poeziyası bir çox Azərbaycan ədə   biy   yatının
görkəmli nümayəndələrinin – Əbdülqadir Marağayi, Məhəm məd
Füzuli, Kişvəri, Həbibi, Şah İsmayıl Xətai, Molla Pə nah Vaqif və
digər tanınmış şairlərin yaradıcılığına ciddi təsir gös tərmişdir. 

Azərbaycan poeziyasında əruz vəznində yazan şairlərin ədəbi
fə aliyyəti poeziyamızın inkişafında, ədəbi dilimizin formalaş ma -
sın  da mühüm rol oynamış və bununla da ana dilində Azərbay can
mu ğamının yaranması üçün əsas şərtlərdən biri hesab olunmuş dur.

Yaxın və Orta Şərqdə XIV əsrin axırlarında baş vermiş ictimai,
iqtisadi və siyasi hadisələr musiqi “binasının sütunları” hesab
olunan 12 klassik muğamın adlarının dəyişməsi, habelə onların
özlərinin köklü dəyişikliklərə uğramasına səbəb olmuş, bu isə
həmin “bina”nın göstərilən məkanda yaşayan xalqların mədəni
irsinin formalaşdırılması xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq yenidən
qurulması ilə nəticələnmişdir. 

Beləliklə də, müstəqil muğam və onun şöbələrinin eyni adları
ayrı-ayrı xalqların muğam ifaçılıq ənənələrini əks etdirməklə artıq
baş qa mənada və tərzdə ifa edilirdi. 

Ərəb və fars dilində yazdığı şeirlərlə yanaşı, Azərbaycan, Ana -
do lu və İraq türkləri (türkmanları) arasında geniş yayılmış  Əbdül -
qa dir Marağayinin Azərbaycan türkcəsində yazılmış şeirləri
(tu yuq lar) Segah, Üşşaq və Nəva muğamlarına uyğun vəznlər
əsasında qələmə alınmışdır.
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1 Yaqub Babayеv. ХIII–ХIV əsrlər ana dilli lirik şеirimizin inkişaf yоlu.
Bakı, “Еlm və təhsil” nəşriyyatı, 2009, səh. 41-42.
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Türk xalqlarının musiqisinə, o cümlədən aşıq musiqisinə bö -
yük diqqət göstərən Əbdülqadir Marağayi öz əsərlərində türk
mu   s i qisində daha çox işlənən ladları müəyyənləşdirməklə qeyd
et  mişdir ki,“...muğamın (pərdənin) səsləri səslənmənin mötədilliyi
və incəliyi prinsipinə əsasən düzülmüşdür. Onların sayı səkkizə,
ya xud doqquza çatır... Türklər Üşşaq, Nəva, Busalik muğamlarına
üstü nlük verirlər, ancaq qalan muğamlar da onların yaradıcılığına
daxildir”1.

Başqa sözlə, islam mədəniyyətinin qorunmasını təmin edən
və yayıl masını həyata keçirən türkçülük məfkurəsi əsasında ha ki -
miy  yət qurmuş bu hökmdarların dövlət siyasətinin aparılması nə -
t i cəsində göstərilən regionda yaşayan türk mənşəli xalqlar üçün
or taq dil hesab olunan türkmən dili ərəb və fars dilindən alınmış
söz lər və ifadələr hesabına zənginləşmiş və dövrün ən mükəmməl
dil lərindən birinə çevrilmişdir.

Əmir Teymurun qurduğu imperiyanın zəifləməsi və onun gös -
tə rilən regiona təsirinin azaldılması ərəfəsində VII əsrdən Azər -
bay canda və Van gölünün cənubunda məskunlaşmış Oğuz tay   fala-
rın dan olan türkmən əsilli Qaraqoyunlular Teymurilərə və Cə lai -
ri lərə qarşı apardıqları müharibələr nəticəsində XV əsrin əv vəlin -
də qüdrətli bir Qaraqoyunlu dövlətinin yaradılmasına nail oldular. 

Həmin dövrdə “Azərbaycanın Kürdən cənubdakı ərazisi, Er -
mə nis  tan, Anadolunun Şərq vilayətləri və Ərəb İraqı bu dövlətin
daxi lində idi2.

Məhz bu dövrdən başlayaraq Azərbaycan türkcəsinin və onun
əsa sın da Azərbaycanda sırf milli ənənələrə uyğun olaraq Azər bay -
can muğamlarının inkişafına doğru təkan verilməsinə münbit
şərait yaradılmışdır.

Belə ki, Qara İsgəndərdən sonra hakimiyyətə gələn Cahanşa -
hın dövründə Qaraqoyunlu mədəniyyətinin böyük inkişafı təmin
edil mişdir. Qaraqoyunlu imperiyasının ərazisini genişləndirmiş
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1 Сурая Агаева. Абдулгадир Mараги. Баку, изд-во “Язычы”, 1983 г.,  c. 24.
2 Azərbaycan tarixi. 7 cilddə, III cild (XIII-XVIII əsrlər). Bakı, “Elm”

nəşriyyatı, 2007, səh. 73. 
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fateh Cahanşah isə “Həqiqi” təxəllüsü ilə öz şeirlərini Azərbaycan
türk  cəsində və fars dilində yazırdı1.

VII əsrin əvvəllərində Baş Qafqaz dağları ilə Araz çayı ara sın -
da kı ərazidə, sonralar isə Kiçik Asiyanın şərqində (Şərqi Ana do -
lu  da), Diyarbəkirdə və İraqda məskunlaşmış Oğuzların Bayandur
xan boyundan olan türkmən əsilli Ağqoyunlu tayfa birliyinin baş -
çı  sı, cəsur sərkərdə və müdrik dövlət xadimi Uzun Həsən  Qara -
qo    y un lu dövlətinin daxilində baş vermiş münaqişələrdən istifadə
edə  rək 1467-ci ildə Muş döyüşündə Cahanşahın başçılıq etd i -
yi Qaraqoyunlu qoşunlarını məğlub etmiş, 1468-ci ildə  bu döv lə -
tin bütün ərazilərini ələ keçirmişdir2.

X.Koroğlu yazır: “Ağqoyunlu birliyinə daxil olan Bayandur
qə biləsi VII əsrdə Qıpcaq çölündən keçib Qafqaza gəlmiş, Ala -
göz  lə Göyçə dəniz arasındakı yaylaqda, Kürlə və Araz çayların
qıraq larında yerləşmişdir”3.  

Həsən padşah Cahanşahın türkçülük əsasında həyata keçirdiyi
incə sənətin inkişafını təmin edən dövlət siyasətini davam etdirmiş
və imperiya daxilində, o cümlədən bütün Azərbaycan torpaqlarını
əhatə edən güclü mərkəzləşdirilmiş dövlət yaratmaq siyasətini hə -
ya ta keçirmək məqsədi ilə xüsusi “Qanunnamə” hazırlatmış,
“Qurani-Kərim”i Azərbaycan türkçəsinə çevirtmiş, dövrün gör -
kəm  li elm adamı Əbu Bəkr əl-Tehraniyə “Kitabi-Diyar bəkriy yə” adlı
Oğuznamə yazdırtmışdı”4. 

Ağqoyunlu hökmdarları dövründə Ağqoyunlu imperiyasında el -
min, maarifin və incəsənətin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir və döv -
rün görkəmli alimlərindən ibarət elmi məclislər fəaliyyət gös tə rirdi.

Sultan Rüstəmin ölümündən sonra daxili çəkişmələr nəti cəsin -
də tədricən tənəzzülə uğrayan Ağqoyunlular 1499-cu ildə iki his -
sə  yə bölündü. Ağqoyunluların Azərbaycandakı hakimiyyətinə
1501-ci ildə, İraqdakı hakimiyyətinə isə 1508-ci ildə Qızılbaşlar

1Azərbaycan tarixi. 7 cilddə, III cild (XIII–XVIII əsrlər). Bakı, “Elm”
nəşriyyatı, 2007, səh. 123.

2Azərbaycan tarixi. 7 cilddə, III cild (XIII–XVIII əsrlər). Bakı, “Elm”
nəşriyyatı, 2007, səh. 83.

3X.Koроглу. Огузский героический эпос. Москва, 1978 г., с. 69.
4Azərbaycan tarixi. 7 cilddə, III cild (XIII–XVIII əsrlər). Bakı, “Elm”

nəşriyyatı, 2007, səh. 108.  
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1 Əsgər Əhməd. XII–XV əsrlərdə Аzərbaycanın mənəvi mədəniyyəti.
Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2012, səh.7-8.

tərəfindən son qoyulduqdan sonra Ağqoyunlular tamamilə süqut
etmiş və onların varisliyi Uzun Həsənin nəvəsi I Şah İsmayılın
yaratdığı Səfəvi imperiyasına verilmişdir1.

Be ləliklə də, Şərqi Anadolunu, Azərbaycanı və İraqı əhatə edən
bir geosiyasi regionun mədəni inkişafında Azərbaycan türkcəsi
əsa  sında milli muğamların tanınması Oğuz-türkmən əsilli Qara -
qo yun lular tərəfindən yaradılmış dövlətçiliklə başlamış, Ağ qo yun -
lu lar, Səfəvilər, Əfşarlar və Qacarlar dövlətləri tərəfindən davam
etdiril miş, habelə onların Yaxın və Orta Şərqdə geniş yayılmasına
səbəb olmuşdur.

Müstəqil muğam və onun şöbələrinin eyni adlarının Azər bay -
can türkləri üçün qəbul olunmuş muğam ifaçılıq ənənələrinə uy -
ğun olaraq xanəndələr tərəfindən ana dilində artıq başqa mənada
və tərzdə ifa edilməsi, onların ifasını müşayiət edən musiqiçilərin
çaldığı musiqi alətləri içində tədricən tarın əsas yeri tutmasını
təmin etmişdir. 

Bu da digər simli musiqi alətləri ilə müqayisədə tarın pərdə
sis te  minin Azərbaycan muğam və məqam sisteminə daha uyğun
olması ilə izah edilir.

Bununla yanaşı, Əbu Nəsr əl-Fərabi tərəfindən hazırlanmış,
XI əsrdə yaşamış Baba Tahir və Qətran Təbrizinin şeirlərində ilk
də fə adı çəkilmiş beş simdən ibarət və diz üstə çalınan ilk tarın
tex   n iki imkanları, xanəndələrin artıq fars dilindən fərqli tərzdə
ana dilin də ifa etdikləri muğamların milli incəliklərini tam və do l   -
ğun əhatə etdirə bilmədiyi üçün bu imkanlar həmin alətin proto -
tip lərinin yaradılmasını zəruri etmişdir.

Sənətşünas-alim, bəstəkar, müxtəlif milli çalğı alətlərinin
tədqiqatçısı, bərpaçısı və mahir ifaçısı Nəcəfzadə Abbasqulu
İsmayıl oğlunun “Azərbaycan idiofonlu çalğı alətləri (orqanoloji-
tarixi tədqiqat)” adlı monoqrafiyasında apardığı tədqiqat işində əsaslı
mənbələrə istinad edərək qeyd edir ki, “Səfəvilər sülaləsinin banisi
Şeyx Səfiəddin İshaq Ərdəbillinin (1252–1334) məsləhəti ilə İranda
Kamal Əxi çahartarı, Əlixan Təbrizi (XVII əsr) şeştarı, dövrünün
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məşhur müğənnisi Rzaəddin Şirvani (XVII əsr) şeşxana alətlərini
(hər üç alət E.Çələbinin “Səyahətnamə”sində qeyd olunur) hazır -
lamışlar”1.

Məhz göstərilən şiə məshəbli sözügedən sülalələrin himayəsi və
dəstəyi ilə Azərbaycanda muğamların təkmilləşdirilməsi üzrə
aparılan islahatlar Azərbaycan xanəndələrinin Yaxın və Orta Asiyada
həmin dövrdə yaşayan digər türkdilli xalqlardan fərqli olaraq, başqa
üslubda və tərzdə muğamların oxunmasını və bununla da yuxarıda
göstərilən həmyerlilərimiz tərəfindən tarın müxtəlif prototiplərinin
yaranmasını təmin etmişdir.

Lakin 24 il davam edən və 1828-ci ildə Türkmənçay mü qa viləsi
ilə nəticələnən Rus-Qacar müharibəsindən sonra Azər bay   canın iki
hissəyə bölünməsi ilə onun şimal və cənub tor   paqlarında mə dəni
irsinin həmin dövrdən başlayaraq ayrı-ay rılıqda rus və Qa car im pe -
riyalarının tərkibində inkişafının təmin edilməsini müəyyən etmişdir.  

Azərbaycanın xanlıqlarının rus imperiyası tərəfindən ilhaq
olunmasına, həmin imperiyanın həyata keçirdiyi dövlət siyasətinə
baxmayaraq, Azərbaycanda XIV əsrdən bəri türk sülalələrinin tətbiq
etdiyi türkçülük məfkurəsi xalq arasında unudulmamışdır. 

Qacar dövlətində dini amillər üzərində formalaşmış məf kurədən
fərqli olaraq, bu məfkurə sözügedən imperiyada mövcud olan daha
mütərəqqi ictimai-iqtisadi münasibətləri əsasında xalqın maarif -
lənməsini təmin edən, habelə Avropada formalaşmış və yayılmış yeni
cəmiyyətin qurulmasına dair fəlsəfi cə rəyanların təsiri altında başqa
müstəvidə inkişaf etməyə başlamışdır. 

Bu müharibədən sonra Azərbaycanın xanlıqlarının və Qaf qazda
olan digər torpaqların Qacarların nəzarətindən çıxması və həmin
dövlətdə fars meyilli mövqelərin daha da möhkəmlənməsi ilə nəti -
cələn mişdir.

İqtisadiyyatı zəifləmiş və regionda hərbi-siyasi qüdrətini itir -
miş Qacar dövləti 1925-ci ildə, həmçinin bu milli amilin təsiri
hesabına süqut etmiş və hakimiyyətə gəlmiş Pəhləvi sülasəsi isə
İran adlandırmaqla həmin dövləti yenidən qurmuşdur. 
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1 Abbasqulu Nəcəfzadə. Azərbaycan idiofonlu çalğı alətləri (orqanoloji-
tarixi tədqiqat). Bakı, 2010, səh. 22.
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Müvafiq olaraq baş vermiş məlum inqilabi hadisələr nə -
ticəsində rus imperiyasının dağıdılmasından sonra Qafqazın əsas
his səsini təşkil edən keçmiş Azərbaycan xanlıqlarının tor paq la rın -
da 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaran -
ması elan edilmişdir.

Göstərilən istiqamətə Şimali Azərbaycanda mədəni-maarif
həyatının yönəldilməsi, onun ayrı-ayrı regionlarında Anadoluda,
İranda və İraqda formalaşdırılmış muğamlardan fərqli olaraq, milli
ça larları ilə seçilməklə muğam məktəblərinin yaranmasına səbəb
olmuşdur.

Göründüyü kimi, XIV əsrin sonundan başlayaraq XIX əsrin
əvvəlinədək dövrü əhatə etməklə Yaxın və Orta Asiyada möhtəşəm
imperiyalar qurmuş türkman əsilli Azərbaycan türklərinin həyata
keçirdiyi dövlət siyasəti nəticəsində ana dilinin koloritini əks
etdirən xanəndələrin başqa mənada və tərzdə oxuduqları muğam -
ların tam və dolğun halda dinləyicilərə çatdırılması üçün həm -
yerlilərimiz tərəfindən yaradılmış ilk tarın prototipləri o taylı-bu
taylı azərbaycanlıların və ya İran İslam Respublikasının və Azər -
bay can Demokratik Respublikasının müştərək mədəni irsidir.

Lakin Rus-Qacar müharibəsindən sonra bölünmüş tor paqları -
mızın cənub hissəsinin İranda, digər şimali hissəsinin əsasən
Azər  bay  can Demokratik Respublikasının tərkibində qalması nə -
 ti  cəsin də artıq iki yeni dövlətin müvafiq mədəni irsinə aid edil -
mə sinin hüquqi varisliyini təmin etmişdir.

Burada XIV əsrdən başlayaraq ana dilində inkişafda olan, Rus-
Qacar müharibəsindən sonra yuxarıda göstərilən amillərin təsiri
altında Azərbaycan muğamlarının ənənələrini davam etdirən Qa -
ra bağın Şuşa şəhərində yaradılmış ilk muğam məktəbinin rolu
qeyd olunmalıdır.

Azərbaycan tarının Mirzə Sadıq Əsəd oğlu tərəfindən Qara -
bağ da hazır lanmasını nəzərə alaraq, bu tarın Azərbaycan xalqının
mədəni irsinə aid edilməsinə dair hər hansı tarixi hadisələrə və
sənədlərə ca  vab verməyən şübhələrin və ya iddiaların mövcudluğu
əsa s sızdır.
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Musiqi Akademiyasının professoru Səadət Abdullayeva “Azər -
bay can çalğı alətləri dünyanı valeh edir” monoqrafiyasında tarın
yaran masına dair apardığı tədqiqatda sanballı mənbələrə əsas -
 lanaraq qeyd edir ki, “Tarixən tar Azərbaycan və İranla hüdud -
lanan nisbətən kiçik arealda daha çox yayılıb. Onun beş simi (iki
ağ, iki sarı, bir bəm), iri və dərin çanağı olub, uzun qoluna 27–28
pərdə bağlanıb. Alət ağırlığına görə çalğı zamanı dizlər üzərində
və ya sinədən aşağıda saxlanırdı. XIX əsrin 70-ci illərində tar
görkəmli ifaçı, Qarabağın yetirməsi, çalğısına məftun olan din lə -
yicilər ucadan “can!”, “Sadıq can!” səslədiklərinə görə xalq ara -
sın da Sadıqcan kimi tanınan Mirzə Sadıq Əsəd oğlu (1846–1902)
tərəfindən yenidən qurulur. Əvvəlcə o, simlərin sayını 18-ə qal dır -
mış, sonra 13 – aşağıda iki üçər, ortada qoşa və tək bəmlər və qo -
lun yuxarı hissəsində iki qoşa cingiltili simlə kifayətlənib, qolda
isə 22 pərdə saxlamışdı. Qolun əyilməsinə yol verməmək üçün qol
göv dənin xüsusi çıxıntısına bərkidilir, daxilində isə ağac dirək
yerləşdirilir. Bundan başqa, Sadıqcan gövdənin qalınlığını azaldır,
onun kənar tərəflərini düzləndirir, bununla da gövdənin üst
hissəsini genişləndirir və səslənmə gücünü artırır. Çəkicə
yüngülləşən aləti artıq sinə üzərində saxlamaq mümkün idi. Bu da
tarın ifaçılıq imkanlarını xeyli artırmışdı  (Bədəlbəyli Ə. İzahlı
monoqrafik musiqi lüğəti. Bakı, “Elm”, 1969, 246 s.) Belə quru -
luş da şöhrət qazanan tar tezliklə bütün Qafqazda, Türkiyənin Qars
vilayətində və Mərkəzi Asiyada yayılır. Beşsimli tarın isə Mərkəzi
və Cənubi İranda istifadəsi davam edir. XX əsrin başlanğıcında
İran musiqiçisi Qulamhüseyn Dərvişxan (1873–1926) ona altıncı
simi əlavə edir (Zonis E. Klassik İran musiqisinə giriş. Kembric,
Har vard un-ti, 1973, 233 s. – ingilis dilində). Yenidən qurulan tar
isə “Azərbaycan tarı” adlanaraq (Əbdülqasımov V. Azərbaycan
tarı. Bakı, “İşıq”, 1989, 93 s.)  XIX əsrin sonuncu rübündən başla -
ya raq Azərbaycanda geniş yayılır. 1929-cu ildə alətin daha
dayanaqlı köklənməsi üçün simlərin sayı 11-ə qədər azaldılır”1.

Beləliklə, “Azərbaycan tarı” adlandırılan müasir tar Azər bay -
canda orta əsrdən başlayaraq ana dilində muğamların uzunəsrlik
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“Nurlar” Nəşriyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2016, səh. 26-27.



inkişaf mərhələlərinə uyğun olaraq hazırlanmış ilk tarın və onun
prototiplərinin texniki imkanlarını daşıyan, habelə tar növləri
üzərində islahatların aparılması nəticəsində Qarabağ muğam mək -
təbinə xas olan muğamların səs düzümünün çərək tonlarla özünə -
məx susluğunu qoruyan yeni yaradılmış alətdir.

Elxan Babayev “Sadıqcanın tarı harda qaldı?” məqaləsində tar
pərdələrinin bərabər temperasiyalı not sisteminə uyğun qurul masını
əsaslandıraraq nümunə üçün İraq və Azərbaycan “Rast”-larının səs
düzümlərini 1932-ci ildə Qahirədə keçirilən ümumərəb konsertində
qəbul edilmiş vahid “Rast” makamının səs sırası ilə müqayisə edərək
qeyd etmişdir ki, “Tərtəmiz, lap elə bil 150 il əvvəl fortepianoda
köklənib tarımız. Tarı dizi üstündən qaldırıb köksünə sıxan, bağrına
basan Sadıqcan bu misilsiz aləti muğam larımızla tamami ilə uyuş -
du rub. Tar muğam dili danışıb. Muğam tar dili ilə danışıb. Odur ki
tar üzərində aparılan hər bir “islahat” təkcə Sadıqcan yoluna xəyanət
etmək deyil, muğam ları mızı bəsitləşdirmək, ona ağır zərbə vur maq
deməkdir. Özü də bir tərəfdən tarı bəsitləşdirib Qərb musi qi sinə
qatırıq, digər tərəfdən ha mıya, hətta Qərbin özünə belə yad olan
metso-soprano aça rında nota salırıq”1.

Azərbaycan tarının tanınmış araşdırıcısı Fikrət Əbülqasımov
“Azər baycan tarının atası” məqaləsində yazır: “Sadıq dünyaya gələn
zaman təbiət ondan öz səxavətini əsirgəməmişdir. O, tar çalmaqda
heç kəsə bənzəmirdi. Fitri istedadı, gecə-gündüz məş ğələləri tezliklə
Sadığın ifaçılıq səviyyəsini görünməyən yük sək liklərə qaldırır. O,
zəmanəsinin bütün tarçılarını ötüb keçərək az-az sənətkarlara mü -
yəs sər olan şöhrətə çatır. Sadığın tarzənlik mə harəti tək dinləyiciləri
deyil, müasirləri olan musiqiçiləri belə mat qoymuşdu. Tarzən Şuşa -
dan çox-çox uzaqlarda da özünə saysız-hesabsız pə rəstişkarlar ta -
pır və harada olursa olsun ifaçılığının ecazkar sirləri ilə hamını
məf tun edirdi. O, öz çalğısının əzəmətli qüdrəti ilə böyük italyan
skripkaçısı N.Paqaninini xatırladırdı”.2

Burada Sadıqcan yaradıcılığını dünyanın iki məşhur musi qi -
çi sinin – skripkanın reformatoru Stradevarinin ustalığı və skrip -
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1 Elxan Babayev. Sadıqcanın tarı harda qaldı? Sadıqcan. Bakı, “Şuşa”
nəşriyyatı, 2016, səh.64. 

2 Fikrət Əbülqasımov. Azərbaycan tarının atası. “Fəryad” qazeti,  1998, iyul.
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kanın virtuozu Paqaninin ecazkar ifası ilə müqayisə etmək olardı.
Gös təri lən böyük sənətkarlardan fərqli olaraq Sadıqcan onlara
məxsus olan istedadlarını özündə cəmləşdirmiş və tarın refor -
matoru və virtuoz tarzən kimi qızıl hərflərlə öz adını dünyanın
musiqi tarixinə yazmışdır.

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru İradə Köçərli “Böyük tarzən
Mirzə Sadıq Əsəd oğlunun yaratdığı Azərbaycan tarı” məqa ləsin -
də Sadıqcanın tar üzərində apardığı köklü dəyişiklikləri tədqiq
edərək, Azərbaycan musiqisinin inkişafı üçün aşağıdakı iki mü -
hüm əhəmiyyət kəsb edən yeniliklərin əldə olunmasını göstərir: 

“I. Tarın fiziki-akustik səslənməsi güclənmiş, genişlənmişdir,
bədii və texniki imkanları artmış, tar səslənməsinin mükəm məl -
ləş məsinə, gözəlləşməsinə gətirib çıxartmış və “ecazkar”, “sehrli”
adlandırılan Azərbaycan tarını formalaşdırmışdır. Əvvəllər daha
çox müşayiətçi alət olan tar təkmilləşdirilərək “solo alət” səviy -
yə sinə qalxmışdır.

II. Azərbaycan milli intonasiyasının dəyərləndirilməsinə –
inkişafına, saflaşdırılmasına xidmət etmiş, dürüst səslənmə əldə
edilmişdir. Alətin “milli mənliyini” – özəlliyini, səciyyəsini, milli
musiqi məfkurəsini üzə çıxarmışdır. “Azərbaycan tarı”na daxil
edilən məhz bu yenilik milli musiqinin düzgün istiqamətdə yönəl -
dilməsində tarixi rolunu oynamışdır...

Azərbaycan tarını böyük musiqiçi Mirzə Sadıq Əsəd oğlu (Sa -
dıqcan) yaratmışdır. O, virtuoz tar ifaçısı, muğamın ma hir bilicisi,
yeni muğamların, o cümlədən sırf milli janrlardan biri olan “zərb
muğam”larının yaradıcısı, novator tar ustası, ən va cibi, mil li musi -
qi təfəkkürünün daşıyıcısı olmuşdur”.1

Azərbaycan Res pub likasının Əməkdar incəsənət xadimi Firi -

dun Şuşinski “Sadıqcan” əsə rində Sadıqcanın tara və muğamata

gətir diyi yenilikləri yüksək qiymətləndirərək yazırdı: “Sadıqcan

Şərqdə ilk tarzən idi ki, səhnədə tarda muğamları solo çalmışdır.

O dövrdə xanəndələr kla ssik muğamları oxuyar kən yeni təsniflər

1 İradə Köçərli. Böyük tarzən Mirzə Sadıq Əsəd oğlunun yaratdığı
Azərbaycan tarı. Sadıqcan. Bakı, “Şuşa” nəşriyyatı, 2016, səh. 68. 
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və mahnılar bəs tə ləyir dilər. Ümumiy yətlə, mü ğən nilər təsnif yara -

darkən klas sik şeirə müra ciət edərdilər. Xüsusilə Füzulinin, Molla

Pənah Vaqi fin, Qasım bəy Zakirin, Seyid Əzim Şirvaninin,

Xurşidbanu Natəvanın əruz vəznində yazılmış şeirlərindən isti -

fadə edirdilər. Klassik xanəndələrimizdən Hacı Hüsü, Məşədi İsi,

Mirzə Hüseyn, Qaryağdıoğlu Cab bar “Segah”, “Rast”, “Şur”,

“Çahargah” təsniflərinin və bir çox mah nı ların müəllifləri kimi

məşhurdurlar. Bunların içərisində Azər baycan vokal məktəbinin

banisi Qaryağdıoğlu Cabbar daha irəli get mişdir. Qaryağdıoğlu

nəinki klassik şairlərimizin şeirlərinə təsniflər bəstələmişdir, o,

eyni zamanda özünün əruz vəznində yazdığı şeirlərinə yüzlərlə

təsnif və mahnı yazmışdır. Cabbar həm şair, həm də bəstəkar idi.

Təsadüfi deyildir ki, o, 500-ə qədər təsnif və mahnının müəllifidir.

Sadıqcan isə bir çox muğam rənglərinin müəllifi olmuşdur”...1

Sadıqcanın Azərbaycan muğamlarına gətirdiyi yenilikləri

nəzərə alaraq cəsarətlə deyə bilərik ki, o, novator olmaqla milli

mu siqimizin tarixində böyük bir dönüş yaratmışdır. Sadıqcan mu -

siqimizin tarixinə eyni zamanda bir bəstəkar kimi də daxil olmuş

və bir çox muğamlarda çalınan rənglər, onlarca təsniflər, mah nı -

lar onun yaradıcılığının məhsuludur. 

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Əfrasiyab Bə dəl bəy -

li “Əsəd oğlu Mirzə Sadıq” adlı yazdığı sanballı əsərində Mirzə

Sa dıqın yaradıcılığını tədqiq edərək onun fəaliyyətini, həmçinin

istedadlı bəstəkar kimi də yüksək qiymətləndirmişdir:

“Xüsusilə “Orta segah” (“Zabul-Segah”) üzrə hazırda çalınan

dəs gah rənglərindən çoxunun müəllifinin Mirzə Sadıq olduğunu

bütün yaşlı tarçılarımız tam qətiyyətlə iqrar edirlər. Eləcə də

“Bayatı-Şiraz” rənglərindən də bir neçəsinin Mirzə Sadıq

tərəfindən bəstələndiyi söylənilir.

Mirzə Sadığın hərtərəfli musiqi yaradıcılığının mühüm bir sa -

hə  sini təşkil edən cəhət onun muğamatda şöbələrarası rənglər, ya
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1 Firidun Şuşinski. Sadıqcan. Bakı, “Azərnəşr”, 2007, səh. 27.
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da bir neçə başqa diringələr yaratmasından ibarət deyil. Bizcə,

Mirzə Sa dığın bir bəstəkar və musiqi xadimi kimi əsl böyük xid -

məti onun 1897-ci ildə Şuşada tamaşaya qoyulmuş “Leyli və Məc -

nun” musiqi təmsilinin musiqi hissəsini tərtib və idarə e tmə sidir1. 

Burada Gülhüseyn Kazımlının böyük mütəfəkkir, filosof və şair
Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı, onun oğlu Ərtoğrul
Cavidin arxiv muzeyində apardığı araşdırmalar nəticəsində aşkar
etdiyi, Mirzə Sadığın bir bəstəkar kimi fəaliyyətini təsdiqləyən  və
uzun müddət dərc olunmasına qadağa qoyulmuş mənbə haqqında
məlumatın əldə olunmasının əhəmiyyətliliyini xüsusən qeyd etmək
lazımdır. Belə ki, həmin arxivdə Əmirov tərəfindən 1941-ci ilin
mart ayında nota alınmış Mirzə Sadığın yazdığı və tarda Qurban
Pirimovun ifa etdiyi Orta Segah rəngi aşkar edilmişdir2. 

Sadıqcanın incəsənət tariximizdə apardığı islahatlar nə ticə sin -

də tarın yenidən qurulması və Azərbaycan muğamlarının ifaetmə

üs lublarının zənginləşməsi, təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əldə ol un -

muş yeniliklər barədə konseptual şəkildə əsaslandırılmış fikirlərin

tə qdim olunmasını, həmçinin Azərbaycan Res pub li ka sı nın Xalq

ar tisti, professor Ramiz Quliyevin yazılarında da görə bi lərik.

Ramiz Quliyevin “Tarımızın böyük islahatçısı” mə qa ləsində

qeyd olunur ki, Sadıqcan “... qola bağlanan pərdələr sis te mini də

tamamilə qaydaya salmışdır. Simlərin yerləşdirilməsini və pər -

dələrin düzümünü dahiyanə bir ustalıqla xalq musiqimizin lad ları

əsasında tənzimləmiş, yeni alətdə muğamların, xalq ha valarının

bütün xırdalıqları incəliklərinə qədər ideal səslənməsi üçün kəşflər

və ixtiralar müəllifinə çevrilmişdir. Bu mürəkkəb, mə suliyyətli

işdə Səfiəddin Urməvi, Mir Mövsüm Nəvvab və baş qa musiqi

alim lərinin nəzəriyyələri Sadıqcanın köməyinə gəl  miş dir. Burasını
1 Əfrasiyab Bədəlbəyli. Əsədoğlu Mirzə Sadıq. Sadıqcan. Bakı, “Şuşa”

nəşriyyatı, 2016, səh. 26-27.
2Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid.

Ərtoğrol Cavidin nota köçürdüyü xalq mahnıları. Ərtoğrol Cavidin yarımçıq
qalmış əsərləri. 12-13-cü cild, səh.10.
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deyim ki, müasir tar alətindəki cingənə si m lərin də halal müəllifi

Sa dıqcandır1”.
Bir sözlə, Sadıqcanın yaradıcılığına dair sözügedən mötəbər

yazılara istinad edərək, onun milli musiqi aləmimizdə hayata
keçirdiyi inqilabi islahatlarla bağlı aşağıdakı mühüm nailiyyətlərin
əldə olunmasını qeyd etmək lazımdır: 

– Azərbaycanda XIV əsrdən başlayaraq əruz vəzni ilə yazılan
şe i rlərə əsaslanan, ana dilində muğamların uzunəsrlik inkişaf mər -
hə lələrinə uyğun olaraq hazırlanmış ilk tarın və onun pro to -
tiplərinin texniki imkanlarını daşıyan, habelə tar növləri üzərində
is lahatların aparılması nəticəsində Qarabağ muğam məktəbinə xas
ol an muğamların səs düzümünün çərək tonlarla özünə məx sus lu -
ğu nu qoruyan Sadıqcan tərəfindən icad olunmuş tar “Azərbaycan
ta rı” adlandırılmaqla yeni yaradılmış musiqi alətidir.

– Orta əsrlərdə və ya əvvəlki dövrlərdə hazırlanmış tarlardan
fər qli olaraq, mükəmməl səs düzümünün quruluşuna malik olan,
Azər baycan xalq musiqisinin bütün incəlikləri, mahiyyəti və xüsu -
siyyətlərinə uyğunlaşdırılmış böyük ixtiraçı-ustad Mirzə Sadığın
ya ra tdığı tar milli muğamlarımızı zənginləşdirmiş, onların təsir
qüv vəsini artırmış, muğamatın ifaetmə üslublarının tək mil ləş diril -
mə sini təmin etmişdir;

– Tar çalmaqda heç kəsə bənzəməyən və fitri istedada malik
olan ma hir və virtuoz tarzən Mirzə Sadıq ifaçılıq səviyyəsini
görün mə yən yüksəkliklərə qaldıraraq ilk dəfə tarda muğamları
solo ifa et miş, öz çalğısının əzəmətli qüdrətini göstərmişdir; 

– Muğamatın mahir bilicisi olaraq Mirzə Sadıq musiqimizin
tari xinə eyni zamanda bir bəstəkar kimi də daxil olmuş və ilk dəfə
mu ğamata şöbələrarası rənglər, diringələr və təsniflər əlavə etmiş,
ha belə sırf milli janrlardan biri olan “zərb” muğamlarının yaradı -
cı sı olmuşdur;

– Mirzə Sadıq Azərbaycan muğamlarına gətirdiyi yenilikləri
ilə milli musiqimizin tarixində böyük bir dönüş yaratmış, milli
musiqi təf fəkkürünün formalaşdırılmasına və müəyyən olun ma sı -
na təsir et miş böyük musiqiçilərin sırasına daxil edilmişdir. 

33

1 Ramiz Quliyev. Tarımızın böyük islahatçısı. Sadıqcan. Bakı, “Şuşa”
nəşriyyatı, 2016, səh. 49.
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Söz süz ki, Sadıqcan yaradıcılığının əsas varisləri onun şa gir d  ləridir.
1846-cı ildə Şuşa şəhərində anadan olmuş, həmin şəhərdə

Azər  baycan milli musiqi təffəkkürünün formalaşdırılması və in -
ki şafında əvəzolunmaz xidmətlər göstərmiş dahi tarzən və
görkəmli mu ğam bilicisi-bəstəkar Sadıqcan 56 yaxında, yəni –
1902-ci ildə dün yasını dəyişmiş və “Mirzə Həsən qəbiristanlı -
ğı”nda dəfn edilmişdir.

Qısa ömür sürməsinə baxmayaraq, Azərbaycan tarının atası
Mir zə Sadıq Əsəd oğlu – Sadıqcan öz yaradıcılıq fəaliyyəti mü d -
dətində Azərbaycan tarının sirlərinə dərindən yiyələnən, tarzənlik
ba carığını ən yüksək zirvələrdə saxlaya bilən musiqiçilərdən ibarət
olan böyük məktəb yaratmışdır. Qurban Pirimov, Məşədi Zeynal,
Malıbəyli Həmid, Məşədi Cə mil Əmirov, Şirin Axundov kimi
məşhur Azərbaycan tarzənləri onun yaratdığı məktəbin layiqli
yetirmələri və davamçıları ol muş  dur  lar.

Vəfatından sonra da Sadıqcan məktəbindən bəhrələnən neçə-
ne çə məşhur tarzənlər, o cümlədən Mənsur Mansurov, Bəhram
Ma nsurov, Əliağa Quliyev, Zərif Qayıbov, Hacı Məmmədov, Baba
Salahov, Əhsən Dadaşov, Həbib Bayramov, Sərvər İbrahimov,
Cey ran Haşımova, Vamiq Məmmədəliyev, Fikrət Verdiyev, Ramiz
Qu liyev, Möhlət Müslümov, Ağasəlim Abdullayev, Sərdar Fə -
rəcov, Firuz Əliyev, Zamiq Əliyev, Elxan Mansurov və baş qa ları
bu gözəl alətin imkanlarından məharətlə istifadə edərək Azər ba y -
can tarına xas olan yüksək ifaçılıq mədəniyyətini Sadıqcanın hə -
qiqi varisləri kimi beynəlxalq səviyyədə keçirilmiş müvafiq
fe s  tivallarda böyük ustalıqla  sübut etmişlər.

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər
Əli yev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun Prezi -
denti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əli -
ye v anın yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan tarı 2012-ci
il dən bəri UNESCO-nun Bəşəriyyətin Toxunulmaz Mədəni İrsinin
Si y ahısına daxil edilmişdir.

Lakin bu böyük uğur bizim milli məfkurəmizi dayandırmamalı
və bizi arxayın etməməlidir.

A
z�

rb
a

yc
a

n
 t

a
r�

n
�n

 m
em

a
r�



Xalqımızın milli məfkurəsinin formalaşdırılması və inkişafını
müəyyənləşdirən Azərbaycan tarının belə mötəbər səviyyədə
tanınması mədəni irsimizə məxsus olan digər musiqi alətlərimizi
özününküləşdirmək məqsədi ilə ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən
aparılan qərəzli, həqiqi tarixi hadisələri təhrif edən əsassız
iddialardan və nəzəriyyələrdən qorunmasını və müdafiəsini təmin
etmək üçün çox mühüm və vaxtında əhəmiyyətli bir zirvənin əldə
olunmasıdır. 

Vətən sadəcə olaraq, dağdan, daşdan, torpaqdan və həmin
torpaqlardan axan çaylardan ibarət deyil. Vətən onu hədsiz sevən,
vətən qarşısında verəcəyi borcu anlayan, lazım gəldikdə isə öz
canından keçməyi bacaran vətəndaşlardan ibarətdir.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu günədək Qarabağ və onun
ətrafında olan torpaqlarımızı işğal altında saxladıqlarını, həmçinin
Ermənistan dövləti tərəfindən zəbt olunmuş yerlərə məxsus olan
maddi və qeyri-maddi mədəni dəyərlərin özününküləşdirilməsinə
dair məqsədli və ardıcıl dövlət siyasətinin aparılmasını nəzərə
alaraq, dövlətimiz tərəfindən “Azərbaycan tarının atası” Mirzə
Sa dıq Əsəd oğlu – Sadıqcanın anadan olması ilə bağlı 170 illik
yu bi  leyinə həsr olunmasına dair aşağıdakı tədbirlərin həyata ke -
çir il  məsini qeyd etmək istərdim:

– Azərbaycan Beynəlxalaq Muğam Mərkəzi tərəfindən 21
noyabr 2017-ci il tarixdə Beynəlxalaq Muğam Mərkəzində Mirzə
Sa dıq Əsəd oğlunun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı xatirə gecəsini;

– Şuşa rayon İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Milli Kon ser -
va tori yası tərəfindən birgə təşkil olunmuş 20 dekabr 2017-ci il ta -
rixdə Milli Konservatoriyada Mirzə Sadıq Əsəd oğlunun həyat və
yaradıcılığı ilə bağlı xatirə gecəsini;

– Azərbaycan Milli Konservatoriyası tərəfindən 21 dekabr
2017-ci il tarixdə Milli Konservatoriyada təşkil olunmuş Mirzə Sa -
dıq Əsəd oğlunun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı elmi konfran sı nı;

– Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hö -
ku  mət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliy yə ləş dirdiyi
“Azər baycan tarının yaradıcısı ustad Sadıqcanın 170 illiyi ilə əla -
qə dar tanıtım tədbirlərinin keçirilməsi” layihəsi çərçivəsində
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“İşıq” Sosial-İqtisadi İnkişafa Kömək İctimai Birliyi tərəfindən
təşkil olunmuş Mirzə Sadıq Əsəd oğlunun həyat və yaradıcılığı
haq  qında Azərbaycan və ingilis dilində “Sadıqcan” adlı nəşr olun -
muş kitabın təqdimatını. 

Düşünürəm ki, Azərbaycan tarının atası Mirzə Sadıq Əsəd
oğlunun adını əbədiləşdirmək, habelə onun Azərbaycana aid ol -
duğunu dünya ictimaiyyətinə bir daha çatdırmaq məqsədi ilə əlavə
olaraq aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsinin vaxtı artıq
yetişmişdir:

1. Sadıqcanın musiqi mədəniyyətimizin inkişafında oynadığı
müs təsna rolu haqqında, yaratdığı və tətbiq etdiyi yeniliklərin
əsaslı öyrənilməsi, elmi-nəzəri araşdırmalar və tədqiqatların
aparılması;

2. Bu əsərlərin geniş oxucu kütləsinə çatdırılması üçün Azər -
baycan, rus və ingilis dillərində müvafiq kitabların nəşr edilməsi;

3. Sadıqcanın həyat və yaradıcılığına dair Qarabağı, o dövrün
ta rixi hadisələrini geniş əhatə etməklə, bədii filmin çəkilməsi;

4. Sadıqcan adına “Azərbaycan musiqi alətləri muzeyi”nin və
Qeyri-hökumət təşkilatının təsis edilməsi;

5. Bakının mərkəzi küçələrinin birində Sadıqcanın heykəlinin
qoyulması. 

Göstərilən yanaşmanın və ya tədbirlərin ardıcıl və məqsədli
həyata keçirilməsi Mirzə Sadıq Əsəd oğlunun həyat və yara dı cılığı
ilə məhdudlaşdırılmamalı, Oğuz əsilli azərbaycanlı süla lə lərin
qurduqları imperiyalar çərçivəsində, xüsusən də Qarabağdan çıx -
mış muğam sənətimizdə misilsiz xidmət göstərən, habelə bu
sahədə fəaliyyətləri nəticəsində dünyəvi ictimai-fəlsəfi cərə yan -
la rın yaradılması, tətbiqi və yayılması ilə məşhurlaşmış həm yerli -
ləri mizə də şamil olunmalıdır.  
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Elxan Cəfərov
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

A
z�

rb
a

yc
a

n
 t

a
r�

n
�n

 m
em

a
r�



SADIQCANIN
AZƏRBAYCAN MUSİQİ
MƏDƏNİYYƏTİMİZİN  

İNKİŞAFINDA OYNADIĞI
ROL





ƏFRASİYAB BƏDƏLBƏYLİ
Xalq artisti, bəstəkar

MİRZƏ SADIQ

Əsə d oğ lu Mir zə Sa dı ğın (1846–1902) hə yat və ya ra dı -
cı lı ğı nın, el mi tər cü me yi-ha lı nın bu vax ta can mu si qi -
şü nas la rı mız tə rə fin dən mu si qi ta ri xi miz də tut du ğu

möv qe yə la yiq sə viy yə də iş lən mə mə si, doğ ru dan da, çox tə əc cüb -
lü dür. Onun bö yük və zən gin mu si qi fə a liy yə ti nin mu si qi şü nas lı -
ğa aid əsər lər də, bir qay da ola raq, yal nız tar sim lə ri nin sa yı nı
ar tır dı ğı nı qeyd et mək lə ki fa yət lən mək XIX əsr Azər bay can mu -
si qi ta ri xi nə sət hi ya naş maq dan baş qa bir iş de yil, Mir zə Sa dı ğın
hə yat və mu si qi fə a liy yə ti haq qın da mu si qi şü nas la rı mız tə rə fin -
dən əsas lı və san bal lı mo noq ra fi ya ya zıl ma sı işi nin çox dan ba şa
çat dı rıl ma sı la zım gəl di yi hal da, biz bu lü ğət mə qa lə si nin məh -
dud lu ğu şə ra i tin də, yə qin ki, onun hər tə rəf li zən gin mu si qi ya ra -
dı cı lı ğı nı is tə ni lən də rə cə də işıq lan dır maq id di a sın da ola bil mə rik. 

Mə lum dur ki, XIX əsr Azər bay can mu si qi sə nə ti nin ən gör -
kəm li nü ma yən də si Əsə d oğ lu Mir zə Sa dıq dı1. O, öz mu si qi ya -
ra dı cı lı ğın da baş da bö yük mü əl li mi Mir zə Ələs  gər ol maq la bü tün
baş qa sə ləf lə ri nin ya ra dı cı lıq na i liy yət lə ri nə əsas la na raq öz mu si -
qi ya ra dı cı lı ğın da tam bir ta ri xi döv rün nə ti cə lə ri ni top la mış və
Azər bay can mu ğa mat mək tə bi nin mil li ənə nə lər əsa sın da for ma -
laş ma sı pro se si ni ba şa çat dır mış dır. 
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1Mü əl lif lə ri miz dən bə zi lə ri öz ya zı la rın da Mir zə Sa dı ğı in di də sa də cə ola -
raq “Sa dıq can” de yə ad lan dı rır lar. Eh ti mal et mək olar ki, bu ad ona hə lə uşaq -
lıq döv rün də onu əziz lə mək və ox şa maq məq sə di lə ilk əv vəl ai lə üzvlə ri və
ya xın qo hum la rı tə rə fin dən ve ril miş dir. Son ra lar isə bu ad toy məc lis lə rin də,
mu si qi li zi ya fət lər də çal ğı sın dan vəc də gə lən və be lə hal lar da çox vaxt sər bəst
dav ra nış dan sa qın ma yan bə zi tək lif siz şəxslər tə rə fin dən tək rar edil miş dir. Ha -
zır da bö yük us ta dın adı nı “Sa dıq can” de yə yaz maq, mən cə, o keç miş tək lif siz -
li yi da vam et dir mək de mək dir.
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Bu iş də o, hər şey dən əv vəl, mə hz Azər bay can xalq mu si qi si -
nə xas olan ori ji nal cə hət lə rin bə dii ifa də prin  sip  lə  ri ni bəl li ləş dir -
miş və mü əy yən et miş dir. İfa çı lıq üsul la rı nın ye ni  ləş   mə si, çal ğı
pri yom la rı nın zən gin   ləş mə si ki mi müx tə lif sa hə lər də gös  tər di yi
bö yük və sə mə rə li fə a liy yə ti ilə o, sö zün hə qi qi mə na sın da, əsl
ye ni ləş di ri ci “mü cəd dit” bir sə nət kar, cə sa rət li no va tor ol muş dur.

Mir zə Sa dı ğın qav ra dı ğı ya ra dı cı lıq sa hə si ol duq ca ge niş, onun
mu si qi fə a liy yə ti çox cə hət li dir. Bu ge niş və hər tə rəf li fə a liy yə ti -
nin əsl üm də cə hə ti Azər bay can mu ğa mat mu si qi si nin keç mi şi ilə
gə lə cə yi ara sın da hü dud xət ti ni çə kə rək onun ye ni in ti bah döv rü -
nün bi rin ci par laq ya ra dı cı lıq sə hi fə si ni aç ma sın da dır.

Mir zə Ağa Ələs gə rin is te dad lı gənc şa girdlə rin dən bi ri olan
“Sa  dıq can”, de yil di yi nə gö rə, əv vəl lər öz tar çı us ta dı nın ya nın da
ka man ça çı ki mi iş ti rak et miş dir. Şu şa şə hə rin də tez-tez ça ğı rı lan
mu si qi məc lis lə ri nin han sı bi rin də isə xəs tə ol du ğu na gö rə iş ti rak
edə bil mə yən Ağa Ələs gə ri tar çı si fə ti lə əvəz edən gənc Sa dıq öz
gö  zəl çal ğı sı ilə ha mı nı hey ran bu rax mış dı. O vaxtdan baş la ya raq,
Mir  zə Sa dıq tar mu si qi alə ti üzə rin də bü tün cid diy yə ti ilə ça lış -
ma ğa baş la yır.

Az za man ər zin də əl də et di yi mü vəf fə qiy yə ti sa yə sin də öz vir -
tu oz çal ğı sı və ma hi ra nə ifa sı ilə o, öz həm və tən mü a sir lə ri nə, elə -
cə də o dövrdə xa ric dən gə lən bü tün baş qa tar çı la ra üs tün gəl miş di.
Onun ifa çı lı ğın da olan ifa də qüv və ti o qə dər güc lü idi ki, o, sədəfli
ta rı nı si nə si üzə ri nə alıb, ilk miz ra bı vu run ca, din lə yi ci is tər-is tə -
məz hər şe yi unu da raq, bü tün diq qə ti ni tar dan gə lən xoş tə ra nə lə -
rə sövq edir di.

Mu ğa mat ifa çı lı ğın da püx tə ləş miş Mir zə Sa dıq “Məc li si-fə ra -
mu  şan”da top la şan mu si qi yı ğın caq la rı nın da i mi iş ti rak çı sı, həm də
bü tün mü ba hi sə li mə sə lə lər üz rə hər iki mü xa lif tə rəf müd də a la rı -
 nın tar da nü ma yiş ka rı (de monstra to ru) ol muş dur (de yil di yi nə gö rə,
“Məc li si-fə ra mu şan” yı ğın caq la rı nın bi rin də mu ğa ma tın nə zə ri mə -
sə lə lə ri ilə əla qə dar ola raq uzun sü rən cid di mü ba hi sə dən yo rul muş
Ab dul la bəy Asi gənc Mir zə Sa dı ğa mü ra ci ət lə bə da hə tən:

Ey Sa dıq, al ələ ta rı səni ta ri,
“Şur” çal, şu rə gə tir mən dil za ri...

bey ti ni söy lə miş dir. 
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Tarzən Mirzə Sadıq gənclik illərində
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Ma hir bir tar çı ki mi Mir zə Sa dı ğın şöh rə ti az bir za man da bü -
tün Za qaf qa zi ya ya, Da ğıs ta na, Türkmə nis ta na və Cə nu bi Azər bay -
ca  na ya yıl mış dı. O, döv rü nün ən gör kəm li xa nən də si olan Ha cı
Hü sü ilə bir lik də bü tün bu yer lə rə də vət olun muş və xü su si lə Təb -
riz də on la rın şə rə fi nə ça ğı rıl mış zi ya fət də özü nün ye ni re konstruk -
si ya et di yi ta rın da so lo çal dıq da sü rək li al qış lar la qar şı lan mış dır.

La kin Mir zə Sa dı ğın ya ra dı cı lıq hə ya tın da ən gər gin və mə su -
liy  yət li mər hə lə onun hə lə gənc yaş la rın da ikən Mah mud ağa1

məc li sin də iş ti rak et mək əz mi ilə əla qə dar ola raq Ha cı Hü sü və
ka man ça ça lan Mir zə Əli ilə bir lik də Şa ma xı ya sə fə ri dir.

Şa ma xı da baş ve rən dəh şət li zəl zə lə dən ar tıq on il keç miş di.
Zəh mət se vər və ça lış qan şa ma xı lı lar tə bii fə la kət dən xa ra ba lı ğa
çev ril miş öz doğ ma şə hər lə ri ni bu müd dət ər zin də xey li abad laş -
dır mış, şə hər də nor mal hə yat bər pa olun muş, gü zə ran nis bə tən
yax şı laş mış, vax ti lə zəl zə lə nə ti cə sin də ol duq ca ağır və ziy yə tə dü -
şən əha li in di yal nız öz zəh mə ti, alın tə ri sa yə sin də (çar hö ku mə ti
zəl zə lə dən zə rər di də olan ai lə lə rə aza cıq da ol sun, mad di yar dım
gös tər mək, ər zaq ya da da va-dər man gön dər mək dən büs bü tün im -
ti na et miş di) öz mə i şə ti ni, bir növ, qay da ya sa la bil miş di.

Şa ma xı ya Mah mud ağa məs ci di nə yo la düş məz dən əv vəl Mir -
zə Sa  dıq ol duq ca cid di su rət də ha zır laş ma lı idi. Odur ki hər gün öz
ka  man ça çı yol da şı Mir zə ilə məş ğə lə apa rır, dəsgah la rı də fə lər lə
tə k rar edir, mu ğam bər daştla rı nı, mü şa yi ət gu şə lə ri ni, ay rı-ay rı
bar  ma q   la rı, dəsgah lar da xi lin də in ti qal (çalğı priyomlarının zəngin -
ləş dirilməsi – müəllif) qay da la rı nı, şö bə lər ara sın da ça lı na caq təs -
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1XIX əs rin ikin ci ya rı sın da şa ir lər və tə ni Şa ma xı şə hə rin də fə a liy yə tə baş la -
yan “Bey tüs-sə fa” ədə bi-mu si qi məc li si ilə ya na şı, o za man bü tün Azər bay can -
da məş hur olan me se nat (in cə sə nət xa dim lə ri nə ha va dar lıq gös tə rən döv lət li şəxs)
Mah mud ağa Əh məd ağa oğ lu Məm məd za də nin ma li ka nə sin də də xü su si bir
məc lis yı ğın ca ğı top la nır dı. “Bey tüs-sə fa”dan fərqli ola raq, Mah mud ağa məc -
lis lə rin də yal nız mu si qi sə nə ti ilə əla qə dar mə sə lə lər mü za ki rə olu nur du. Şəx sən
özü Azər bay can mu ğa ma tı na çox yax şı bə ləd olan Mah mud ağa xa nən də və sa -
zən də lə rin hü nə ri ni və mə ha rə ti ni ol duq ca düz gün qiy mət lən di rə bi lir di. Azər -
bay can klas sik mu si qi qay da la rı nı yax şı bi lən və bun la ra bö yük hör mət bəs lə yən
Se yid Əzim Şir va ni, Mir zə Məm məd hə sən, Ələk bər Qa fil ki mi nü fuz lu si ma lar
hə min məc li sin da i mi üzvlə ri sa yı lır dı. Be lə lik lə, Mah mud ağa məc li si bü tün Za -
qaf qa zi ya  xa nən də və sa zən də lə ri üçün, bir növ, mə həkda şı idi. Bura da oxu yub-
ça lan və bə yə ni lən hər bir sə nət kar ka mal at tes ta tı al mış he sab olu nur du.
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nif lə ri, mü na sib rənglə ri, xalq oyun ha va la rı nı dö nə-dö nə ça lıb, öz
ifa  çı lıq üs lu bu na uy ğun tərzdə ci la laş dı rır  dı.

Ey ni za man da Şa ma xı da da bu gün lər bö yük bir can lan ma nə -
zə rə çar pır dı. Şə  hə rin mu si qi ic ti ma iy yə ti əziz qo naq la rın gə li şi ni
bö yük sə bir siz  lik lə göz lə yir di. Mu si qi hə vəs kar la rın dan iba rət
də li qan lı lar dəs tə si məş hur sə nət kar la rı qar şı la maq üçün at la rı nı
yə hər lə yib Kür  də mir is ti qa mə ti nə çap mış dı lar. Şə hə rin gör kəm li
adam  la rın dan bir ço xu şə hər dən kə na ra, möh tə rəm qo naq la rın
gə lə cə yi yo la doğ ru piş va za çıx mış dı.

Mah mud ağa ma li ka nə sin də ki gö zəl fli gel lər dən bi ri xü su si
ola raq qo naq lar üçün dö şə nib ha zır lan mış dı.

Be lə bir bö yük sə mi miy yət və se vinclə qar şı la nan sə nət kar lar,
şə hə rə va rid olub bir gün yax şı is ti ra hət et dik dən son ra, baş da
Mah mud ağa ol maq la şə hə rin mu si qi yə “va qif kar”1 olan gör kəm li
şəxslə ri, arif lə ri, xa nən də və sa zən də lə ri, ədib lə ri, şa ir lə ri qar şı -
sın da öz hü nər lə ri ni nü ma yiş et dir di lər. Bun lar is tər öz proq ra mı -
nı, is tər sə də ev sa hi bi nin, ya da qo naq la rın si fa riş et dik lə ri mu si qi
nöm rə lə ri ni o qə dər nə fis, bit kin və sə lis tərzdə ifa et di lər ki, on -
la rın ifa çı lıq sə nə ti haq qın da məc lis də olan şəxslər ara sın da heç
bir ay rı, yə ni ikin ci rəy yox idi. Çün ki ha mı on la rın sə nə ti nə va -
leh ol muş du. Xü su si lə Qa ra bağ şa ir lə ri ilə ya xın dostluq mü na si -
bə tin də olan və on lar la mün tə zəm ola raq mək tub la şan, şeir lə şən
xe yir xah qəlbli, nə cib xa siy yət li, tə miz ürək li Se yid Əzim Şir va -
ni bu əziz qo naq la rın mü vəf fə qiy yə tin dən, de mək olar ki, ha mı -
dan ar tıq se vin mək də idi.

La kin nə et mə li ki, dün ya da nə cib, əx la qı tə miz, mə nə viy ya tı
zən gin, zə ka sı bö yük in san lar la ya na şı, baş qa sı nın mü vəf fə qiy yə -
ti nə pa xıl lıq edən, yol da şı nın xoş gü nü nə hə səd apa ran, yax şı ada -
mı lə kə lə mək dən çə kin mə yən, ona şər atan, onun haq qın da
böh tan lar, şa yi ə lər ya yan la ra da tə sa düf edi lir.

Mu si qi alə min də be lə bir mur dar, baş qa sı nın da hi li yi nə hə səd
apa ran və öz al çaq his siy ya tı ilə hət ta ci na yət iş lər dən saq ın ma -
yan mu si qi çi nin ümu mi ləş di ri ci su rə ti ni A.S.Puş kin “Mot sart və 
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1 Guş qıl ey ki, bi lir sən özü nü va qi fi-kar,
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Sal ye ri” əsə rin də qa ba rıq tərzdə ya rat mış dır. Bu əsər də An to -
nio Sal ye ri ad lı şə rəf siz bir bəs tə kar da hi bəs tə kar Mot sar tın bö -
yük is  te da dı na o də rə cə də hə səd apa rır ki, axır da ona sui-qəsd edir.

Şa ma xı da ya şa yan Hu ma yi ad lı bi ri si Mir zə Sa dı ğın Şa ma xı -
ya də vət olu na ca ğı xə bə ri ni eşit cək əv vəl cə bu yol da bö yük can -
fə ş an lıq et mə yə baş la yır. O, Mah mud ağa nın ra zı lı ğı ilə tez Şu şa ya
yo la dü şür, ora ça tın ca Ha cı Hü sü və Mir zə Sa dıq la on la rın Şa -
ma xı ya sə fə ri ilə əla qə dar mə sə lə lə ri mü za ki rə edir, on la rı hər va -
si tə ilə bu işə şir nik lən dir mə yə ça lı şır və bu əla mət dar sə fə rə təş viq
edir, hə vəs lən di rir. Nə ha yət, məq sə di nə na il olub, on lar la bir lik də
Şa ma xı ya qa yı dır.

La kin Şa ma xı ya gəl dik dən son ra Ha cı Hü sü dəs tə si nin, xü su si -
 lə Mir zə Sa dı ğın Şa ma xı da qa zan dı ğı bö yük mü vəf fə qiy yə ti gör    dük -
də pa xıl lı ğın dan Hu ma yi nin az qa la bağ rı çat la sın. O, tez at ı na mi nib,
bir baş Şu şa ya ça pır və ora ça tın ca Mir zə Sa dıq haq qın  da həd yan lı -
ğa, uy dur ma söz lər, ya lan şa yi ə lər yay ma ğa baş la yır. Bu əh va lat dan
xə bər tu tan Mir zə Sa dıq əsəb lə ri büs bü tün sar  sıl mış hal da tez lik lə
Şu şa ya qa yı dır. Be lə lik lə, Mah mud ağa məc li si po zu lur. İkiüzlü
həpənd adam Humayinin bu növbəti riyakarlığından  hiddətlənən
Seyid Əzim bütün bu əhvalatı aşağıdakı şeirində qeyd edir:

Ey Humayi, bu nə ətvar idi izhar elədin. 
Çərxi bəd-mehr kimi zülmü pəridar elədin.
Sübhi-kazib kimi sadiq üzünü tar elədin.
Sadığın sabiti-əşkin yüzə səyyar elədin.
Şəfəqi-eşqlə ruxsarını gülnar elədin.

Sadığın vəsfini dəstanə gətirdin sən özün,
Gedibən kişvəri-Şirvanə gətirdin sən özün,
Töhfətək bəzmi-Süleymanə gətirdin sən özün,
Mindirib rəxşini meydana gətirdin sən özün,
Vəsfini aləmə firdövs kimi car elədin.

Fərz tutaq, – Sadığa lazım görünürdü böhtan,
Neyləmişdi sənə Mahmudağa – ol mənbəyi kan?
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Şərm edib, gözləmədin həqqi-nəmək, hörməti-nan
Gedibən Qələyə1 haqqında danışdın hədyan
Filhəqiqə: nə onu, sən özünü xar elədin.

Ağanın neməti-əlvanı gözündən gəlsin,
Süfreyi-bəzmi-Süleymanı gözündən gəlsin.
Kababı, çaxırı, nanı gözündən gəlsin.
Meyl olsun cigərin, qani gözündən gəlsin,
Çünki haqqında olan feyzini inkar elədin.

Yu xa rı da qeyd et di yi miz ki mi, Mir zə Sa dı ğın mu si qi ya ra dı -
cı  lı ğı çox tə rəf li ol muş dur.

Çalğı priyomlarının zənginləşdirilməsi
“Sə nət kar ol maq is tə yən – gə rək dir əv vəl cə pe şə kar ol sun!”

şü a rı nı ifa çı lıq işin də özü nə əsas gö tü rən Mir zə Sa dıq tar da çal ğı
tex ni ka sı nı yük sək zir və yə qal dır maq zə ru riy yə ti ni hə lə gənc yaş -
la rın da ikən yax şı dərk et miş və son də rə cə cid di ça lış qan lı ğı sa -
yə sin də miz rab və bar maq tex ni ka sı nı xey li ar tır mış dı.

Miz rab vur maq da müx tə lif ştri xov ka lar dan ge niş is ti fa də, sol
əl bar maq la rı nın ye yin li yi və xü su si lə miz rab hə rə kə ti ilə bar maq -
lar gə ziş mə sin də tam bir sinxro nik lik, də qiq lik, uy ğun luq və mü -
va zi lik əl də et mək yo lun da hər gün mün tə zəm su rət də, sa at lar la
yo rul ma dan ça lı nan təm rin lər tar tex ni ka sı nın ən yük sək na i liy -
yət lə ri nə sa hib ol maq la nə ti cə lən miş di. O qə dər ki, ar tıq hər han -
sı bir tex ni ki çə tin li yin öh də sin dən gəl mək hə dəf yox, bəl kə,
yal nız bə dii ifa də yə ya rar lı va si tə lər dən bi ri ol sun.

Tar da müx tə lif səs lən mə lər əl də et mək üçün bə zən sağ əlin iş -
ti ra kı ol ma dan (miz rab sız) yal nız sol əlin bar maq la rı nı xü su si
tərzdə sim lər üzə ri nə vu ra raq (sol əlin “piz zi ca to” su – sa zən də lə -
ri miz bu pri yo mu “lal bar maq” ad lan dı rır lar), ara bir ki çik ça naq -
dan is ti fa də edə rək ta rın tembri ni bir qə dər də yiş dir mək, ya da
sim lə ri sı xıb, pər də bo yu yu xa rı dartmaq yo lu ilə tar da ay rı-ay rı
sə si bir növ qlis san do va rı tərzdə uzat maq və bu ki mi da ha bir çox
baş qa çal ğı üsul la rı Mir zə Sa dı ğın ifa çı lıq təc rü bə sin də ge niş is ti -
fa də olu nan tex ni ki pri yom lar idi. 
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La kin bü tün bu va si tə lər mu si qi sə nə ti nə və xü su si lə ifa çı lıq
işi nə ol duq ca tə ləb kar ya na şan Mir zə Sa dı ğı qa ne edə bil məz di.
Həm də ye ni in ki şaf döv rü ke çi rən Azər bay can mu si qi sə nə ti də
ar tıq da ha mü kəm məl, key fiy yət eti ba rı ilə ta mami lə baş qa səs -
lən mə lər ve rə bi lə cək mu si qi alə ti nin ya ra dıl ma sı nı, ya da möv -
cud mu si qi alət lə ri nin əsas lı su rət də tək mil ləş di ril mə si ni tam bir
qə tiy yət lə tə ləb edir di. Qar şı da du ran və zi fə – xal qın əsas sim li
mu si qi alə ti olan ta rın bü tün səs lən mə və tex ni ki key fiy yə ti nin
(tembr, di na mi ka, sə si nin gü cü-şid də ti və uza dıl ma müd də ti, kök-
kök lə mə, di a po zon və s.) ət raf lı su rət də tək mil ləş di ril mə si və xalq
mu si qi si nin (xü su si ilə mu ğa ma tın) ye ni in ki şaf mər hə lə si nə mü -
va fiq sə viy yə də yax şı laş dı rıl ma sın dan iba rət idi.

Mir zə Sa dıq ta rı da ha güc lü, da ha gur və ey ni za man da da ha
mə la hət li və xo şa gə lən tərzdə səs lən dir mək prob le mi üzə rin də
da im dü şü nür dü. Bu iş də əsas mə sə lə: bir çox sı na yış və müx tə lif
təc rü bə iş lə ri nə ti cə sin də nə olur sa-ol sun ta rın bün yə si ni, ko ns -
truk si ya sı nı, bi çi mi ni hök mən kö kün dən də yiş dir mək və əsas lı su -
rət də ye ni ləş dir mək la zım dır! – mə sə lə si onun fik rin də heç bir
şüb hə do ğur mur du. La kin bu çə tin və mü rək kəb və zi fə nin öh də -
sin dən gəl mək üçün yal nız cə sa rət li ol maq ki fa yət de yil, həm də
mü əy yən bir risk tə ləb edən bu işin hər nə qə dər va cib və tə xi rə -
sa lın maz ol du ğu nu yə qin et mə yin özü də hə lə lik hə min bu tə şəb -
bü sün mü vəf fə qiy yət lə nə ti cə lə nə cə yi nə heç bir tə mi nat ver mir -
di. Di gər tə rəf dən ta rı yal nız beş sim li bir mu si qi alə ti ki mi ta nı -
yan və baş qa cür tə səv vür et mə yən o za ma nın gör kəm li sə nət kar -
la rı: Şu şa da Əli Şi ra zi, İrə van da Ağa mal Mə lik-Ağa ma lo v və da -
ha bir ço xu İran mu si qi si nə və mu si qi alət lə ri nə gös tər dik lə ri bö -
yük rəğ bət və pə rəs tiş şə ra i tin də (yal nız mü əl li mi Ağa Əli Əs gər
bir növ bi tə rəf möv qe tut maq da idi), mu ğa mat mu si qi si alə min də
və mu ğa mat ifa çı lı ğı işin də tam bir dö nüş ya ra da caq olan Mir zə
Sa dı ğın tə şəb bü sü nə qar şı Şu şa mu si qi ic ti ma iy yə ti da xi lin də
mü əy yən bir eti bar sız lıq və inam sız lıq da özü nü bü ru zə ver mək -
də idi.

La kin bü tün bu ma ne ə lə rə bax ma ya raq, mu si qi hə ya tı nın irə li
sür dü yü ye ni və zi fə lər lə mu si qi nin ma hiy yə ti ni mad di və sa it ola -
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raq ifa də edən mu si qi alət lə ri nin evol yu si ya sı (tə ka mü lü, in ki şa -
fı) mə sə lə si ara sın da ya ran mış qar şı lıq lı əla qə də get dik cə özü nü
gös tər mək də idi.

Mir zə Sa dıq ta ra ye ni hə yat ver mə li idi. 

Tarın rekonstruksiyası (yenidən qurulması)
Bur da, yə qin ki, əsas məq səd, hər şey dən əv vəl, alə tin akus -

tik-fi zi ki cə hət dən tək mil ləş di ril mə sin dən iba rət dir. Bu nun üçün
əv vəl cə ta rın göv də si ni (de yil di yi nə gö rə, Mir zə Sa dıq ta rın ça -
naq la rı nı onun “ürə yi və ci yə ri” ad lan dır mış dı) ta ma mi lə baş qa
bi çim də qa zı yıb ha zır la maq la zım idi.

İs te dad lı ix ti ra çı – us ta Mir zə Sa dıq ri ya zi he sab la ma lar, bir
çox “öl çüb-biç mə lər”dən son ra, hər şey dən əv vəl, tar göv də si nin
hər iki yan tə rəf dən (ta rın qo lu nun nəsb edil di yi ki çik ça naq və
həm də bö yük ça naq da sim lə rin bənd olun du ğu “düy mə” tə rəf -
dən) əv vəl lər də ol du ğu ki mi çəp şə kil də yox, ək si nə, düz, şa qu li
ol ma sı nı da ha mü na sib və düz gün ki mi qə bul et di.

Tar göv də si nin ta ma mi lə baş qa bir şə kil də qa zıl ma sı nə ti cə -
sin də ta rın üzü nün tut du ğu sa hə bir qə dər ge niş lən miş ol du. Ola
bil sin ki, bu sə bəb dən, ya da baş qa akus tik-fi zi ki sə bəb lə rə gö rə
ta rın səs lən mə iq ti da rı xey li artdı.

Sim lə rin sa yı nın ol du ğun dan iki də fə dən də çox ar tı rı la ca ğı
nə zə r də tu tu lur du. La kin bu əmə liy yat nə ti cə sin də tar qo lu nun
(kəl lə dən göv də yə tə rəf) gə ril mə və ziy yə ti nin xey li gər gin ləş mə -
yi şüb hə siz idi. Bu isə ta rın çəng (çən gəl) ola bi lə cə yi təh lü kə si ni
irə li sü rür dü. Bu na yol ver mə mək üçün Mir zə Sa dıq göv də nin
içə ri sin də, qo lun bənd olun du ğu yer ilə sim lə rin bənd ol du ğu ye -
rin tu şun dan (hər iki ça na ğın için dən ke çən) bir ağac da yaq nəsb
edir. Bu da yaq hər nə qə dər möh kəm nəsb edil miş ol sa da, çal ğı -
da is tə  n i lən vaxt qo lun bir qə dər ge ri yə dar tıl ma sı yo lu ilə (sim lər
təx mi nən bir kom ma öl çü sün də zil lə şir və son ra dan sər bəst bu  ra -
xıl dıq da əv vəl ki və ziy yə ti alır) la zı mi “xun” əl də edil mə si nə heç
də ma ne ol mur. Ək si nə, əv vəl lər tar göv də si nin, da ha doğ ru su,
ki çik ça na ğın qo la nəsb edil di yi his sə (tar çı lar jar qo nun da bu his -
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 sə “lə vənd”1 ad la nır) çox qa lın və bi çim siz emal edil di yin dən qo -
lu özü nə tə rəf çək mək müm kün ol mur du. Odur ki çal ğı çı hə min
xun de yi lən eh ti zaz-vib ra si ya ef fek ti ni çal ğı za ma nı ta rı dö nə-dö -
nə sil kə lə mək va si tə si ilə əl də edir di ki, bu da, hər şey dən əv vəl,
hət ta es te tik cə hət dən, gö rü nüş eti ba rı ilə ya rıt maz bir pri yom idi.

Be lə lik lə, ta rın göv də si üzə rin də apa rı lan əsas də yi şik lik lər -
dən bi ri də ta rın qo lu nun ki çik ça na ğa nəsb olun du ğu ye ri, yə ni,
ki çik ça na ğın qo la tə rəf olan çı xın tı sı nı da (ləvənd) ar tıq baş qa bi -
çim də yon maq mə sə lə si idi. Çün ki əv vəl ki tərzdə, yə ni bu çı xın -
tı nın ki çik ça na ğın, de mək olar ki, lap aşa ğı sın dan baş lan ma sı na
(möh kəm ol maq üçün) in di ar tıq heç bir eh ti yac qal mır dı: göv də -
nin içə ri sin də, qo lun hə min o söy kə nə cə yi (da yaq) qo lun la zı mi
ən da zə də da ya na ca ğı nı ta ma mi lə tə min edir di.

Ta rın göv də si üzə rin də apa rı lan bu əsas lı is la hat dan son ra ta -
rın qo lu, qo lu na bağ la nan pər də lər sis te mi ilə əla qə dar mə sə lə lə ri
də qay da ya sal maq la zım idi.

İd dia et mək çə tin dir: ri ya zi he sab la ma lar sız, yal nız em pi rik
yol la sı naq lar və təc rü bə lər nə ti cə sin də bu qə dər mü rək kəb işi –
sövtlər sis te min də səs lə rin (sə da la rın) yük sək li yi nə gö rə, bun la rın
kə miy yət üz rə pər də lə ri nin (səs pil lə lə ri nin) və ziy yə ti ni və mü na -
si bə ti mə sə lə si ni həll et mək müm kün dür mü? Axı mu si qi sə da la -
rı nın sı ra sı ilə səs dü zü mü nü (yə ni bəm səs lər dən pil lə-pil lə zil
səs lə rə doğ ru hə rə kət sis te mi ni), elə cə də səs lə rin bir-bi ri nə qar şı
yük sək lik və ziy yə ti ni mü əy yən ləş dir mək mə sə lə si öz ba şı na əmə -
lə gəl mir, mu si qi alə ti nin səs dü zü mü nün qu ru lu şu ol duq ca də qiq
və mən ti qi qay da la ra əsas la nır (gö rün dü yü ki mi, bur da söh bət sim -
li alət lər, həm də konkret ola raq tar haq qın da, da ha doğ ru su, qo -
lu na pər də lər bağ la nan və səs dü zü mü mü əy yən su rət də təs bit
olun muş mu si qi alə ti haq qın da ge dir, çün ki qo lu na pər də lər bağ -
lan  ma yan sim li mu si qi alət lə rin də – ka man ça ki mi – mə sə lə ol -
duq ca sa də şə kil də dir, səs dü zü mü nün uca lı ğı çal ğı çı nın eşi tmə
qa bi liy yə tin dən ası lı ol ur). Bu nun la bə ra bər, bü tün baş qa – is tər
si m  li, is tər sə də üf lə mə mu si qi alət lə ri ki mi, qo lu na pər də lər bağ -

1 Mu si qi təc rü bə sin də ifa çı lar da ha düz gün olan “göv də” sö zü nü, adə tən,
iş lət mir lər. “Göv də” əvə zi nə, “ça naq” de yi lir və bu nun la da bö yük və ki çik ça -
na ğın hər iki si bir lik də nə zər də tu tu lur. Söh bət yal nız bö yük, ya da ki çik ça naq
haq qın da ge dir sə, o za man hər bi ri əla hid də ola raq öz adı ilə ad lan dı rı lır.
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la nan mu si qi alət lə ri də ta rixbo yu mü əy yən tə k mil  ləş  mə, mü  kəm-
  məl  ləş dir mə və yax şı laş dır ma pro se si ke çi rir ki, bu iş də hər xal -
qın mu si qi di li nin xü su siy yə ti çox bö yük rol oy na yır.

Öz xal qı nın mu si qi di li ni bü tün in cə lik lə ri, ma hiy yə ti və xü -
su  siy yə ti eti ba ri lə də rin dən öy rən miş bö yük ix ti ra çı us tad Mir zə
Sa dıq da ye ni dən qur du ğu tar da pər də lər tən zi mi mə sə lə si ni, da -
ha doğ ru su, tar səs dü zü mü nün qu ru lu şu işi ni məhz Azər bay can
xalq mu si qi si əsa sın da həll edib ən da zə yə sal dı. Bu iş də, yə qin ki,
o, heç də özün dən əv vəl ya şa mış mu si qi alim lə ri nin sı naq dan çıx -
mış nə zə riy yə lə ri nə, elə cə də ar tıq mü əy yən su rət də təs bit olun -
muş üsul və ənə nə lə rə qar şı heç də say maz lıq gös tər mə di.

Mir zə Sa dı ğın qar şı sın da həll olun ma sı son də rə cə çə tin və ey -
ni za man da ol duq ca va cib bir mə sə lə du rur du: o, ta rın əsas pərdə -
lə  rin dən bi ri olan “Or ta Se gah”ın (ter si ya! və hə min prin sip üz rə
son ra dan həm də “Mir zə Hü seyn se ga hı”nın ağ si min seksta sı!)
kök möv qe yi ni mü əy yən ləş dir mə li idi. Bu nun üçün ya “Zəl zəl”1

pər də si ni (355 sent),2 ya da xü su sən, “Se gah” ma yə si ye rin də hər
bir azər bay can lı nın eşi diş şü u run da zil səs lən mə tə si ri oya dan və
bu na gö rə də din lə yi ci ni bir növ da rıx dı ran tem pe ra si ya olun muş
bö yük ter si ya nı (408 sent) qə bul et mək mi?

Mir zə Sa dıq o za ma nın tə bi ri ilə de sək, be lə bir “qi yas-i mü -
qəs səm” (di lem ma) qar şı sın da da yan ma lı ol muş du. Bu gün biz 17
pil  lə li Azər bay can qam ma sı nın in ter va li ka sı nı ət raf lı təd qiq et dik -
də gö rü rük ki, Mir zə Sa dıq Se gah to ni ka sı nın möv qe yi ni ta ma mi -
lə düz gün və həm də Se ga hın (Xa ric Se gah – Or ta Se gah – Mir zə
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1 Mən sur ibn Cə fər-əz-Za rih “Zəl zəl” VIII əsr Or ta və Ya xın Şər qin ən bö yük mu -
si qi alim lə rin dən bi ri sa yı lır. Öm rü nün çox qis mi ni Bağ dad şə hə rin də, Ab ba si lər xə li fə -
li yi nin sa ra yın da, əv vəl lə ri əl-Mən sur, son ra da Ha run-ər-Rə şi din hi ma yə si al tın da
ke çir miş dir. Ud çal maq da şöh rə ti bü tün Şər qə ya yıl mış dı. Onun təs bit et di yi ter si ya 355
sentdir. Ud mu si qi alə ti nin be şin ci pər də si hə min ter si ya dan iba rət ol du ğu na gö rə bu
pər də yə də Zəl zəl pər də si de yi lir. Qər bi Av ro pa və rus mu si qi ədə biy ya tın da hə min ter -
si ya çox vaxt neytral (yə ni mö tə dil) ter si ya ad lan dı rı lır.

2 Bax: Руководство для обмера народных музыкальных инструментов. Государст-
венное музыкальное издательство. Москва, 1931, стр. 40. А.С.Оголевею. Основы гар-
монического языка. Госмузиздат, Москва, 1941, стр. 755-756. Qeyd et mək la zım dır ki,
gör kəm li so vet mu si qi şü nas la rı V.Bel ya yev və A.S.Oqo le vets çox də yər li el mi-təd qi qat iş -
lə rin də Za qaf qa zi ya da ya şa yan İli şa yev, Va tul yan ki mi az sə riş təli tar çı, ya da İ.Z.Ka sa ba -
bov ki mi “Azər bay can mu si qi si üz rə mü tə xəs sis lər” əvə zi nə, Qur ban Pi ri mov, Mən sur
Mən su rov, Ha cı Məm mə dov ki mi sə nət kar lar la məs lə hət ləş sə idi lər, yə qin ki, öz el mi müd -
də a la rı nı da ha də qiq və da ha düz gün bir sə viy yə yə çat dır ma ğa mü vəf fəq olar dı lar. 
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Hü seyn Se ga hı) məhz Azər bay can da nə sa yaq səs lən mə si və nə
üs lub da ifa olun ma sı prin si pi ni nə zər də tu ta raq tə yin et mə yi ba -
car mış dır. Bu, “Or ta Se ga h”ın əsas to nal lı ğın dan (“do”) 364-379
sent üzə rin də da ya nan, yə ni Zəl zəl ter si ya sın dan (355 sentdən) zil,
12 pil lə li tem pe ra si ya olun muş bö yük ter si ya dan (408 sent) bəm
bir möv qe də du ran pər də dir.

Mir zə Sa dıq bu nu in ti xab edir və ümu miy yət lə, Se gah ma yə si -
 nin uca lı ğı nı hə mi şə lik ola raq təs bit edir. Bu isə “Se gah” mu ğa mı -
nın Azər  bay can da ta ma mi lə baş qa bir tərzdə (son də rə cə ori ji nal
və gö zəl) səs lən mə si işi nin tə mə li ni əbə di ola raq möh kəm lən di rir.

Bu mə sə lə ilə əla qə dar ola raq qeyd et mək la zım dır ki, Azər -
bay can mu si qi sin də ter si ya pər də lə ri nin möv qe yi ni düz gün tə yin
et mək işi, ümu miy yət lə, ən mü rək kəb mə sə lə lər dən bi ri dir. Bu nun
son də rə cə çə tin ol du ğu nu gör kəm li so vet mu si qi şü na sı V.M.Bel -
ya yev də ki ta bı nın 48-ci sə hi fə sin də xü su si ola raq qeyd edir1.

Bu çə tin lik nə dən irə li gə lir? Nə sə bə bə “Şərq mu si qi si” nə zə -
riy yə si ilə məş ğul olan alim lər Azər bay can mu si qi sin də ter si ya
pər də lə ri nin uca lıq möv qe yi nə gəl dik də çə tin lik çə kir və nə ti cə də
çox za man yan lış mü la hi zə lə rə yol ver miş olur lar?

Biz cə, bu, on dan irə li gə lir ki, mu si qi şü nas la rı mız on yed di
pil  lə li mu si qi sis te min dən bəhs et dik də bu nun bu gün də Azər bay -
can mu si qi sin də re al səs lə nən gö zəl nü mu nə lə ri ni qo yub, or ta əsr
mu si qi ki tab la rın da kı mü la hi zə lər üz rə Qər bi Av ro pa alim lə ri nin
(H.Helmholts, R.Ki ze vet ter, H.Ri man, A.Ber ner, H.C.Far mer və
baş qa la rı nın) təh lil və təf si ri nə is nad edir lər. Bu ra sı nı nə zər dən qa -
çı rır lar ki, axı Qər bi Av ro pa mu si qi alim lə ri “Şərq mu si qi si” üz rə
öz təd qi qat la rı nı, bir qay da ola raq, yal nız ərəb – İran mu si qi si (mu -
si  qi alət lə ri üz rə isə bi rin ci növ bə də, udun pər də lə ri və səs dü zü mü)
ət ra fın da qu rur və Azər bay can mu si qi sin də olan 17 pil lə li qam ma -
nın ərəb – İran sis te min də ki 17 pər də li qam ma dan mü əy yən də rə -
cə  də fərqlən di yi ni ya heç bil mir, ya da nə zər dən qa çır dır lar.

Azər bay can xalq mu si qi əsas la rı nı və xü su si lə 17 pil lə li azə ri
səs dü zü mü prob le mi ni təh lil edən alim lər ara sın da A.S.Oqo le ve ts
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1 Son ra lar V.Bel ya yev azə ri tar pər də lə ri ara sın da kı səs lər mü na si bə ti ni da -
ha də qiq su rət də öl çüb tar səs dü zü mü nün ri ya zi for mu lu nu təs bit et miş dir. Bax:
Victor Belaiev. The formation of folk modal systems, “Journal of the Interna-
tional Folk Music Council”; Vol. XV, 1968, Cambridge.
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(1891–1967) öz də rin və cid di təd qi qa tı ilə baş qa la rın dan xey li
fərqlə nir. La kin o da çox hal lar da gör kəm li al man mu si qi ali mi
H.Ri ma nın (1849–1919) “Şərq mu si qi si nin nə zə riy yə si” üz rə bu və
ya baş qa mü la hi zə və kon sep si ya sın da kı ça tış maz cə hət lə ri kəs kin
su rət də tən qid et sə də, əs lin də, özü də bö yük bir eh ti ras la mü da fiə
et di yi və al qış la dı ğı 17 pil lə li “Şərq” mu si qi si sis te min də bu gü nün
yox, keç mi şin 17 pil lə li qam ma sı nı nə zər də tu tur və bü tün müd dəa -
 la rı nı, tə əs süf ki, hə min kö kü təh lil et mək üzə rin də əsas lan dı rır.

Bu mə sə lə ilə əla qə dar ola raq biz bir da ha Üze yir Ha cı bə ylinin
təş beh lər lə yaz dı ğı: “Ya xın Şərq xalqla rı uçub da ğıl mış “mu si qi
bi na sı”nın də yər li “qı rın tı la rın dan” is ti fa də ilə, bu na öz lə ri nin də
“mə qam-ti kin ti” ma te ri a lı nı qa ta raq hər kəs öz lü yü n də öz xal qı
üçün sə ciy yə vi olan üs lub da, öz xü su si “mu si qi iba də t ga hı”nı (kur -
siv bi zim dir – Ə.B.) bi na et di” söz lə ri ni xa  tır lat maq is tər dik. Tə əs -
süf ki, so vet mu si qi alim lə rin dən bə zi lə ri Üze yir bə yin bu əsas lı və
düz gün kon sep si ya sı nı (Or ta və Ya xın Şərq xalqla rı mu si qi sin də
ümu mi cə hət lər lə bə ra bər, hər xal qın mu si qi sin də öz ori ji nal ay rı -
lıq cə hət lə ri nin ol ma sı mə sə lə si) unu dur və bu nun nə ti cə sin də Qər -
bi Av ro pa mu si qi alim lə ri nin “va rid axın” me to do lo gi ya sı üz rə
ümu mi “ori yen ta lizm” ba xı şı nı tək rar et miş olur lar.

Bu mə sə lə üz rə nə zə rə çar pan do la şıq lıq 17 pil lə li qam ma nın
in ter va li ka sı ilə əla qə dar olan xü su siy yət də özü nü da ha ay dın bü -
ru zə ve rir.

İş bu ra sın da dır ki, Ya xın Şərq xalqla rı mu si qi sin də 17 pil lə li
qam ma da xi lin də ter si ya la rın həc mi öz lü yün də heç də bə ra bər de -
yil, yə ni ərəb-İran səs dü zü mün də ki “es” ilə Azər bay can mu si qi -
sin də ki “es” və xü su si lə ərəb-İran mu si qin də ki “e” ilə Azər bay can
mu si qi sin də ki “e” ey ni de yil (mən hə lə tem pe ra si ya olun muş 12
pil lə li (xro ma tik) qam ma nı de mi rəm).

Bu xü sus da Üze yir Ha cı bə ylinin “Azər bay can xalq mu si qi si -
nin əsas la rı” ki ta bı nın bi rin ci his sə si nin əv və lin də (“Sövtlər sis te -
mi”) Azər bay can mu si qi sin də ter si ya (və seksta lar) həc mi
haq  qın da kı mü la hi zə lə ri ol duq ca ma raq lı dır. Üze yir Ha cı bə yli ya -
zır: “Azər bay can me lo di ya la rı tem pe ra si ya edil miş mu si qi alət lə -
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rin də ifa olun duq da xü su si lə ter si ya və seksta ton la rı nın uca lı ğı
üz rə, bir növ, uy ğun suz luq1 hiss olu nur: bu da on dan irə li gə lir ki,
Azər bay can mu si qi sin də bö yük ter si ya nın həc mi tem pe ra si ya
olun muş bö yük ter si ya dan dar2, ki çik ter si ya isə tem pe ra si ya edil -
miş ki çik ter si ya dan gen dir.3

Üze yir bə yin Azər bay can mu si qi si nə xas olan bö yük ter si ya
de yə nə zər də tut du ğu pər də heç də Zəl zəl ter si ya sı de yil. Çün ki
əgər tem pe ra si ya edil miş mu si qi alət lə rin də bö yük ter si ya nın həc -
mi 408 sen tə (dörd ya rım ton və iki kom ma nın məc mu su:
90+24+90+90+24+90) bə ra bər dir sə, Azər bay can mu si qi sin də iş -
lə nən “bö yük ter si ya”, yu xa rı da qeyd et di yi miz ki mi, 378-384 sent
ra də lə rin də dir, yə ni Üze yir bəy de di yi ki mi, tem pe ra si ya olun muş
“bö yük ter si ya”dan dar, Zəl zəl ter si ya sın dan gen dir. Be lə lik lə,
“Or ta Se gah”ın ma yə pər də si (is tər ağ sim də bi rin ci ok ta va nın
“mi” no tu) “Mir zə Hü seyn Se ga hı”nda: bəm də – sa rı sim də ki çik
ok ta va nın “lə” no tu və ağ sim də bi rin ci ok ta va nın “lə” no tu (ağ
si min seksta sı) tem pe ra si ya olun muş mu si qi alət lə rin dən (xü su si -
lə for te pi a no dan) xey li aşa ğı dır (bəm dir).

Bu mə sə lə ni Üze yir Ha cı bə yli hə lə 1926-cı il də “Şərq mu si -
qi si və Qərb mu si qi si ala tı”4 sər löv hə li5 mə qa lə sin də ol duq ca də -
qiq tərzdə ay dın laş dı ra raq ya zır: “Mə sə lən, “do” kö kün də Se gah
çal maq is tə dik də Se ga hın baş to nu6 ya “mi” ol ma lı dır və ya “mi
be  mol”7, hal bu ki nə o, nə də bu mət lub sə da de yil... “Mi” və ya
“mi be mol” se çil mək is tə nildik də qu laq hər hal da “mi” sə da sı na
tər cih ve rir ki, nə zə ri cə hət dən doğ ru su “mi”dir.

Fərz et mək olar ki, son ra lar (1945) Üze yir bəy məhz bu mü la -
hi zə yə gö rə də hə min bu in ter va lı (eh ti mal ki, şər ti ola raq) “bö -
yük ter si ya” de yə tə yin edir. 
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1 Oxu: ya pış ma maz lıq (Ə.B.)
2 Yə ni nis bə tən bəm.
3 Yə ni bir qə dər zil dir.
4 “Ma a rif və mə də niy yət”, 1926, N-4, səh.31; Əsər lə ri. II cild, Azər bay can

SSR EA Nəş riy ya tı, 1965, səh.226.
5 Əsər lə rin də “ala tı” əvə zi nə səh vən “alə ti” get miş dir (Ə.B.).
6 Yəni tonikası, mayəsi (Ə.B.)
7 Aka de mik nəşrdə “mi be mol” sö zün dən son ra nə dən sə ni da işa rə si qo yul  muş dur.
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Tar qo lun da pər də lə rin tən zi mi üz rə Mir zə Sa dı ğın apar dı ğı is -
la hat yal nız “Or ta Se gah” pər də si nin möv qe yi ni də qiq tə yin et mə -
si ilə ta mam lan mır. Bur da biz Za bul pər də si nin də xü su siy yə ti ni
nə zə rə al ma lı yıq. Mə lum ol du ğu üz rə, bu pər də nə Mir zə Sa dıq -
dan əv vəl ça lı nan tar lar da (Əli Şi ra zi, Ağa Mir zə Əli Əs gər və baş -
qa la rı), nə də on dan son ra (o cüm lə dən İran tar la rın da) gö rün mür.
Eh ti mal et mək olar ki, Mir zə Sa dıq bu pər də nin zə ru riy yə ti ni sa -
rı sim də, bəm də Ma yə-za bul ça lın dı ğı vaxt boş sim ilə bi rin ci pər -
də in ter va lı nın (“sol-lə-be mol”) müm kün qə dər ya xın, di gər
tə rəf də lya be mol ilə si ara sın da kı 1/2 to nun müm kün qə dər ara lı
səs lən mə sin də gör müş dür. Ey ni za man da be lə də gü man et mək
olar ki, Mir zə Sa dıq bu “Za bul pər də si” ad la nan pər də nin zə ru riy -
yə ti ni ud mu si qi alə tin dən iq ti bas et miş dir1. La kin bu fər ziy yə ona
gö rə bir qə dər əsas sız gö rü nür ki, son ra lar “mi” sə si ilə “fa” ara -
sın da ud da (elə cə də İran ta rın da) çə rək pər də yox dur...

Mu si qi şü nas lıq2 ədə biy ya tın da Mir zə Sa dıq tə rə fin dən tar da
sim lə rin sa yı nın ar tı rıl ma sı3 də fə lər lə qeyd edil miş, la kin bö yük 
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1 Çün ki ud da bi rin ci ok ta va nın “do” sə sin dən “re” sə si nə qə dər iki pər də
var. Hal bu ki İran ta rın da yal nız bir pər də var (mü a sir İran mu si qi mü tə xəs sis -
lə ri 17 pil lə li qam ma da xi lin də ki çə rək ton la rı də qiq gös tər mək üçün hər bir
be mol səs dən bir çə rək ton zil olan sə si “ko ron” (1/2 be mol), hər di yez səs dən
bir çə rək ton bəm səs lə nən sə si isə “so ri” (1/2 di ez) sö zü və xü su si işa rə ilə mü -
əy yən edir lər. Mə sə lən, “do-re-be mol-reko ron-re. Bur da “re-ko ron-” “re-be -
mol ”dan bir çə rək ton zil səs lə nir. Ya da “lya-lya-so ri-si- be mol-si”. Bur da
“lya-so ri” sə si “si-be mol ”dan bir çə rək ton bəm dir və i.a. 

2 Mu si qi prak ti ka sın da bu iki pər də nin ad la rı, adə tən, do la şıq sa lı nır. Bu da
on dan irə li gə lir ki, “do-diy e z”in “re be mol” dan, ya da “re-di ye z”in mi be  mol -
dan (akus tik öl çü eti ba ri lə) zil ol du ğu nə zər dən qa çı rı lır. Nə ti cə də çə rək ton lu
pər də sı ra sı ilə “do-re-be mol-do-diy ez” əvə zi nə “do-do-diy ez-re-be mol”; “re-
mi-be mol-re-di yez” əvə zi nə “re-re-di yez-mi-be mol” de yi lir.

3 Bax: 1) Ra uf Yek ta bəy. Qaf qa zi ya da mu si qi. Yu xa rı da (səh.185) qeyd et -
 di yi miz hə min mə qa lə sin də gör kəm li türk mu si qi ali mi Ra uf Yek ta bəy Mə şə di
Cə mil Əmi rov dan al dı ğı mə lu mat əsa sın da be lə ya zır: “Əli Şi ra zi nin İran dan
gə tir di yi ta rın yal nız beş te li var ikən, Sa dıq on sək kiz tel li bir tar icad edə  rək
hə ya tın da həm onun la tə rən nüm naz ol muş: mə h z şim di ki tar lar da ki Cə mil Əmi -
ro vun əlin də tut du ğu tar bu cinsdəndir – yal nız on üç tel möv cud dur”. 2) Əf r a -
si yab Bə dəl bəy li. Tar üzə rin də məh kə mə mü na si bə ti lə. “Kom mu nist”, 11 yan var
1929-cu il, №9 (2515-?). Mə qa lə 1929-cu il yan va rın 12-də Azər bay  can Dram
Te at rı bi na sın da “ta rın bir mu si qi alə ti ol maq üz rə la zım olub-ol ma dı ğı haq qın -
da” təş kil edi lən “Ta rın məh kə mə si” mü na si bə ti lə ta rı qa  da ğan et mək qəs din də
olan la rın ya rıt maz tə şəb bü sü əley hi nə ya zıl mış dır. 3) Ke rim Ke ri  mov. Оркестр
азербайджанских народных инструментов. Ba kı,1959, səh. 11-12.
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us ta dın bu is la hat dan nə məq səd yü rüt dü yü və ta rın səs lən mə
key   fi y  yə ti ni yax şı laş dır ma sı işin də bu ye ni lik lə nə ki mi sə mə rə li
nə ti  cə əl də edil di yi tə əs süf ki, hə lə lik ət raf lı su rət də şərh edi l   mə -
miş dir. Biz ya ra dı cı lı ğı nın pə rəs tiş ka rı ol du ğu muz bö yük us tad
haq qın da mu si qi şü nas lıq ya zı la rı mız da olan ça tış maz lı ğı bu ki çik
mə lu mat la ara dan qal dır maq id di a sın da ola bil mə rik, çün ki Mir -
zə Sa dı ğın tar üzə rin də apar dı ğı əsas lı tex ni ki re konstruk si ya nın təs -
vi ri və şər hi, o cüm lə dən tar sim lə ri sa yı nın ar tı rıl ma sı prob le mi bu iş -
də sə riş tə li mü tə xəs sis lər tə rə fin dən ge niş və ət raf lı təh lil tə ləb edir.
Bu xü sus da biz yal nız bu cə hə ti qeyd et mək lə ki fa yət lən mə li yik ki,
tar sim lə ri ni ar tır maq da məq səd, yə qin ki, ara bir miz ra bı cin gə nə
(zəng) sim lə ri nə iliş dir mək lə ça lı nan tə ra nə sə da la rı nı bə  zə mək, zi nət -
lən dir mək dən iba rət ola raq qal mır. Heç şüb hə yox dur ki, bur da ix ti -
ra çı us ta dın əsas məq sə di çal ğı za ma nı tar da har mo nik hə ma hənglik
ya rat maq və əsas to na qo şu lan əla və səs lə ri (ober ton la rı) səs lən dir -
mək yo lu ilə tar ça naq la rın da ümu mi re zo nan  sı ar tır maq dır.

Mir zə Sa dıq ta ra qoş du ğu hə min bu cin gə nə və baş qa alik vot
sim lər lə əsas məq sə di nə ta ma mi lə na il ol muş du, çün ki bu sim lər
nə in ki ta rın ümu mi səs lən mə si ni güc lən di rir, elə cə də əla və ola raq
onun tembri nə də xü su si bir gö zəl lik, xoş bir in cə lik gə tir miş di.

Mə lum ol du ğu üzrə, bu iki cüt zəng sim dən yu xa rı da kı bi rin -
ci qo şa sim ta rın ağ sim lə rin dən, onun ya nın da kı ikin ci qo şa sim
isə sa rı sim lər dən bir ok ta va zil kök lə nir. Mir zə Sa dı ğın cin gə nə
sim lə ri məhz bu in ter val da1 kök lə mə si də tə sa dü fi de yil. Çün ki
de mək olar ki, bü tün dəsgah lar kö kün də ya boş ağ sim, ya da boş
sa  rı sim əsas ton lar dan bi ri ni təş kil edir, ya bu da ol ma sa (“Ba ya -
tı-Qa car”, “Or ta Ma hur” və s.) əsas to nal lıq tər ki bi nə da xil olan
əsas pil lə lər dən bi ri dir.

1 Bu nun üçün mü ta biq su rət də ağ si min şah pər də si ilə sa rı si min şah pər -
də  si tu şun da ta rın qo lu na ki çik bir xə rək nəsb et mə si də, əs lin də, ix ti ra sa yıl -
ma lı  dır. Elə cə də ta rın kəl lə si ilə qo lu ara sın da kı ki çik xə rə yin də əla və sim lər
üçün xü  su si bir şə kil də qa yı rıl ma sı zə ma nə si nə gö rə ta ma mi lə ye ni bir ix ti ra
he sab edil  mə li dir. Hə min bu ki çik xə rə yə (əv vəl lə r ona “şey ta nək” de yi lir di)
son ra lar adi mu si qi prak ti ka mız da eh ti mal ki, za hi ri gö rü nü şü nə gö rə, “quş” ya
da “xo  ruz” adı ve ril miş dir.
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Mir zə Sa dıq kök si mi də “kim siz-kim sə siz” bu rax ma mış dır.
O, tar da səs lər mü va zi nə ti nə ri a yət mə sə lə si ni nə zə rə ala raq əla -
və sim lər dən bi ri ni də kök sim qon şu lu ğun da qoş ma ğı la zım bil -
miş dir. Bu sim, bir qay da ola raq, kök sim dən bir ok ta va zil
kök lə nir1. Ey ni sü rət lə, hə min bu sim ilə ya na şı, bu də fə sa rı sim -
dən bir ok ta va bəm qo şu lan bir qa lın sim də var. Bu si min funksi -
ya sı: Rast, Ba ya tı-İs fa han ki mi ma yə si boş sa rı sim to nal lı ğın da
olan mu ğam lar üçün bəm də çox gö zəl bir tə məl səs təş kil et mək -
dən iba rət dir.

Be lə lik lə, əv vəl lər beş sim dən iba rət olan ta ra bu qə dər əla və
sim  lə rin qo şul ma sı həm onun səs re zo nan sı nı xey li ar tır mış, həm
də tar ifa çı lı ğın da ye ni ifa də va si tə lə ri nin ya ran ma sı na sə bəb ol -
muş  dur.

Ta rın re konstruk si ya sı və onun xa ri ci gö rü nü şü ilə əla qə dar
ola raq ilk də fə ola raq Mir zə Sa dıq tə rə fin dən tət biq olu nan və az
za man ər zin də Za qaf qa zi ya da çox ge niş in ti şar tap mış bir cə hə ti
də ye ri gəl miş kən, qeyd et mək la zım dır. Söh bət ta rın qo lu na, kəl -
lə si nin üst tə rə fi nə və bə zi hal lar da, hət ta ça naq la rı ət ra fı na sə dəf
çə kil mə si haq qın da dır.

Mə lum ol du ğu üz rə, Mir zə Sa dı ğa qə dər ta rın qo lu na qa ra mal
sü mü yün dən en siz bir ha şi yə çə ki lər di. Sə dəf dən isə hə lə is ti fa də
edil mir di. İlk də fə tar qo lu na sə dəf (həm də sal tərzdə sə dəf lay)
çə kən Mir zə Sa dıq ol muş dur. Bu nun la o, nə in ki ta rın za hi rən gö -
rü nü şü nü gö zəl ləş dir miş, ey ni za man da tar tembri nin da ha şəf faf
səs lən mə si ni də əl də et miş dir.

Tar mu si qi alə ti nin us ta sı ki mi Mir zə Sa dı ğın əsas eti ba ri lə iki
şa gir di ol muş dur: Qən bər və Ma nas.

Qən bər ol duq ca is te dad lı şa gird idi. Mü a sir lə ri de yir di lər ki,
Qən bə rin əl lə ri ni qı zı la tut maq la zım dır. Doğ ru dan da, o, nə in ki
çox zə rif iş lə yir, həm də özü ix ti ra çı lı ğa bö yük hə vəs gös tə rən bir
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1 Mir zə Sa dı ğın ölü mün dən son ra hə min kök si min “qon şu lu ğun da kı” sim
(de  yil di yi nə gö rə, ilk də fə Mə şə di Zey nal Haq ver di ye vin tə şəb bü sü ilə) bi la -
va si tə ta rın qo lu üzə rin də qo şul ma ğa baş lan mış və ifa çı kök sim lə bə ra bər, ey -
ni za man da bar maq la rı ilə bu si mi də ba sa raq kök si mi iki ok ta va da səs lən  -
dir miş dir. La kin bu ye ni lik ək sər hal lar da Mir zə Sa dı ğın qoş du ğu açıq (boş)
sim he sa bı na edil mə miş, ol sa-ol sa, əla və bir sim ki mi is ti fa də yə sa lın mış dır.
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sə nət kar idi. Hət ta Mir zə Sa dı ğın özü də eti raf edir di ki, “sə nət -
kar lıq da əsl mü dəq qiq və mü tə cəs sis adam Qən bər dir!”

Qən bə rin qa zı dı ğı tar və xü su si lə ka man ça ça naq la rı çox ba ha
qiy mət lən di ri lir di. La kin bu na bax ma ya raq, çox tə əs süf ki, az za -
man son ra Qən bər öz ix ti sa sı nı də yiş di rib, tü fəngsaz lıq sə nə ti nə
bö yük meyil gös tər di və bu iş də son ra lar Qa ra ba ğın ən məş hur əs -
lə hə sa zı ol du.

Ma nas və onun ai lə si ilə Mir zə Sa dı ğın dostlu ğu çox möh kəm
idi. Ma na sın ata sı, qar daş la rı Mir zə Sa dı ğa çox bö yük hör mət bəs -
lə yir di lər. Di gər tə rəf dən Ma nas gil lə ya xın ün siy yət Mir zə Sa dıq
üçün də xey li va cib və zə ru ri idi.

Mə lum dur ki, hər bir pro fes si o nal çal ğı çı hər gün mün tə zəm
ola raq heç ol ma sa, 4–5 sa at çal ma lı, məşq et mə li dir. Xü su si lə öz
sə nə ti nə föv qə la də tə ləb kar olan Mir zə Sa dıq tar da gün də lik məş -
ğə lə işi nə çox bö yük əhə miy yət ve rir di. Baş qa sa yaq ola da bil -
məz di.1 La kin o dövrdə, islam-fe o dal zeh niy yə ti nin ha kim möv qe
tut du ğu şə ra it də, mə hər rəm lik gün lə rin də, oruc luq da, xü su si lə ev -
lə ri, hə yət lə ri bir-bi ri nə çox ya xın olan Şu şa da mu si qi, hər bir növ
çal ğı da nı şıq sız qa da ğan idi. Be lə gün lər də tar, ya da baş qa bir mu -
si qi alə ti ni dın qıl dat ma ğa cə sa rət edən şəxs kim olur sa-ol sun, öz
hə ya tı nı, bü tün var lı ğı nı və hət ta ai lə üzvlə ri ni be lə bö yük təh lü -
kə yə mə ruz qoy muş olar dı. Bəs nə et mə li? Bu iş də xa nən də lə rin
və ziy yə ti nis bə tən yax şı idi. On lar tək yə lər də no hə de yir, ye ri gə -
lən də mər si yə oxu yur və bu nun la da səs lə ri ni da i mi for ma da sax -
la ma ğa mü vəf fəq olur du lar. Çal ğı çı la rın və ziy yə ti isə ol duq ca
çə tin idi. İl də ən azı iki ay müd də tin də məş ğə lə dən, gün də lik təm -
rin dən məh rum qa lan çal ğı çı nın əl lə ri, bar maq la rı, yə qin ki, ko -
bud la şa caq və son ra dan bu qü su ru və ge ri li yi ara dan qal dır maq
heç də asan ol ma ya caqdır! 

Odur ki Mir zə Sa dıq şa gir di Ma nas ai lə si nin qo naq se vən li yin -
dən is ti fa də et mə yə məc bur idi. O, hər gün şə hə rin yu xa rı his sə si -
nə, er mə ni lər ya şa yan mə həl lə yə ge dir və or da, Ma nas gil də, asu də
məş ğə lə edir, təm rin lə ri ni ça lır dı.

1 XIX əs rin ikin ci ya rı sın da Ru si ya da pro fes si o nal mu si qi təh si li işi nin ba -
ni si, gör kəm li bəs tə kar və za ma nı nın ən məş hur pi a no çu su An ton Ru binştey -
nin aşa ğı da kı söz lə ri zər bi-mə səl dir: “Bir gün çal ma sam, bu nu özüm hiss
edi rəm, iki gün çal ma sam, ge ri qal dı ğı mı tən qid çi lər du yur, üç gün çal ma mış
qal sam, ge ri li yi mi bü tün din lə yi ci lər an la mış olur”.
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Çox gü man ki, gör kəm li er mə ni tar çı la rın dan Ta te vos Arut yu -
nov, Ba la Me lik yan, onun ata sı Qri kor, Mər di Ca ni bə yov, Mu xan
Ar zu ma nov və baş qa la rı Mir zə Sa dı ğın mün tə zəm ola raq Ma nas -
gi lə gə lib, məş ğə lə et di yi müd dət də on dan tar dər si al mış lar. Ad -
la rı nı qeyd et di yi miz bu tar çı lar dan Ta tevos Arut yu nov və Mu xan
Ar zu ma nov da son ra lar tam-ka man ça ema lı və tə mi ri üz rə ka mil
us ta də rə cə si nə çat ma ğa na il ol du lar ki, bu iş də də Mir zə Sa dı ğın
on la ra bö yük kö mə yi şüb hə siz dir.

Mir zə Sa dı ğın re konstruk si ya edib, ye ni dən qu raş dır dı ğı tar,
çox az bir müd dət ər zin də bü tün Za qaf qa zi ya ya, Da ğıs ta na, Türk -
mə  nis ta na ya yıl dı və o vaxtdan baş la ya raq in di yə dək çal ğı çı lar
məhz Mir zə Sa dı ğın emal et di yi tar mo de li üz rə qay rı lan alət lər -
də çal maq da da vam edir lər.

Mirzə Sadıq bir bəstəkar kimi

Azər bay can da XIX əsr şə ra i tin də boy atan mu si qi çi lə rin, o
cüm lə dən Mir zə Sa dı ğın da, əl bət tə, not sa va dı na yi yə lən mək im -
ka nı yox idi. Bu na gö rə də bu gün biz Mir zə Sa dı ğın bəs tə kar lıq
fə a liy yə tin dən da nış dıq da əli miz də bu və ya baş qa bir əsə rin, doğ -
ru dan da, məhz onun ya ra dı cı lıq məh su lu ol du ğu nu sü but edə cək
ya zı lı sə nəd yox dur. La kin bu na bax ma ya raq, bu mə sə lə də onun
mö tə bər şa girdlə ri nin yek dil lik lə et dik lə ri eti raf la ra da la qeyd qal -
maq düz gün ol maz.

Xü su si lə Or ta Se gah (Za bul-Se gah) üz rə ha zır da ça lı nan
dəsgah rənglə rin dən ço xu nun mü əl li fi nin Mir zə Sa dıq ol du ğu nu
bü tün yaş lı tar çı la rı mız tam qə tiy yət lə iq rar edir lər. Elə cə də Ba -
ya tı-Şi raz rənglə rin dən də bir ne çə si nin Mir zə Sa dıq tə rə fin dən
bəs tə lən di yi söy lə ni lir.

Mir zə Sa dı ğın hər tə rəf li mu si qi ya ra dı cı lı ğı nın mü hüm bir sa -
hə si ni təş kil edən cə hət onun mu ğa mat da şö bə lə ra ra sı rənglər, ya
da bir ne çə baş qa di rin gə lər ya rat ma sın dan iba rət de yil. Biz cə,
Mir   zə Sa dı ğın bir bəs tə kar və mu si qi xa di mi ki mi əsl bö yük xid -
mə ti onun 1897-ci il də Şu şa da ta ma şa ya qo yul muş “Ley li və
Məc nun” mu si qi li təm si li nin mu si qi his sə si ni tər tib və ida rə et -
mə sin də dir.
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Be lə bir ta ma şa nın ha zır la nıb nü ma yiş et di ril mə si fik ri nin ilk

əv vəl kim tə rə fin dən irə li sü rül dü yü mə lum de yil. Çox ola bil sin

ki, bu tə şəb büs heç də mü əy yən bir şəxs tə rə fin dən yox, mu si qi

məc lis lə rin də ge dən söh bət lər za ma nı kor tə bii ola raq ya ran mış -

dır. Eh ti mal et mək olar ki, Azər bay can mu si qi sə nə ti alə min də be -

lə bir ye ni jan rın ya ran ma sı əsas eti ba rı ilə iki əsas ami lin

bi la va si tə tə si ri sa yə sin də mey da na gəl miş dir: 1. Azər bay can da
dram te at rı nın təş kil olun ma sı, ori ji nal dram pyes lə ri nin ya ra dıl -
ma sı və ta ma şa ya qo yul ma sı; 2. Azər bay can mu si qi xa dim lə ri nin
Tif lis də mün tə zəm ola raq nü ma yiş et di ri lən rus və Qər bi Av ro pa
ope ra ta ma şa la rı ilə ta nış ol ma sı.

Şu şa mu si qi məc lis lə rin də Nə cəf bəy Və zi rov, Əb dür rə him bəy

Haq ver di yev, Qar yağ dı oğ lu Cab bar və Mir zə Sa dı ğın iş ti rak et di -

yi mü həq qəq sa yı lır. Bu tə rəq qi pər vər şəxslə rin yu xa rı da qeyd et -

di yi miz iki əsas amil dən il ham ala raq mu si qi te at rı sa hə sin də də

ye ni təm sil təş kil et mək işin də gös tər dik lə ri hə vəs və him mət lə

əla qə dar va cib və ol duq ca ma raq lı cə hət bi zi ma raq lan dır ma lı dır:

tə şəb büs kar lar nə zər də tut duq la rı mu si qi li ta ma şa nı ne cə tə səv vür

edir və onun for ma sı, şək li üçün nə yə, han sı bir nü mu nə yə əsas -

lan maq prob le mi ni ne cə həll et miş lər?

Tif lis də gör dük lə ri rus və Qər bi Av ro pa ope ra ta ma şa la rı na təq -

lid yo lu ilə mu si qi li ta ma şa ya rat maq üçün əl də heç bir və sa it və

im kan yox idi: nə be lə bir əsər ya za bi lən bəs tə kar, nə elə bir əsə -

ri ifa edə bi lə cək mü ğən ni və çal ğı çı, nə ha yət, nə də elə bir səp ki -

də ya zıl mış əsə ri qav ra ya bi lə cək ta ma şa çı – din lə yi ci.

Azər bay can da ope ra sə nə ti nin ya ra dıl ma sı ta ri xi nə aid olan bu

çox va cib və əla mət dar mə sə lə nin əhə miy yə ti ni azaltmaq çə tin  dir,

çün ki ha zır da “mu ğam ope ra la rı” ad lan dı rı lan Azər bay can mu si qi li

te at rı əsər lə ri nin for ma ori ji nal lı ğı və janr xü su siy yə ti1 prob le mi bir

ne çə də fə mət bu at sə hi fə lə rin də müx tə lif mə na da təf  sir olun muş dur.

O cüm lə dən Üze yir Ha cı bə yli 1925–1930-cu il lər də Azər bay can mu -

si qi si nin ta ri xi və in ki şa fı mə sə lə lə ri nə da ir yaz dı ğı mə qa lə lə rin də
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Azər bay can da mil li ope ra əmə lə gəl mə si nin bi rin ci amil lə rin dən bi ri -

si nin “şə beh” ol du ğu şüb hə siz dir2 müd də a sı nı irə li sür müş dür. Bu -

nun la bə ra bər, Üze yir Ha cı bə yli özü nün ilk mu si qi əsə ri “Ley li və

Məc nun” ope ra sı nın ya ran ma sı nı 1897–1898-ci il lər də on üç ya şı nda

uşaq ikən və tə ni doğ ma Şu şa da hə vəs kar aktyor la rın ifa sın da gör dü -

yü “Məc nun Ley li nin mə za rı üzə rin də” mu si qi li təm si li və bu ta ma -

şa nın onun şü u run da ba ğış la dı ğı də rin tə sir qüv və si ilə əla qə lən  di rir.

Bu iki fik ri əla hid də su rət də gö tü rüb, bir-bi ri lə tu tuş dur duq da

be lə nə ti cə çı xartmaq olar ki, in qi lab dan qa baq ya zıl mış ope ra əsər -

lə ri nin for ma sı (Üze yir bə yin tə bi ri ilə de sək, za hi ri su rə ti), doğ ru -

dan da, şə beh dən gö tü rül müş sə, bu iq ti bas ilk də fə məhz 1897–

1898-ci il ta ma şa sın da öz ək si ni tap mış və nü ma yiş et di ril miş dir.

Hə min ta ma şa da isə şə beh for ma sın dan is ti fa də olun ma sı və şə beh

ifa də va si tə lə ri nin tət bi qi işi nin tə bii gö rül mə si də, çox ola bil sin ki,

ye nə də kor tə bii tər zdə, həm də kol lek tiv ya ra dı cı lıq məh su lu ola raq

mey da na gəl miş  dir. La kin bu ümu mi fik rin əmə li su rət də hə ya ta tət -

biq olun ma  sı nı, yə ni da ha konkret tərzdə de sək, ta ma şa nın mu si qi

tər  ti b a tı nı və mu si qi təş ki li ni isə Mir zə Sa dıq tə min et miş dir.
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1 Üze yir Ha cı bə yli Azər bay can mu ğam ope ra la rı nın for ma tə şək kü lü nü,
bə dii ifa də xü su siy yə ti ni və Qər bi Av ro pa ope ra sın dan büs bü tün fərqlə nən mu -
si qi qu ru lu şu cə hət lə ri ni öz ya zı la rın da “ope ra mı zın za hi ri su rə ti” de yə ad lan -
dı rır (bax: Əsər lə ri, 2-ci cild, Azər bay can SSR EA Nəş riy ya tı, 1965, səh. 245.)

2 Ye nə or da, səh. 222.
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1 XIX əsrdə yaşamış məşhur tarzən Əli Əsgər görkəmli səhnə xadimi Mirzə
Muxtarın atası idi – müəllif.

FİRİDUN ŞUŞİNSKİ
Əməkdar incəsənət xadimi

AZƏRBAYCAN TARININ ATASI

Türk dünyasının musiqi tarixində müstəsna xidmətləri
olan sənətkarlardan biri də böyük tarzən Sadıqcandır.
Biz Sadıqcanı görkəmli musiqi xadimi kimi, eyni za -

man  da istedadlı bəstəkar, həm də Azərbaycan tarının “atası” kimi
də tanıyırıq.

Sadıq Əsədulla oğlu 1846-cı ildə musiqimizin beşiyi Şuşa şə -
hərin də anadan olmuşdur. Sadıqcanın atası Əsədulla kişi gö zətçi
olmuş, ailəsini çox çətinliklə dolandırmışdır. Yox sulluq və ehtiyac
içərisində böyüyən Sadıq musiqiyə sonsuz həvəs göstərir, xalq
mahnılarını gözəl səslə oxu yarmış. Əsədulla kişi oğlunun mə -
lahətli səsini eşidib, onu məşhur musiqişünas Xarrat Qulunun
məktəbinə aparır. Xarrat Qulu gənc Sadığın səsini yoxlayıb, mək -
təbə qəbul edir. Bu məktəb Sadığın musiqiçi kimi yetişməsində
böyük rol oynayır. On səkkiz yaşında ikən Sadığın qəflətən səsi
batır. Lakin o, ruhdan düşməyib əvvəlcə tütək və ney çalmağı
öyrənir, sonra isə kamança çalır. Bir qədər keçdikdən sonra Sa -
dıqda tar çalmaq həvəsi oyanır. O, kamançanı buraxıb tar çalmağı
öyrənir. Bizim əlimizdə olan tarixi sənədlərə əsasən deyə bilərik
ki, Qarabağda ilk tar çalan məşhur tarzən Mirzəağa Ələsgər Qa -
rabaği olmuşdur. Mirzəağa Ələsgər Azərbaycan fikir tarixində şə -
rəfli yer tutur. O, Qasım bəy Zakirin,  Mirzə Fətəli Axundovun,
Mir zə Camalın, Şəkər oğlu Kərimin, Mirzə Hüseynin müasiri ol -
muş, uzun illər Qarabağ xanı İbrahim xanın sarayında kamança
çal mış, oxumuş və nəhayət, saray müğənnisi kimi şərəfli ada layiq
görül  müşdü. Professor Bülbülün yaz dı ğına görə, Sadığın tar
müəllimi şu şalı tarzən Ələsgər1 olmuşdur. İri əl ləri, uzun və güclü
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barmaqları olan Sadıq qısa müddətdə öz ünün fitri istedad və
qabiliyyəti nə ticəsin də nəin ki bu sənətə yiyə lənir, hət ta mə ha rətli
tar çalması ilə öz mü əl  limini geridə qoyur. Sadıq tar ça lan da ustası
Ələs gər hə sədlə de yər miş: “Kaş mə nim var-dövlətim Sa  dı ğın, onun
bar maq ları isə mənim olaydı”.

Gənc Sadıq hər yanda, Azər bay ca   nın bir çox şəhərlərində,
hətta Gür cüs  tanda və İranda belə məşhur olmuşdu. Sadiq ilk dəfə
məclislərdə müəllimi Mirzə Ələsgərin oğlu Mirzə Muxtar ilə
çıxış etmişdi. Atasından kamil musiqi təhsili alan Mirzə Muxtar
mu ğamata dərindən bələd olmaqla ərəb və fars dillərini də
mükəmməl bilirdi. Mirzə Muxtara muğamatın sultanı deyərdilər
və eyni zaman  da opera artisti kimi Azərbaycan səhnəsində qırx
beş il fəaliy yət göstərmişdi. Görkəmli yazıçı, ictimai xadim
Nəriman Nəri   manov onu musiqimizin böyük ustadı adlandırmışdı.
Sadıq can Mirzə Muxtardan sonra əvvəllər Hacı Hüsü, Məşədi İsi,
Keş tazlı Həşim, Bülbülcan, sonralar isə Qaryağdıoğlu Cabbar ilə
uzun illər yoldaşlıq etmişdi. Sadıqcanın bir tarzən kimi ad-san
çıxarmasında Şuşa məclisinin böyük rolu olmuşdur.

XIX əsrdə Azərbaycanda yaranmış musiqi məclisləri içərisində
ən məşhuru Şuşa məclisi idi. Ümumiyyətlə, ifaçılıq sənəti, Azər -
bay canın başqa yerlərinə nisbətən Qarabağ mahalında, xüsusilə
Şuşa şəhərində daha vüsətlə inkişaf etmişdi. Bu, şübhəsiz, təsadüfi
bir hal olmayıb, Şuşanın coğrafi şəraiti, digər tərəfdən isə şəhərin
geniş mədəni-iqtisadi münasibətləri ilə əlaqədar idi.

Azərbaycanın başqa yerlərinə nisbətən Şuşada musiqiçi, çalan,
oxu yan, rəqs edən daha çox idi. Təkcə XIX əsrdə istedadlar məs -
kəni olan bu şəhərdə 95 şair və ədib, 22 musiqişünas, 35 xanəndə,
70-ə qədər tar, kaman və başqa çalğı alətlərində çalan mus iqi çilər
olmuş du. Təsadüfi deyildir ki, məşhur rus şairi Sergey Yesenin
məktublarının birində qeyd edir ki, “Əgər biri oxumağı bacarmır -
sa, deməli, şuşalı deyildir”1. Xalq şairi Səməd Vurğun isə demiş -
dir: “Şuşanı əbəs yerə musiqi və poeziyanın beşiyi adlandırmırlar.
Demək olar ki, Azərbaycanın bütün məşhur oxuyan və çalanları…
Şuşada doğulmuşlar”2.

1 S.Yesenin. Seçilmiş əsərləri. Moskva. 1962-ci il, V cild, səh. 205.
2 Bax: «Pravda» qəzeti, 23 may 1940-cı il.
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XIX əsrdə Şuşa şəhəri bütün Qafqaz üçün bir konservatoriya
rolunu oynadığından yay vaxtları Za qaf qaziyanın hər yerindən bu -
raya şairlər, dramaturq lar, bəstəkarlar, məşhur artistlər və mu -
siqiçilər topla şaraq teatr tamaşaları göstərir, toy şənliklərində və
musiqi məclislərində iştirak edirdilər. Hər xanəndə öz dəstəsilə
Şu şanın yay klubunda səfalı yaylaqlarında və sərin bulaqlarının
başında qurulan məclislərdə dinlə yicilərə musiqi aləmindən qəribə
hekayətlər söyləyir dilər... Hər evdən, hər daşın dibindən, hər ağa -
cın altından, tar, kaman, qarmon, ney səsi ucalardı. Burada məmə
deyəndən pəpə yeyənə qədər hamı çalıb oxuyar, rəqs edərdi.
Təsadüfi deyildir ki, Qarabağda məsəl var, deyərlər: “Şuşanın
uşaqları ağlayanda “Se gah”, güləndə “Şahnaz” üstündə gü lərlər”.

Məşhur sovet musiqişünası V.S.Vinoqradov “Üze yir Hacı bə -
y ov və Azərbaycan musiqisi” adlı əsərində yazmışdır: “Şuşa
musiqi is te da dlarının beşiyi idi. Bu füsunkar təbiətli yerin xoş
avazlı xa nən də ləri Zaqafqa ziyadan kənarlarda da şöhrət qazan -
mış dı. “Şuşa mu  si qiçiləri” Azərbaycan musiqisinin tarixini yarat -
mış və onu yal nız öz vətənlərində deyil, həm də Şərqin başqa
öl kə lərində təmsil et miş  lər”1.

Tanınmış musiqi tədqiqatçısı Vladimir Karqanov isə “Qafqaz
musiqisi” adlı əsərində yazmışdır: “Zaqaf qaziya musiqi xa dim lə -
ri ni çalğıçı və xanəndələrinin, şeir, musiqi və mahnıların füsunkar
vətəni olan Şuşa verirdi. Bütün Zaqafqaziya üçün bir ko n ser va -
tor iya rolunu oynayan bu şəhərdən hər mövsümdə, hətta hər ay
Zaqafqaziyaya yeni mahnılar, yeni motivlər gəlirdi”2.

Be ləliklə, Şuşa şəhəri XIX əsrdə musiqi mərkəzinə çevrilmiş
və ümumi Azərbaycan musiqisinin yüksəlişinə təkan vermişdi.

Şuşada ilk musiqi məktəbinin yaradıcısı Xarrat Qulu Məhəm -
məd oğlu (1823–1883) olmuşdur. O, Şuşa da ən yaxşı muğamat
bi lən məşhur musiqişünas idi. Xarrat Qulu məclisə gözəl səsi
olan gənc ləri cəlb edərək məhərrəmlik təziyəsini keçirmək üçün 
onlara mu ğamatı və oxumaq qaydalarını öyrədirdi.
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1 V.Vinoqradov. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan musiqisi (rusca)
Moskva. 1939, səh. 9.

2 V.Karqanov. Kavkazskaya muzıka. Tiflis, 1908, səh. 28.
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O zaman dini ənənələrdən başlıcası məhərrəmlik təziyəsi idi.
Məlum olduğu üzrə hicri tarixinin 60-cı ilinin məhərrəm ayında
Fərat çayının sağ sahilində Kərbəla adlı yerdə ərəb xəlifəsi Yezidin
(Müaviyyənin oğlu) 4 minlik qoşunu Məhəmməd peyğəmbərin
nəvəsi İmam Hü seyni və onun 72 qohum-əqrəbasını müha sirəyə
alıb vəhşicəsinə qır mışdı. Bu qanlı faciə bütün müsəlman dünyasını
sarsıtmışdı. Buna görə də müsəl manlar, xüsusilə şiələr hər il mə -
hə rrəm ayının 10-da “aşura günü” baş vermiş hadisələrin İmam
Hüseynin və onun yaxın adamlarının öl dürülməsi gününü matəm
günü kimi qeyd edirdilər. Kərbəla hadisəsi əsrlərdən bəri ərəb,
fars, türk və Avropa tarixçilərinin diqqətini cəlb etmiş, bu hadisəyə
aid yüzlərlə əsərlər yazılmışdır. Tarixçilərdən geri qal ma yan bir
çox Azərbaycan şairləri Kərbəla hadisəsinə, xüsusilə İmam
Hüseynin şərəfinə bir çox növhə və qəsidələr yazmışlar.

Azərbaycanın başqa şəhərlərində olduğu kimi Şuşada da dini
mə rasimlər təmtəraqla keçirilərdi. Hələ məhərrəmliyə üç ay
qalmış şəhərdə bu mərasimə qızğın hazırlıq başlanardı. Cavanlar
əllərində məşəl qapı-qapı evləri gəzər, pul yığardılar. İrandan
xüsusi mərsiyə xanlar, dərvişlər dəvət edilərdi. Beləliklə, bir ay
davam edən məhərrəmlikdə məscidlər qiymətli xalılarla döşə nər,
axund və mollalar məscid və təziyələrdə çıxış edərdilər. Şəhərin
tamahkar tacir və bəyzadələri də öz evlərində təziyə qurdurar,
mərsiyə oxutdurardılar. Bu dini mərasim on gün davam edən aşura
dövründə daha da ciddi şəkil alardı. Emalatxanalar, dükanlar
bağla nar, hamı məscidlərə cəlb olunardı.

Məhərrəm ayının 10-cu günündə aşura vaxtı dini tamaşalar
gös tərilərkən, hər məhəllədən bir dəstə Şuşanın mərkəzi hissəsinə
– “meydan”a toplaşardılar. Bir dəstə adam köynəksiz halda çılpaq
bədənlərinə mıx, dəmir, qıfıl keçirmiş vəziyyətdə meydana girərdi,
bun lara «ələmdar» deyərdilər. Digər dəstə isə əyinlərində ağ kəfən
geymiş, başlarını xəncərlə yarmış “ağköynək lər”dən ibarət olardı.
Başqa bir dəstə isə sinə vura-vura meydana daxil olardı. Deyilənə
görə bu dəstələr meydana daxil olanda xor ilə “Şah Hüseyn”, “Vay
Hüseyn” və yaxud “Heydər”, “Heydər” deyəndə bütün meydan
titrəyərmiş. Ələmdar və ağköynək dəstələri şəhər meydanına daxil
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olanda, hələ vaxtı ilə Molla Pənah Vaqif tərəfindən İmam Hüseynə
həsr olunmuş qəsidəsini oxuyardılar.

Şuşada məhərrəmlik təziyyəsi barədə bir çox rəva yətlər, məzəli
əh valatlar söyləyirlər: Bir gün şəhər meydanında şəbeh çıxar dı -
lar  kən Haris1 Kərbəla əsirlə rini döyə-döyə meydana gətirir. İmam
öv ladlarını və qohumlarını bu acınacaqlı vəziyyətdə görən “ta ma -
şa  çılar” – şəhər əhli ağlaşırlar. Birdən şəhər sakinlərindən Məmi
Qo ca meydana atılıb bərkdən qışqırır:

Kərbəlada olmadıq,
Şümür, Sənanı öldürək.

Məmi Qocanın yanında duran Şuşa taciri Allah verənli Kər bə -
la yi Şirin onun şeiri axıracan deməsinə imkan verməyib başına
bər kdən bir qapaz salıb deyir: “Başına daş, ay Şümür, gör nə günə
qalmısan ki, pişik dən qorxan Məmi Qoca da səni hədələyir”.

Məşhur rus rəssamı V.Vereşşagin 1865-ci ildə Şu şaya gələrkən
məhərrəmlik mərasiminə tamaşa etmiş, hətta bu mərasimi rəsm
əsərlərinin birində böyük sənət karlıqla təsvir etmişdi.

Şəbihgərdanlığın xanəndəlik sənətinin inkişafına da müəyyən
təsiri olmuşdur. Xarrat Qulu Şuşada məhərrəmlik təziyəsi zamanı
təşkil etdiyi məclisə gəncləri cəlb edər, Səkinə, Zeynəb, Əli Əkbər
və başqa şəbih rollarında oynamağı öyrədərdi. Xarrat Qulunun
özünün də gözəl səsi vardı. O, klassik Şərq musiqisini dərindən
bilirdi, həm də şeirlər yazırdı. Onun bir çox şeirləri və qəzəlləri
mə lum dur. Bu mahir musiqişünas din xa dimlərinin təsiri altında
olduğuna görə xalq məclis lərində çıxış etməzdi.

Qeyd etməliyik ki, Xarrat Qulunun məclisində gənc lərə növ -
hə xanlıq, sinəzənlik və mərsiyəxanlıq öyrədilirdisə də, onlar eyni
zamanda muğamatın sirlərini, Azərbaycan xalq nəğmələrini və
qoşmalarını, bir sözlə, Şərq musiqisinin əsaslarına yiyə lə nirdilər.
Xarrat Qulunun məclisi haqqında Qarabağda çoxlu rəvayətlər və
xatirələr mövcuddur. Cabbar Qaryağdıoğlunun söyləməsinə görə
Xar rat Qulu çox yaxşı musiqi hafi zəsinə malik bir sənətkar ol muş -
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1 Kərbəla faciəsinin təşkilatçılarından biri.
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dur. Dəsgahların şa girdlər tərəfindən düz oxunmasına, xüsusilə sə -
sin büllur kimi saf çıxmasına fikir verərmiş. Şəbihgərdanlıqda iş tirak
edən gənclər bir çox havaları muğam üstündə oxuduq la rın dan istər-
istəməz bəzi muğamları öyrənir dilər. Uşaqlıq illərindən şəbi h   -
gərdanlıqda və musiqi məclislərində yaxından iştirak edən sevimli
müğənnimiz Bülbül şəbihdə muğamların necə öyrə dil di yi ni belə
xa tır layır: “O dövrün xanəndələri yalnız toylarda və mə cli slərdə
deyil, məhərrəmlikdə də oxumalı olurdu. Məhərrəmliyə və
şəbihgərdanlığa iki ay qalmış xanən dələr hazırlaşar və dəs gah ları
yaxşı öyrənməyə məcbur olardılar. Məsələn, Qasım şəbihi ve ri lən -
də məclis “Ba yatı-Şiraz”la başlanırdısa, şəbihdə iştirak edən  lərin
hamısı “Bayatı-Şiraz” muğamını yaxşı bilməli idilər. Mə ra sim də
iştirak edənlərin rolları elə bölünürdü ki, onlar şəbih mərasiminin
tələbi üzrə bir-birini tamam layırdı. Birisi oxuyub müəyyən yerdə
kəsdikdə o birisi onu davam etdirməli idi və i.a. Beləliklə, bir
dəsgah bir neçə nəfər arasında mükəmməl surətdə ic ra edilirdi.
Məsələn, əgər məclis: “Segah-Zabul” ilə başlanırdısa, ikinci
oxuyan “Manəndi-müxalif” ilə başlayır, üçüncü “Hasar”, dör düncü
isə “Zabul” oxuyardı. Yaxud məclis “Şur” üstündə başlanırdısa,
ikinci “Şuru-Şahnaz” deyir, sonra “Dügah”a keçir, üçüncü “Bayatı-
türk”, dördüncü “Şikəsteyi-fars”, beşinci “Əşiran”, “Hicaz” və
yaxud “Sarəng” oxuyardı. Göründüyü kimi, “Şur” dəsgahı şəbihdə
iştirak edənlər tərəfindən tamam oxu nardı. Aydın məsələdir ki, bu
cür muğam dəsgah ları oxumaq qay da ları nın xanəndələr tərəfindən
mənim sə nilməsi onları klassik Şərq mu ğam ları ilə daha yaxın dan
tanış edir və nəticədə bəzi dəsgahları oxu  maqda ustad sənətkarlara
çevrilirdilər. Şəbih qurtar dıq dan sonra isə xanəndələr həmin
dəsgahları toy məclis lərində oxuyurdular”.1

Xarrat Qulunun məclisində xanəndələrin oxumaq tərzləri belə
bir ümumi qayda və ənənəyə əsaslanırdı: xanəndə dizi üstə oturub 
oxuyardı. Onlar qavalı çox gözəl vurar, oxuyarkən tərpənməz,
bəzən isə gözlərini yumar, bəzən də yarı halda açardı. Üzlərinin
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1Bülbül. Xanəndəlik və nəğmələrimiz haqqında (əlyazması). Azərbaycan
Elm lər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun arxivi, inventar № 67.
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görkəmi dramatik olardı. Bütün bunlar sənətə qarşı tələbkarlıq və
məsuliyyət hiss etməyin nəticəsi idi.

Dinə xidmət məqsədi ilə yaradılmasına baxma yaraq, haqqında
bə hs etdiyimiz məclis (musiqi məktəbi) Azərbaycanda vokal və
çalğı musiqisinin inkişafında görkəmli rol oynamış, bir sıra musiqi
sənətkarlarının yetişməsinə səbəb olmuşdur. Şuşanın ən görkəmli
xanən dələri – Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Dəli İsmayıl, Şahnaz Abbas,
Əbdülbaqi (Bülbülcan), Keştazlı Həşim, Keçəçi oğlu Məhəmməd,
Cabbar Qaryağdıoğlu və tarzən Sadıqcan həmin məktəbin
yetirmələridir.

Xarrat Qulunun musiqi məclisi Azərbaycan mu siqi mə də niy -
yəti tarixində müstəsna əhəmiyyətə malik dir. Bu məclis Azər bay -
can da, sözün həqiqi məna sında, ilk musiqi məktəbi idi, çünki bu
mə k təb istər klassik muğam musiqisinin öyrənilməsi sahəsində və
is tərsə də milli vokal kadrlarının yetişdirilməsində çox böyük fə -
a liyyət göstərmişdir.

Məşhur ədəbiyyatşünas alim Firidun bəy Köçərli Xarrat Qu -
lu nun sənətinə yüksək qiymət verərək ya zırdı:

“Kərbəlayı Qulunun sənəti xarratlıq idi. Çox dəqiq və
əhlizövq, şirin kəlam bir şəxs idi ki, cümlə Şuşa əhli onu əziz və
mehriban tu tardı. Öz sənətində artıq məharəti olduğu kimi elmi-
musiqidə dəxi baxəbər nun və Qarabağın məşhur xanəndələri onun
dəs t pər vər  ləridir”.1

Şuşa məclisinin ilk təşkilatçısı və rəhbəri Xarrat Qulunun
ölümündən (1883) sonra Şuşada keçən əsrin 80-ci illərində (XIX
əsr nəzərdə tutulur – red.) Kor Xəlifə adlı birisi musiqi məktəbi
açmışdır. O, tələbələrə muğam oxumağı və tar, ka mança çalmağı
öy rədirdi. Kor Xəlifənin məktəbi bir çox musiqiçilər yetiş dir miş -
dir. Lakin Kor Xəlifənin ölümündən sonra məktəb bağlanır.

XIX əsrin 80-ci illərində Şuşada yeni bir məclis peyda oldu.
Bu musiqi məclisini Azərbaycan mədəniy yəti tarixində müstəsna
xi dmətləri olan Mir Möhsün ağa Nəvvab yaratmışdı.

1 F.B.Köçərli. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. İkinci cild, Bakı, 1981, səh.
130.
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Nəv vab 1833-cü ildə Şuşada anadan olmuşdu. O, nəinki gör -
kəmli musiqişünas, eyni zamanda şair, rəs sam-astronom, xəttat,
nəqqaş, dülgər, kimyagər, ri yaziy yatçı, həm də hipnozçu idi.
Nəvvab əhalinin maariflənməsi, mədəni inkişafı uğrunda ciddi
çalışmış dır. O, Şuşanın musiqi mərkəzinə çevrilməsi üçün əlindən
gələni əsirgəmirdi. Nəvvab məşhur xanəndə Hacı Hüsünün
yaxından köməyi ilə «Xanəndələr məc lisi» təşkil etmişdi. Onun
musiqi məclisi Xarrat Qulunun və Kor Xəlifənin məclislərindən
sonra şəhərin mədəni həyatında görkəmli rol oynamışdı.

Nəvvabın məclisinin məqsədi yeni xanəndələr nəsli yetiş -
dirmək, ifaçılıq sənətini kütlə arasında yay maq və klassik Azər -
baycan muğamlarını inkişaf etdir mək idi. Həmin dövrdə bu məclis
musiqi məktəbi və yaxud “Xanəndələr İttifaqı” rolu oynamışdır.
Bu məclisin üzvləri Məşədi İsi, Sadıqcan, Keştazlı Həşim, Şahnaz
Abbas, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Malıbəyli Cümşüd, Cabbar
Qaryağ dıoğlu və başqaları idi.

Məclisin yığıncaqlarında klassik muğamların oxumaq qayda
və qanunlarına xüsusi diqqət yetirilirdi. Müəyyən bir muğam mü -
zakirə olunarkən məclis üzvləri yaxından iştirak edərdilər. Doğ -
rudur, məclisin rəhbəri Nəvvab idi. Lakin çox vaxtları məclisi
apar maq üçün rəisi-məclis seçilirdi. Məclisin rəisi gələn məclisin
reper tuarını elan edər və müəyyən bir muğamın şöbələri və guşə -
lərinin kimlər tərəfindən oxunacağını elan edərdi. Məsələn, rəisi-
məc lis elan edirdi ki, gələn məclisdə “Şur” dəsgahı oxunacaq,
mu ğamın mayəsini Keştazlı Həşim, “Şur-Şahnaz”ı Şah naz Abbas,
“Şikəs teyi-fars”ı Keçəçi Məhəmməd, “Bayatı-Qacar”ı Qar  yağ dı -
oğ lu Cabbar, “Simayi-şəms”i Məşədi İsi, “Hicaz”ı Çayçı Mah -
mud, “Sarəng”i isə Hacı Hüsü oxuyacaqdır. Buna görə də bütün
xanəndələr bu dəsgaha hazırlaşardılar. 

İstər Xarrat Qulunun musiqi məktəbində, istərsə də Nəvvabın
musiqi məclisində Sadıqcan yaxından iştirak etmişdi. Belə ki,
Sadıqcan Xarrat Qulunun məc lisində gözəl səsli bir xanəndə kimi
fəaliyyət göstə rirdisə, Nəvvabın məclisində isə kamil bir tarzən ki -
mi özünü göstərmişdi. O, məclisdə Hacı Hüsü, Məşədi İsi kimi bö -
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yük xanəndələri tarda müşayiət etməklə, eyni zamanda bir çox mu  -
ğam ları tarda solo çalardı. Xü susilə onun “Şur” və “Mahur” mu -
ğamlarında vurduğu barmaqlar, işlətdiyi priyomlar misilsiz idi…

Növbəti məclisdə muğam oxunarkən burada klassik xa nə n də -
lər dən başqa, musiqişünaslar, şairlər, həvəskar xanəndələr, az-çox
muğam musiqisindən baş çıxaran tamaşaçılar müzakirələrdə
yaxından iştirak edər dilər. Yəni dəsgah oxuyan xanəndələrin səhv
cəhət lərini müzakirə edər və ciddi tənqid edərdilər. Bəzən bu tən -
qi di qeydlər kəskin mübahisələrə səbəb olardı.

Mübahisə kəskin şəkil aldıqca həmin muğamı tamam-dəsgah
oxumaq üçün müsabiqə elan edilərdi. Belə müsabiqələrin canlı
şahidi və iştirakçısı olan ifaçılardan biri yazırdı:

“…Müsabiqə üçün məclisə ən yaxşı sazəndələr çağırılırdı. Hə -
lə musiqi məclisinə bir həftə qalmış ən yaxşı sazəndə və xa nən -
də ləri, habelə rəisi-məclisi seç mək üçün komissiya ayrılırdı.
Rə isi-məclis çağırılan xanəndə və sazəndələrin ifa edəcəkləri
musiqi proqra mını tərtib edirdi. Tamaşaçılar üçün müəyyən bir
qayda qoyulmuşdu. Xanəndənin oxuduğu sözlərə qulaq asmaq
üçün hamı tam sakitliyi gözləməli idi.

Rəisi-məclis və xalq tərəfindən bəyənilən musiqi şünas və
xanəndələr mükafat və yaxud pul alırdılar. Proqramı ifa edə
bilməyənlər isə istehzalar altında məclisdən çıxarılırdı.

Bunu bildikləri üçün hər bir xanəndə və musiqi şünas öz
ixtisasını daha dərindən öyrənməyə ciddi səy edirdi”.1

Biz yuxarıda qeyd etdik ki, Qarabağ musiqiçiləri ifaçılıq
sənətini nəinki öz vətənlərində, hətta başqa ölkələrdə belə təbliğ
edib, inkişaf etdirmişlər.

Hələ XVI əsrdə məşhur Qarabağ xa nəndəsi Şah qulu Füzuli
ilə Bağ da dda birgə yaşamış, Azərbaycan musi qisini uzaq Ərəb
öl kə lərində və Tür kiyədə təmsil etmişdi.

Şahqulunun ənənələrini davam et  dirən Şuşa məclisinin üzvləri
və qo nşu ölkələrin toy məclislərində, kon sert salonlarında və teatr
ta ma  şala rının fasilələrində Azər bay can musi qi sindən qəribə hekayətlər
söy lə yir  dilər.

1 Azərbaycan xalq musiqisinin vəziyyəti. “Dan yıldızı” jurnalı. Tiflis,
1927-ci il, № 3, səh. 32.
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O dövrdə (XIX əsrin ikinci yarı -
sın da) Şuşa həqiqətən Qafqazın ko n   -
ser  vatoriyası və həm də vokal mə  k -
təbi kimi bütün Yaxın və Orta Şər q -
də məşhur idi. Burada xüsusilə yay
və payız fəsillərində həyat qa y na yır -
dı. Hər il yay aylarında buraya Qaf -
 qa zın, Yaxın Şərqin və Orta Asiyanın
hər yerindən şairlər, dramaturqlar,
bəstə kar lar, artistlər və musiqişünaslar,
həm də Rusiyada və Qərbi Av ro  pada
ali məktəblərdə oxuyan tələbələr top -
la ş araq teatr ta ma şa ları göstərir, mu -
siqi məclislərində iştirak edərdilər. Hər xanəndə öz dəstəsilə
qurulan məclislərin bəzəyi və yaraşığı olardı. Cəsarətlə, özü də
mübaliğəsiz demək olar ki, Şuşanın mu si qi istedadlarını Qaf -
qazın, eləcə də Şərqin heç bir şəhəri verməmişdir. “İtaliya vokal
məktəbi” Avropa musiqi tarixində hansı mövqe tutursa, “Şuşa
vokal məktəbi” də Şərq musiqi tari xin də eyni mövqeyi tutur.
Təsadüfi deyildir ki, vaxtı ilə Şuşanı “Qafqazın İtaliyası”
adlandırmışlar.1

Xanəndələr məclisinin üzvləri yaz-payız axşamları Cıdır düzü -
nün ətrafında olan məşhur “Ağzı yastı Kaha”ya top laşar dı lar. Bura
eyni zamanda “Məclisi-fərəmuşan” adlı ədəbi məclisin üz v ləri də
dəvət olu nardı. Burada ədəbiyyata, rəssamlığa və mus iqi sənə tinə
dair maraqlı söhbətlər gedər, yeni şeirlər oxuyub təhlil edər, ustad
sənətkarlardan söz açardılar. Məclisin axırında, adətən, xa nən də -
lər  dən Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Dəli İsmayıl oxuyardı. Bir yan dan
Cıdır düzünün füsunkar mənzərəsi, Daşaltı çayının coşqun şırıltısı,
Xəzinə qayasının əzəmətli vüqarı, bir yandan da Topxana bülbül -
lə  rinin cəh-cəh vurması məclis üzvlə rini riqqətə gətirirdi… Tə  bi  ə tin
bu ülvi gözəlliyindən vəcdə gələn şair Məşədi Əyyub Baki tar zən
Sadıqcana müraciətlə bədahətən:
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1 Bax: “Kaspi” qəzeti, 12 avqust 1900-cü il, № 177.
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Ey Sadıx, al ələ tarı sən-i tari,
“Şur”çal, şura  gətir mən dilizari.

beytini söyləmişdir.
Nəvvabın musiqi məclisi 35 il (1883–1918) davam etmişdir.
Biz bu məclisin fəaliyyətini iki dövrə bölə bilərik. Birinci dövr

XIX əsrin axır illərini əhatə edir. Bu dövrdə “Xanəndələr İttifaqı”
rolu oynayan bu məc lisin üzvləri təkcə ifaçılıq sənəti ilə məşğul
ol mamışlar. Onlar eyni zamanda muğam musiqisinin inkişafına
təkan vermişlər. Məsələn, bu məclisin yaranmasında Nəvvaba ən
yaxından kömək edən, XIX əsrin ən məşhur xanəndələri Hacı
Hüsü, Məşədi İsi və Qaryağdıoğlu Cabbar bir çox muğamları tək -
mil ləş di rib ona yeni-yeni guşələr, hissələr və rənglər əlavə
etmişlər. Hət ta Hacı Hüsü Sadıqcanla birlikdə bir neçə muğamın
yaradıcısı kimi də məşhurdur.

Hacı Hüsü sadəcə xanəndə deyildi. O, klassik Şərq və Azər -
bay can muğam və təsniflərinə dərindən bələd olan musiqişünas
və gözəl bir müəllim kimi də məşhur idi. Hacı Hüsü, qeyd et di yi -
miz kimi, Mir Möhsün Nəv vabla birlikdə musiqişünaslar mə cli -
sinin əsasını qoy muşdu.

Hacı Hüsü klassik muğam musiqisinin təkmilləş dirilməsi üzə -
rin də çalışaraq “Rast”, “Şur”, “Mahur”, “Segah” və başqa mu ğam -
lara yeni-yeni variantlar əlavə edərək həmin muğamlar əsa  sında
təs niflər və mahnılar yaratmışdır. Hacı Hüsü, eyni za man da bir
ne çə mu ğamların yaradıcısı kimi də məşhurdur. O, “Kürdü” mu -
ğa  mına “Şahnaz” əlavə edərək birlikdə “Kürdü-Şah naz” oxumuş -
dur. Cabbar Qaryağdıoğlunun yazdığına görə Hacı Hüsü “Qatar”
muğamını Sadıqcanın müşa yiəti ilə yaratmışdır.

Hacı Hüsü gözəl Azərbaycan şairəsi Xurşidbanu Natəvanın ən
sevimli xanəndəsi idi. O, Natə vanın sarayında qurulan mə clis lərin
bəzəyi və yaraşığı olmuşdur. Hacı Hüsü, eyni zamanda mə ş hur
musiqi şünas şamaxılı Mahmud ağanın və bakılı Məşədi Məlik
Man surovun məclislərinə tez-tez dəvət edilərdi.

Şuşa məclisinin ən məşhur üzvlərindən biri də Azərbaycan ta -
rının atası məşhur musiqi xadimi Sadıqcan idi. O, musiqi məc -
lislərinin işində böyük fəaliyyət göstərirdi. O, xanəndəni müşayiət
etməkdə son dərəcə mahir və usta idi. Təsadüfi deyildir ki, Hacı
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Hüsü, Məşədi İsi və Bülbülcan kimi klassik xanəndələri Sadıq
oxudardı.

Bir də Sadıqcana qədər tarı diz üstə qoyub çalardılar. Lakin
Sadıq tarı döşünə alıb çalmışdır.

Yeri gəlmişkən, burada bir dolaşıq məsələni ay dınlaşdırmaq
istərdim. Bəziləri istər mətbuatda və istərsə də çap etdirdikləri
yazılarda guya tarın XII əsrdə, bir çoxları isə Füzuli dövrünə aid
olduğunu iddia edirlər. Bir çox İran şovinist musiqişünasları isə
tarın fars musiqi aləti olduğunu, digərləri isə guya ərəb, hind,
yunan, əfqan və başqa millətlərə aid musiqi aləti olduğunu uy -
durur lar. Hətta məşhur İran musiqişünası Əl Nəci Vəziri özünün
“Dəstur-i tar” əsərində yazır ki, tarı məşhur yunan alimi Aristotel
yaratmışdır (?!). Bütün bunlar heç bir elmi və arxiv sənədlərinə
əsaslandırılmayan, sadəcə, söz-söhbətdən başqa bir şey deyildir.
Mötəbər tarixi vəsiqələrə əsaslanıb deyə bilə rəm ki, tarı miladın
X əsrində Türküstan türklərindən Tarxanın oğlu Mə həm məd Cərco
şəhərinin Fərab adlı kəndində qayırmışdır. Daha doğrusu, tarı icad
edən məşhur türk alimi, musiqişünas filosof Əbu Nəsr Mə həmməd
ibn-Tərxan   əl-Fərabi olmuşdur (865–950). Hə qi  qətən tar, türk -
lə rin musiqi alətidir.1

Fərabi qoca Şərqin ən böyük musiqişünası və filosoflarından
biridir. Onun musiqi tarixindəki xid mətləri müstəsnadır. Dahi alim
Aristoteli (Ərəstun) Şərqə tanıtdıran Fərabi olmuşdur. O, ilk dəfə
Aristo telin əsərlərini ərəb dilinə tərcümə etmişdir. Turan dün yası -
nın məşhur bəstəkarı Üzeyir bəy türk musi qisinə aid yazılarının
birində bu dahi türk musiqi şünasının (əl-Fərabinin) yaradıcılığına
böyük qiymət verərək yazmışdır: “… Əl-Fərabi, yaxud sadəcə
olaraq Fərabi yunan musiqi sisteminə dərindən bələd idi və həmin
sistemi müsəlman şərqində tətbiq etməyə çalı şırdı; türk ensi k lo -
pe diyaçısı Şəmsəddin Sami bəyin dediyinə görə Fərabi Ərəstunun
bütün nəzəri musiqi əsərlərini ərəb dilinə tərcümə etmişdir”.2

Onu da qeyd edək ki, Şərq musiqi alətlərinin şahı olan tar təkcə
türkdilli xalqların deyil, eyni zamanda ərəb, fars, hind, əfqan,
erməni və Qafqazın və eləcə də Orta Asiyanın bir çox xalqlarının
istifadə etdiyi bir musiqi aləti kimi məşhur olmuşdur.
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1 Bax: “Yeni yol” qəzeti, 1929, № 15.
2 Üzeyir bəy Hacıbəyov. Əsərləri. II cild. Azərb. SSR Elmlər

Akademiyasının nəşriyyatı. Bakı, 1965, səh. 255.
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Biz yuxarıda qeyd etdik ki, Şuşa musiqiçiləri başqa yerlərdə
də çıxış edirdilər. O dövrdə (yəni XIX əsrdə) Sadıqcanın yaratdığı
ansambl Qafqazın bir çox iri şəhərlərində, hətta İran şahlarının
məclislərində müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdi.

Sadıqcan Şərqdə ilk tarzən idi ki, səhnədə tarda muğamları
solo çalmışdır.

O dövrdə xanəndələr klassik muğamları oxuyar kən yeni
təsniflər və mahnılar bəstələyirdilər. Ümumiy yətlə, müğənnilər
təsnif yaradarkən klassik şeirə müra ciət edərdilər. Xüsusilə Fü zu -
linin, Molla Pənah Vaqi fin, Qasım bəy Zakirin, Seyid Əzim Şir -
va  ninin, Xurşidbanu Natəvanın əruz vəznində yazılmış şe ir lərin -
dən isti fadə edirdilər. Klassik xanəndələrimizdən Hacı Hüsü,
Məşədi İsi, Mirzə Hüseyn, Qaryağdıoğlu Cab bar “Segah”, “Rast”,
“Şur”, “Çahargah” təsniflərinin və bir çox mahnıların müəllifləri
kimi məşhurdurlar. Bunların içərisində Azərbaycan vokal məktəbinin
banisi Qaryağdıoğlu Cabbar daha irəli getmişdir. Qaryağdıoğlu
nəinki klassik şairlərimizin şeirlərinə təsniflər bəstələmişdir, o,
eyni zamanda özünün əruz vəznində yazdığı şeirlərinə yüzlərlə
təsnif və mahnı yazmışdır. Cabbar həm şair, həm də bəstəkar idi.
Təsadüfi deyildir ki, o, 500-ə qədər təsnif və mahnının müəllifidir.
Sadıqcan isə bir çox muğam rənglərinin müəllifi olmuşdur.

Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, təsniflər yal nız və yalnız
əruz vəznində yazılmış şeirlərin sözlə rindən bəstələnmişdir. Təsa -
dü fi deyildir ki, “Xanəndə lərimizin atası” Cabbar Qaryağdıoğlu
yaz mışdır: “Əruzu bil məyəndən xanəndə olmaz”.

Təəssüf ki, müasir xanəndələrimizin əksəriyyəti əruzu bil mir -
lər. Əruzu bilmədikləri bir yana dursun, hətta heca vəznində yazıl -
mış şeirləri belə düzgün oxuya bilmirlər.

Nəv vabın musiqi məclisində ədib, şair və xanən dələrdən başqa
aşıq dəstələri də iştirak edirdilər. Xü susilə qış günlərində aşıq
sənətindən daha çox söhbət gedərdi. Burada “dastan gecələri”
keçirilərdi. O zaman Gülablı aşıqlarından Nəcəfqulu, Abbasqulu,
Qənbər və Məhəmməd “dastan gecələri”ndə hərəsi bir dastan söy -
lə məklə məclisdəkiləri feyziyab edərdilər. Son dərəcə gözəl və
məla hətli səsi olan Abbasqulu, eyni zamanda muğam musiqisini
dərin dən bilirdi.
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Aşıq Abbasqulu məşhur el sənətkarı aşıq Valehin nəvəsidir. O
da Aşıq Ələsgər kimi heç bir məktəb və mədrəsədə oxumamışdır.
La kin çox gəzmiş, məclis lərdə, el şənliklərində olmuş, aşıqların
çalıb-çağırmasını eşitmiş, mahnılarını öyrənmişdir.

Əvvəllərdə olduğu kimi, XIX əsrin axırlarında da Qarabağ
məclis və toy-düyünlərində Gülablı aşıqları iştirak edirdilər. Ab -
bas qulu əvvəllər neyçi Nəcəf qulunun, Aşıq Həsənin dəstələrində
olmuş, sonralar Sadıqcanın ansamblında çalıb-çağırmışdır. O,
Sadıq canla birlikdə Qafqazın iri şəhərlərini gəzir, hətta Sadıqcanın
Tiflis şəhərində dəfələrlə verdiyi konsert və müsamirələrdə
yaxından iştirak etmişdir. Sadıqcanın vasitəsilə o dövrün Hacı
Hüsü, Məşədi İsi, Bülbülcan, Cabbar Qaryağdıoğlu kimi böyük
sənətkarlarla tanış olur. Hətta Sadıqcan ilə birlikdə dəfələrlə xan
qızı Xurşidbanu Natəvanın sarayında qurulan məc lislərdə çalıb
oxuyur. Xan qızının ölümündən sonra isə Nəvvabın məclisində
iştirak edir. Aşıq Abbasqulu klassik muğamlara dərindən bələd
olduğundan o, oxuduğu aşıq havalarında muğam guşə və boğazları
vurardı. Abbasqulu oxuyanda elə bilirdilər ki, oxuyan xanəndədir.

XX əsrin əvvəllərində Nəvvabın məclisinin tərkibi yeniləş -
mişdi. Artıq Hacı Hüsü, Keştazlı Həşim, Məşədi İsi dünyadan
getmişdilər. Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşə di Zeynal və Keçəçi oğlu
Mə həmməd isə Bakıya köçmüş dülər. Bütün bunlara baxmayaraq,
Qarabağ musiqi mizin beşiyi olduğuna görə yeni musiqiçilər nəsli
mey dana çıxaraq muğam musiqisini və ifaçılıq sənətini inkişaf
etdirirdilər. O zaman Nəvvabın musiqi məclisin də klassik xanəndə
və musiqiçilərin irsini davam etdirən İslam Abdullayev, Məşədi
Cəmil Əmirov, Malıbəyli Həmid, Seyid Şuşinski, Qaragöz
Zülfüqar, Mehralıoğlu Bahadır, Çarıqçı Bahadır, Kərbəlayı Lətif
kimi istedadlar çalıb çağırırdılar.

Hacı Hüsüdən sonra Nəvvabın ən yaxın kömək çisi Sadıq idi.
O zaman məclisin yığıncaqları Sadıq canın evinin böyük zalında
keçirilərdi. Burada hər cür şərait yaradılmışdı.

Artıq Sadığın adı hər yanda – Azərbaycanın bir çox şəhər lərin -
də, hətta Ermənistanda, Gürcüstanda və İranda Hacı Hüsü, Məşədi
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İsi, Keştazlı Həşim, Mirzə Məhəmməd Həsən, Əbdülbaqi (Bül -
bül can) və Cabbar Qaryağdıoğlu kimi görkəmli xanəndələrlə
yanaşı çəkil mişdir. Azərbaycan musiqi tarixinə yaxından bələd
olan “Harun əl-Rəşid” operasının müəllifi, böyük bəstəkar Üzeyir
bəyin dayısı Ağalar bəy Əliverdibəyovun yazdığına görə, Təbrizdə
Nəsrəddin şahın məclisində məşhur bir tarzən Sadığı yarışa
çağıranda o, tarın bütün pərdələrini kəsib. Bu vəziyyəti görən
tarzən yarışdan imtina edib və Sadığın barmaqlarından öpüb.
Sadıq İran şahzadəsi Müzəffərəddinin toyunda elə bir məharət
gös tər miş dir ki, Nəsrəddin şah onu “Şiri Xurşid” ordeni və qızıl
me dal larla təltif etmişdi. O şahın “qal İranda, mənim məc lis ləri -
min şahı ol” təklifinə “mən vətənim Qarabağsız bir gün belə ya -
şaya bil mə rəm” cavabını vermişdi. Təəssüf ki, Hacı Hüsü, Səttar,
Bülbülcan kimi Sadıq ca nın çalğısı gəlib bizə çatmamışdır. Bu gün
bizə yeganə təsəlli bö yük tarzənin sevimli tələbəsi, unudulmaz
tarzənimiz Qurban Piri movun, bu məktəbin sonbeşiklərindən olan
qocaman tar zə nimiz, Xalq artisti Bəhram Mansurovun çalğısını
dinləməkdir. Bu vir tuoz sənətkarların çalğısını dinləməklə az da
olsa özümüzdə tə səl li tapırıq1.

Sadıq Zaqafqaziya xalqları arasında böyük şöhrət qazanmış bir
sənətkar idi. Onun “Sadıqcan” adlanması da bu şöhrət və mə hə b -
bətlə əlaqədardır. Bəzi müəlliflər ehtimal edirlər ki, Sadığa
“Sadıqcan” adı ona guya hələ uşaqlıq dövründə onu əzizləmək və
ox şamaq məqsədilə ilk əvvəl ailə üzvləri və qohumları tərəfindən
verilmiş dir. Lakin Xalq rəssamı Lətif Kərimovun “Musiqi lüğəti -
nin izahı”na aid əlyazmalarından məlum olur ki, XVIII əsrdən
etibarən Yaxın Şərq ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda xalq tə -
rəfin dən yüksək dərə cədə sevilən və qiymətləndirilən xanəndə və
sazəndələrə “can” kimi yüksək ad və yaxud təxəllüs verilərdi. Bu
tərifli adı qazanmaq şərəfi Sadığa və məşhur xanən dəmiz Əb dülbaqi

1 Qurban Pirimov 1900-cü ildə Şuşaya gəlir. Aşıq Abbasqulu vasitəsilə
Sadıqcanla tanış olur. O, tar çalmağı öyrənmək niyyəti ilə Sadıqcana müraciət
edərək deyir: “Təvəqqe edirəm məni nökərçiliyə qəbul edib, bir qədər çalmağı
öy rədəsiniz. Sadıq bu məsələyə razılığın bildirir və Qurbanın tar çaldığı məclisə
gəlməsinə, onun çalğısına qulaq asmasına icazə verir”. (Bu fikir F.Şuşinskinin
DƏİ arxivindən götürülüb – red.)
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Zülalova (Bülbülcana) müyəssər ol muş dur. Qaldı Sadığa  “Mirzə
Sadıq” adı verilməsi tarzənin yaradıcılığının “Bakı dövrü” ilə
əlaqədardır. Belə ki, XIX əsrdə Bakıda xalq arasında olan sa vadlı
və kamil sənətkarlara hörmət əlaməti olaraq “Mirzə” adı ilə mü -
raciət edərdilər. O cümlədən bakılılar da böyük tarzənə hörmət və
məhəbbət əlaməti olaraq ona: “Mirzə Sadıq” deyə müraciət etmişlər.

Musiqi həvəskarlarından bakılı Əbdülhəmid Babayev öz xati -
rə   lərində yazır: “Mən ilk dəfə Sadıqcanı 1897-ci ildə Bakıda –
İçəri şəhərdə Hüseyn bəy Ağayevin toyunda gördüm. Cəmi Qaf -
qazda belə gözəl tarçalan olmayıb. Sadığın çox gözəl camalı var
idi. Ucaboy, enlikürəkli və cüssəli idi. O, məclisə çox ədəb və ər -
kan la girərdi. Camaat ona sonsuz hörmət bəslərdi. Onun sol əlində
o qədər qüvvə var idi ki, tarı çox zaman mizrabsız çalardı”.1

Sadıqcanın gözəl çalğısı şamaxılı Mahmud ağanın da nəzərini
cəlb etmişdi. Bu barədə məşhur şair və musiqişünas Məhəmməd
ağa Müctəhidzadə “Qaraba ğ namə” adlı əsərində yazır: “Şirvanlı
Ma hmud ağa Sadıq canın tərifini eşidib onun Şirvana təşrif
gətirmə sini xahiş edir. Mahmud ağa Sadıqcanı dəvət etmək üçün
öz məclisinə Hümayin təxəllüsü ilə məşhur olan bir tarzəni Şuşa
şəhərinə göndərir. Sadıq əvvəlcə gəlmək istəmir, sonralar isə necə
olursa razılıq verir. Mahmud ağa onun Şamaxıya gəlməsindən son
dərəcə şadlanaraq Sadığa lazımi qədər hörmət edir, hətta onu dəvət
edib gətirdiyi üçün Hümayinə də mükafat verir. Sadıqcan məclisdə
ka mali-zövqlə tar çalmağa başlayır. Məclis Sadığın böyük mə -
harətlə tar çalmağını alqış layır. Hü mayin günəş qarşısında ay olsa
da, günəşin qarşısında sönüklüyünü hiss edərək Şirvanda dəxi qala
bil məyib təcili olaraq Şuşaya gəlir. Mahmud ağanı həvc edib,
Sadıq haqqında nalayiq sözlər söyləməyə başlayır.

Bu əhvalatı eşidən Sadıqcan Şirvana qayıtmaq şərtilə Şuşaya
get  məyə Mahmud ağadan icazə alır. O, Şuşaya qayıdarkən eşidir
ki, Hümayin yalan və böhtan ilə onun şəxsiyyətinə toxunub. Hü -
ma yinin bu nalayiq işlərindən qəmgin olan Sadıq Şirvana
qayıtmaqdan imtina edir.
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1 Ə.Babayev. Xatirələrim. Azərbaycan EA-nın Memarlıq və İncəsənət İn-
stitutunun elmi arxivi, inv. № 90 “A”.
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Mahmud ağa Sadığın qayıtmamasından kədər lənir və Seyid
Əzim Şirvanidən xahiş edir ki, məktub vasitəsilə Sadığın gəl mə -
məsi səbəbini sorsun. Seyid Əzim isə məktub yazıb Sadıqdan gəl -
mə məsi səbəbini soruşarkən, Sadıqcan həcvin surətini məktubla
Seyid Əzimə göndərir”.1

Sadıqcanın məktubunu alan Seyid Əzim Humayi nin yazdığı
həcvin müqabilində ona cavab olaraq 60 misradan ibarət mü xə m -
məs formasında bir həcv yazmışdır. Bu həcv olduqca kəskin şəkil -
də yazıldığına görə Seyid Əzimin son illərdə çap edilmiş
kül liyyatına daxil edilməmişdir. Lakin həmin şeir Seyid Əzimin
oğlu tərəfindən, şairin 1897-ci ildə Təbrizdə çap olunmuş di -
vanında verilmişdir. Şeirdən şairin Sadıqcanla tez-tez görüşməsi,
onun məclislərində iştirakı məlum olur. Se yid Əzim həmin mü -
xəm məsində Mahmud ağanı, onun musiqi məclisini tərifləyir, bu -
rada Sadıqdan başqa Sət tar, Mirzə Məhəmmədhəsən, Hacı Hüsü,
Şü kür kimi məşhur xanəndələrin çıxış etməsini də söyləyir. Sadıq -
canı müdafiə edən şair şeirdə Humayinə xitabən deyir:

Ey Humayi, bu nə ətvar idi izhar elədin. 
Çərxi bəd-mehr kimi zülmü pəridar elədin.
Sübhi-kazib kimi sadiq üzünü tar elədin.
Sadığın sabiti-əşkin yüzə səyyar elədin.
Şəfəqi-eşqlə ruxsarını gülnar elədin.

Dostluqda nə üçün gözləmədin əndazə,
Düşmən oldun niyə ol sərvi-qədi tənnazə.
Qəleyi Şişəyə saldın gedibən avazə.
Ki, Filani ruxi-zibayə vurardı cazə.
Şahidi-ismətə məşşatəlik izhar elədin.

Sadığın naməsi gəldi mənə ey talibi-Vaz,
Sanki yazmışdı onu nazilə Mahmudə Əyaz.
Leyk başdan ayağa işvə idi suzi güdaz.

1M.A.Müctəhidzadə. Qarabağnamə (əlyazması). Azərb. Elmlər Aka  de -
miyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun elmi arxivi, qovluq № 78 “A”.
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Görünür eşqi-həqiqin demisən eşqi-məcaz,
Ey bəradər, nə üçün sən belə rəftar elədin.

Sadığın vəsfini dəstanə gətirdin sən özün,
Gedibən kişvəri-Şirvanə gətirdin sən özün,
Töhfətək bəzmi-Süleymanə gətirdin sən özün,
Mindirib rəxşini meydana gətirdin sən özün,
Vəsfini aləmə firdövs kimi car elədin.

Ey əzizim, gəlibən şur ilə köftarə özün,
Eylədin haqlı Züleyxa ruhi-dildarə özün.
Çəkdin ol Yusifi-gülçöhrəni bazarə özün,
Eylədin ərz məta eyni xiridarə özün,
Sonra döndün niyə bəs təlqi-xiridar elədin.

Ey hümayi-qəsəm ol padişahi-qəhharə,
Ki, veribdir qulağa səm necə gör nəzzarə,
Hüsn də Yusif ola gər o məhi səyyarə,
Olmayıb pirəhəni-isməti hərgiz parə,
Yox yerə sən bu işi böylə qərəz dar elədin.

Xub, tutaq Sadığa lazım görünürdü böhtan,
Neyləmişdi sənə Mahmudağa ey ruhi-rəvan,
Şərm edib, gözləmədin həqqi-nəmək, hörməti-nan
Gedibən Qələyə1 haqqında danışdın hədyan,
Filhəqiqə: nə onu, sən özünü xar elədin.

Ağanın neməti-əlvanı gözündən gəlsin,
Süfreyi-bəzmi-Süleymanı gözündən gəlsin.
Kababü şərabü buryani gözündən gəlsin.
Meyil olsun cigərin, qani gözündən gəlsin.
Çünki həqiqində olan feyzini inkar eldin.

Gəlmisən bir neçə dəfə sən özün Şirvanə,
Hüsndə bənzər idin mehri məhi-təbanə,

77

1 Qələ – Şuşa şəhəri.
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Sənə də Mahmudağa etdi xəyanət ta nə?
Niyə bica yerə saldın kişini böhtanə,
Binəvanın nə üçün fisqini iqrar elədin.

Nəğəmat əhlinə Mahmudağanın rəğbəti var,
Bilməyən yoxdu bu əsrarə onun şöhrəti var.
Gər ola həqqi də vardır kişinin dövləti var,
Dövləti, mərifəti, ləzzəti var, hörməti var,
Sən bu zahir işi, bais nədir inkar elədin.

Saxlamaq adət olubdur kişiyə xanəndə,
Neçə xanəndə ona yeksər olub payəndə.
Biri Səttar, Həsən, çəndi bilirsən sən də.
… ola hər kimsə məgər sazəndə?
Sadığa kəzbi nə üçün belə səzavar elədin.

Çəkməyirdin nə üçün bəs Şükürün qeyrətini,
Həm… …həm də yazığın övrətini,
Gəlibən, kəsib yeyəydin Mahmudağanın…
…………………………………..
İndi bəs qeyrətü namusa gəlib ar elədin.1

Sadıqcanın sənətinə və şəxsiyyətinə son dərəcə vurulan Mah -

mud ağa onu xanəndə Hacı Hüsü ilə tez-tez Şamaxıya qonaq dəvət

edərdi. Bu isə xan qızı Xurşidbanu Natəvanı əsəbiləşdirərdi. Çünki

Sadıqcan xan qızının məclislərinin yaraşığı idi. İstər xan qızı

sarayında düzəldilən ziyafətlər, istərsə də “Məclisi-üns”ün yığın -

caqları Sadıqsız keçinməzdi. Ma raqlı burasıdır ki, Mahmud ağa

da Sadıqsız keçinə bilmirdi. Deyilənə görə, Sadığın üs tündə

Mahmud ağa ilə Natəvan arasında uzun illər yazışma olmuşdur.

Hətta bir dəfə nə təhər olmuşsa, Sadıq Şamaxıya gəlməkdən

imtina edərkən Mahmud ağa şair Seyid Əzim Şirvanini Sadıqcanın

dalınca Şuşa şəhərinə gön dər mişdir. Böyük şair Şuşaya gəlmiş və

Şuşa haqqında bu beyti söyləmişdir:

1Seyid Əzim Şirvani. Divan. Təbriz, 1897-ci il, səh. 226–228.
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Şəhri-Qarabağa Şişə qoymuşlar ad,
Bu şəhər pərilərdən olubdur abad.
Təxsiri-pəri Şişədə qalmaq xoşdur,
Amma bu pərilərin  əlindən fəryad.

Sadıqcan toy şənliklərində və məclislərdə çal maqla bərabər
Şuşada və Tiflisdə göstərilən teatr tama şalarının fasilələrində də
bir tarzən kimi çıxış edirdi. Məsələn, 1886-cı il dekabrın 29-da
Tiflisin “Artsruni” teatrının binasında M.F.Axundovun “Müsyö
Jordan və dərviş Məstəli şah” komediyası tamaşaya qoyulmuşdu.
Həmin tamaşanın afişasında yazılmışdı ki, tamaşanın fasilələrində
məşhur tarzən Sadıq çalacaq, xanəndə Mirzəli isə oxuyacaqdır.

Tiflisdə çıxan “Kavkazskoye obozreniye” adlı siyasi, ədəbi və
yumoristik qəzet də bu tamaşa haq qında maraqlı yazılar vermişdi.
Qəzetdə “Teatr və mu siqi” rubrikası altında dərc olunmuş məq a -
lə də Sadıq canın və xanəndə Mirzəlinin çıxışlarına aid məlu matda
deyilirdi: “Komediya səhnədə sönük keçdi… Tamaşanı maraqlı
edən, əsasən, sazəndələr idi. Tarda bütün Zaqafqaziyada birinci
tar zən sayılan məşhur Sadıq çalırdı. Onun çalğısı aydın, sənət kar -
lıq cəh ətcə dəqiq, güclü və məlahətli idi.

Yaxşı olardı ki, bizim Tiflis bəstəkarları Sadığın Tiflisə gəl -
məyindən istifadə edib ondan Şərq havalarını öyrənələr. Bu isə
yeni əsərlər yazmaqdan ötrü yaxşı material ola bilər.

İran şahının saray müğənnisi Mirzəli oxudu. Mirzəli geniş dia -

pa zonlu səsə malik olan tenor tipli xanəndədir. O, əvvəllər dini

havalar oxuyurmuş. Ancaq yaxın zamanlardan müasir nəğmələrə

keç mişdir. Odur ki hələlik onun oxumaqlarında dini motivlərin

təsiri vardır. Lakin buna baxmayaraq, Mirzəlinin oxumağı öz təsir

və səmimiliyi ilə insanda həqiqi zövq oyadır”.1

Sadıqcan Şuşada təşkil olunan birinci Şərq konsertində (1901)

iş     ti rak etmiş tarçalanlar sırasında ilk dəfə olaraq tarda solo “Ma -

hur” çalmışdır.
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1 “Kavkazskoye obozreniye” qəzeti, 4 yanvar 1887-ci il, № 3.
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Sadıqcan, sözün ən geniş mənasında, novator tarzən idi. O,

təxminən 1870–1875-ci illərdə İran tarı üzərində hərtərəfli rekon -

struksiya aparır. Yəni o, tarın təkmilləşməsi üzərində iş ləy ərək

onun quruluşunu dəyişdirmişdir. Tarın qolunda olan bir çox artıq

pər dələri atıb 17 pərdə saxlamış, tarın səsini gücləndirmək üçün

birinci qoşa ağ simin və qoşa sarı simin hərəsindən bir oktava

yuxarı zil səslənən iki cüt cingənə simi əlavə etmişdi. Tarın səs

ça larlarını artırmaq, həm də lazım gəldikdə səsləndirmək üçün sarı

simdən bir oktava aşağı, yəni bəm səslənən bir qalın sarı boş sim

də artırdı. Bundan əlavə tarın qolunun yuxarısında, yəni kəlləyə

yaxın yerdə əlavə pərdə bağlamaq ilə “lal barmaq” üslubunu da

icad etdi. Sonra o, tarın çəngəl olmasına yol verməmək üçün ça -

nağının içərisinə ağac darağını dəb salmışdır.

Sadıqcana qədər tarı adət üzrə diz üstə qoyub əyilərək

çalardılar. Sadıqcan bu primitiv qaydanı da ləğv edib tarın tari xin -

də ilk dəfə onu sinə üzərində əlində tutaraq çalmağa başlamışdı.

Sadıq cana qədər tarın beş simi var idi. O, tara altı sim də əlavə

edib onun sayını 11-ə çatdırmışdır. “Sadıq tara 8 sim əlavə etmiş -

dir. Bunlar “Re” və “Sol” səslənir”.1

Sadıqcanın tar ifaçılığı qaydaları üzrə irəli sürdüyü bütün bu

yeniliklər az zamanda bütün Zaqafqaziya və Orta Asiya tarzənləri

tərəfindən danışıqsız qəbul olun du. Onun yaratdığı yeni tar, yəni

Azərbaycan tarı çox az müddət içərisində bütün Qafqaz və Orta

Asiyada mövcud olan primitiv beş simli, zəif səsli İran tarını

sıxışdırıb ortadan çıxartdı.
Tarın quruluşunda etdiyi bu yeniliklərlə Sadıq tarın ifaçılıq

texnikasını yüksək bir mərhələyə qaldırdı. Beləliklə, tar ifaçılıq
sənətində bir musiqi aləti kimi daha mühüm rol oynamağa başladı.
Təs a düfi deyildir ki, onun tarını xalq “sehrli tar”, Sadığı isə “tarın
atası” hesab etmişdir. Bülbül yazır ki, köhnə İran tarı gözəl mu -

1 “Dan yıldızı” jurnalı, Tiflis. 1926-cı il. № 10, səh. 35.
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siqiçi Sadıqcan tərəfindən təkmilləşdirildikdən sonra onda çalınan
havalar daha rəngarəng səslənməklə əsl xalq çalğı alətinə çevrildi.1

Yaxın və Orta Şərq xalqlarının istifadə etdikləri tar alət ləri
içərisində Azərbaycan tarı özünün istər forması, məziyyəti, istərsə
də kamilliyi cəhətdən seçilir. Bu tarın yaradıcısı isə, de diyimiz
kimi, böyük tarzən Sadıqcan olmuşdur.

Məşhur türk musiqişünası Rauf Yekta bəy Qafqaz musiqisinə
aid yazılarında Sadığın sənətkarlığına və onun tara etdiyi yeni -
liklərə yüksək qiymət verərək yazmışdır: “Sadığın musiqiçilik
şöhrəti bütün Qafqaza yayılmışdı. Tarzənlikdə dahi olan Sadıq 5
simli tara 6 sim əlavə edib onu zənginləşdirmişdir”.2 Rauf Yekta
bəy Sadığı dövrünün bir çox xanəndələri ilə müqayisə edərək
üstünlüyü ona vermişdir:

“…Tarzən Sadıqdan sonra Qafqazda Hacı Hüsü, Məşədi İsi,
Yusif, Həsənçə, Dəli İsmayıl, Həşim və Əbdülbaqi adlı xanəndələr
şöhrət qazanmışlarsa da, lakin bunların heç biri Sadıq dərəcəsinə
çatmamışlar”.3

Sadıq Azərbaycan muğamına da bir sıra yeniliklər gətirmişdir.
O, “Segah” muğamını inkişaf etdirərək tarın qoluna “Zabul”
pərdəsini, “Mirzə Hüseyn segahı”na isə “Manəndi-müxalif”i əlavə
etmiş, “Mahur” muğamını təkmilləşdirmişdir. O, tarın qoluna
“Zabul” pərdəsini əlavə etməklə bu muğamı həm aşağı registrdə,
həm də orta registrdə oxumaq imkanı yaratdı. Yəni xanəndə tarın
yuxarısında kəlləyə yaxın yerdə “Zabul” pərdəsində oxumağa
başladı. Sadıqcan Bülbülcanla birlikdə “Zabul” segahını da
təkmilləşdirib bu muğamın axırına “Hasar” müxalifini əlavə
etməklə muğamı daha da zənginləşdirmişdir. Sadıqcanın layiqli
şagirdlərindən olan məşhur tarzən və musiqi xadimi Mirzə Mənsur
Mansurov öz xatirələrində qeyd edir ki, Əbdülbaqi Sadığın
müşayiəti ilə “Hasar-müxalifi” elə məharət, elə ustalıqla oxuyardı
ki, musiqiçilər arasında ona “Hasar müxalif xan”, yəni mu ğam -
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1 Bülbül. Xalqın yaradıcılığı. “Pravda” qəzeti, 2 aprel 1938-ci il, № 91.
2 Rauf Yekta bəy. Qafqaziyədə musiqi. “Şəhbal” jurnalı, İstanbul, 1912-ci il,

№ 59, səh. 210.
3 Yenə orada.
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ların xanı deyərdilər. Əbdülbaqidən sonra “Zabul” segahını xa -
nəndə Qasım daha gözəl oxumağı ilə “Zabul Qasım” adını qa zan -
mışdır. Bu muğamın “Hasar” şöbəsini Seyid Şuşinski, “mü xalif”ini
isə Xan Şuşinski misilsiz oxumuşlar. Hazırda musi qiçi ləri miz
arasında elə bir tarzən və xanəndə yoxdur ki, Sadıqcanın vax tilə
çaldığı “Zabul”u və Əbdülbaqinin bu muğamda oxuduğu “Hasar-
müxalif”i olduğu kimi bizə çatdırsın. Lakin bizim əlimizdə ye ganə
dahi müğənnimiz Qaryağdıoğlu Cabbarın 1906-cı ildə Riqa
şəhərində oxuduğu “Zabul” segahın qrammofon valı qal mış dır.

Sadıqcanın Azərbaycan muğamlarına gətirdiyi yenilikləri
nəzərə alaraq cəsarətlə deyə bilərik ki, o, novator olmaqla milli
musiqimizin tarixində böyük bir dönüş yaratmışdır. Sadıqcan
musi qimizin tarixinə eyni zamanda bir bəstəkar kimi də daxil
olmuş və bir çox muğamlarda çalınan rənglər, xüsusilə “Mahur”
və “Se gah” muğamlarında çalınıb-oxunan onlarca təsnif və mahnı -
lar onun yara dıcı lığı nın məh suludur.  

Böyük tarzən muğam şöbə və guşələri ilə yanaşı, bir çox təsnif
və rən glərin də müəllifidir. O, eyni za manda bir çox oyun hava -
ları nın da yaradıcısıdır. Qurban Pirimov söyləyirdi ki, Sadıq hər
il toy mövsümü başlananda yeni bir mahnı və oyun havası
bəstələyərdi. “Vağzalı”, “Soltanı”, “Uzundərə”, “Bə növşə”, “Əs -
gə  rani”, “İnnabı” kimi məşhur oyun hava ları onun yaradıcılıq nü -
munə ləridir.

Sadıqcanın gözəl çalğısı nəinki külli Qarabağı heyran etmişdi,
eyni zamanda onu tez-tez Şamaxı musiqi məclisinin rəhbəri, məş -
 hur musiqişünas Mahmud ağa və qonaqpərvər Mansurovlar
ailəsinin başçısı Məşədi Məlik Mansurov Bakıya dəvət edərdilər.

Mirzə Sadıq ilk dəfə Bakı şəhərinə 1878-ci ildə gəlmişdir. O,
Ağ daşda Qara bəyin karvansarasında Qaryağdıoğlu Cabbar ilə
çalıb-çağırarkən onun gözəl çalğısının sədası Şamaxıya – Mah -
mud ağaya çatır. Bu xəbərdən son dərəcə şadlanan Mahmud ağa
Sadıqcanı Şamaxıya dəvət etmək üçün ən mötəbər adamlarını
Ağdaşa göndərir. Hətta Mahmud ağa Sadığın gəlməsi üçün gözəl
ərəb atları qoşulmuş qızıl faytonunu belə Ağdaşa göndərir. 

Sadıqcan iki aya qədər Qaryağdıoğlu Cabbarla Mahmud ağa -
nın qonağı olduqdan sonra bakılı Çovdar Hənifənin toyuna dəvət
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olu nur. O zaman Bakıya dəmiryolu olmadığından Sadıqcan Nar -
da ran dəvələri ilə Bakıya qonaq gəlmişdi. Bakıda toy məclisində
Sa dıqcan elə bir məharət göstərdi ki, bakılılar onun dəstəsini
səkkiz ay qonaq saxladılar. Bu, heç də təsadüfi deyildi. Çünki
bakılılar heç bir vaxt Sadıqcana qədər belə gözəl tarçalan, Cabbara
qədər belə məşhur oxuyanı eşitməmişlər. Həmin toy məc li sində
Mirzə Sadıq Məşədi Məliklə tanış olduqdan sonra Məşədi Məlik
dəfələrlə onu Bakıya dəvət etmişdi. 

Bunlardan əlavə böyük xanəndə Hacı Hüsü Sadıqcanın mü şa -
yiəti ilə “Kürdü” muğamına “Şahnaz” əlavə edərək onun müşa  yi əti
ilə “Kürdü-Şahnaz” oxumuşdur. O, eyni zamanda Sadığın köməyi
ilə “Qatar” muğamını yaratmışdır.

XIX əsrin doxsanıncı illərində Azərbaycanın məş hur mə dəniy -
 yət xadimi və görkəmli dramaturqu Əb dürrəhim bəy Ha qver di ye -
vin təşəbbüsü ilə Şuşada “Xeyriyyə gecələri” və musiqi səh   -
 nəcikləri göstərilərdi. Bu xeyriyyə gecələrinə və musiqi səh nə -
 ciklərinə şəhər əhli böyük maraq göstərirdilər. Sadıqcan “Xan də -
miro vun teatrı”nda verilən “Xeyriyyə gecəsi”ndə ilk dəfə Cab bar
Qaryağdıoğlunu müşayiət etmişdir. Gənc xanəndə ustad tar  zənin
tarla verdiyi suallara bülbültək cəh-cəh vuraraq cavab verir... 

1897-ci ildə Şuşada yenə də Əbdürrəhim bəyin rejissorluğu ilə
yerli həvəskarlar böyük Azərbaycan şairi Füzulinin “Leyli və
Məcnun” poemasından “Məcnun Leylinin qəbri üstündə” par ça -
sını musiqili səhnəcik kimi göstərmişlər. Məcnun rolunu oynayan
xa nəndə Qaryağdıoğlu Cabbar başına quş yuvası qoyub səhnəyə
çıxmışdı. Bu ilk tamaşanın musiqisini Sadıqcan tərtib etmişdir...

Azərbaycanda ilk “Şərq konserti” 1901-ci ilin yayında Şuşada
yenə də yazıçı Əbdürrəhim bəy Haq verdiyevin rəhbərliyi ilə veril -
miş dir. Həmin konsertdə Qarabağın adlı-sanlı məşhur xanəndə və
çalğıçıları iştirak etmişlər.

Bu konsertdə Sadıqcan Qaryağdıoğlu Cabbarı müşayiət et mək -
 lə tarda böyük ustalıqla “Orta-Mahur”u solo çalmışdır. Məşhur jur -
nalist və publisist Əhməd bəy Firəngi (Ağaoğlu) bu ilk Şərq kon serti
haqqında “Kaspi” qəzetində böyük məqalə ilə çıxış et miş dir.

Görkəmli bəstəkar-musiqişünas Əfrasiyab Bədəl bəyli Sadı q -
canın tara və muğamata gətirdiyi yenilikləri yüksək qiy mət lən di -
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rə rək yazırdı: “Əgər muğamatın ifası sahəsində tarın musiqi alə -
tləri içərisində birinci yer tutduğunu nəzərə alsaq, Mirzə Sadığın
kəşf etdiyi yeniliklərin, nəticə etibarı ilə Azərbaycan musiqisi
tarixində böyük bir dönüş yaratdığını təsdiq etmiş olarıq. Demək
olar ki, Mirzə Sadıqdan başlayaraq Azərbaycan mu ğa matının
mahiyyəti, onun ifadə vasi tələri, təsir qüvvəsi və mu ğamatı ifa
etmək üslubu yeni bir pilləyə qalxmış oldu. Mirzə Sadıq Azər   -
 baycan musiqisi tarixində yeni bir səhifə açdı”.1

XIX əsrin əvvəllərində Şuşada bir neçə sazəndə dəstəsi və
ansambl məşhur idi. Bu dövrdə tarzən Əli Şirazi, Mirzə Hüseyn adlı
bir nəfər qarabağlı xanəndə ilə Qarabağa İran tarı gətirir. Həmin
Mirzə Hüseyn özünəməxsus fərdi üsul və üslubda “Segah”ı başqa
cür oxuduğuna görə Qarbağ əhli o dövrdən həmin “Segah”a “Mirzə
Hüseyni”, yəni segahı Mirzə Hüseynin adı ilə adlan dır mış  lar.

Musiqişünas V.Əbülqasımov bu faktın əleyhinə çıxaraq
özünün: “Azərbaycan tarı” adlı kitabçasında göstərir ki, hələ Əli
Şirazidən xeyli qabaq, təxminən 50–60 il qabaq Şuşada tar aləti
olmuşdur. O, özünün bu dərviş bayatısını sübut etmək üçün Azər -
bay can tarixi muzeyində rast gəldiyi tara istinad edərək yazır: “Bu
yaxınlarda Azərbaycan Tarixi Muzeyində təsadüf etdiyimiz tar lar -
dan birinin üzərindəki yazı yuxarıdakı fikri (“yəni tarın XIX əsrin
əvvəllərində Qarabağa gətirilməsini” – əlavə mənimdir – F.Ş.)
inkar etdi. Həmin tar çanağında belə bir yazı vardır: “Tar 1744-cü
ildə Şuşada düzəldilmişdir”.

Müəllifin belə bir uydurması həm maraqlı, həm də gülüncdür.
Maraqlı burasıdır ki, müəllif şuşalıdır. Gülüncdür ona görə ki, Şuşa
şəhərinin bünövrəsi 1750–52-ci illərdə qoyulmuşdur. Bəs onda
necə olur ki, hələ şəhər bünövrə olunmamışdan 8 il əvvəl, yəni
1744-cü ildə şəhərdə tar düzəldilmişdir?!

Qaldı Əli Şirazinin tarı Qarabağa gətirməsi faktını Türkiyənin
məşhur musiqişünası Rauf Yekta bəy görkəmli musiqiçi, Şərq
musiqisinin professoru Saşa Oqanezaşvili və məşhur tarzən,
bəstəkar və dirijor, Azərbaycan muğamlarını ilk dəfə nota köçürən

1 Ə.Bədəlbəyli. Qurban Pirimov. Bakı, 1955, səh. 18.
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məşhur Cəmil Əmirov və Bülbül dəfələrlə etiraf etmişlər. Məncə,
məsələ aydındır, mübahisəyə ehtiyac yoxdur.

Əli Şirazidən ilk dəfə tar dərsi alan məşhur musiqiçi Ələsgər
olmuşdur. Ələsgər əvvəllər ney, kamança çalmış, sonralar isə Əli
Şirazidən tar çalmağı öyrənərək sazəndə dəstəsi yaratmışdı.
Ələsgərin dəstəsinə əvvəllər xanəndə Həsənçə, sonralar Şəkər oğlu
Kərim, kamançaçı Qaraçı Hacı bəy, balabançı Hüseyn, qoşanağa -
ra da çalan isə Qapançıoğlu Kərim idi. Ələsgərin dəstəsindən başqa
o dövrdə Şuşa şəhərində məşhur xanəndələrdən Şahsənəm
oğlanları Yusif və İsmayıl, Tükverdi Həsən, Kosa Məhəmməd bəy,
Qaraçı Əsəd bəy və Mirzə İsmayıl Şuşada xanəndəlik sənətinin
əsasını qoymuşlar. Və ilk sazəndə dəstələri yaratmışlar.

Göründüyü kimi, hələ XIX əsrin birinci yarısında Şuşada ilk
sazəndə dəstə və ansamblları yaradılmışdır. Yeri gəlmişkən, burada
bir haşiyə çıxmaq istərdim. Bəzi müəlliflər, daha doğrusu, “musi -
qişü naslar” musiqi tariximizi yaxşı bilmədiklərindən və onu
dərindən öyrənməyərək musiqi mədəniyyətimiz və onun bəzi
nümayəndələri haqqında yazdıqları məqalə və tərtib etdikləri
kitablarda musiqi tariximizi təhrif edərək bir çox məsələləri
düzgün işıqlandıra bilməyərək ilk sazəndə dəstə və ansamblları
barədə də bağışlanılmaz səhvlərə yol verirlər. Onlar ilk musiqi
ansamblının birinci dəfə 1941-ci ildə guya Əhməd Bakıxanov
tərəfindən yaradıldığını (?) iddia edirlər. Şübhəsiz ki, bu, tarixi
əsası olmayan dərviş bayatılarıdır. Bəziləri isə ilk xalq çalğı alətləri
orkestrinin 1920-ci ildə və yaxud guya 1931-ci ildə Azərbaycan
radiosunun nəzdində yaradıldığını iddia edirlər.

Məlumdur ki, 1931-ci ildə Azərbaycan radio su nun nəzdində
bəs təkar Müslüm Maqomayevin təşəbbüsü və Üzeyir bəy Hacı -
bəyovun rəhbərliyi ilə ilk notlu “Şərq orkestri” yaradılmışdır. Mən
fürsətdən istifadə edib həmin musiqişünasların nəzərinə çatdırmaq
istərdim ki, qədim tarixə malik olan çalğı musiqimizi və onun ilk
ansambl və orkestrlərinin tarixini saxtalaşdırıb gətirib dünənə, yəni
əsrimizin 20–30-cu və 40-cı illərinə çıxarmaq,  sadəcə musiqi
mədəniy yətimizin tarixini saxtalaşdırmaq deməkdir. Bizim əlimiz -
də olan külli arxiv məxəzlərinə və nadir foto şəkillərə əsasən deyə
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bilə rik ki, hələ XIX əsrin ikinci yarısının əvvəlinci illərində məşhur
müğənnimiz Əbdülbaqi – Bülbülcan (Zülalov) 7 nəfər musiqiçidən
ibarət ansambl yaratmış dır. Bundan sonra Azərbaycan tarının atası
olan dahi Sadıqcan 1880-ci ildə ansambl yaratmış, dövrünün ən
məşhur çalan və oxuyanlarını ansambla cəlb etmişdi. Bu ansambl
nəinki Şuşa, Şamaxı, Bakı musiqi məclislə rində, Tiflisin konsert
salonlarında, hətta Tehranda qurulan musiqi mərasim lərində iştirak
edərək yüksək mükafatlara layiq görül müş dür.

Sadıqcanın ansamblı Şuşa şəhərinin ziyafət salon larında,
xüsusilə xan qızı Xurşidbanu Natəva nın məclislərində, Tiflisin
“Müctəhid”, İrəvanın “Xür rəm” bağlarında dəfələrlə çıxış etmiş -
dir. Sadıqcan eyni za manda, qeyd etdiyimiz kimi, Şamaxıda
Mahmud ağa nın, Tiflisdə knyaz Vezirişvililərin, Bakıda isə Məşədi
Məlik Mansurovun ən əziz və istəkli qonağı olardı. Hətta Mahmud
ağa Sadığa çanağı tamam qızıldan olan bir tar belə bağışlamışdı.

Müasirlərinin əlyazmalarından aydın olur ki, Sa dıq can vətəni
Şuşada az yaşamışdır. Ömrünün əksər illərini Qafqaz, İran, Orta
Asiya və Türkiyənin şə hərlərində qurulan məclislərində keçirmiş -
dir. Hətta 1872-ci ilin mart ayında Novruz bayramı münasibətilə o
zaman İranın Rusiyadakı səfiri tərəfindən Peterburqa dəvət olun -
muş, Qafqazın sevimli xanəndəsi məşhur Səttar ilə səfirin mə c lisin -
də çalıb-çağırmışlar. Sadıqcan harda olmuşsa, böyük hör mətlə
qarşılanmış, hər yerdə öz böyük sənəti ilə Azərbaycan tarının
şöhrətini uca tutmuşdur.

Sadıqcanın ansamblında hətta iki rəqqas qız iştirak edərək qə -
dim oyun havaları və göbək rəqslərini misilsiz məharətlə ifa et -
miş    lər. Məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Dümanın səya hət na mə -
sindən bizə bir daha məlumdur ki, o hələ 1859-cu ildə Şa ma  xıda
Mahmud ağanın məclisində qonaq olarkən 11 musiqiçi və rəq -
qasədən ibarət musiqi ansamblı qonaqlar üçün çalıb oyna mış lar.

Bəziləri də Azərbaycanda ilk orkestrin yaranması tarixini
1920-ci ildə “Şərq orkestri” ilə, bir çoxları isə 1931-ci il Notlu
Şərq orkestrinin yaranması tarixi ilə bağlayırlar. Bu müddəalar da
gülüncdür. Yenə də bizim əlimizdə olan arxiv materialları, foto şə -
kil lər, afişa-proqramlar, dövri mətbuatda verilən elanlar və rə y lərə
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əsaslanaraq deyə bilərik ki, musiqi mədəniyyətimizin tari xində ilk
dəfə Şərq Orkestrini yaradan məşhur ədibimiz və in cə sə nət xadimi
Əbdürrəhim bəy Haq verdiyev olmuşdur. O, hələ 1901-ci ilin iyun
ayında Şuşada Xandəmirovun teatr binasında ver diyi Şərq konsertində
12 nəfərdən ibarət orkestr təşkil etmiş və “Kaspi” qəzetinin verdiyi
məlumata görə, orkestr “Arazbarı” ritmik muğamını böyük müvəf -
fə qiyyətlə çalmışdır. Sonralar 1907-ci ildə tarzən Məşədi Zeynal
Haqverdiyev və xanəndə İslam Abdullayev 30 nəfərdən ibarət
Orkestr yaratmışlar.

Hələ 1906-cı ildə isə məşhur ictimai xadim, həkim Kərim bəy
Mehmandarov Şuşa realni məktəbinin nəzdində tələbələrdən ibarət
Şərq Orkestri yaratmışdır.

Mən oxucunu yormaq istəmirəm. Belə tarixi fakt lar bizim ar -
xivi mizdə kifayət qədərdir. Lakin onu əlavə etmək istərdim ki,
mu siqi tariximizi saxtalaşdıran uy dur malara tez-tez rast gəl -
məyimizin ən əsas səbəb lə rin dən biri, hələ indiyə qədər musiqi
tariximizin dərindən öyrənilməməsidir, yazılmamasıdır. Görəsən,
bu işi kim görməlidir? Kim düşünməlidir? Müşkül məsə lədir!

Sadıqcanın yaratdığı ansamblın şöhrəti bütün Yaxın Şərq və
Orta Asiyaya belə yayılmışdı. An samblda Məşədi Cəmil, Cavad
bəy, Malıbəyli Həmid, Məşədi Zeynal kimi tarzənlər, məş hur ka -
man çaçı: Mirzə Qaraçı Hacı bəy, neyçalan aşıq Nəcəfqulu, Kərim,
yastı balabanda Həşim, Heydər Əbdüləzim və başqaları çalıb-
çağırır dılar.

Ansamblın tərkibində məşhur mütrüb Mirzə İsmayıl daha
gör kə m li rol oynayırdı. Onun gözəl səsi olmaqla, həm də mahir
tar zən idi. O zaman konsert və toylarda həm oynayıb, həm də
oxu yana “mü trüb” deyərdilər. Mütrüblər saçlarını çiyninə tökər,
toy da sa ç larını daraya-daraya oynayardılar. Məzəli kupletlər söy -
lə yər və ha zırcavab olardılar. Mənim özüm axırıncı mütrübü
1939-cu ildə Şu şada bir toy məclisində gördüm. Ona “Ceyran
Salman” deyər dilər.

Şübhəsiz ki, Sadıqcanın ansamblını ən çox şöh rətləndirən xa -
nən dələr idi. Bu ansamblda ilk dəfə XIX əsrin ən böyük müğənnisi
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Hacı Hüsü, Məşədi İsi, sonralar “Bülbülcan” ləqəbi ilə məşhur
olan xanəndə Əbdülbaqi Zülalov, son illərdə, yəni XIX əsrin 90-cı
il lərində isə böyük müğənnimiz Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçi
oğlu Məhəmməd, Zabul Qasım, Şahnaz Abbas yaxından iştirak
et mi şlər.

Sadıqcanın ansamblında belə bir qayda var idi. Hər bir xa nən -
də müəyyən muğamın üzərində çalışaraq onu öz şakəri hesab
edər və həmin muğamı başqa muğamlara nisbətən daha düzgün,
daha tə sirli oxu yardı. Ansamblın verdiyi konsertlərdə Malıbəyli
Həmid “Rast”ı, Zabul Qasım “Zabul-Segah”ı, Məşədi Məmməd
Fər zəliyev “Şüştər”i, Keçəçi oğlu isə “Çoban-bayatı”sını oxuyardı.
Məşədi Məmməd olan məclisdə və iştirak etdiyi konsertdə heç
kəs “Şüştər” oxumağa cəsarət etməzdi. Məsələn, keçmiş Gəncə
maha lının Bağmanlar kəndində Sarı Ələkbərin məclisində
M.M.Fərzəliyev elə bir ustalıq və məharətlə “Şüştər” oxumuşdu
ki, ondan sonra məclisdə olan xanəndələr oxumaqdan imtina
etmiş  l ər. Doğrudan da, ifaçılıq sənəti tarixində heç kəs Məşədi
Məmməd kimi “Şüştər” oxumamışdı. Onu da qeyd edim ki,
musiqimizin son 70 ilində nə filarmoniya səhnəsində, nə radio və
televiziyada “Şüştər”i nə çalan, nə də oxuyan olmuşdu.
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Sadıqcan tarı elə məharətlə çalarmış, elə şirin barmaqlar vurar -
mış ki, hətta quşlar belə onun çalğı sının səsindən həvəsə gələrmiş.
Böy ük tarzənin müa sirləri olan Məhəmməd ağa Müctəhidzadə,
şuşalı Xan İsmayıl, Məşədi Süleyman Mansurov və Məşədi Mü -
seyib Daşdəmirov öz xatirələrində Sadıqcanın qara toyuq quşuna
bir-iki yüngül təsnif və mahnı öyrətdiyini təsdiq edirlər. Bu hadi -
sənin canlı şahidi olan Qurban Pirimovun xatirələrində oxuyuruq:

“Bir gün Sadıq məndən xahiş etdi ki, onun üçün Gülablıdan
bir bülbül tutub gətirim, mən də bir şeyda bülbül, bir də qaratoyuq
tutub apardım. Bir gün gəlib gördüm ki, o, qaratoyuğun qabağına
bir güzgü qoyub, özü isə kənarda durub tar çalır. İndiki kimi
yadımdadır. O, qaratoyuqların çöldə oxumaqlarına bənzəyən bir
təsnif çalırdı. Köhnə bir təsnifdi  “Yarın bağında bizim əsfəri...”
bunu tarda çalır, qaratoyuğun da həmin musiqinin kiçik hissəsini
təkrar etdiyini gördüm. 

Güzgüdə öz şəklinə tamaşa eləyən qaratoyuq birdən başlayıb
oxuyanda, düzü, mən təəccübümdən yerimdə quruyub qaldım…
Sadıq belə sənətkar idi. O, görünməmiş bir möcüzə idi”.1

Yuxarı da adlarını çəkdiyimiz qocaların söylədikləri xatirələr
istər rəvayət ola, istər nağıl, lakin bir şeyi unutmaq olmaz ki,
həmin sözlərdə inkar edilməz bir həqiqət var. Bu ürəkdən gələn
sözlər Sadıqcanın Azərbaycan musiqi tarixində yeni bir mərhələ
yaratdığını bir daha isbat edir.2

Sadıqcanın tarda işlətdiyi barmaqları, vurduğu alt-üst mizra b -
ları hələ indiyə qədər heç kəs təkrar edə bilməmişdir. Onun sənəti
ba rəsində Qarabağda çoxlu nağıllar, rəvayətlər yaranmışdı. Bun -
la rın yaranması isə heç də təsadüfi deyildir. Xalq öz doğma sənət -
ka rını sevmiş və onun şəninə dastanlar söyləmişdir.

Təəssüf ki, dahi tarzən, Azərbaycan tarının atası çox yaşamadı.

Cəmi 56 il. O, 1902-ci ildə gözlərini əbədi yumaraq o biri dünyaya

köçdü… Bəzi müəlliflər Sa dıqcanın guya Bakıda vəfat etdiyini
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götürüb əlavə etmişik – red.
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uydururlar. Hə qiqətdə isə Sadıqcan vətəni Şuşada vəfat etmiş və

şəhərin “Mirzə Həsən qəbiristanlığı”nda dəfn edil mişdir. Bu əh -

va latı mənə 1961-ci ildə Sadıqcanın gəlini Zümrüd xanım və

nəvələri Əşrəf və Teymur Sadıqovlar söyləmişlər…
Sadıqcanın çalğısı gənc oxuyan və çalanlar üçün məktəb

olmuşdur. XIX əsrin 90-cı illərində Şuşada onun rəhbərliyi altında
ansambl yaranmışdır. Mirzə Sadığın ansamblında o dövrün ən
böyük oxuyan və çalanları toplaşmışdı.  Ansamblda hətta iki nəfər
qız da var idi. Bu qızlar azəri, gürcü rəqslərini ifa edirdilər.
Sadıqcanın ansamblı Bakı, Şuşa, Gəncə, Aşqabad, Tehran,
İstanbul, Dərbənd, Vladiqafqaz şəhərlərinin konsert salonlarında,
xüsusilə Xurşidbanu bəyim Natəvanın, Mahmud ağanın, Məşədi
Məliyin məclislərində, Tiflisin Mücteyid, İrəvanın Xürrəm
bağlarında dəfələrlə çıxış etmişdi. Sadıqcanın tarda işlətdiyi
barmaqları, vurduğu alt-üst mizrabları hələ indiyə qədər heç kəs
təkrar edə bilməmişdir.  Xüsusilə onun cingənə simlərdə gəziş mə -
yinə İranın məşhur tarzənləri belə həsəd aparmışlar. Hər tarzən
cingənə simlərdə ritm ilə gəzişə bilmir. Çalğı musiqimizin
tarixində Məşədi Zeynal, Qurban Pirimov, Mirzə Mənsur və Bəh -
ram Mansurov kimi məşhur tarzənlər cingənə simlərdə çox asan
və mahiranə şəkildə gəzişə bilmişlər. Müasir tarzənlər içərisində
ən çox cingənə simlərdə gəzişən istedadlı və həm də zəhmətkeş
sənətkarımız Həbib Bayramovdur.

Xalqımız qədir-qiymət biləndir. Lakin biz bəzən laqeydlik xəs -
təliyinə tutularaq xalqımızın mənəvi və ictimai tarixində böyük
xidmətləri olmuş bir çox sənətkarları unuduruq. Bəzən isə qeyrətə
gəlib bir sənətkarı yada salanda belə onu düzgün qiymətlən -
dirmirik. Məsələn, axır vaxtlar bizdə çox pis bir adət yaranıb. Bir
sənət kardan danışarkən, onun yaradıcı lığından bəhs edərkən də
onu həddindən artıq tərifləyər və şişirdərik. Lakin bəzən mədəniy -
yətimizin tari xində görkəmli xidmətləri olan sənətkarları nəinki
qiymətləndirmirik, əksinə, çox hallarda yada belə sal mırıq.
Məsələn, biz məşhur şairimiz Molla Pənah Vaqifi çox tərifləyir,

90

A
z�

rb
a

yc
a

n
 t

a
r�

n
�n

 m
em

a
r�



həddindən artıq təbliğ edirik. Amma ondan heç də geridə qal -
mayan klassik şairimiz Qasım bəy Zakiri unuduruq. Şuşada
Vaqifin qəbri üzərində ona əzəmətli abidə, evinin qarşısında isə
büstün qoymuşuq. Vaqifin adına şeir klubu belə yarat mışıq. Amma
Zakir kimi böyük şairi nəinki unut muşuq, hətta indiyə kimi onun
evinə xatirə lövhəsi belə vurmamışıq. Hərçənd məşhur ədəbiy -
yatşünas Firidun bəy Köçərli Zakiri Şərqin böyük dühası Şeyx
Sədi ilə müqayisə etmişdir. Biz isə bilmirik onun qəbri haradadır
və nə vəziyyətdədir. Sonra biz Mirzə Cəlili (Molla Nəsrəddini)
göylərə qaldırır, amma Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevi onun
kölgəsində saxlayırıq. Mirzə Cəlilin adını çox yüksək tuturuq.
Amma Haqverdiyevin nəinki seçilmiş əsərlərini tam çap etmirik,
hətta Şuşada onun adına küçə belə qoymamışıq. Mənə elə gəlir ki,
Azərbaycanın bütün görkəmli sənətkarlarının hamısı xalqın
oğludur. Bəs biz niyə birinə “doğma oğul”, digərinə “ögey oğul”
kimi baxırıq?! Böyük bəstəkarımız Üzeyir bəy Hacıbəyovu
“doğma oğul” hesab edib onun seçilmiş əsərlərini çap edib ona
Bakı da, vətəni Şuşada böyük heykəllər qoymuşuq. Bakı Konser -
vatoriyası, Ağdam orta musiqi məktəbi və bir çox məktəblər,
müəssisələr onun adını daşıyır. Azərbaycanın bütün şəhər və
kəndlərində onun adına küçələr salınmışdır. Bunlar hamısı çox
yaxşı, Üzeyir bəy bütün bu qiymətlərə, ehtiramlara layiqdir. Bəs
Azərbaycanın başqa bir böyük oğlu Cabbar Qaryağdıoğlunu niyə
unuduruq? Əgər Üzeyir bəy opera musiqimizin əsasını qoyubsa,
Qaryağdıoğlu Cabbar isə vokal məktəbi mizin əsasını qoyub.
Qaryağdıoğlu 70 il muğam dağ larında Fərhad kimi külüng vurub
500-ə qədər təsnif və mahnı müəllifidir. Eyni zamanda ilk opera
artistidir. Cabbar Qaryağdıoğlu adi xanəndə olmamışdır. O, gör -
kəm li musiqi xadimi, şair, bəstəkar və pedaqoq olmuşdur. İstər
Şərqin, istərsə də Qərbin məşhur musiqi xadimləri Qaryağ dıoğ lu -
nun təkrarolunmaz xidmətlərinə böyük qiymət vermişlər. Hətta
Rusi yanın böyük şairi Sergey Yesenin onu “Şərq musiqisinin pey -
ğəmbəri” adlandırmışdı. Azərbaycan şairlərinin ək səriyyəti Qar -
yağdıoğlunun şərəfinə şeirlər söyləmişlər. Mən dəfələrlə deyib
yazmışam. Bir daha demək istəyirəm: əgər Qaryağdıoğlu Cabbar
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olmasa idi, Üzeyir bəy olmazdı. Üzeyir bəy olmasa idi, Bülbül
olmazdı. Bülbül olmasa idi, Fikrət Əmirov olmazdı.

Hələ 1897-ci ildə Şuşada Əbdürrəhim bəy Haq verdiyevin tə -
şə b büsü və rejissorluğu ilə Xandəmirovun teatrında “Məcnun Ley -
linin qəbri üstündə” adlı bir pərdəli opera səhnəciyi verilmişdi.
Tama şada Məcnun rolunda Qaryağdıoğlu Cabbar çıxış etmişdi. O
zaman 13 yaşlı Üzeyir bəy Əbdürrəhim bəy tərəfindən tama şaya
dəvət edilərək tamaşada, “Şəbu-hicran” mahnısı nın xorla oxun -
masında iştirak etmişdi. O zamanın mətbuatı bu səhnəciyin tama -
şaya qoyulması nəinki Azərbaycanın, bütün Zaqafqaziyanın
mə  dəni həyatında görkəmli bir hadisə kimi qiymətləndirmişdi. 13
yaşlı Üzeyir bəy isə Cabbar Qaryağdıoğlunun Məcnun rolunda
çıxışına böyük həyəcanla tamaşa etmişdi. Əgər bu tamaşa olma -
saydı, daha doğrusu, 13 yaşlı Üzeyir bəy Cabbarın Məcnun roluna
tamaşa etməsə idi, 1908-ci ildə “Leyli və Məcnun” əsəri meydana
çıxmazdı. Bu faktı sonralar Üzeyir bəy mətbuatda dəfələrlə etiraf
etmişdi. Yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, “Leyli və Məcnun” tama -
şasında oxunan bütün təsnif və mahnılar Qaryağdıoğlu tərəfindən
müəllifə verilmişdir.

Üzeyir Hacıbəyovdan sonra Qaryağdıoğlu Cab barın məşhur
bəstəkar R.Qliyerin “Şahsənəm” ope rasına, M.Maqomayevin
operalarına və Fikrət Əmiro vun “Kürd-ovşarı” simfonik poem a -
sının meydana çıxmasında yaxından köməyi olmuşdur. Belə mi -
sallar çox çəkmək olar. Bir sözlə, musiqimizin elə bir sahəsi yox dur
ki, Qaryağdıoğlu Cabbarın böyük xidmətləri olmamış olsun. Belə
olduğu halda bəs biz niyə bu böyüklüyündə sənətkarı inkar edirik?!
Onu “ögey oğul” hesab edirik, vətəni Şuşada və Bakıda hələ indiyə
qədər onun adına bir küçə və məktəb qoymamışıq.

Qaryağdıoğlunun şagirdləri Bülbülün, Hüseynqulu Sa rabski -
nin, Qurban Pirimovun, Zülfü Adıgözəlovun adlarına Bakıda kü -
çə lər var. Amma Qaryağdıoğlu heç kəsin yadına düşmür.

Özü də axır vaxtları bizdə xoşa gəlməyən daha yeni bir “adət”
peyda olub. Hansı sənətkarın oğlu, qızı, nəvəsi vəzifə sahibidirsə,
mütləq o sənətkar yada düşəcək, ona yubiley keçiriləcək, haqqında
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kitab yazı lacaq, adına küçə qoyulacaq, evinə xatirə lövhəsi
vurulacaqdır və s. və i. Ən iyrənc münasibət isə yerliçilik, daha
doğrusu, “tayfaçılıq” məsələsidir. Əgər bir sənətkarın qohumu və
“yerlisi” yuxarılarda işləyirsə, daha doğrusu, liderlərdən birinin qo -
humu yer lisidirsə, onda o sənətkarın işi düzəlir. Məsələn, 1990-cı
illərdə Rəsul Rzanın və Məmməd Rahimin anadan olma larının 80
illiyi qeyd olundu. Rəsul Rzanın yubileyi televiziyada qeyd edildi,
haqqında qəzetlərdə böyük məqalələr və yazılar çap edildi. Bu, çox
yaxşı, bəs Məmməd Rahim?! Ona nəinki yubiley, hətta onun adını
belə çəkən olmadı. Niyə?! Çünki onun yuxarılarda “adamı” yoxdur.
Amma Rəsul Rzanın Yazıçılar İttifaqının sədri, Anar kimi oğlu var.
Qaryağdıoğlu Cabbarın, Seyid Şuşinskinin, Hacıağa Ab basovun,
Fatma Muxtarovanın adına küçə yoxdur. Amma həm Rəsul Rzanın,
həm də Nigar Rəfibəylinin adlarına küçələr var. Ona görə ki, Anar
var. Daha “maraqlı” bir səhnə. Molla Pənah Vaqifin adına olan küçə
götürüldü. Onun əvəzinə yazıçı Həsən Seyid bəylinin adına qoyuldu.
Niyə?! Ona görə ki, H.Seyidbəylinin oğlu Bakı Sovetində işləyir.
Daha bir misal: Mirzə Mənsur Mansurovun yaşamış olduğu evə
gözəl xatirə lövhəsi vurulmuşdu. Adam baxanda ürəyi açılır. Ona
görə ki, Mirzə Mənsurun nəvəsi nazirdir. Amma Bəhram Man -
surovun, Xan Şuşinskinin, Fikrət Əmirovun, Ədil İsgən dərovun,
Seyid Şuşinskinin evlərinə hələ xatirə lövhəsi vurulmayıb. Niyə?!
Ona görə ki, bu böyük sənətkarlardan heç birinin oğlu nə nazirdir,
nə katibdir, nə çinovnikdir. Böyük sənətkarımız Qurban Pirimov
haqlı demişdir: “Çalış, ölmə!” Doğrudan da, ağıllı deyilib. Lakin
biz də əlavə etmək istərdik: “Ölüyə də dayı lazımdır”.

Deyilənə görə, Bakı Soveti nəzdində küçələrə ad qoymaq ko -
mis  siyası vardır və həmin komissiyanın üzvlə rindən biri də gör kəm -
li şairimiz Bəxtiyar Vahab zadədir. Bu, çox yaxşı. Amma nə dənsə
Vahabzadə yoldaşı düşündürən yalnız şairlərdir. Təsadüfi deyildir
ki, Vahabzadənin qayğısı sayəsində son vaxtlar Bakının 10-a qədər
küçəsi yalnız şairlərin adını daşıyıb. Bəs xalqın başqa oğullarının
dərdinə kim qalacaq?! Sabir demişkən: “Öz haqqımızı tələb etməyə
bitərəfiz”. Amma odu öz qabağımıza çəkməkdə “fironuq”.

Şair də, yazıçı da, bəstəkar da, alim də, milli qəhrəman da,
xanəndə də, dövlət xadimi də – hamısı millətin oğludur. Biz on -

93

A
z�

rb
a

yc
a

n
 t

a
r�

n
�n

 a
ta

s�
 *

 F
ir

id
u
n
  
�u

	i
n
sk

i



ların heç birini unutmamalıyıq, hamısına eyni gözlə baxıb hörmət
etməliyik. Məgər Azərbaycanın qəhrəman oğulları: Dəli Alının,
general-leytenant İbrahim xanı, Qaçaq Kərəmi, Səttar xanı, Soltan
bəyi, general-leytenant Fərəc bəy Ağayevi, general-ley tenant
Səməd bəy Mehmandarovu, general-leytenant İsmayıl xan
Naxçıvanskini, general Yaqub Quliyevi, Xəlil Məmmədovu,
polkovnik Aslan Vəzi rovu, görkəmli dövlət xadimi Süleyman
Vəzirovu unutmaq olarmı?! Bunlarla yanaşı, xalqımızın tarixində
müstəsna xidmətləri olan Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüsey n -
zadə, Firidun bəy Köçərli, Bəkir Çobanzadə, Salman Mümtaz,
Bədəl bəy Bədəlbəyli, Mirzə Muxtar, Sadıqcan, Seyid Şuşinski,
Mik ayıl Rəfili, Abbas Səh hət, Əhməd Cavad, Fikrət Əmirov kimi
nadir iste dadlar haqqında elmi monoqrafiyalar yazmaq, onları
xalqa, gənc nəslə tanıtdırmaq vaxtı çoxdan çatmışdır. Başqa
xadim lər kimi yuxarıda adlarını çəkdiyimiz xadimlərin də adlarına
nə bir məktəb, nə kitabxana, heç kənd klubu belə yoxdur.

Yeri gəlmişkən, bir mühüm məsələnin üzərində dayanmaq is -
tər dim. Keçən ilin oktyabr ayında Azər baycan hökuməti “Tar evi”
Dövlət Muzeyinin yara dılması haqqında qərar qəbul etmişdir.

Azərbaycan muğam musiqisinin və ifaçılıq sənətinin görkəmli
xadim lərinin yaradıcılıq irsinin təb liğ edilməsində muzeyin böyük
əhəmiyyəti olacaqdır. Bu muzeyi məşhur tarzən Qurban
Pirimovun evində (Vidadi küçəsi, 98 nömrəli evdə) təşkil etmək
və həmin muzeyi Qurban Pirimov adına qoymaq nəzərdə
tutulmuşdur. Bütün bunlar gözəl təşəbbüsdür.

“Tar evi” muzeyinin yaradılması musiqi mədəniy yətimiz üçün
böyük hadisədir. Lakin yaxşı olardı ki, bu muzeyə Qurban Pirimo -
vun adı yox, onun sevimli müəllimi,  Azərbaycan tarının atası Sa -
dıqcanın adı verilsin. Mən istərdim ki, istər oxucu, istərsə də
Q.Pirimov sənətinin pərəstişkarları məni düzgün başa düşsünlər.
Mən heç də Qurban Pirimovun ifaçılıq sənəti tarixində tutduğu ro -
lu inkar etmirəm və bir daha oxucunun yadına salmaq istəyirəm
ki, Qurban sənətini təbliğ edən və onun haqqında ən çox yazan
məhz bu sətirlərin müəllifi olmuşdur. Bir daha təkrar edirəm, mən
heç də Qurbanın böyük sənətini inkar etmirəm və çalğı musiq i -

94

A
z�

rb
a

yc
a

n
 t

a
r�

n
�n

 m
em

a
r�



mizin bu iki nəhəng nümayəndəsini (Sadıqcan ilə Qurbanı) bir-
birinə qarşı qoymuram və qoymaq fikrində də deyiləm. Onları,
ümumiy yətcə, sənətkarı sənətkara qarşı qoymaq ağılsızlıqdır.
Amma nə təhər deyərlər, hər kəsin payını özünə vermək lazımdır.
Qurban da bizimdir. Sadıqcan da bizimdir. Hər ikisi musiqi
mədəniyyətimizin məşhur xadimləridir. Amma burada böyük-
kiçik məsələsi var. Həqiqətən çalğı musiqimizin tarixində Sadıq -
can dan böyük tarzə nimiz olmamışdır.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi tarı Türküstan türklərindən
(Əbu-Nəsr əl-Fərabi X əsrdə ixtira etmişdir) Fərabidən 9 əsr sonra
Sadıqcan Azərbaycan tarını icad etmişdir.

Sadıqcanın böyük sənəti mahir çalğısı haqqında çox misallar
çəkmək olar. Lakin Sadıq haqqında deyilən təriflərin ən qiymətlisi
Qurban Pirimovun öz müəllimi haqqındakı xatirələridir. Bu xatirə -
 ləri yeri gəldikcə mən əsərlərimdə çox şərh etmişəm. Qurban əmi
həmişə deyərdi: “Mənim iki müəllimim olub. Biri Sadıqcan, o biri
isə Qaryağdıoğlu idi. Sadıq adicə tarzən deyildi, bir möcüzə idi.
Onun çalğısını dinləyən də elə bil dünyanı təzədən görürdün. Mənə
sənəti öy rədən Sadıq olmuşdur. Mən musiqinin incə nöqtələrini
yalnız böyük müəllimimin çalğısında duymuşam. Sadıq olmasa
idi, məndən tarzən olmazdı. “Qafqazın bütün tarzənləri çalışırdılar
ki, Sadığın çalğısını yamsılasınlar. Onun barmaqlarını heç kəs vura
bilməzdi. O çalanda xan qızı Natəvan həmişə ağlayardı. Sadıq baş -
qa aləm idi. Bir də Firidun can, səndən bir təvəqqəm var. Sadıqdan
yazan da onu heç kəslə müqayisə etmə. Analar bir də onu doğmaz”.
Qurban Pirimovun bu qiymətli sözlərində dərin bir məna və
inkaredilməz bir həqiqət vardır. Doğrudan da, Sadıqcan Allah ver -
gi si idi. Əgər Qurban Pirimov sağ olsaydı, “Tar evi”nin öz sevimli
müəlliminin adına verilməsini təhrik edərdi.

Bir çox sənətkarlar kimi Sadıqcan da unudul muşdur. Onun
adına nə bir küçə, nə də bir məktəb qoyulmuşdur. Məhz buna görə
də biz bir daha hər kəsin payını özünə verməliyik. “Tar evi”
muzeyini mütləq Azərbaycan tarının atasının adına qoymalıyıq.
Onda bütün tarzənlərin ruhu şad olardı. Sadıqcan ölümündən sonra
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böyük bir məktəb qoyub getmişdi. Onun bir çox istedadlı şa gir d -
ləri böyük tarzənin irsini davam etdirərək Azərbaycan tarının şö h -
 rətini uca tutmuşlar. Özü boyda sənətləri və mahir çalğıları ilə
bütün Yaxın Şərqdə və Qafqazda məşhur olan Məşədi Zeynal,
Malıbəyli Həmid, Məşədi Cəmil və Qurban Pirimov kimi tarzənlər
nəinki Sadıq canın yolunu da vam etdirmişlər, eyni zaman da bu
yolu genişləndirib zənginləşdirmişlər.
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FİKRƏT ƏBÜLQASIMOV
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN TARININ ATASI

Tar farsca “sim”, “tel” deməkdir. Tar adı altında Azər bay -
can da, İranda, Orta Asiyada və digər Şərq ölkələrində bir
çox alətlər olmuşdur. Bunlardan dütar, setar, çartar, pənctar,

şeştar, tənbur öz quruluşuna, səslənməsinə görə həm də mizrabla
çalınan və simli alətlər olduğundan onlarda ümumi bir yaxınlıq özünü
göstərir. Lakin adlarını çəkdiyimiz alətlərdən heç biri bugünkü tarın,
nə də İranda istifadə olunan 5 simli tarın eyni deyil dir.

Nadir musiqi aləti tarın mənşəyi hələ də müəyyən edil mə miş -
dir. Bəzi musiqişünasların tarın yaranması haqda olan fikirləri, xü -
su sən də tarın qeyri-adi formasından və onun Avropa gitarası ilə
mü mkün əlaqəsindən söz açması böyük maraq doğurur. Çünki on -
ların adları arasında oxşarlıqdan başqa, formalarında da oxşarlıq var.

Şübhəsiz ki, tar Şərqdə yaradılmış, Şərqdə icad edilmişdir. Tar
aləti sözünə başqa xalqların yazılı ədəbiyyatlarında deyil, məhz Şər q
ölkələrində yaşayıb-yaratmış filosofların, şairlərin bir sıra məş  hur
əsərlərində çox rast gəlmək olur. Bunlardan Camnus, Fə rabi, Qətran
Təbrizi, Məhəmməd Füzuli və başqalarını göstərə bil ərik.

İndi İran nəzəriyyəçiləri tarın yaranma tarixini, adətən, Qacar -
lar dö vrünə, yəni XVIII əsrin sonu və XIX əsrin əvvəllərinə aid
edir və tarın mənşəyinə dair iki cür fərziyyə irəli sürürlər. Bun -
lardan biri ncisi budur ki, tar hardasa XVII–XVIII əsrlərdə İrandakı
başqa mu siqi alətlərinin inkişafından yaranmışdır. Xü susən tarın
qolu və pər dələr sistemi İranda qədim tarixi olan setarı daha çox
xatırladır. İkinci əsas fərziyyə isə tarın bilavasitə Qaf qazdan gəl -
məsi məs ələ sidir.

Qeyd etmək istərdik ki, müəlliflər Aərbaycan tarının ilkin
forması olan 5 simli tarı çox zaman İran tarı kimi qələmə verirlər.
Halbuki bu, əsassızdır.
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Beş simli tar həcmcə böyükdür. Çanaqları iridir. Çanağın
böyük olması sinədə çalmağa imkan vermədiyi üçün onu diz
üstündə çalırdılar. Onun qolu daha uzundur. Belə ki, İranda
standart tarın uzunluğu 95 santimetrdir, ən enli yeri 25 santi -
metrdir, dərinliyi 20 santimetrdir, qolunun uzunluğu isə 60 santi -
metrdir.  Tarın böyük olması onun ifaçılıq texnikasını azaldır. Bu
tarın səsi incədir, çox zəifdir. Onu diz üstündə saxlamaq üçün bəzi
ifaçılar kiçik ayaqaltıdan istifadə edirlər.

5 simli primitiv tarın bir çox qüsurları onun sinədə çalınmasına
imkan vermir. Xüsusilə onun çanaqlarının böyüklüyü, dərin qazıl -
ması, ağırlığı və ən əsas böyük maillik (çanaqla simlər bağlanan
yer arasındakı), yəni tarın sağ qol tərəfindəki çanağın maili olması
(10 santimetrdir) buna imkan vermir.

Simləri 2 qoşa ağ sim və 1 kök simdən (sarı simə yaxındır)
ibarətdir. Ümumi kökü isə “si”dir. İranda 5 simli tarın ən yaxşı
ifaçısı Həsən Üzari hesab olunur. Bəzi mənbələr və faktlar 5 simli
tarın Azərbaycanda istifadə olunmasını göstərsə də, 5 simli tar
Şimali Aərbaycanda uzun müddət intişar tapa bilməmişdir.

Buna səbəb XIX əsrin 2-ci yarısında vaxtı ilə Qafqazın kon -
ser vatoriyası sayılan Şuşada Əsəd oğlu Mirzə Sadıqcan yenidən
rekonstruksiya edib və dahiyanə bir ustalıqla yaratdığı Azərbaycan
tarının meydana çıxması olmuşdur.

XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Şuşa Qarabağın ticarət
mər kəzi kimi nəinki Qafqazda, hətta yaxın Şərqdə belə tanınmışdı.
Şuşanın inzibati mərkəz olması, iqtisadi cəhətdən inkişafı buranı
elm və mədəniyyət mərkəzinə çevirir. Beləliklə, şəhər öz mədəni
həyatında elm, maarif sahəsində mütərəqqi dəyişikliklər keçirir.

Burada elmin, mədəniyyətin yüksək səviyyədə inkişaf et diril -
mə sində Şuşanın əlverişli mədəni, iqtisadi münasibətləri ilə bir -
likdə təbii coğrafi mühitini də göstərmək lazımdır.

Şuşa dəniz səviyyəsindən 1400–1800 metr hündürlükdədir. Şə -
hə rin cazibədar mənzərəsini əks etdirən yaşıl meşələri, sərin yay -
laqları, sağlamlığın rəhmi olan cəzbedici havası, gözəl dağ iqlimi,
çiçəkli otlaqları, əlçatmaz sıra dağları bir-birini tamamlayır. Tarixi
memarlıq abidələri, uca qayaları Xəzinə, Dotələb qayaları, Kirs,
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Üç mıx dağları, Ağzı yastı kaha, Cıdır düzü, “Məlik Şahnəzər”
kahası, “Qırx pilləkən”, “Çanaqqala”, “Yarma keçidi”, mineral
suları, “İsa”, “Turş su”, “Şırlan”, “Şəffaf ay”, “Sarıbaba”, “Səkili”,
“Dərə”, “Şor”, “Şır-Şır” adı ilə məşhur su bulaqları, Daşaltı, Xəlfəli
çayları, Zaman pərdəsi, Qırx qız meşələri, “Şəmilin bağı” kimi geniş
şöhrət tapmış təbii zən gin likləri Şuşanın füsunkar gözəlliyi haqda
unudulmaz təəssürat yara dır.

“... Hələ XVIII əsrin axırları və XIX əsrin əvvəllərində Şuşada-
Qarabağda tanınmış bir çox sənətkarların adlarına rast gəlirik. Bu
sənətkarlardan Şahsənəm oğlu Yusif, Mirzə Hüseyn, Həsənçə,
Qaraca Əsəd, Kosa Məhəmməd bəy, Tükverdi Həsən, Mirzə
İsmayıl və başqa müğənnilər klassik musiqini əhali arasında
yayaraq Şuşada xanəndəlik sənətinin əsasını qoymuşlar. Həmin
dövrün məşhur tarçalanı Ələsgər (Sadıqcanın müəllimi) və gözəl
kamança çalanı Qaraçı Hacıbəy, qoşa nağara çalanı isə Qapançı
oğlu Kərim idi”.

Şuşada ifaçılıq sənəti ilə yanaşı, xalq musiqisinin forma və
janrları təkmilləşir və gündən-günə zənginləşirdi. “XIX əsrin
ortalarında Şuşada xalq musiqisi nümunələrinin toplanması işinə
başlanmışdı”.

Azərbaycan xalq musiqisinin qədim, milli ənənələrinin ustalıq -
la təkmilləşdirmək, onlara yeni həyat vermək Şuşa musiqiçiləri -
nin yaradıcıları ilə sırf bağlı olmuşdur.

Bu gözəl mədəniyyət ocağı haqqında tanınmış sovet musi qi -
şü nası S.Korev belə yazır:

“Şuşa Azərbaycanın xalq bədii mədəniyyətinin şöhrətli mər kəzi
olmuşdur. Sıldırım dağlar üzərində yerləşən bu kiçik gözəl şə hər
Azərbaycanın gözəl müğənnilərinin, istedadlı musi qiçi lərinin, habelə
böyük şair və yazıçılarının vətəni kimi geniş şöhrət qazanmışdır.
Azərbaycanda Şuşa şəhəri nahaq yerə “xalq mu siqi sinin beşiyi”
adlandırılmır. Sonralar Sovet incəsənətinin iftixarı olmuş Cabbar
Qaryağdı, Qurban Pirimov, Seyid Şuşinski, Bülbül Məmmədov və
bir çox başqa görkəmli artistlər, musiqiçilər kimi xalq musiqisinin
ustaları olan adamlar buradan çıxmışlar. Burada, Şu şada, xalqın bir
çox əsrlər boyu yaratdığı ən böyük incilər, xalq musiqi ifaçılığının
ən yaxşı ənənələri qorunub nəsildən-nəslə veril miş dir”.
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Keçən əsrin 2-ci yarısında1 milli musiqi ifaçılığının təbliğində

və inkişafında Mir Möhsün Nəvvabın və Hacı Hüsünün rəhbərliyi

ilə xanəndələr məclisi, həvəskar musiqiçi və mühəndis Ağalar

Əliverdibəyovun təşkil etdiyi musiqi dərnəkləri böyük fəallıq gös -

tər mişlər.

XIX əsrdə Qarabağda xanəndəlik sənəti daha çox inkişaf et miş dir.

Şübhəsiz, xalq musiqi sənətində baş verən bütün canlanma,

tərəq qi xalq sənətində də, xalq çalğı alətlərində də ifaçılıq sənə ti -

nin inkişafına böyük təsir göstərirdi.

Cəsarətlə demək olar ki, XIX əsr Azərbaycan xalq musiqisində ən

böyük hadisə Şuşada yeni tarın meydana çıxmasıdır.

Əlbəttə, Azərbaycan tarı heç də təsadüfi olaraq meydana çıx mamış,

onun yaranması öz dövrünün zəruri tələbləri ilə bağlı ol muş  dur.

Şuşada incəsənətin, musiqi mədəniyyətinin yüksək səviyyədə

inkişafına artıq 5 simli ibtidai tar cavab verə bilmirdi. Buna görə

də 5 simli tar burada çox yaşamamış, onun üzərində tarzən Əsəd

oğlu Mirzə Sadıq rekonstruksiya aparmışdır.

XIX əsrin 2-ci yarısından başlayaraq Azərbaycanda musiqi

sənətinin inkişafı yeni bir dövrü açır. Musiqimizin təzə intibah

mərhələsini yaradanlar isə öz ölməz fəaliyyəti ilə mədəniy yə -

timizin tarixinə həmişəlik daxil olmuşlar. Bu sənətkarlar arasında

Mirzə Sadıq Əsəd oğlunun yaradıcılığı ən böyük yer tutur.

Mirzə Sadıq 1846-cı ildə Şuşada anadan olmuşdur. Hələ gənc

ikən Sadıq tar çalmağa böyük meyil göstərmiş və tarı kimi, çıxış ları

zamanı istedadının qiymətli cəhətləri də üzə çıxmağa başla mış dır.

Mötəbər mənbələrdən məlum olur ki, o ilk musiqi təhsilini Şuşada

Xarrat Qulunun və Mirzə Ağa Əli Əsgərin yanında almış dır.

Sadıq dünyaya gələn zaman təbiət ondan öz səxavətini əsirgə -

mə mişdir. O, tar çalmaqda heç kəsə bənzəmirdi. Fitri istedadı,

gecə-gündüz məşğələləri tezliklə Sadığın ifaçılıq səviyyəsini gö-
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rün məyən yüksəkliklərə qaldırır. O, zəmanəsinin bütün tar çılarını

ötüb keçərək, az-az sənətkarlara müyəssər olan şöhrətə çatır.

Sadığın tarzənlik məharəti tək dinləyiciləri deyil, müasirləri olan

musiqiçiləri belə mat qoymuşdu.

Tarzən Şuşadan çox-çox uzaqlarda da özünə saysız-hesabsız

pərəstişkarlar tapır və harada olursa olsun ifaçılığının ecazkar

sirləri ilə hamını məftun edirdi. O, öz çalğısının əzəmətli qüdrəti

ilə böyük italyan skripkaçısı N.Paqaninini xatırladırdı.

Mirzə Sadıq sənəti fəth etdiyi ifaçılıq zirvələri ilə səciy yə lə n -

mir. Ustadın yaradıcılığı müasir tarın əcdadı olan 5 simli primitiv

tar üzərində apardığı rekonstruksiya işi və novator yenilikləri ilə

şərtlənir. Onun cəsarətli axtarışlarını, çoxcəhətli sənətkarlıq mə -

sə lələrini aydınlaşdırmaq üçün onlarla belə məqalə yazmaq azlıq

edərdi. Lakin böyük ustadın həyat və yara dı cılığın dan danışarkən

bu barədə deməmək mümkün deyil. Göstərməliyik ki, 5 simli tar

(pənctar) həcmcə böyükdür. Çanaqları iridir, qolu uz undur. 

Mirzə Sadıq Azərbaycan xalqının ən milli və özünəməxsus

cəhətlərinə arxalanaraq dahiyanə ustalıqla 5 simli tarın ümumi

həcmini, çəkisini azaltmış, görünüşünü zərifləşdirmişdir, birinci

növbədə onu sinədə çalmaq üçün uyğunlaşdırmışdır. O, tarın sim -

lə ri nin sayını artırmış, qol pərdələrini Azərbaycan xalq musiqisi

spesifikasına uyğunlaşdırmış, alətin səsini gücləndirmişdir. Sa dı -

ğın tara əlavə etdiyi 6 sim, xüsusilə cingənə simlər tarın ton re zo -

nansını artırmaqla yanaşı, onun səslənməsinə gözəl təsir göstərdi.

Sadıq tarın qolunun bənd olduğu hissəni çanaqlar boyu və hər iki

çanağın içərisindən keçən ağac dayaqla birləşdirərək qolun gəril -

mə vəziyyətinin pozulmasını (çəngəl) aradan götürdü. Bu nunla o,

çalğı zamanı alınan ehtizaz – vibrasiyanın (tarçılar buna “xun”

deyirlər) zilləşmə və birləşmə dərəcəsini müəy yənləş dirmiş dir

(təxminən bir kommaya bərabər).

Onun böyük cəsarətlə həyata keçirdiyi islahatlar, sənətkarlıq

yen ilikləri tara misilsiz ifaçılıq imkanları gətirdi. Mirzə Sadığın
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yaratdığı tar tək bizim üçün deyil, həmçinin bütün insanlığın

musiqi tarixində nadir hadisələrdən biri idi.

Tezliklə Sadığı Şərqin, Zaqafqaziyanın, Orta Asiyanın, Dağıs -

ta  nın müxtəlif şəhərlərində sonsuz maraq və hörmətlə qarşılayırlar.

Tarzən dəvət olunduğu həmin ölkələrdə çıxış edərək yerli xalqların

mədəni həyatına qüvvətli təsir göstərir və özünə əbədi iz qoyurdu.

Sadıq sənətini öyrənərək  çalmağa başlayırdılar. Mirzə Sadıq tarı

həmin xalqların da musiqi ifaçılığına həmişəlik daxil olur və

getdikcə geniş şəkildə yayılır.
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FLORA XƏLİLZADƏ
Əməkdar jurnalist

NALEYİ-NEY, NƏĞMEYİ-TAR

Milli musiqi alətlərinin şahı sayılan tar haqqında gör -
kəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvani yazırdı:

Guş qıl ey ki, bilirsən özünü vaqifi-kar, 
Agah ol, gör ki, nədir naleyi-ney, nəğmeyi-tar.

Məsələ də ondadır ki, istər neydən, istərsə də tardan qopan
həzin musiqini dəlicəsinə sevmək, ona vurğun kəsilmək müm -
kündür. Amma tarın sirlərindən baş çıxarmaq, möcüzəsinə vaqif
olmaq, sinənə sıxaraq simlərdə tufan qoparmaq hər kəsə müyəssər
olan xoşbəxtlik deyil. Azərbaycan musiqi tarixində çox məşhur
tarzənlər var ki, onların hər biri öz adını mədəniyyətimizə qızıl
hərflərlə həkk edib. Bununla bərabər, nəinki Azərbaycanda, eləcə
də Cənubi Qafqazda “tarın atası” sayılan bir şəxsiyyətin adı
həmişə ehtiramla çəkilir:  Sadıqcan!

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Əfrasiyab Bədəlbəyli yazırdı:
“Əgər nəzərə alsaq ki, muğamların ifasında tar çalğı alətləri
içərisində əsasdır, onda Mirzə Sadığın tarının son nəticədə Azər -
baycan musiqi sənətinin inkişafında dönüş yaratdığını inamla de -
mək olar. Mirzə Sadıqdan başlayaraq Azərbaycan muğamlarının
mahiyyəti, onların ifadə vasitələri, təsir gücü yeni bir mərhələyə
qalxmışdır. Mirzə Sadıq Azərbaycan musiqi tarixində yeni bir
səhifə açmışdır”.

Mirzə Sadıq Əsəd oğlu 1846-cı ildə Şuşa şəhərində anadan
olub. Ailələri maddi cəhətdən o qədər də imkanlı olmayıb, atası
gö zətçi işləyib. Şuşa kimi bir mühitdə böyüyən Sadığın hələ uşaq
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yaş larından incəsənətə, musiqiyə sonsuz həvəsi olub. Ata oğ lun -
da kı gözəl səsi duyaraq onu Xarrat Qulunun məktəbinə qoyub.
Şuşanın bu məşhur musiqiçisi yeniyetmənin səsini yoxlayaraq
məlahətli avazından xoşu gəlib və məktəbinə qəbul edib. Xalq
mahnılarını özünəməxsus şəkildə oxuyan Sadığın 18 yaşında səsi
qəflətən batır. Amma musiqiyə, sənətə bağlılığı onu ruhdan salmır.
Bir müddət tütək, ney, sonra da kamança çalıb. Bu alətləri gözəl
dilləndirsə də, özünü ancaq tarda tapıb. Unudulmaz müğənnimiz
Bülbülün yazdığına görə, Mirzə Sadığın tar müəllimi XIX əsrdə
yaşamış məşhur tarzən Ələsgər olmuşdur. İri əlləri, uzun və güclü
barmaqları olan Sadıq qısa müddət ərzində istedad və qabiliy yə -
tinin sayəsində bu sənətin sirlərinə yiyələnərək, hətta müəl -
limindən da yaxşı tar çala bilib. Ustadı Ələsgər şagirdinin bu
iste dadına sevinərək qibtə ilə deyərmiş: “Kaş mənim var-dövlətim
Sadığın, onun barmaqları isə mənim olaydı”.

Mirzə Sadıq Şuşada fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərdə tez-tez
iştirak edərdi. Xurşidbanu Natəvanın, Mir Möhsün Nəvvabın
yaratdıqları “Məclisi-üns” və “Məclisi-fəramuşan”ın üzvləri ara sın -
da Mirzə Sadığın xüsusi yeri vardı. Şeir söyləyənlərin ifasını Mir -
zə Sadıq öz tarında çox həssaslıqla müşayiət edərdi. Demək olar ki,
bu məclislərin yaraşığı idi Mirzə Sadıq. Onu Şuşada o qədər çox
sevirdilər ki, bu səbəbdən də hamı ona “Sadıqcan” deyə müraciət
edərdi. Xalq rəssamı Lətif Kərimovun “Musiqi lüğətinin izahı” adlı
əsərindən məlum olur ki, XVIII əsrdən etibarən Yaxın Şərq öl kə lə -
rində, o cümlədən, Azərbaycanda xalq tərəfindən yüksək dərəcədə
sevilən və qiymətləndirilən xanəndə və sazən də lərə “can” kimi
yüksək ad və yaxud təxəllüs verilərdi. Belə bir əziz ləmə Mirzə
Sadıqdan başqa, bir məşhur müğənniyə müyəssər ol muşdur. Bu da
məşhur xanəndə Əbdülbaqi Zülalov (Bülbülcan) idi.

Sadıqcan həm kamançada, həm də tarda o dövrün məşhur
xanəndələrini müşayiət edərdi. Artıq onun sorağı Qarabağdan
kənara çıxmışdı. Cənubi Qafqazda, Şərq dünyasında Sadıqcanı
yaxşı tanıyırdılar. Onu tez-tez öz məclislərinə, toylarına, xeyir
işlərinə dəvət edərdilər. Sadıqcanın adı Cabbar Qaryağdıoğlu kimi
xanəndə ilə yanaşı çəkilirdi. 1880-ci ildə Təbrizdə Nəsrəddin şahın
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oğlunun toy mərasiminə dəvət alan Mirzə Sadıq xanəndə Hacı
Hüsü ilə birlikdə elə gözəl məclis aparıb ki, Hacı Hüsü ən yaxşı
xanəndə, Sadıqcan isə ən gözəl tarzən sayılaraq Nəsrəddin şah tə -
rə findən “Şiri-Xurşid” qızıl medalı ilə təltif olunub. Görkəmli
bəstəkar Ağalar bəy Əliverdibəyov qələmə aldığı “Rəsmli musiqi
tarixi” adlı əsərində yazıb ki, Təbrizdə Nəsrəddin şahın məclisində
məşhur bir tarzən Sadığı yarışa çağıranda Sadıq tarın bütün pər -
dələrini kəsib. Bunu görən tarzən yarışdan imtina edərək Sadığın
barmaqlarından öpüb.

Musiqi tədqiqatçısı Əbdülhəmid Babayev yazırdı: “Mən ilk
dəfə Sadıqcanı 1897-ci ildə Bakıda – İçərişəhərdə Hüseyn bəy
Ağa yevin toyunda gördüm. Cəmi Qafqazda belə gözəl tarçalan
olmayıb. Sadığın çox gözəl camalı var idi. Ucaboy, enlikürək və
cüssəli idi. O, məclisə çox ədəb və ərkanla girərdi. Camaat ona
so nsuz hörmət bəslərdi. Onun əlində o qədər qüvvə var idi ki, tarı
çox zaman mizrabsız çalardı”.

Sadıqcanın gözəl çalğısı haqqında eşidən şamaxılı Mahmud
ağa onu Şirvana dəvət edib. Bir müddət Şamaxı məclislərində
məharətli ifası ilə özünə çoxlu pərəstişkar qazanan Sadıqcanın
paxıllığını çəkənlər də olur. Təbiətən xeyirxah və nəcib olan
Sadıqcan həcvlərə dözməyərək Qarabağa qayıdıb. Mahmud ağa
Sadıqcanın getməsindən çox kədərlənib. Bu səbəbdən də Şirvanda
böyük nüfuza, hörmətə sahib olan Seyid Əzim Şirvanidən xahiş
edib ki, Sadıqcanı geri qaytarmaqda ona kömək etsin. Seyid Əzim
məktub yazsa da, sifariş göndərsə də, Sadıqcan geri qayıtmır. Hətta
Mahmud ağa tarzəni qonaq da çağırıb, amma Sadıqcan sözündən
dönməyib. O zaman Xurşidbanu Natəvan da Sadıqcanın xətrini
həddən artıq istəyirmiş.

Demək olar ki, Sadıqcan xan qızının məclislərinin yaraşığı idi.
“Məclisi-üns” də Sadıqsız olmazdı. Deyilənlərə görə, Sadığın
üstündə Mahmud ağa ilə Natəvan arasında uzun illər yazışma
olub. Mahmud ağa Sadıqcanı öz yanına çağırırdı, Xan qızı da
tarzəni öz məclislərindən getməyə icazə vermirdi. İş o yerə çatıb
ki, Seyid Əzim Şirvani Sadıqcanın arxasınca Şuşaya üz tutub.
Onun iştirak etdiyi toy məclislərinin, el şənliklərinin şahidi olub.
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Gözləri ilə görüb ki, Şuşa necə də gözəl bir şəhərdir. Şənlikləri də
çox qeyri-adi keçir. İlhama gələn Seyid Əzim Şirvani Şuşa
haqqında belə bir beyt də söyləyib:

Şəhri-Qarabağa Şişə qoymuşlar ad, 
Bu şəhər pərilərdən olubdur abad. 
Təxsiri-pəri Şişədə qalmaq xoşdur, 
Amma bu pərilərin əlindən fəryad.

Azərbaycan musiqi tarixinin əvəzsiz tədqiqatçısı Firudin
Şuşinski Sadıqcan haqqında kitab çap etdirib. Firidun Şuşinskiyə
qədər Sadıqcan barəsində ətraflı, dərin və mükəmməl əsər yazmaq
heç kəsə qismət olmayıb. Unudulmaz Firidun müəllim yazırdı:
“Sadıqcan, sözün ən geniş mənasında, novator tarzən idi. O, təx -
minən 1870–1875-ci illərdə tar üzərində hərtərəfli yenidənqurma
apa rıb. Yəni o, tarın təkmilləşdirilməsi üzərində işləyərək quru -
luşunu dəyişmişdir. Tarın qolunda olan bir çox artıq pərdələri atıb,
17 pərdə saxlamış, səsini gücləndirmək üçün birinci qoşa ağ simin
və qoşa sarı simin hərəsindən bir oktava yuxarı zil səslənən iki cüt
cingənə simi əlavə etmişdir. Tarın rezonansını artırmaq, həm də
lazım gəldikdə səsləndirmək üçün sarı simdən bir oktava aşağı,
yəni bəm səslənən bir qalın sarı boş sim də artırdı. Bundan əlavə,
tarın qolunun yuxarısında, yəni kəlləyə yaxın yerdə əlavə pərdə
bağlamaqla “lal barmaq” üsulunu da icad etdi”.

F.Şuşinskinin yazdığına görə, Sadıqcana qədər tarı adət üzrə
diz üstündə qoyub, əyilərək çalardılar. Sadıqcan bu bəsit qaydanı
sıradan çıxararaq həmin alətin tarixində ilk dəfə onu sinə üzərində
çalmağa başladı. Sadıqcana qədər tarın beş simi var idi. O, tara
altı sim də əlavə edərək on birə çatdırdı. Əlbəttə, bu böyük ustadın
tar ifaçılığında yaratdığı yeniliklər Cənubi Qafqaz və Orta Asiya
tarzənləri tərəfindən məmnuniyyətlə qəbul edildi. Onun yaratdığı
yeni tar daha gözəl, daha mükəmməl idi. Məhz Sadıqcan tar
sənətinin inkişafında yeni bir mərhələ açdı. Onun çaldığı musiqi
də, havalar da əvvəlkilərdən qat-qat fərqlənirdi.
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Bəziləri tardan danışarkən onun yarandığı dövrləri müxtəlif öl -
kələrə aid edirlər. Bu barədə F.Şuşinski “Azərbaycan xalq mu si qi -
çiləri adlı kitabında yazıb: “Bəzən tarın tarixi haqqında da nış  anlar
heç bir elmi və arxiv sənədlərinə əsaslanmayan söz-söh bətə yol
verirlər. Mötəbər tarixi mənbələrə əsaslanıb deyə bilərik ki, tarı
miladın X əsrində Türküstan türklərindən Tərxanın oğ lu Məhəm -
məd Cərco şəhərinin Fərab adlı bir kəndində düzəl t miş  dir”.

Tarda səslənən musiqi o qədər qeyri-adi, qəlbə yatımlı oldu ki,
ondan yalnız türkdilli xalqlar deyil, eyni zamanda ərəb, fars, əfqan,
hind, ləzgi və başqaları da istifadə etdilər. Beləliklə, türk əllərindən
həyat vəsiqəsi alan tar milli musiqi alətlərimizin şahı oldu. Onu
təkmil ləşdirən, ona yeni həyat gətirən isə şuşalı Sadıqcan adını
mədəniyyət tarixinə əbədi yazdı.

Məşhur türk musiqişünası Rauf Yekta bəy Sadıqcanın tara
gətirdiyi yenilikləri yüksək dəyərləndirərək yazırdı: “Tarzənlikdə
dahi olan Sadıq beşsimli tara altı sim əlavə edib, onu zəngin ləş -
dirə rək şöhrətini dünyaya yaydı”.
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Mirzə Sadıqcanın 170 illik yubiley gecəsindən fraqmentdir. Gecənin aparıcısı
Bəstəkarlar İttifaqının katibi, Əməkdar incəsənət xadimi Sərdar Fərəcovdur. 
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Sadıqcan təkcə toy şənliklərində çalmırdı. O, həm də Tiflisdə,
Şuşada göstərilən teatr tamaşalarında da tarzən kimi çıxış edirdi.
Hətta həmin dövrün afişalarında da bu barədə məlumat var.
Tiflisdə çıxan “Kavkazskoe obozrenie” qəzeti 1886-cı il 29 dekabr
tarixli nömrəsində Mirzə Fətəli Axundovun tamaşaya qoyulan
“Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” adlı komediyasının səhnə
həlli barədə belə bir məlumat yayıb: “Komediya səhnədə sönük
keçdi. Tamaşanı maraqlı edən, əsasən, sazəndələr idi. Tarda bütün
Za qafqaziyada birinci tarzən sayılan məşhur Sadıq çalırdı. Onun
çalğısı aydın, sənətkarlıq cəhətcə dəqiq, güclü və məlahətli idi.
Yaxşı olardı ki, bizim bəstəkarlar Sadığın Tiflisə gəlməyindən
istifadə edib, ondan Şərq havalarını öyrənələr. Bu isə onlara yeni
əsərlər yazmaqdan ötrü yaxşı material ola bilər”.

Azərbaycan muğamlarına bir sıra yeniliklər gətirən Sadıqcan
“Se gah” muğamını inkişaf etdirərək ona “Zabul” pərdəsini, “Mirzə
Hüseyn” segahına isə “Müxalif”i əlavə etmiş, “Mahur”u daha da
təkmilləşdirmişdir. Məhz Sadıqcandan başlayaraq Azər bay can
muğamlarının mahiyyəti, onun ifadə vasitələri, təsir qüv vəsi, ifa üs-
lubu yeni bir pilləyə qalxdı. Sadıqcanın Azərbaycan musiqisi tari -
xində açdığı yeni səhifə, əslində, bir məktəb idi. Bəzi yazılarda
Sa dıqcanın bəstəkar kimi də fəaliyyət göstərdiyindən danışılır. O,
“Orta Segah” və “Bayatı-Şiraz” muğamlarına bir neçə rəng bəs -
tələmişdi. 1897-ci ildə Şuşada dini “Şəbeh” üsulunda musiqili
“Məc nun Leylinin qəbri üstündə ” tamaşasının səhnəyə qoyul ma -
sın da yaxından iştirak edib. Dahi Üzeyir Hacıbəyov həmin tamaşa
ilə əlaqədar yazırdı ki, məhz bu “şəbeh”lər sonralar Azər baycan mu -
ğam operasının yaranmasında əhəmiyyətli rol oynadı.

XIX əsrin 90-cı illərində Şuşada özünün ansamblını yaradan,
dövrünün məşhur çalıb-oxuyanlarını bu kollektivə toplayan
Sadıqcan bir ustad kimi ardıcıllarını da yetişdirirdi. Məşədi Zey-
nal, Malıbəyli Həmid, Məşədi Cəmil Əmirov, Qurban Pirimov,
Sal yanlı Şirin kimi məşhur musiqi xadimləri öz dərslərini məhz
bu unudulmaz ustaddan aldılar.
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Şuşa musiqi aləminin qəribə məziyyətləri var. Deyirlər ki,
Sadıqcan tarı elə çalarmış ki, quşlar da cəh-cəh vurarmış. Bu
barədə Qurban Pirimov yazırdı: “Bir gün Sadıq məndən xahiş etdi
ki, onun üçün Gülablıdan bir bülbül gətirim. Mən də bir şeyda bül-
bül, bir də qaratoyuq apardım. Bir gün gəlib gördüm ki, o, qara to -
yuğun qabağına bir güzgü qoyub. Özü isə kənarda durub tar çalır.
İndiki kimi yadımdadır. O, qaratoyuqların çöldə oxumalarına
bənzəyən bir təsnif çalırdı. Güzgüdə öz şəklinə tamaşa edən qara-
toyuq birdən başladı oxumağa. Mən təəccübdən yerimdə quruyub
qaldım. Sadıq belə sənətkar idi. O, görünməmiş bir möcüzə idi”.

Sadıqcan həm də maraqlı bir şəxsiyyət olub. Onun sənəti ba -
rədə, özü haqqında Qarabağda çoxlu rəvayətlər yaranıb. Hətta şə -
ninə dastanlar da söylənilib. 1901-ci ildə Şuşada birinci Şərq
kon serti keçirildi. Bu mərasimdə iştirak edən tarzənlərin sırasında
ilk dəfə Sadıqcan “Mahur” çaldı. O dövrün qəzetlərində, musi -
qişünasların xatirələrində bu çalğının qeyri-adiliyi haqqında
qeydlər var. Bir il sonra - 1902-ci ildə Azərbaycan tarının atası, öz
sehrli barmaqları ilə rəngarəng musiqi çələngləri yaradan, xalqın
ürə yində abidə ucaldan Sadıqcan 56 yaşında Şuşada vəfat etdi.
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Sadıqcan və onun
tar ifaçılığı
sənətində
yaratdığı
məktəbin
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FİRİDUN ŞUŞİNSKİ
Əməkdar incəsənət xadimi

MİRZƏ FƏRƏC

Tarzən Mirzə Fərəc Rza oğlu 1847-ci ildə Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. Fərəcdə musiqiyə həvəs erkən
oyanmışdı. O, xalası qızı Nazənin ilə birlikdə toylara və

məc lislərə gedib, xanəndələrə qulaq asmaqdan doymazdı. Nazənin
xanım yaxşı nağara çaldığından onu Bakının qadın toylarına dəvət
edərdilər. O, atadan yetim qalmış balaca Fərəcin tərbiyəsi ilə özü
məşğul olmuş, ona sənətini öyrətmişdi.

Fərəc 13–15 yaşlarından toylarda nağara çalmağa başlayır.
Xalq məclislərində adlı-sanlı sazəndələrin çalıb-oxumalarını
dinləyən gənc Fərəcdə tar çalmaq sənətinə sönməz bir həvəs
oyanır. O, tezliklə tar çalmağı öyrənir və ilk dəfə bir tarzən kimi
bakılı xanəndə Baladadaş ilə məclislərdə çıxış edir. O, eyni
zamanda Məşədi Məlik Mansurovun musiqi məclisinin fəal üzv -
lərin dən biri olur və bu məclisdə məşhur Cənubi Azərbaycan
sənətkarlarından – tarzən Şirazlı Əlinin, tehranlı kamançaçı Mirzə
Səttarın və Sadıqcanın çalğısını dönə-dönə dinləyir. Hətta o, Şərq
mu siqisini dərindən öyrənmək məqsədi ilə bir müddət İranda
yaşayır, fars və ərəb dillərini öyrənir. O, ərəb, yunan və fars
alimlərinin musiqiyə dair əsərləri ilə yaxından tanış olur. Məhz
buna görə də Mirzə Fərəc müasirləri içərisində məşhur bir mu -
siqişünas kimi də tanınır. Qocaman musiqiçi Mirzə Mənsur Mirzə
Fə rəcin bütün muğamların tarixini, hissə və şöbələrini mükəmməl
bildiyini söyləyirdi.

Mirzə Fərəc xanəndələrdən Seyid Mirbabayev, Cabbar Qar -
yağ dıoğlu ilə bir neçə il əməkdaşlıq etmişdi.

1900–1905-ci illərdə Mirzə Fərəc kamançaçı Məşədi Qulu ilə
birlikdə məşhur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunu müşayiət et -
mişdi. Şübhəsiz ki, Qaryağdıoğlu kimi böyük muğam ustası ilə
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sənət dostluğu etmək Mirzə Fərəcə çox şey vermişdi. Məhz bu
dövrdə Mirzə Fərəc nəinki Abşeronda, hətta bütün Azərbaycanda
kamil tarzən kimi şöhrət tapmışdı. Sonralar qoca yaşlarında keç -
diyi sənət yollarını xatırlayan tarzən xanəndəlik sənətindən söz
düşəndə həmişə Cabbar Qaryağdıoğlunu tərifləyərək onu “xanən -
dələrin allahı” adlandırardı. Mirzə Fərəc öz tələbələrinə yaxşı
sənətkar olmağın sirlərindən danışarkən deyərdi: 

“Kamil tarzən olmaq üçün nadir istedada, uzun və iti bar -
maqlara, sanballı biləyə malik olmaq hələ o demək deyil ki, yaxşı
sənətkar ola bilərsən. Muğamatı yaxşı bilmək üçün gərək heç
olmasa, 5–10 il ustad xanəndə ilə çalıb-çağırasan. Mən sənət yol -
larında çox mahir xanəndələrə rast gəlmişəm və onlardan çox şey
öyrənmişəm. Lakin Qaryağdıoğlunda olan qüdrətli səsi, bülbül
cəh-cəhinə bənzər zənguləni, təkrarolunmaz ustalığı heç kəsdə
görməmişəm. Cabbarı oxudanda bir tarzən, həm də bir dinləyici
kimi dincələrdim. Mən muğamatın dərinliyini və incəliyini yalnız
Cabbarın sənətində görmüşəm. Bax buna görə də bir də demək
istəyirəm: əgər istəyirsinizsə, ustad tarzən olasınız, Cabbar kimi
hər tərəfli istedadı olan xanəndə ilə durub-oturun. Onda çox şey
qazanarsınız”.
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Mirzə Fərəc 1905-ci ildən sonra Keçəçi oğlu Məhəmmədin
dəs   təsinə qoşulur. O, Keçəçi oğlunu nəinki xalq şənliklərində,
hətta kon sert və “Şərq gecələri”ndə belə müşayiət edir. 1907-ci
ilin yan var ayında Bakıda ilk “Şərq gecəsi”ndə Mirzə Fərəc
xanəndə Keçəçi oğlu Məhəmmədi müşayiət etmiş, həm də
“Hümayun” mu ğamını məharətlə çaldığı üçün dinləyiciləri heyrətə
gətirmişdi. Mirzə Fərəc Cabbar Qaryağdıoğlundan və Keçəçi
oğlu Məhəm mə d dən başqa, xanəndələrdən Seyid Mirbabayevi,
Zülfüqar Sarı yevi də bir neçə il müşayiət etmişdi. 1920-ci ildən
sonra Mirzə Fərəc gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmuşdur.
O, Şərq konservatoriyasında (1920–1921-ci illər), Ramana fəhlə
klubunda (1923), Bakı Musiqi Texnikumunda (1924–1926-cı il -
lər) tar dərsi demiş, öz bilik və təcrübəsini gənc tarzənlərə
öyrətmişdir. Mənsur Mə nsurov, Paşa Əliyev kimi bir sıra görkəmli
tarzənlər Mirzə Fə rə cin tələbələri olmuşlar. İstedadlı bəstəkar
Ağabacı Rzayeva isə tar zən Mirzə Fərəcin nəvəsi idi. “Şərq or -
kes tri”ndə Mirzə Fərəc də bir tarzən kimi yaxından fəaliyyət gös -
tər  mişdi. O, muğam us ta sı, eyni zamanda bilikli bir tar müəllimi
ki mi məşhur idi. Lakin nə dənsə bütün bilik və təcrübəsini tə lə bə -
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lər dən əsirgəmədiyi halda, “Rast” muğamının bütün sirlərini yetir -
mə lərinə axıradək öy rətməzdi. Dərs zamanı muğamın “Əraq” şö -
bə sinə keçəndə tə lə bələrə deyərdi: “Üzünüzü yana çevirin. Bar -
maqlarıma bax ma yın. Amma yaxşı eşidin!” Əgər tələbələrdən
biri eynilə onun bar maqlarını vurardısa, əsəbləşib deyərdi:

– Oğlum, bu, olmadı, nöş mənim barmaqlarımı vurursan?!  
Mirzə Fərəcin bu “dərs üsulu”ndan xəbər tutan rektor tə lə bə -

lə rə yaxşı “Rast” öyrətmək üçün müsabiqə elan edir, birinciliyi
qa    zanan müəllimə “üçqapaqlı qızıl saat” mükafat vəd edir. Onun
bu cəhdinə baxmayaraq, Mirzə Fərəc vurduğu barmaqların öz gə -
ləri tərəfindən mənimsəniləcəyindən ehtiyat edərək bir müəllim
kimi müsabiqədən çəkinmiş, həmkarlarına demişdi:

– Hər kəsin öz yolu, öz izi olmalıdır. Başqasının süfrəsinə göz
yetirən öz barını yetişdirə bilməz.

Bə lkə də, qoca tarzən haqlı imiş. Doğrudan da, əsl sənətkarın
öz yolu, öz ifaçılıq üslubu olmalıdır. Başqalarını yamsılamaqla sə -
nə tin zirvələrinə qalxmaq olmaz. Lakin burasını da inkar etmək
ol maz ki, əsl sənətkarın gözəl irsi və bu irsi davam etdirib, onu
zən  ginləşdirən şagirdləri olmalıdır. Bunsuz musiqi ənənələrini in -
kişaf etdirmək qeyri-mümkündür. Lakin buna baxmayaraq, Mir -
zə Fərəcin  bir tarzən kimi Azərbaycan milli musiqisinin
in kişafında faydalı rolu inkaredilməzdir. O, ömrünün 60 ilini öz
sədəfli tarı ilə Azərbaycan musiqisinin təbliği işinə həsr etmiş
fədakar tarzən idi.

Mirzə Fərəc 1927-ci ildə 80 yaşında Bakıda vəfat etmişdir.    
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FİRİDUN ŞUŞİNSKİ
Əməkdar incəsənət xadimi

MƏŞƏDİ ZEYNAL

Milli musiqi alətlərimizin tacı sayılan tardan söh bət
düşəndə gözlərimiz önündə istər-istəməz böyük tar -
zən Sadıqcan və onun istedadlı şagirdləri – Malıbəyli

Həmid, Məşədi Cəmil, Qurban Pirimov, Məşədi Zeynal və b.
canlanır.

Məşədi Zeynal klassik tar məktəbinin fədailərin dən biri idi. O,
çalğı musiqimizin inkişafında həlledici rol oynamışdır.

Məşədi Zeynal Haqverdiyev keçən əsrin 50-ci illə rində Şu -
şanın Gərkicahan kəndində anadan olmuşdur. Məşədi Zeynal Şuşa
realni məktəbində oxuyarkən Firidun bəy Köçərli, Kərim bəy
Mehmandarov, Yusif bəy Haqnəzərov, Nəcəf bəy Vəzirov, Azad
bəy Əmi rov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Cabbar Qaryağdıoğlu
kimi məşhur mədəniyyət xadimlərinin mühitində boya-başa
çatmış, bir musiqiçi kimi Azərbaycanın istər vokal, çalğı və istərsə
də teatr sənətinin inkişafında müstəsna xidmətləri olmuşdur. Lakin
Məşədi Zeynal, hər şeydən əvvəl, məşhur tarzən idi. O, ustad
tarzən Əli Əsgərdən, sonralar isə Sadıqcandan dərs almışdı.

Məşədi Zeynal gənc yaşlarından Şuşa məclislə rinin yaraşığı
ol muş, son dərəcə əzəmətli, lirik çalğısı ilə hətta dövrünün tanın -
mış musiqi xadimlərini belə valeh etmişdi.

Məşədi Zeynal uzun illər xalq məclislərində və “Şərq kon -
sertləri”ndə Şahnaz Abbası, Əbdülbaqini (Bül bülcanı), Çəkməçi
Məhəm mədi, Məşədi Məm məd Fərzəliyevi, Segah İslamı, Məcid
Beh budovu, sonralar isə Seyid Şuşinski və b. müğənniləri sədəfli
tarı ilə müşayiət etmişdi.

Şuşada ilk “Şərq konserti”ndə Məşədi Zeynal da çıxış etmiş,
böyük ifaçılıq qabiliyyəti göstərmişdir.
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1907-ci ilin yanvar ayının 20-də
“Müsəlman Xey riyyə Cəmiyyəti”
Məşədi Zeynalın və digər sənət kar -
la rın iştirakı ilə yoxsul mü səl man -
la rın xeyrinə tən tənəli gecə təşkil
edir. Hə min gecə haqqında “Kaspi”
qə  ze ti öz oxucularına yazırdı:
“Gecə nin pro qramı çox maraqlı idi.
Pro qram dörd şöbədən ibarət idi ki,
burada da əs as yer “Şərq kon ser -
ti”nə verilirdi. “Şə rq konserti”ndə
ən yaxşı mü ğən ni və musiqiçilər
iştirak edirdi. Buna gö rə də Şərq
havalarını sevən din ləyi cilər xüsusi
həzz aldılar.

Konsert şöbəsini idarə edən cənab Bədəlbəyov1 dinləyicilərin
təkidi ilə “Durun gəlin, fürsət mə qam ı dır” mahnısını oxudu.
Məşhur Qafqaz müğənniləri: Cabbar, İs lam, Məhəmməd, tarçalan
Zeynal, Şirin və b. gözəl mahnılar ifa et dilər. Bundan sonra
dinləyicilərin xahişi ilə onlar öz mahnılarını bir də təkrar etməli
oldular”.2

Tarzən Məşədi Zeynal istər Şuşada, istərsə də Bakıda xalq
şənliklərinin, konsertlərin və teatr tama şalarının müvəffəqiyyətlə
keç məsi üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi. Üzeyir Hacıbəyov
Məşədi Zeynalı iste dadlı bir tarzən kimi opera tamaşalarında çal -
mağa dəvət edirdi. 

1911-ci ildə “Leyli və Məcnun” operasının afişa larından
birində deyilirdi: “1911-ci il noyabrın 4-də Nikitin qar daşlarının
teatr binasında Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operası
göstəriləcək, operada xüsusi skripkaçı və məşhur tarzən Zeynal
Haqverdiyev çala caqdır”.

118
Tarzən Məşədi Zeynal

1 Bədəl bəy Bədəlbəyov (1875–1932) məşhur xalq müəllimi və incəsənət
xadimi, Azərbaycan SSR Xalq artistləri Əfrasiyab və Şəmsi Bədəlbəylilərin
atası – müəllif.

2 “Kaspi” qəzeti, 23 yanvar 1907-ci il.
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1911–1918-ci illər arasında Bakı, Tiflis və Şuşa şəhərlərində
verilən opera, dram tamaşalarında və xeyriyyə gecələrində Məşədi
Zeynal tar çalmış, həm də teatr tamaşalarının fasilələrində xan ən -
dələri – Segah İslamı, Seyid Şuşinskini, Məcid Behbudovu
müşayiət etmişdi.

1915-ci ilin mart ayının 13-də Bakıda “Nicat” cəmiyyəti tərə -
fin dən keçirilən “Şərq gecəsi”ndə Məşədi Zeynal tarda “Rahab”,
neydə isə Mirzə Abdulla “Rast” muğamını çalmışdı. Gecədə Hü -
se yn Ərəblinski Hamletin “Olum, ya ölüm” monoloqunu söy lə -
mişdi. Həmin gecədə aşıq Abbas qulu, Abdal Qasım və Sarabski
də iştirak etmişlər.1

Məlumdur ki, tarçalanlar iki yerə bölünürlər, solo çalanlar, bir
də xanəndəni öz çalğısı ilə müşayiət edənlər (akkompanator). Şüb -
həsiz ki, tarzənin xanəndə ilə çalması solo çalınandan fərqlənir.
Azər baycan musiqi tarixində elə tarzənlər olmuş ki, onlar
xanəndəni öz gözəl çalğısı ilə məharətlə müşayiət etdikləri halda,
solo çalarkən dinləyicini qane edə bilməmişlər. Əksinə, elə
tarzənlər də olmuşdur ki, yaxşı solo çalmışlar. Məşədi Zeynal öz
yaradıcılığında bu iki cəhəti bacarıqla birləşdirən bir sənətkar idi.

Məşədi Zeynal musiqi tariximizdə Sadıqcandan sonra ilk solo
çalan tarzənlərdən biri olmuşdur. O, hələ 1897-ci ildə Şuşada Xan -
dəmi rovun teatrında verilən “Xeyriyyə gecəsi”ndə tarda “Ça har -
gah” çalmışdır. Xa nən dələr arasında “Çahargah” muğamını Seyid
Şu şin ski kimi ustalıqla oxuyan, klassik tarzənlər arasında isə
Məşədi Zeynal kimi məharətlə çalan olmamışdır. Şübhəsiz ki,
“Çahargah”ı tamam-dəsgah çalmaq hər tarzənin işi deyildir. Bu
muğamı çalan tarzənin güclü biləyi, onun iti barmaqları olmaqla
bərabər, həm də texniki ustalığı və ifaçılıq priyomları da olmalıdır.
“Çahargah” major muğamdır. Burada heç bir yalvarış, sızıltı və
inilti motivləri yoxdur. Bu muğam üsyandır. Bunu yaxşı duyan
Məşədi Zeynal öz çalğısında nəinki texniki ustalıq, həm də sonsuz
melizm əlamətlərini nümayiş etdirməklə muğamın son dərəcə
əzəmətli və nikbin səslənməsinə nail olurdu. Tarzən muğamın
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1 C.Cabbarlı adına Azərbaycan teatr muzeyi, afişalar fondu.
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“Hasar”, xüsusilə “Müxalif” şöbələrində misilsiz bar maqlar vu ra -
raq öz çalğısında nəinki xanəndə guşə və xallarını, hətta çətin
zəngulə elementlərini belə məha rətlə gəzişərdi. O da müəllimi
Sadıqcan kimi cingənə simlərdə gəzişməyi, bir neçə formada alt-
üst mizrablar vurmağı unutmazdı. Eyni zamanda Məşədi Zeynal
heç bir zaman texniki ustalığa uyub muğamın bədii ifaçılıq
xüsusiyyətlərini yaddan çıxaran tarzənlərdən deyildi. Məhz buna
görə də saysız-hesabsız dinləyicilər həmişə onun çalğısının
intizarında idilər. Çünki o, tarı sadəcə olaraq çalmır, onu oxudurdu.

Məşədi Zeynal xanəndə oxutdurmaqda da məşhur idi. Klassik
tarzənlər içərisində Məşədi Zeynal kimi xa nəndəni oxutdurmağı
bacaran tək-tək tarzənlər ol muş dur. Qocaman sənətkarlardan
Qurban Pirimov, Mirzə Mənsur, Seyid və Xan Şuşinskilər bu
sətirlərin müəlli finə Məşədi Zeynal haqqında olduqca qiymətli və
ma raqlı xatirələr söyləmişlər. Xan Şuşinski Məşədi Zey na lın
“Zabul” çalmağını elə qeyri-adi bir məharətlə yam sılayırdı ki,
adam məəttəl qalırdı. Özü də deyərdi ki, Məşədi Zeynal olan
məclisdə hər xanəndə cürət edib oxumazdı. Çünki rəhmətlik, tarı
elə çalırdı ki, elə bil tar xanəndə kimi dil açıb oxuyurdu. Bizim
hamımız – Qasım, Seyid, İslam, Musa, mən “Zabul” oxumağı
onun çalğısından öyrənmişik. Mən tarın nə olduğunu və tarı necə
çalmağın sirrini yalnız Məşədi Zeynalın çalğısında hiss etmişəm.
Özü də bir layiqli insan kimi onun tayı-bərabəri yox idi. Son
dərəcə alicənab, ağır bir adam idi. O, məclisə daxil olanda hamı
ayağa qalxardı. Çünki Məşədi Zeynal həm yaxşı sənətkar, həm də
yaxşı insan idi.

Xanəndəni oxudan tarzəndir. Sazəndə dəstəsinin başçısı
xanəndədirsə, lakin dəstənin bədii rəhbəri tar zəndir. Xanəndənin
istər yaxşı, istərsə də pis oxuması tarzəndən çox asılıdır. Tarzən
istəsə öz rəvan, şirin çalğısı ilə xanəndəni ruhlandırdığı kimi, həm
də sönük, xaric çalğısı ilə onu ruhdan sala bilər. Məhz Məşədi
Zeynalda hər iki xüsusiyyət vardı. Hər xanəndə Məşədi Zeynal ilə
oxuya bilməzdi. Həm də Məşədi Zeynal özü hər xanəndəyə tar
çalmaq istəməzdi. Vay o günə ki, xa nəndə bir balaca xaric
oxuyaydı. Onda o xanəndənin evi yıxılardı. Bu vaxt Məşədi Zey -
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nal nəinki çalğını saxlardı, hətta xanəndənin məclisi tərk etməsini
tə ləb edərdi. Bəzən isə belində saxladığı tapançanın dəstəyi ilə xa -
nəndəni kötəkləyərdi. Oxucuya elə gəlməsin ki, Məşədi Zeynal
qoçu idi. Heç də yox. Əksinə, Məşədi Zeynal son dərəcə mədəni,
mülayim, geniş biliyi olan yüksək tərbiyəli ziyalı idi. Amma nə -
dənsə bu sakit, ağırxasiyyətli sənətkar xaric oxuyan xanəndə
eşidəndə varlığı sarsılırdı. Mərhum Mirzə Mənsur söyləyirdi ki,
bir gün Məşədi Zeynal bir xanəndə ilə “İçərişəhər”də toyda ça lar -
kən nə təhər olubsa xanəndə xaric oxuyub. Bu zaman mən
qardaşım Məşədi Süleyman ilə Hacı Hacağanın karvansarasında
idik. Məşədi Süleyman Yusif bəy Dadaşovla nərd oynayırdı.
Birdən kimsə içəri girib təlaşla qışqırdı:

– Ay Məşədi Süleyman, özünü toya yetir. Yoxsa Məşədi Zey -
nal xanəndə filankəsi öldürür.

Bunu eşidən kimi hamımız qaçdıq ora. Onda gör dük ki,
Məşədi Zeynal tapançanın lüləyini xanən dənin boğazına dirəyib
qışqırır:

– Ə, nadürüst, havaxacan xaric oxuyacaqsan?!
Məşədi Süleyman güc-bəla ilə Məşədi Zeynalı sa kit etdi və

məni göndərdi ki, get Şəkili Ələsgərin da lınca, denən Məşədi
Süleyman çağırır.

Mirzə Mənsurun bu qısaca xatirəsində inkaredilməz bir həqiqət
vardı.

Doğrudan da, keçmişdə gözəl bir adət hökm sü rürdü. Xaric
oxu yan xanəndəni məclisdən qovardılar və yaxud xanəndənin özü
xəcalətindən bir neçə ay məc lis lərdə görünməzdi. Muğamatın
soltanı olan Mirzə Mux tar haqlı olaraq deyirdi: “Xaric oxumaq
fəla kətdir”.

Bir gün də bir məclisdə “Şur” oxuyan xanəndə ağzını açarkən
Məşədi Zeynal ondan soruşur:

– Gəda, nə oxuyursan?
– “Şur”.
Məşədi Zeynal tarı yığışdırıb məclisə müraciət edir: 
– Camaat, bu mərsiyəxana tarzən lazım deyil. Oxuduğu isə

“Şur” yox, şordu. Özü də talış şoru: həm duzsuz, həm də yağsız.
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Musiqimizin Bülbülcan, Zabul Qasım, Seyid Şu şinski, Segah
İslam kimi görkəmli xadimləri yalnız Məşədi Zeynalın çalğısını
dinləməyi, yalnız onun müşa yiətilə oxumağı üstün bilirdilər.
Məşədi Zeynal ilə uzun illər dostluq etmiş böyük müğənni Seyid
Şuşinski söyləyirdi ki, Məşədi Zeynal ilə çalıb-oxuyanda mən
hə z z alardım. O, nəinki məni oxutdururdu, həm də öyrə dirdi.
Onu n la oxuyanda heç bir çətinlik çəkməz dim. Bütün Qafqazda
tar  ça  lanların hamısı Məşədi Zey nalın barmaqlarını vurmağa cəhd
edərdilər. Mənim “Çahargah” ustası kimi püxtələşməyimdə Məşədi
Zey  nalın əməyi çox olmuşdur. O, mənə “Çahargah”ı “Mən  suriy -
yə” üstündə “Bərdaş” edib “Mayeyə” düşməyi məs lə hət görərdi.
“Ça hargah” ustası olmuş Kosa Mərdan  bəyin və Məşədi İsinin
guşə xallarını vurub, mənə tək rar etdirərdi. Mən mu ğamatın sirlərini
Mə şədi Zeynalın çalğısında duymuşam.

“Şərq musiqisinin incisi” olan Seyid Şuşinskinin Məşədi Zeynal
haqqında qeyd etdiyi xatirə diqqətçəkəndir.

“İranda xan Əmir İrşadın bağında səhər-səhər Məşədi Zeynaldan
xahiş edir ki, “Sabahi” çalsın. Məşədi Zeynal isə:

– Bağışlayın, zurnam evdə qalıb – deyərək xana sərt cavab verir.
Bir nəfər Zeynala deyir:
– Zeynal, sən nə danışdın?!
Zeynal cavabında:
– Əşi, bu nə sözdür səhər hələ əl-üzümü yumamış başlayıb ki,

çal. Canım, səhər-səhər zurna çalarlar.
Bir səhər də gördüm Zeynal tezdən durub, əl-üzünü yudu, bir

stəkan çayı qarşısına qoydu, başladı çalmağa, özü də “Rahab”
çalırdı. Bunu görən xan bihuş olduqdan sonra dedi:

– Dinməyin, Mir Möhsün, Zeynal çalğısı ilə taxsırını yudu.
Zeynalın “Rast”ına, “Zabul”una söz olmazdı. Mən musiqinin

incəliyini yalnız Zeynalın çalğısında başa düşmüşəm. Bir çox
çalanlar olub, lakin Zeynal adamı bihuş edərdi.1 

Məşədi Zeynal Azərbaycan musiqi xadimləri içəri sində iste -
da dlı bir tarzən, qabil bir sənətkar kimi şərəfli yer tutur. O, bütün

1S.Şuşinskinin xatirə yazısı Firidun Şuşinskinin şəxsi fondundan götürülüb
və əlavə edilib – red.
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öm rü boyu Azərbaycan xalqı üçün əvəzsiz sənətkar olmuşdur.
Zey nal varlıların, kübar ailələrin deyil, geniş xalq küt ləsi nin
zövqünü, mənəvi ehtiyacını ödəmək üçün çalmış, ömrünün son
günlərinə dək sevimli tarından ayrılmamışdı. O, müəllimi Sadıq -
canın tar məktəbini nəinki davam etdirmiş, həm də bu məktəbi
zən  ginləşdirmiş, onlarca istedadlı tarzən yetiş dirmişdir.1 Aydın
məsələdir ki, tarın kök simini tara Sa dıqcan qoşmuşdur. Deyil -
diyinə görə, Sadıqcanın ölü mün dən sonra həmin kök siminin
“qonşu luğundakı” simi Məşədi Zeynal qoşmuşdur. Məşədi Zey -
nalın bu ixti rasından sonra tarzənlər kök simlə bərabər eyni za -
man da barmaqları ilə bu simi də basaraq, kök simi iki aktavada
səslən dirmişlər. Lakin bu yenilik əksər hallar da Sadıqcanın
qoşduğu açıq (boş) sim hesabına edilmə miş, olsa-olsa əlavə bir
sim kimi istifadəyə salınmışdır.2

Musiqi mədəniyyətimizin görkəmli xadimlərindən biri olan
Məşədi Zeynal 1918-ci ildə Bakıda vəfat et mişdir.
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1 Bax: Ə.Bədəlbəyli. Göstərilən əsəri, səh. 203.
2 Müəllifin qeydiyyatıdır – red.
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FİRİDUN ŞUŞİNSKİ
Əməkdar incəsənət xadimi

MALIBƏYLİ HƏMİD

Baharın gözəl gecələrindən biri idi. Bədirlənmiş ay
“Bağrıqan” dağının arxasından çıxaraq öz ağ “kəlağa -
yısını” gözəl Şuşanın üstünə sərmişdi. Dağətəyi dolan -

bac yolla dördatlı bir araba yavaş-yavaş yuxarı qal xırdı. Ətraf
tamam sükuta qərq olmuşdu. Yalnız yoxuş çıxan atların hərdənbir
fınxırtısı ətrafa hakim kəsilmiş sakitliyi pozurdu.

Araba “Baş dolayı”nı döndükdən sonra “Əjdaha bulağı”nın
ya nında dayandı. Gənc arabaçı atlara su verib yenidən yoluna da -
vam etdi. Sərnişinlər yorğun olduqlarından şirin yuxuya get miş -
dilər. Onlar toy məc lisindən qayıdan Hacı Hüsü, Sadıqcan və bir
də kaman çaçı idi. Araba daha bir döngəni ötüb “Dotə ləb”in
ətəyinə çatdıqda, artıq dan yeri sökülür, sərin meh əsirdi. Qəlbini
tənhalıq hissi bürüyən arabaçı həzin-həzin oxuyurdu. Onun ətrafa
yayılan xoş səsi elə bil ki, yalçın qayaları, zümrüd yamacları və
sərin meşələri səhər yuxusundan oyadırdı. Arabaçı sərnişinləri
unut muşdu. O, “Segah” oxuyurdu. Onun məlahətli səsi sər nişinləri
də yuxudan oyatmışdı. Arabaçı “Segah”ı gözəl guşələrlə bitirər-
bitirməz:

– Sağ ol, Malıbəyli balası, – deyə bayaqdan bəri qulaq asan
sərnişinlər onu alqışladılar.

Malıbəylinin arabası artıq “Xanlıq Muxtarın kar van sarası” qa -
ba  ğ ında dayanmışdı. Sərnişinlər arabadan düşüb xu daha fiz ləşər -
kən Sadıqcan cavan arabaçını nahara dəvət etdi.

Günortadan bir qədər keçmiş “Merdinli məhəl ləsi”ndə Sa dıq -
ca nın evində gözəl bir məclis qurulmuş du. Geniş, işıqlı və rahat
qo  naq salonunda canlanma vardı. Buraya adlı-sanlı musiqiçilər,
xa nə ndələr toplaş mışdı. Sadıqcanın məclisində xanəndələrdən Mə -
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şədi İsi, Hacı Hüsü, Şah naz
Abbas, Dəli İsmayıl, Əb -
dülbaqi (Bülbülcan) və Cabbar
Qar yağdıoğlu da əyləş miş dilər.
Bir qədər sonra gənc ara baçı
da gəlib çıxdı. Sadı q can ara -
ba çını mehri ban lıq la qə bul
edib qo na qlara təqdim etdi.

Nahardan sonra məc lis -
dəkilərə armudu stəkan larda
pürrəng çay verildi. Bu za -
man Sadıqcan “Sehrli tar”ını
döşünə basıb məc lis də əy -
ləşən xanəndələri bir-bir oxut -
 du. Hacı Hüsünün gözəl səsi,
Əbdülbaqinin coşqun və
sürəkli zəngulələri, Sadıqcanın əzə mətli çal  ğısı gənc qonağı
heyrətə salmışdı. Məşhur xanəndələr oxuduqdan sonra Sadıqcan
arabaçıya dedi:

– Oğlum, növbə sənindir. Bizim üçün bir şey oxu.
Bu sözləri eşidən gənc arabaçı özünü itirmişdi. O, məclisdə

əy ləşən xanəndələrin adlarını çox eşitmiş, on la rın bir neçəsini
Malıbəyli kəndində məclislərdə, toy larda dinləmişdi. Usta xan ən -
də lərin yanında oxu mağı arabaçı ağlına sığışdıra bilmirdi. Necə
oxusun? Məgər onların yanında oxumaq asandır? Sadıqcan
qonağın çəkindiyini hiss edib mehribanlıqla dedi:

– Bacıoğlu, hamımız sənin səsinə qulaq asmaq istəyirik, çə -
kinmə, oxu.

Sadıqcanın sözləri arabaçı gənci ürəkləndirdi. O, “Segah”dan
baş qa bir şey bilmədiyini söylədi. Sadıqcan tarı “Segah” üstündə
kök lədi. Arabaçı gəncin oxuduğu “Segah” məclisdəkilərə xoş
gəldi, onu yer-yerdən alqışladılar. Məşədi İsi dedi:

– Bala, sən gəl bu arabaçılığı burax getsin, xanən dəlik sənətini
özünə peşə et, gözəl səsin var, hayıfdır. Şuşaya gəl, bizim “Xa -
nən dələr məclisi”ndə muğamat dan dərs al.
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Malıbəyli Həmid Qurbanov (1910)
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Sadıqcanın və Məşədi İsinin xanəndəliyə təhrik etdiyi bu gənc
son ralar Azərbaycanda məşhur xanəndə və görkəmli tarzən kimi
ta nınan Malıbəyli Həmid idi.

Həmid İmamqulu oğlu Qurbanov 1869-cu ildə Şuşa yaxın -
lığın  dakı Malıbəyli kəndində anadan olmuş dur. Səfalı, gözəl mən -
zə rəli Malıbəyli kəndi Qarabağın ən böyük kəndlərindən idi.
Ma lıbəyli kənd əhalisinin bir hissəsi o zaman arabaçılığı özünə
peşə etdiyindən Həmidin babası və atası da arabaçılıqla məşğul
ol muş dular. Gənc Həmid də atası kimi Yevlax–Şuşa arasında tacir -
lərin mallarını daşımaqla dolanırdı. Lakin bir xoş təsadüf onu bu
əzablı “peşədən” əbədi xilas etdi.

Malıbəyli Həmid Sadıqcanın evindəki qonaqlıq dan sonra Hacı
Hüsünün təşkil etdiyi “Xanəndələr məclisi”nə daxil olur. O,
burada məşhur sənətkarlar dan, xüsusən Hacı Hüsü və Məşədi
İsidən klassik Şərq və Azərbaycan muğamlarını öyrənir. Çox incə,
məla hətli səsi olan Həmid xanəndəlik sənətinə yiyələnməklə
yanaşı, eyni zamanda tar çalmağı da öyrənirdi. Onun ilk tar müəl -
limi Sadıqcan olmuşdur.

Həmid Şuşa məclislərində bir xanəndə kimi tanınırdı. O,
Şuşada ilk dəfə Nəcəfqulu ağanın məcli sində Hacı Hüsü, Məşədi
İsi və Sadıqcanla birlikdə çıxış etmişdi. Xan Şuşinski danışırdı:
“Atam mənə söyləyirdi ki, Nəcəfqulu ağanın qonaqlığında Həmid
elə bir “Rast” oxudu ki, hamı heyran qaldı. Hacı Hüsü dedi ki,
gələcəyin oxuyanı bu Malıbəyli balası olacaq”.

Bu məclisdən sonra Həmidi tez-tez xalq şənliklə rinə dəvət
edirlər. Malıbəyli Həmid bir çox illər toy şənliklərində və xalq
məclislərində məşhur tarzənlərdən Cavad bəy Xənəzəyski, Məşədi
Zey nal, sonralar isə Mə şədi Cəmil Əmirov və Qurban Pirimov ilə
ça lıb-oxumuşdur. Malıbəyli Həmid qüdrətli xanən də, eyni za man -
da gözəl tarzən və istedadlı aktyor olmuşdur. Ü.Hacıbəyovun Şuşa
şəhərində “Leyli və Məcnun”, Məşədi Cəmil Əmirovun Gəncədə,
Tiflisdə tamaşaya qoyulmuş “Seyfəl-Mülk” opera tamaşalarının
afişala rında onun adına tez-tez təsadüf edilir. Malıbəyli Həmid bu
operalarda bacarıqlı aktyor kimi çıxış etmiş, böyük rəğbətlə
qarşılanmışdır.
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Malıbəyli Həmid xalq şənliklərinin və toylarının xoş keçməsi
üçün əlindən gələni əsirgəməmişdir. O, çox vaxt məclislərdə özü
həm çalar, həm də oxuyardı. Gör kəmli müğənni Seyid Şuşinski
öz xatirələrinin birində bu barədə yazır: “Mən Həmid ilə üç dəfə
məclisdə çıxış etmişəm. Onun çalğısına söz yox idi. Həmiddə
gözəl xallar, guşələr və çox şirin barmaqlar vardı. O, xanən dəni
elə ustalıqla müşayiət edirdi ki, müğənni onun çalğısından həzz
alır dı”.1

O, bütün muğamları tarda ustalıqla ifa etsə də, əslində, məclis
xanəndəsi idi. Onun xüsusi bir zövqlə oxuduğu “Rast” və “Segah”
muğamları təkcə Azər baycanda deyil, bütün Zaqafqaziyada böyük
maraqla dinlənilmişdi.

Malıbəyli Həmid “Segah”ı şirin bir üslubda, ya nıqlı oxuması
ilə müasirlərindən fərqlənirdi. O, “Se gah”ı bir neçə variantda oxu -
yar mış. “Yetim segah”ı və “Orta segah”ı daha gözəl, özünəməxsus
orijinal bir şəkildə ifa edərmiş. Belə nəql edirlər ki, Həmid “Orta
se gah” oxuyanda dəsgahı tarın sarı simlərində “Müxa lif” his səsin -
dən başlayır, bir qədər gəzişdikdən sonra muğamın “Hasar” şö bə -
sinə keçirdi. O, “Hasar” üstündə elə nəfəslər, zərif xallar, həzin
gu şələr vurardı ki, hamı onu məftunluqla dinlərdi. “Müxalif”dən
“Hasar”a keç mək Həmidin “Segah” muğamına gətirdiyi yenilik
idi. Buna xanəndələr arasında “Həmid segahı” deyər dilər. O, eyni
zamanda “Rast” ifaçısı kimi daha məşhur idi.

XX əsrin əvvəllərində Həmid ailəsi ilə birlikdə Gəncə şəhərinə
köçür. Burada Malıbəyli Həmid Məşədi Cəmil Əmirovla tanış
olur. Onlar uzun müddət əmək daşlıq edirlər. Məşədi Cəmil tar
çalmaqla Həmidin ən yaxşı müşayiətçisi idi. Maraqlı burasıdır ki,
Məşədi Cəmilin oxumaq tərzinə daha yaxın bələd olan Malı bəyli
Həmid də Məşədi Cəmili tarda müşayiət etmişdir.

Hər iki istedadlı sənətkar Gəncə, Şəmkir, Qazax və Tiflis
şəhərlərində və onların ətraf rayonlarında toy və məclislərdə
müvəffəqiyyətlə çalıb-oxumuşdur. O zaman görkəmli müğənni
kimi məşhur olan Malıbəyli Həmid dəfələrlə İranın Rəşt, Ənzəli
şəhərlərinə dəvət olun muşdur.
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Malıbəyli Həmid qardaşı Əsgər Qurbanov və kamançaçı
Böyükkişi Əliyevlə birlikdə bir çox illər çalıb-oxumuşdur.1

1910-cu ildə Malıbəyli Həmid “Qrammofon” şirkətinin dəvəti
ilə Riqa şəhərinə getmiş və səsini vala yazdırmışdır. O, “Şur”,
“Rast”, “Yetim segah”, “Hüma yun” muğamlarını, bir çox təsnif
və el mah nı larını oxumuşdur. Tarı Malıbəyli Həmidin özü çalmış -
dı. Xan ən dənin qardaşı Əsgər Qurbanov da bir neçə muğamı onun
müşayiəti ilə oxumuşdur. Bu hadisədən bir neçə vaxt sonra,
yaradıcılığının ən səmərəli vaxtında Malıbəyli Həmidin səsi
batmışdır. Lakin o, qətiyyən ruhdan düş məmiş, tar çalmaq sənəti
ilə daha ciddi məşğul olmağa başlamışdır. Qarabağ məclislərində,
Gəncə toylarında və Tiflis şəhərində verilən konsertlərdə Malı -
bəy li Həmid Keçəçi oğlu Məhəmmədi, Zabul Qasımı, Musa
Şuşinskini, İslam Abdullayevi, Məşədi Məmməd Fər zəliyevi,
Məmmədqulu Şuşinskini, Bül bülü tarda müşa yiət etmiş və xalq
arasında “gözəl tar zən” adını ləya qətlə daşımışdır.

Ömrünün 40 ilini Azərbaycan milli musiqi mədə niyyətinin in -
ki şafına həsr etmiş Malıbəyli Həmid 1922-ci il mart ayının 22-də
Ağdamda vəfat etmişdir.

1Malıbəyli Həmidin qardaşı oğlu Muxtarın, öz doğma oğlu İmamqulunun, qı -
zı Ağcanın, əmisi oğlu İsmayılın da gözəl səsləri olduğunu söyləyirlər – müəllif.
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FİRİDUN ŞUŞİNSKİ
Əməkdar incəsənət xadimi

MƏŞƏDİ CƏMİL

Məşədi Cəmil Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tari -
xində görkəmli xidmətləri olan simalardan biridir. O,
gözəl tarzən, mahir müğənni, eyni zamanda istedadlı

bəstəkar və dirijor olmuşdur.
Məşədi Cəmil Kərbəlayı Əmiraslan oğlu Əmi rov 1875-ci ildə

Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. İlk təhsilini mədrəsədə almış
Cəmilin uşaqlıq və gənclik illəri maddi ehtiyac içərisində keç miş -
dir. On iki yaşında olarkən atası vaxtsız vəfat etdiyindən o, anası
Məşədi Yaxşı ilə altı başdan ibarət ailələrini dolandırmaq üçün
təhsilini yarımçıq qoymuşdur. Balaca Cəmil şəhərin “Torpaq mey -
dan”ında bişmiş noxud satmaqla ailəsinə kömək edirdi. Ağır ailə
vəziy yəti Cəmili məktəbdən ayırsa da, qəlbində musiqiyə olan
coşqun həvəsini sön dürə bilməmişdi. Əksinə, onun musiqiyə
meyili getdikcə daha aşkar hiss edilirdi.

Cəmil məhəllə toylarında saatlarla çalıb-oxuyan ları dinləyərdi.
Onu, hər şeydən əvvəl, tar aləti maraq landırırdı. O, toy olan salon
və eyvanlarda pəncərəyə, həyətdəki ağaclara dırmaşıb gözlərini
tarçalanın bar maq larına zilləyər, çalınan havalara, oxunan mah -
nılara diqqət yetirərdi. Onun musiqiyə olan həvəsi haqqında Şu -
şa da belə bir əhvalat söyləyirlər: “Bir gün Cəmilgilin qon  şu lu -
ğun da toy məclisi qurulur. Samovarlara qulluq etməyi Cə milə
həvalə edirlər. Cəmil çayniki dəmləmək üçün böyük bir sa mo -
varın altına qoyub lüləyini açır… Elə bu zaman xanəndə onun
çox sevdiyi mahnılardan birini oxuyur. Cəmil mətbəxin qapısını
açıb xanəndəni dinləyir… Sevdiyi mahnını dinləyə-dinləyə xəyala
dalan Cəmil samovarı unudur. Mətbəxdən qalxıb qonşu otağı
bürüyən buğ toydakı adamların diqqətini cəlb edir. Samovarın
yanına gələnlər suyun çaynikdən daşıb tö kül düyünü, Cəmilin isə
sakitcə dayanıb xəyala daldığını görürlər”.

129

M
�	

�d
i 
C

�m
il 

* 
Fi

ri
d
u
n
 �

u
	i

n
sk

i



Cəmil tar çalmaq arzusuna çata bilmirdi. Buna baxmayaraq,
ruh dan düşmür, ağacdan tara oxşar bir şey düzəldir, üstünə nazik
məftildən “sim” çəkir, toy larda öyrəndiyi havaları öz “tarı”nda
çalır, xoş səsi ilə zümzümə edirdi.

Məlum olduğu kimi o zamanlar Şuşa bütün Za qafqaziyada ti -
ca rət şəhəri kimi məşhur idi. Burada ticarətlə əlaqədar olaraq
sənətkarlıq da inkişaf etmişdi. Şəhər yoxsulları öz uşaqlarını
məktəbdə oxuda bilmə diklərindən onları alış-verişlə məşğul
olmağa, sənət öy rənməyə qoyardılar. Yeganə oğlunun gələcəyini
düşü nən Məşədi Yaxşı arvad da Cəmili şəhər dərzilə rindən birinə
şagirdliyə verir.

Cəmil paltar biçib tikməyi öyrənir, sifarişlər qəbul edir, be -
ləliklə, şəhərdə ən qabiliyyətli ustalardan biri kimi tanınır. Bir
mü d  dət sonra dərzi dükanı açır. Onun müştərilərinin sayı gün -
 dən-günə artırdı. Get-gedə Cəmi lin maddi vəziyyəti yaxşılaşır.
Hətta o, şəhərin “Çöl Qala” məhəlləsində ikiotaqlı ev də tikdirir.
Bir sözlə, Cəmil kasıbçılığın daşını birdəfəlik atır. Lakin musiqiyə
da xilən duyduğu ehtiyac onu narahat edir, düşündü rürdü. O, şə -
hər də məşhur dərzi yox, adlı-sanlı bir musiqiçi-tarzən kimi tanın -
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maq arzusunda idi. Cəmil bu məqsədlə tar çalmağı öyrənir. Cə -
mil in tar müəllimi Sadıqcan olmuşdur.

Dövrünün bir çox sənətkarları kimi Cəmil də bö yük musi qi -
şü nas Nəvvabdan klassik Şərq muğamla rının sirlərini əxz edir. Bir
müd dət sonra isə o, dərzilik sənətindən tamam uzaqlaşıb tar -
zənliklə məşğul olur. Şuşa məclislərində ilk dəfə xanəndə Qaragöz
Zül füqarla çalıb-çağırmağa başlayan Məşədi Cəmil tezliklə Qara -
bağ, Şəki və Şirvanda həm tarzən, həm də xanəndə kimi din -
ləyicilərin sonsuz məhəbbətini qazanır. Şübhə siz ki, Məşədi
Cəmilin bir tarzən kimi yetişib ad-san çıxarma sında Sadıqcanın
bö yük zəhməti olmuşdur. Bö yük tar zən Nəvvabın musiqi məc -
lisin də olarkən başqa tarzən lər kimi Məşədi Cəmilin də musiqi
təhsili ilə məşğul olmuşdur. Ona tarzənliyin sirlərini öyrətmişdir.

1907-ci ildə Məşədi Cəmil Gəncə şəhərinə köçür. Yerli
musiqiçilər ilə yaxından tanış olur, beləliklə, şəhərin musiqi həya -
tın da görkəmli rol oynayır. Məşədi Cəmil Gəncə məclislərində
Məşədi Məmməd Fərzəli yevi, Malıbəyli Həmidi, Musa Şuşin -
skini, son ra lar isə Bülbülü və Seyid Şuşinskini öz sədəfli tarı ilə
müşayiət etmişdir. Bütün mahalda gözəl tarzən və mahir bir mü -
ğənni kimi məşhur olan Cəmili hamı öz şənliklərində, məc lis lə -
rin də görmək istəyirdi. O zaman xalq arasında deyərdilər: “Cəmili
mə clisə dəvət edən uduzmaz”. Çünki Cəmil tar çalmaqla bərabər,
həm də oxuyurdu. Məclislərdə Cəmil çox zaman Malıbəyli
Həmidi, Malı bəyli Həmid isə Məşədi Cəmili tarda müşayiət edər -
di. Bu məşhur sənətkarların məclisinə düşən dinləyicilər özlərini
bəx tiyar hesab edərdilər.

1910-cu ilin ilk aylarında Məşədi Cəmil bir qrup musiqiçi ilə
Ri qa şəhərindəki “Qrammofon” şirkətinə dəvət olunur. Burada o,
bir sıra muğam və türk mahnılarını vala yazdırır. Məşədi Cəmil an -
 caq tarçalan kimi qalmaq istəmirdi. O, Gəncədə yaşadığı müd dət
ərzində tədricən qarmon, kamança, skripka və pianoda çalmağı da
öyrənmişdi. Onun yaradıcılıq planları geniş idi. Cəmil dərk edir  di
ki, dövrünün qabaqcıl bir musiqiçisi olmaq üçün ona birinci növ -
bədə musiqi təhsili və not savadına yiyələnmək vacibdir. 1911-ci
ildə o, musiqi təhsili almaq üçün Türkiyənin İstanbul şəhərinə ge -
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dir. İki ilə yaxın İstanbulda yaşa -
yır. Bu müddət ərzində həm mu -
siqi təhsili alır, həm not sa  va-
  dına yiyələnir, həm də Av ro pa
musiqisi ilə yaxından tanış olur.

Məşədi Cəmil Türkiyədə ol -
du ğu illərdə Azərbay can musi -
qisi  nin qızğın bir təbliğatçısı
kimi çıxış edir. Onun İstanbulda
ver diyi kon sertlər böyük rəğbətlə
qar şılanır. Məşədi Cəmil bur a -
dakı kon sertlərində klassik Azər -
ba ycan muğam və təsniflərini
məlahətli səslə oxuyur, tarda isə
solo çalırdı. Türklər tarı sinə
üstə tutub çalmağı ilk dəfə
Məşədi Cə milin ifasında gör -
müşlər. O za man İsta nbul mət -

bu atında Mə şədi Cə milin türkləri valeh edən çalğısı haq qında sə -
mimi rəylər yazılmışdı. Məşədi Cəmil İstanbulun musiqi ictimaiy -
yəti qarşısında Qafqaz musiqisi haqqında dəfələrlə məruzə etmişdi.
Cəmilin Azər baycan musiqisi və onun məşhur nümayəndələri
haq qındakı çıxışı türk musiqişü naslarını heyran qoymuşdu. İstanbulun
ən nüfuzlu jurnallarından biri olan “Şəhbal” sənətkarın tarla bir -
likdə şəklini vermiş, haqqında böyük məqalə çap et mişdi. Məqalənin
müəllifi Türkiyənin məşhur musi qişünası Rauf Yekta bəy yazmışdı:
“Qafqazın ən məş hur musiqi sənətkarlarından olan Cə mil bəy not
öyrənmək və osmanlı musiqisini tədqiq etmək məq sədi ilə Gəncə
şəhərindən bizə qonaq gəlmişdir. Biz onun vasitəsi ilə Qafqaz
diyarının musiqisi haqqında olduqca qiymətli məlumatlar əldə
etdik”.1

Azərbaycan musiqisi tarixində ilk dəfə muğamları nota
salanlardan biri məhz Məşədi Cəmil olmuşdur. O, hələ 1912-ci

Məşədi Cə mil Əmirov

1 Rauf Yekta bəy. Qafqaziyədə musiqi. “Şəhbal” jurnalı, İstanbul, 1912-ci
il, № 59, səh. 210.
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ildə İstanbulda yaşadığı vaxt “Heyratı” muğamını nota salıb, “Şəh -
bal” jurnalının səhifələrində çap etdirmişdi. Azərbaycan mu ğam və
mahnılarının Məşədi Cəmil tərəfindən nota köçürülməsini qiy  mət -
ləndirən Rauf Yekta bəy həmin məqaləsində deyir: “… Bu sətirlərin
müəllifi Cəmil bəy Əmirovun nota saldığı “Heyratı” muğamını
“Şəhbal”ın bu nömrəsində (59-cu nömrəsində) çap etdir mişdir. Biz
Cəmil bəydən Qafqaz musiqisinin bir çox not yazı larını, həm də bu
musiqiyə aid bəzi etnoqrafik məlumatları al mı şıq.

Cəmil bəy İstanbuldan vətəninə qayıdarkən Qaf qa zın ən gözəl
şərqilərini nota salıb bizə göndərəcəyini vəd etmişdir. Biz bununla
bizə yabançı olmayan Qaf qaz şərqiləri ilə dinləyicilərimizi şad
edəcəyimizə ümid edirik”.1

Məşədi Cəmil Türkiyədə təhsil aldığı müddətdə Şərqdə məşhur
olan musiqi alətlərindən ud və kanonda çalmağı da öyrənmişdi. 1913-
cü ildə doğma vətəninə qayıdan Məşədi Cəmil özü ilə bu iki aləti də
gətirmişdi.

Zəngin sənət təcrübəsi ilə vətənə qayıdan istedadlı sənətkar
Gəncənin musiqi həyatında geniş fəaliyyət göstərir. O, 1913-cü ilin
yayında şəhər musiqiçilərinin iştirakı ilə bir neçə Şərq konserti təşkil
edir. Onun həmyerliləri qarşısında özünəməxsus incə bir məharətlə
türk şərqiləri oxuması, ud və kanonda bir neçə muğamı gözəl çalmağı
dinləyiciləri valeh edir. Sonralar həmin günləri xatırlayan qocaman
xanəndə Musa Şuşinski demişdir: “Mən Məşədi Cəmili uşaqlıqdan
tanıyırdım. Biz Şuşada qonşu idik. O, muğamları həm gözəl bilir, həm
də zövqlə çalardı. Olduqca savadlı idi. Mahnıları elə məharət və
ustalıqla oxuyurdu ki, adam heyran qa lır dı. O, kanonda “Bayatı-Şiraz”
çalanda dinləyicilər onu səhnədən buraxmazdılar”.2

Məşədi Cəmil Azərbaycan musiqisinin bir çox sahələrində
hərtərəfli fəaliyyət göstərməklə teatr sənə timizin inkişafında da
mühüm rol oynamışdır. O, Şuşa da və Gəncədə olarkən Üzeyir
Hacıbəyovun opera və operettalarında Məcnun, Zeyd, Kərəm, Rza
bəy və başqa rolları müvəffəqiyyətlə oynamış, teatr orkestrlə rinə
dirijorluq etmişdir.
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1 Rauf Yekta bəy. Qafqaziyədə musiqi. “Şəhbal” jurnalı, İstanbul, 1912-ci il,
№ 59, səh. 210.

2 M.Şuşinskinin xatirələri DƏİ arxivindədir – red.
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Məşədi Cəmilin Azərbaycan musiqi tarixində bir bəstəkar kimi
də müəyyən xidmətləri olmuşdur. O, 1915-ci ildə “Seyfəl-Mülük”
operasını yazır və əsəri ta ma şaya qoymaq üçün bir çox xanəndə
və musiqiçiləri Gəncəyə dəvət edir. “Seyfəl-Mülük” operasının ilk
rejis soru SSRİ Xalq artisti Sidqi Ruhulla bu tamaşa haq qında yaz -
mış dı: “1915-ci ildə Gəncədə Məşədi Cəmil Əmirovun “Seyfəl-
Mü lük” operasını tamaşaya qoymaq üçün hazırlıq görürdük. Bu
məqsədlə görkəmli xanəndə və sazəndələrdən Ələsgər Abdullayev,
Məcid Behbudov və başqalarından ibarət bir qrup təşkil et miş dik:
“Sey fəl-Mülük” operasının rollarını bu adamlar arasında bölüş -
dür  dük. Operanın qəhrəmanlarından olan gənc Səadətin rolunu ifa
etmək üçün məlahətli və incə səsli bir qız lazım idi. Bu isə bizim
işimizi çox çətinləşdirirdi.

Xeyli axtardıqdan sonra, nəhayət, artistlərə rəğbət bəsləyən
gənc bir oğlanı bizə nişan verdilər. O zaman həmin gəncə el ara -
sın da “Xanəndə Bülbül” deyirdilər. M.C.Əmirovun vasitəsi ilə
Bülbülü çağırtdırdıq”.1

Bülbülə qız rolunda çıxış etmək təklif olunanda o:
– Necə, arvad tumanı geymək? Bu ki kişi üçün biabırçılıqdır!

– deyə əsəbiləşmişdi.
Lakin Məşədi Cəmilin xahişindən sonra Bülbül qız rolunda

oy namağa razılıq vermişdi. Sonralar bu hadisəni xatırlayan Bülbül
yaz  mışdı: “Mənim səhnəyə çıxmağıma aşağıdakı hadisə səbəb ol -
muş dur: mənim Gəncə dostlarımdan tarzən Məşədi Cəmil musiqili
əsər yazmışdı. Müəllimimə qarşı olan hörmətimə görə onun
əsərində qız rolunda çıxış etməyə razılıq verdim. O zaman aktyor
qüvvəsinə olduqca ehtiyac olduğundan mənə iki rol verdilər: bir
pərdədə mən vəzirin oğlu, digərində isə qız rolunda çıxış etdim”.2

“Seyfəl-Mülük” operası Gəncədə iki dəfə oyna nılan dan sonra
1916-cı il iyun ayının 3-də Tiflis şəhə rində “Kazyonnı teatr”ın
binasında (hazırda Z.Paliaş vili adına Opera və Balet Teatrı)
göstərilmişdi. Mə şədi Cəmil operanın tamaşasında dirijorluq
etmişdi. Sidqi Ruhulla ya  zır ki, tamaşa salonu ada   m la dolu idi.
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1 “Kommunist” qəzeti, 1957-ci il, № 304.
2 Bülbül. Artistin yolu. “Bakinski raboçi” qəzeti, 16 mart 1938-ci il, № 61.
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Azər bay  canlılardan baş -
qa erməni, gürcü, ruslar
da gə l mişdilər.1 Ope ra -
nın istər musiqisi, istərsə
də ar tistlə rin yaxşı oy -
na ma sı xalqa xoş gəl -
diyin dən tamaşa bir neçə
dəfə gö s tərilmişdi.

Tiflis qastrollarından
so   nra Məşədi Cəmil
gənc xanəndə Bülbül ilə
İrə vana qastrol səfərinə
çıxır. Bül bülün insanı
valeh edən incə səsi,
Mə şə di Cəmilin şirin
çalğısı İrə  van ta maşa -
çı ları tə rəfin dən böyük
rəğ bətlə qar şılanmışdı.

Məşədi Cəmil yeni -
dən Gəncəyə qayıdır.
Bu rada onun rəh bərliyi
ilə musiqili gecələr, teatr tamaşaları və konsertlər verilərdi. Məşədi
Cəmil şəhərin xanəndə və çalğıçılarını ətrafına toplayıb, onlarla
yaxından məşğul olardı. O, öz mənzilində tez-tez muğamat ge -
cələri, yaxşı oxuyan və çalanların müsabi qə lə rini elan edib ən
yaxşı ifaçıları mükafatlandırardı. Lakin bütün bu tədbirlər Məşədi
Cəmili qane etmirdi. O, Gəncədə musiqi mək təbi yaratmaq, gənc
musiqi istedadlarını toplayıb onlara elmi əsaslar üzərində musiqi
təlimi öyrətmək arzusunda idi. Məşədi Cəmil bu məqsədə çatmaq
– yəni Gəncədə musiqi məktəbi açmaq üçün dəfələrlə Yeli zavetpol
qubernatoruna müraciət etmiş, hətta Qafqaz canişinlərinin qə   -
bulun da olmuşdu. Lakin ona öz nəcib arzusunu həyata keçirməyə
imkan verilmədi. Əlbəttə, bu, təəccüb lü hadisə deyildi. Çünki
bürokrat çar mə murları rus olmayan xalqların mədəni inkişafına
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1“Kommunist” qəzeti, 1957-ci il, № 304.

Məşədi Cəmil kanon çalarkən. 2015
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müx təlif bəhanələrlə maneçilik törədirdilər. Bunu başa düşən
Məşədi Cəmil ruhdan düşmədi, öz şəxsi maddi imkanları əsasında
“Muğamat kursu” açdı. Buraya gənc istedadları dəvət edib, onların
musiqi təhsili ilə məşğul olmağa başladı.

Məşədi Cəmilin çəkdiyi zəhmət hədər getmədi. Bir çox cavan
mu siqiçilər onun təlimi sayəsində görkəmli sənətkar kimi Azər -
baycan musiqisini inkişaf etdir məkdə əvəzsiz xidmətlər gös -
tərdilər. Seyid Şuşinski, Bülbül, Zülfü Adıgözəlov, Əli Cavad oğlu,
Əbdürrəh man Fərəcov və Musa Şuşinski kimi xanəndələrin bir
sənətkar kimi püxtələşməsində Məşədi Cəmilin müəy yən rolu
olmuşdur. Mənim heç yadımdan çıxmaz. Günlərin birində, Şuşada
Seyid Şuşinski bizdə qonaq olarkən mən ona keçmiş sənətkarların
şəkillərini gös tərirdim. O, xüsusi bir maraqla sənət dostlarının
şəkil lərinə baxırdı, baxdıqca gah çöhrəsi tutulur, gah açılır, gah da
dodaqlarında təbəssüm görünürdü. Birdən o, şəkillərin içərisində
Məşədi Cəmilin 1912-ci ildə İstan bul şəhərində çəkdirdiyi şəkli
görəndə ayağa qalxıb otaqda fikirli-fikirli o baş-bu başa var-gəl
etdi. Sonra yenidən Məşədi Cəmilin şəklinə heyrətlə baxdı. Bir
qədər keçməmiş yaş damcıları şəklin üstünə töküldü.

– Ağa, nə üçün bütün sənət dostlarının şəkilləri içərisində
Məşədi Cəmilin əksini görəndə əhvalınız dəyişdi? – deyə
soruşdum.

Seyid Şuşinski dərindən köksünü ötürdü, dəsmalı ilə üzünü
isladan göz yaşını silib dilləndi: “Eh… hanı o keçən günlər, gənc -
lik illəri? Hanı Məşədi Cəmil… Məşədi Cəmilin adı çəkiləndə
gəncliyimin ən xoş gün ləri bir-bir gözümün önündən keçir. Gəncə
məclisləri, Tiflisin gecələri, Barjomi, Kislovodski, Şuşa yaylaqları
– hansını deyim? Bu yerlərin hər daşına, hər bağçasına, coşqun
sularına baxsan Məşədi Cəmil ilə keçirdiyimiz günlərin əksini
görərsən.

Məni xanəndəlik sənətinə sövq edən, musiqiyə həvəsləndirən
Məşədi Cəmil olmuşdur. Məşədi Cəmil Şərq musiqisinə dərindən
bələd olan mahir musiqi şünas, həm də çox şirin oxuyan və çalan
idi. O, “Rast” muğamını mayedə, “Segah”ı, “Şikəsteyi-fars”ı və
“Şur”u pəsdən yaxşı oxuyardı. Məşədi Cəmil Hacı Hüsünün,
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Məşədi İsinin, Əbdülbaqinin (Bülbülcanın) xalları və guşələrini
mənə öyrədərdi. Bir də Məşədi Cəmil ol duqca mədəni, ağıllı,
ürəyiaçıq və qonaqpərvər bir insan kimi bütün Qafqaz musiqiçiləri
arasında məşhur idi. – Seyid Şuşinski bir qədər susduqdan sonra
yenidən ah çəkib dedi: – Bəs belə bir gözəl insanın, yaxşı sənət -
karın şəklinə ötəri baxmaq olarmı? Bax buna görə də əhvalım
pərişan oldu”.

Görkəmli müğənni Bülbül də Azərbaycan musiqisi və onun
görkəmli nümayəndələri haqqındakı çıxışla rında Məşədi Cəmilin
adını hörmətlə çəkir, onun sənət karlıq qabiliyyətinə yüksək qiymət
verirdi. Bülbül Məşədi Cəmili özünün ilk müəllimi hesab edirdi.
Bülbül “Muğamat və xalq havaları haqqında” sərlövhəli məqa -
ləsində yazmışdı: “Mən 15 yaşında olarkən Məşədi Cəmil ilə qız
toyuna getmişəm. O, “Mahur” çaldı, mən oxuyub “Zəminxarə”yə
çıxdım. Sonra gördüm ki, bir nərdivan gətirdilər ki, aşağı düşəm.
Lakin Məşədi Cə mil məni usta yolla “Zəminxarə”dən mayeyə
endirdi. Mən onda bildim ki, o, məni öyrətmək üçün oxudur”.1

Məşədi Cəmil həqiqi xalq sənətkarı kimi respub likamızın
musiqi həyatında yaxından iştirak etmişdir.

Xalqın sənətkara verdiyi geniş imkanlardan ruhla nan musiqiçi
yerli əhaliyə mədəni xidmət məqsədi ilə 1921-ci ildə Gəncədə
dram truppası yaradır. Truppa iki ilə yaxın bir müddətdə Gəncə,
Şəki, Qazax mahalla rın da zəhmətkeşlərin qarşısında musiqili
dramlar, opera tamaşaları ilə çıxış etmiş, yerli əhalinin rəğbətini
qa zanmışdı.

Məşədi Cəmilin arzusu musiqi məktəbi açmaq idi. Nəhayət, o,
bu arzusuna da çatdı… 1923-cü ildə onun təşəbbüsü və yaxından
köməyi ilə Gəncədə musiqi məktəbi açıldı. Birinci il məktəbə 39
tələbə qəbul olun muşdu.2 Son dərəcə gözəl təşkilatçılıq qabiliyyəti
olan Məşədi Cəmil həmin məktəbin ilk direktoru (1923–1928)

1 Bülbül. Muğamat və xalq havaları haqqında (əlyazması). Azərbaycan
MEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun arxivi, qovluq № 41, 68.

2 К.Сафаралиева. Музыкальное образование в Азербайджане. Азер-
байджанская музыка (Сборник статей). Москва, 1961 г., стр. 293.
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olmuşdur. Bundan əlavə o, mək -
təbdə tardan dərs demiş, həm də
xalq çalğı alətlərindən ibarət or kes -
trə rəhbərlik etmişdir.1 Sonralar bu
məktəb böyüyərək 1928–29-cu təd -
ris illərində musiqi texnikumuna
çev ril mişdi. Bu məktəbi qurtaran bir
sıra tələbələr sonralar Azər bay can -
da musiqiçi kimi məşhur ol muş lar.2

Məşədi Cəmilin sənətkarlığı,
sözün həqiqi məna sında, milli sənət
idi. Bu sənət, hər şeydən əvvəl,
mənsub olduğu xalqın nəcib hiss və
duyğularını əks etdirmişdir. Məhz
buna görə də onun istər çalıb-oxu -

mağı, istərsə də musiqili əsərləri həmişə rəğbətlə qarşıl an mışdır.
Azərbaycan milli teatrının professional mədəniy yət ocağı sə -

viy yəsinə yüksəlməsində də Məşədi Cə milin müəyyən xidmətləri
olmuşdur. O, artist kimi fəa liyyət göstərmiş, həm də ilk milli
operetta yazan lardan biri kimi tanınmışdır. Onun “Seyfəl-Mülük”
operasın dan çox sonralar yazdığı “Namuslu qız” (1923) operet -
tası da Gəncədə müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyul muşdur.

Gözəl librettosu və musiqisi olan “Namuslu qız” əsəri bir neçə
il Gəncə teatrının repertuarında möhkəm yer tutur. Əsərin şöhrəti
hər yana yayılır. Bir çox teatr kollektivi əsəri oynamaq üçün
müəllifə müraciət edir. Odur ki 1924-cü ildə “Namuslu qız” ope -
rettası ayrıca kitabça şəklində çap edilərək Azərbaycanın bir çox
yerlərinə göndərilir. Operetta Şuşada, Ağdaşda, Şəkidə, Bərdədə,
Zaqatalada, Ağdamda və Tiflisdə tamaşaya qoyulur. Bu şəhərlərin
musiqi ictimaiyyəti və teatr truppaları çoxlu məktub və teleqramlar
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Məşədi Cəmilin oğlu SSRİ

Xalq artisti, bəstəkar 
Fikrət Əmirov

1 К.Сафаралиева. Музыкальное образование в Азербайджане. Азер-
байджанская музыка (Сборник статей). Москва, 1961 г., стр. 293.

2  Məşədi Cəmilin oğlu Fikrət Əmirov, eləcə də Qənbər Hüseynli, Telman Hacı -
yev, Zərif Qayıbov bu məktəbin yetişdirmələridir – müəllif.
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göndərib əsərin müəllifini hərarətlə təbrik edirlər. Azərbaycanın
Əmək dar artisti Mürşüd Həşimli “Namuslu qız” operet tasının
Şuşada ilk tamaşasını belə xatırlayır:

“1924-cü ilin yayında Zülfüqar Hacıbəyov ailəsi ilə Şuşaya
dincəlməyə gəlmişdi. O, Şuşanın səhnə həvəs karlarını ətrafına
toplayıb bir tamaşa verməyi məsləhət gördü. Belə qərara alındı ki,
“Aşıq Qərib”i oynayaq. Lakin Qəribi oynamaq üçün qız lazım idi.
Çox axta rışdan sonra qarmonçalan Kamra Bəyimi1 tapdıq. Onun
iştirakı ilə “Aşıq Qərib”i göstərdik.

Üçüncü pərdənin fasiləsində dedilər ki, Gəncədən məşhur tar -
ça lan Məşədi Cəmil gəlib, özü də tamaşa salonunda əyləşibdi.
Tama şa qurtardıqdan sonra o, səhnəyə gəlib Zülfüqar bəyi və bizi
təbrik etdi.

Sabahısı günü Məşədi Cəmil teatra gəlib bizimlə söhbət etdikdən
sonra masanın üstünə təzə çap olun muş bir kitab qoyaraq dedi:

– Bu, mənim təzə əsərimdir.
Teatrın artistləri əsərlə tanış oldular. Təzə əsərin adı “Namuslu

qız” idi. Bir neçə gündən sonra əsəri tamaşaya qoyduq. Mən Hacı
Sa dıq rolunda çıxış etdim. Tamaşaya müəllif özü dirijorluq edirdi.
Tamaşa günü adam həddindən artıq çox idi. Əsərin axırında tama -
şaçılar Məşədi Cəmili səhnəyə çağırıb onu həra rətlə qarşıladılar.
Həkim Kərim bəy Mehmandarov Şuşa camaatı adından müəllifi
təbrik etdi… Məşədi Cəmilə çoxlu gül dəstələri verdilər.

“Namuslu qız”ı bir neçə dəfə oynadıqdan sonra Məşədi
Cəmilin iştirakı ilə “Leyli və Məcnun” operasını verdik. O gecə
Cəmil Məcnun rolunu məharətlə oynadı.

Yayın axır günlərində Məşədi Cəmili Bakıya dəvət etdilər.
“Namuslu qız” Bakıda oynanıldı. Mənim Məşədi Cəmil ilə ikinci
görüşüm 1925-ci ildə yenə Şu şada olmuşdur. O zaman böyük
şairimiz Füzuliyə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə keçirildi. Həmin
gecəni məş hur müğənnimiz Bülbül təşkil etmişdi. Bülbül Füzulinin
şərəfinə xorla ifa olunan bir mahnı düzəltmişdi. Mah nının sözləri
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1Kamra Bəyim (1900–1964) məşhur el xanəndəsidir. O, opera tama şa -
larında da çıxış etmiş, 1930–1931-ci illərdə Bakıda bir neçə dəfə konsert
vermişdir – müəllif.
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Cabbar Qaryağdıoğlunun,
musiqisi isə Bülbülün idi.
Gecədə dinləyicilər tərə -
findən mə həb bətlə qar şı -
lanan Mə şədi Cəmil Füzu -
li nin söz lərin  dən ibarət bir
türk təsnifi oxu du. Həm də
tarda “Se gah” çaldı”.1

Məşədi Cəmil istedadlı
xa nəndə-tarzən idi. Onun
xoş, məlahətli səsindən sa -
vayı, tar çalmaq sahəsində
orijinal xüsusiy yətləri var idi.
Hər şeydən əvvəl, o, Azər -
 baycan musiqi mə dəniy yəti
tarixində gör kəmli bir tarzən
kimi daha çox mə ş  hur
olmuşdur. Mə şədi Cə  mil

uzun illər Qaragöz Zül  füqar, Seyid Şuşinski, Bül  bül, Musa Şuşinski,
Malı bəyli Həmid və Əsgər, Əli Cavad oğlu kimi məşhur mü -
ğənniləri tarda müşayiət etmiş, həm də bir tarzən-solist kimi
müasirləri ara sın da fəxri yer tutmuşdu.

Məşədi Cəmil böyük tar zən Sadıqcanın tar mək təbinin ən
görkəmli davam çılarından biri idi. O, bütün muğamları çox gözəl
çalardı. Onun tarından qopan xoş sədalar insanın qəlbini həyəcanla
doldurardı. Çünki o, tar ifaçılığının ən mürəkkəb və çətin
texnikasına yiyələnmiş bir usta idi. Məşədi Cəmilin tarda çaldığı
“Segah” daha məşhurdur. O da öz çalğısı ilə sübut etmişdir ki,
muğamatın çox mürəkkəb nüanslarını (səs əlamətlərini) tarda
müvəffəqiyyətlə vermək olar.

Məşədi Cəmil nadir istedad sahibi olmaqla bərabər, həm də
yüksək mənəviyyatli, nəcib, xeyirxah insan, qayğıkeş bir müəllim
idi. Məşədi Cəmilin gənc ifaçılara məsləhətlər verməsi, həssas
sənətkar qəlbi ilə kömək etməsi və onları ruhlandırması haqqında
Azərbaycan SSR Xalq artisti Solmaz Orlinskaya öz xatirələrində

Sağdan: Məşədi Cəmil, xanəndə
Malıbəyli Əsgər və b. 

1 Mürşüd Həşimlinin xatirələri F.Şuşinskinin DƏİ arxivində saxlanılan
şəxsi fondundadır – red.
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belə yazmışdır: “Səhnə arxasında gəlib məni təbrik edənlər çox
olurdu. Mən bu adamların kim olduqlarını bilmirdim. Bəzi vaxt qaçıb
gizlənirdim ki, məni görüb tanımasınlar. “Namuslu qız” operettasının
müəllifi Məşədi Cəmil Əmirov da gəlib məni təbrik elədi, qucaqlayıb
alnımdan öpdü və mənə dedi: “Çox yanıqlı səsin var. Adam qulaq
asanda təsirlənir, qüssə ona güc gəlir. Bir opera yazmaq fikrindəyəm.
Çalışacağam ki, sənin ruhuna uyğun bir rol yaradım.

Məşədi Cəmil əlimi bərk-bərk sıxıb getdi”.1

Məşədi Cəmil bütün varlığı ilə xalq musiqisinə bağlı olmuşdur.
O, sənət yollarında fədakarlıq göstər miş, xalqın məhəbbətinə həs -
sas ürəklə yanaşmışdır. Onun musiqi yaradıcılığı xalq musiqisinin
zən gin ənə nələri üzərində qurulmuşdur. Başqa sənət dostları kimi
Məşədi Cəmil də dərin zövq, yüksək həvəs və böyük məhəbbətlə
ça lıb-oxuduğu muğam və el mahnılarının gözəl səslənməsinə az
əmək sərf etməmişdi. Görkəmli səhnə ustası Sidqi Ruhulla
yazmışdı: “… Məşədi Cəmil öz dövrünün ən qabaqcıl və
maarifpərvər adamlarından biri idi. Xanəndəlik etməzdi, lakin
gözəl oxuyardı. Tar, ud və kanon alətlərini çalmaqda misilsiz usta
idi. Məşə di Cəmil səhnəni çox sevərdi, özü çox xeyirxah adam
idi. Mənim aktyorluğuma qiymət qoyardı, yaradıcılı ğım haqqında
gözəl məsləhətlər və göstərişlər verərdi”.2

Məşədi Cəmil Əmirov XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniy -
yətinin görkəmli xadimləri içərisində mahir bir bəstəkar, qayğıkeş
müəllim, istedadlı müğənni və gör kəmli tarzən kimi şərəfli yer
tutur. O, mənalı ömrünün 40 ilini milli incəsənətimizin tərəqqisinə
həsr etmişdir. Onun keçdiyi yol gərgin, ağır mübarizə, arası kəsil -
məz axtarışlarla dolu olmuşdur. Bu yol həm də oxumaq, öyrən -
mək, klassik Şərq musiqisinin ənənələrini mənim səmək, yük   səl t-
 mək yolu idi. Müasir Azərbaycan ifaçı ları və bəstəkarlar bu yola
nəzər salsalar, şübhəsiz ki, çox şey öyrənə bilərlər.

İstedadlı sənətkar Məşədi Cəmil Əmirov 1928-ci ildə Gəncə
şəhərində vəfat etmişdir. Onun zəngin irsi bu gün də Azərbaycan
milli mədəniyyətinin yüksəlmə sinə kömək edir. Məşədi Cəmilin
adı və əməlləri bu gün yüz minlərlə musiqi sevən azərbaycanlılar
tərəfindən hörmətlə yad edilir.
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1 R.Şahvələd. Solmaz. Bakı, 1962, səh. 8.
2 S.Dadaşov. Azərbaycan Opera və Balet Teatrı. Bakı, 1958, səh. 19.
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FİRİDUN ŞUŞİNSKİ
Əməkdar incəsənət xadimi

QURBAN PİRİMOV

Qurbana göndərin xəbəri gəlsin,
Sənət ordusunun yavəri gəlsin.
Qurduğum məclisə etsin tamaşa,
Kimin sənətdə var hünəri gəlsin.

Məmməd Rahim

Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində Sadıq can,
Malıbəyli Həmid, Məşədi Zeynal, Məşədi Cəmil kimi
sənətkarlarla yanaşı, adı iftixarla çəkilən Qurban Piri -

mov öz sədəfli tarı ilə yetmiş il doğma xalqına xidmət etmişdir.
Qurban 1880-ci ilin oktyabr ayında Qarabağın Gülablı kən din -

də dünyaya gəlmişdir. Gülablı kəndi aşıqlar yurdudur. Valeh, Ab -
bas qulu, Nəcəfqulu kimi  görkəmli aşıqlar bu kənddə doğul muşlar.

Qur banın atası Baxşəli kişi XVIII əsrin məşhur sənətkarı Aşıq
Valehin nəvəsi idi. Baxşəli kişi balabançı, onun böyük oğlu Ağalar
isə saz aşığı idi.

Qurban hələ kiçik yaşlarından xalq musiqisini sevmişdir. O,
əvvəlcə balaban, sonra isə nağara, zurna və saz çalmağı öyrən miş -
dir. Çox sonralar Qurban Pirimov uşaqlıq illərini xatırlayaraq
deyir di: “Mənim bütün həvəsim tara idi. Tardan başqa heç bir şey
məni maraqlandırmırdı”.

Açıqfikirli kəndli olan Baxşəli kişi oğlu Qurbanı Ağdamda rus-
tatar məktəbinə qoymuşdu.

Qurban hələ məktəbdə oxuyarkən dəfələrlə Şuşa şəhə rinə ge -
dər  di. O zamanlar Şuşada Hacı Hüsü, Mə şədi İsi, Keştazlı Həşim,
Şah  naz Abbas kimi məşhur xanəndələr, Sadıqcan, Cavad bəy,
Zey nal kimi tarzən lər, Mirzə, Hacı bəy kimi kamançaçılar məclis -
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lər də və şəhərin səfalı yerlərində çı -
xış edirdilər. Şuşa ba za rına zoğal,
ar  mud satmağa gedən ba la ca Qurban
bu məşhur sənə tkar ları din  ləməyə can
atardı. Şuşanın mu   siqi həyatını görən
və ona heyran olan Qurban bir daha
kən də qayıtmaq is tə mirdi. O, on üç
ya şında ikən mək təbi tərk edib Aşıq
Ab basquluya qoşu lub Şuşaya gedir,
iki səbət də Gülablı armudu aparıb
sa tır, özünə tar alır. Aşıq Abbasqulu
Qur banı tar zən Sadıqcanın yanına
apa rır. Sadıq can öz dostunun xahişi
ilə gənc Qur banın tar çalmağını din -
ləyir. Onun iri əlləri, uzun barmaq la rı, güclü biləyi məşhur tarzənə
yaxşı təsir bağışlayır. Sadıqcan qı sa müddət ərzində Qurbana
zəngin muğam yollarını öy rə dir. Müəl li min səyi hədər getmir. On
beş yaşlı gənc Qurban bü tün Qarabağda ta nınmağa başlayır. O,
Qarabağın kənd toylarında xanəndə Əkbər Xa muş oğlunu müşayiət
edir. Sonralar gözəl xanəndə İslam Ab dul layevlə tanış olur, onun
dəstəsinə qoşulur.

Daha bir neçə il keçir. 1905-ci ilin payızında bö yük müğənni
Cab   bar Qaryağdıoğlu Gəncəyə toy məcli sinə dəvət edilir. Bu ha -
di sə şəhərin musiqi həvəskar larının hədsiz sevincinə səbəb olur.
Gənc tarzən xa nəndə İslam Abdullayevlə C.Qaryağdıoğlunun gö -
rü  ş ünə gedir. C.Qaryağdıoğlu bu görüş barəsində öz xati rələrində
be lə yazmışdır: “Qurban İslam ilə bizim görüşümüzə gəlmişdi.
Mən Qurbana bir qədər tar çaldırdım. Qurbanın gözəl çaldığını
gö  rüb onu İslamın razılığı ilə özümlə Bakıya gətirdim”.1

Həmin vaxtdan Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Pirimov və Saşa
Oqa nezaşvilidən ibarət musiqi dəstəsi yaranır. Bu üçlük Azərbay can -
 da və Qafqazda deyil, hətta Orta Asiya ölkələrində tanınmağa baş -

143
Gənc Qurban Pirimov

1 Cabbar Qaryağdıoğlu. Keçmiş Azərbaycan musiqisi haqqında xatirələ -
rim (əlyazmaları). Azərbaycan MEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun
arxivi, qovluq № 75.
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 layır. Bu üç məşhur sənətkarın dostluğu 20 ildən artıq davam etmiş
və Azərbaycan milli musiqi tarixində görkəmli rol oyna mış dır.

Azərbaycan musiqi tarixində tanınan musiqi üçlüklərinin, de -
mək olar ki, hamısı Qafqaz, Yaxın və Orta Şərqin bir çox öl kə -
lərində məşhur idilər. Onların hər birinin öz üslubu, gözəlliyi,
məziyyəti vardı. Lakin etiraf etmək olar ki, xanəndə Cabbar Qar -
yağ dıoğlu, tarzən Qurban Pirimov və Saşa Oqanezaşvilidən ibarət
olan ifaçılıq ansamblı daha mütəşəkkil, qüdrətli, çalıb-oxuduqları
muğam və el havaları isə daha səlis və təsirli idi. Cabbar Qar yağdı -
o ğ lunun insanı vəcdə gətirən səsi texniki ustalıqla səsə dinamik
boyalar verməsi, bir neçə forma və mərtəbədə sürəkli və şaqraq
zəngulələr vurması, ustad tarzənin uzun və güc lü barmaqları, iste -
dad lı kamançaçının özünəməxsus orijinal bir üslubda gözəl çalğısı
bö yük bir yaradıcılıq vəhdəti təşkil edirdi. Təsadüfi deyildir ki, bu
üçlüyün ifaçılıq məharəti bir çox məşhur musiqişünasların nəzər-
diqqətini cəlb etmişdi. Görkəmli sovet musiqi şünası V.Vinoq ra dov
bu ansamblın üzvləri haqqında yaz mış dır:

“Azərbaycan musiqi tarixində hələ inqilabdan əvvəlki illərdə
ortaya çıxmış görkəmli sazəndələrin adları yaşamaqdadır. Onların
çaldıqları mahnılar hələ o zaman qrammofon vallarına yazılmışdır.
Xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu, tarzən Qurban Pirimov və kaman -
çaçı Saşa Oqanezaşvilidən ibarət olan bu gözəl trio on illər boyun -
ca Qafqazda və onun hüdudlarından xaricdə konsertlər ver miş dir.
Tutduğu mövqeyə və bədii təsirinə görə bu trionu birinci də rə cəli
Avropa ansamblları ilə müqayisə etmək olar. Qurban Pi ri mo vun
ifasında isə klassik bir kamillik və tənasüb hiss olunur”.1

Bu ansamblın şöhrəti görkəmli sovet musiqişünası Georgi Xu -
bo vu da düşündürmüşdü. G.Xubov yazırdı: “Məşhur Azərbaycan
mü ğənnisi Qaryağdıoğlu Cab barın ansamblının şöhrəti Zaqaf -
qaziyaya, hətta bütün Orta Asiyaya belə səs salmışdı”.2 Azər bay -
can bəstəkarı Əfrasiyab Bədəlbəyli isə bu trionu: “Əzəmətli bir
orkes tr” adlandırmışdır.3

1 V.Vinoqradov. Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan musiqisi. Moskva,
1938, səh. 25–26.

2 G.Xubov. Moskva, 1962, səh. 20.
3 Ə.Bədəlbəyli. Qurban Pirimov. Bakı, 1965, səh. 22.
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Qaryağdıoğlu Cabbarın uzun illər Qurban Piri mov ilə çalıb-
oxuması yaşlı nəsil dən olanların yaxşı yadındadır. Bu üçlüyün
qram mofon vallarına yazılmış “Bayatı-Qacar”, “Dəşdi”, “Çahar -
gah”, “Heyratı”, “Kürdü-Şahnaz” və sair muğam ları dinləyicinin
diq   qətini cəlb etməklə, onda belə təsəvvür yaradır ki, oxuyan təkcə
xa nəndə deyil, bütün üçlükdür. Məsələn, bunların ifa etdikləri
“Mahur” muğamını götürək: muğamın başlanğıcında Qurban Piri -
mo  v ilə Saşa Oqanezaşvilinin çalğısını dinləyərkən adama elə gəlir
ki, böyük bir orkestr uvertüra çalır. Bir qədər sonra Qaryağdıoğ -
lu   nun əzəmətli səsi və parlaq zəngulələri bu orkestrə qoşulduqda,
elə bil ki, yüzlərlə rən ga rəng səslər, nidalar həyatın gözəlliklərinin
məlum olmayan sirlərindən bəhs edir.

“Mahur”un “Vilayəti” şöbəsinə qulaq asanda da eyni əzəmət
və vüsəti, eyni dirilik və incəliyi hiss edirsən. Burada Cabbarın
hələ musiqi tarixində görün məyən guşə və xalları, xüsusilə özünə -
mə xsus sürəkli zəngulələri, Qurbanın vurduğu alt-üst mizrablar
insanı həyəcana gətirirdi.

Qurban Pirimov öz söhbətlərində həmişə Cabbarın adını böyük
hörmət və iftixar hissi ilə çəkir, özünü onun tələbəsi adlandırardı.

Soldan: Cabbar Qar yağdıo ğlu, Qurban Pirimov və Saşa Oqanezaşvili
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1 “Kaspi” qəzeti, 1916-cı il, № 57.
2 “Kaspi” qəzeti, 1916-cı il, № 57.

Bir dəfə bu sətir lərin müəllifi ondan Cabbarın sənətkarlığı haq -
qın da soruşduqda o, dərindən köksünü ötürüb dedi:

“Cabbarı analar doğmayıb. Mən Hacı Hüsünü, Məşədi İsini,
Keş tazlı Həşimi eşitmişəm. Əbdül baqini, Mirzə Məhəm məd hə sə -
ni, Dəli İsmayıl  bəyi, Şahnaz Abbası, Ələsgəri, Keçəçi oğlunu çox
oxut muşam. Amma Cabbardan olmazdı. Onun kimi sənəti se vən,
öy rənən, çalışan sənətkar görməmişəm. Mənim kamil bir tar zən
ol mağımda onun əməyi çoxdur. Mən xoşbəxt sənətkaram. Ona gö -
rə ki, iyirmi il Cabbarın solunda oturub çalmışam. O həm qayğıkeş
mü əl lim, həm də gözəl insan idi”.1

Məlum olduğu kimi, Cabbar Qaryağdıoğlu ilə Qurban Pirimov,
əsasən, Bakı məclislərində çıxış edirdi. Lakin bunların şöhrəti,
nəinki Qafqazda, hətta Yaxın Şərqin bir çox ölkələrində məşhur idi.

Qurban Pirimov təkcə xalq şənliklərində çıxış et məzdi. O,
Bakıda verilən teatr tamaşalarının fasilələ rində, Şərq konsert lərin -
də məşhur xanəndələri tarda müşayiət etmiş, eyni zamanda bir çox
muğamları tarda solo çalmışdır.

Azərbaycan dövri mətbuatında, teatr afişa və proqramlarında
Qurban Pirimovun adına tez-tez rast gəlirik. “Kaspi” qəzetində
verilən məlumatların birində deyilirdi:

“1916-cı il mart ayının 9-da Bakıda “Nicat” cəmiyyəti
tərəfindən “Şərq gecəsi” keçiriləcək.

Gecədə artistlərdən Hüseyn Ərəblinski, Hacıağa Abbasov çıxış
edəcək, şair Səməd Mənsur isə köhnə və yeni ilə həsr etdiyi
şeirlərini söyləyəcəkdir.

Gecənin konsert şöbəsində tarda Qurban Pirimov, neydə isə
Mirzə Abdulla çalacaqdır”.2

Qurban Pirimov Azərbaycan opera sənətinin ba nisi Üzeyir
Hacıbəyovun ən yaxın dostlarından biri kimi opera sənətinin
meydana gəlməsində və inkişa fında görkəmli rol oynamışdır.
Qurban Pirimov ilk Azərbaycan operası “Leyli və Məcnun”da
solist-tarzən kimi çıxış etmişdir. Həmin tarixi-mədəni hadisədən
sonra Qurban Pirimovun ifaçılıq sənəti Azərbaycan opera sənəti
ilə yaxından bağlı olmuşdur. 
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XX əsrin əvvəllərində bütün Zaqafqaziyada bir tarzən kimi
şöhrət qazanmış Qurban Pirimov Cabbar Qaryağdıoğlu ilə birlikdə
(1910–1912-ci illərdə) “Sport-Rekord” firması tərəfindən Moskva,
Kiyev və Varşava şəhərlərinə dəvət edilmişdir. Qurban Pirimov
Varşavada olarkən Qaryağdıoğlunun, Keçəçi oğlu Məhəmmədin,
Məşədi Məmməd Fərzəliye vin və Davud Səfiyarovun, Kiyevdə
isə Şəkili Ələsgərin, İslam Abdullayevin, Zabul Qasımın və Əkbər
Xamuş oğlunun qrammofon valları üçün oxuduqları muğam,
mahnı və təsnifləri tarda müşayiət etmişdi. Bunlardan əlavə,
Qurban Pirimov bir neçə muğamı tarda solo çalmışdı. Onun
“Çoban-bayatı”sında xüsusi bir zövqlə vurduğu incə və şirin
barmaq lar dinləyicilərin qəlbini həyəcana gətirir, onda xoş
duyğular oyadırdı.

Xanəndəni oxudan sazəndədir. Xanəndənin ava zını ustalıqla
müşayiət etmək, onun simasını dinləyiciyə daha parlaq bir tərzdə
çatdırmaq üçün nəğməkarı ruhlandırmaq, ilhama gətirmək, onun
ifaçılıq sənətini zinətləndirmək – bütün bu məsələlər Azərbaycan xalq
musiqi yaradıcılığında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Biz bunu Qurban
Pirimovun mü şa yiəti ilə qrammofon vallarında oxumuş xanəndələrin,
xüsusilə Cabbar Qaryağdıoğlunun ifasında aydın gö  rürük.

Məsələn, bunların ifa etdikləri “Heyratı”nı götü rək. Cabbarın
vurduğu sürəkli zəngulələr, gözəl nəfəslər dinləyicini, doğrudan
da, heyran edirdi. Lakin bu xoş avazın dinləyicidə oyatdığı böyük
təsiri qat-qat artıran və bu mahir ustadın ifaçılıq nailiyyətini daha
da zəngin ləşdirən bir qüdrətli amil vardı, o da Qurban Pirimovun
bir orkestr qədər əzəmətlə səslənən sədəfli tarından, bu istedadlı
sənətkarın mizrabı altından qopan səslərdi.1 Doğrudan da, Cabbar
Qaryağdıoğlunun “Heyratı”sını müşayiət edən Qurban Pirimov hər
vasitə ilə çalışmışdır ki, xanəndənin səsi dinləyiciyə asan çatsın.

Qurban Pirimov keçən əsrin əvvəllərində  təşkil olunmuş təş -
vi qat briqadalarında fəal iştirak etmişdi. Qurban Pirimov 1921-ci
il də musiqi briqadası ilə Azərbaycanın bir çox rayonlarına gedərək
kon sertlər vermişdi.
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1 Ə.Bədəlbəyli. Qurban Pirimov. Bakı, 1955, səh. 22.
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Qurban Pirimov Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının
yarandığı ilk gündən teatrın solisti olmuş, tam qırx il yorulmadan
çalışmışdır.

O, təkcə orkestrdə solist olmamışdır. Qurban Pirimov opera
əsərlərinin daha da təkmilləşməsində bəs təkarlara və dirijorlara
faydalı məsləhətlər verir, on lara yeni opera əsərlərinin yaran masın -
da yaxından kömək edirdi.

Qurban Pirimov məşhur Azərbaycan bəstəkarı Müs lüm Maqo -
mayev və görkəmli sovet bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti Qliyerin ən
ya xın dostu idi. M.Maqoma yevin “Şah İsmayıl” və R.Qliyerin
“Şah sənəm” ope rasının meydana çıxmasında Qurban Pirimovun
bö yük yardımı və köməyi olmuşdur. Bəstəkarlar mətbuat səhifə -
lərin də Qurban Pirimova öz minnətdarlıqlarını dəfələrlə bildir miş -
lər. Azərbaycanın görkəmli bəstəkar ları Fikrət Əmirov və Qara
Qara yev də böyük tarzənin yaradıcılığından istifadə etmişlər.
Fikrət Əmirov “Şur” və “Kürd-ovşarı” simfonik muğam larını bəs -
tə ləyərkən bəzi musiqi materiallarını Qurban Pirimovun çal ğı -
sından yazmışdır. Qara Qarayev isə “Yeddi gözəl” bale tində vals
mövzusunu onun “Çahargah”ından almışdır.

Soldan: Qurban Pirimov, Əliağa Vahid və Cabbar Qaryağdıoğlu
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1929-cu ildə respublika ictimaiyyəti Qurban Piri mo vun fəaliy -
yə tinin 25 illiyini bayram etdi. Çox keçmə dən ona respublikanın
Əməkdar artisti kimi fəxri ad verildi.

Azərbaycanın dövri mətbuatı Qurban Pirimovun sənətini və
ifaçılıq qabiliyyətini həmişə yüksək qiymət ləndirmişdir. 1929-cu
ilin aprel ayının 28-də “Gənc işçi” qəzeti yazmışdı: “Qurbanı tanı -
ma yanlar çox azdır. O, Şərqin doğma musiqiçisi – tarın atasıdır.
Qur ban ope ra larımızda və konsertlərimizdə tamaşaçılarımızın ru -
huna qida verir. Qurban istedadlı, yaradıcı bir musi qişünasdır”.

1934-cü ilin may ayında Tbilisi şəhərində keçirilən Zaqaf qa -
zi ya xalqları incəsənəti olimpiadasında Qurban Pirimov birinci
mü   kafata layiq görülmüş, Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komi tə -
si  nin birinci dərəcəli Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.

Bu münasibətlə “Kommunist” qəzeti yazmışdı: “64 il yorul -
madan oxuyan məşhur Cabbar Qaryağdıoğlu nun zəngulələrini,
pərdədən-pərdəyə keçməsini sədəfli tarının simləri üzərində incə,
la kin çox möhkəm və qu ruluşlu barmaqlarını asanlıqla gəzdirən,
oxuyana, din ləyənə ruh verən Xalq artisti Qurbana kim göz yetir -
mə mişdir”.1

Qurban Pirimov 1938-ci ildə Azərbaycan İncəsə nəti Deka -
dasın da, 1939-cu ildə xalq çalğı alətlərində çalan ifaçıların birinci
Ümumittifaq baxışında, nəhayət, 1940-cı ilin mayında Azərbaycan
ədəbiy yatı ongünlü yündə, habelə digər sınaq mərasimlərində
həmişə qalib çıxmış, ən yüksək mükafata layiq görülmüşdür.
“Prav da” qəzetində çap edilmiş məqalələrin birində Qurban Piri -
mov “Azərbaycan musiqisinin atası” adlandırılmış, onun böyük
sənəti yüksək qiymətləndirilmişdir.

Qurban Pirimov təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Qafqazda,
Orta və Yaxın Şərqdə böyük tarzən kimi məşhur olmuşdur. Onun
sə dəfli tarının sehrli səsi dinləyicinin qəlbini fəth edirdi. Yazıçı
İlyas Əfəndiyev “Tarzən” adlı məqaləsində yazmışdır: “Mən Qur -
banı birinci dəfə Bakı Filarmoniyasının yay binasında görmüşəm.
Ulduzlu bir gecə idi. Biz sükut içində oturub səhnədə “Çahargah”
çalan Qurbanı dinləyirdik. Mənə elə gəlirdi ki, bu səslər tardan
deyil, tarzənin qəlbinin dərinliklərindən qopub gəlir…
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1 “Kommunist” qəzeti, 3 iyun 1934-cü il, № 129.
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Qurban dərin və həssas qəlbə malik orijinal bir sənətkardır.
Musiqidən az-çox başı çıxan adam radioda adını eşitməsə belə
çalanın Qurban olduğunu dərhal təyin edir. Onun özünəməxsus
üslubu vardır. Onun vurduğu rənglər, xallar, nida və intonasiyalar
zəngin, incə və orijinaldır.

Bütün həqiqi sənətkarlar kimi o da mərd və ləyaqətli insan
duyğularını tərənnüm edir”.1

Qurban Pirimov son dərəcə zəhmətsevən, sənətə ciddi yanaşan
bir ustad idi. O həmişə deyərdi: “Sənət kar olmaq istəyən, hər şey -
dən əvvəl, xalqa namusla xidmət etmək üçün öz sənətinin bütün
“sirlərini” öyrən məlidir. Ancaq öyrənmək, ustad olmaq da ümdə
şərt dir. Bir də gərək öz barmağın olsun. Gərək özgələri yamsıla -
ma yasan. Tarzənlik də şairlik kimi bir şeydir. Gərək ürəkdən
gəlsin. Yoxsa heç nə çıxmaz”.

Klassik Şərq və Azərbaycan muğamlarını gözəl bilən Qurban
Pirimov öz ifaçılıq məharəti ilə Azərbay canda tar çalmaq sənətinin
ən gözəl ənənələrini inkişaf etdirmiş və daha da zənginləş dir -
mişdir. Qurban Piri mo vun orijinal yaradıcılığı vardır. O, həqiqi
sənət kar idi. Məlumdur ki, Qurban Pirimov hər hansı bir mu ğa mı
və yaxud rəngləri çalırsa-çalsın, o heç vaxt ifa etdiyi musiqi əsərini
xırdalamır, onu aydın və ifadəli bir şəkil də dinlə yiciyə çatdırardı.
Bir dəfə mən Seyid Şuşinski dən soruşdum ki, nə üçün Cabbar
Qaryağdıoğlu kimi böyük bir xanəndə Məşədi Zeynal, Cavad bəy
Xanə zəyski kimi məşhur tarzənləri qoyub o zaman gənc Qur banı
özünə sənət yoldaşı seçmişdi? Seyid Şuşinski əvvəlcə dinmədi,
fikrə getdi, xeyli düşünüb, nəhayət, dedi:

– Sənə zarafat gəlməsin. Cabbar kimi cəngavər bir xanəndəni
müşayiət etmək hər tarzənin işi deyildi. Çünki Cabbar ən azı bir
muğamı üç-dörd saata oxuyardı. Yaxşı yadımdadır. Bir gün Bakı
məclislərinin birinə Cabbarı, Ələsgəri və məni dəvət etmişdilər.
Tar çalanımız Qurban idi. Cabbar axşam saat 8-də “Mahur” baş-
layıb, gecə saat 1-ə yaxın qurtardı. Demə yim odur ki, hər tarzən
buna tab etməzdi.

1 İ.Əfəndiyev. Tarzən. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 30 oktyabr 1965-ci
il, № 44.
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Qurban Pirimov yarım
əsrdən artıq vaxtda müəl -
limi, görkəmli tar zən Sa -
dıq  ca nın tar məktəbini
davam və inkişaf etdirib
zən  gin  ləş dirmişdi. O, on -
lar ca istedadlı tar zən yetiş -
dir miş dir. Qurban Piri -
movun Zərif Qayıbov, Hacı
Məm mə dov, Məm məd ağa
Mu ra dov, Əliağa Qu li yev,
Əhsən Da daşov, Həbib
Bay  ra mov, Sər vər İbra hi -
mov, Xosrov Fə rəcov və b.
yetir mələri res pub  likanın
hü  dud  ların dan uzaq larda
da tanı nır lar.

Görkəmli tarzən bir çox
illər klassik xanəndələ rimi zin bütöv bir nəslini öz sə dəfli tarında
mü şayiət et miş dir. Maraqlı burasıdır ki, o dövrün xanəndələri
qram  mofon şirkətləri tərə fin  dən səslərini vala yazdırmaq üçün
də vət olunarkən on ların əksəriyyəti yalnız Qurban Pirimovun
mü şayiətilə oxumaq arzusunda olduqla rını bildirərdilər. Bu isə
təsadüfi deyildi. Çünki xanəndə oxutmaqda başqa çalğıçılara nis -
bətən Qurban daha məşhur idi. Bu faktı köhnə qrammofon valları
da təsdiq edir. İstər Qaryağdıoğlunun, istər Şəkili Ələs gərin və
istərsə də Segah İslamın Qurban ilə oxuduqları muğamlar öz
keyfiyyəti, məziyyəti və təsir gücü ilə digər çalğıçıların müşayiətilə
oxuduqlarından tamamilə seçilir. Məhz buna görə də bütün
xanəndələr, Qurbanın müşayiətilə oxumağa can atırdılar. Ona
görə ki, xanəndənin avazını dinləyiciyə olduğu kimi çatdırmaq,
ona dinamik boyalar, melodik bəzək lər vurmaqda sazəndədən
çox şey asılıdır. Bütün bunlar ifaçılıq sənətində xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. Biz bunu Qurban Pirimovun müşayiətilə məşhur
xanəndəmiz Məşədi Məmməd Fərzəliyevin inqilabdan əvvəl
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Qurban Pirimov opera müğənnisi 
Əli Zulallovla əsgərlər qarşısında 

çıxış edərkən. 1943 
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qrammofon valına yazdırdığı “Şüştər” muğamında aydın görürük.
“Şüştər”ə qulaq asanda adama elə gəlir ki, azadlıq eşqi ilə çırpınan
bir insan ürəyinin son dərəcə dərdli hönkürtülərini eşidirsən. Bu
kədər və qəmli muğamı öz həzin və qüdrətli səsilə şikayət və
yalvarış tərzində oxuyan Məşədi Məmməd dinləyicini həyatın
min bir çətinlikləri, dövrün ədalətsiz qanunları və dünyada olan
haqsızlıqlarla qarşılaşdırır. Lakin dinləyicidə insan hüquqsuzluğuna
qarşı həm kədər, həm də nifrət oyadan bu həzin və son dərəcə
nisgilli avazın təsirini qat-qat artıran və bu mahir ifaçının oxumaq
məharətinin daha da zənginləşməsinə səbəb olan Qurban Pirimovun
sehrli tarından qopan səslərdir. Müşayiətçi çalışmışdır ki, xanəndə
muğamın öhdəsindən asanlıqla gəlsin və dinləyicini heyran etsin.

Musiqi məclislərində Seyid Şuşinski, Zülfü Adıgö zəlov,
Mütəllim Mütəllimov, Xan Şuşinski, Əbülfət Əliyev kimi mahir
xanəndələri öz sədəfli tarında mü şa yiət edən Qurban Pirimovun
çalğısına çox qulaq asmı şam. Onun xanəndənin yanında oturuşu,
bilək lərini çir mə ləməsi, tarı vüqarla tutması adamı heyran
edərdi… Özü də son dərəcə təmiz və səliqəli geyinər, tarına xüsusi
olaraq qulluq edərdi. Çalmazdan qabaq əllərini mütləq sabun ilə

Sağdan: Firidun Şuşinski Qurban Pirimovla söhbət edərkən. Bakı,1963
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yuyardı. Hətta uzaq yol gedəndə belə tarı heç kəsə verməzdi.
Qurban Pirimovun tarı, ondakı pərdə lə rin quruluşu başqa
tarzənlərin tarına bənzəmirdi. Ma raqlı burasıdır ki, başqaları onun
tarını çala bilmirdilər. İstər musiqili məclislərdə, istərsə də səhnədə
xanəndə lərin hamısı Qurbanla oxumağa can atardı. Qoca tarzən
xanəndəni nəinki öz gözəl rəvan çalğısı ilə ruhlandırar, eyni
zamanda dəsgahın öhdə sindən gəlmək üçün xa nəndəyə hər cür
köməklik göstərərdi… O, xanəndəyə “rəh bərlik” etsə belə, heç bir
vaxt özünü ön plana çək məz, xalq musiqi üçlüyündə tarın və
özünün mövqeyini artırmağa cəhd etməz və sənətdə “mənəm-
mənəm” de məzdi. Yaxşı xatırlayıram, 1960-cı ilin yay günlərinin
birində bizi Şuşada toy məclisinə dəvət etmişdilər. Oxuyan Seyid
Şuşinski, tarçalan isə Qurban Pirimov idi. Məclisin “masa bəyliyi”
mənə həvalə olunmuşdu. Seyid bir qədər xəstəhal idi… Lakin
məclis əhli bir ağızdan onun “Çahargah” oxu mağını xahiş edirdi…
Bunu görən Seyid dilləndi:

– Camaat, çoxdandır mənim Firudinə borcum var. Hərçəndi
xəstəyəm. Lakin neynəmək, dünyanın işini bilmək olmaz. Qoyun
onun borcunu verim.

Hamı yer-yerdən:
– Ağa, borcun nədir?
– “Məsnəvi”.
Seyid Şuşinski “Məsnəvi” deyəndə hamı susdu və qo naqlar

arasında bədgüman olanlar bir-birinin üzünə təəc cüblə baxdılar.
Seyidə sual verənlər də oldu. Kimsə dedi:

– Ağa, “Məsnəvi” nədir?
Qoca xanəndə gülümsəyib başını buladı:
– Eh, adınızı qoymusuz qarabağlı, özü də həmişə deyirsiniz

musiqi bizimdir, oxumağı biz yaratmışıq. Amma “Məsnəvi” nədir,
onu bilmirsiniz.

Sonra üzünü Qurban əmiyə çevirib dedi:
– Hə, qoca şir, başla görək.
– Əşi, nəyi?
– “Məsnəvi”ni.
Qurban əmi bir qədər duruxdu, amma özünü itirmədi:
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– Ay ağa, vallah mənim də yadımdan çıxıb, – dedi.
Seyid əsəbiləşdi:
– Necə, yadından çıxıb?!
Qurban:
– Ay qağa, daha niyə hirslənirsən. Cabbar oxumayıb. Mən

hardan bilim?
Seyid qəlyanı tütünlə doldurub üzünü camaata tutub dedi:
– “Məsnəvi” “Mahur” dəsgahının axırında “Şüş tər” ilə “Suzi-

güdaz” arasında olan bir şöbədir. Əbül həsən Xan İqbal bunu ayrıca
bir muğam kimi oxu yardı.

Seyid qəlyanı yandırıb ağır-ağır sümürdü, tüstünü havaya
üfürüb tarzənə şən, amiranə bir səslə:

– Hə, Qurban, dalımca gəl, – deyib oxumağa başladı.
Məclisdən sonra mən Qurban əmiyə dedim:
– Ağa, səni yaman imtahana çəkdi ha, dostum.
O, heç bir şey olmamış kimi dilləndi:
– Əşi, yaxşı qurtardım. Bir də belə şeylərə fikir vermə. Mən

özüm onun oxumağının xəstəsiyəm. Seyidi oxudanda mən
dincəlirəm. Özü də çox ustadır. Muğamatda elə bir çətin şey
yoxdur ki, o bilməsin. Görmədin, mənə dedi “dalımca gəl”. Bunu
hər xanəndə edə bilməzdi. Rəhmətlik Cabbarın özü Seyidə böyük
qiymət verərdi. Özü də həmişə onunla hesablaşardı.

Qurban Pirimov bu yazının müəllifinə Azərbaycan musiqi
tarixi haqqında qiymətli materiallar verib, klassik xanəndələrimiz
haqqında son dərəcə maraqlı xatirələr söyləmişdir. Bir gün mən
ondan soruşdum:

– Qurban əmi, xanəndələr arasında Cabbardan sonra ən çox
kimi müşayiət etmək arzusunda olmusan?

O fikirləşmədən tez cavab verdi:
– Ən əvvəl Zülfünü xoşlamışam. – Bir az fikrə gedib yenidən

dilləndi: – Niyə Mütəllim də pis deyil.
– Bəs Xan? – Mən bu sualı verdikdə Qurban əmi bir qədər

duruxdu, sonra zarafatyana dedi:
– Əşi, məni işə salmaq istəyirsən?
– Heç də yox. Amma sənin fikrini bilmək istərdim. Bu, çox

vacibdir, – dedim.
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– Firidun can, əvvəla Xandan yazanda onu heç kəslə müqayisə
etmə. Bu səsdən olmaz. Mən belə gözəl, şirin, nə təhər deyim, ipək
kimi yumşaq səsi, təkcə Hacı Hüsüdən eşitmişəm. Çox zərif, həm
də güclü səsdir. Özü də rezin kimi çəkdikcə uzanır. Nə olsun,
həmişə məni yorur. Oxumaq istəmir. Cabbara dörd saat “Mahur”
çalmışam. Amma Xana cəmi vur-tut otuz dəqiqə “Zabul” çalanda
yoruluram.

Mən burada özümü saxlaya bilməyib tez soruş dum:
– Niyə?
Qurban əmi daha da ciddiləşib dedi:
– Xan bir balaca tənbəldir, özünə qıymır. Bir də onun evini

qardaşı Allahyar yıxıb. Onu necə lazımdır oxutmur. Əşi, gör mür -
sən o günü radioda danışıb deyir ki, “bu yaxınlarda gedəcəm
Qarabağa, “Mahur” oxuyacam, “Şüştər” oxuyacam, “Çahargah”
oxuyacam, “Mənsuriyyə”si ilə. Heç gör bu da sözdü? Əşi, bu hələ
in dən belə “Mənsuriyyə” oxuyacaq? Onda Cabbarın anası ölsün.
83 yaşında belə tarın “do” kökündə “Heyratı” oxuyardı.

Mən gördüm ki, qoca tarzən getdikcə əsəbiləşir, onu sakit -
ləşdirmək məqsədi ilə dedim:

– Qurban əmi, əsəbiləşmə, bu tənbəllik bütün xanəndələrdə var.
Bu dəfə Qurban əmi mənimlə razılaşıb əlavə etdi:
– Əşi, düz deyirsən. Xana min şükür. Amma, FİRİDUN can,

onu da bil ki, atalar yaxşı deyib: “Uman yerdən küsərlər”. Mən də
Xan dan umuram. Çünki Xanda olan səs, qabiliyyət, istedad heç
kəsdə yoxdur. Bəs belə olduqda Allah ondan nəyi alıb? Axı indi
Cabbar yoxdur, Seyid də qocalıb. Bəs Xan da oxu mayıb kim
oxuyacaq?! Ondakı səs deyil, Allah ver gisidir! Bəs adam da belə
ver giyə göz yumarmı? Bilir sənmi, onun oxumağının necə həsrə -
tin dəyəm. O səs Zülfüdə olsaydı, “Dəlidağı” yerindən oynadardı.
Bax buna görə də Xandan küsürəm…

Qur ban əminin bu sadə və mənalı sözlərində bir həqiqət vardı.
Doğrudan da, nədənsə Xan Şuşinski Cabbara, Seyidə nisbətən çox
az oxudu. Beləliklə də, milyonlarla dinləyicini intizarda qoydu.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, muğamları müasir xanəndələr
içəri sində Xan məharətində, Xan incəliyində və Xan qabi liy yə tin -
də heç kəs oxumamışdır.
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XX əsr hələlik ikinci bir Xanı yetirməmişdir. Xanın ecazkar
səsindəki keyfiyyətləri yaxşı duyan Qurban, ondan bütün muğam -
ları tamam-dəsgah oxumağı tələb etməkdə haqlı idi. Çünki Qur -
ban bir tarzən kimi yaxşı bilirdi ki, Xanın səsi kimi səs hər zaman
dünyaya gəlmir…

Qoca tarzən müasir xanəndələr içərisində ən çox Əbülfət
Əliyevi bəyənərdi və həmişə deyərdi ki, bu Əbili-bala1 ki var
yaman şeydir. Təsirli oxuyur. Səsinin ölçüsündən xaricə çıxmır.
Qaval çalmaqda və təsnif oxumaqda əvəzi yoxdur.

Mən ayrı bir xanəndə haqqında da onun fikrini öyrənmək
istədikdə o, yaman əsəbiləşdi:

– Əşi, heç səndən gözləməzdim, – dedi. – Ayıbdır. O adam
xanəndə deyil.

Mən həmin adamın muğamata dərindən bələdliyini, əruzu
yaxşı bildiyini söylədim.
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Sağdan: Münəvər xanım, Həqiqət Rzayeva, Seyid Şuşinski, Yavər Kələntərli,
Mirzə Mənsur. Arxa sırada: Bəhram Mansurov, Qurban Pirimov, Fikrət

Əmirov, Xan Şuşinski və Kərim Kərimov

1Qocaman tarzən Əbülfətə “Əbili” və ya “Əbili-bala” deyə müraciət edərdi
– müəllif.
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Qurban əmi narazı halda qəlyanı təmbəki ilə doldurdu, başını
buladı, sonra ciddi tonla dedi:

– Əşi, sən nə danışırsan. Nə muğam, nə əruz. Xanəndəyə birin -
ci səs lazımdır. Səsi olmayan xanəndə susuz balığa bənzər. Mən
İranda o qədər muğamat bilən dərvişlərə rast gəlmişəm ki, nə
olsun, amma səsləri yox idi. Oxumaq da səsdən ibarətdir. Səsin
olmayan dan sonra istər əruzu, istərsə də muğamatın allahı ol, bir
şey çıxmaz. Qaldı ki, sən deyən, xanəndə deyil, mərsiyəxandır. Nə
zənguləsi var, nə də guşə xanlığı. Özü də onun oxumağından sidr-
kafir iyi gəlir. O oxuyanda adama elə gəlir ki, kimsə ölüb aparırlar
basdırmağa. Özü də oxuyanda alt dodağını dişinin üstünə qoyub
o qədər “və-və-və” edir ki, adamın lap zəhləsini tökür. Hələ bu
harasıdır. Səsi olmadığına görə o qədər bo ğazına güc verir ki, az
qalır gözləri çıxsın kəlləsinə. Özü də zənguləsi olmadığına görə
salır çənəsinə, elə bil “Qala qoyunu” kövşəyir.

Burada gülmək məni tutdu. Bunu görən Qurban əmi tərs-tərs
baxıb dedi:

– Əşi, gülmək yox, ağlamaq lazımdır. Belə qon darma, özü də
zor ilə xanəndə olmaq istəyənlər gör bizim gül kimi muğam ları -
mızı nə günə qoyurlar. Bun ların qabağını almaq lazımdır, yoxsa
sonrası gec olar.

Qurban Pirimov zərif duyğular, nikbin ideyalar tərənnümçüsü,
şair qəlbli tarzən idi. O, olduqca təva zökar, mehriban, qayğıkeş
bir insan kimi hamının hörmətini qazanmışdı. Qurban Pirimov
gənc sənətkar lara həssaslıqla yanaşan, onların gələcəyi ilə maraq -
lanan gözəl müəllim idi.

Qurbanı musiqimizin cəngavəri adlandırsaq, heç də səhv etmə -
rik. Çünki o, ömrünün son günlərinəcən öz sədəfli tarından ayrıl -
ma mış dı. O, 85 yaşında səhnəyə çıxanda dinləyicini yeni-yeni
gu şələr, xallar, rənglərlə qidalandırırdı. Bu yaşda tar çalmaq, iti
bar  maqlar işlətmək, sanballı alt-üst mizrablar vurmaq, musiqi tari -
ximizdə ən böyük cəsarət və hünər idi.

Böyük tarzənin sehrli tarında yetmiş il Gülablı bülbüllərinin
səsi əks-səda vermişdi. Onun özü kimi qoca tarı da eyni eşq, eyni
həvəslə səslənmiş, məclis lərimizi bəzəyərək bizə füsunkar Şərq
musiqisindən qəribə hekayətlər söyləmişdir. İstedadlı şair İslam
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Səfərli “Yetmiş il bir sinədə” adlı şeirində qocaman tarzənin
sədəfli tarına belə müraciət edir:

Yetmiş il bir sinədə,
Yurdumuza car oldun.
Sədəf tarlar içində
Sən Qurbana yar oldun.

Soruşur el-elatın
– Hanı “Çoban-bayatı”n?

Qoca tarzən susanda,
Simin siminə dəydi,
Haray saldı Qarabağ,
Kəpəz başını əydi.

Sarı simin həzindi,
Sahibini gəz indi…

Barmağının istisi
Pərdələrdə qalıbdır.
Görən son dəfə səndə
Hansı muğam çalıbdı?

Kaş tozunu siləydim,
Onu bircə biləydim.

İncə pərdə, zərif xal,
Həzin mizrab hardadı?
Qaryağdının, Bülbülün
Xoş səsi bu tardadı.

Susma, danış barı sən,
Azərbaycan tarı sən.
Qəm eləmə, qoca tar,
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Bəmin-zilin cavandı.
Hansı tar şura gəlsə,
Bil ki, sənin havandı.

Ey fikrə dalan tarım,
Qurbansız qalan tarım.

Azərbaycanda ilk musiqi məktəblərinin və mədə niyyət ocaq la -
rı nın təşkilində, dövlət konservatoriyası və filarmoniyasının ya ran -
 masında, klassik muğam musiqi mizin və gözəl musiqi alə ti miz olan
tarın yad təsirlərdən müdafiə edilməsində onun xid mət lə ri unu -
 dulmazdır. O, nadir istedad sahibi olmaqla bərabər, həm də yük sək
mənəviyyatlı, nəcib, xoşxasiyyət və baməzə bir insan idi. İti yaddaşı
və dərin hafizəsi var idi. Çox danışmağı sevməzdi. Bü tün sənət
qələbələrini C.Qaryağdıoğlunun adı ilə bağ layır dı. Cab barı həm
müəllim, həm də qayğıkeş ata kimi min nət darlıqla yad edər di.

Qurban Pirimovun tar çalmağında təbii bir asan lıq, sərbəstlik,
dəqiqlik texniki zənginlik, nəcib və dərin lirizm vardı. O, tarı çox
sadə, asan, sərbəst çalardı. Onun çalğıya verdiyi məna həmişə
aydın, sadə və ən başlıcası xalq musiqisinin təbiətinə uyğun
olurdu. Klassik Şərq və Azərbaycan muğamlarını dərindən bi lən
Qurban Pirimov öz ifaçılıq məharəti ilə Azərbaycan tarçalma
sənətinin ən yaxşı ənənələrini inkişaf etdirib zənginləşdirmişdir.
Onun özünəməxsus orijinal yara dıcılıq məktəbi vardır.

Qurban Pirimov novator sənətkar olmuşdur. O, həmişə ilhamla
çalırdı. Böyük sənətkar ömrünün son günlərinə qədər öz sevimli
tarından ayrılmamışdı.

Mən Qurban Pirimovu son dəfə 1965-ci ilin avqust ayının 10-da
Müslüm Maqomayev adına Azər baycan Dövlət Filarmo niya sın da
çı xış edərkən gör müşəm. Konsertdə gənc çalğıçılarla birlikdə 85 yaş -
lı Qurban Pirimov da iştirak edirdi. O, “Rahab” çalırdı. Sənət yol la -
rında saç ağartmış qocaman tarzən öz sə dəfli ta rını sinəsinə sıxıb,
barmaqlarını simlərə gənclik ehtirası ilə toxun durduqca, tellərdən
qopan xoş, ürək oxşayan səda din ləyi ci lə rin ruhunu oxşayırdı.
Qurban Pirimov “Rahab”ı 23 dəqiqə çaldı. Dinləyicilər hərarətli
təbrik sədaları altında qocaman tarzəni üç dəfə səhnəyə dəvət

159

Q
u
rb

a
n
 P

ir
im

ov
 *

 
Fi

ri
d
u
n
 �

u
	i

n
sk

i



etdilər. Tarzən öz pərəstişkarlarının xahişi ilə “Çoban-bayatı”sını
da çaldı. Qocaman tarzən dinləyi cilərin qəlbini öz sehrli sənəti ilə
fəth etdi. Bu yaşda tükənməz gənclik ehtirası ilə tar çalmaq musiqi
tarixin də hər tarzənə nəsib olmamışdır. Bu, Azər baycan çalğı
musiqisi tarixində böyük ustalıq, hünər və məharət idi.

Məlum olduğu kimi, Qurban Pirimov öz yara dıcılığı ilə Azər -
bay canda ifaçılıq sənətini yüksək pilləyə qaldırmış, milli musi qi -
mi zin təbliği yolunda böyük xidmətlər göstərmişdir.

Zərif duyğular tərənnümçüsü, şair ürəkli ustad tarzən Qurban
Pirimovun sənətini, uzunmüddətli səmərəli ifaçılıq məharətini və
Azərbaycan musiqisinin inkişafında xidmətlərini nəzərə alaraq
xalqımız onu Azərbaycan SSR Xalq artisti fəxri adına layiq
görmüş, “Qırmızı Əmək Bayrağı”, “Şərəf Nişanı” ordenləri və bir
neçə medalla təltif etmişdir.

Böyük tarzən Qurban Pirimov 1965-ci il avqust ayının 29-da
Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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FİRİDUN ŞUŞİNSKİ
Əməkdar incəsənət xadimi

SALYANLI ŞİRİN

Tarzən Salyanlı Şirin klassik muğam musiqisinin gör -
kəm li nümayəndələrindən biridir. Azərbaycan milli
musiqisinin yorulmaz təbliğatçısı, istedadlı tarzən kimi

tanınmış Şirin Axundovun adı Sadıqcanın, Məşədi Zeynalın və
Qurban Pirimovun adı ilə yanaşı çəkilir.

Şirin Məşədi Hüseyn oğlu Axundov 1878-ci ildə Salyanda
anadan olmuşdur. O, kiçik yaşlarından musi qiyə həvəs göstərmiş,
yeddi yaşında qarmon, on üç yaşında saz, on beş-on altı yaşlarında
isə tar çalmağı öyrən mişdir.

Şirinin atası Məşədi Hüseynin əsas məşğuliyyəti bağçılıq
olmuşdur. Məşədi Hüseyn kişi fanatik dindar idi. Oğlu Şirinin
musiqiyə meyil etməsi onu əsəbiləş dirər, evdə narazılığa səbəb
olardı. Hətta bir gün bərk qəzəblənən Məşədi Hüseyn kişi Şirinin
tarını “şeytan əməlidir” deyə sındırıb peçə atır, özünü isə evdən
qovur. Deyilənə görə, ata ilə oğul arasında inciklik baş verdiyi
günlər Cabbar Qaryağdıoğlu öz dəstəsi ilə Salyana toy məclisinə
gəlibmiş. Məclis qurtarandan sonra musiqi həvəskarları Cab bar -
dan xahiş edirlər ki, o, Şirinin çalğısına qulaq assın. Şirinin mə -
ha rətlə tar çalması sənətkara xoş gəlir. O, Şirinə Bakıya gəlib, orda
tarzən lik sənətini davam etdirməyi məsləhət görür. Böyük
xanəndənin məsləhəti gənc tarzəni ruhlandırır. O, anası Zərəfşan
xa  vnımla Bakı şəhərinə gəlir, burada Cabbar Qaryağdıoğlunu
tapır. O zaman Cabbar Bakı məclis lərində çıxış edirdi. Qar yağ -
dıoğlu gənc tarzəni də öz dəstəsinə qoşur. O, məclislərdə Cabbarın
gözəl guşə lərinə, şirin barmaqlarına diqqət verər, evə gələn kimi
həmin guşə və barmaqları tarda təkrar edərdi.

1901–1902-ci illərdə gənc tarzən bakılı xanəndə lərdən Məşədi
Məmmədlə Əli Sahibi tarda müşayiət etmişdir. Bir gün Bakı
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məclislərindən birində Şirin Məşədi
Hüseynqulu adlı varlı bir tacirlə tanış
olur, həmin tacirin vasitəsi ilə Bakı
mi lyonçusu Hacı Zey nalabdin Ta ğı -
yevin “Güzgülü zalı”nda qurulan
mə c lis  lərdə tez-tez çıxış edir. Ta ğı -
yevin məclislərində Şirin o dövrün
ən məş hur tarzənlərindən Mərdinka
(Mərdi Canıbəyov) ilə yaxından ta -
nış olur. Mərdinka ona sənətkarlıq
ba  carığını artırmaq üçün kömək edir.

Məlum olduğu kimi, Mərdinka
xanəndə Şəkili Ələsgər ilə əmək daş -
lıq edərdi. Bir gün Ələsgər Mərdin -

kagilə gələrkən həmişəki kimi evdən tar səsi eşidilir. Lakin bu
dəfəki tarın səsi, həm də vurulan şirin bar maqlar onu heyrət -
ləndirir. Ələs gər ayaq saxlayıb açıq pəncərədən gələn tar səsini
heyrətlə din ləyir. Bu səs onu həm təəccübləndirir, həm də düşün -
dürür. Ələsgər nə qədər fikirləşirsə, tarçalanın kim olduğunu
müəyyən ləşdirə bilmir. Çünki bu çalğı Mərdinkanın çalğısına ox -
şa mırdı. Ələsgər otağa daxil olanda burada təxminən 25 yaşlarında
cavan bir oğla nın tar çaldığını görür. Təbiət Sadıqcan kimi Şirinə
də iki keyfiyyət bəxş etmişdi: musiqi istedadı və sima gözəlliyi.
Ələsgərin:

– Bu incini hansı bazardan tapmısan? – sualından xoşlanan
Mərdinka:

– Tağıyevin məclisindən, – deyə Şirini onunla tanış edir.
Şirin 1903-cü ildən Ələsgərlə sənət dostluğu edir.
Xanəndə Ələsgər, tarzən Şirin uzun illər Zaqaf qaziyanın

şəhərlərində çıxış etmişdir. O zaman bu dəstə Bakıda Qar yağ dıo ğ -
 lunun triosundan sonra ikinci bir musiqi üçlüyü kimi şöhrət
qazanmışdı. Ələsgərin məla hətli səsi, Şirinin xoş təranəli bar maq -
ları dinləyiciləri vəcdə gətirərdi.

Salyanlı Şirinin Azərbaycan milli teatrının inkişa fında da
müəyyən xidmətləri olmuşdur. 1905-ci ilin dekabr ayında Bakıda
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M.F.Axundovun “Sərgüzəşti-vəziri-xani Lənkəran” əsəri tamaşaya
qoyularkən Şirin və dostu – xanəndə Ələsgər həmin tamaşanı mu -
si qi ilə müşayiət etmişlər. “Kaspi” qəzeti tamaşa haqqında ver diyi
rəyin bir yerində yazırdı: “Tamaşanın bədii cəhətdən gözəl
keçməsinə sazəndələrdən Ələsgər və Şirin çox çalışdı. Onlar bir
neçə musiqi havaları ifa etdilər”.1 Bundan əlavə, Şirin uzun illər
H.Z.Tağıyevin teatr binasında göstərilən teatr tamaşalarının fasilə -
lə  rində tar çalmış, çox hallarda isə teatrın sazəndələr or kestrinə
rəhbərlik etmişdir. 1905–1926-cı illərdə dövri mətbuatda, teatr
afişa və proqramlarında Şirinin adına tez-tez rast gəlirik.

Bunlardan əlavə Şirinin Azərbaycan opera sənəti nin inki şafın -
da da müəyyən rolu olmuşdur. Ü.Ha cıbəyovun “Leyli və Məcnun”
operasının ilk tama şasında (12 yanvar 1908-ci il) orkestrin tərki -
bin də əsas tarçalanlardan biri məhz Şirin olmuşdur.

Yeri gəlmişkən, burada bir dolaşıq məsələni ay dınlaşdırmaq
istər  dim.

Nədənsə Azərbaycan opera sənətinin tarixindən, Ü.Hacı bə -
yovun “Leyli və Məcnun” operasından və bu operanın musiqi
orkestrinin rəhbəri olmuş tarzən Qurban Pirimov haqqında yazılan
monoqrafiyalar və əlyazmalarında belə səhv bir fikir yürüdülür ki,
guya “Leyli və Məcnun” tamaşasının son məşqi zamanı tarzənlər
arasında mübahisə baş verib və həmin gün orkestrin heyətində
olan bütün tarzənlər, Qurban Pirimovdan başqa, acıq edib tama -
şaya gəlməyiblər.

Həqiqətən, tarzənlər arasında nə isə ixtilaf baş ver mişdir. Lakin
ta maşa axşamı yalnız Qurban Pirimov dan başqa heç kəsin
gəlməməsi fikri düzgün deyildir. Əldə olan arxiv materiallarına
əsasən deyə bilərik ki, “Leyli və Məcnun” operasının ilk tama şa -
sında bir tarzən kimi Salyanlı Şirinin  iştirakını inkar etməklə səh -
və yol vermişlər. Bu düzgün olmayan müddəanı, hətta Üzeyir
bəyin özü belə “Bakinskiy raboçi” qəzetinin 1938-ci il 16 mart
tarixli nömrəsində çap etdirdiyi “Leyli və Məcnun”dan “Koro ğ -
lu”yadək adlı məqaləsində təkrar etmişdir. Bəstəkar yazmışdır:
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“Yadımdadır, hansı bir havanı necə çalmaq lazım dır məsələsi
üstündə tarzənlər arasında qızğın münaqişə başladı və bu müna -
qi şə elə bir ciddi hal aldı ki, ope ranın birinci tamaşasında Qurban
Pirimovdan başqa heç bir tarzən gəlmədi”.

Üzeyir bəyin yaddaşı onu yanıltmışdır. Çünki o, 1908-ci ilin
yan var ayında “İrşad” qəzetinin redakto runa yazdığı məktubunda
ilk opera tamaşasında Qur ban Pirimovla yanaşı, Şirin Axundovun
da tamaşada çaldığını şəxsən etiraf etmişdir. “İrşad” qəzeti özünün
15 yanvar 1908-ci il tarixli nömrəsində belə bir məlumat ver miş dir:

“… həmin gün (12 yanvar 1908-ci il – F.Ş.) teatrda opera musi -
qisi nin cümləsindən, tarzən Qurbanın təhti-idarəsində çalanlar
cümləsindən məşhur tarzən Şirin xüsusunda müsənnif Hacıbəyov
cənablarının bir mətubu gəlmişdir ki, eynilə burada dərc edirik:

“Müdiri-möhtərəm! Bu bir neçə kəlməyə qəzeti nizdə yer
verməyinizi rica edirəm.

Tarzəni-millimiz məşhur Şirinə artıq təşəkkürlər edirəm ki,
teatr günü nümayişkaranə bir surətdə çıxıb sazəndələrə qoşul ma -
yıb şəmali-nəcabət ilə öz vədinə əməl etdi və gözəl çalğısı ilə
bizim orkestrimizə kömək yetirdi”.

Burada oxucu haqlı olaraq soruşa bilər: “İndi biz Üzeyir bəyin
hansı məktubuna, birinci məktubunamı inanaq, yoxsa ikinci mə k -
tu buna?!”

Şübhəsiz ki, bizim üçün daha inandırıcı birinci məktubdur ki,
Üzeyir bəy onu yuxarıda göstərdiyimiz kimi “Leyli və Məcnun”
operasının ilk tamaşasından sonra yazmışdır və məlum olduğu
kimi həmin tama şada Şirin bir kamil tarzən kimi çıxış etmişdir.
İkinci məktub (məqalə) isə 1938-ci ildə həmin hadisədən 30 il
sonra yazılmışdır. Belə hallar sənətkarlar arasında tez-tez baş verir.
Bəzən sənətkar hissiyyata qapılıb nəinki müasirləri haqqında, hətta
özü haqqında belə əsl həqiqətdən uzaq olan məlumatlar verir.

Beləliklə, Ü.Hacıbəyovun birinci məktubuna əsas lanaraq qəti
deyə bilərik ki, ilk milli operanın tamaşa sında təkcə Qurban
Pirimov yox, Salyanlı Şirin də bu nəcib və xeyirxah işdə Üzeyir
bəyə kömək etmişdir…

Şirin bütün muğamları tarda gözəl ifa etməklə, xanəndə
oxutmaqda usta idi. Təsadüfi deyildir ki, o, Ələsgərdən başqa,
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müxtəlif vaxtlarda, Seyid Mirbaba yevi, İslam Abdullayevi, Cabbar
Qaryağdıoğlunu, Bülbülü, son illərdə isə Seyid Şuşinskini tarda
müşayiət etmişdir. Şirin olan məclisdə iştirak edən xanəndələr
onun tarda müşayiəti ilə oxumağı arzu edərmişlər. Şirinlə uzun
illər yoldaşlıq etmiş bir qocaman kamançaçı öz xatirələrinin birin -
də deyir:

“1913-cü il idi. Bakının Maştağa kəndində bir məclisdə idik.
Həmin məclisə Cabbar, Qurban, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Zeynal,
Ələsgər, Şirin və mən dəvət olunmuşduq. Şirin toydan əvvəl
həmişə tarı döşünə basıb bir neçə hava çalardı. Bu dəfə də Şirin
çalanda Cabbar qapının ağzında qəlyan çəkirdi. Şirinin çalğısını
eşidib dedi:

– Bəh-bəh, çalmaq belə olar, sağ ol, Salyanlı balası…”
Salyanlı Şirin istər inqilabdan əvvəl, istərsə də sonra Bakıda,

Tiflisdə, İrəvanda təşkil olunan konsert lərdə, musiqi gecələrində
yaxından iştirak etmiş, həmişə dinləyicilərin hüsnrəğbətini qazan -
mış dır. O, həqiqi xalq sənətkarı kimi həmişə, hər yerdə xalqın
içərisində olmuş, öz şirin çalğısında xalqın istək və arzularını
tərənnüm etmişdir. Təsadüfi deyildir ki, Şirin mədəni, sadə, həssas
bir insan kimi tanınmışdı. Şirin  mahir tarzən olduğuna görə, onu
Zaqaf qa ziyanın və İranın bir çox şəhərlərinə dəfələrlə dəvət etmiş -
lər. O, iki dəfə Ələsgər və İslam ilə bir yerdə İrana səfər etmiş, hər
dəfə İranın görkəmli tarzənləri ilə müsabiqədə qızıl medala layiq
görülmüşdür.

1914-cü ildə Macarıstanın “Premer-Rekord” fir ması Qafqaz
musiqiçilərindən bir qrupunu Bakıya dəvət edib, onların çalıb-oxu -
ma qlarını qrammofon vallarına yazmışdır. Firma Şirin Axundovu
da tarzən kimi dəvət etmiş, onun ifasında “Çahargah”, “Mirzə
Hüseyn segahı”, “Hasar” və “Müxalif” muğamlarını qrammofon
valına yazmışdır. Bunlardan əlavə, Şirin xanəndə İslamın oxuduğu
16 muğam, təsnif və el nəğmələrini tarda müşayiət etmişdi.

Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulduğu ilk günlərdən
Şi rin xalq musiqisi sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərir. Şirin
1920 və 1921-ci illərdə Bakıda Şərq konservatoriyasında tar müəl -
limi sifəti ilə çalışır, təbliğat qatarı ilə Azərbaycanın bir sıra dəmir -
yol stansiyalarını və şəhərləri gəzərək zəhmətkeşlər qarşı sında
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çı xış edir. O, 1923–1926-cı illərdə Lenin adına fabrikdə, Qara şə -
hərdə, fəhlə klublarında tar dərnəyi açmış, öz təcrübəsini həvəskar
fəhlə-gənclərə öyrət mişdir.

Səh  hətinin pis olmasına baxmayaraq, Şirin bir an belə musi -
qi  dən ayrılmamışdır. O, tarı, muğamatı, milli musiqini “avropa -
laş  dırmağa” cəhd edənlərə qarşı amansız mübarizə aparmışdır.

Adı Şirin, çalğısı şirin və ürəyəyatan olan istedadlı sənətkar
çox yaşamadı. 1927-ci il oktyabrın 29-da 49 yaşlı Şirin gözlərini
əbə di yumdu. Azərbaycan musiqisi görkəmli bahadırlarından biri -
ni vaxtsız itirdi.

Salyanlı Şirin Azərbaycan musiqisinə 30 il xidmət etmişdir.
Onun adı virtuoz tarzən kimi hörmətlə çəki lirdi. Məşhur
musiqişünaslar: Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi Süleyman Man su -
rov, Seyid Şuşinski, Mirzə Mənsur Şirinin tar çalmaq qabiliyyətini
yüksək qiymət ləndirirdilər. Görkəmli tarzən Qurban Pirimov
söyləyir di ki, “Cabbar Qaryağdıoğlu böyük məclislərə gedəndə
Şirini də özü ilə aparardı. Şirin tar çalanda mən bir dinləyici kimi
ona qulaq asmaqdan yorulmazdım. Hələ də onun “Mahur”da
vurduğu şirin barmaqların, san ballı mizrabların sədası qulağım -
da  dır. Ona tarçı Şirin yox, “Şirin tarçı” desək daha doğru olar”.

Şirinin sənətinə və şəxsiyyətinə yaxından bələd olan ustad ka -
man ça çalanlardan biri yazırdı: “Mən 65 ildir kamança çalıram.
İn  diyə kimi mənə iki tarçalanın çalğısı xoş gəlib. Biri Məşədi Zey -
nal, o birisi isə Qara Təti idi. Ustalıqda Şirin bunlardan geri qal -
maz dı. Tar çalmaqda qlissando (səsdən səsə keçmək) Şirindən
ya   di gar qalıb. İndikilər onu təqlid edirlər. Mənim bir sənətkar ol -
ma ğımda Şirinin əməyi çox böyükdür. Şirin mənim müəllimim ol -
muş, həm də mənə atalıq et mişdir”.

Şirinin həyatı və musiqi irsi böyük bir məktəbdir. Onun
qrammofon valları musiqi inciləri kimi mühafizə olunur. Görkəmli
tarzən Şirin Axundovun musiqiçilik fəaliyyətinin dərindən öyrənil -
məsi Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinin tədqiqi üçün çox
faydalıdır.
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MÜASİR DÖVRDƏ TAR
İFAÇILIĞI SƏNƏTİNDƏ

SADIQCANIN
DAVAMÇILARI





İRADƏ SARIYEVA
SAVALAN FƏRƏCOV

MİRZƏ MƏNSUR

Mansurovlar – bu soyad, nəsil, şəcərə Azərbaycan xal -
qı nın, dövlətinin, milli mədəniyyətimizin ocağı
başında duran, çırağını həmişə yanar saxlayan bir

nəsil-kökdür. Mansurovlar Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin
beşiyi başında duran, neçə nəsil musiqiçi, milli musiqi təəssübkeşi
yetişdirib. İçərişəhərin köklü nəsillərin dən olan Mansurovların
xalq və dövlət qarşısındakı xidmətləri öl çü yəgəlməzdir. Bu soyad
duyulanda yadımıza çox böyük mə dəniy yət hadisələri düşür.

Azərbaycanda çox adlı-sanlı, hörmətli sülalələr olub və bu gün
də o xətt davam edir. Bu qədim sülalə ənənələri davam etdirən
ailələr dən biri də Mansurovlardır.

Məşədi Məlik Mansurov (1845–1909) Bakı və Abşeronda ilk
mu ğam məclislərinin yaradıcısı kimi musiqi mədəniyyətimizin
tar ixi yaddaşında özünə layiq yer tutub. Bu məclislər qədim Azər -
ba y  can muğamlarının öyrənilməsi, elmi tədqiqi və geniş yayıl -
ma sında önəmli rol oynayıb. Məşədi Məliyin İçərişəhərdəki evin -
də keçirilən bu məclislərdə kimlər iştirak etməyib! Nəinki Azər -
bay candan, həm də Tiflisdən, İrandan gələn xanəndə və ifaçılar
məhz onun musiqi məclislərində əsl sənət məktəbi keçib. Məşədi
Məlik bütün ömrünü incəsənətə xidmətə həsr edib. Mesenat kimi
gənc istedadların himayədarı idi, onlara peşəkar kimi form alaş -
maq da köməyini əsirgəmirdi.

Məşədi Məlik dünyasını dəyişəndən sonra oğlu Məşədi Sü -
ley man (1872–1955) atasından sonra qalan nəslin varidatını idarə
edirdi. Ən yaxın qohum-qardaşları, bacısı və həyat yoldaşı öz
mülkiy yətinin idarə olunmasını məhz Məşədi Süleymana ona
görə etibar edirdilər ki, onların arasında o, savadlı və bu işdə
səriş təsi olan yeganə insan idi. Əsilzadə bəy və torpaq sahibkarı

169

M
ir

z�
 M

�n
su

r 
* 

 �
.S

a
r�

ye
va

, S
.F

�r
�c

ov



olan Məşədi Süleyman ilk təhsilini
məd rəsədə alıb, sonra rus-tatar mək -
tə  bin də oxuyub. O, bir çox Şərq və
Av  ropa dillərini bilirdi. O cümlədən
fars, ərəb, türkcə mükəmməl öyrənib,
rus dilini sərbəst bilirdi, asanlıqla
fran  sız, alman, ingilis və bir az da
italyanca söh bət etməyi bacarırdı.
Mə  şədi Süley man atasının başladığı
Ba kı mu ğam mə clislərini davam et -
dir di. Man surov  ların İçərişəhərdəki
ev  lərində və Şü və landakı bağlarında
yenə də xa nən dələr, mu si qi çi lər, şair -
lər, Azər bay  canın müxtəlif böl gə -

lərin dən, həm çinin İrandan, Tiflisdən gəlmiş ziyalılar yığışar və
muğam məc lisləri qurulardı. Nəs lin layiqli davamçısı olan, Məşədi
Süley man həm də mahir tarzən və muğam bilicisi idi.

Musiqi mədəniyyəti tarixində elə sənətkarlar olub ki, onların
fəaliyyəti ictimaiyyətin diqqətini çəkib, dövrün görkəmli şəx siy -
yət ləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Belə musiqiçilərdən
biri də tarzən, pedaqoq, muğamların mahir bilicisi, Əməkdar in -
cə sənət xadimi Mirzə Mənsur Mansurovdur. (Bu gün bəzi müəl -
lif lər tarzən Mirzə Mənsur haqqında yazarkən onu oxuculara
Mirzə Mansur kimi təqdim edirlər. Əslində isə Mirzə Mənsurdur
– nəşriyyat redaktoru.) 

Məşədi Süleymanın kiçik qardaşı Mirzə Mənsur Azərbaycan
mu ğamlarının tanınmış nəzəriyyəçisi hesab olunur. Peşəkar tarzən
kimi o, Sadıqcan məktəbinin ənənələrini davam etdirdi.

Mənsur Məşədi Məlik oğlu Mansurov 1887-ci ildə Bakı şə -
hə rin də musiqiçi ailəsində dünyaya göz açıb. Uşaqlıq çağlarından
mü hitə gözüaçıq münasibəti valideynlərində rəğbət oyadıb. Məşədi
Məlik oğlunun gələcəkdə qoçaq bir gənc olacağına inanıb. Bu
ümidlə onu oxutmaq qərarına gəlib. Beləliklə, Mənsuru on bir
ya şın da ikən mədrəsəyə qoyub. Burada o, fars dilini mükəmməl
öy rənir. Lakin kiçik yaşlarından musiqi Mənsurun qəlbini seh r -
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ləyir. Bir gün dərs zamanı Mənsur
tax ta parçasını tar kimi sinə sində
tutub, “Uzundərə” havasını zümzümə
edir. Bunu görən mol la onun ayaq la -
rını falaqqaya salaraq cəzalandırır.
Bu hadisədən sonra Mənsur məd rə -
sə dən qaçır və bir daha oraya qayıtmır. 

Həmin vaxtdan Mənsur taleyini
əbədi olaraq musiqiyə bağlayır. Əl -
bət tə, bu da təsadüfi olmayıb. Çünki
Mə şədi Məliyin ailəsi musiqi aləmi
ilə sıx bağlı idi. Mənsur hələ kiçik
yaş larından atasının tar, kamança,
tütək, böyük qardaşı Məşədi Süley -
ma nın tar, anası Soltan Bəyimin isə
saz çaldığının şahidi olmuşdu. Belə bir mühitdə böyüyən Mənsurun
musiqiyə qəlbən bağlanması təbii idi. Tarzən Mirzə Mənsur
xatirələrində ötən uşaqlıq illərini xatırlayaraq yazıb: “Mənim on
beş yaşım olanda atam mənə bir qoltuq sazı aldı. Çox keçmədi
öz-özümə saz çalmağı öyrəndim. Hərdən qardaşım Süleymanın
tarını da götürüb oyun havalarını çalardım. Atam musiqişünas
olmaqla bərabər, həm də çox qonaqpərəst idi. İrandan, Qarabağdan
və başqa yerlərdən Bakıya gələn musiqiçilər bizim evə düşərdilər.
Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Mirzə Sadıq (Sadıqcan), Əbdülbaqi
(Bülbülcan) kimi məşhur sənətkarlar Bakıya toy məclislərinə də -
vət olunanda həftələrlə atamın qonağı olardılar. Bizim evə Bakıda
yaşayan xanəndə Baladadaş, tarzən Zeynal, Mirzə Fərəc və baş -
qa ları da tez-tez gələr, çalıb-çağırardılar... Hələ uşaq yaş larımdan
bu görkəmli sənətkarların çalıb-oxumağını acgözlüklə dinlərdim.
Bu mühit getdikcə məndə musiqiyə dərin maraq yaratdı. İlk tar
müəllimim Mirzə Fərəc oldu. O, mənə tar çalmağı öyrətməklə
bərabər, həm də muğamların adları, onların mənası, hissə və
şöbələri haqqında maraqlı bilgilər verərdi... Beləliklə, mən 20–25
yaşımda kamil bir tarzən kimi tanış-qohum məclislərinə dəvət
olu nur dum”.  

171
Mirzə Mənsurun böyük

qar daşı Məşədi Süleyman

M
ir

z�
 M

�n
su

r 
* 

 �
.S

a
r�

ye
va

, S
.F

�r
�c

ov



172

El məclislərində şöhrət qazanan tarzən 1923-cü ildən dahi bəs -
təkar Üzeyir Hacıbəylinin təşkil etdiyi Azərbaycan Dövlət Türk
Musiqi Məktəbində tar dərsi deyir. 1926-cı ildə musiqi məktəbi
konser vatoriya ilə birləşdirilir. Bundan sonra Mirzə Mən sur konser -
vatoriyaya dəvət edilir. Burada 1946-cı ilədək müəllimlik edir.
İstedadlı tar müəllimi kimi konservatoriyada Üzeyir Hacı bəy linin
ən yaxın köməkçisi olur, musiqi kadrlarının hazır lan ması işində
ona yaxından köməklik göstərir. Qay ğı keş bir mü əl   lim, ba ca rıq lı
tar us ta sı ki mi də məş hur la şır.  O həm də yaradıcı təfək kürlü musi -
qiçi kimi tarın quruluşunda (pər dələrin qoşulmasında, tar aşıqlarının
möh kəmləndirilməsində və s.) bəzi dəyişiklik edib. Hətta yeni
quruluşda bir tar da hazır layıb. Onun 1934-cü ildə yeni formada
hazırladığı 4 tardan biri Ermi tajda, biri Luvrda, biri də İstanbulda
muzeylərdə qorunur. Sonuncusu isə onun şəxsi tarı idi. 

Üzeyir Hacıbəylinin 1934-cü ildə Mirzə Mənsura verdiyi xa -
siy yətnamə onun pedaqoq və musiqiçi kimi fəaliyyəti haqqında
aydın təsəvvür yaradır. Böyük bəstəkar həmin xasiyyətnamədə
yazır: “Bununla mən təsdiq edirəm ki, Mənsur Mansurov 1926-cı
ildən indiyə kimi Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında tar

Bakı ziyalıları. Soldan (ayaq üstə) Mirzə Mənsur
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müəllimi vəzifəsində çalışır. Bu dövr ərzində yoldaş Mansurov
bir tar müəllimi kimi özünü ən işgüzar və ən yüksək ixtisas sahibi
kimi göstərib. Bundan əlavə, o, tələbələr tərəfindən muğamların
bədii cəhətdən düzgün çalınmasına, kamil öyrənilməsinə böyük
əmək sərf edib. Yoldaş Mansurov eyni zamanda xalq çalğı alətləri
üçün proqram tərtib edilməsində, tarın və başqa alətlərin yenidən
qu rul masında, onların gözəl səslənməsi tədbirlərində fəal iştirak
et miş   dir. O, bütün müəllimlik fəaliyyəti illərində özünü fəal və
hör    mət  li bir pe da qoq ki mi göstər miş dir”. Mir zə Mənsur gənclik
il lə rində olduğu kimi, ömrünün ixtiyar çağ larında da “Rast”,
“Bayatı-İsfahan” muğamlarını özünəməxsus ustalıqla ifa edib. O,
“Mahur-hindi” muğamını ifa edəndə hamıya elə gəlirmiş ki, tarı
30–35 yaşlı bir tarzən sanballı mizrabları, iti barmaqları ilə
dindirir. Xüsusilə tarın cingənə simlərində Sadıqcanın mizrablarını
vuranda dinləyiciləri məftun edirmiş. 

Mirzə Mənsur tələbələrinə muğamların sirrini açmağı və ifa -
çı lıq ustalığını tam öyrətməyə çalışırdı. Sovet dövründə konser -
va toriyada dərs deyən Mirzə Mənsur muğam tədrisi proqramının
müəl liflərindən biri idi. Üzeyir bəy Hacıbəyli onun ifaçılıq iste -

Mirzə Mənsur tar çalarkən
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da dını, muğamın sir -
lərini bilən müəllim ol -
ma sını çox yüksək qiy -
mətləndirirdi. Ke çən
əsrin 30-cu illərində
hələ gənc bəstəkarlar
Tofiq Quliyev və Zakir
Ba ğı rov Üzeyir bəyin
gös təri şilə “Rast”, “Za -
bul-segah” və “Dü gah”
mu   ğam larını mə hz
Mir zə Mən surun ifa -
sın dan nota köçür dülər.
Musiqi sa hə sində bö -
yük xid mətlə rinə görə
1940-cı ildə Mirzə
Mən sur Man su rova
“Əmək  dar incə sə nət
xa dimi” fəxri adı veril -

di. Mir zə Mən sur həm çinin tar ustası kimi də yaxşı ad qa za nıb.
Ömrünün 60 ilini sənətə və müəllimliyə həsr edən Mirzə

Mənsur 1967-ci ildə 80 yaşında Bakıda vəfat edib.

Mirzə Mənsur (1927–30)
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ASLAN KƏNAN

BƏHRAM MANSUROV

Bakının qədim tarixi hissəsi olan İçərişəhər dünyanın hər
bir guşəsindən gəlmiş qonaqların  ziyarət yerinə çev -
rilmişdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, İçəri şə hər

haqqında sayı məlum olmayan məqalələr, kitablar yazılsa da,
şəhərin ən köhnə inkişaf dövrü haqqında hələ də lazımi elmi sü -
but lar əldə edilməmişdir. Lakin arxeoloqların yazdıqlarına söykən -
sək, artıq Bakıda VII əsrdə yaşayış məntəqəsi əmələ gəldiyi haq  -
qında hökm vermək olar. Deməli, əldə olan təkzibolunmaz sübut -
lar göstərir ki, X əsrdə İçərişəhər ərazisində monumental binalar,
XII əsrdə isə onun divarlarla əhatə olunduğu qənaətinə gəlinir.
Beləliklə, İçərişəhərin in diki sərhədləri daxilində təşək külünü
cəsarətlə XII əsrə aid etmək olar. 

Əsrlərin yadigarı olan, bir çox ölkələrin yuxusuna haram qatan
bu qədim şəhər, uzun illərin  hadisələrinin şahidi olmuş,  müha ri -
bəl ər nəticəsində dəfələrlə “sinəsi” al-qana boyanmış, lakin o heç
kəsə  əyilməmişdir.         

Qeyd etmək lazımdır ki, Bakıda Səfərəliyevlər, Qasım bə yo v -
lar, Mirzəbəyovlar, Xanlarovlar, Əlibəyovlar, Məm məd bə yovlar,
Əsədullayevlər, İbrahimbəyovlar, Ağabəyovlar və s. soyadlı tanın -
mış, adlı-sanlı, varlı nəsillər həyat sürmüş, şəhərin inkişafında
xüsusi xidmət göstərmişdilər. Bu soyadların nümayəndələri ayrı-
ayrılıqda Bakıda hadisələrin gedişinə təsir göstərmək gücünə
malik olduğundan Bakı Dumasının üzvləri çox zaman onlarla he -
sablaşmalı olurdular. Bunun nəticəsi idi ki, məmurlar arasında
gedən özbaşınalığın qarşısı həmin tanınmış şəxslər tərəfindən
tez liklə alına bilirdi. Belə soyadlardan biri də Bakıda sayılıb-
seçilən, yeri gələndə son sözü deməyə qadir olan Mansurovlar
nəslinin nümayəndələri olmuşdur. Bu şəcərənin nümayəndələrindən

175

B
�h

ra
m

 M
a

n
su

ro
v 

* 
 A

sl
a
n
 K

�n
a
n



176

olan Məşədi Süleymanla məşhur
milyonçu Musa Nağıyev də çox vaxt
hesablaşırdı. Ümumiyyətlə, Man -
suro v  lar yuxarıda adını çəkdiyimiz
məş hur soyadlardan mədəniy yə ti -
mizin, incəsənətimizin, muğam ları -
mı zın nəinki yaşamasında, hətta təb -
liğin də əvəzsiz xidmət göstərdiklərinə
görə fər qlənirdilər.

Mansurovlar şəhərin say-seçməli
nümayəndələrindən olsalar da, onlar
hə yatın mənasını varlanmaqda, başqa
mil  yonçular kimi öz büdcələrini artır -
maqda görmürdülər. Düzdür, im kan

dax ilində gəlir yerlərini diqqətdə sax layır, onun tənzimlənməsini
nəza rət dən qaçırmırdılar. Bu da ondan irəli gəlir ki, həmin gəlir
vasitəsi ilə nəinki ailələrinin yaşam tərzini itirməmək, həmçinin
imkansız tələbələrin oxumasına yardım, şəhərin mühüm tədbirlərində
yaxın dan iştirak etmək, muğamlarımızın inkişafına diqqət yetirmək,
baş qa ölkələrdən gələn insanlara doğma musiqimizi təbliğ etməkdən
iba rət olmuşdur.

Mübaliğəsiz demək olar ki, Mansurovlar qədər Bakıda o dövr -
də musiqimizi təbliğ edən ikinci bir nəsil göstərmək çətindir. 

Hələ XIX əsrdə İçərişəhərdə Məşədi Məlik Mansurovun
musiqimizin təbliğində göstərdiyi işlərin nəticəsi idi ki, o, şəhərə
gələn musiqiçiləri evinə dəvət etdirər, onu çaldırıb, oxutdurub
böyük bir hədiyyə ilə yola salardı. Bakıda elə musiqiçi yox idi ki,
Məşədi Məliyin yaratdığı məclisin qonağı olmasın. 

Təsadüfi deyil ki, məşhur kaman ustası Mirzə Səttar Ərdə bil -
dən Bakıya gəlmiş, burada Məşədi Məlik tərəfindən himayəyə
alın mış, evində on bir il saxlayaraq, onun ecazkar çalğısına qulaq
asmışdı. Məşədi Məliyin vəfatından sonra “estafeti” nəinki müx -
təlif alətlərimizdə gözəl ifa edən, hətta onların düzəldilməsində
xüsusi səriştəsi, gözəl musiqi duyumu olan, bir çox musiqi
alətlərində sərbəst ifa edən və  bu alətlərin yetərincə təbliğatçısı

Bəhram Mansurov
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olan oğlu Məşədi Süleyman Mansurov
olmuşdur. Qeyd edək ki, Məşədi
Məliyin musiqi məclisinə gələn
ifaçıların çalğısına diqqətlə qu laq
asan və onlardan öyrənməyə cəhd
edən gənc Süleyman tez bir zamanda
yed di dilli qarmon, kamança, tar və
bir çox alətlərdə professionallıqla
çal  ma ğa başlayır.  Bunun nəticəsi idi
ki, Mə şədi Süleyman  bir tərəfdən
alə t   lər də çalmağı öyrənir, başqa bir
tə rəf dən isə müxtəlif  musiqi alətlərini
yı ğı rdı. Buna görə də onun  evində
xe yli dərəcədə musiqi alətləri var idi.
Onları bir kolleksiyaçı kimi yığıb
saxlayırdı. Məşədi Süleymanın mahir tar çal masında Sadıqcanın
böyük rolu olmuşdu. Bəhram Mansurovun Dövlət Ədəbiyyat və
İncəsənət Arxivində qorunan şəxsi sənədləri arasında xatirə dəftəri
saxlanılır. O, həmin xatirə dəftərində Məşədi Süleymanın Sadıqcanla
ilk tanışlığını belə qeyd edir:

“Atam  Məşədi Süleyman Mansurov danışardı ki,  o, Sadıq -
canı ilk dəfə  Tiflis şəhərində görüb, onun ifaçılıq sənətini çox
bəyən  mişdi. Atam Bakıya qayıdandan sonra Sadıqcanı babam
Məşədi Məliyə çox tərifləyir. Elə olur ki, Sadıqcan öz dəstəsi ilə
Bakıya gəlir və keçmiş Tağıyev (indiki Azərbaycan Dövlət Musiqili
Komediya Teatırı – A.K.) teatrının binasında konsert verirlər.
Sadığın çalmağı atamın çox xoşuna gəlir. Atam evə gələndən
sonra babam Məşədi Məliyə konsertdəki təəssüratını danışır.
Sadığı tərif edərək deyir ki: “Çox gözəl çalandır, özü də qəşəngdir,
tar da ona çox yaraşır”. Babam Məşədi Məlik deyir ki, “Süleyman,
konsertə bilet al, mən də gedim baxım”. 

Babam konsertin bütün nömrələrinə axıra qədər qulaq asır.
Evə gəlib deyir ki, “hanı Süleyman?” Atam gəlir, babam onu
öpüb deyir: “Süleyman, sən ki nə qədər tərif edirdin, bu, azdır. O,
çox gözəl ziba çalandır, o, heç bir çalana bənzəmir. O, əsl Mirzə
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Sa dıqdır. Get onun vədəsini al,
öz dəstəsi ilə sabah mənim qona -
ğım dır”. Atam Mirzə Sadığın
ya  nına gedir. O, babamın dəvətini
qə bul edir və o vaxtdan etibarən
həmişə babamın əziz qonağı olur. 

Bakıda Sadıqcana –– Mirzə
Sa dıq adını babam vermişdir.
Ona hörmət əlaməti olaraq  və
həm də sənətinə yüksək qiymət
vermək  münasibətilə babam ona
“Mirzə Sadıq” deyə müraciət
edərdi.

Atam danışardı ki, Mirzə
Sadıq tarı çox vaxt mizrabsız
çaldığı üçün tarın çanağını
çənəsinin altına qoyardı, sol əli

rahat olsun deyə lap yuxarı tutardı. O, bar maqlarının  ucuna piy
sürtüb, şama tutardı, sonra isə barmaqlarının ucunu şala sürtürdü
ki, bərkisin. Odur ki onun barmaqlarının ucu  bərk olardı və tarı
mizrabsız çalanda da elə bil ki, mizrabla çalırdı. Bəzən də o, tarı
boynunun arxasına qoyub çalarmış. O, bağçada və yaxud bağda
çalanda tarının səsinə bül büllər yığılarmış. Atam deyirdi ki, bəzən
Bakı musiqi məclislərində  Mir zə Sadıqdan bir muğam çalmağı
xahiş edirdilər ki, qulaq as sınlar. O, zarafatla deyərdi: “Süleymanın
yanında çalmıram, mən nə çalıramsa, o saat da mənim çalğımı
çalır”.1

Mirzə Sadıq hər dəfə Bakıya gələndə həftələrlə, aylarla bu
evdə qalar, öz ecazkar çalğısı ilə məclisdəkiləri feyziyab edərdi.
Bu yaxınlığın nəticəsi idi ki, Məşədi Süleyman onun tara vurduğu
hər bir xalları  götürməyə səy edərdi.  

1918-ci ildə Şuşaya gedən Məşədi Süleyman Məşədi Məliklə
uzun zaman dostluq etmiş Abbasqulu bəy Zöhrabbəyovun qonağı
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1DƏİA, F.650, s.1, sax.v. 38.

Məşədi Süleyman bəy oğulları
Bəhram (solda) və Məlik ilə
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olur. Ona Çodar Abbas deyərdilər.
Bir gün məşhur həkim Kərim bəy
Mehmandarov Məşədi Sü leymanı
evinə qonaq çağırır. Bir qədər
söhbətdən sonra – “Məşədi, bilirəm
Sadıqcanın məclislərində çox ol -
musan, həm də sənin xətrini istə -
yirdi. Hə m çi nin onun çalğısının vur -
 ğunusan. Gəl onun çalğısını çal bir
daha biz onu yad edək” – deyir.  

Məclisdə Şuşanın görkəmli şəxs -
ləri əyləşmişdilər. Məşədi Süleyman
bir “Rast” çalır. Bu zaman Kərim
bəy ayağa durur, kövrəlmiş halda
onu bağ rına basıb deyir: “Şükür sənə İlahi, mən elə bildim Sadıq
ölüb, la kin o ölməyib, yaşayır”.

Əvvəllər dəsgahların içərisində rəng  lər, diringələr çalınardı.
Məşədi Süleyman göstərir ki, bunların ha mısını Sadıqcan çalmaqla
xanəndəyə istirahət verər, həm də məc lis daha da qızışardı.
“Turacı”, “Uzundərə”, “Tərəkəmə”, “Cey  ranı”, “Vağzalı” və sair
oyun havaları Sadıqcana məxsusdur. 

İndi həmin adların bəziləri dəyişdirilsə də, lakin bu havaların
Sadıq can tərə findən bəstələndiyini Məşədi Süleyman xatirələrində
qeyd edir.

Ümumiyyətlə, Məşədi Məliyin, sonralar onun davamçısı Mə -
şə di Süleymanın təşkil etdiyi musiqi məclisləri, bir növ, Bakının
konservatoriyası idi. 

1909-cu ildə Məşədi Məlik dünyasını dəyişəndən  sonra oğlu
Məşədi Süleyman Bakının adlı-sanlı kişilərindən olan Hacı
Haşımın qızı ilə ailə həyatı qurur. 

Onun 1910-cu ildə oğlu dünyaya gəlir. Atası Məşədi Məliyin
adını oğluna qoyur. Bir il sonra Bəhram doğulur. Sonra bir-birinin
ar   dınca qızı Sara, oğlu Nadir anadan olur. Lakin Məşədi Süley -
ma  nın sevinci uzun sürmür. Səkkiz illik ailə həyatından son ra
uşaqların anası gənc yaşlarında dünyasını dəyişir. Məşədi Süley -

179
Bəhram Mansurov.1971

B
�h

ra
m

 M
a

n
su

ro
v 

* 
 A

sl
a
n
 K

�n
a
n



180

man uşaqlara baxmaq üçün evə bir qadın dayə gətirmək məcbu -
riyyətində qalır. Lakin uşaqları incitdiyinə görə heç nə deməyərək
onunla vidalaşmalı olur. O gündən sonra Məşədi Süley man dörd
uşağın həm atası, həm də anası olur. 

Tanrı Məşədi Süleymanı bir çox ağır zərbələrlə imtahana çəksə
də, lakin o sınmır. Bolşeviklər hakimiyyətə yiyələndikdən sonra on -
ların etdikləri özbaşınalığa, haqsızlığa səbirlə, təmkinlə dözür. O,
il lərlə topladığı var-dövlətin əlindən getməsini sakit qəbul edir. La -
kin varidatı əlindən  alınsa da,  “kefkom Mansurovlar”dan olduğu
üçün özünə toxunmurlar...

Muğam Azərbaycan klassik musiqi mədəniyyətinin ən qiymətli
xəzinəsidir. Bizə elə gəlir ki, muğamı heç bir xalq azərbaycanlı qə -
dər sevə və dərk edə bilməz. Təsadüfi deyil ki, başımızın üstündə
ana larımızın oxuduğu layla da muğam üstündə köklənmişdir.  

Muğam xalqın mənəvi qidası, əzəli, əbədi sevgisi, nümayiş
etdirdiyi müqəddəs bir məbədidir. Sanki  muğam  xalqımızın əbədi
möhrüdür. 

Müasir musiqimizdə fərdi ifaçılıq üslubu ilə seçilən Man su rov -
lar nəslinin nümayəndəsi Məşədi Süleymanın oğlu, res pub li ka mızın
Xalq artisti, görkəmli tarzən Bəhram Mansurovun muğam larımızın
təbliğində xüsusi rolu var.  

“O olmasın, bu olsun” filmindən qonaqlıq səhnəsi. Xan Şuşinski, 
Bəhram Mansurov və Tələt Bakıxanov
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Azərbaycan muğam sənəti xalqımıza Cabbar Qaryağdıoğlu,
Seyid Şu şinski, Sadıqcan, Qurban Pirimov və neçə-neçə ölməz
sənətkarlar bəxş etmişdir. Həmin klassik sənətkarlar sırasında məhz
Bəhram müəllim hələ sağlığında özünün layiqli yerini qazana bil mişdi.

Bəhramın ifası, sözün əsl mənasında, keçmişin ənginliklərin -
dən gə lən ecazkar səs idi. O, ulularının ənənəsini saxlamış virtuoz
sə  nət kar olmaqla yanaşı, muğamı boş və mənasız improvizə et -
mək   dən qoruyurdu.

Bəhram müəllim ulularının ənənəsinə sadiq qalaraq, əsl mu -
ğam, dərin emosional musiqi fəlsəfəsi, böyük bir dastan ifa edirdi.
O, tarı çalmırdı, barmaqları ilə onu danışdırırdı, dərdini, kədərini
onunla bölüşürdü. Bununla da Bəhram müəllim ecazkar bar maq -
ları ilə özünün bütün imkanlarını üzə çıxarırdı. 

Muğamat əbədi sənət incisidir. Biz onu sabaha aparmağa,
gələcək nəslə böyük bir inci kimi bəxş etməyə borcluyuq. Bunu
yaxşı dərk edən Bəhram müəllim muğamın bütün incəliklərini
nə inki gənc nəsildən əsirgəməmiş, hətta ustad xanəndələrə də
muğa mı ifa etmək yollarını həvəslə izah etməyi özünə borc
bilmişdi. Bu ba xımdan Bəhram ifası musiqimizin dünəni və sabahı
arasında qırılmaz bir körpüdür. O, öz ifası ilə klassiklərimizin
ölməzliyini, onun həmişəyaşarlığını sübut edən gözəl bir nümunə
olaraq qalır...
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Bəhram Mansurov ilk
mu siqi təhsilini Üzeyir bəy
Hacı bəylinin təş kil etdiyi
mu siqi mək təbində, sonralar
isə konser vatoriyada mu  ğam
sinfini aparan əmisi, mə şhur
tarzən Mirzə Mən sur dan
almışdır.

Azərbaycanda Sovet ha -
ki miyyəti qurulandan bir il
sonra Bə hram müəllim bö -
yük qardaşı Məliklə birlikdə
birin ci dərəcəli mək təbdə
oxu   yur. Burada oxuduğu
müd  dətdə məktəbdə keçi -
ri lən təd birlərdə Bəhram
mü  əl  lim tarda solo “Rast”,
“Çahar gah”, “Bayatı-Şiraz”,
“Qa tar” və sairə muğamları
ça   lırdı. Lakin bir neçə il
son       ra Məliyin  qəflətən xəs -
tə  lən məsi onun ölümü ilə

nə ti cələnir. Qardaşının ölü mü gənc tarzənə çox ağır tə  sir edir,
onun yoxluğu ilə heç cür razılaşa bilmirdi. Saat larla bir kənara
çəkilib tarla ah-nalə çəkərdi. Tarının sim lərindən çıxan fəryad ət -
rafın  dakıları sakit bu rax mır, onun dərdinə şərik olmağa çalışırdılar.
Yalnız həyatın hər bir üzünü görmüş atası Məşədi Süleyman və
bir də əbədi dostu –tar onu sakitləşdirməyə qadir idi...

Bu faciəli günlərdən bir müddət sonra B.Mansurov sonuncu
təhsil aldığı Pedaqoji texnikuma daxil olur. Burada təhsil aldığı
müddət ərzində B.Mansurov həmin məktəbin tələbələrindən Mə -
hər rəm Haşımov, Ağasəf  Bakıxanov və başqaları ilə birgə bir çox
müəssisələrdə konsertlər verirdilər. 

Vaxtilə bəstəkar Zülfüqar bəy Hacıbəyovun rəhbərliyi ilə

“Azər  baycan konsert  birliyi” təşkil olunanda musiqimizin kori -

Solda: Sərvər İbrahimov, Bəhram
Mansurov və Elman Bədəlov. 1972
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fey lərindən Cabbar Qaryağdıoğlu, Xan Şuşinski, Hüseynağa Hacı -

ba babəyov, Qurban Pirimov və başqa görkəmli musiqiçilərlə ya -

naşı, B.Mansurov da orkestrə dəvət olunur. O uzun illər Azər   bay -

ca nın bir çox bölgələrində zəhmətkeşlər qarşısında kon ser  tlər verir.

1960-cı ilin fevral ayının son günlərindən biri. Dahi bəstəkar

Fikrət Əmirovun telefon zəngi Bəhram müəllimin ailəsinə bir

sevinc gətirdi. Xaricdən gələn musiqi mütəxəssisləri ustad tarzəni

dinləmək istəyirdilər...

Qonaqları qapının astanasında tarzənin özü qarşılayır. Gələnlər

vaxtın azlığını xatırlayıb Bəhram müəllimdən bir muğam çalmağı

xahiş edirlər. Bəhram müəllim adəti üzrə onlara yemək təklif

etməyinə baxmayaraq, qonaqlar təyyarəyə gecikəcəklərini xatırla -

yıb, heç nə yeməyəcəklərini, yalnız onun ifasını din lə yə cəklərini

bil dirirlər. Ustad heç bir etiraz etmədən tarı köynəyindən çıxarıb

sinəsinə sıxır və...

Tar ah-nalə çəkirdi. Könüllərə Məcnunun fəryadından, Ley li nin

hıçqırtısından, Kərəmin od-alov içində yandığından xəbər ver irdi.
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Soldan: Əliağa Quliyev, Bəhram Mansurov və Sərvər İbrahimov
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Tar həmçinin bu məclisdə könüllərdə xoş hislər oyadan, se  vinc,

şadlıq nəğməsi oxuyurdu. Onun ecazkar barmaqlarından çıxan,
könüloxş ayan musiqi səsi əyləşənləri tilsimləmişdi. Tarzən ulu lar -
mızın gələcək nəsillərə yadigar qoyub getdiyi nəğməni böyük bir
il hamla, şövqlə çalırdı. Sanki bu, onun  qəlbinin dərinliyindən
qopan musiqi sədaları deyil, bəxtiyar bir  ürəyin sevinc şəlaləsi idi. 

Tar bir anlığa susdu. Əyləşən qonaqlar uzun müddət ustad sənət -
karın tilsimindən çıxa bilmirdilər. Bu zaman Beynəlxalq Musiqi
İnstitutunun direktoru A.Danyelo həyəcanını gizlədə bilməyib
Bəhram müəllimi qucaqladı və yaşarmış gözlərini silərək dedi:

– Əhsən! Çox sağ olun, cənab Mansurov! Nə gözəl, nə lətif
bir nəğmə! Çalğınıza valeh oldum. Böyük sənətkar və əsl vir tuoz -
 sunuz. Sizin bu ecazkar musiqinizi heç zaman unutmayacağam... 

Bu görüşdən sonra Bəhram müəllimin ifasında  “Beren-
Reyter” və “Philips” firmaları onun iki valını buraxır. Həmin illər -
də Al   maniya Universitetinin musiqi etnologiyası kafedrasının
pro  fessoru Yurgen Elsner Bakıda mahir ifaçı ilə görüşləri barədə
belə yazırdı:

“Mən bu görüşdən çox şey gözləyirdim, lakin buraya gəldikdə
təsəvvür etdiyimdən qat-qat yüksək bir sənətkarlığın şahidi oldum.
Mən çox tarzən tanıyıram, bu cür texnikaya malik orijinal ifaçını
isə ilk dəfə görürəm”.

Soldan: Arif Babayev, Bəhram Mansurov və Elman Bədəlov. 1980 
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Qeyd edək ki, 1967-ci ildə Azərbaycan musiqi tarixində
Bəhram müəllim yeganə tarzəndir ki, UNESCO kolleksiyasında
Azər  baycan xalq musiqisini təmsil edib.

1967–1985-ci illər ərzində UNESCO yanında  Beynəlxalq
müqayisəli Musiqi Tədqiqatı və Sənədləşdirmə İnstitutu Bəhram
Mansurovun ifasında qrammofonlardan ibarət “Dünya incəsənəti
etnologiyası”na klassik muğamlar yazdırmışdır. 

B.Mansurovun ifasında, həmçinin  UNESCO xətti ilə eyni
zamanda  solo muğamlarından ibarət  beş albom val, iki böyük -
həc mli “Musiqi antologiyası” və “Musiqi atlası” seriyasından
Azərbaycan muğamları, iki kiçikhəcmli “Albom–kompakt” disk,
Azərbaycan musiqi ənənələri və bir albom-kaset buraxılmışdır.

Dünyanın bir çox ölkələrinin muzeylərini Bəhram müəllimin
tarı, onun ifası yazılmış vallar, şəkillər və sairələr bəzəyir.

Bəhram müəllim, həmçinin gözəl insan, qayğıkeş müəllim
olub. O, 50 ildən çox Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında
qo yulan tamaşaların ifaçılarının ilk müəllimi olmuşdur. Rübabə
Muradova, Sara Qədimova, Zeynəb Xanlarova, Bakir Haşımov,
Arif Babayev, Qəndab Quliyeva, Alim Qasımov və neçə-neçə sə -
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Soldan: Canəli Əkbərov, Bəhram Mansurov və Şəfiqə Eyvazova. 1978 
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nət karların səhnə fəaliyyətindəki, böyük konsertlərdəki müvəffə -
qiy yətləri məhz Bəhram müəllimin şəxsi köməkliyinin nəticəsi
sayəsində olmuşdur. O, operamızın səhnəsinə çıxartmaqdan ötrü
həmin xanəndələri öz evinə dəvət edər, oynadıqları rollar üzərində
onlarla gərgin işləyər, evin xanımı, gözəl insan, qayğıkeş həyat
yoldaşı, analar anası Münəvvər xanım isə süfrə hazırlığı görərdi.

Lakin çox təəssüf hissi ilə qeyd etmək istərdik ki, sağlığında
bir ata kimi qayğısını əsirgəməyən bu böyük sənətkara bəzən ögey
münasibətlər göstərməkdən çəkinməyən “tələbə”lər də olur.

Bu yazını hazırlayarkən ustad sənətkarı tanıyan, onun evində
gecəli-gündüzlü Leyli rolunu öyrənməyə səy göstərən Xalq
artistlərindən biri ustadı haqqında söz deməyi, xatirə danışmağı
özünə sığışdırmadı. Dəf ələrlə bu xanıma müraciət etməyimizə
baxmayaraq, o, özünü “əlçatmaz zirvə” hesab edib, hər dəfə
xahişdən müəyyən bə hanələrlə boyun qaçırırdı. Son anda evində
müsahibə verməyə razılıq verən “Leyli” qarşıma çıxmağa da
özündə təpər tap madı. Yalnız evindəki köməkçi xanıma, “yazıb
çağıraram, gəlib apa rar” deməklə işini bitmiş hesab etmişdi. Həmən
“Leyli” unut ma malıdır ki, onun səhnəyə gəlməsində, tanınmasında

Soldan: Alim Qasımov, Bəhram Mansurov və Tələt Bakıxanov. 1983
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məhz Bəh ram müəllimin əvəzsiz xidməti olmuşdur. Gərək unutma -
yaq ki, us tadına kəm baxanın sonda gözlərinə qan damır.

Sonda xatırladım ki, günlər, aylar, illər, keçsə də, Bəhram Man -
su  rovun tarının sehrli səsi onun dinləyicilərinin yaddaşından heç za -
 man silinməyəcək. Bu ecazkar səs çox  sənətkarların yetiş mə sin də
və inkişafı yolunda bir karvan olacaq. 

Xalqımızın milli və mənəvi sərvəti olan muğamlarımız bu bö -
yük sənətkarın ecazkar ifası  sayəsində hələ dünyanı çox do la şa caq.                           
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Bəhram Mansurov tarı ilə baş-başa...
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FİRİDUN ŞUŞİNSKİ
Əməkdar incəsənət xadimi

ZƏRİF QAYIBOV

Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində müstəsna
xidmətləri olan tarzənlərdən biri də unudulmaz sənət -
ka rımız Zərif İsmayıl oğlu Qayıbovdur.

Zərif 1920-ci ildə Azərbaycanın tarixi şəhərlərindən və mə -
dəniy yət mərkəzlərindən biri olan Gəncə şəhərində dünyaya göz
açmışdı...

Gəncə deyəndə gözlərimiz dünya poeziyasının parlaq ulduzu,
da hi Nizaminin, görkəmli şairlər – Məhsəti xanımın, Mirzə Şəfi
Vazehin, Əhməd Cavadın, Abbas Səhhətin, mahir musiqiçilər
Mə şədi Cəmilin, Malıbəyli Əsgərin, Bülbülün, Musa Şuşinskinin,
Hə m zə Əliyevin, Aşıq İslamın, Fikrət Əmirovun, Qənbər Hü -
seyn  linin, Ələkbər Tağıyevin, milli qəhrəmanlarımız – Cavad xa -
nın, Dəli Alının, Alının oğlu Məhəmmədin, İsrafil Məmmədovun
par laq obrazları canlanır.

Şuşa, Şamaxı və Bakı kimi qədim Gəncənin də musiqi həyatı
ifa çılıq sənətinin inkişafında müəyyən dərəcədə rol oynamışdır.

Tarixdən məlumdur ki, Gəncə 1868-ci ildə quberniya ol duqdan
sonra get-gedə şəhərin ictimai və iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar
olaraq burda mədəniyyət, xüsusilə teatr incəsənəti və ifaçılıq sənəti
də inkişaf etmişdir.

Gəncə quberniya mərkəzi olduqdan sonra bura Tiflisdən,
Şamaxı dan, xüsusilə Qarabağdan musiqiçilər, artistlər, Göyçə
mahalından aşıqlar toplaşaraq şəhər əyanlarının ziyafətlərində, toy
şən liklərində, Şərq konsertlərində iştirak edər və həm də teatr
tamaşaları göstərərdilər.

Azərbaycanın başqa şəhərləri kimi, hələ orta əsrlərdə Gəncədə
də əsas musiqi alətləri sazdan, yastı balaban, qara zurna və qoşa
nağaradan ibarət olmuşdur. Çox maraqlıdır ki, Gəncənin şimalında
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Alabaşlı stansiyasından Tiflisədək
aşıq sənəti, şəhərin cənubu Kürək-
çayından tutmuş Ovlaxa (Yevlaxa)
qədər olan sahədə xa nəndəlik sənəti
də bdə idi. Bunun sabəbi isə Tiflisdən
tutmuş Gəncəyə qədər olan sahə
Anadolu türklərinin, Qarabağ, eyni
za manda Şəki və Şirvandan tutmuş
Gəncəyə, Kürəkçaya qədər olan sa -
hələr isə Azərbaycan türklərinin tə -
siri altında olduğuna görə birin cidə
saz, ikincidə isə tar çalınardı.

Hələ orta əsrlərdən Gəncədə Göy -
çə aşıqları çalıb-çağırardılar. Xü susilə
payız-qış aylarında şəhərdə musiqiçilərin sayı da çoxalardı. Şəhərin
bişmiş kərpicdən tikilmiş iki-üç mərtəbəli evləri, din cəlmək üçün
hər cür şəraiti və səliqə ilə saxlanılan meh  man xa naları, gözəl ha -
ma mları şəhərə gələn qonaqların diqqətini cəlb edərdi. O zaman
Gəncəyə toplaşan qabaqcıl ziyalılar cəhalətə, na dan lığa və avamlığa
qarşı mübarizə aparmaq üçün incəsənətin bütün qaynaqlarından
istifadə edərdilər. Abbas Səhhət, Əhməd Ca vad, Sidqi Ruhulla,
Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi Cəmil, Malı bəyli Həmid, Məşədi
Məmməd Fərzəliyev kimi məşhur mə   dəniyyət xadimləri və
hərdənbir şəhərə teatr tamaşaları gös tər mə yə gələn Hüseyn
Ərəblinski, Hacıağa Abbasov, Hüseynqulu Sa  rabski kimi səhnə
xadimləri şəhərin mədəni həyatında görkəmli rol oynayırdılar.

Əsrin əvvəllərində (XX əsr nəzərdə tutulur – red.) Gəncədə
“Müsəlman xeyriyyə cəmiyyəti”, “Aktyorlar cəmiyyəti” tez-tez dram
tamaşaları göstərir, Şərq konsert və gecələri təşkil edirdilər. Məsələn,
1908-ci ildə məşhur müsəlman aktrisası İzzət xanımın iştirakı ilə
“Bədbəxt uşaqlar” tamaşası göstərilmişdi. Tamaşada İzzət xanım
Aişə rolunda, Hüseyn Ərəblinski isə Atabəy rolunda müvəffəqiyyətlə
çıxış etmişdilər. Bu hadisədən sonra şəhərdə teatr cəmiyyəti ilə
yanaşı, “Şəhri-maarif” cəmiyyəti də fəaliyyət gös tərirdi. 

Zərif Qayıbov
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Onu deməliyik ki, Gəncənin musiqi mühiti bir çox böyük
sənətkarlarla yanaşı, Zərif kimi istedadların sənət aləmində boy
atmasına gözəl şərait yaratmışdı...

Zərif ziyalı ailəsində tərbiyə almışdı. Zərifin atası İsmayıl bəy
öz dövrünün mədəni ziyalılarından biri olub, Üzeyir Hacıbəyovla
bir likdə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil almışdı. 1904-cü
ildə seminariyanı müvəffəqiyyətlə bitirən İsmayıl bəy Gəncə
şəhərinə, Üzeyir bəy isə Qarabağın Hadrud kəndinə müəllim gön -
dəril mişdi. İsmayıl bəy ömrü boyu Üzeyir bəyin yaxın dostu ol -
muş dur. O da Üzeyir bəy kimi mahir skripkaçalan idi və tə sadüfi
deyil ki, 1908-ci ildə bəstəkarın “Leyli və Məcnun” op erasının ilk
tama şasında İsmayıl bəy orkestrdə skripka çalmışdır.

Üzeyir bəy Tiflisə gedib-gələrkən Gəncə şəhərində əylənər və
İsmayıl bəyin ən əziz qonağı olardı. Üzeyir bəy dostunun evində
qalarkən balaca Zərifin musiqiyə olan həvəsi onun diqqətini cəlb
etmişdi. Nəhayət, Üzeyir bəy 1929-cu ildə yenə Gəncəyə gələrkən
dostu İsmayıl bəyə məsləhət görür ki, Zərifi musiqi məktəbinə,
özü də tar sinfinə qoysun. Belə də olur. Həmin ildə Zərif musiqi
məktəbinə qəbul olundu. Onun ilk tar müəllimi tarzən Həmzə
Əliyev olmuşdur.

Çox çəkmir ki, Zərif öz fitri istedadının və müəlliminin səyi
nəticəsində çalğı musiqisinin sirlərinə yiyələnir. Bunun isə bir neçə
səbəbi var idi. Burda bir haşiyə çıxmaq istərdik. Bəziləri belə
düşünür lər ki, əgər uşağın musiqiyə hədsiz həvəsi və gözəl musiqi
yaddaşı varsa, ondan mütləq mahir musiqiçi ola bilər. Bu sözlərdə
müəyyən dərəcədə həqiqət var. Lakin bunu tarçalanlara aid etmək
olmaz. Virtuoz tarzən olmaq üçün fitri istedaddan və musiqi
yaddaşından başqa, tarzənin uzun barmaqları və sanballı biləyi,
bir də incə zövqü olmalıdır. Bunlarla yanaşı, ürək də ümdə şərtdir.
Oxu maq və istərsə də çalğı ürəkdən gəlməsə, onun təsiri olmaz və
bu ifaçılıq heç kəsə lazım deyil. Bütün bu yuxarıda göstərdiyimiz
musiqi keyfiyyətlərinin hamısı Zərifdə var idi. Məhz buna görə də
o, 14 yaşında olanda bütün Zaqafqaziyada mahir bir tarzən kimi
məş hur idi. 
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Tiflis. 1934-cü il 30 may. Yazın bu gözəl günündə qədim şə -
hər də böyük canlama var idi. Şəhərin baş küçəsi Rustaveli pros -
pekti daha qələbəlik idi. Burda adam əlindən tərpənmək mümkün
deyil di. Opera teatrının əzəmətli binasının ətrafı daha izdihamlı
və tünlük idi. Atlı milis dəstələri teatrın kassaları qabağında
növbəyə dayananlar arasında qayda-qanun yaratmağa can atırdı.
Tamaşaçıların “sakitliyi” ucundan kassaların qapıları sındırılmış,
pən cərələrin şüşələri yerlə-yeksan olmuşdu. Burda nəinki Tiflisin
musiqi həvəskarları, həm də Azərbaycan, Dağıstan məm ləkət lərin -
dən gələn qonaqların sayı-hesabı yox idi.

Bu gün burda Zaqafqaziya xalqlarının incəsənət olimpiadası
keçiri lirdi. Xalq yaradıcılığını daha da inkişaf etdirmək məqsədilə
təş kil edilən bu olimpiada Zaqafqaziya xalqlarının mədəni inki -
şafında böyük bir tarixi hadisə idi. Olimpiada dörd gün davam
etdi. Bura Zaqafqaziyanın ən məşhur xanəndələri, gözəl çalğıçıları
və rəqqasələri dəvət edilmişdi.

O zaman Zaqafqaziya olimpiadasında Azərbaycan musiqisini
Cab bar Qaryağdıoğlu, Qurban Pirimov, Xan Şuşinski, Kamra
Bəyim, Mehralıoğlu Bahadır, Kərbəlayı Lətif, Məmmədxan Bakı -
xan ovun rəhbərlik etdiyi “Qızlar ansamblı” və “Şərq orkestri”
təmsil edirdi.

İyunun 2-də olimpiadada fəxri yerlər tutanların yekun konserti
oldu. Konsertdə böyük tarzənimiz Qurban Pirimov “Çoban-baya -
tı” muğamını çalandan sonra gecənin axırında konsertin aparıcısı
el an etdi:

–“Şur”, solo tarda çalır Gəncə orta məktəbinin şagirdi 14 yaşlı
Zərif Qayıbov!

Bu elan veriləndə zalda böyük canlanma oldu. Səbəbi isə aydın
idi. Heç kəs gözlərinə inanmaq istəmirdi ki, səhnəyə 14 yaşında
gülərüz, çevik və cılız bir oğlan çıxıb. Özü də Qurban kimi
virtuoz  dan sonra tar çalacaqdı. Doğrudan da, tamaşaçıların təəc -
cüb lənmələri təbii idi. Həqiqətən bu, ifaçılıq sənəti tarixində gö -
rün məyən bir möcüzə idi.

Balaca tarzən mizrabı tarın simlərinə vuran kimi zalı tamam
sakit lik bürüdü. Hamı heyrətlə qulaq asırdı. Tarzənin yaşına uyğun
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ol  mayan səhnə ədası, sərbəst çalğısı dinləyiciləri riqqətə gətir miş -
di. Tamaşaçı çaşıb qalmışdı. Bilmirdi Zərifin sanballı biləyinə ta -
maşa etsin, yoxsa onun gözə görünməyən barmaqlarını izləsin.
Ba laca tarzən tara son mizrabı vurdu. Salonu alqış sədası bürüdü...
Müxtəlif dillərdə “Afərin”, “Sağ ol”, “Yaşa” sözləri təkrar olunur -
du. Teatrın mərkəzi lojasında oturmuş Zaqafqaziya Mərkəzi İc -
raiyyə Komitəsinin sədri Filipp Maxaradze, Xalq Komissarları
Şura sının sədri Qəzənfər Musabəyov istedadlı tarzəni hərarətlə
təbrik etdilər...

Gənc Zərifin müvəffəqiyyəti hər kəsdən əvvəl Azərbaycan
musiq içilərinin rəhbəri, böyük bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəyovu
məftun etmişdi. Zərifi bağrına basan Üzeyir bəy həyəcanlı halda
demişdi:

– Halal olsun! Sənə çəkdiyimiz zəhmət hədər getmədi. Həmişə
belə çalışsan, gələcəyin ən mahir tarzəni olacaqsan. 

Dahi bəstəkar yanılmadı. Zərif onun etimadını doğruldub, qüd -
rətli sənətkar oldu.

Gəncə musiqi məktəbində bir neçə il təhsil alandan sonra Zərif
ye nə də Üzeyir bəyin təşəbbüsü və zəmanəti üzrə Asəf Zeynallı
adına Bakı Musiqi Texnikumuna qəbul olunur. O, burda unu dul -
maz bəstəkarımız Səid Rüstəmovun ən sevimli şagirdi olur.

Çox keçmədən Zərif Bakının musiqi ictimaiyyətinin hörmətini
qaza nır. O, öz zərif çalğısı ilə ürəklərə yol tapır. Onu tez-tez
radioda və dövlət filarmoniyasında verilən konsertlərə dəvət edir -
lər. Zərif bütün muğamları özünəməxsus fərdi xüsusiyyətlə çalırdı.
Lakin nədənsə onun ən çox meyli “Şur” muğamına idi. Əgər çalğı
musi qimizin tarixində Məşədi Zeynal “Zabul”, Qurban Pirimov
“Çoban-bayatı”, Hacı Məmmədov “Orta Mahur”, Ənvər Man -
surov “Çahargah” ustaları idisə, Zərif Qayıbov isə “Şur” ustası idi.
Doğ ru dan da, musiqi tariximizdə heç kəs “Şur”u Zərif səviy -
yəsində çala bilməmişdi. Mənə elə gəlir ki, Zərifin “Şur” muğa -
mına sonsuz məhəbbət bəsləməsinə səbəb Üzeyir bəy Hacıbəyov
olmuşdu. Çünki Üzeyir bəyin ən çox sevdiyi “Şur” muğamı idi.
O, “Şur”u dinləməkdən doymazdı. Bunun səbəbini bəstəkar belə
ifadə edir: “Şur” adamda sağlam, şən və lirik bir əhvali-ruhiyyə
oyadır”.
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Böyük sənətkar haqlıdır. Doğrudan da, “Şur” muğamı insanda
nikbin, psixoloji duyğular oyadır. Ona sevinc və şadlıq gətirir.
Təsadüfi deyil ki, Üzeyir bəy özünün şah əsəri olan “Koroğlu”nu
“Şur” muğamı üzərində bəstələmişdi. Məhz buna görə də bəstəkar
istər “Şur” muğamını gözəl oxuyan və istərsə çalanı çox sevərdi.
Xüsusilə Xan Şuşinski ilə Zərifin “Şur”undan doymazdı. Qurban
Pirimov söyləyərdi ki, hər dəfə Gəncəyə və Tiflisə gedəndə İs -
mayıl bəyin evinə düşər və orada mütləq Zərifə “Şur” çaldırardı.

İndi min dəfə təəssüflənirik ki, Zərifin nə “Şur”u, ümumiy -
yətlə, heç bir çalğısı yadigar qalmayıb. Bizə yeganə təsəlli Zərif
sənə tinin vurğunu, bu sənətin nümunələrini öz çalğısında yaşadan
unudulmaz tarzənimiz Əhsən Dadaşov olmuşdur. Bunu Əhsən Da -
daşov dəfələrlə etiraf etmişdi.

O, söhbətlərinin birində demişdir: “Mənim məşq otağımda
ifaçılar içərisində tək Zərifin şəkli asılmışdır. Bu şəklə mən həmişə
heyranlıqla baxıram. Hər baxanda, necə deyərlər, ürəyimə od
düşür. Zərifin çalğısını xatırlayıram. Onun “Şur”da vurduğu
barmaqları xəyalıma gətirirəm. Çünki “Şur”u Zərif kimi çalan
olmayıb. Ona görə də mən həmişə Zərifi çalğımda yaşatmağa
çalışıram”.

Zərifin “Şur”u necə çalması haqqında mən bir çox məşhur
sənət karla fikir mübadiləsi aparmışam. Hələ 1961-ci ildə Gəncədə
klas sik xanəndəmiz Musa Şuşinski ilə görüşərkən Zərifin
“Şur”undan söhbət açdı. Çox danışdı və axırda dedi: 

– Mən Zərifi bir neçə dəfə Gəncə toylarına aparmışam. Toyda
mən dən “Şur” oxumağı xahiş etdikdə mən “Şur”u “Mayə”sində
yox, “Bayatı-Qacar” şöbəsindən başladım.

Mən təəccübləndim və tez soruşdum:
– Ustad, bəs muğamın “Mayə”, “Səlmək”, “Hacı yuni”, “Şur-

Şahnaz”, “Busəlik” şöbə və guşələri harda qaldı? 
Qoca sənətkar gülümsəyib, başını buladı:
– Eh, Zərifin “Şur”unu dinləsəydin, nəinki mənim, hətta “Şur”

ustası Şəkili Ələsgərin belə oxumağını istəməzdin.
– Niyə?
– Ay balam, niyəsi yoxdur ki, rəhmətlik Zərif “Şur”un “Mayə” -
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sin də elə şirin barmaqlar, elə zərif gəzişmələr edərdi ki, adam
bihuş olardı. Ona görə də mən muğamı qəsdən “Bayatı-Qa car”
şöbəsindən başlayırdım ki, heç olmasa, Zərifi dinləməkdə mən də
həzz alım.

Qocaman xanəndə haqlı idi. 
1937-ci ilin oktyabr ayında Moskvada Ümumittifaq radio fes -

tivalı keçiriləsi idi. Buna görə də oktyabrın 3-də radio festivalında
iştirak etmək üçün Bakıya çağırılmış ifaçılar arasında baxış günü
keçirirdilər. Həmin baxışda iştirak edənlər arasında Ağdamdan
gəlmiş Məşədi Paşa oğlu Muxtar gənc müğənnilər arasında birinci
yerə çıxmışdı. Tarzənlər arasında isə Zərif birinci yeri tutmuşdu.
Yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, Xan Şuşinskidən sonra gələn
xanəndələr içərisində ən gözəl səs, parlaq zəngulə Muxtarda idi.
Təəssüf ki, sonralar Muxtar in cə sənətdə yox, Sovet və təsərrüfat
işlərində məsul vəzifələrdə çalışmış, özü də xalqa namusla xidmət
etmişdi...

1938-ci ildə Moskvada Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti
on günlüyü keçirilərkən Zərif də bu dekadada yaxından iştirak
etmiş və Azərbaycan tarının şöhrətini ucaltmışdı.

Moskvadan sənət qələbəsi və tükənməz sənət eşqilə qayıdan
iste d adlı tarzən gecə-gündüz öz üzərində çalışırdı. Günü-gündən
bu mahir və təkrarolunmaz sənətkarın pərəstişkarlarının sayı
artırdı. Hamı Zərifi dinləməyə can atır, onun insanı vəcdə gətirən,
dər dini ürəyindən silən, xəyalını uzaqlara aparan sehrli çalğısından
doymazdılar!

Zərif hər hansı bir muğamı ifa edərkən çalışardı ki, dinləyici
mu ğamın həm də xarakterik xüsusiyyətlərini asanlıqla qavrasın.
O, son dərəcə təsirli, sərbəst, ürəklə çalardı. Zərif ağıllı musiqiçi
idi. Həmişə məclisin tərkibini nəzərə alıb, repertuar seçərdi. O,
eyni zamanda muğamların fərqinə varmaqda xüsusilə mahir idi.
Əgər “Şur-Şahnaz”da dinləyicini sevindirirdisə, “Bayatı-Qacar”da
isə kədərləndirirdi. Lakin dinləyicini pəjmürdə hala salmazdı. Bəzi
tarzənlər kimi texniki üstünlüyə, həddindən artıq improvizə
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elementlərinə uymurdu. Əksinə, çalışırdı ki, muğamın melodik ça -
larlarını artırsın, ona melodik naxışlar və bəzəklər vursun.

1939-cu ilin oktyabr ayında Moskvada xalq musiqi alətlərində
çalanların Ümumittifaq baxışı keçirilirdi. Baxışda iştirak etmək
üçün Bakıda ən yaxşı tarçalanların müsabiqəsi keçirilmişdi. Müsa -
biqədə əllidən yuxarı tarzən iştirak edirdi. Müsabiqənin münsiflər
heyə tinə Üzeyir bəy rəhbərlik edirdi. Tarzənlərdən Qurban Piri -
mov, Xosrov Məlikov, Hacı Məmmədov, Ənvər Mansurov və
Zərif Qayıbov müsabiqənin qalibi oldular. Ümu mit tifaq baxışında
iştirak etmək hüququna layiq görüldülər.

Moskva baxışı 12 gün, yəni oktyabrın 6-dan 17-nə kimi davam
etmişdi. Birində “Şur” muğamını, digərində isə “Ləzginka” oyun
havasını çalaraq yüksək mükafata layiq görülmüşdü...

1940-cı ildə istedadlı tarzən vətəni Gəncəyə qayıtmış, Gəncə
filar moni yasında orkestr təşkil edərkən şəhərin ən yaxşı musi qi -
çilərini ətrafına toplamışdı. 20 yaşlı tarzənin arzuları böyük idi...

Zərif haqqında bir çox böyük sənətkarlar ürək sözlərini söy -
ləmişlər. Bunların içərisində Zərifin uşaqlıq, gənclik dostu, uzun
il lər bir yerdə çalıb-çağırmış unudulmaz bəstəkarımız Fikrət
Əmirovun dedikləri daha qiymətli, daha təsirlidir: “Mən çox
tarçalanlar görüb dinləmişəm. Lakin Zərifin çalğısını heç cür
unuda bilmirəm. Zərifin çalğısı qeyri-adi, həm də təkrarolunmaz
idi. Onun sarı simlərdə gəzişməyinin misli-bərabəri yox idi.
Xüsusilə onun “Şur”una söz ola bilməzdi. Mən Zərifin sarı sim -
lər də özünəməxsus zərif gəzişməsini heç bir tarzəndə görməmişəm.
Zərifin çalğısı özü kimi zərif, incə və düşüncəli idi. Zəriflə keçir -
diyim günlər mənə muğamlar içərisində ən çox sevdiyim”Şur”u
xatır ladır. Zərif “Şur” üçün yaranmışdı. Özünün mahir çalğısı ilə
bizi “Şur”a gətirirdi”.

Bir gün mən böyük tarzənimiz Qurban Pirimovdan soruşdum.
– Qurban əmi, tarzənlər içərisində ən çox xoşunuza gələn

kimlərdir?
Böyük tarzən fikirləşmədən tez cavab verdi:
– Ən əvvəl Hacını xoşlayıram. – Bir qədər fikrə getdikdən sonra

kədərlə dilləndi: – Bir gəncəli balası var idi. Adı da Zərif idi, özü
kimi çalğısı da zərif idi. Çox şirin və həzin çalardı. O, “Şur”u ayrı
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cür çalardı. Rəhmətlik Üzeyir bəy onun sarı simdə gəzişmə yini
çox sevərdi. Hayıf, cəmi 23 il yaşadı.

Zərifin şəxsiyyəti və çalğısı haqqında məşhur xalq müəllimi
və jurnalisti, Zərifin müəllimlərindən biri də rəhmətlik Məmməd
Məmmədov məktublarından birində mənə yazmışdı: “Zərif Qayı -
bov işlədiyim məktəblə üzbəüz olduğundan və anası Firuzə xanım
bizimlə bir məktəbdə işlədiyindən Zərifi tez-tez görürdüm. Zərifin
adı Zərif olduğu kimi çalğısı da zərif idi, o, gözəl, gülərüz və
həssas idi. O, Zaqafqaziya olimpiadasında birinci yeri tutmuşdu.
Ölümündən bir neçə gün qabaq Fikrət Əmirovla onun görüşünə
getmişdik.

Söhbətinin axırında bizə dedi: “Özünüzə yeni bir Zərif tapın.
Mənimki də buracan idi...”

Zərif haqqında mənə yazılan məktublar içərisində Zərifin
uşaqlıq dostu, hərbi həkim və həvəskar bəstəkar Müzəffər
Həsənovun məktubu da diqqəti cəlb edir. O yazır: “Mən Zərifin
yaxın yoldaşlarından biri olmuşam. Onun valehedici çalğısına çox
qulaq asmışam. Sonuncu dəfə Zəriflə görüşümüz 1943-cü ildə
müharibənin qanlı-qadalı günlərində olmuşdur. Hərbi xəs -
təxanadan çıxandan sonra mən 3–4 günlüyə Gəncəyə, ailəmizlə
görüşə gəlmişdim. Bir axşam dostlarımın dəvəti ilə Gəncə
filarmoniyasında verilən konsertə getmişdim. Həmin konsertdə
Zərif də iştirak edirdi. O, öz məşhur “Şur”unu çaldı. Hiss etdim
ki, səhnədən Zərif məni tamaşaçılar arasında görüb gülümsədi.
Fasilə elan edilən kimi Zərif salona gəlib görüşdü və bu görüşə
çox sevindi. Mən onu axırıncı dəfə 1941-ci ilin iyununda
görmüşdüm. 

Cəbhəyə qayıdarkən mən yolda da, döyüş meydanlarında
yara lılara yardım edərkən də Zərifin “Şur”u məni müşayiət edirdi.
Bu “Şur”un ecazkar səsi, ovsunlayıcı gücü sanki bütün başqa qay -
ğıları, əzabları və hətta qorxunu belə, unutdurmuşdu. İndi başa
düşürəm ki, həqiqi sənət nə qədər qüdrətli olurmuş və bu sənəti
yaradanlar xalq məhəbbəti, vətən şöhrəti qazanırlar. Zərif, həqi -
qətən, bu tərifə layiq idi. Belə bir insanın xatirəsini əbədiləşdirmək
ölməz sənətkarın parlaq xatirəsinə layiqli ehtiram olardı”.
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1943-cü ilin dekabr ayının 14-də amansız ölüm onun sədəfli
tarının sarı simlərini qırdı... Zərif cəmi 23 il yaşadı. Lakin o, bu
qısa ömür çağında 50 illik musiqi fəaliyyəti olan tarzənlərdən az
iş görmədi. Bircə bizə bu təsəllidir ki, o, 14 yaşında olanda bütün
Zaqaf qaziyada bir tarzən kimi məşhur idi. O, hər yerdə Azər bay -
can tarının şöhrətini uca tutmuş, milli musiqimizi və milli
repertuarımızı göz bəbəyi kimi qorumuş, musiqi alətlərimizin şahı
olan tarı həmişə yad təsirlərdən mühafizə etmişdir. Lakin son illər
ifaçılıq sənətində olan dərəbəylik və özbaşınalıq məclislərimizin
bəzəyi və yaraşığı olan tarımızı sıradan çıxarır. Bunun nəticəsidir
ki, son 10–15 ildə toy şənliklərində, ailə məclislərində, hətta
konsertlərdə belə, tara nadir hallarda rast gəlirik.

Zərifin mənalı həyatı gənc musiqiçilərə örnək olmalıdır.
Xalqımız qədir-qiymət biləndir. Bu yaxınlarda Gəncə musiqi mək -
təb lərindən birinə Zərifin adını vermişlər. Bu gözəl təşəbbüsdür.
Lakin Zərifin xatirəsini bir daha əbədiləşdirmək üçün Zərifin
anadan olduğu küçə onun adını daşısın. Hər il Zərifin anadan
olduğu gün şəhərdə “Tar günü” elan edilsin. Bütün bunlar
dünyadan vaxtsız köçmüş gənc sənətkara əbədi abidə olardı.
Bunları etmək üçün isə ikicə şey lazımdır: Təşəbbüs və qeyrət!
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FİRİDUN ŞUŞİNSKİ
Əməkdar incəsənət xadimi

HACI MƏMMƏDOV

1931-ci il. Sərin payız axşamı. Bakının Kommunist (indiki –
İstiqlal – red.) küçəsində görünməyən bir canlanma var idi. Böyük
bir izdiham indiki filarmoniyanın binasına tərəf axışırdı. Hər ax -
şam binada Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin Cabbar Qar yağ -
dıoğlu, Qurban Pirimov, Seyid Şuşinski, Hüseynqulu Sarabski,
Sürəyya Qacar, Bülbül, Zülfü Adıgözəlov, hərdənbir Qarabağdan
dəvət olunan məşhur el xanəndələri Xan Şuşinski, Kamra bəyim
kimi xadimləri geniş konsert proqramları ilə çıxış edirdilər.

Həmin ilin payız fəslində bütün ölkədə, xüsusilə Zaqafqaziya
və Orta Asiyada məşhur olan Azərbaycan Dövlət Şərq Orkestri də
çıxış edirdi. Məhz bu axşam həmin orkestrin konserti olmalı idi.
Şüb həsiz ki, Bakının musiqi ictimaiyyəti bu orkestrin çalğısına
sonsuz məhəbbət və böyük maraq göstərirdi. Lakin bu axşam
konsertə gələnlərin sayı daha çox idi. Bu isə heç də səbəbsiz
deyildi. Şəhərin küçələrinə və geniş meydançalarına vurulan
konsert afişalarında yazılmışdı ki, orkestrin bugünkü konsertində
on bir yaşlı bir uşaq tar çalacaq. Şübhəsiz ki, afişalarda verilən bu
xəbər hamıya həm maraqlı, həm də, bir növ, qəribə görünürdü.
Çünki on bir yaşında böyük sənətləri, zəngin səsləri, məharətli
çalğıları ilə bütün Yaxın Şərqdə məşhur olan ustalardan ibarət
əzəmətli orkestrdə çalmaq heç də asan deyildi. Bu, sənət aləmində
tək-tək hallarda görünən bir möcüzə idi. 

Konsert başlandı. Konsertin birinci hissəsində orkestr “Ça-
hargah” muğamını çaldı. Sonra xanəndə Sarabski bir neçə qədim
el ha vası oxudu. Konsertin ikinci hissəsində Zülfü Adıgözəlov
orkestrin müşayiəti ilə “Rast” muğamını oxuduqdan sonra konsertin
aparıcısı Leyla xanım Terequlova səhnədə göründü və elan etdi:

A
z�

rb
a

yc
a

n
 t

a
r�

n
�n

 m
em

a
r�



– “Zabul”, tarda çalır on bir
yaş lı Ha cı Məmmədov.

Salon tam sükuta qərq oldu.
Bala ca tarzən sarıbəniz, qonur gözlü,
dir i    baş, olduqca çevik bir uşaq idi.
Boyu ba  laca olduğundan kürsü üzərin -
də otura bilmirdi. Ayaqları yerə çat -
mırdı. Buna görə də onu hələlik mü -
tək kə üzərində oturtdular.

Balaca oğlan tarı sinəsinə basaraq
şöv qlə çalırdı. Mizrabı tarın son pər -
də lərinə vuranda salonu alqış sədaları
bürüdü. Səhnənin arxasında onu böyük
sənətkarlar dövrəyə aldılar. Ha mı onu
hərarətlə təbrik etdi. Tarzənin müvəffəqiyyəti hər şey dən əvvəl
Cabbar Qayağdıoğlunu valeh etmişdi. Qoca sənətkar Hacı nı ata
məhəbbəti ilə bağrına basıb, əli ilə kürəyinə vurub dedi:

– Bala, halal olsun sənə. Tarını döşündə vüqarla tut. Həmişə
belə çalsan, gələcəyin Qurbanı sən olacaqsan.

Doğrudan da, böyük xanəndə yanılmamışdı. Həyat onun uzaq -
gö rən liyini təsdiq etdi. Həqiqətən, Qurbandan sonra bizim ikinci
tarzənimiz məhz Hacı Məmmədov oldu.

Hacı Məhəmməd oğlu Məmmədov 1920-ci ildə qədim Şamaxı
şə hərində anadan olmuşdur. Hacının ailəsində çalıb-oxuyan, yəni
musiqiçi olmamışdır. Lakin atasının tarı olmuş, hərdən bir həvəsi
gələndə çalarmış. 

Balaca Hacının səkkiz yaşı olanda əmisi Hüseyn kişi onu
Bakı ya gətirmişdi. Hacı Bakıdakı 18 nömrəli məktəbə daxil
olmuşdur. Musi qiyə, xüsusilə tara olan sonsuz məhəbbətini nəzərə
alan əmisi Hacının doqquz yaşı olanda ona bir tar alır. Balaca Hacı
gecə-gündüz məhəllə toylarında və radioda eşitdiyi mahnı və oyun
hava larını sonsuz həvəslə çalır. Beləliklə, iki il ötdükdən sonra
Hacı muğamlara keçir. Lakin o, hələlik tarı muğam üstündə
kökləyə bilmirdi. O zaman Hacıgilin qonşuluğunda Rəşid adlı bir
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oğlan var idi. O, gözəl tar çalardı. Bəzən Hacı evin damına çıxıb
onun çalğısını saatlarla dinlər və ürəyində min bir arzu oyanardı.
Ha cı muğam çalarkən əmisi arvadından xahiş edərdi ki, tarı apar -
sın, qonşuları Rəşid kökləsin. Beləliklə, Hacının tarını kökləyən
Rə şid tarçalanın kim olması ilə maraqlanır və Hacının əmisi arvadı
bir də tarı gətirəndə Rəşid ona deyir:

– Bacı, bu səfər tarı kökləməyəcəyəm... Gedək görüm, bu tarı
göndərən oğlan kimdir.

Hacının əmisi arvadı Rəşidi böyük məmnuniyyətlə evlərinə
də vət edir. Rəşid balaca tarzəni görüb məəttəl qalır, gözlərinə inan -
mır. Elə bilirmiş ki, bu tarçalan əməlli-başlı yekə oğlandır. Sən
demə, balaca, cılız bir uşaq imiş. Rəşid ona tar çaldırır. Hacının
biləyi, iti barmaqları, xüsusilə musiqi yaddaşı Rəşidi valeh edir.

Rəşid istedadlı musiqiçi idi. Azərbaycan Dövlət Şərq Orkes -
trin də tar çalırdı. Sonralar Rəşid Əfəndiyev respublikanın Əmək -
dar in cəsənət xadimi kimi musiqimizin tarixində görkəmli rol
oy na mış musiqiçilərdən biri olmuşdur.

Bir neçə vaxt keçəndən sonra, 1931-ci ilin payız günlərindən

birində Rəşid Əfəndiyev balaca Hacını orkestrə gətirir.  Orkestrin

rəh bəri Hacıya bir neçə musiqi havası çaldırıb bəyənir və onu
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Soldan: Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbərova, Qurban Pirimov, 
Hacı Məmmədov və Sara Qədimova
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qəbul edir. Orkestrin tərkibində

balaca tarzən get-gedə püx tə lə   -

şirdi. X ü su silə tarzən Qurban

Piri movun nə zərini daha çox cəlb

edirdi. Hacı yaxşı bilirdi ki, Qur-

ban Pirimov bütün Yaxın Şərqdə

kamil tarzən kimi böyük simadır.

O, Qur banın müşayiətçilik mə ha -

rə tinə heyran idi. Hacı ömrüboyu

söh bətlərində bunu etiraf edər,

deyər di:
– Mən çox tarçalanlar gör mü -

şəm, lakin Qurban Pirimovun tar
çal maq məharəti məni daha çox
cəlb etmişdi.

İllər ötdükcə Hacı sənətdə ka -
milləşir və getdikcə geniş ta ma şaçı kütləsinin rəğbətini qazanır.
Artıq otuzuncu illərin sonunda o, bütün Zaqafqaziyada bir tarzən
kimi ad-san çıxarır. Onun sənətinin pərəstişkarları Bakıya axışaraq
bu fitri istedad sahibinin gözəl çalğısını eşidib-dinləməkdən
doymazdılar.

1939-cu ilin oktyabrında Moskvada xalq musiqi alətlərində
çalanların Ümumittifaq baxışı keçirilirdi. Bu baxışda iştirak etmək
üçün Bakıda çalğıçıların müsabiqəsi elan olunmuşdu. Müsabiqədə
on larca tarzən iştirak edirdi. Qurban Pirimov, Ənvər Mansurov,
Zərif Qayıbov, Xosrov Məlikov və 19 yaşlı Hacı Məmmədov mü -
sa  biqənin qalibi olmuşlar. Hacı Ümumittifaq baxışında “Orta Ma -
hur” muğamını böyük ustalıqla ifa edib tərifnaməyə layiq
görül   müşdü.

Məlum məsələdir ki, “Orta Mahur” tarzənlər üçün ciddi im ta -
han dır. Hər tarzən “Orta Mahur”u çala bilməz. “Orta Mahur” ça -
lınanda tarzən mizrabı bütün açıq simlərə toxundurur və bundan
da daim səslənən harmonik fon yaranmış olur.
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Soldan: Əbülfət Əliyev, Şövkət
Ələkbərova, Vasif Adıgözəlov və

Hacı Məmmədov. İran, 1965
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Çalğı musiqimizin tarixində Hacı Məmmədov bu muğamın ən
mahir ifaçılarından biri idi. Buradakı çətin və mürəkkəb gəziş mə -
lər, melodik ifadələrin müxtəlif variantları istedadlı tarzənin çal -
ğısında çox səlist, aydın və əzəmətli səslənir. Təsadüfi deyil ki,
Ümum ittifaq baxışı münsiflər heyətinin sədri Üzeyir Hacıbəyov
“Orta Mahur”u çalmağı ona, Hacı Məmmədova həvalə etmişdi.
Böyük sənətkar yaxşı bilirdi ki, Hacının çalğısında texniki ustalıq
bədii ifaçılıq elementləri ilə vəhdət təşkil edir. Xüsusilə onun
muğamın “Şikəsteyi-fars” şöbəsində vurduğu barmaqlar misilsiz,
həm də son dərəcə emosionaldır. Burda Hacı tarzənlik sənətini
yüksək pilləyə qaldırır. Mən cəsarətlə deyərdim: xanəndələr
arasında “Orta Mahur”u Cabbar Qaryağdıoğlu kimi məharətlə
oxu yan olmadığı kimi, tarzənlər arasında “Orta Mahur”u Hacı
kimi çalan olmamışdır. Geniş şöhrət tapan tarzən uzun illər sədəfli
tarı ilə Seyid Şuşinski, Bülbül, Zülfü Adıgözəlov, Xan Şuşinski,
Mü təllim Mütəllimov, Əbülfət Əliyev və Şövkət Ələkbərova kimi
məşhur xanəndələri müşayiət etmişdir.
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Soldan: Fərman Hüseynov, Hacı Məmmədov, Əbülfət Əliyev, 
Tələt Bakıxanov, arxada Mirzə Babayev
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Düz yarım əsr onun tarının incə
təranəsi qəlbləri ehtizaza gə tirmiş  dir.
Bu müddət ərzində o, dünyanın bir çox
ölkəsində Azər bay can xalq musiqisini
təbliğ etmişdir. Fransanın, Bel çikanın,
İranın, Livanın, Mə rakeşin, Tunisin,
Əlcəzairin, Suriya və Macarıstanın
konsert salonlarında onun qeyri-adi
çalğısı hərarətlə qarşılanmış, müx tə lif
millətlərdən olan dinləyicilərin qəl bini
fəth etmiş dir.

Hacı çalanda adam hər şeyi unu -
dur. Səni xəyal aləminə çəkilməyə
məc bur edir. O, gözəgörünməz ma hir barmaqlarının çalğısı ilə
qəribə obrazlar yaradır.

Tar musiqi alətlərimizin şahıdır. Tar insan kədərinin və sevin cinin
tərənnümçüsüdür. Tarla insanlar əs rlər boyu arzu və istək lə rini, ürək
sözlərini demişlər. Tar musiqi, toy-büsat məc lis lərimizin yaraşığı, fərəh
və sevincidir. İncə, nikbin duyğular, dərin həyəcan doğuran
əvəzolunmaz alət geniş şöhrət tapmışdır. Böyük Füzuli, Seyid Əzim
və musiqimizin günəşi Üzeyir Hacıbəyov tar alətindən məhəbbətlə söz
açmışlar. Qəzəl ustadı Seyid Əzim:

Guş qıl, ey ki, bilirsən özünü vaqifi-kar,
Agah ol, gör ki, nədir naleyi-ney, nəğmeyi-tar

deməklə musiqi əhlinə tarı mükəmməl dinləməyi tövsiyə edir.
Nəhayət, tar elə bir alətdir ki, bu alətdə yalnız Azərbaycan mu siqi

incəliklərini duyan və onu dərin hislərlə qavrayanlar çala bilər.
Şübhəsiz, burda şəxsi istedad və hər çalğıçıda olmayan incə zövq də
ümdə şərtdir. Hacıda fitri istedadla yanaşı, dərin zövq də var idi. Məhz
bunun nəticəsi idi ki, Hacı hələ 11 yaşında Dövlət Şərq Orkestrində
çalmağa başlamış və 17 yaşında bütün Qafqazda ma hir tarzən kimi
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şöhrət tapmışdır. Tar onun əlində fövqəladə bir alətə çevrilmişdi. Düz
yarım əsr o, bu alətdə muğam mülkünə incə bəzək lər vurmuşdur. 

Hacının əlində tar həm qəm-qüssəni, həm də nikbin, coşqun
hisləri eyni bir qüvvə ilə ifadə etməyə qadir idi. Hacı çalanda ürəklər
döyünür, arzular coşurdu. O, çalarkən dərin daxili hiss keçir mək lə
tarın gözəl səslənməsinə nail olur, eyni zamanda musiqiyə qeyri-
adi ritmik rəngarənglik verirdi. Ən üstün cəhət lər dən biri o idi ki,
o, muğamları klassik üslubda ifa edir, eyni zamanda onlara təzə
xüsusiyyətlər gətirirdi. Çalğısı dərin lirizm ilə fərqlənirdi, həyəcanlı
anları çox yüksək poetik formada ifadə edirdi.

Bu nadir, təkrarolunmaz sənətkar cəmi altmış il yaşadı (Hacı
Məmmədov 28 aprel 1920-ci ildə anadan olmuş, 2 avqust 1981-ci
ildə vəfat etmişdir – nəşr. red.). O, sadə və təvazökar idi. Heç bir
zaman sənətdə özünü çəkməz, sənətkara yaraşmayan “mənəm-
mənəm” deməzdi. Hacı həmişə Qur  ban Pirimovun, Ənvər Man -
sur ovun və Zərif Qayıbovun adlarını hörmət və məhəbbətlə
çə kirdi. Yeni nəslə mənsub tar zən lər arasında isə Sərvər İbrahi-
movun çalğısını bəyənərdi.

Hacı Məmmədov artıq aramızda olmasa da, lakin onun qram-
mofon valları, lent yazıları və sənətinə bəslənilən ümumxalq mə -
həb  bəti bizim üçün təsəllidir.
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ASLAN KƏNAN

ƏHSƏN DADAŞOV

Tar səsinə qulaq as,  
Bu səs elin nəfəsi, 
Bu gözlərdən axan yaşların damcı səsi.
Bu səs sükuta dalmış göyü də dinləndirir.
Ulduzlar da bu səsin önündə baş endirir.

Bəxtiyar Vahabzadə

İfaçılıq sənəti tarixən inkişaf etmiş və günümüzdə daha da
təkmilləşmişdir. Bakı, Şamaxı, Gəncə və Qarabağda keçi -
rilən musiqi məclisləri xanəndəliklə yanaşı, XIX əsrin

ikinci yarısından sonra yeni inkişaf mərhələsinə çatmaqla bir çox
məşhur ifaçıların yetişməsinə səbəb olmuşdur. Bunlardan XIX–
XX əsrlərdə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan tarının “atası” sayılan
Sadıqcan, Məşədi Cəmil Əmirov, Salyanlı Şirin, Mirzə Fərəc,
Qurban Pirimov, Əhməd Bakıxanov, Bəhram Mansurov kimi
ifaçılıq sənətinin parlaq nümayəndələri ilə birgə bir çox başqa
sənətkarları da göstərmək olar.

XX əsrin ikinci yarısında isə adını çəkdiyimiz sənətkarların
mək təbini inkişaf etdirən bir çox tarzənlər bu alətlərin çalğı tex -
ni kasını, ifaçılıq imkanlarını daha da inkişaf etdirmişlər. 

Belə sənətkarlardan biri də tarzən Əhsən Dadaşovdur. 
Əhsən Əliabbas oğlu Dadaşov 1924-cü il sentyabr ayının 4-də

Bakı şəhərində anadan olmuş və o, ilk təhsilini Bakıdakı 22 saylı
orta məktəbdə almışdır. Əhsən VIII sinifdə oxuyan zaman yolu
təsadüfən 1 saylı Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunun ya nın -
dan düşür. Bu zaman gözü qapının üzərindəki elana sataşır. Elanda
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tar sinfinə qəbulun başlandığı gös -
tərilirdi. Bunu görəndə Əhsənin se -
vin cinin həddi-hüdudu yox idi. Bir an
fikirləşmədən uzun zaman qəl bin də
gəzdirdiyi ar zu nu həyata keçirmək
qərarına gəlir. La kin valideynlərinin
arzusu Əhsəni həkim görmək idi. O,
vali dey nlərin dən xəbərsiz sənəd -
lərini həmin mək təbə verir. Burada
o, məşhur tarzən və pe daqoq Mirzə
Mən surun oğlu Ən vər Mansurovdan
dərs alır. Lakin Vətən müharibəsi
başlandığına görə Ənvər Mansurov
müharibəyə gedir. Bu za man ona

gör kəmli sənətkar Mirzə Mən sur özü dərs deməli olur.
Əhsən sərbəst çalandan sonra mək  təbdə təşkil olunan konsertə

vali dey nl ərini dəvət edir. Onun bənzərsiz ifasını bəyənən ata-ana
sevinclə bu yolda ona uğurlar diləyirlər.  

1937-ci il. Ölkədə repressiyanın tüğyan etdiyi günlərdir.
“Cinayətkarlar”ın “qarşısını” almağa müstəntiqlər çatışmırdı.
Onlar istintaqı başdansovdu bitirərək işi məhkəməyə gön dərir dilər.
Hər bir işdə birinci olmağa can atan, bu sahədə də əməllərinə sadiq
qalmağa çalışan o dövrün rəhbərləri başqa respublikadan ge ri də
qalmamaq üçün insanların ta leyi ilə oynayırdılar. Heç bir müt təfiq
respublikalarda özbaşınalıq bu həddə çatmamışdı. Bunun nəticəsi -
dir ki, müstəntiqlər tərəfindən hazırlanan cəza tədbirləri çox qısa
bir zamanda həll olunurdu. Nəticədə də öz günahını əməlli-başlı
başa düşməyən, qarşısına qoyulmuş hadisələri hələ də dərk etməyə
imkanı olmayan məhbuslar məhkəmənin 15–20 dəqiqəlik ic la -
sından sonra ağır cəzaya – güllələnməyə, ən yaxşı halda isə 8–10
illik həbsə məhkum edilirdilər. Sonda da cəzanı çəkməyə məcbur
edilən şəxs ya Rusiyanın insan ayağı dəyməyən şaxtalı çöllərində
donub məhv olur, yaxud vətəninə qayıdaraq gətirdiyi xəstəliyi
ömrünün sonuna qədər özü ilə “daşıyırdı”. 

Əhsən Dadaşov
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Repressiya illərində Azərbay can -
dan 100 minə yaxın ziyalı, hər bçi,
mədəniyyət və incəsənət xadimi,
alim, şair, yazıçı Sibirə, Qazaxıstana
və Rusiyanın digər insan ayağı dəy -
mə yən şaxtalı yerlərinə göndərilir di.
Bununla da Azər baycanın ağıllı, elmli,
istedadlı, mənəviyyatlı təbə qəsinin
böyük bir his səsi bu cür məhv edilirdi.
Əhalinin hər min nəfərinə düşən
repressiya qur   ban larının sayına görə
Azər bay can keçmiş sovet respub li -
kaları içəri sin  də birinci yerdə durur -
du. 1937-ci il repressiyası dövründə
həbs olun muş insanlar “əks-inqilabçı”, “ter ror çu”, “millətçi”
“panislamist”, “pan türkist” və sair kimi yarlıqlarla gü na h    landırılırdı. 

Görkəmli tarzənin ailəsindən 1937-ci ilin abı-havası da yan
keçmə miş di. Bir neçə il öncə MTN-də rep ressiyaya məruz qalmış
insanların hə  yatı haqqında kitab üzə rində işlə yir dim. Burada
təsadüfən Əhsənin atası Əliabbas Məm mədcəfər oğ lu Dadaşovun
sənədləri ilə rastlaşdım. 1882-ci ildə ana dan ol muş Əliabbas
kişinin 14190 saylı istintaq işi ilə tanış olanda mə lum olur ki,
başqa müttəhimlər kimi o da haqsızlığın qurbanına çevrilmişdi. 

Evində ərəb əlifbası ilə yazılmış ədəbiyyatları mütaliə edən
Əliabbas kişi güman etmirdi ki, nə vaxtsa bu kitablara görə həbs
edilə bilər.

Bəli, o, məhz gecə-gündüz ərəb əlifbası ilə nəşr olunmuş
kitabları mütaliyə etdiyinə görə 14 oktyabr 1937-ci ildə həbs edilir.
XDİK (Xalq Daxili İşlər Komissarlığı) “Üçlüy”ünün qar şı sı na
qoy  du ğu məq səd res pub li ka larda da ha çoх ziyalıları məhv et mək
idi. Bu məh vin də yal nız bir yo lu var idi.  Bolşeviklər “trot ski çi-
sağlar”, “ək s-in qi lab çı”, “mil lət çi”, “mü s ava tçı”, “ter ror çu” ən
yaxşı halda isə ərəb əlifbasına “sadiq” qalan insanlara dam ğ a  vu -
r araq hə min şəхs ləri məhv etmək idi. Bu, Moskvada “ellər
atası”nın tapşırığı ilə SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi tərəfindən
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əvvəlcə dən hazırlanmış
xüsusi sərəncam idi.

Repressiyaya məruz
qa  lanlar həd din dən çoх
ol    duğundan onları sor -
ğu-sualsız, heç bir sü -
but olmadan bir-iki ay
ərzində müttəhimin isti n -
 taq işi məhkəməyə gön -
dərilirdi. Məh kə mə  də,
öz növbəsində istin  taq
materiallarını qə na ət -
bəxş olub-olmamağını
nə zərə almadan 15–20
də qi qə ərzində “qərar”
çı xarır və onlar ən yax -
şı hal  da Rusiyanın şaх -

ta lı çöl lərinə gön də rilirdi.
Əli abbas Dada şov da be -
 lə müttəhim lərdən idi.

Məh kəmə Əli abbas Da da şova 22 noyabr 1937-ci il tarixdə beş il
müd də tinə azad lıq dan məhrum edərək onu baş qaları kimi Ru si -
yanın insan ayağı dəy məyən qarlı-şaxtalı çöllə rinə göndərir. 

Bir tərəfdən ailəsinə qarşı olan repressiya, digər tərəfdən də
hö kumət səviyyəsində tar alətinin ləğvinə qarşı yaranmış kampaniya
Əhsən Dadaşovu sındıra bilmir. O, hər bir çətinliyə sinə gərərək
musiqiyə olan hədsiz məhəbbətini sehrli barmaqları ilə dinləyicilərə
çatdırmaqda davam edirdi. 

Hələ gənc yaşlarında Əhsənin qeyri-adi ifaçılıq məharətini
görən görkəmli bəstəkar və dirijor Səid Rüstəmov onu Üzeyir
bəyin yaratdığı, özünün rəhbərlik etdiyi ilk notlu xalq çalğı alətləri
orkestrinə dəvət edir. Lakin yaşı az olduğundan Əhsən bir il
gözləməli olur. 

Ustad sənətkar gənc tarzənə olan qayğısına görə bəziləri
tərəfindən onu qınayanlara: “Əhsənin pasportu olmasa da, lakin
musiqi pasportuna çoxdan yiyələnmişdi”– deyir. Bu isti sözlər
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gənc tarzənə ustad sənətkar tərəfindən
veri  lən ən böyük xeyir-dua idi.

1940-cı ildə artıq Səid Rüstəmov
Əh səni rəhbərlik etdiyi xalq çalğı alət -
ləri orkestrinə qəbul edir. Əhsən Da  da -
şov tar ifaçılığı sənətində mu ğam üzrə
müəl limləri olmuş Ənvər Man surov -
dan və Mirzə Mənsur Man surov dan
klassik mu ğam ifaçılığının xü   susiy  yət -
lərini dərindən mənim sə yir. 

Əhsən Dadaşovun ilk uğurları
musiqi festivalları ilə bağlıdır. 1952-ci
ildə bəstəkar Hacı Xanməmmədov
or kes tr üçün yazdığı ilk tar konsertini
Əh sənə həvalə edir. Əhəmiyyətlisi isə on dadır ki, 1959-cu ildə
Moskva şə hərin də keçirilən Azərbaycan ədəbiy ya tı və incəsənəti
ongün lüyün də ta nın mış musiqiçilərin sırasında o da iştirak edirdi.
O, müəlliminin etimadını doğruldaraq solo partiyalarını məharətlə
ifa etmişdi.

Əhsən Dadaşov xalq çalğı alətləri orkestrinin həm kon -
sertmeystri, həm də ansamblın rəhbəri olub. O, insan kimi də
təvazökar idi.  İstedadlı ifaçı üçün əlindən gələni əsirgəməzdi.
Ə.Dadaşovun ən müsbət keyfiyyətlərindən biri də ifa zamanı
xanəndəni yüksək professionallıqla müşayiət etməsi idi. Ustad
sənətkarlar, tanınmış müğənnilər onunla işləməyi çox sevirdilər. 

Ə.Dadaşov fars dilini mükəmməl bildiyindən Şərq fəlsəfəsini
dərindən öyrənirdi. O, universitetin Şərq fakültəsinin fars dili böl -
mə sini bitirmişdi. Şərq musiqisinin hədsiz dərəcədə vurğunu, həm
də ifaçısı idi. O zamanlar elə musiqiləri ifa etmək məsuliyyət tələb
edirdi. Lakin Əhsən müəllimə bu cür qadağalar yad idi...  

Xatirimdədir ki, bir dəfə televiziya ekranında Əhsən müəllimin
ifasında “Kədərli günlərim” adlı məşhur türk mahnısını eşidəndə
heyrətləndim. Qeyri-adi səs idi bu səs. O vaxtdan neçə illər keç -
mə sinə baxmayaraq, həmin qeyri-adi səs qulaqlarımdan getmir.
Hər Əhsən müəllimdən söz düşəndə həmin sehrli səs məni ağu -
şuna alır. Bir sözlə, Əhsən müəllim musiqi üçün doğulmuşdu. 
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O, sevimli müəllimi Ənvər Mansurovun adını yenidən yaşat -
maq üçün oğluna onun adını da qoymuşdu. Lakin nə biləydi ki,
bu oğul-müəllim məhəbbəti ona baha başa gələcək. Oğul dağı onu
öm rünün sonuna qədər təqib edəcək. Nə biləydi ki, sevimli oğlu
–  Ənvər onun sevincini gözündə qoyub, onu həmişəlik tərk edib,
əbə diyyətə qovuşacaq.  Bununla da o, ata sevincini özü ilə apa ra -
caq. Bəlkə də, buna görə Əhsən Dadaşov “Kədərli günlər”in ha -
rayını çəkir...

Bir dəfə dünya şöhrətli müğənni Rəşid Behbudov İstanbula
qastrol səfərinə gedir. Əhsən Dadaşov da həmin ansamblın tər ki -
bin də idi. Konsert başlamamışdan öncə 90–92 yaşlarında bir qoca
kişi R.Behbudova yaxınlaşır. Qoca salam verdikdən sonra üzünü
müğənniyə tutub:

– Oğul, məni tanımadın, mən sənin atan Məcidin toyunu edən
Məşədi Məmməd Fərzəliyevəm. Bu da mənim oğlum Mahmud
bəydir.

Şübhəsiz ki, Rəşid Behbudov qocanı üzdən tanımasa da, lakin
adını eşitmişdi. Onlar səmimi görüşəndən sonra qoca:

– Konsertinə gəlmişəm, eşitmişəm ki, tarzənin çox gözəl tar
çalır. Ondan xahiş edirəm ki, bir “Şüştər” çalsın. 
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Ustad xanəndənin “Şüştər” istəyi təsadüfi deyildi. Başqa bir
muğamı da sifariş edə bilər  di. Çünki hələ keçən əsrdə xalq Məşədi
Məmmədin “Şüş tər”inə heyran idi. 

Böyük tədqiqatçı-alim, muğam tarixinin gözəl və bənzərsiz bi -
licisi Firidun Şuşinski Məşədi Məmməd Fərzəliyevdən danı şan -
da, Seyid Şuşinskinin xatirələrinə istinad edərək yazırdı:

“Bir gün məni Tiflisdən Gəncəyə toy məclisinə dəvət etdilər.
Həmən məclisdə məndən başqa Musa Şuşinski və Məşədi Məmməd
Fərzəliyevin də dəstələri var idi. Günorta yeməyindən sonra məc -
lis qızışdı. Əvvəlcə Musa “Segah” oxudu. Sonra isə Məşədi Məm -
məd Fərzəliyev “Şüştər” başladı, nə başladı. Mən onun nəinki
şi rin guşələrinə, duzlu xallarına valeh olmuşdum, hətta özümü
unut muşdum. Axşam məclisində mən oxumalı idim, lakin “Şüştər”
məni elə hala salmışdı ki, Məşədi Məmmədin insanı bihuş edən
guşə lərindən sonra oxumağı, xüsusilə məclisi yola ver məyi ağıl -
sızlıq saydım. Buna görə də əlacsız qalıb, kamançaçalanı dəmiryol
vağ zalına göndərdim ki, bilet alsın ki, axşam qayıdaq Tiflisə. Yazıq
mənə təəccüblə baxıb dilləndi:

– Ağa, bəlkə, xəstələnmisən, icazə ver, həkim çağıraq. 
Mən isə əsəbiləşdim:
– Ay bədbəxt, nə həkim, nə dərman? “Şüştər” məni elə hala

salıb ki, cəmi Qafqazın həkimlərini və dava-dərmanını bura yığ -
sanız, əlac olan deyil. Tez vağzala!

Axşam heç kəsin xəbəri olmadan Tiflisə yola düşdük. Musa
məyus halda mənə dedi:

– Ağa, bəs toyun yiyəsi səni sorsa, ona nə deyək?
Mən:

– Heç nə, denən ki, Seyid getdi, onu mən əvəz edəcəyəm. Əgər
na razı qalsa, denən ki, nə fərqi var. O da Şuşinskidir, mən də
Şuşinskiyəm. Sən oxumağını istə”.

Məhz buna görə də Məşədi Məmmədin Əhsənə bu muğamı
çaldırmaqda məqsədi bir daha tarzənin çalğısı ilə o illərə qayıtmaq
idi.  Ustad xanəndə Əhsənin təkrarsız ifasını dinlədikdən sonra
onu bağrına basmış, gözləri yaşararaq, heç bir söz demədən ağır
addımlarla oranı tərk etmişdi. 

Sonralar Əhsən Dadaşov özünün “Xatirə” ansamblını yaratdı.
Bu ra istedadlı gəncləri dəvət etdi. Bu ansambl respublikada 20-ə
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qə dər yaranmış ansambllardan fərqlənirdi. Bu əsl profes sional lar -
dan təşkil olunmuş ansambl idi. Əhsən Dadaşov da həmin ansam -
blın həm konsertmeystri, həm də rəhbəri idi. 

Əhsən Dadaşov çox yüksək qabiliyyətli böyük ifaçı idi. Virtu oz
tarzən kimi məşhur idi. Azərbaycanda virtuoz tar zən kimi ad
qazanmaq müşkül məsələdir. Çünki Azərbaycanın gör kəmli
ustadları olub. Mirzə Fərəc, Qurban Pirimov, Salyanlı Şi rin və bu
kimi bir çox güclü tarzənlərimiz olub. Əhsən Dadaşov isə öz
dövrünün ustad tarzənləri içərisində xüsusi yeri olan sənət kar -
lardandır.

Əhsən Dadaşovun lentə yazdırdığı “Rast”, “Orta Mahur”,
“Şur”, “Zabul-Segah”, “Hümayun”, “Vilayəti-Dilkeş”, “Çahar -
gah”, “Bayatı-Şiraz” və s. muğamları Azərbaycan Dövlət Səs Ya -
zı    ları Arxivinin fondunda saxlanılır. Yuxarıda adları çəkilən
mu   ğa m  larla yanaşı, digər muğamlarımız da Əhsən Dadaşovun ifa -
sın da böyük maraqla qarşılanırdı. O, hər çıxışında muğama yeni
xal  lar, barmaqlar, ştrixlər, zəngin musiqi çalarları əlavə edərdi.
Bü  tün bunlar Əhsən Dadaşovun bir daha ustad sənətkar olduğunu
göstərir.

Əhsən Dadaşov 30 may 1976-cı ildə həyata əbədi gözlərini
yum   du. Onun xatirəsi nəinki musiqi ictimaiyyətinin, bütün xal qı -
mızın qəlbində əbədi yaşayacaq.
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MƏTANƏT ƏLİYEVA

ƏHMƏD BAKIXANOV

Azərbaycanın musiqi ifaçıları təkcə ölkəmizdə deyil, onun
hüdudlarından çox-çox uzaqlarda şöhrət qazan mış lar.
Bu ifaçılar Azərbaycan milli musiqi mə də niyyətinin

qurulmasında və inkişafında əvəzsiz rol oynayıblar. Belə ifaçı -
lardan olan Əhməd Bakıxanov milli musiqimizin gözəl sənətkarı
olmaqla yanaşı, dərin muğam bilicisi, böyük bir musiqiçi-tarzən
nəsli yetişdirən pedaqoq, xalq çalğı alətləri ansamblının yaradıcısı
və bəstəkar kimi tarixə daxil olmuşdur. Ə.Bakıxanovım yaradıcılığı
öz genişliyi və çoxşaxəliliyi ilə seçil diyi üçün ona bir neçə aspekt -
dən yanaşmaq lazımdır. Onun yara dıcılıq fəaliyyəti muğam ifaçısı,
müəllimi, çoxtərkibli xalq çalğı alət  ləri ansamblının bədii rəhbəri
və muğam bilicisi kimi səciy yə lənir.

Ə.Bakıxanov tar çalmağı müstəqil şəkildə öyrənib. Bakı xa -
nov ların evində tez-tez musiqi məclisləri keçirilməsi balaca Əh -
mədə böyük təsir etdiyindən artıq 10 yaşında ikən o, tar çalmağa
həvəs göstərdi. İran Azərbaycanında yaşadığı müddətdə məşhur
muğam ustası Əbülhəsən xandan dərslər alıb. Öyrənməyə həvəsi
onu sonrakı illərin gözəl muğam bilicisinə və sol əllə çalmasına
bax mayaraq, səlist ifaçılıq qabiliyyəti ilə seçilən tarzənə çevirir.
“Əh məd Bakıxanov bir tarzən kimi xüsusi mövqe tutur. Həssas
din ləyici tarın səsindən, tembrindən və mizrabın vurulmasından
ça lınan Əhməd Bakıxanov olduğunu hiss edir”. Davud Məm məd -
bə y ovun “Muğam ustası Əhməd Bakıxanov” kita bında verdiyi bu
qiy mət ifaçının dinləyici tərəfindən tanınıb sevildiyinə bir
sübutdur.

Ü.Hacıbəyli ilə tanışlıq Ə.Bakıxanovun bir tarzən kimi yara -
dı  cılığına böyük təsir göstərmişdir. Belə ki, o, Ü.Hacıbəyli üçün
dəfələrlə tarda muğam ifa etmişdir. “Bayatı-Şiraz”, “Hümayun”,
“Nəva”, “Dəşti” dəsgahlarını,  tarzən ifaçılıq təcrübəsində az ifa
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olu   nan “Nəva-Nişapur” və “Əbu-Əta”
muğamlarını məhz Ə.Bakı xanov
Ü.Hacıbəyli üçün onun xahişi ilə çal -
mışdır. Xüsusilə dahi bəs təkar və musi -
qi şünasın “Azərbaycan xalq mu  s i -
qisinin əsasları” kitabını yazarkən
Əhməd Bakıxanovun canlı ifası bir
əyani nümunə kimi Üzeyir Hacıbəyli
üçün yar dım çı olmuşdur.

Beləliklə, Üzeyir Hacıbəyli Əhməd
Bakı xa no vu, Cabbar Qar yağ dıoğlunu,
Mirzə Mən sur Mansurovu, Ağalar bəy
Əli  ver di bəyovu 1929-cu ildə kon ser -
vatoriyada dərs deməyə dəvət edir.

1933-cü ildən isə o, Asəf Zeynallı adına Musiqi Texni kumunda
(kol le cin də) öm rü nün axı rına kimi müəllimlik fəaliyyətini davam
etdirib.

Ü.Hacıbəylinin təklifi ilə Ə.Bakıxanov muğamlarımızın yeni
təd ris proqramını tərtib edir. Əgər əvvəllər tələbələrə cəmi beş
muğam – “Rast”, “Çahargah”, “Şur”, “Bayatı-Şiraz”, “Segah” öy -
rə  dilir disə, Ə.Bakıxanovun yeni proqramına “Mahur-hindi”,
“Bayatı-Qacar”, “Dügah”, “Hümayun”, “Nəva”, “Rəhab”, “Şah -
naz”, “Bayatı-kürd”, “Dəşti”, “Mirzə Hüseyn segahı” və “Zabul-
se  gah” kimi muğamlar da əlavə olunur. Konservatoriya üçün
pro  qram tərtib etməklə yanaşı, o, musiqi məktəblərinin tar, ka -
mança, xanəndə sinfi üçün proqramlar da hazırlayır, xalq çalğı
alət lərinin təkmilləşdirilməsində fəal iştirak edir.

Konservatoriyada dərs dediyi müddətdə pedaqoq Əhməd Ba -
kı xanov böyük tarzən nəsli yetişdirmiş, onlara muğamın incə lik -
lə rini aşılamışdır. Adil Gə ray, Əliağa Quliyev, Orxan Orxanbəyli,
Baba Salahov, Həbib Bay ramov, Əhsən Dadaşov, Sərvər İbrahi -
mo v, Firidun Ələk bəro vla yanaşı, İranın məşhur tarzənləri – Əli
Sə  li mi və Adil Axundzadə də Ə.Bakıxanovun yetirmələridir. İfaçı
nəs li yetişdirməklə yanaşı, bir sıra bəstəkarlara da məhz muğamı
Ə.Bakıxanov öyrətmişdir. Bu sırada Arif Məlikov, Süleyman Ələs -
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gərov, Əşrəf Abbasov, Ha cı Xanməmmədov, Ağabacı Rzayeva,
Nə riman Məmmədov, Adil Bə birov kimi bəstəkarların adını
sadalamaq olar. Qeyd etmək lazım dır ki, musiqişünas-bəstəkar
N.Məmmədov 50-ci illərdən başlayaraq Ə.Bakıxanovun ifasından
səkkiz muğamı nota salmış, həmin əsərlər Moskva və Bakıda nəşr
edilmişdir.

İfaçı olmaqla yanaşı, Ə.Bakıxanov dövri mətbuatda da vax t -
a şı rı məqalələrlə çıxış etmişdi. Yaşadığı dövrün aktual prob lem -
ləri həmişə onun maraq dairəsində olub. Həmçinin özündən
əv  vəlki nəslin musiqiçiləri və onların yaradıcılıq ənənələrini örnək
sa yaraq öz düşüncə və tövsiyələri ilə də musiqi həyatında yeni
fıkir, yeni söz deyə bilib. Bu məqalələr Ə.Bakıxanovun oğlanları
 – To fiq Bakıxanov və Məmmədrza Bakıxanov tərəfindən top lanı -
la raq “Ömrün sarı simi” kitabında nəşr edilib.

Kitabda tarzənin məqalələri ilə yanaşı, xatirələri də yer alıb.
“Əh məd Bakıxanovun ifaçılıq fəaliyyətinin ən parlaq səhi fə -
lərindən birini, şübhəsiz, onun xalq çalğı alətləri ansamblındakı
işi təşkil edir. O, uzun illər ərzində bir sıra musiqi ansambllarının
rəh bəri olmuşdur. Onların ən əhəmiyyətlisi Azər bay can radi o -
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Sağdan 1-ci sıra: Hafiz Mirzəliyev, Əhəd Əliyev, 2-ci sıra sağdan:
Qılman Salahov, Əmrulla Məmmədbəyli (...), sonuncu Əhməd Bakıxanov
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sunun nəzdindəki xalq çalğı alətləri ansamblıdır”. 1941-ci ildə Ra -
dio Komitəsi nəzdində xalq çalğı alətləri ansamblı Ü.Hacı bəy linin
təşəbbüsü ilə Ə.Bakıxanov tərəfindən təşkil olunmuş və o, bu
ansambla ömrünün axırına kimi rəhbərlik etmişdir.   Ə.Bakıxanov
1927-ci ildə Radio Komitəsinə  solist kimi işləməyə dəvət almış
və ifaçılıq fəaliyyətinə burada başlamışdır. Ü.Hacı bəyli ansamblın
yara dılmasında, sonradan ora ifaçıların cəlb edilməsində və
repertuar seçimində öz dəyərli məsləhətlərini Ə.Bakıxanovdan
əsirgəməmişdir. Ansamblın hazır ladığı proqramların ilk din lə yi -
cisi əksər hallarda Ü.Hacıbəyli elə özü olurdu.

Ansambla daxil olan tar, kamança, saz, balaban, klarnet, zurna,
tütək, nağara, dəf, dumbul, qoşanağara kimi alətlər ilə yanaşı, tar -
zən Ə.Bakıxanov sonralar buraya fortepiano alətini də daxil etmiş -
dir. Kollektivə gələn gənc ifaçı və xanəndələr üçün ansambl bir
növ laboratoriya rolunu oynayırdı. Belə ki, burada onlarla tar, ka -
man ça, dəf, nağara, qarmon, balaban və klarnet ustaları yetişmiş
və sonradan bu ifaçılar milli musiqimizin inkişafına öz töhfələrini
ver mişlər. Bu cür ifaçılardan biz, Əliağa Quliyev, Həbib Bay ra -
mov, Əhsən Dadaşov, Sərvər İbrahimov, Firuz Əlizadə, Mütəllim
Nov ruzov, Məsumə Babayeva, Bəhruz Zeynalov, Nadir Axundov,
Ağa süleyman İmanov, Çingiz Mehdiyev, Əli Bəşiroğlu və baş qa -
la rını misal çəkə bilərik.

Üzeyir Hacıbəyli və Əhməd Bakıxanov. Rəssam Altay Hacıyev
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Azərbaycanın məşhur xanəndələri – Seyid Şuşinski, Xan
Şuşin ski, Zülfü Adıgözəlov, Şövkət Ələkbərova, Əbülfət Əliyev,
Sara Qədimova, Zeynəb Xanlarova, Tükəzban İsmayılova və baş -
qa ları bu ansamblla çıxış edərək dinləyicilərin ürəyini riqqətə
gətirmişlər.

Ansamblda muğamlarımızla yanaşı, xalq mahnı və rəqslərimiz
və əlbəttə ki, bəstəkar musiqisi də təbliğ olunurdu. Ə.Bakı xa no -
vun ifa zamanı fikir verdiyi əsas ünsürlərdən biri dəsgahların, ki -
çik həcmli muğamların, zərbi muğamların “yad” into n a siya lar dan
qorumaq idi. Bu ənənəyə Xalq artisti Həbib Bayramov öz za ma -
nında və indi ansambla rəhbərlik edən Xalq artisti Möhlət Mü s -
lümov riayət edir.

Müharibə illərində hərbi xəstəxanalara, cəbhəyə yaxın fabrik,
za vodlara, kolxozlara gedən xalq çalğı alətləri ansamblı qəh rə man -
lıq, mübarizə mövzulu musiqi nümunələri ilə xalqı qə lə bəyə ruh lan -
dırırdı. Müharibədən sonrakı illərdə isə repertuara gənc bəs  tə karların
əsərləri daxil edilirdi. Cahangir Ca han girov, Tofiq Quli yev, Süley -
man Ələsgərov, Fikrət Əmirov, Ağabacı Rzayeva, Qən  bər Hüs eynli,
Əş rəf Abbasov kimi bəstəkarların orijinal möv zulu əsər ləri an -
samblda səslənərək xalqın qələbəsini təcəssüm et dirir di.

Gözəl ifaçı, tanınmış pedaqoq və ansambl rəhbəri olmaqla ya -
na şı, Ə.Bakıxanov həmçinin bəstəkar kimi də sevilirdi. Onun bir
çox dəramədləri, rəngləri, təsnifləri, oyun havaları və mahnıları
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Soldan: Əhməd Bakıxanov, Həbib Bayramov və Xan Şuşinski
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is  tər o dövrün, istərsə də bu dövrün konsert zallarında çalınaraq
dinləyicini valeh edir. Bu nümunələrin əsas ifaçısı isə, əlbəttə,
uzun illər rəhbərlik etdiyi xalq çalğı alətləri ansamblıdır.

Musiqi folklorunun incələnməsi və nota salınmasında
Ə.Bakıxanovun rolu danılmazdır. Uzun illər boyu dinlədiyi rən g -
lərin 71-ni nota salaraq onları 1964-cü ildə “Azərbaycan xalq
rəngləri” kitabına daxil etmişdir. Kitabda əksər muğamların –
“Rast”, “Şur”, “Segah”, “Çahargah”, “Bayatı-Şiraz”, “Şüştər”,
“Hü mayum” və s. rəng və dəramədlər yer alıb. Bu məcmuədən
əlavə 1968-ci ildə “Ritmik muğamlar”, 1975-ci ildə isə “Muğam,
mahnı, rəng” məcmuələri nəşr edilir. “Azərbaycan xalq rəngləri”
məcmuəsinin müqəddiməsində belə bir fikir söylənir: “... Bu kitab
Azərbaycan xalq musiqi nümunələrini öyrənmək üçün qiymətli
materialdır. Ondan tədris vəsaiti kimi istifadə etmək olar.
Məcmuənin əsas məqsədi geniş dinləyici kütləsini Azərbaycan
musiqi folkloru ilə tanış etməkdir”. Bu fikri biz hər üç məcmuəyə
aid edə bilərik.

Görkəmli sənətkar haqqında Əvəz Rəhmətovun “Əhməd
Bakıxanov” monoqrafiyası, Davud Məmmədbəyovun “Muğam

Əhməd Bakıxanov tələbəsi Əliağa Quliyevlə dərs zamanı
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us tası Əhməd Bakıxanov”, Cabir Səfərovun “Azərbaycan xalq çal -
ğı alətləri” kitabçası, oğlanları tərəfindən tərtib olunmuş “Ömrün
sarı simi” kitablarında geniş məlumat alırıq.

Ə.Bakıxanovun oğlanları da musiqiçi kimi yetişmişdir. Böyük
oğ  lu Məmmədrza violonçu, kiçik oğlu Tofiq isə bəstəkardır. Tofiq
Ba kı xanov öz atasının xatirəsinə tar ilə simfonik orkestr üçün
“1 say lı konsert”ini həsr etmiş, onun tardakı ifasından
“Hümayun”, “Şahnaz”, “Nəva”, “Rəhab” sinfonik muğamlarını
yazmışdır.

1892-ci ildə anadan olmuş Əhməd Bakıxanov 1973-cü ildə
həyatdan köçüb, lakin onun milli musiqi qar şısında etdikləri indiyə
qədər musiqiçilərin yaddaşından silinməmişdir. Musiqiçinin
yaşadığı mənzildə indi Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət
Muzeyinin xalq çalğı alətləri şöbəsi fəaliyyət göstərir. Sənətkar
“Şərəf ordeni” ilə təltif olunmuş, Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar müəllimi, Əməkdar incəsənət xadimi və Xalq artisti kimi
fəxri adlara layiq görülmüşdür.
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Əhməd Bakıxanov xanəndə Teymur Mustafayevlə məşq edərkən
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XATİRƏ QƏDİROVA
Tədqiqatçı

SƏRVƏR İBRAHİMOV

Milli musiqimizin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri
odur ki, öz zəngin ənənələrinə əsaslananda daha
böyük uğurlara nail olur və irəliyə doğru inkişafda

bənzərsizliyini sübuta yetirir. İfaçılıq sənətimizin də gözəl ənə nə -
ləri olmuş və təbii ki, bu ənənələrin yaşaması və inkişafı musiqi
ifa çılarımızdan çox asılı olmuşdur.

Azərbaycan incəsənəti tarixində tar məktəbinin layiqli nüma -
yəndəsi Sərvər İbrahimovun da ifası məhz ənənəyə sadiqlik baxı -
mın dan uzun illər sevilə-sevilə dinlənilmiş, zövqləri oxşamış, xoş
ovqat yaratmışdır.

Sərvər İbrahimov 40 ildən çox bənzərsiz ifası ilə, muğam ları mızı
gözəl bilməsi ilə əsl sənətkardan gözlənilənləri xalqa çat dır mış dır.

İbrahimov Sərvər Rza oğlu 13 fevral 1930-cu ildə Şuşada
anadan olmuşdur.  Atası Rzanı Şuşada tanımayan yox idi. Şirni
bişirib satdığından adına Şirniçi Rza deyərdilər. Atasının nə musiqi
savadı, nə də bir alətdə çalmaq qabiliyyəti vardı. Amma həyat yol -
da şının, yəni Sərvərin anasının qarmon çalmağını çox xoşlayardı.
Sərvərin də uşaq ikən musiqi ilə maraqlandığını görüb “ana tərəfə
çəkmisən” deyə zarafat edərmiş. Anası kimi dayıları da musiqini
yaxşı bilirdilər. Onlardan biri sonralar respublikanın Əməkdar
incəsənət xadimi olmuş bəstəkar Zakir Bağırov idi.

Atasının təkidi ilə dayısı onu 10 yaşında ikən Şuşa pionerlər
evi nin tar dərnəyinə yazdırır. Bir il sonra müharibə başlayır. Hə -
min il İbrahimovlar Bakıdakı evlərinə köçürlər. Tay-tuşlarından
fər qli olaraq Sərvər günün çoxunu tar çalmaqla keçirirdi. O, 14
ya şında ailələrinin dostu Əhməd Bakıxanovun məsləhəti ilə
sənədlərini Asəf Zeynallı adına Bakı Orta İxtisas Musiqi Mək tə -
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bi nin tar şöbəsinə verir və qəbul
olunur. Həmin gün bütün qo hum lar
gözaydınlığı vermək üçün Sər   vərgilə
yığış mışdılar. Əhməd mü əl  lim “Oğ -
lum, sən daha uşaq tarı ilə məktəbə
gedə bilməzsən. Bunu sə nin üçün al -
mı  şam. Sadıqcanın tarıdır, onu qo ru.
Mən əminəm ki, bu tar sənə ba   ş -
 ucalığı gətirəcək”, – deyərək onun
al  nın  dan öpür. Sərvər sonralar xatır   -
la yır dı ki, “O günü sevincimdən yata
bil  mədim. Sədəfli tara bax maq dan
doy mur dum”.

Lakin həyatı boyu bir çox haq sız -
lıqlarla üzləşən, ümidsizləşən Sər vər
çox sonralar Əhməd müəllimin ba ğış   ladığı tarı, 46 illik sənət
dostunu taleyin kəc rəftarına dözməyib satır. Tarzən özü bu barədə
ağ layaraq deyirdi: “Əhdə vəfasız çıxdım. Mən onu çörək pulu
üçün sat madım. O, məni yaşatdı, mənsə onu...”  

Sərvər İbrahimov 1944–1950-ci illər ərzində A.Zeynallı adına
Bakı Orta İxtisas Musiqi Məktəbində təhsil alaraq tar ifaçılığı
sənətinin in cəliklərinə yiyələnir, müəllimləri Əhməd Bakıxanov,
Mirzə Mə n sur və Adil Gəraydan tarın xəlvəti bəyanlarını, qaranlıq
xallarını öyrənir.

Gənc Sərvər musiqi məktəbində oxuya-oxuya Əhməd müəl -
li min rəhbərlik etdiyi radionun xalq çalğı alətləri ansamblına, az
sonra isə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının mahnı və rəqs an -
sa m blının instrumental qrupuna işə qəbul olunur. Məmmədağa
Mu radov (tar), Qulam Qasımov (tar), Məmmədağa Ağayev (qar -
mon), Tələt Bakıxanov (kamança), xorun solistlərindən Məm -
məd Salmanov, Səyyarə Hüseynova kimi sənətkarlar onun gənclik
il  lərin də ilk sənət dostları olmuşdur. Hər şey Sərvərin göz lə di yin -
dən də yaxşı gedirdi. Səhərlər dərs, günorta məşq, axşamlar kon -
se rt. Onun bir dəqiqə də olsun boş vaxtı qalmırdı. Başqa an sam -
bl  lardan fərqli olaraq, bu kollektivdə işləmək instrumental qrup -
dan böyük ustalıq, yüksək texnika, tarzəndən isə möhkəm bilək
tələb edirdi. Sərvərin gələcək uğurlarında bu ansamblın böyük
rolu olmuşdu.

221
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Bir gün Səid Rüstəmov onu yanına çağırıb radionun xalq çalğı
alət ləri orkestrində solist işləməyi təklif edir. Bu təklif Sərvər üçün
gözlənilməz olduğundan həmin anda nə cavab verəcəyini bil mir.
Orkestrdə solist işləmək 16–17 yaşlı gənc üçün böyük etimad idi.
Burada çalışaraq gənc tarzən həm məharətini göstərir, həm də
respublikanın ən tanınmış müğənniləri – Əbülfət Əliyev, Gülağa
Məmmədov, Şövkət Ələkbərova, Sara Qədimova, Əlibaba Məm -
mədov, solistlərdən Əhsən Dadaşov, Baba Salahov, Bəhruz
Zeynalov, Habil Əliyev və b. kimi sənətkarlarla çiyin-çiyinə işlə -
mək şərəfinə nail olur. O vaxt orkestr muğam, rəng, dəramədlər
də ifa edərdi. Ayrı-ayrılıqda hər ifaçı muğamın bir hissəsini ça -
lardı... Beləcə sənət yolunda cilalana-cilalana Sərvər İbrahimov
Səid müəllimin sevimli solistlərindən birinə çevrilir.

Lakin gənc tarzənin sənət yolundakı uğurlarını, onun pillə-
pillə yüksəlməsini gözü götürməyən bəzi bədxahları öz məkrli
planlarını həyata keçirməyə başlayırlar.

1957-ci ildə Moskvada VI Ümumittifaq Gənclər festivalı
keçirilirdi. Respublikadan bu mötəbər tədbirə gedəcək tanınmış
incəsənət xadimləri siyahısına Sərvərin də adı salınmışdı. Artıq
son məşq gedirdi.  Səid müəllim 10 dəqiqəlik fasilə elan edir. Tarı
kürsünün üstünə qoyub bayıra çıxan Sərvər qayıtdıqdan sonra onu
yerində görmür. “Bəlkə, kimsə zarafat edib”, deyə özünü ələ alır.
Tarın həqiqətən itdiyini biləndə isə dünya gözlərində qaralır...

Keçirdiyi sarsıntıya baxmayaraq, Sərvər İbrahimov bu fes ti -
val da uğurla çıxış edir. Festival gənc tarzənin yaddaşında dərin iz
salır. Şərq xalqları mahnılarının ifası üzrə münsiflər heyətinin sədri
böyük müğənnimiz Bülbül olan bu festivalda Sərvər İbrahimov
ilk dəfə bir daha milli musiqimizin nələrə qadir olduğunun canlı
şahidi, həm də iştirakçısı olur. O vaxt tələbə olan, sonralar tanın -
mış alim-musiqişünas Vəli Məmmədovun həmin festivalda Sər -
vər İbrahimovun müşayiətilə oxuduğu “Kürdü-Şahnaz” və
“Hey ratı” muğamları ürəkləri riqqətə gətirir. Tamaşaçılar onlara
bir möcüzə kimi baxırdılar. Onlar isə sadəcə olaraq Azərbaycan
milli muğamını ifa etmişdilər. Vəli Məmmədov həmin festivalın
qızıl medalını alır. Sərvərin də tar çalmağı yüksək qiymətləndirilir.
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Sərvər İbrahimov festivaldan SSRİ Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı
ilə qayı dır. Bu, onun ilk qələbəsi, həyatının ən xoş anı olur.

Bir il sonra, 1958-ci ildə “tar oğurluğu” ikinci dəfə təkrar olur.
Və ən nəhayət, 1959-cu ildə Moskvada keçiriləcək Azərbaycan
ədəbiy yatı və incəsənəti dekadasına hazırlaşdığı vaxt eyni hadisə
üçün cü dəfə təkrarlanır. Artıq “tar” əməliyyatının təsadüf olma dı -
ğı na Sərvərin şəkk-şübhəsi qalmır. Amma o, bu imtahandan da
üzü ağ çıxır.

Dekada günlərində Sərvər İbrahimov Bülbül, Xan Şuşinski, Şöv -
kət Ələkbərova, Sara Qədimova, Gülağa Məmmədov və bir sıra
tanınmış incəsənət xadimləri ilə birgə Moskva tamaşaçıları qarşısında
maraqlı konsert proqramları ilə çıxış edir. Ən yadda qalanı isə sonuncu
gün Böyük Teatrda Xan Şuşinskinin, Şövkət Ələkbərovanın, Sara
Qədimovanın ifa etdiyi “Qarabağ şikəstəsi” olur. 

Moskvadan qayıtdıqdan sonra bir qrup incəsənət xadimlərinə
fəx ri adlar verilir. Siyahıda Sərvərin adı olsa da, fərman qəzetdə
dərc olunanda onun adı çıxarılır. 

Sərvər İbrahimovun 1975-ci ildən sonrakı sənət taleyində əc -
nəbi ölkələrə qastrolları unudulmaz və yaddaqalandır. Bu ölkələr -
də sənətkarın sənət dünyasının pozulmaz səhifələri yazılmışdır.
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Soldan: Sərvər İbrahimov, Xan Şuşinski və Firidun Ələkbərov
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Onun Habil Əliyev, Cəbrayıl Abbasəliyev və Çingiz Mehdiyevlə
konsertləri hər yerdə hərarətlə qarşılanmışdır. Əcnəbilər ecazkar
Azərbaycan musiqisinin qüdrətinə baş əymişlər.

İstedadlı tarzən uzun illər Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi
Məktəbinin tar sinfində dərs demiş, bilik və bacarığını gənc nəsil -
dən əsirgəməmişdir.

Sərvər İbrahimov ömrünün çoxunu Azərbaycan Dövlət Fi lar -
mo niyasının xalq çalğı alətləri ansamblında işləmiş, buradan da
təqaüdə çıxmışdır. Bu illər ərzində ustad tarzənin ifasında 10-dan
çox muğam və bəstəkar mahnıları lentə alınıb, radionun “Qızıl
fond”unda saxlanılır. Onlardan “Orta Mahur”, “Segah-zabul”,
“Çahargah”, “Şüştər”, “Bayatı-Kürd”, “Çoban-bayatı”, mayestro
Niyazinin “Arzu”, S.Ələsgərovun “Küsmərəm”, C.Cahangirovun
“Aylı gecələr”, Montinin “Çardaş” və s. əsərləri göstərmək olar.
Bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu əsərlərin
çoxunu Sərvər İbrahimov 61 yaşında çalmışdır. Bəziləri artıq bu
yaşlarda tar sənəti üçün yaş məhdudiyyətinin başlandığını, biləyin
gücdən düşdüyünü söyləyir. Xüsusən Montinin “Çardaş”ı ifaçıdan
yorulmaz bilək, yüksək texnika tələb edir. O zaman Sərvərin
ifasında çoxları bunu fenomen hadisə kimi qarşılamışdı.

Sərvər İbrahimovun tar ifaçılığının xeyli hissəsi xanəndələri
müşayiətlə bağlıdır. Tarzən məşhur sənətkarlardan Bülbülü, Xan
Şuşinskini, Seyid Şuşinskini, Zülfü Adıgözəlovu, Əbülfət Əliyevi
və başqalarını müşayiət etmişdir. O, özü bu barədə deyərdi: “Məla -
hət li zil səsi, şaqraq zənguləsi olan və bu səsin imkanlarını düzgün
qiymətləndirib yaradıcılıqla oxuyan klassik xanəndələri çox
xoşlayıram. Müşayiət etdiyim xanəndə ürəyimcə oxuyanda elə
bilirəm ki, bax, bu, musiqidə mənim edəcəklərim idi, ancaq
xanəndə səsi ilə çatdırdı”.

S.İbrahimovun çaldığı hər hansı muğam, yaxud melodiya
düz gün tar ifaçılığına yaxşı nümunə idi. Həm də o, sadəcə olaraq
bu və zifəni texniki cəhətdən yerinə yetirmir, improvizəsi, şirin
bar maq ları ilə onu daha da zənginləşdirirdi. Musiqiyə bələd olan
elə bir adam tapılmaz ki, ilk “barmaq”lardan S.İbrahimovu tanı -
ma  sın. “Çahargah”, “Bəstə-nigar”, “Mənsuriyyə”, “Segah”, “Şikəs -
 teyi-fars”, “ Əraq”, “Bayatı-Şiraz”, “Bayatı-kürd”, “Şur”, “Si -
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mayi-şəms”, “Qatar”, “Rast”, “Mirzə Hüseyn segahı” və digər
muğam çal ğıları S.İbrahimovun barmaqlarından süzülərək lent
yad daşında əbədiləşib.

Sənət dərsini Qurban Pirimov, Hacı Məmmədov kimi tar zən -
lər dən almış sənətkar əsl ifaçılığı ənənəyə sədaqətdə, zövq süz
dinləyicinin səviyyəsinə enməməkdə görürdü. Ağsaqqal tarzən
deyirdi: “Tarın özünəməxsus çalınma qaydası var. O ça lınma qay -
dası ki, başqa simli alətlərə xasdır, onu tara zorla qəbul et dirməyin
heç bir adı yoxdur. Tar özü kimi çalınanda daha qiymətlidir, ifası
da ha əzəmətlidir. Tarda edilən dartma, alt-üst mizrabları, forşlaq -
la rı, silkələmələri düzgün mənimsəyib, ifa olunan musiqi parçası -
nın dinləyiciyə daha yaxşı çatdırılmasına nail olmaq lazımdır. Mən
tar çalanda daim buna çalışıram”.

İstedadlı tarzən milli musiqimizin səs ansamblını pozan, milli
səs zənginliyini, uyarlığını yabanı, kobud səslər içində əridib heç
edən gitara kimi yad alətlərə qarşı da mübarizə aparırdı. O, mu -
ğam dilimizi, sənət səsimizi bayağılaşdırmamaq naminə gitaranı
şü urlu surətdə ansambldan kənar etməyi məsləhət görürdü.  Lakin
təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, ömrünün 46 ilini Azərbaycan
incəsənətinə həsr etmiş, dünyanın 20-dən artıq ölkəsində musi qi -
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mizi təbliğ etmiş, Qurban Pirimovun, Hacı Məmmədovun, Bə h -
ram Mansurovun davamçısı olan sənətkara zamanında layiqli qiy -
mət verilmədi. Xalq tərəfindən o çoxdan öz layiqli adını almışdısa
da, onun Azərbaycan incəsənətindəki əməyi dövlət tərəfindən
uzun illər qiymətləndirilməmiş qaldı. Sonuncu dəfə 1989-cu ildə
bir çox incəsənət xadimlərinə fəxri adlar verilərkən Sərvərin adı
birincilər sırasında olub. Naməlum səbəb üzündən onun adı
sonradan bu siyahıdan da çıxarılıb. 

Çalğı musiqimizin tarixində “Orta-Mahur” muğamının ən ma -
hir ifaçısı Xalq artisti Hacı Məmmədov həmişə Qurban Pirimovun,
Ənvər Mansurovun və Zərif Qayıbovun adlarını hörmət və məhəb -
bətlə çəkirdi. Yeni nəslə mənsub tarzənlər arasında isə Sərvər
İbrahimovun çalğısını bəyənərdi.

İfasına görə mükafatını yalnız dinləyicisinin ondan razı
qalmasında görən Sərvər ömrünün sonunadək bütün istedadını
tarzənlik sənətinin yaşarılığına sərf etmişdir.

Taleyin kəcrəftarı ilə barışa bilməyən, özünü unudulmuş insan
hesab edən qocaman tarzən ömrünün son illərini ömür-gün yoldaşı
Lətifə xanımla bərabər tənhalıqda keçirir, düçar olduğu ürək xəstə -
liyi ilə mübarizə aparırdı. Yalnız Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, ulu öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə 2000-ci ildə,
ölümündən 2 il öncə Sərvər İbrahimova Əməkdar artist fəxri adı
verilir. 

Sərvər İbrahimov 2002-ci il may ayının 7-də Bakı şəhərində
vəfat etmişdir. 

Tar Sərvərin ömrü idi. Sərvər də tarı ona görə yaşadırdı ki, o,
xalqındır. 
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FİRİDUN ŞUŞİNSKİ
Əməkdar incəsənət xadimi

TARIN SABAHINI DÜŞÜNƏRKƏN

Hər bir xalqın öz tarixi keçmişi, adət-ənənəsi, poe ziyası,
dili kimi musiqisi də müqəddəs və toxunul mazdır. Bü -
tün Şərqdə istedadlı bir xalq kimi tanınan Azərbaycan

tür  k ləri də tarix boyu özünün musiqi irsini, xüsusilə musiqi alət -
lə rini göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamışdır. Son illər istər vokal,
is tərsə də çalğı musiqimizin ifaçılığında bir çox müvəffəqiyyətlər
nəzərə çarpır. Musiqi incəsənətimizin Ümumittifaq və dünya şöh -
rəti yaxşı məlumdur. İfaçılarımızın dünyanın bir çox kon sert sa -
lon ların da kı müvəffəqiyyətli çıxışları bizi sevin dirir. Bütün bu
nai liy yətlərə baxmayaraq, axır vaxtlar musiqimizin, xüsusilə çalğı
musiqimizin ifaçılığında ciddi nöqsanlar vardır. Bizi hər şeydən
əvvəl narahat edən və düşündürən musiqi alətlərimiz və onun bə -
zə yi və yaraşığı olan tarın müqəddəratıdır.

Tar musiqi alətlərimizin şahıdır. Tar insan kədə rinin və sevin -
ci  nin tərənnümçüsüdür. Tarla insanlar əsrlər boyu arzu və istək lə -
rini, ürək sözlərini demişlər. Tar musiqi, toy-büsat mə c lislərimizin
yara şığı, fərəh və sevincidir.

Tar insan əhvali-ruhiyyəsini Şərq musiqi alətləri nin hamısın -
dan daha dəqiq, rəvan və dolğun əks etdirə bilən alətdir. Bu alətdə
me  lo diyanın oynaqlığı, xarak teri, ifadə gücü daha əzəmətlə səs -
lənir. Tar, sözün həqiqi mənasında, adamı hər şeyi unutmağa, səs
və xəyal aləminə çəkilməyə sövq edir. İncə, zərif, nikbin duy ğu -
lar, də rin həyəcan doğuran bu əvəzolunmaz alət geniş şöhrət tap -
mış  dır. Şərq poeziyasının günəşi böyük Füzuli, Seyid Əzim
Şirvani, Qa sım bəy Zakir, Mikayıl Müşfiq, Səməd Vurğun kimi
məşhur şairlərimiz öz şeirlərində tarı vəsf etmişlər. Qəzəl ustası
Seyid Əzim:
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Güş qıl ey ki, bilirsən özünü vaqifi-kar,
Agah ol, gör ki, nədir naleyi-ney, nəğmeyi-tar. – 

deməklə musiqi əhlinə tarı diqqətlə dinləməyi tövsiyə edir.
Şərq musiqisini ehtirassız, hissiyyatsız və tempera mentsiz

düşün mək qeyri-mümkündür. Əgər kamança kədər-qüssə mo tiv -
ləri dolu olan qəmli nəğmə üçün yaranıbsa, tar isə coşqun ehti ras -
ları hərəkətə gətirən, incə hisləri oyadan, həm də bədbinliyi,
şənliyi və mərdliyi eyni bir qüvvə ilə ifadə etmək üçün yaran mış -
dır. Bir sözlə, tar insan əhvali-ruhiyyəsini Şərq musiqi alətlərinin
ha mısın dan daha dəqiq, rəvan və dolğun əks etdirə bilən alətdir.
Bu alətdə melodiyanın oynaqlığı, xarakteri, ifadə gücü, daha
əzəmətli səslənir. Tar, sözün həqiqi mənasında, adamı hər şeyi
unutmağa, səs və xəyal aləminə çəkilməyə məcbur edir. Biz tar
deyəndə gözlərimiz qarşısında Azərbaycan tarının atası unudulmaz
Sadıq canın, Məşədi Zeynalın, Malıbəyli Həmidin, Məşədi Cəmil
Əmir ovun, Qurban Pirimovun,  Mirzə Mənsurun, Hacı Məm mə -
do vun, Bəhram Man surovun, Zərif Qayıbovun, Səlyanlı Şirinin,
Ən vər Mansurovun və başqa tarzənlərin ülvi sənətkarlığı canlanır.

Nəhayət, tar elə bir alətdir ki, bu alətlə yalnız Azərbaycan
musiqisi incəliklərini duyan və onu dərin hislərlə qavrayanlar çala
bilərlər…

Məlum həqiqətdir ki, ta qədimdən musiqi üçlü yündə və
ansambl larda xanəndəni oxudan tarzəndir. Sazəndə dəstələrində
əsas rolu xanəndə oynayırsa, lakin bu dəstəyə “rəhbərlik” edən
tar  zəndir. İfaçılıq sənəti tarixində tarın müstəsna rolu olmuşdur.
Milli musiqi alətlərimizin keşiyində duran dahi Üzeyir bəy Hacı -
bə  yov tara yüksək qiymət verərək hələ əsrimizin 20-ci illərində
yazırdı:

“… Tar Şərq musiqisinin təhsilini genişləndirə bilən alətlərin
ən qiymətlisidir.

Tarın səsi çox həzin, təsirli və mərdanədir. Akompo nement
üçün ən gözəl, ən ziyadə istemal edilən alətin birincisidir”.

Dünya musiqi mədəniyyətinin Yevgeni Braudo, V.Belyayev,
Q.Xubov, Əli Naqi Vəziri, V.Karğanov, Rauf  Yekta bəy kimi məşhur
musiqişünasları, Şərq musiqisini tarsız təsəvvür etmə miş lər.
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Görkəmli rus musiqişünası, professor V.Belyayev tarı “Xalq
musiqisinin rəngarəng formalarını bütün zənginliyi ilə özündə əks
et dirən alət” adlandırmışdı. Məşhur bəstəkar və dirijor M.İp poli -
tov-İvanov isə tardan simfonik orkestrlərdə istifadə etməyi məs -
lə hət görmüşdü. O yazırdı: “Tarı Avropa instrumentləri ailə sinə
da xil etmək Avropa orkestrosunu tembr etibarilə zənginləşdirmək
de məkdir”.

Tarın bir musiqi aləti kimi necə böyük xüsusiy yətlərə malik
ol duğunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur.

Lakin son illər xoşagəlməz səbəblər nəticəsində ifaçılıq
sənətimizin tarixində mühüm rol oynayan bu əvəzolunmaz alət
unu dulur və sıradan çıxarılır. Şüb həsiz, qeyd etdiyim kimi bunun
bir çox səbəbləri var.

Oxuculara yaxşı məlumdur ki, son 30–35 ildə mən, bir musiqi
təd qiqatçısı və tənqidçisi kimi dövri mətbuatda, radioda və tele -
viziya ekranında “ifaçılıq sənəti”, “çalğı musiqimiz”, “musiqi alət -
lərimiz” və mu siqimizin bir çox problemləri haqqında tənqidi
yazılarla çıxış etmişəm. Dəfələrlə ciddi iradlarımı konsert bir -

Soldan: Seyid Şuşinski, Bəhram Mansurov, Firidun Şuşinski,
Yaqub Məmmmədov və Tələt Qasımov
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liyinə, Dövlət Filarmoniyasına, Televiziya və Radio Verilişləri Ko -
mitəsinə, Bəstəkarlar İttifaqına, hər kəs dən əvvəl, Mədəniyyət
Nazirliyinə bildirmişəm. Təəssüf ki, musiqi mədəniyyətimizlə
məş ğul olan bu təşkilatlar ağızlarına su alıb dilsiz oturmuşlar.
Bunun nəticəsində də ifaçılıq sənəti və xüsusilə çalğı alətləri mizin
vəziyyəti daha da xoşagəlməz vəziyyətə düşmüşdür.

İstər çalğı musiqimizi, istərsə də musiqi alətləri mizi eybəcər
hala salan, günü-gündən inkubator cücə ləri kimi artmaqda olan
ansambllar və onların rəh bərləridir. Dərəbəylik nəticəsində hər
yoldan keçən bir ansambl düzəldib, musiqi məclislərində, toy
şənliklə rində, konsert salonlarında, xüsusilə radio və televiziya
ekranında canfəşanlıq edərək musiqimizi eybəcər şəklə salır. Ha -
zır da bu ansamblların əksəriyyəti səviyyəcə müasir tamaşaçının
tələbini ödəmir. Bəla burasındadır ki, bu ansamblların tərkibi o
qədər qarışıqdır ki, onların çalğısını dinləyəndə bilmək olmur
hansı xalqın musiqi alətləri ansamblıdır. Repertuarı da yeknəsəq
və standartdır. Bu ansambllarda milli musiqi alətlərimizin şahı
olan tar, melodik alətimiz kamança getdikcə sıxış dırılır. Bu an -
sam bllar müğənnini müşayiət edərkən tar və kamançaya yox,
klarnetə, qoboya, gitaraya yer verilir. Bu isə istər-istəməz klassik
muğamlarımızın, təsnif və mahnılarımızın təhrif olunmasına səbəb
olur. Unutmaq olmaz ki, hər millətin özünün çalğı alətləri var. Hər
bir milli musiqi isə milli alətlərdə çalınıb-oxunmalıdır. Yoxsa
üzlərdən iraq, bəzi ansambl və orkestr rəhbərləri “yenilik” pərdəsi
altında ifaçılıq sənə tində hərc-mərclik törədirlər. Bu başabəla
“rəhbərlər” başa düşmür və düşmək belə istəmirlər ki, milli mu -
siqini bizə yad olan alətlərdə səsləndirməklə nəinki onu eybəcər
hala salırlar, eyni zamanda dinləyicilərin nifrə tini qazanırlar.
Unutmaq olmaz ki, tar, kamança, saz, balaban, ney, ud, kanon,
tütək, qaval, qoşa nağara və digər musiqi alətlərimiz əsrlər boyu
xalqımızın ruhunu, zövqünü oxşamışlar.

Qeyd etdiyimiz kimi, bu ansamblların əksəriyyə tində mu ğam -
la rın, mahnıların və rəqslərin ifasında milli alətlərə eti na sız lıq
göstərilir, bunların əvəzinə daha çox klarnet, gitara, qoboy, fleyta
və s. bizim musiqi mizə dəxli olmayan alətlərdən istifadə olunur.
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Bir də gö rür sən radio və televiziya vasitəsilə verilən xalq musiqi -
sinin (xüsusilə muğam konsertlərinin) şirin yerində diktor elan
edir: “Çahargah”, solo klarnetdə çalır Vəli Qədimov və yaxud
“Bəstə-nigar”, solo qo boyda çalır Kamil Cəlilov. Əcəb işdir. Milli
musiqi hara, muğamat hara, klarnet və qoboy hara?!

Əvvəla, oxucunun nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, istər klarnet,
istər qoboy və istərsə də gitara bizim milli musiqi alətlərimiz deyil
və bizim bu alətlərə heç bir ehtiyacımız yoxdur.

Bizim çalğı musiqimizdə “yastı balaban” və “qoşa zurna” əsas
rol oynamışdır. Başa düşmək olmur, səsi xoş, həzin, dinləyicinin
ruhunu oxşayan yastı balaban olan yerdə yad musiqi aləti –
klarnetə niyə üstünlük verilir?! Klarnet çalanların sayının ar tma -
sının bir səbəbi də səsi, sənəti olmayan bir-iki muğam və mah nını
alayarımçıq əzbərləyib ortalığa çıxan kəmsavad xanəndələrdir.
Onlara klarnetlə oxumaq daha asandır, nəinki tar və kamança ilə.

Təəssüf ki, son illər musiqi ictimaiyyətimizin la qeydliyindən,
konsert birliklərinin, Dövlət Filarmoni yasının, Televiziya və Radio
Veri lişləri Komitəsinin, xüsusilə Mədəniyyət Nazirliyinin rəh bər -
ləri nin biga nəliyi ucundan tar getdikcə sıxışdırılıb sıradan çıxarılır.
10 ilə yaxındır ki, Bakının, istərsə də Azərbaycanın iri şəhərlərində
verilən konsertlərdə, toy şənliklərində tara nadir hallarda rast gəl -
mək olur və bu ciddi məsələ heç kəsi maraqlandırmır. Heç kəs
dilinə belə gətirmir:

– Hanı bizim qədim alətimiz? Hanı bizim məc lislərin bəyi
sehrli tarımız?!

Onu da ürək ağrısı ilə deyim ki, mən son vaxtlar Ağdamda
olar kən böyük tarzənimiz Qurban Pirimovun vətəni Gülablıya get -
dim. Orada da bir nəfər tarzənə rast gəlmədim, mənə dedilər: “Tar
nədir, hamı gitara çalır”. Siz təsəvvür edin ki, mən nə vəziyyətdə
ora dan qayıtdım və öz-özümə sual verdim: nə təhər olur ki, füsun -
kar musiqisi, 30-a qədər musiqi alətləri olan qədim bir xalqın tarını
unudub, onu gitara ilə əvəz edəsən? Buna nə ad vermək olar? Bu,
sadəcə olaraq, öz millətini, onun musiqi mədəniyyətini inkar edib
tapdalamaqdır.

Gülünc haldır ki, tarla oxuya bilməyən, səsi-sənəti olmayan
qondarma “xanəndələrlə” yanaşı, bir çox adlı-sanlı xanəndələr,
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hət ta Xalq artistləri belə tarı inkar edib, gitaranın müşayiətilə oxu -
yur lar. Hətta mahnı ifaçılığının görkəmli ustası olan bizim hör -
mətli mü ğənnimiz Zeynəb Xanlarova nəinki mahnıları, hətta
muğamları belə tarla yox, gitara ilə oxuyur. Zeynəb xanım muğam
oxuyarkən tez-tez unudulmaz şairimiz Mikayıl Müşfiqin şeir lə -
rinə müraciət edir. Görünür, Zeynəb xanım Müşfiqi çox sevir.
Əgər belədirsə, bəs niyə Zeynəb xanım Müşfiqin tar haqqında:

Oxu, tar, oxu, tar,
Səni kim unudar? –

dediyi bu məşhur misraları unudur?!
Birdəfəlik olaraq şərq musiqisi ansambllarına Avropa musiqi

alət lərini sırıyan başabəla ansambl rəhbərlərinə xatırlatmaq istər -
dim ki, şərq havaları istər pianoda, istər klarnetdə, istərsə də
gitarada olduğu kimi səslənmir. Bu barədə dəfələrlə deyilib və
yazılıb.

Təəssüf ki, bu deyilən iradlar hələ də Azərbaycan Dövlət Tele -
viziya və Radio Verilişləri Komitəsinin xalq çalğı alətləri orkes t -
rinin bədii rəhbəri və dirijoru Nəri man Əzimova çatmamışdır.
Əs ası böyük bəstəkarımız Üzeyir bəy Hacıbəyov tərəfindən (1931)
qoyulan və istedadlı bəstəkarımız, gözəl təşkilatçı və mahir diri -
jor Səid Rüstəmovun 30 il rəhbərlik etdiyi bu orkestr istər vokal
və istərsə də çalğı musiqimizin tarixində müstəsna rol oyna mış -
dır. Vaxtilə bu orkestrin ifaçılıq məharəti respublikamızın
ərazisindən daha uzaqlarda məşhur idi. Ölkəmizin bir çox gör -
kəmli musiqi alimləri və musiqişünasları bu əzəmətli orkestr haq -
qında, onun əvəzolunmaz rəhbəri Səid Rüstəmov və virtuoz
ifaçı ları haqqında qiymətli rəy və fikirlər söyləmişlər.

Bun dan əlavə, muğam musiqimizin inkişaf və təbliğində də
orkes trin unudulmaz xidmətləri olmuş dur. Orkestrin heyəti tər ki -
bin də Səid Rüstəmov, Bəh ram Mansurov, Hacı Məmmədov, Ən -
vər Mansurov, Qılman Salahov, Hafiz Mirzəyev, Məmmədağa
Mura dov, Əhsən Dadaşov kimi virtuoz tar və kamança çalanlar
sənətdə püxtələşib peşəkar ustad olmuşlar. Vax tilə orkestrin
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ifasında çalınan ritmik muğamların, xüsusilə rən glərin təravəti indi
də qocaman dinləyici lərin qəlblərində səs  lən məkdədir. Yaxşı ya -
dım dadır, qırxıncı-əllinci illər orkestrin konsertlərinə düşmək üçün
bi let tapmaq müşkül idi. Lakin son illər bu orkestr əvvəlki ad-sa -
nı nı, şan-şöhrətini artıq itirmişdir. Orkestr istər ifaçıların tər kibinə,
is tərsə də repertuarına görə müasir dövrün tələblərinə ca vab ver -
mir və bu orkestri “xalq çalğı alətləri orkestri” də adlan dırmaq
düz gün deyil. Çünki bu orkestrin tərkibində Azərbaycan xalq
musi  qisinə daxil olmayan gitara, qoboy, klarnet, litavr, fleyta,
kontra bas kimi yad alətlər vardır. Məgər tərkibində başqa xalq və
millətlərin qarışıq alətləri olan belə bir orkestrə “Azərbaycan xalq
çalğı alətləri or kestri” adı vermək olarmı? Biz istərdik bu suala
birinci növbədə Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komi təsinin
rəhbərləri və orkestrin bədii rəhbəri və dirijoru Nəriman Əzimov
cavab versin.

Biz başqa xalqların gözəl musiqisini dinləməkdən doymuruq,
onların ifaçılarını həmişə böyük həvəs və hörmətlə qəbul edirik.
Lakin biz eyni zamanda öz milli musiqimizi, onu qəlbimizə yayan,
ruhumuzu oxşayan alətlərini göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq.
Tarı, ka man çanı, yastı balabanı sıxışdırmağa çalışan və musi qinin
formasına, məzmununa, bir sözlə, mündəricəsinə dəxli olmayan
başqa alətləri bizə təhrik edənlərə qarşı amansız olmalıyıq. Təəssüf
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ki, musiqimizin möhtəşəm binasına yamaq vuranların qorxulu hə -
rə  kətləri musiqi mədəniyyətimizə rəhbərlik edən təşkilatları və on -
ların rəhbərlərini, birinci növbədə Polad Bülbüloğlunu, (1990-cı
il lərdə respublika Mədəniyyət naziri olmuş – red.), Bəstə karlar
İttifaqının idarə heyətini, Televiziya və Radio Şirkətinin sədrini
narahat etmir…

Biz belə hesab edirik ki, bütün musiqi-konsert təş kilatlarında
bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər görülmə lidir. Ən əvvəl tarın keş -
miş şöhrətini qaldırmaq naminə respublika miqyasında xüsusi
müşa virə çağırılmalı, ora da musiqi alətlərimizin vəziyyəti
müzakirə olunmalıdır. Eyni zamanda gitara, klarnet, qoboy kimi
bizə yad olan alətləri ansamblların tərkibindən çıxarmaq, mü ğən -
nilərə muğamları bu alətlərin müşayiətilə oxumağı qadağan etmək
lazımdır.

Əgər milli musiqi alətlərimizə qarşı soyuq müna sibətə son
qoy masaq, onu yad təsirlərdən qorumasaq, onda biz Sadıqcanın*
tarını itirə bilərik…

1991–92-ci illər

*Musiqişünas Firidun Şuşinskinin 27 il bundan əvvəl vətəndaşlıq hissi ilə
yaz dığı bu və digər məqalələrində göstərilən iradlar artıq aradan götürülmüş,
is tək və ar zuları isə gerçəkləşmişdir. Onun arzusuna rəğmən Bakıda Mirzə
Sadıq Əsəd oğlunun adına küçə verilmişdir. Sadıqcanın, eləcə də məqalədə adı
çəkilən və çəkilməyən bir çox sənətkarların yubiley gecələri keçirilmiş,
barələrində sə nəd li filmlər, televiziya verilişləri çəkilmişdir.

Azərbaycan müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra özünün maddi, mədəni
irsinə sahib çıxıb. Eləcə də Azərbaycan muğamının, onun görkəmli nü mayən -
dələrinin dünyada tanınması işində çox böyük işlər görülüb. Bu mütərəqqi və
dəyərli işlərin həyata keçirilməsində Azərbaycan Respub lika sının Birinci vitse-
pre zi denti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fon -
dunun pre zidenti Mehriban xanım Əliyeva çox böyük işlər görüb. Məhz onun
rəhbərliyi və yaxından iştirakı ilə həyata keçirilmiş “Muğam irsi” layihəsi
çərçivəsində “Qarabağ xanəndələri” kitab-albomu,  “Muğam ensiklopediyası”
kimi dəyərli nəşrlər işıq üzü görüb.

2009-cu ildə Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzi tikilərək sənətsevərlərin
ix  tiyarına verilmişdir. 2005-ci ildən başlayaraq respublikamızda muğam
müsabiqələri keçirilir. Məhz bu müsabiqələrin nəticəsi olaraq çoxlu gənc mu -
ğam ifaçıları böyük səhnədə sənətlərini nümayiş etdirirlər (nəşriyyat redaktoru
– M.Çəmənli).
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Beynəlxalq Muğam Mərkəzidə görkəmli sənətkarların büstləri

B
ey

n
�l

xa
lq

 M
u



a
m

 M
�r

k�
zi

 



236

Xa
lç

ad
a 

əb
əd

ilə
şm

iş
 m

ill
i m

us
iq

i a
lə

tlə
ri

A
z�

rb
a

yc
a

n
 t

a
r�

n
�n

 m
em

a
r�



237

Be
yn

əl
xa

lq
 M

uğ
am

 M
ər

kə
zi

nd
ə 

“M
uğ

am
 m

üs
ab

iq
əs

i”
, 2

01
7

B
ey

n
�l

xa
lq

 M
u



a
m

 M
�r

k�
zi

 



238

Korifey sənətkarlar heç zaman unudulmur
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