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“Şuşaİli”münasibətiləqa
laşəhərimizinAzərbaycanın
musiqimədəniyyətinəbəxş
etdiyisənətkarlarhaqqında
silsiləmizidavametdiririk.“Şu
şalıbəstəkarlar”rubrikasında
budəfəƏşrəfAbbasovvəZa
kirBağırovuyadasalacağıq.

Xalq ar tis ti, pro fes sor Əş rəf 
Cə lal oğ lu Ab ba sov 1920-ci il 
mar tın 23-də Şu şa da ana dan 
olub. İlk or ta və tar ix ti sa sı üz-
rə mu si qi təh si li ni bu şə hər də 
alıb. Təh sil müd də tin də mu si qi 
mək tə bin də nə zə ri fən lər müəl-
li mi – Üze yir Ha cı bəy li nin tə lə-
bə si ol muş Fat ma Zey na lo va 
onu dün ya bəs tə kar la rı nın ya-
ra dı cı lıq la rı ilə ta nış edir. Mu-
si qi yə ma ra ğı Əş rəf Ab ba so vu 
tar üçün ki çik həcm li pyes lər 
yaz ma ğa hə vəs lən di rir. Tez-tez 
Şu şa ya gə lən Üze yir Ha cı bəy li 
bu gən cin is te da dı nı du yur və 
Ba kı ya təh sil al ma ğa də vət edir. 
Be lə lik lə, 1936-cı il dən Əş rəf 
Ab ba so vun hə ya tın da ma raq-
lı dövr baş la yır, sə nət və kar-
ye ra sı ilə bağ lı ilk ad dım la rı nı 
atır. O, 1948-ci il də Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sı nı (in di-
ki BMA), 1952-ci il də isə Mosk-
va Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın 
as pi ran tu ra sı nı bi ti rir. Öm rü 
bo yu Şu şa mu si qi mü hi ti nin və 

Ü.Ha cı bəy li nin əsa sı nı qoy du ğu 
pe şə kar bəs tə kar lıq mək tə bi nin 
ənə nə lə ri ni ya ra dı cı şə kil də da-
vam et di rir.

Azər bay can mu si qi mə də niy-
yə ti nin in ki şa fın da Əş rəf Ab ba-
so vun xü su si xid mət lə ri var. O, 
xalq mu si qi si nə ya ra dı cı lıq la ya-
na şa raq özü nün ye ni əla və lə ri ilə 
ori ji nal əsər lər ya zıb. Bəs tə ka rın 
ya ra dı cı lı ğın da sim fo nik mu si qi 
xü su si yer tu tur. Bu sa hə yə bəs-
tə kar bü tün ya ra dı cı lı ğı bo yu mü-
ra ciət edib. Onun sim fo nik or kestr 
üçün ilk əsə ri tə lə bə ikən yaz dı ğı 
“Rəqs süita sı” olub. Əş rəf Ab ba-
so vun for te piano ilə or kestr üçün 
“Kon sert”, sim fo nik or kestr üçün 
“Kon ser ti no”, “Şu şa”, “Gə lə cək 
gün”, “Dra ma tik poema”sı bəs-
tə ka rın ən ka mil sim fo nik əsər-
lə rin dən sa yı lır. “Sən dən mə nə 
yar ol maz”, “Dağ lar qoy nun da” 
ope ret ta la rı da müəl li fi nə bö yük 
şöh rət gə ti rib.

Bəs tə ka rın ya ra dı cı lıq zir və-
si ni isə, söz süz ki, “Qa ra ca qız” 
ba le ti (1965) təş kil edir. Bu əsər 
həm də uşaq lar üçün ya zıl mış 
ilk mil li ba let nü mu nə si dir. 1968-
ci il də Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Ope ra və Ba let Teat rın da 
ta ma şa ya qo yul muş ba let şu şa-
lı ya zı çı-dra ma turq, maarif çi Sü-
ley man Sa ni Axun do vun “Qor-
xu lu na ğıl lar” sil si lə si nə da xil 
olan ey niad lı he ka yə əsa sın 

 yat da bir çox çə tin lik 
və əda lət siz lik lər lə qar şı la şan 
ba la ca Tu tu nun – Qa ra ca qı zın 
bəd bəxt ta le yin dən bəhs edir. 
Qa ra ca qız hər şe yə rəğ mən in-
san la ra olan son suz mə həb bə-
ti ni, sə da qət və xe yir xah lıq ki mi 
hiss lə ri öm rü nün so nu na dək 
qo ru yub sax la yır...

Zən gin ya ra dı cı lı ğa ma lik Əş-
rəf Ab ba so vun mah nı və ro-
mans la rı şeir lə rin mət ni ilə poetik 
vəh dət ya ra dıb. Onun M.Fü zu li, 
M.P.Va qif, M.Müş fiq, A.Şaiq və 
baş qa şair lə rin söz lə ri nə yaz dı ğı 
mu si qi lər hə zin li yi, emo sional lı ğı 
ilə din lə yi ci nin ru hu nu ox şa yır. 
Bəs tə ka rın ta ma şa la ra yaz dı ğı 
mu si qi lər ifa də li yi, coş qun lu ğu, 
li riz mi ilə se çi lir. O, ta ma şa müəl-
lif ə ri nin ide ya la rı nı, ob raz la rın 
xa rak te ri ni mu si qi nin di li ilə mü-
vəf ə qiy yət lə əks et di rib.  

Əş rəf Ab ba sov müx tə lif il lər də 
Asəf Zey nal lı adı na Mu si qi Tex-
ni ku mu nun di rek to ru, Azər bay-
can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın 
rek to ru, ka fed ra mü di ri və zi fə lə-
rin də ça lı şıb. Gör kəm li bəs tə kar, 
mu si qi şü nas, pe da qoq və ic ti mai 
xa dim 1992-ci il də Ba kı da dün ya-
sı nı də yi şib.

***
Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 

bəs tə kar, pe da qoq, ic ti mai xa-
dim, pro fes sor Za kir Ca vad oğ-
lu Ba ğı rov 16 mart 1916-cı il 

 din də ki fəh lə fa kül tə sin də 
alıb, 1935-ci il də Mosk va Döv-
lət Kon ser va to ri ya sı nəz din də 
Mu si qi Tex ni ku mu na gön də ri lib. 
O, tex ni ku mu bi tir dik dən son-
ra kö nül lü ola raq İkin ci Dün ya 
mü ha ri bə sin də iş ti rak edib. Mü-
ha ri bə dən son ra or du dan tər xis 
olu na raq Mosk va Döv lət Kon-
ser va to ri ya sı na  da xil olub və 
1949-cu il də hə min kon ser va to-
ri ya nı mü vəf ə qiy yət lə bi ti rib. 

Üze yir Ha cı bəy li dən dərs 
alan Za kir Ba ğı rov özü nü hə-
mi şə da hi mu si qi çi nin ye tir mə-
si he sab edib. O, Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sın da  
müəl lim, Mu si qi nə zə riy yə si ka-
fed ra sı nın mü di ri iş lə yib. Ey ni 
za man da mu si qi folk lo ru mu zun 
top la nıl ma sı və no ta sa lın ma sı 
is ti qa mə tin də də xid mət gös-
tə rib. Bəs tə kar 1935-ci il də ilk 
də fə ola raq bəs tə kar To fiq Qu-
li yev lə bir lik də tar zən Man sur 
Man su ro vun ifa sın da “Rast”, 
“Dü gah” və “Se gah-za bul” mu-
ğam la rı nı no ta ya za raq çap et-
di rib. Za kir Ba ğı rov həm çi nin 
“Azər bay can xalq rəqs lə ri” məc-
muəsi nin müəl lif ə rin dən dir.

“Ay gün” və “Qo ca Xat ta bıç” 
ope ra la rı, “Qa yı na na” və “Kən-
di mi zin sə si” ope ret ta la rı, ha-
be lə for te piano ilə sim fo nik 
or kestr üçün, tar ilə sim fo nik or-
kestr üçün ka me ra-inst ru men tal 
əsər lər, mah nı və ro mans lar, 
bə dii və sə nəd li film lə rə, dram 
ta ma şa la rı na ya zıl mış mu si qi lər 
bəs tə ka rın ya ra dı cı lıq diapa zo-
nu nun ge niş li yin dən xə bər ve rir. 

Za kir Ba ğı rov 1950-ci il dən 
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa-
qı nın üz vü, son ra dan təş ki la tın 
İda rə he yə ti nin üz vü olub. Müx-
tə lif il lər də M.Ma qo ma yev adı na 
Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni-
ya sı nın bə dii rəh bə ri, Te le vi zi ya 
və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə si nin 
bə dii rəh bə ri, Azər bay can Mu-
si qi Fon du İda rə he yə ti nin səd 
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 kı da və fat edib. 
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Təsadüfideyilki,ŞuşayaQarabağın
döyünənürəyi,şeir,sənətbeşiyi
deyirlər.“Qafqazınkonservatoriya
sı”daadlandırılanqalaşəhərimiz

birçoxmillisənətnümunələrində
intişartapdığıilkünvanlardan,sənət
alovununçatıldığıilkocaqlardandır.
Azərbaycanteatrsənətinintəşəkkül
vəinkişafındadaŞuşasənətmühiti
önplandaolub.

Ta ri xən öl kə mi zin bir çox böl gə lə-
rin də ge niş ya yı lan mil li xalq ayin və 
oyun la rı, elə cə də di ni ta ma şa lar Şu şa-
da bir ay rı ov qat da təş kil edi lib. Bu nun-
la bağ lı ma raq lı araş dır ma lar, za man-
za man Şu şa da ol muş xa ri ci səy yah və 
sə nət kar la rın xa ti rə lə ri də var.

XIX əs rin or ta la rın dan eti ba rən Şu-
şa da teatr ta ma şa la rı ye ni ic ti mai məz-
mun və for ma kəsb et mək də idi. Bu nun 
da çox sa də sə bə bi var idi: Şu şa nın zi-
ya lı züm rə si. 

Azər bay ca nın, Şu şa nın teatr ta ri xi-
ni təd qiq edən bir sı ra mü tə xəs sis lə rin 
də qeyd et di yi ki mi, ilk vaxt lar da yer li 
və baş qa mil lət lə rin nü ma yən də lə ri ilə 
bir lik də Şu şa da teatr və sirk ta ma şa la rı 
gös tə ril mə yə baş la yır və bu pro ses elə 
də rə van get mir.

XIX əs rin 40-cı il lə rin də şu şa lı la-
rın mə də ni hə ya tı haq qın da mər hum 
teatr şü nas İn qi lab Kə ri mov ya zır: “Mə-
lum olur ki, yer li əha li yal nız xalq teatr-
la rı nın ta ma şa la rı, xa nən də və aşıq la-
rın çı xış la rı ilə ki fa yət lən mə yib, müasir 
teatr ta ma şa la rı na da ba xır mış lar. Şu-
şa da yer li kən dir baz la rın və səy yar sirk 
ar tist lə ri nin də çı xış la rı olur du”. 

Ümu miy yət lə, XIX əs rin or ta la rın da 
Şu şa nın mə də ni hə ya tın da bir can lan-
ma du yul maq da idi. Be lə ki, 1848-ci il də 
ar tıq Şu şa da ta ma şa la rın oy na nıl ma sı 
üçün teatr və sirk səh nə lə ri var idi. Bu 
fakt döv rün gör kəm li elm, mə də niy yət və 
ədə biy yat xa dim lə ri nin xa ti rə lə rin də də 
öz ək si ni ta pıb. Mən bə lər dən mə lum olur 
ki, Şu şa zi ya lı la rı vax ta şı rı ta ma şa lar oy-
na yır, ədə bi məc lis lər qu rur, o za man lar 
Cə nu bi Qaf qa zın mə də ni mər kə zi olan 
Tif is də ki mü tə rəq qi dü şün cə li maarif çi 
zi ya lı lar la sıx əla qə sax la yır dı lar. 

Ye ri gəl miş kən, de yək ki, XIX əs rin 
50-ci il lə rin dən eti ba rən bö yük dra ma-
turq, mü tə fək kir Mir zə Fə tə li Axund za-
də nin əsər lə ri Tif is də çap olun ma ğa, 
ta ma şa ya qo yul ma ğa baş la yır. Təəs-
süf ki, müəl li fin və tə ni Azər bay can dan 
baş qa. Söz süz ki, bu fakt mü tə fək ki ri 
na ra hat edir və əsər lə ri nin öl kə miz də 
də ça pı na can atır dı. Bu məq səd lə o, 
Tif is dən və tə nə gə lir. Özü də Ba kı ya 
yox, məhz Şu şa ya. 1852-ci il də Şu şa-

da xalq ara sın da ya yıl ma sı üçün Qa-
ra bağ xan za də lə ri nin keç miş müəl li mi, 
Xoş nə vis Mir zə Əb dül lə tif Mol la Kəl bə li 
oğ lu nu ya nı na də vət edir və qı sa müd-
dət də əsər lər kö çü rü lə rək ya yı lır.

Xal qı maarif ən dir mə yin yo lu nu həm 
də teatr da gö rən yer li zi ya lı lar yan ğı ilə 
onun tə şək kü lü nə, da ha ge niş audi to ri-
ya nın is ti fa də si nə ve ril mə si nə can atır-
dı lar. La kin ca maatın teatr ta ma şa la rı na 
güc lü axı nı heç də bir mə na lı qar şı lan-
mır, da ha doğ ru su, bu na ümu mi ma raq 
gös tə ril mir di. Bir çox hal lar da ma ne də 
olu nur du. Söz süz ki, teatr, ye ni lik çi fi kir-
lə rin mey da nı olan səh nə ək sər din xa-
dim lə ri nin və ca hil lə rin xo şu na gəl mir di. 
Bu mə na da müx tə lif yol lar la in san la rın 
teat ra olan ma ra ğı nın qar şı sı nı al maq 
is tə yən lər, ca hil lər teatr ta ma şa la rı və 
şe ir-sə nət məc lis lə ri ke çir mək üçün Şu-
şa zi ya lı la rı nın ya rat dıq la rı teatr sa lo-
nun dan baş qa məq səd lər üçün is ti fa də 
et mək is tə yir di lər. Maari fə, təh si lə xor 
ba xan la rın təh qir və tə qib lə ri nə mə ruz 
qa lan teatr hə vəs kar la rı bə zən öz hə-
yat la rı ba ha sı na ol sa be lə, ta ma şa oy-
na maq dan çə kin mir di lər.

Şu şa teat rı nın araş dı rı cı la rın dan Ya-
qub Əlioğ lu şə hə rin ilk teatr fə dailə rin-
dən olan müəl lim, şair təb li akt yor Mir zə 
Mux ta rın ma raq lı bir xa ti rə si ni diq qə tə 
çat dı rır: “45 il bun dan qa baq (1874-cü 
il də  – Y.Əlioğ lu) Şu şa da mər hum Mir zə 
Fə tə li Axun do vun əsə ri “Ha cı Qa ra”nı 
ta ma şa ya qoy duq. O vaxt da mət bəə-
fi lan ol ma dı ğın dan qə ləm ilə 35 elan 
yaz dım və pay la dım ca maata. Ax şam 
ta ma şa çı la rın bə zi lə ri “şə riətə zidd bir 
şey ol sa, vay ha lı na” de yib mə ni hə də-
lə di lər. Al la ha şü kür ki, di nə mü xa lif bir 
şey tap ma yıb ra zı qal dı lar”.

Təəs süf ki, son ra lar teatr ta ma şa la-
rın da kı çı xış la rı na gö rə Mir zə Mux tar 
tə qib lə rə dö zə bil mə yib doğ ma şə hə ri-
ni tərk et mə li ol muş du. 

Döv rün qa baq cıl in san la rı, maarif və 
mə də niy yət xa dim lə ri bü tün qüv və lə ri-
ni top la ya raq teatr ta ma şa la rı nın mün-
tə zəm gös tə ril mə si nə ça lı şır dı lar. Xü-
su si lə şə hə rin mü tə rəq qi zi ya lı la rı hər 
yay tə ti lin də bir lik də ye ni-ye ni ta ma şa-
lar gös tə rir di lər. Bu ta ma şa lar əsa sən 
Axund za də nin ko me di ya la rın dan iba rət 
olur du. Elə iş ti rak çı la rı da təx mi nən ey ni 
adam lar, son ra dan hər bi ri bö yük şöh rət 
tap mış elm, sə nət fə dailə ri idi. Si ya hı-
ya nə zər sa laq: Yu sif bəy Mə lik haq nə-
zə rov, Ha şım bəy Və zi rov, Bə dəl bəy 
Bə dəl bə yov, Əbül fət Və li, Fi ri dun bəy 
Kö çər li, Mir zə Mux tar Məm mə dov, Hə-
sə nə li bəy Sa rı ca linski, İs ma yıl Şə fi bə-
yov, Cab bar Qar yağ dıoğ lu və baş qa la rı.

Onu da qeyd edək ki, bu ta ma şa lar da 
iş ti rak et mək üçün xü su si mu si qi çi lər də 
də vət olu nur du. Bu ba rə də Qu lam Məm-
məd li nin “Azər bay can teat rı nın sal na mə-
si” ki ta bın da oxu yu ruq: “Ümu miy yət lə, 
Şu şa mu si qi çi lə ri nə, xa nən də lə ri nə teatr 
səh nə si doğ ma idi. Be lə ki, on la rın ək sə-
riy yə ti Tif is də ke çi ri lən teatr ta ma şa la rı nın 
ant rak tı (fa si lə si) za ma nı ça lıb-oxu yur du-
lar. Gö rü nür, elə bu ami lin özü, xa nən də-
lə rin teatr ta ma şa la rın da çı xı şı, gə lə cək də 
mu si qi ilə oxu nan (ope ra nın) teatr ta ma-
şa la rı nın mey da na gəl mə si nə müəy yən 
mə na da öz tə si ri ni gös tə rə bil miş dir”. 

Teat ra hə vəs gös tə rən zi ya lı la rın sa yı 
art dıq ca on la rın ara sın da səh nə əsə ri 
yaz ma ğa hə vəs gös tə rən lər də ta pı lır dı. 
Uşaq lıq da Şu şa da teatr sə nə ti nə vur-
ğun lu ğu nun ne cə baş ver di yi ni Ə.Haq-
ver di yev öz xa ti rə ya zı sın da be lə açıq-
la yır: “1884-cü il də 14 ya şım da ikən bir 
də fə teat ra get dim. Mir zə Fə tə li nin “Xırs-
qul dur ba san” pye si ni oy na yır dı lar. Teatr-
da pər də açı lan da mən bu əqi də də idim 
ki, fo kus gös tə rə cək lər. Pər də açıl dı, bir 
də bax dım ki, müəl li mim Yu sif bəy əy nin-
də çu xa, ba şın da bu xa ra pa paq, be lin də 
xən cər, əlin də tü fəng səh nə də da ya nıb 
igid lik dən dəm vu rur. Get-ge də ta nı dı-
ğım müəl lim lə ri min bi ri ni ar vad li ba sın da 
gö rüb teat rın və ko me di ya nın nə ol du ğu-
nu an la dım”.

***
Şu şa da teat ra ma raq, ta ma şa çı la rın 

sa yı sü rət lə ar tır dı. Tək cə 1885-ci ilin 
av qus tun da Şu şa da kı teatr hə vəs kar-
la rı M.F.Axund za də nin “Müs yö Jor dan 
və dər viş Məs tə li şah”, “Ha cı Qa ra”, 
“Və zi ri-xa ni-Lən kə ran” ko me di ya la rı 
uğur la oy na nı lır. Nü ma yiş lər dən əl də 
edi lən və sait isə xey riy yə məq sə di lə 
şə hər də ki sə nət mək tə bi nə ve ri lir. 

Ye ri gəl miş kən, Şu şa da XIX əs rin 
40-cı il lə rin dən rus di lin də də ta ma şa-
lar gös tə ri lir di. Əs rin son la rın da teatr da 
rus trup pa sı da fəaliy yə tə baş la yır. Bu 
trup pa nın re per tuarın da da ha çox dün-
ya dra ma tur gi ya sın dan nü mu nə lər oy-
na nı lır dı. De mə li, yer li teatr hə vəs kar-
la rı həm də əc nə bi müəl lif ə rin əsər lə ri 
ilə ta nış ol maq im ka nı qa za nır dı lar.

Get dik cə Şu şa nın mə də ni hə ya tın da 
teatr qay nar bir mə ka na çev ri lir di. Am-
ma yer li zi ya lı gənc lə rin teat ra da ha çox 
diq qət ye tir mə si ru ha ni lə ri bərk na ra hat 
edir di. Ona gö rə teatr çı xar dan lar tez-
tez on la rın qə zə bi nə tuş gə lir di lər. Bə-
zən də zi ya lı lar ilə din xa dim lə ri üz-üzə 
gəl mə li olur du lar. Bu nun la bağ lı “No voe 
oboz re nie”də ki bir baş qa mə lu mat diq-
qə ti çə kir: “Bu gün lər də hə vəs kar la rın 
iş ti ra kı ilə iki pyes səh nə ləş di ril miş dir. 

Bu pyes lər dən bi ri, hə lə in di yə dək heç 
yer də oy nan ma mış dır. Bi ri “Ev lən mək 
su iç mək de yil”, o bi ri si isə bir pər də li 
“Qo ca lıq da yor ğa lıq” əsə ri dir. Ta ma şa-
nın sa ba hı şə hə rə səs ya yıl dı ki, onun 
müəl li fi (Ha şım bəy Və zi rov – Y.Əlioğ lu) 
bu əsə ri nə gö rə öl dü rü lə cək di. Xü su si-
lə, ru ha ni lər bərk qə zəb lən miş di lər. Zi-
ya lı lar isə müəl li fə ha va dar çıx mış dı lar”.

Ümu miy yət lə, Şu şa da teatr ta ma şa sı 
qur maq, oy na maq heç də hə mi şə asan 
ol ma yıb. Xü su si lə, bu iş lə bö yük ar zu 
və is tək lə məş ğul olan Ə.Haq ver di ye-
vin ba şı çox bə la lar çə kib. Gör kəm li 
ya zı çı mız Ab dul la Şaiq öz xa ti rə lə rin də 
ya zır: “Ə.Haq ver di ye və Şu şa da “Şə bih-
gər dan” adı qo yul muş dur. 1896-cı il də 
Şu şa şə hə ri müəl lim lə ri nin və Ni ko la-
yevs ki mək tə bi tə lə bə lə ri nin iş ti ra kı ilə 
“Da ğı lan ti faq” fa ciəsi ta ma şa ya qo yu-
lur. Ta ma şa nın re jis sor lu ğu nu Ə.Haq-
ver di yey özü edir miş. Rol lar müəl-
lim lər lə tə lə bə lər ara sın da pay la nır. 
Üçün cü bə yin ro lu nu - S.S.Axun dov, 
qu mar da udu zan bə yin ar va dı nın ro lu-
nu tə lə bə lər dən Rza Mir zə yev oy na yır. 
Mək təb li lər nəğ mə si ni Ü.Ha cı bə yov 
və baş qa la rı oxu yur lar mış. Ta ma şa nın 
sa ba hı ar vad ro lu nu oy na yan R.Mir zə-
ye vin ana sı mək tə bə gə lib hay-küy qo-
pa ra raq “Ha nı o Şə bih gər dan? Mə nim 
oğ lu ma ar vad pal ta rı ge yin di rib xal qın 
qa ba ğı na çı xar dan o Əb dür rə him har-
da dır? Onun ba şı na bir oyun açım ki...” 
de yə Haq ver di ye vi hə də lə yir miş”.

Hə min döv rə nə zər sa lar kən ən çox 
səh nə yə qo yu lan müəl lif ər sı ra sın da, 
tə bii ki, M.F.Axund za də baş da gə lir. 
Onun “Ha cı Qa ra” ko me di ya sı ikin ci də-
fə 1897-ci il də Şu şa da ta ma şa ya qo yu-
lub. Hə min il lər də ta ma şa la rın təş ki li və 
re jis sor lu ğu N.Və zi rov və Ə.Haq ver di-
ye vin üzə ri nə dü şür dü. Qa dın rol la rı nın 
ifa çı la rı da təx mi nən ey ni adam lar idi: 
Rə sul Ta hi rov və Sa lah bəy Zöh rab bə-
yov. Ha cı Qa ra ro lu nu H.Sa rı ca lins ki, 
Əs gər bəy ro lu nu Ca vad bəy Və zi rov, 
Sə fər bəy ro lu nu F.Kö çər li, Kə rə mə li 
ro lu nu isə H.Və zi rov ifa edir di. 

Ar tıq Şu şa da teatr mü tə rəq qi ide ya-
la rın təb li ğat çı sı ki mi xal qın şüuru na 
tə sir et mək də və da ha ge niş müs tə-
vi də ya yıl maq da idi. Bu nu Şu şa teat-
rı nın 1903-1910-cu il lər re per tuarı na 
nə zər sa lar kən ay dın gö rü rük. Janr 
müx tə lif i yi və müəl lif rən ga rəng li yi otu-
ruş muş re per tuar si ya sə ti nin for ma laş-
dı ğı na işa rə idi. Nü mu nə lər sı ra sın da 
Axund za də nin “Ha cı Qa ra”, V.Şeks pi-
rin “Otel lo”, Ə.Haq ver di ye vin “Da ğı lan 
ti faq”, “Ha cı Daş də mir”, “Ac hə rif ər”, 
N.Və zi ro vun “Ha cı Qəm bər”, “Dad ya-

rım çıq əlin dən”, “Dal dan atı lan daş to-
pu ğa də yər”, S.Qə ni za də nin “Xor-xor”, 
“Ax şam səb ri xe yir olar”, N.Nə ri ma no-
vun “Na dir şah”, Z.Ha cı bə yo vun “Ev-
liy kən su bay”, “Əl li ya şın da ca van”, 
Y.Kə na nın “Ev lən mək” və baş qa müəl-
lif ə rin əsər lə ri Şu şa nın teatr hə vəs kar-
la rı Y.Mə lik haq nə zə rov, H.Və zi rov, Zül-
fü qar Se yid bə yov, Məm mə də li Oru cov, 
Z.Ha cı bə yov, Hə mid Axun dov, Mu sa 
Şu şins ki, Sur xay Ab dul la yev, Mir zə 
Ələk bər Axun dov, Xos rov və Hü sü Ma-
ma yev lər tə rə fin dən uğur la oy na nı lır, 
ta ma şa çı lar tə rə fin dən al qış la nır dı. 

***
Şu şa nın teatr mü hi ti nə Ba kı ar tist lə-

ri də öz sə nət töh fə si ni bəxş edir, yer li 
hə vəs kar lar və ta ma şa çı lar da teatr ta-
ma şa la rı na ma ra ğı da ha da ar tı rır dı-
lar. Hə min dövr lər də ar tıq xalq ara sın-
da məş hur ar tist ki mi ta nı nan Hü seyn 
Ərəb lins ki və Sid qi Ru hul la tez-tez 
şu şa lı teatr se vər lə rin qar şı sın da çı xış 
edir di lər. 

Teatr şü nas Y.Əlioğ lu Şu şa və onun 
teatr mü hi ti ni təs vir edər kən ma raq lı bir 
pa ra lel apa rır: “XIX əsr dən fərq li ola-
raq XX əs rin əv vəl lə rin də ar tıq Şu şa da 
teatr ta ma şa la rı na və akt yor la ra mü-
na si bət də yi şə rək ye ni müs bət fi kir lər 
for ma laş ma ğa baş la mış dır. Tə bii, bu 
müs bət fi kir, hər cür təz yiq və tə qib lə rə 
bax ma ya raq, Şu şa teat rı nın ta ma şa la rı 
sa yə sin də müm kün ol muş dur”. 

Gör kəm li ya zı çı-dra ma turq Cə lil 
Məm məd qu lu za də nin də ya ra dı cı-
lıq ta le yin də Şu şa nın öz əhə miy yət li 
izi var. Onun şu şa lı zi ya lı lar la sıx ün-
siy yə ti olub. Bu nun nü mu nə si ola raq 
1916-cı ilin 17 av qus tun da Mir zə Cə-
li lin “Ölü lər” tra gi ko me di ya sı Şu şa da, 
Xur şid ba nu Na tə va nın qı zı Xan bi kə nin 
evin də yer lə şən mək təb də ta ma şa ya 
qo yu lub. Bu ta ma şa dan son ra Mir zə 
Cə lil də bir sı ra din xa dim lə ri nin qə-
zə bi nə tuş gə lib. Am ma Şu şa da ha mı 
mol la lar ki mi dü şün mür dü. Şu şa da, 
ümu miy yət lə, sə nə tə və sə nət ka ra bü-
tün dövr lər də hör mət və eh ti ram olub...

XX əs rin əv vəl lə rin də Şu şa da otu-
ruş muş teatr mü hi ti so vet ləş mə za ma-
nın da da, sə nə tin ideolo gi ya ma şı nı na 
çev ril mə si dö nə min də də özü nə məx-
sus lu ğu nu, be lə de mək müm kün sə, 
müs tə qil li yi ni, mil li xü su siy yət lə ri ni qo-
ru yub sax la ya bil miş dir. Bu nu müs tə qil, 
mil li zi ya lı la rın ya rat dı ğı Şu şa teat rı nın 
sü tun la rı üzə rin də qu ru lan “Şu şa kol xoz-
sov xoz teat rı”nın, son ra kı mər hə lə də 
Ü.Ha cı bəy li adı na Şu şa Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı nın, elə cə də Şu şa Mu si qi-
li Xalq Teat rı nın, elə in di ki Şu şa Döv lət 
Mu si qi li Dram Teat rı nın da ana ide ya sı 
ki mi gö rə bi li rik.

Həmidə Nizamiqızı

Xalq artisti, bəstəkar 
Sevda İbrahimova vəfat edib

Azərbaycanınmusiqiictimaiyyətinəitkiüzverib.Görkəmli
bəstəkar,Xalqartisti,professorSevdaİbrahimovaiyulun17
də,ömrünün83cüilindəvəfatedib.

Sev da İb ra hi mo va 1939-cu 
il no yab rın 28-də Xalq ya zı çı-
sı Mir zə İb ra hi mo vun ailə sin də 
ana dan olub. Azər bay can Döv-
lət Kon ser va to ri ya sı nın Piano 
(M.Bren ne rin sin fi) və Bəs tə kar-
lıq (Q.Qa ra ye vin sin fi) fa kül tə lə-
rin də təh sil alıb.

Sev da İb ra hi mo va iki ope ra nın 
(“Nə nə min na ğıl la rı”, “Bi ri var-
dı...”), beş for te piano kon ser ti nin, 
or qan, tar və or kestr üçün kon-
sert lə rin, kan ta ta la rın, ka me ra-
inst ru men tal və vo kal kom po zi-
si ya la rı nın, for te piano so lo üçün 

çox say lı sil si lə lə rin, uşaq lar üçün müx tə lif janr lı əsər lə rin, film lər və 
ta ma şa lar üçün mu si qi lə rin müəl li fi dir. Əsər lə ri ABŞ, Fran sa, İs veç, 
Al ma ni ya və di gər öl kə lə rin kon sert sa lon la rın da ifa edi lib.

Bəs tə ka rın or qan və sim li or kestr üçün kon sert (1990), qo boy 
və piano üçün “Qəm gin lik” pyes lər sil si lə si (1991), sk rip ka və 
ka me ra or kest ri üçün mu si qi (1992), 2 piano üçün “Azər bay-
can tə ra nə lə ri” pyes lər sil si lə si (1994), tar və sim li or kestr üçün 
“Sə nin üçün da rı xı ram, Şu şam” (1999), səs, tar və sim li or kestr 
üçün “Qur ban sız qa lan ta rım” (ele gi ya-xa ti rə, 2000), sim li or-
kestr üçün “Və tən dü şün cə lə ri” (2001) və di gər əsər lə ri mu si qi 
mə də niy yə ti mi zin diq qə tə la yiq nü mu nə lə rin dən dir.

O, N.Gən cə vi, M.Şəh ri yar, S.Vur ğun, B.Va hab za də, M.Araz, 
H.Zi ya, R.Zə ka, M.Dil ba zi, H.Bül lu ri və baş qa şair lə rin söz lə ri nə 
qəl bə ya tan mah nı və ro mans lar bəs tə lə yib. Nəğ mə lə ri ta nın mış 
mü ğən ni lə rin ifa la rın da ürək lə rə yol ta pıb.

Unu dul maz bəs tə kar, gö zəl in san Sev da İb ra hi mo va nın xa ti-
rə si onu ta nı yan la rın qəl bin də əbə di ya şa ya caq.

Al lah rəh mət elə sin.

Şuşa  –  bir  teatr  səhnəsi  kimi...

“Şuşalı bəstəkarlar”

Natəvan haqqında film çəkilir

Builgörkəmlişairə,xeyriyyəçiXurşibanu
Natəvanın(18321897)anadanolması
nın190illiyiqeydedilir.Dövlətbaşçısısöz
ustadınınyubileyihaqqındasərəncam

imzalayıb.Xanqızınınyubileyiiləbağlıölkə
mizdəmüxtəliftədbirlərkeçirilir.

İc ti mai Te le vi zi ya tə rə fin dən Na tə van haq-
qın da film çə ki lir. Fil min re dak to ru Bə növ şə 
Məm mə do va qə ze ti mi zə bil dir di ki, film-ta ma şa 
şək lin də olan “Xan qı zı” ad lı ek ran əsə ri İl yas 
Əfən di ye vin “Xur şid ba nu Na tə van” pye si əsa-
sın da ər sə yə gə lir. 45 də qi qə nə zər də tu tu lan fil-
min ide ya sı Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın ha zır la dı ğı 
“Xan qı 

 
 

dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas Zi yad xan Əli-
yev, ya zı çı-pub li sist Mus ta fa Çə mən li, Na tə va nın 
kö tü cə si Se vil Hü sey no va və baş qa la rı nın Xan 
qı zı nın ir si ilə bağ lı dü şün cə lə ri əks olu na caq. 

Çə ki liş lə ri Ba kı da və Şu şa da real la şan film də 
Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın akt yor la rı rol alıb. Na-
tə va nı Ül viy yə Rza, Xa say bə yi Tu ral Əh məd, 
Alek sandr Dü ma nı Ay dın Əli yev can lan dı rır. 

Bə dii-sə nəd li janr da len tə alı nan ek ran əsə ri-
nin qu ru luş çu re jis so ru El çin Məm mə dov, re dak-
to ru Bə növ şə Məm mə do va, ope ra tor la rı Ta leh 
Hə sən za də, Tər lan Məm mə dov, səs re jis so ru 
Fuad Al lah ver di yev, re jis sor as sis ten ti Qur ban 
Şi rə li yev, işıq üz rə rəs sa mı Fə rid Cə fə rov, pro-
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