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- Tür kər müəl lim, əv vəl cə zəh mət 
ol ma sa, özü nüz haq qın da mə lu-
mat ve rin. Si zi Ba kı Mu si qi Aka-
de mi ya sın dan nü fuz lu Ame ri ka 
uni ver si te ti nə apa ran uğur dan 
da nı şar dı nız...
- Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nı 

bö yük or kestr üçün yaz dı ğım iki 
sim fo ni ya və ba let süita sı ilə bi-
ti rə rək sə nəd lə ri mi və əsər lə ri mi 
Ame ri ka nın ən nü fuz lu kon ser va-
to ri ya la rın dan bi ri nə - Nyu-York 
şə hə rin də yer lə şən Man hett  en 
Mu si qi Mək tə bi nə yol la dım. On-
lar dan  təh si li mi bu mu si qi təh si li 
oca ğın da ma gist ra tu ra də rə cə sin-
də da vam et dir mək üçün də vət 
al dım. Ma gist ra tu ra da oxu yar kən 
müasir mu si qi sa hə sin də ki fa yət 
qə dər ta nın mış isim lər dən bi ri, 
al man əsil li bəs tə kar Reiko Fuetin-
gin sin fi n də bəs tə kar lıq, ABŞ-ın 
gör kəm li bəs tə kar la rın dan olan 
Nils Vi ge lan dın sin fi n də isə nə zə-
riy yə dərs lə ri keç dim. Ma gist ra tu-
ra təh si li mi ba şa vur duq dan son ra 
bəs tə kar lıq üz rə dok tor luq də rə-
cə si nə, yə ni Mu si qi Sə nət lə ri Dok-
to ru də rə cə si nə yi yə lən mək üçün 
sə nəd lə ri mi və əsər lə ri mi ABŞ-ın 
Oha yo Şta tın da yer lə şən Sin sin na-
ti Uni ver si te ti nə yol la dım. Bu ra da 
isə ABŞ-da kı müasir mu si qi sa-
hə sin də xey li məş hur isim lər dən 
olan Ma ra Hel muth, Mic hael Fi-
day dan bəs tə kar lıq dərs lə ri al dım 
və 2014-cü il də, nə ha yət ki, Mu si qi 
Sə nət lə ri Dok to ru də rə cə si nə yi-
yə lən dim.

- Ame ri ka uni ver si te tin də bəs-
tə kar lı ğın, mu si qi nin sir lə ri nin 
təd ri si mə su liy yə tin dən da nı-
şaq... 
- Dok tor luq təh si li mi da vam 

et di rər kən Sin sin na ti Uni ver si te-
tin də pro fes sor as sis ten ti qis min-
də bəs tə kar lıq və elekt ron mu si qi 
dərs lə ri ni tə lə bə lər üçün təd ris 
et dim. Dok tor luq də rə cə si ni alan-
dan son ra isə bir il hə min uni ver-
si tet də müəl lim ki mi fəaliy yə ti mi 
da vam et di rə rək, Or ta Şərq Mu-
si qi si fən nin dən də dərs keç dim. 
Mə su liy yət an la yı şı hər sa hə də 
va cib dir, xü su sən də təd ris də. Tə-
ləb kar və diq qət cil ame ri ka lı tə lə-
bə lər lə iş lə mə yin mə su liy yə ti çox 
yük sək dir.

- Piano nun dil lə ri, o dil lər dən çı-
xan mu si qi ilə kaina tı qu caq la-
maq müm kün dür mü?

- Poezi ya ilə mu si qi hər za man 
iç-içə dir. Bu bir gə lik haq qın da məş-
hur bəs tə kar la rın, fi  lo sofl  a rın söz lə-
ri ni xa tır la maq olar. Biz isə məş hur 
rus şairi Osip Man delş ta mın “Si len-
tium” şei rin də ki mis ra nı xa tır la yaq: 
“ey söz, mu si qi yə qa yıt”. Poezi ya nın 
mu si qi yə çev ril mə si müm kün dür sə, 

de mə li, mu si qi ilə kaina tı qu caq la-
maq da müm kün dür.

- Şərq mu si qi sin də ki mis ti ka-
nı, ir ra sional lı ğı praq ma tik 
Av ro pa və  ABŞ in sa nı ne cə 
qə bul edir?
- Nə zə rə al saq ki, mu si qi, ümu-

miy yət lə, bu an la yış la rın vəh də-
tin dən iba rət dir, be lə bir fi k rə 
gəl mək müm kün dür ki, mu-
si qi haq qın da Şərq-Qərb 
tip li fərq lən dir mə lə rin 
özü ma hiy yət eti ba-
ri lə şər ti dir. İn san 
qu la ğı 20 herz 
səs tez li yi ilə 
20000 herz 
səs tez li yi 
ara sın da-
kı bü tün 
tez lik lə ri 
e ş i t  m ə 
qa bi liy-
y ə  t i  n ə 
ma lik dir. 
Qeyd et di-
yim bu tez-
lik lə rin sa hə si 
yu xa rı dan və 
aşa ğı dan aza-
cıq da ral dı ğı 
hal da isə in san 
qu la ğı, ümu-
miy yət lə, na ra-
hat ol mur, yə ni 
nor mal qə bul edir. 

- Azər bay can da 
Xəy yam Mir zə za də, 
Ay dın Əzi mov ki mi 
bəs tə kar lar dan dərs 
al mı sı nız. Bu ra da-
kı bəs tə kar lıq mək tə bi  
mu si qi nin dün ya da kı 
in ki şaf tem pi ilə nə də-
rə cə də ayaq la şa bi lir?
- Qeyd et di yi niz si ya-

hı ya dün ya sı nı çox er kən 
də yiş miş gö zəl bəs tə ka rı-
mız İs ma yıl Ha cı bə yo vu 
da əla və edər dim. Qə ləm 
tut ma ğı öy rə dən ib ti dai 
si nif müəl li mi nə ne cə min-
nət dar lıq his si ke çi ri rik sə, 
elə cə də, Xəy yam müəl-
li min ilk ya ra dı cı lıq 
ad dım la rı mı pro fes-
sional tərz də yö nəlt mə si, 
mən də ona qar şı məh-
rəm duy ğu lar ya şa dır.
İs ma yıl müəl lim dən, 

Ay dın müəl lim dən al dı ğım bəs-
tə kar lıq dərs lə ri nə gö rə özü mü 
çox şans lı he sab edi rəm. Bu bəs-
tə kar lar dan dərs lər al maq şə rə fi  
mə nə on la rın ya ra dı cı lı ğı ilə ta-
nış ol maq, həm də Azər bay can 
mu si qi si nin çox önəm li sə hi fə lə-
ri ni təh lil et mək im ka nı ya rat dı.

Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə bi 
dün ya da kı in ki şaf tem pi ilə ayaq-
la şa bi lir mi - sualı na ca va bım isə 
bir mə na lı de yil. “Ayaq la şa bil mir” 
ca va bı ver səm, Ayaz Qəm bər li, 
Səid Qə ni, Ta hir İbi şov, Fi ru din 
Al lah ver di nin ha ra dan ye tiş di-
yi sualı ilə üz-üzə qa la ca ğam.

Bu suala “da ha çox şəx si mo ti va-
si ya la rı və “mək təb dən xa ric oxu” 
he sa bı na ye tiş di lər”, ca va bı ver mə li 
ol sam, o hal da da məc bu ram de yim 
ki, ha zır kı bəs tə kar lıq mək tə bi nə ti cə 
eti ba ri lə dün ya da kı in ki şaf tem pi lə 
ayaq la şa bil mir. Hər bir hal da, biz lər, 
Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə bi nin 
ye tir mə lə ri, dün ya mu si qi si nin in ki-
şaf tem pi ilə nə qə dər ayaq la şa bil sək 

də, heç şüb hə siz, yax şı an la yı rıq 
ki, hər iki kon ser va to ri ya mız-

da bəs tə kar lıq dər si ke çən 
fa kül tə lə ri ta ma mi lə ye ni-

lən mə li, də yiş mə li dir.
Kon ser va to ri ya si nif-
lə rin də rus bəs tə ka rı 
Pro kof ye vi, ma car 

bəs tə ka rı Bar to ku 
müasir bəs tə kar-

lar ki mi qə lə mə 
ve rən müəl-
lim lə rin ye ri ni, 
əl bətt  ə, ye ni tə-

fək kür lü şəxs lər, 
dün ya mu si qi si nin 

ən ye ni is ti qa mət lə-
rin dən mə lu ma tı olan 
müəl lim lər tut ma lı dır lar.
- Siz cə, Azər bay can da 

aka de mik mu si qi-
nin ge niş küt lə-

lə rə açı lan qa-
pı la rı nə üçün 
qı fıl lı dır? 

- Aka de-
mik mu si-
qi, ümu-
miy yət lə, 
ge niş küt-
lə lər üçün 
n ə  z ə r  d ə 
tu tul mur. 
Ə y  l ə n  c ə 
x ü  s u  s i y -
y ə  t i n  d ə n 
xa li ol du ğu 

üçün be lə 
mu si qi əsa sən 

i n  t e l  l e k  t u a l 
din lə yi ci yə he-

sab la nır. Bu mu-
si qi nin qa pı la rı isə 

din lə yi ci lə rin üzü nə 
hər za man açıq olub. Ar zu edər-
dim ki, oxu cu la rı nı zın hər bi ri 
öz-özü nə bu sualı ver sin: dün ya-
nın məş hur mu si qi çi lə ri nin, bəs tə-
kar la rı nın qa tıl dı ğı Qa ra Qa ra yev 
müasir mu si qi fes ti val la rın da din-
lə yi ci ki mi iş ti rak edib mi? 

- O qa pı la rı han sı üsul lar la aç-
maq olar?
- So sial şə bə kə lə ri, mət buatı iz-

lə mək, in ter net də Goog le və di gər 
ax ta rış sis tem lə rin dən is ti fa də et-
mək lə.

- Ni yə, in di yə qə dər “mu si qi nə-
dir” sualı na hə lə də konk ret ca-
vab ve rən yox dur?
- Bu suala ri ya zi konk ret lik lə sə-

ciy yə lə nən ca vab “hə yat nə dir”, 
“poezi ya nə dir” sual la rı na ca vab 
qə də rin cə müm kün süz dür və 
doğ ru ol maz dı. Qə dim yu nan sö-
zü ki mi qə lə mə ve ri lən “mu si qi” 
sö zü “mu za lar Sə nə ti” ki mi qə bul 
olun sa da və bu suala mu si qi ta ri-
xin də, de mək olar, hər bəs tə ka rın 
öz ca va bı ol sa da, gə lin, bu sö zün 
Oks ford Lü ğə tin də ki açıq lan ma-
sı na üs tün lük ve rək: “Mu si qi - in-
sa nın, mu si qi alə ti nin, ya xud ey ni 
za man da hər  iki sin dən iba rət səs-
lə rin elə bir şə kil də bir ləş mə si dir 
ki, bu bir ləş mə for ma nın, har mo-
ni ya nın və emo sional ifa də nin gö-
zəl li yi ni özün də eh ti va edir.”

- Bir az ab surd dün ya ya va raq: 
pia no ifa edən za man göz lə ri-
ni zin qar şı sın da açı lan tab lo nu 
bi zim üçün rəs vir edin. Tə bii ki, 
bu, mu si qi dən mu si qi yə də yi şir. 
Am ma siz nü mu nə ola raq bi ri ni 
de yin...
- Ya ra dı cı lıq mət bə xi nin de tal la-

rı nı bö lüş mə yi doğ ru he sab et mə-
səm də, de mə li yəm ki, göz lə rim 
qar şı sın da hər han sı bir tab lo nun 
açıl ma sı nı mü şa hi də et mə mi şəm. 
Ya ra dı cı lı ğın ma hiy yə tin də me-
di ta tiv lik və güc lü kon sent ra si ya 
ol du ğun dan, çox gü man ki, bu 
tab lo yal nız ağ və rəq dən iba rət dir. 
Din lə yi ci lə rin isə mu si qi din lər-
kən göz lə ri nin qa ba ğı na han sı sa 
səh nə lə ri gə tir mə lə ri nə çox tə bii 
ya na şı ram.

- Ədə biy yat la, fəl sə fə ilə mu si-
qi nin əla qə sin dən da nı şaq. Siz-
cə, han sı müəl lifl  ə rin ro man la rı, 
han sı fi  lo sofl  a rın əsər lə ri nə həm 
də es te tik mu si qi ki mi bax maq 
olar?
- İs tə ni lən kom po zi si ya da for-

ma, dra ma tur gi ya ele ment lə ri nin 
tə za hü rü nü mu si qi də gör mək və 
ya bu pro se si tam tər si nə də mü şa-
hi də et mək olar. Fran sız sim vo list 
şairi Ste fan Mal lar me nin “Fav nın 
gün düz is ti ra hə ti” ad lı mət ni nə 
ey niad lı mu si qi əsə ri ya zan im-
pres sionist bəs tə kar Klod De bus-
si, prem ye ra baş tu tan dan son ra 
şair dən be lə bir mək tub al mış dı: 
“Kon sert dən çıx dım, çox tə sir lən-
mi şəm. Sə nin mət ni mə ver di yin 
mu si qi il lüst ra si ya sı yaz dı ğım la 
yal nız o mə na da dis so nans təş kil 
edir ki, sə nin mu si qin in cə lik lə, 
zən gin lik lə, his siy yat la mətn dən 
da ha da də ri nə, nos tal ji və işı ğın 
içi nə doğ ru ge dir.” Doğ ru su, in-
tel lek ti ar tır maq üçün xey li oxun-
ma lı müəl lifl  ər var, is tə məz dim, 
bu ra da bir si ya hı səs lən di rim. Üs-
tün lük ver di yim müəl lifl  ər lə ma-
raq la nan oxu cu la rı nız la isə ay rı ca 
ola raq bu ba rə də şəx sən ün siy yə tə 
açı ğam.

- Tür kər mü əl lim, son da gə lə cək 
plan la rı nız dan da nış ar dız...
- İyul ayı nın son la rı na qə dər bu 

il müx tə lif səp ki li əsər lə ri min son 
re dak tə iş lə ri ni ba şa çat dır maq, 
gə lən ay lar da isə bö yük or kestr 
üçün bir əsər üzə rin də iş lə mə yi 
plan laş dır mı şam.

El min NU Rİ

- Tür kər müəl lim, əv vəl cə zəh mət 

O gənc ol ma sı-
na bax ma ya raq, 
mu si qi sa hə sin-
də ar tıq bir ne-

çə bö yük uğu ra im za atıb. 
Bos ton, Nyu-York, Mel burn 
ki mi şə hər lər də ke çi ri lən 
nü fuz lu bey nəl xalq mu si qi 
fes ti val la rı nın qa li bi olub. 
Təh si li nin ma gist ra tu ra də-
rə cə si nə ABŞ-ın Man het-
ten Kon ser va to ri ya sın da, 
dok tor luq də rə cə si nə isə 
Sin sin na ti Uni ver si te tin də 
yi yə lə nib. O, ha zır da Sin sin-
na ti Uni ver si te tin də bəs tə-
kar lıq dan və Şərq mu si qi 
ta ri xin dən dərs de yir.
“Ay dın yol” qə ze ti gənc bəs-
tə kar Tür kər Qa sım za də ilə 
mü sa hi bə ni təq dim edir. 
Qeyd edək ki, Tür kər mər-
hum şair Qa sım Qa sım za də-
nin nə və si, din şü nas-alim, 
şa ir Nə ri man Qa sı moğ lu nun 
oğ lu dur:

mu si qi yə çev ril mə si müm kün dür sə, 

de mə li, mu si qi ilə kaina tı qu caq la-

ri ni təh lil et mək im ka nı ya rat dı. yi sualı ilə üz-üzə qa la ca ğam.

Bu suala “da ha çox şəx si mo ti va-

“Yaradıcılıq mətbəxinin 
detallarını bölüşməyi 
doğru hesab etmirəm”

de mə li, mu si qi ilə kaina tı qu caq la-
maq da müm kün dür.

- Şərq mu si qi sin də ki mis ti ka-
nı, ir ra sional lı ğı praq ma tik 
Av ro pa və  ABŞ in sa nı ne cə 
qə bul edir?
- Nə zə rə al saq ki, mu si qi, ümu-

miy yət lə, bu an la yış la rın vəh də-
tin dən iba rət dir, be lə bir fi k rə 
gəl mək müm kün dür ki, mu-
si qi haq qın da Şərq-Qərb 
tip li fərq lən dir mə lə rin 
özü ma hiy yət eti ba-
ri lə şər ti dir. İn san 
qu la ğı 20 herz 
səs tez li yi ilə 
20000 herz 
səs tez li yi 
ara sın da-
kı bü tün 
tez lik lə ri 
e ş i t  m ə 
qa bi liy-
y ə  t i  n ə 
ma lik dir. 
Qeyd et di-
yim bu tez-
lik lə rin sa hə si 
yu xa rı dan və 
aşa ğı dan aza-
cıq da ral dı ğı 
hal da isə in san 
qu la ğı, ümu-
miy yət lə, na ra-
hat ol mur, yə ni 
nor mal qə bul edir. 

- Azər bay can da 
Xəy yam Mir zə za də, 
Ay dın Əzi mov ki mi 
bəs tə kar lar dan dərs bəs tə kar lar dan dərs 
al mı sı nız. Bu ra da-
kı bəs tə kar lıq mək tə bi  
mu si qi nin dün ya da kı 
in ki şaf tem pi ilə nə də-
rə cə də ayaq la şa bi lir?

yd et di yi niz si ya-
hı ya dün ya sı nı çox er kən 
də yiş miş gö zəl bəs tə ka rı-
mız İs ma yıl Ha cı bə yo vu 
da əla və edər dim. Qə ləm 
tut ma ğı öy rə dən ib ti dai 
si nif müəl li mi nə ne cə min-
nət dar lıq his si ke çi ri rik sə, 
elə cə də, Xəy yam müəl-
li min ilk ya ra dı cı lıq 
ad dım la rı mı pro fes-
sional tərz də yö nəlt mə si, 
mən də ona qar şı məh-
rəm duy ğu lar ya şa dır.
İs ma yıl müəl lim dən, 

Bu suala “da ha çox şəx si mo ti va-
si ya la rı və “mək təb dən xa ric oxu” 
he sa bı na ye tiş di lər”, ca va bı ver mə li 
ol sam, o hal da da məc bu ram de yim 
ki, ha zır kı bəs tə kar lıq mək tə bi nə ti cə 
eti ba ri lə dün ya da kı in ki şaf tem pi lə 
ayaq la şa bil mir. Hər bir hal da, biz lər, 
Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə bi nin 
ye tir mə lə ri, dün ya mu si qi si nin in ki-
şaf tem pi ilə nə qə dər ayaq la şa bil sək 

də, heç şüb hə siz, yax şı an la yı rıq 
ki, hər iki kon ser va to ri ya mız-

da bəs tə kar lıq dər si ke çən 
fa kül tə lə ri ta ma mi lə ye ni-

lən mə li, də yiş mə li dir.
Kon ser va to ri ya si nif-
lə rin də rus bəs tə ka rı 
Pro kof ye vi, ma car 

bəs tə ka rı Bar to ku 
müasir bəs tə kar-

lar ki mi qə lə mə 
ve rən müəl-
lim lə rin ye ri ni, 
əl bətt  ə, ye ni tə-

fək kür lü şəxs lər, 
dün ya mu si qi si nin 

ən ye ni is ti qa mət lə-
rin dən mə lu ma tı olan 
müəl lim lər tut ma lı dır lar.
- Siz cə, Azər bay can da 

aka de mik mu si qi-
nin ge niş küt lə-

lə rə açı lan qa-
pı la rı nə üçün 
qı fıl lı dır? 

y ə  t i n  d ə n 
xa li ol du ğu 

üçün be lə 
mu si qi əsa sən 

i n  t e l  l e k  t u a l 
din lə yi ci yə he-

sab la nır. Bu mu-
si qi nin qa pı la rı isə 

din lə yi ci lə rin üzü nə 
hər za man açıq olub. Ar zu edər-
dim ki, oxu cu la rı nı zın hər bi ri 
öz-özü nə bu sualı ver sin: dün ya-
nın məş hur mu si qi çi lə ri nin, bəs tə-
kar la rı nın qa tıl dı ğı Qa ra Qa ra yev 
müasir mu si qi fes ti val la rın da din-
lə yi ci ki mi iş ti rak edib mi? 

de mə li, mu si qi ilə kaina tı qu caq la- Bu suala “da ha çox şəx si mo ti va-

doğru hesab etmirəm”doğru hesab etmirəm”


