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“Səhnədən səngərə” – şəhid Zamin Rəhimov

Mə də niy yət Na zir li yi nin “Səh nə dən 
sən gə rə” la yi hə si Və tən mü ha ri-
bə sin də şə hid ol muş mə də niy-
yət iş çi lə ri nin hə yat he ka yə lə ri ni 

təq dim edir. La yi hə nin dör dün cü bu ra xı lı şı 
şə hid Za min Rə hi mov haq qın da dır.

27 il ön cə ana sı nın qu ca ğın da doğ ma Cəb-
ra yıl dan di dər gin dü şən Za min il lər son ra şan lı 
Or du nun sı ra la rın da ata evi nə qa yı dır. Bir ne-
çə gün son ra isə ağır dö yüş lə rin bi rin də şə hid-
lik zir və si nə uca lır...

Vi deoma te rial da ça lış dı ğı kol lek ti vin ən şən 
üz vü ol muş Za min haq da iş yol daş la rı bö yük 
mə həb bət lə söz açıb, va li deyn lə ri hə zin xa ti rə-
lə ri ni bö lü şüb lər.

Za min Va hid oğ lu Rə hi mov 1988-ci il ap re-
lin 21-də Cəb ra yıl ra yo nu nun Məz rə kən din də 
dün ya ya göz açıb. 1993-cü il də Cəb ra yıl ya ğı 
əli nə ke çən də ailə si doğ ma yurd-yu va sın dan 
di dər gin dü şür.

1995-ci il də Bi lə su var ra yo nun da yer lə şən 
2 say lı məc bu ri köç kün qə sə bə sin də 1-ci sin fə 
ge dən Za min da ha son ra ailə si ilə bir lik də Ba kı 
şə hə ri nə kö çə rək or ta təh si li ni Ab şe ron ra yo nu-
nun Ma sa zır qə sə bə sin də mü vəq qə ti yer lə şən 
Ə.Vey sə lov adı na Cəb ra yıl ra yon Si rik kənd tam 
or ta mək tə bin də da vam et di rir. Or ta mək tə bi bi-
ti rən dən son ra 2006-cı il də hər bi xid mə tə ge dir.

Ki çik yaş la rın dan mu si qi yə hə vəs gös tə rən Za-
min hər bi xid mət dən qa yıt dıq dan son ra Şu şa Mu-
si qi Tex ni ku mu na da xil olur. Qar mon ix ti sa sı üz rə 

təh sil alır. 2012-ci il də Ba kı şə hə rin də mü vəq qə ti 
yer lə şən Cəb ra yıl ra yon Mah mud lu kənd Uşaq 
mu si qi mək tə bin də qar mon müəl li mi ki mi fəaliy-
yə tə baş la yır. Uşaq lar la qur du ğu sə mi mi ün siy yət 
sa yə sin də on la rın se vim li müəl li mi nə çev ri lir.

2020-ci il sent yab rın 27-də Və tən mü ha ri bə si 
baş la yan da Za min Rə hi mov da cəb hə yə yol la-
nır. Ən bö yük ar zu su bü tün iş ğal al tın da kı tor-
paq la rı mı zın, o cüm lə dən doğ ma yur du Cəb ra-
yı lın düş mən dən azad olun ma sı idi. Bu is tək lə 
dö yüş lər də əzm lə vu ru şur. Okt yab rın 4-də Cəb-
ra yıl şə hə ri iş ğal dan azad edi lir. Okt yab rın 8-də 
isə Za min Cəb ra yıl ra yo nu əra zi sin də ge dən 
dö yüş lər də şə hid olur...

Bi nə qə di ra yo nu nun Bi lə cə ri qə sə bə sin də 
yer lə şən qə bi ris tan lıq da dəfn olu nan qəh rə man 
şə hi din ru hu şad dır. Və tən tor pa ğı azad dır. Tək 

ya di ga rı olan üçyaş lı qı zı ata sı nın uğ run da ca nı-
nı fə da et di yi doğ ma yur dun da bö yü yə cək.

“Səh nə dən sən gə rə” la yi hə sin də şə hid Za min 
Rə hi mo vun hə yat he ka yə si bu link də: http://
mct.gov.az/az/umu mi-xe ber ler/13606

Azər  bay  can in  cə  sə  nə  ti  nin 
ta  ri  xi ədə  biy  yat  la, şeir  lə mu -
si  qi  nin vəh  də  ti  ni nü  ma  yiş 
et  di  rən nü  mu  nə  lər  lə zən  gin -

dir. Ni  za  mi  nin, Fü  zu  li  nin, Qöv  si  nin, 
Va  ze  hin, di  gər söz us  tad  la  rı  nın 
mu  si  qi haq  qın  da, onun bə  dii söz  lə 
əla  qə  si ba  rə  də fi  kir  lə  ri bu  nu təs -
diq  lə  yir.

Ana  dan ol  ma  sı  nın 880 il  li  yi  ni qeyd 
et  di  yi  miz Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin ya  ra  dı  cı -
lı  ğı uzun il  lər bəs  tə  kar  la  rı  mı  zın diq  qət 
mər  kə  zin  də olub. Ni  za  mi ob  ra  zı, Ni  za  mi 
poezi  ya  sı, fəl  sə  fi  fi k  ri on  la  rın il  ham mən -
bə  yi olub, ope  ra və ba  let  lə  rin, sim  fo  nik 
və ka  me  ra əsər  lə  ri  nin ya  ran  ma  sı  na tə -
kan ve  rib. Əf  ra  si  yab Bə  dəl  bəy  li  nin “Ni -
za  mi” (1947), Ni  ya  zi  nin “Xos  rov və Şi  rin” 
(1942) ope  ra  la  rı, Qa  ra Qa  ra  ye  vin “Yed  di 
gö  zəl” (1952), Fik  rət Əmi  ro  vun “Ni  za  mi” 
(1984), To  fi q Ba  kı  xa  no  vun “Xe  yir və Şər” 
(1990) ba  let  lə  ri bu zən  gin ədə  bi ir  sin 
mu  si  qi tə  cəs  sü  mü  dür. Bu sı  ra  da Fik  rət 
Əmi  ro  vun “Ni  za  mi”, Məm  məd Qu  li  ye  vin 
“Xəm  sə  dən dam  la  lar” sim  fo  ni  ya  la  rı nı da 
qeyd et  mək olar. Üze  yir Ha  cı  bəy  li  dən 
baş  la  ya  raq Ni  za  mi  nin şeir  lə  ri  nə çox  lu 
xor əsər  lə  ri, vo  kal mi  niatür  lər – ro  mans 
və mah  nı  lar ya  zı  lıb. 

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, mu  si  qi  li  lik 
tək  cə Ni  za  mi poezi  ya  sı  na de  yil, ümu  mi -
lik  də Azər  bay  can, da  ha ge  niş gö  tür  sək, 
bü  tün Şərq poezi  ya  sı  na – şeriy  yə  ti  nə 
xas  dır. Bu poezi  ya  nın mu  si  qi  li kvan  ti -
ta  tiv əruz öl  çü  sü, rən  ga  rəng me  ta  fo  ra 
və ob  raz  lı bən  zət  mə  lə  ri, ahəng  dar qa -
fi   yə sis  tem  lə  ri, rə  di  fi , təş  be  hi, tək  ri  ri və 
di  gər zən  gin poetik ifa  də va  si  tə  lə  ri onu 
mu  si  qi  yə ya  xın  laş  dı  rıb, doğ  ma  laş  dı  rır. 
Tə  sa  dü  fi  de  yil ki, klas  sik poezi  ya nü -
mu  nə  lə  ri daim mu  si  qi ilə oxu  na  raq qo  şa 
ya  şa  mış, bir  gə in  ki  şaf et  miş  lər.

Mu  si  qi ilə poezi  ya  nın, sö  zün vəh  də  ti  ni 
ay  dın şə  kil  də öz ya  ra  dı  cı  lı  ğın  da nü  ma -
yiş et  di  rən Üze  yir Ha  cı  bəy  li Ni  za  mi  nin 
söz  lə  ri  nə bəs  tə  lə  di  yi “Sən  siz” (fars di  lin -
dən tər  cü  mə edən Cə  fər Xən  dan – red.) 
və “Sev  gi  li ca  nan” (tər  cü  mə – Mir  va  rid 
Dil  ba  zi) əsər  lə  ri ilə Azər  bay  can mu  si -
qi  sin  də ye  ni “qə  zəl-ro  mans” jan  rı  nın, 
“mu  si  qi  li qə  zəl”in əsa  sı  nı qoy  muş  dur. 
Ni  za  mi  nin bu qə  zəl  lə  ri  nin poetik di  li özü -
nün ifa  də  li  li yi və me  lo  dik  li  yi ilə fərq  lə  nir. 
Qə  zəl  lə  ri mu  si  qi  li səs təş  ki  li ba  xı  mın -
dan təh  lil et  sək, gö  rə  rik ki, hər iki mət  nin 
ahəng  dar  lı  ğı və mu  si  qi  li  li  yi  ni tə  min edən 

vəz  nin  dən, ümu  mi li  rik, eh  ti  ras  lı, bə  zən 
qəm  gin, bə  zən də hə  yə  can  lı in  to  na  si  ya 
ça  lar  la  rın  dan baş  qa, on  lar  da müx  tə  lif 
söz tək  rar  la  rı, “se  çil  miş in  to  na  si  ya”la  rın 
is  ti  fa  də  si qə  zəl  lə  rin özü  nün mu  si  qi ki  mi 
səs  lən  mə  si  nə sə  bəb olur. Üze  yir Ha -
cı  bəy  li çox bö  yük həs  sas  lıq  la Ni  za  mi 
şeiri  nin də  rin psi  xo  lo  ji alə  mi  ni aç  mış və 
on  la  rın mu  si  qi  li  li  yi  ni tə  min edən xü  su  siy -
yət  lə  ri öz mu  si  qi  si va  si  tə  si  lə bir da  ha aş -
kar et  miş  dir. Bu əsər  lə  rin qə  zəl-ro  mans 
ad  lan  dı  rıl  ma  sı on  la  rın mu  si  qi-poetik əla -
qə  lə  ri  nin nə qə  dər sıx ol  ma  sı  na də  la  lət 
edir. Bəs  tə  ka  rın hər iki qə  zəl-ro  man  sı  nın 
vo  kal par  ti  ya  sın  da san  ki nitq, da  nı  şıq 
in  to  na  si  ya  la  rı du  yu  lur. Aka  de  mik Zem  fi  -
ra Sə  fə  ro  va 1966-cı il  də yaz  dı  ğı “Üze  yir 
Ha  cı  bə  yo  vun vo  kal li  ri  ka  sı” mə  qa  lə  sin  də 
bu əsər  lə  ri ilk də  fə ola  raq mu  si  qi  li qə  zəl 
ad  lan  dır  mış  dır.

“Sən  siz” qə  zəl-ro  man  sı  nın vo  kal par -
ti  ya  sın  da (Qə  zəl əruz vəz  ni  nin rə  məl 
bəh  rin  də  dir. Ro  mans “Se  gah” mə  qa  mı -
nın “Şi  kəs  te  yi-fars” şö  bə  sin  də olub, da -
ha son  ra Əraq, son  ra isə “Ba  ya  tı-Şi  ra  z”a 
me  yil iz  lə  ni  lir) bir no  tun tək  ra  rı, la  dın is -
ti  nad pər  də  lə  ri  nin oxun  ma  sı, ritm cə  hət -
dən söz  lə  rin vur  ğu  lu he  ca  la  rı  nın uzun 
not  lar  la ve  ril  mə  si (yə  ni kə  miy  yət vur  ğu -
su  nun ön pla  na çə  kil  mə  si), me  lo  di  ya  nın 
çox za  man sil  la  bik oxu  ma  ya əsas  lan  ma -
sı, nit  qin tem  pi  nə nis  bə  tən me  lo  di  ya  nın 
tem  pi  nin ya  vaş ol  ma  sı ki  mi xü  su  siy  yət -
lə  ri onun dek  la  ma  si  ya xa  rak  ter  li ol  ma -
sı  na də  la  lət edir. Bun  dan baş  qa, vo  kal 
par  ti  ya  nın səs diapa  zo  nu da nis  bə  tən ki -
çik  dir, bö  yük in  ter  val  la  ra sıç  ra  yış  lar yox -
dur. Bü  tün me  lo  di  ya si və sol not  la  rı  nın 
(“sol” – ma  ye, “si” – əsas to  nun kvin  ta  sı, 
“Şi  kəs  te  yi-fars” pər  də  si) oxun  ma  sı  na və 
on  la  rın ət  ra  fın  da “gə  ziş  mə  yə” əsas  la  nır. 
Qon  şu səs  lə  rin aram  lı hə  rə  kə  tin  dən do -
ğan bu qəm  gin, kə  dər  li me  lo  di  ya şeirin 
dek  lo  ma  si  ya tər  zi  nə çox ya  xın  dır (Bu 
ba  rə  də: Sə  fə  ro  va Z.Y. Üze  yir Ha  cı  bə  yov 
ya  ra  dı  cı  lı  ğın  da nə  zə  ri və es  te  tik prob -
lem  lər. – Ba  kı: Elm, 1985. s. 44-45).

Hər ge  cəm ol  du kə  dər, qüs  sə,
  fə  la  kət sən  siz,
Hər nə  fəs çək  dim, hə  dər
  get  di o saət sən  siz!

Sə  nin ol cəlb ey  lə  yən vəs  li  nə
  and iç  dim inan,
Hic  ri  nə yan  dı ca  nım, yox da  ha
  ta  qət sən  siz!

Bu  nun  la be  lə, əsə  rin vo  kal par  ti  ya  sın -
da olan fra  za  la  ra  ra  sı, he  ca  la  ra  ra  sı ge  niş 
me  lo  dik oxu  ma  lar qə  zəl-ro  man  sın hey -
ra  ne  di  ci mu  si  qi  si  nə kan  ti  le  na xü  su  siy -
yət  lə  ri aşı  la  yır. Sev  gi  li  sin  dən ay  rı düş -
müş aşi  qin get  dik  cə hiss  lə  ri co  şur və o:
Baş  qa bir ya  rı ne  cə ax  ta  rım,
 ey naz  lı sə  nəm?
Bi  li  rəm sən də de  din,
 yox ya  rə ha  cət sən  siz!                                

– de  yə ya  rı  na mü  ra  ciət edir. Hə  yə -
can  la əla  qə  dar ola  raq bəs  tə  kar bu his -
sə  nin mu  si  qi  si  ni zil  də, yu  xa  rı re  gistr  də 
ke  çi  rir (İn  san hə  yə  can  lan  dıq  da onun 
səs tel  lə  ri gər  gin  lə  şir və bu  nun  la əla  qə -
dar da  nı  şıq to  nu da  ha yük  sək, da  ha zil 
olur). La  kin ye  nə də vo  kal par  ti  ya  da sıç -
ra  yış  lar yox  dur, mu  si  qi səs  lə  rin aram  lı, 
ha  mar hə  rə  kə  ti  nə əsas  la  nır.

Bəs  tə  kar qə  zəl-ro  man  sın mu  si  qi  sin -
də kə  dər  li “yal  va  rış” da  nı  şıq in  to  na  si  ya -
sın  dan is  ti  fa  də edib, onu özü  nə  məx  sus 
tərz  də iş  lə  yir. “Kə  dər” in  to  na  si  ya  sı, sə  sin 
ilk “ah-vay”, “inil  də  mə” reak  si  ya  sı ki  mi 
ya  ra  na  raq, ən ge  niş ya  yıl  mış və sa  bit 
da  nı  şıq in  to  na  si  ya  lar  dan  dır. “Kə  dər” in -
to  na  si  ya  sı in  ter  val ba  xı  mın  dan də  yi  şi -
lib, ki  çik se  kun  da in  ter  va  lın  dan bö  yük 
se  kun  da  ya və hət  ta ki  çik ter  si  ya in  ter -
va  lı  na ke  çid ve  rə bi  lər… Dün  ya mu  si  qi 
ədə  biy  ya  tın  da kül  li miq  dar  da “kə  dər” 
in  to  na  si  ya  sı və onun va  riant  la  rı: triol -
lu aşa  ğı yö  nəl  miş mo  tiv  lər, zəif son  luq -
lu me  lo  dik ka  den  si  ya  lar ya  yıl  mış  dır. Bu 
ge  niş ya  yıl  mış in  to  na  si  ya  lar la  ko  niz  mi 
və ümu  mi  ləş  dir  mə xü  su  siy  yət  lə  ri  nə gö  rə 
məz  mun  la bağ  lı va  riasi  ya olu  nub öz ifa -
də  li  lik əhə  miy  yə  ti  ni də  yi  şə bi  lər  lər. Ümu -
mi xa  siy  yət  na  mə  si  ni sax  la  ya  raq, “kə  dər” 
ob  ra  zı ki  mi qa  la  raq on  lar ey  ni za  man  da 
bu ob  ra  zın müx  tə  lif ça  lar  la  rı  nı ifa  də edə 
bi  lər  lər. On  lar çox vaxt “sual mo  tiv  lə  ri  nə”, 
“yal  va  rış” in  to  na  si  ya  sı  na sa  rı  lıb onu la  zı -
mi rən  gə bo  ya  yır  lar” (Va  si  na-Qross  man 
V.A. Mu  zı  ka i poeti  çes  ko  ye slo  vo. – Mu -
zı  ka, 1978. s. 27, 29).

“Sən  siz”də bəs  tə  kar mətn  də ob  ra -
zın əsas əh  val-ru  hiy  yə  si  ni ifa  də edən 
“kə  dər-yal  va  rış” in  to  na  si  ya  sı  nın bir va -
rian  tı  nı ya  ra  dır. Ma  raq  lı  dır ki, hə  min 
in  to  na  si  ya  nı o, ilk də  fə vo  kal par  ti  ya  da 
de  yil, inst  ru  men  tal gi  riş  də səs  lən  di  rir və 
bü  tün ro  mans bo  yu hə  min in  to  na  si  ya 
vo  kal me  lo  dik oxu  ma  dan son  ra mü  şa -
yiət  də “mo  tiv-te  zis”, “in  to  na  si  ya-te  zis” 
ki  mi səs  lə  nib ob  ra  zın ümu  mi əh  val-ru -
hiy  yə  si  ni sə  ciy  yə  lən  di  rir.

Qə  zəl-ro  man  sın so  nun  da “kə  dər-
yal  va  rış” in  to  na  si  ya  sı vo  kal par  ti  ya  ya 
ke  çir və inst  ru  men  tal mü  şa  yiət  lə vo  kal 
par  ti  ya ara  sın  da səs  ləş  mə baş ve  rir. 
Əsə  rin əsas “tək  lik” ide  ya  sı, “tən  ha  lıq” 
ob  ra  zı “Ya  rım sən  siz, gü  lüm sən  siz” 
söz  lə  ri ilə təs  diq  lə  nir. Qə  zəl-ro  man  sın 
me  lo  di  ka  sı  nın sırf mu  si  qi  li in  ki  şa  fı  nı 
ifa  də edən xü  su  siy  yət  lə  rin  dən bi  ri də 
onun so  nu  na Ni  za  mi qə  zə  lin  də ol  ma -
yan “ya  rım sən  siz, ah, ca  nım sən  siz” 
söz  lə  ri  nin ar  tı  rıl  ma  sı  dır. Hə  min bu 
söz  lər va  si  tə  si  lə bəs  tə  kar həm ob  ra -
zın tam  lı  ğı  na, həm də mu  si  qi fi k  ri  nin 
bit  kin  li  yi  nə nail olur.

“Sev  gi  li ca  nan” əsə  ri  nin mu  si  qi-
poetik əla  qə  lə  ri “Sən  siz”lə (qə  zəl əruz 
vəz  ni  nin hə  zəc bəh  rin  də  dir) səs  lə  şir.  
Bi  rin  ci  si, poetik mət  nin məz  mu  nu, ob -
raz dairə  si ye  nə də sev  gi ilə, aşi  qin öz 
sev  gi  li  si  nə yal  var  ma  sı ilə, onu bü  rü  yən 
hiss  lə  ri ilə bağ  lı  dır. La  kin poetik mətn -
də ifa  də edi  lən hiss  lər da  ha hə  yə  can -
lı, da  ha eh  ti  ras  lı, da  ha çıl  ğın  dır. Əgər 
“Sən  siz”də aşiq kə  dər  lə yal  va  rır  sa, 
bu  ra  da o cü  rət  lə  nib sev  gi tə  ləb edir. 
Ob  ra  zın xa  siy  yət  na  mə  si  nin bu ki  mi ça -
lar  la  rı ilə əla  qə  dar mu  si  qi də da  ha hə -
yə  can  lı, eh  ti  ras  lı səs  lə  nir, me  lo  di  ya  nın 
diapa  zo  nu ge  niş  lə  nir, nis  bə  tən bö  yük 
in  ter  val  la  ra sıç  ra  yış  lar qeyd edi  lir. Me -
lo  dik xət  tin dal  ğa  la  rı bö  yü  yür, ge  niş  lə -
nir. Me  lo  dik xətt dek  la  ma  si  ya  dan da  ha 
çox ariozo  ya (ki  çik ari  ya  ya), kan  ti  le  na -
ya ya  xın  la  şır:

Hüs  nün gö  zəl ayət  lə  ri, ey sev  gi  li ca  nan!
Ol  muş bü  tün aləm  də sə  nin şə  ni  nə şa  yan.

Gəl ey  lə ina  yət, mə  nə ver bu  sə lə  bin  dən,
Çün  ki gö  zə  lin bu  sə  si  dir aşi  qə eh  san.

Bəs  tə  kar bu ro  man  sın  da da se  çil  miş 
in  to  na  si  ya  dan is  ti  fa  də edir. Bu da “Rəhm 
ey  lə” –  de  yən aşi  qin sev  gi  li  si  nə mü  ra -
ciəti, ona ça  ğı  rı  şı ilə bağ  lı  dır. Bu “ça  ğı  rış” 
in  to  na  si  ya  sı  nı bəs  tə  kar sə  ciy  yə  vi tə  miz 
kvar  ta in  ter  va  lı  na sıç  ra  yış və ikin  ci sə  sin 
xa  nə  nin ilk vur  ğu  lu to  nu  na düş  mə  si  lə ifa -
də edir. Əgər “Sən  siz” qə  zəl-ro  man  sın  da 
Ü.Ha  cı  bəy  li se  çil  miş in  to  na  si  ya  nı bü  tün 
əsər bo  yu səs  lən  di  rə  rək “leyt  mo  tiv” ki -
mi iş  lə  dir  sə, bu  ra  da se  çil  miş in  to  na  si  ya 
vo  kal par  ti  ya  nın ariozo  va  rı me  lo  di  ka  sı  na 
ümu  mi  ləş  dir  mə ki  mi de  yil, mət  nin müəy -
yən his  sə  si  nin ifa  də  si ki  mi da  xil olur.

Bü  töv  lük  də “Sev  gi  li ca  nan” aşi  qin sev -
gi  li  si  nə mü  ra  ciəti  dir. Hər beyt  də o, aşiq ol -
du  ğu qı  za mü  ra  ciət edib onu müx  tə  lif ad -
lar  la əziz  lə  yir. Hər bey  tin axı  rın  da aşi  qin 
“Ey sev  gi  li ca  nan, Ey mə  hi  ta  ban, Ey afə -
ti-döv  ran” xi  tab  la  rı səs  lə  nir. Bəs  tə  kar bu 
mü  ra  ciət əh  val-ru  hiy  yə  si  ni, “mü  ra  ciət” in -
to  na  si  ya  sı  nı ki  çik me  lo  dik dön  mə va  si  tə  si -
lə ifa  də edir. Ye  nə də mət  nin ümu  mi  ləş  miş 
in  to  na  si  ya  sı ilk an  la  rın  dan biz  də mü  ra  ciət 
tə  səv  vü  rü oya  dır. La  kin bu qə  zəl-ro  mans -
da hə  zin in  to  na  si  ya vo  kal par  ti  ya  da da 
səs  lə  nir. Bəs  tə  kar “mü  ra  ciət” in  to  na  si  ya  sı -
nı üz  vi su  rət  də vo  kal par  ti  ya  nın me  lo  di  ya -
sı  na ye  ri  dir və iki də  fə onu me  lo  dik xət  dən 
ayı  rıb qeyd edir. Bu da ikin  ci də  fə əsə  rin 
axı  rın  da baş ve  rir və onun ümu  mi mü  ra -
ciət şək  li  ni əsas  lan  dır  maq üçün iş  lə  di  lir. 
Bu mü  ra  ciəti ye  ni  dən təs  diq et  mək üçün 
bəs  tə  kar mət  nin axı  rın  cı xi  ta  bı  nı – “Gəl ey 
mə  hi  ta  ban” bir da  ha yu  xa  rı re  gistr  də tək -
rar edib, ro  man  sı ta  mam  la  yır.

Be  lə  lik  lə, apa  rı  lan təh  lil bir da  ha gös -
tə  rir ki, Ü.Ha  cı  bəy  li bu vo  kal mi  niatür  lə -
rin  də söz  lə mu  si  qi  nin in  to  na  si  ya bir  li  yi -
nə, vəh  də  ti  nə həs  sas  lıq  la ya  naş  mış  dır. 
Müəl  li  fi n yük  sək sə  nət  kar  lı  ğı on  da  dır 
ki, o, “Sən  siz” və “Sev  gi  li ca  nan”da nit -
qi, da  nı  şı  ğı, dek  la  ma  si  ya  nı yük  sək sə -
viy  yə  də iş  lə  yə  rək, on  la  rı mu  si  qi di  li  nə 
çe  vir  miş, əsər  də dek  la  ma  si  ya ilə ge  niş 
oxu  ma  lı kan  ti  le  na tip  li me  lo  di  ya  nın sin -
te  zi  ni ya  rat  mış  dır. Ü.Ha  cı  bəy  li  nin əsa  sı -
nı qoy  du  ğu qə  zəl-ro  mans jan  rı  nın ənə -
nə  lə  ri  nin da  va  mı ola  raq Fik  rət Əmi  rov 
“Gü  lüm”, Ca  han  gir Ca  han  gi  rov “Gül ca -
ma  lın”, “Ey gül”, To  fi q Qu  li  yev “Gö  züm 
ay  dın, gö  zü  mə...”, Ha  cı Xan  məm  mə  dov 
“Su  rə  ti ca  nan gö  rü  nür”, Cöv  dət Ha  cı  yev 
“Ey gül” və s. əsər  lər ər  sə  yə gə  ti  rib  lər.

Ülkər TALIBZADƏ
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, 

dosent

Nizami şeriyyəti və Üzeyir dühası
“Sənsiz” və “Sevgili canan” qəzəl-romanslarında söz və musiqi

Söz-sə nət yur du Qa ra ba ğın ta nın mış qa dın şair lə ri ara sın da 
Fat ma xa nım Kə mi nə nin də adı hör mət lə çə ki lir. O, Şu şa da 
fəaliy yət gös tə rən “Məc li si-üns” ədə bi məc li si nin fəal üzv lə-
rin dən olub. Döv rü nün söz-sə nət sa hib lə ri onun ya ra dı cı lı-

ğı na bö yük ma raq gös tə rib lər. Bu il şairə nin ana dan ol ma sı nın 
180 il li yi dir.

Fat ma xa nım Kə mi nə 1841-ci 
il də Şu şa şə hə rin də Mir zə Bəy-
ba la Ta hir za də (Fə na) ad lı şairin 
ailə sin də dün ya ya göz açıb. İlk 
təh si li ni Şu şa da alıb, fars di li ni 
mü kəm məl öy rə nib. Er kən çağ-
lar dan poezi ya ya ma raq gös tə-
rib. Ana di lin də və fars ca şeir lər 
qə lə mə alıb. 

Bə zi mən bə lər də Fat ma xa nı-
mın gu ya təh si li ni ar tır maq üçün 
İs tan bu la ge dib ora da oxu du ğu 
qeyd edil sə də, ta nın mış ya zı çı, 
ədə biy yat şü nas Əzi zə Cə fər za də 
bu mə lu ma tın hə qi qə tə uy ğun ol-
ma dı ğı nı bil di rib. Alim şu şa lı şairə 
haq qın da ya zır ki, o, çox meh ri-
ban, qay ğı keş və əliaçıq in san 
olub. XIX əs rin gör kəm li ədib lə ri 
ara sın da adı hör mət lə çə kil sə də, 
əsər lə ri araş dı rıl ma yıb. 1971-ci il-
də Ə.Cə fər za də nin tə şəb bü sü ilə 
“Fat ma xa nım Kə mi nə” ad lı ki çik 
bir ki tab ça nəşr edi lib. Ki tab ça da 

şairə nin bir ne çə qə zəl, qi tə, qoş-
ma və ona həsr edi lən şeir lər dən 
nü mu nə lər ve ri lib. 

Hə ya tı müəm ma la ra bü rü nən, 
haq qın da əf sa nə lər qu ru lan, ya-
ra dı cı lı ğı dil də-ağız da do la şan 
və xalq yad da şın da hey kəl lə şən 
F.Kə mi nə nin müasi ri, məş hur 
şairə, xey riy yə çi Xur şud ba nu 
Na tə van la ya xın rə fi  qə ol du ğu 
bil di ri lir. Bir-bir lə ri nə nə zi rə lər, 
qə zəl jan rın da mək tub lar ya zıb-
lar. Rə va yə tə gö rə, X.Na tə van 
“Məc li si-üns”ün yı ğın caq la rı na 
buz par ça la rı için də nar də nə lə-
ri gə tiz di rər miş. Şa mın işı ğın da 
nar də nə lə ri ya qut ki mi pa rıl-
da yar və məc li sə xü su si gö zəl-
lik ve rər miş. Kə mi nə xa nım da 
ədə bi məc li sin iş ti rak çı sı ki mi 
bu qey ri-adi mən zə rə yə la qeyd 
qal ma yıb. Qə zəl lə ri nin bi rin də 
Na tə van xa nı mın bu zövq lü işi ni 
ox şa ya raq ya zıb:

Ca na, bu nə ca du dur,
 qa şu göz ara sın da,
Nit qim tu tu lur gör cək
 hər dəm söz ara sın da.
Gər nə gör sə Zü ley xa vu
 Yu sif sə ni bəz min də,
Məb hut qa lar on lar
 yüz min qız ara sın da...

F.Kə mi nə nin hə yat və ya ra-
dı cı lı ğı haq qın da Mir Möh sün 
Nəv vab öz təz ki rə sin də, Fi ri dun 
bəy Kö çər li isə “Azər bay can 

ədə biy ya tı ta ri xi ma te rial la rı” 
ki ta bın da da mə lu mat ve rib lər. 
Şairə nin təx mi nən 500-ə ya xın 
şeir və qə zə li olub. X.Na tə van 
şairə nin is te da dı nı yük sək qiy-
mət lən di rib. Müasir lə ri ara sın da 
onu özü nə da ha ya xın bi lib. Na-
tə va nın oğ lu və fat edər kən Fat-
ma xa nım onun qə dər üzü lüb, 
dər di nə qəm xar olub. Şairə yə 
üz ve rən ağır it ki ni mə nən ya şa-
ya raq hiss lə ri ni be lə ifa də edib:

Na tə va nın gö zü nün nu ru
 Ab bas al ma dı kam,
Bir cə an ol ma dı ra hət,
 ömü rü ol du ta mam.
Çox təəs süf ki, pə nah bür cü nü
 Ay tərk elə di,
Möh nət üz ver di se yid
 nəs li nə bir nəhs ax şam...

F.Kə mi nə nin fars di lin də olan 
qə zəl lə ri ni di li mi zə tər cü mə 
edən Məm mə da ğa Sul ta nov 
müəl li fi n bu di lə də rin dən bə ləd 
ol du ğu nu bil di rir: “Bu na gö rə də 
yaz dı ğı sa qi na mə və qə zəl lə ri-
nin ək sə riy yə ti bir çox fars şair lə-
ri nin əsər lə rin dən üs tün dür”.

Araş dır ma lar da uzun il lər şi-
fa hi xalq ədə biy ya tı nü mu nə si 
ki mi təq dim edi lən bir qoş ma nın 
müəl li fi  nin də Fat ma xa nım ol du-
ğu aş ka ra çı xıb: 

Ay ağa lar, bir tər la nım uçub dur,
Sağ əlim dən sol əli mə alın ca.
Onu tu tan xey rin-bəh rin gör mə sin,
Mən fə qi rin na lə si var da lın ca.

 Coş qun təb li, in cə zövq lü şairə 
öz döv rün də çox məş hur olub. 
Ya ra dı cı lı ğı müasir lə ri tə rə fi n dən 
yük sək qiy mət lən di ri lib. Döv rü nün 
xa nən də lə ri el şən lik lə rin də onun 
qoş ma və qə zəl lə ri nə tez-tez mü-
ra ciət edib lər. Ey ni za man da Qa-
ra ba ğın bir çox ta nın mış şair lə ri 
is te da dı nı, mərd lik və müasir li yi ni 
di lə gə ti rib lər. Xü su si lə də qa dın 
şair lər dən Ər də bil li Zi ba xa nım 
Lə li, Qə mər bə yim Şey da F.Kə-
mi nə ni öz lə ri nə us tad və müəl lim 
he sab edib lər. Onun is te da dı nı və 
ca ma lı nı vəsf edən əsər lər ər sə yə 
gə ti rib lər. Otuz al tı mis ra dan iba rət 
bir mən zum mək tub da “Şa xis” tə-
xəl lüs lü şair Kə mi nə xa nı mın ka-
sıb la ra əl tu tan, hu ma nist bir qa-

dın ol du ğu nu ya zıb:

Meh ri-lüt fün fü qə ra nın
 ba şı na sa yə sa lıb,
Əz hə ri-şəm si di bu,
 mən ne cə in kar qı lım?!

 Ha zır da AMEA-nın M.Fü zu-
li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tun da 
F.Kə mi nə nin bə zi şeir və əl yaz-
ma la rı, bir sı ra Qa ra bağ şair lə ri-
nə yaz dı ğı mək tub və nə zi rə lə ri 
qo ru nur.

Fat ma xa nım Kə mi nə ya ra-
dı cı lı ğı nın coş qun çağ la rın da, 
1898-ci il də Şu şa da və fat edib, 
şə hə rin Mir zə Hə sən qə bi ris tan-
lı ğın da dəfn olu nub. Onun vaxt-
sız ölü mü Şu şa əh lin də və onun 
yax şı ta nın dı ğı ya xın-uzaq el lər-
də hüzn lə qar şı la nıb. Fi ri dun bəy 
Kö çər li şairə nin it ki si nin acı təəs-
süf do ğur du ğu nu qeyd edə rək 
ya zıb: “Fat ma xa nım hə qi qət də 
çox gö zəl və zə rif bir can idi. 
Za hi ri gö zəl li yi nə mü va fi q ba ti ni 
və mə nə vi tə rəf dən də xi əx la-
qi-hə sə nə sa hi bə si olub, zi ya də 
xoş xülq, mü la yi mə və xoş rəf tar 
bir na di re yi-zə ma nə idi ki, onun 
və fa tı cüm lə-şüəra nü üz rə fa yi-
Qa ra bağ da bö yük bir yas ol du”. 

Savalan FƏRƏCOV

Fatma xanım Kəminə – 180 Xan qızına qəmxar olan şairə

Kinorejissor Çingiz Rəsulzadə
dünyasını dəyişib

Ki no re jis sor, rəs sam Çin giz Rə sul za də 49 ya şın da 
və fat edib.

Çin giz Rə sul za də 20 fev-
ral 1972-ci il də Ba kı da 
ana dan olub. Ə.Əzim za də 
adı na Azər bay can Döv lət 
Rəs sam lıq Tex ni ku mun da 
təh sil alıb. Azər bay can Döv-
lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti nin qra fi k-rəs-
sam ix ti sa sın da, Ümum ru-
si ya Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya 
İns ti tu tu nun ki no re jis sor luq 
ix ti sa sın da (A.Eş pay, S.Mi-
roş ni çen ko və V.Fen çen ko-
nun kur su) təh si li ni da vam 
et di rib.

Çin giz Rə sul za də Ru si ya is teh sa lı olan “Hə yat haq qın-
da mim lər” (2002) qı sa met raj lı bə dii fi l mi nin və “Jest lər...
Ba rı şıq” (2005) sə nəd li fi l mi nin re jis so ru və sse na ri müəl-
li fi , “Yu va” (2012)  qı sa met raj lı bə dii fi l mi nin qu ru luş çu 
rəs sa mı dır.

2009-cu il də Ba kı da qu ru luş ver di yi “Kuk la lar” fi l mi (“Sı-
naq fi lm” pro dü ser mər kə zi) bir ne çə bey nəl xalq fes ti val da, 
o cüm lə dən nü fuz lu Kar lo vı Va rı Bey nəl xalq Film Fes ti va lı-
nın “East of the West” böl mə sin də  nü ma yiş olu nub. 

İs te dad lı ki no re jis sor Çin giz Rə sul za də nin xa ti rə si onu 
ta nı yan la rın, həm kar la rı nın, ki no ic ti maiy yə ti nin qəl bin də 
ya şa ya caq.

Mər hu mun ailə si nə, ya xın la rı na də rin hüzn lə baş sağ lı ğı 
ve ri rik.

Al lah rəh mət elə sin.

Respublika Uşaq Kitabxanası Nəvai haqqında vəsaiti təqdim edib 
Bu il bö yük öz bək şairi və mü tə fək ki ri Əli şir 
Nə vainin (1441–1501) ana dan ol ma sı nın 580-
ci il dö nü mü dür. Nə vainin Şərq və dün ya ədə-
biy ya tın da şöh rə ti ümu mi lik də türk xalq la rı nın 
qü ru ru dur. Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya sı 
2021-ci ili “Əli şir Nə vai İli” elan edib.

F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab xa-
na sı mü tə fək kir şairin yu bi le yi  mü na si bə ti lə 
“Şərq də do ğan gü nəş – Əli şir Nə vai” ad lı me-
to dik və saiti is ti fa də çi lə rə təq dim edib.

Şə hər-ra yon Mər kə zi ki tab xa na la rı nın uşaq 
şö bə lə ri, MKS-lə rin şə hər, qə sə bə, kənd ki-
tab xa na fi  lial la rı üçün nə zər də tu tu lan və sait 
iki his sə dən iba rət dir.

“Türk dil li xalq lar ədə biy ya tın da ana di lin də ilk 
“Xəm sə”nin müəl li fi ” ad lı bi rin ci his sə də şairin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edi lir. “Söz sər-
ra fı – Nə vai” ad lı ikin ci his sə də şairin ya ra dı cı-
lı ğı ilə bağ lı ke çi ri lə bi lə cək təd bir lər əks olu nur.

Me to dik və sait lə ki tab xa na nın say tın da ta-
nış ola bi lər si niz.

Mehebbet
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2021.- 23 iyun.- S.6.




