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 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 

"Cənubi Qafqaz regionunda alman məskənlərinin salınmasının 200 
illiyi haqqında" 30 avqust 2016-cı il tarixli sərəncam imzalamışdır. 
Sərəncamda yüzillər boyu tolerantlığın bərqərar olduğu  Azərbaycanda 
buraya köçürülən almanların qısa müddətdə yerli əhali ilə dərin 
ünsiyyət qurması, İkinci dünya müharibəsi dövründə buranı tərk 
etməyə məcbur qalmış almanların qoyub getdikləri tarixi-mədəni irsi 
multukultural təbiətə malik Azərbaycan xalqının qoruyub saxladığı 
qeyd olunmuşdur.

Sərəncamda digər müvafiq 
dövlət qurumları ilə yanaşı, 
Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasına da bu tarixi hadisəyə 
həsr olunmuş tədbirlərə dair 
xüsusi proqram hazırlayaraq, 
həyata keçirilməsi tapşırılmışdır.

Əlbəttə, 100 ildən artıq bir 
müddətdə Azərbaycanda yaşamış 
və bu ölkənin ictimaiyyətinin 
bir hissəsi olmuş almanlar 
Vətənimizin XIX-XX əsrlər tarixində 
dərin iz qoymuşlar. Almanların Qafqa-
za köçürülmələrinin səbəbləri, onların  
Azərbaycan cəmiyyətində yeri, ölkənin 
sənaye istehsalı tarixində rolu, mil-
li-etnik və dini xüsusiyyətləri, maddi 
mədəniyyəti etnoqraf və tarixçi alimlər 
tərəfindən tədqiq edilmiş, AMEA Arxe-
ologiya və Etnoqrafiya İnstitutu 1997-ci 
ildə "Qafqaz almanları" mövzusunda elmi 
konfrans keçirmişdir. Respublika Prezi-
dentinin sərəncamı ilə əlaqədar olaraq, 
bu istiqamətdə tədqiqatların daha da 
dərinləşdirilməsi və müvafiq tədbirlərin 
həyata keçirilməsi institutun qarşısında 
duran əsas vəzifədir. 

Prezidentin sərəncamının icrası 
istiqamətində diqqətçəkən amillərdən biri 
də alman əsilli şəxslərin Azərbaycanın ar-
xeologiya elmi tarixində yeri məsələsidir. 
XIX əsrin sonları – XX əsrin birinci 
yarısında digər araşdırmalarla yanaşı, həm 
Almaniyadan müvəqqəti gəlmiş, həm 
də yerli alman əsilli arxeoloqların Qara-
bağda, Gəncəçay vadisində, Gədəbəydə, 
Şəmkirdə (keçmiş alman koloniyası An-
nenfeld), Göygöldə (keçmiş alman koloni-
yası Yelenendorf, sovet dövründə Xanlar 
rayonu) apardıqları həvəskar səviyyəli 
qazıntılar Azərbaycanda arxeologiya elmi-
nin təşəkkülünün ilk mərhələsinə təsadüf 
edir. Əlbəttə, bu məsələ daha geniş elmi 
araşdırmalarla şərh edilə bilər. Lakin belə 
qazıntıları aparmış daha bir neçə şəxsin  
fəaliyyəti də xüsusilə diqqəti cəlb edir.

Bunlardan biri XIX əsrin ikinci 
yarısında Gədəbəydə dağ-mədən işləri 
ilə məşğul olan Almaniyanın "Simens" 
şirkətinin V.Belk adlı mühəndisinin 
apardığı qazıntılardır. Almaniyadan 
gəlmiş V.Belk "Simens" şirkətində işlədiyi 
1888-1891-ci illərdə Gədəbəy ərazisində 
270-dən artıq qədim qəbir abidələrində 
qazıntı işləri aparmışdır. Son tunc-erkən 
dəmir dövrünə (eradan əvvəl II minil-
liyin sonu-I minilliyin əvvəlləri) aid bu 
qəbirlərdən aşkar edilmiş çoxsaylı zəngin 
maddi mədəniyyət nümunələri onun 
tərəfindən Almaniyaya göndərilmişdir. 
Əlbəttə, V.Belkin qazıntılarının meto-

dologiyası və nəticələrinin təhlili çox 
zaman yanlış olub, elmi həqiqətlərdən 
uzaqdır. Bu, V.Belkin peşəkar arxeoloq 
olmaması, Qafqazın, Azərbaycanın qədim 
tarixi barədə məlumatsızlığından irəli 
gəlirdi. Bununla belə, onun aşkar etdiyi 
materiallar sonrakı dövrlərdə Azərbaycan 
arxeoloqları tərəfindən araşdırılmış və 
onların qədim tariximizin öyrənilməsində 
əhəmiyyəti müəyyən edilmişdir. İndi də 
Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətini tədqiq 
edən arxeoloqlar V.Belkin vaxtılə aş-
kar etdiyi materiallara onun təhlillərinə 
əsaslanmadan istinad edirlər.

Azərbaycanda yaşamış alman-
lardan olan, Şuşa realnı məktəbində 
müəllim işləmiş E.Reslerin arxeolo-
giya sahəsindəki fəaliyyəti V.Belkin 
apardığı işlərdən nisbətən daha dolğun 
səviyyəsi ilə fərqlənirdi. O, Qarabağda və 
Gəncəbasarda geniş coğrafi arealda çox-
saylı abidələr aşkar etmiş və qazıntı işləri 
aparmışdır. E.Resler 1891-1897-ci illərdə 
Qarabağın dağlıq və aran ərazilərində 
-- Şuşa ətrafında, Xaçınçay, Qarqarçay, 
Köndələnçay və Quruçay hövzələrində 
axtarışlar və tunc dövrünə aid kurqan tipli 
qəbir abidələrində qazıntı işləri aparmışdır. 
Onun Xocalı yaxınlığındakı kurqanlarda 
və daş qutu tipli qəbir abidələrində apar-
dığı qazıntıları arxeoloqlar xüsusilə qeyd 
etmişlər. E.Reslerin apardığı qazıntılar 
nəticəsində Qarabağın tunc dövrü tarixi-
nin öyrənilməsi üçün zəngin materiallar 
toplanmışdır. 1899-cu ildə E.Resler öz 
işi ilə əlaqədar Gəncəyə köçmüşdür. O, 
bu ərazidəki abidələrdə də qazıntı işlərini 
davam etdirmişdir. 

Lakin bütün bunlara baxmaya-
raq E.Reslerin qazıntılarının səviyyəsi 
arxeoloji qazıntı qaydalarının tələblərinə 
cavab vermirdi. O, apardığı qazıntılara 
dair hesabatlar yazaraq, Rusiya İmpe-
rator Arxeoloji Komissiyasına təhvil 
vermiş, tarixçi-arxeoloq olmadığından 
qazıntıların nəticələrini ətraflı təhlil edə 
bilməmişdir. Bu məsələdə bəzi cəhdləri 
isə uğursuzluqla nəticələnmişdir. Yalnız 
bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, E.Resler 
1895-ci ildə Xocalıda 11 nömrəli kurqanın 

qazıntısı zamanı qədim dünyanın qüdrətli 
dövlətlərindən olan Assuriya ilə mədəni-
iqtisadi əlaqələri əyani sübut edən yüksək 
elmi dəyərə malik maddi mədəniyyət 
nümunələri, o cümlədən, bütün Qafqaz 
arxeologiyası üçün nadir tapıntılardan he-
sab edilən, üzərində Assuriya mixi yazısı 
olan əqiqdən hazırlanmış muncuq aşkar 
etmişdir. Bütün bunların mahiyyətini, 

elmi əhəmiyyətini isə uzun illərdən 
sonra görkəmli tədqiqatçı, akademik 
İ.İ.Meşşaninov və onun rəhbərlik etdiyi 
alimlər qrupu şərh etmişdir. Hər halda, 
E.Reslerin qazıntılarının əhəmiyyəti bu 
arxeoloji materialları aşkar etməsi idi.

Ümumiyyətlə, XIX əsrin sonları – 
XX əsrin 20-ci illərinə qədər alman əsilli 
şəxslərin arxeoloji abidələrdə apardıqları 
qazıntılar əsasən plansız, təsadüfi səciyyə 
daşıyıb, peşəkarlıqdan uzaq idi.

Azərbaycanda XX əsrin 20-30-cu 
illərində milliyətcə alman Yakov İvano-
viç Hummelin dəqiq metodologiyaya 
əsaslanan arxeoloji tədqiqatları yuxarıda 
qeyd edilən şəxslərin təsadüfi, müxtəlif 
məqsədli fəaliyyətlərindən köklü surətdə 
fərqli olub o dövr üçün ən yüksək elmi 
səviyyədə aparılmışdır. Azərbaycan və 
ümumiyyətlə sovet arxeologiya elmi-
nin görkəmli nümayəndələrindən olan 
Y.İ.Hummel ölkəmizdə bu sahənin 
təşəkkülündə və formalaşmasında 
müstəsna xidmətləri olmuş alimlərdəndir.

Yakov Hummelin mənsub olduğu ailə 
Azərbaycanda ilk alman kaloniyaların-
dan olan Yelenendorfun (indiki Göygöl) 
əsasını qoyanlardan olmuşdur. Bu kaloni-
ya yerli əhali tərəfindən tərk edilmiş Xa-
naxlar adlı yaşayış məntəqəsinin yerində 
salınmışdır. Bu ailə XIX əsrin axırlarında 
Azərbaycanda sənayenin inkişafında mü-
hüm işlər görmüşdür.  "Hummel qardaş-
ları" firması 1880-ci ildə Yelenendorfda 
şərab anbarı, Gəncədə isə "Konkordiya" 
şərab zavodunu, 1895-ci ildə isə ilk 
konyak zavodunu inşa etmişdir. 1900-cü 
ildə "Hummel qardaşlarının ticarət evi" 
fəaliyyətə başlamışdır və bu təşkilat xarici 
ölkələrlə ticarətlə məşğul olmuş, onun 
şərabı isə bir sıra beynəlxalq mükafatlara 
layiq görülmüşdür.

Y.İ.Hummel 1893-cü ildə Yelenen-
dorfda anadan olmuşdur. 1910-1914-cü 
illərdə Tiflisdə Aleksandrovsk Müəllimlər 
İnstitunda təhsil almışdır. 1915-ci ildə 
Vladiqafqazda, 1921-ci ildən isə Ye-
lenendorfda pedaqoq kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. Müəllimlik fəaliyyətinin ilk 
vaxtlarından Yakov Hummel doğma diya-

rın -- Gəncəçay vadisinin arxeologiyasını, 
etnoqrafiyasını və tarixini öyrənməyə baş-
lamışdır. Y.İ.Hummelin tədqiqatları planlı 
və sistemli şəkildə olub elmi prinsiplərə 
əsaslanırdı. Məhz onun təşəbbüsü ilə 
1927-ci ildə Yelenendorfda diyarşünaslıq 
muzeyi təşkil edilmiş və o bu muzeyin 
direktoru təyin edilmişdir. Bölgənin maddi 
mədəniyyət nümunələrinin xilas edilərək 

toplandığı bu muzey Azərbaycanda ilk 
muzeylərdən biri idi.

Yakov Hummel 1930-cu ildən 
sürgün edildiyi 1941-ci ilə qədər 
Gəncəçay vadisində geniş arxeo-
loji qazıntı işləri aparmışdır. Onun 
tədqiqatları başlıca olaraq tunc-erkən 
dəmir dövrünə aid (e.ə. III minillikdən 
I minilliyin əvvəllərinə qədər) 
abidələri əhatə etmişdir. Y.Hummel 
də əvvəlki şəxslər kimi daha çox 
kurqanların qazıntısına üstünlük 
vermişdir. Onun qazdığı kurqanlarda 
həm tək, həm də kütləvi dəfnlər aşkar 
edilmişdir. Bu kurqanlardan əldə 
edilmiş olduqca maraqlı arxeoloji 
materiallar, xüsusilə də ağ inkrusta-
siya naxışlı saxsı qablar bu gün də 
Qafqazşünas arxeoloqlar tərəfindən 
təhlil edilməkdədir. 

Görkəmli arxeoloq qazdığı qəbir 
abidələrinin həm strukturunu, bunlarda 
aşkar edilən arxeoloji materialları, həm 
də tunc dövründə icra olunmuş dəfn 
adətlərini geniş şəkildə araşdırmışdır. 
Belə ki, Y.Hummel qazdığı kurqanlarda 
qəbirlərin yerləşməsinin müəyyən bir 
prinsipə -- "şüa sisteminə" əsaslandığı 
fikrini irəli sürmüşdür. Onun qənaətinə 
əsasən kurqan örtüyü altında bir nöqtədən 
ayrılan şüalar kimi çəkilən xəyali düz 
xətlər bəzi qəbirləri diaqonal üzrə 
bəzilərini isə əsas, uzununa isiqaməti üzrə 
kəsib keçir. Y.İ.Hummel belə hesab edirdi 
ki, birinci qəbirlərdə kişilər, ikincilərdə isə 
qadınlar dəfn edilmişdir. Azərbaycanda 
tunc dövrünün dəfn adətlərinin 
öyrənilməsi üçün irəli sürülən bu fikirlər 
böyük elmi əhəmiyyət kəsb edir.

Y.İ.Hummel qazdığı qədim qəbir 
abidələrində aşkar etdiyi antropoloji mate-
rialların təhlilinə xüsusi diqqət yetirmişdir. 
Onun əksəriyyət təşkil edən dolixocefal 
(uzunbaş) tipli kəllə quruluşuna malik 
insanların yerli, təsadüfi hallarda rast 
gəlinən braxicefal (yastıbaş) tipli insan-
ların isə gəlmə olduqları barədə fikirləri 
olduqca maraqlıdır.

Azərbaycanın qədim dövr tarixinin 
araşdırılmasında Y.Hummelin ən bö-

yük xidmətlərindən biri qədim yaşayış 
yerlərində apardığı qazıntılar olmuş-
dur. Onun tədqiqatlarına qədər əsasən 
müxtəlif tip qəbir abidələri qazılmışdır 
ki, bu da qədim cəmiyyətin həyat tərzini, 
inkişaf səviyyəsini tam dolğunluğu 
ilə əks etdirmirdi. Y.İ.Hummelin ilk 
dəfə olaraq neolit və tunc dövrlərinə 
aid yaşayış yerlərində apardığı qazın-

tılar Azərbaycan ərazisinin nisbətən 
gec tarixi mərhələlərdə şimaldan və 
cənubdan axıb gəlmiş köçərilər tərəfindən 
məskunlaşması kimi yanlış fikirlərə 
əsaslanan "miqrasiya nəzəriyyəsi"ni alt-
üst etdi. Y.Hummelin qazıntılarının dəyəri 
həm də bu qazıntıların nəticələrinin 
Azərbaycanın və SSRİ-nin elmi qurumla-
rına məxsus toplularda mütəmadi olaraq 
nəşr edilməsində idi. Onun 1940-cı ildə 
çap olunmuş "Arxeoloji oçerklər" (rus 
dilində) adlı məqalələr toplusundan ibarət 
kitabı Azərbaycan arxeologiyasına dair 
klassik əsərlər sırasındadır.

Yakov Hummel ailəsi ilə birlikdə Qa-
zaxıstanın Akmoli vilayətinin Novo Kolu-
ton kəndinə sürgün edilmişdir. O, 1942-ci 
ildən bu kənddə müəllimlik etmiş, 1946-cı 
ildə orada vəfat etmişdir. Ölümündən uzun 
illər sonra -- 1992-ci ildə Y.İ.Hummelin 
son elmi məqaləsi nəşr edilmişdir. Bu 
məqalənin əlyazmasını görkəmli alimin 
oğlu Yakov Yakovleviç Hummel 1990-cı 
ildə tanınmış tarixçi B.B.Piotrovskiyə 
göndərmişdir. O isə öz növbəsində bu 
dəyərli elmi əsəri əlavə etdiyi şərhlərlə 
olduğu kimi Moskvada "Vestnik drevney 
istorii" toplusunda çap etdirmişdir. 

Y.İ.Hummelin "Raskopki k yuqo-
zapadu ot Xanlara" adlı bu son məqaləsi 
onun Azərbaycanın tunc dövrü tarixinin 

öyrənilməsi üçün müstəsna əhəmiyyətə 
malik qazıntılarının nəticələrinə həsr 
olunmuşdur. Bu qazıntıları o, 1941-ci 
ilin yayında aparmışdır. Lakin sür-
gün edilməsi ona bu qazıntıları davam 
etdirməyə, nəticələrini çap etməyə imkan 
verməmişdir. Məqalədən məlum olur 
ki, Y.İ.Hummel Xanlar yaxınlığında, 
Gəncə çayının sağ sahilindəki vaxtilə 

E.Reslerin kurqanlar qazdığı qədim 
məzarlıqda tədqiqatlar aparmışdır. O, 
ilk növbədə E.Reslerin burada buraxdığı 
səhvləri, bəzi maraqlı qəbir abidələrini 
isə ümumiyyətlə görə bilmədiyini qeyd 
etmişdir. Y.İ.Hummel məhz həmin 
abidələrin -- 148, 149 və 150 nömrəli 
kurqanların qazıntılarını həyata keçirmiş-
dir. Y.İ.Hummelin bu qazıntılarına qədər 
Azərbaycanda bu tip qəbir abidələri qa-
zılmamışdı. Eyni zamanda, qeyd etmək 
lazımdır ki, spesifik dəfn adətləri, ma-
raqlı strukturu ilə fərqlənən bu abidələrin 

Azərbaycanda bu günə qədər tam analogi-
yası məlum deyil. 

Bu kurqanların əhəmiyyətindən 
danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, 
e.ə. XV-XIV əsrlərə aid bu abidələr 
tunc dövrünün orta mərhələsindən 
son mərhələsinə -- Xocalı-Gədəbəy 
mədəniyyətinə keçid pilləsini əks etdirən 
nadir abidələrdəndir. Bundan əlavə, 
bu qəbirlərdə insanlarla birgə müxtəlif 
heyvanların -- at, maral, ilanların da dəfn 
edildiyi, qəbirlərə it, qoyun, öküz və s. 
heyvanların sümüklərinin qoyulduğu 
müəyyən edilmişdir. Bu baxımdan 150 
nömrəli qəbir xüsusilə zəngin olmuşdur. 
Y.İ.Hummel burada kənarları ağac tirlərlə 
bərkidilmiş qəbir kamerasında iki maralın 
qoşulduğu ağacdan hazırlanmış xizək və 
ya araba qalığı aşkar etmişdir. Tədqiqatçı 

arabanın ön hissəsində aşkar edilmiş insan 
skeletinin isə arabaçıya məxsus olduğunu 
yazmışdır. Bəzi tədqiqatçılar bu qəbiri Al-
tayda erkən skif dövrünə aid oxşar Pazırık 
qəbiri ilə müqayisə edirlər.

 149 nömrəli qəbirdən isə digər mate-
riallarla yanaşı, Mitanni (Mesopotamiyada 
qədim dövlət) üslubunda hazırlanmış 
möhür aşkar edilmişdir. Bütün bu tapıntı-
lar azərbaycanlıların ulu əcdadlarının dəfn 
adətlərinin, mədəni-iqtisadi əlaqələrinin, 
heyvan kultu ilə bağlı ibtidai dini inamla-
rının, qədim nəqliyyat vasitələrinin tari-
xinin öyrənilməsi üçün böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Bütün bunlar respublika Prezidentinin 
müvafiq sərəncamının yerinə yetirilməsi 
istiqamətində görkəmli arxeoloq Yakov 
İvanoviç Hummelin elmi irsinin daha 
dərindən tədqiq edilməsinin zəruriliyini 
göstərir.

Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycan 
arxeoloqları bu gün də Almaniya Arxeolo-
giya İnstitutu ilə Mil-Qarabağ abidələrinin 
tədqiqatları üzrə sıx əməkdaşlıq edirlər.

Nəcəf MÜSEYİBLİ,  
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya 

İnstitunun elmi işlər üzrə  
direktor müavini

Azərbaycan arxeologiya elmində 
almanlar: Yakov Hummel

 � Ümumiyyətlə,  dünya şöhrətli şəxsiyyətlər 
haqqında nə isə yazmaq böyük məsuliyyət tələb edir. Dahi 
bəstəkarımız Üzeyir bəy Hacıbəyli də həmin şəxsiyyətlər 
sırasındadır. Çünki Üzeyir bəy, sözün həqiqi mənasında, 
ensiklopedik biliyə malik  musiqi xadimlərindəndir. 
Onun yaradıcılığının çoxşaxəli olması da məhz həmin 
ensiklopedik təfəkkür səviyyəsinə əsaslanırdı.  Təbii ki, 
dünya bəstəkarlıq təcrübəsində bir bəstəkarın bir neçə 
istiqamətdə yazıb-yaratması faktları istənilən qədərdir. 
Ancaq bir bəstəkarın öz xalqının tarixinə opera,  operetta, 
musiqili komediya, vokal, xor, kamera ansamblı yaradıcısı 
kimi düşməsinə o qədər də tez-tez rast gəlinmir. Üstəlik, 
Üzeyir bəy milli  təhsilin inkişaf etdirilməsində, xalqın 
inkişafını təmin edəcək kadrların yetişdirilməsində xüsusi 
xidmətləri olan ziyalılarımızdandır.

Musiqi tədqiqatçıları yaxşı 
bilirlər ki, bizim bir neçə musiqi 
kollektivimizin yaranması  məhz 
Üzeyir bəyin adı ilə bağlıdır. 
Məsələn,  xalq çalğı alətləri orkestri, 
xor, mahnı və rəqs ansamblı, 
simfonik orkestr və sair  fəaliyyətini 
bu günə qədər davam etdirən 
kollektivlərimiz şəxsən Üzeyir 
bəyin təşəbbüs və təşkilatçılığı 
sayəsində ərsəyə gəlmişdir. O, 
mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat, 
təhsil, mətbuat sahəsində elə 
təşəbbüslərlə çıxış etmiş, elə 
təşkilatçılıq nümunəsi göstərmişdir 
ki, bəlkə də onlarca digər ziyalımız 
birləşsə, həmin işləri reallaşdıra 
bilməzdi.

...Üzeyir bəy bizim qonşulu-
ğumuzda yaşayırdı. Yəni, uşaqlıq 
və yeniyetməlik illərimdə onu çox 
görmüşdüm. Mərhum atam – Xalq 
artisti, Əməkdar incəsənət xadimi 
və Əməkdar müəllim Əhməd Ba-
kıxanovun bir tarzən kimi mahir 
ifaçılığı Üzeyir bəyin diqqətindən 
yayınmamışdı. Hələ 1929-cu ildə 
böyük bəstəkar atamı konserva-
toriyaya və  musiqi texnikumuna 
-- muğam fənni üzrə müəllim 
vəzifəsinə dəvət etmişdi. Onların 
hər ikisi təkcə musiqini deyil, 
eləcə də, Şərq ədəbiyyatını gözəl 
bilirdi. Öz dilimizdən əlavə fars 
və ərəb dillərini də mükəmməl 
bildiklərinə görə ədəbiyyatda 

musiqiyə, xüsusən , muğamları-
mıza aid  fikirlərə rast gələndə o 
barədə uzun çəkən  elmi xarakterli 
müzakirələri olurdu. 

Əhməd Bakıxanov    
"Ömrün sarı simi"  kitabında  
(Bakı, "İşıq" nəşriyyatı,  
1985-ci  il) belə yazırdı:    
"...Sevimli bəstəkarımız Üze-
yir bəy  mənimlə Şərq musiqisi 
barədə  xeyli söhbət etdi. Həmin 
söhbətin sonunda dedi:  – Seyid 
Qarabağlının "Vüzuhil--Ərqam" 
kitabında "Nəva--Nişabur" mu-
ğamı barədə yazılıb. Deyildiyinə 
görə, siz həmin muğamı yaxşı 
bilirsiniz. Mən cavabında dedim 
ki, bəli, bilirəm. İstəyirsiniz, sizin 
üçün çalım. Dedi, yaxşı olar. Tarı 
köklədim. Bəstəkar üçün "Nəva 
-- Nişabur" muğamını çaldım. 
Bəstəkar mənim ifama diqqətlə 
qulaq asandan sonra dedi: "Ax-

tardığımı tapdım". Sonra zarafatla 
əlavə etdi:  -- Neçə vaxtdır ki, 
"Nəva - Nişabur" muğamını nə 
çalan var, nə də oxuyan.

Sonra mərhum bəstəkarımız 
məndən "Humayun" və "Rast - 
Xocəstə" muğamlarını çalmağı xa-
hiş etdi. Çaldım. Söhbət qurtarandan 
sonra Üzeyir bəy xahiş etdi ki, yaxın 
günlərdə konservatoriyaya -- onun 
yanına gəlim. Vədələşdiyimiz vaxt 
gəldim. Məni çox səmimi qarşıladı. 
Dedi ki, bu gündən tar sinfində 
muğamatdan dərs deyəcəksən. Bi-
zim belə təcrübəli muğam ustasına 
ehtiyacımız var".

Atamın xatirələrindən sonra 
gələk, 1937-38-ci illərə. 1938-ci 
ildə -- ölkəmizdə repressiyanın 
gücləndiyi bir dövrdə ziyalı-

lar daha çox hədəfə alınırdılar. 
Bakıxanovlar ailəsi də köklü 
ziyalılar nəsli olduğuna görə 
həmin repressiyadan kənarda 
qalmamışdı. Günün birində atam 
Əhmədxan və əmim Məmmədxan 
Bakıxanov qardaşları da həbs 
edildilər. Evlərində aparılan 
axtarışlardan sonra hökumət 
əleyhinə heç nə tapılmadığı barədə 
arayış verilsə də, həbs olunan 
bakıxanovları azad etmədilər. 
Anam Məsumə xanım qonşuluqda  
yaşayan Üzeyir bəydən kömək 
istəyir.  Bəxtimizdəndir ki, həmin 
günlər Moskvada Azərbaycan 
ədəbiyyatı və incəsənəti ongün-
lüyü keçirilirdi. Ongünlükdə 
Azərbaycan Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi 
Mircəfər Bağırov da iştirak edirdi. 
Üzeyir bəy Moskvada Bağırova 
məlumat verərək deyir ki, bakıxa-
novlar əsassız yerə həbs olunublar. 

Bağırov söz verir ki, Bakıya qayı-
dan kimi bu məsələ ilə maraqlana-
caq. Belə də oldu. Atamgil tezliklə 
buraxıldı və ailəmizin sevinci öz 
yerinə qayıtdı. Yəni Üzeyir bəy 
Hacıbəyli xalqın sayılıb - seçilən 
yaradıcı adamlarını ölümdən, 
sürgündən, zindandan qurtarmağı 
bacaran ziyalı idi. 

Bundan başqa, həm atamın, 
həm də əmimin yaradıcılığını 
dərindən izləyən böyük bəstəkar  
1943-cü ildə atama Əməkdar 
müəllim, əmimə isə Əməkdar 
artist fəxri adı verilməsi barədə 
təklif irəli sürür. Daha beş il 
əvvələ qayıdaraq yada salım ki, 
o, məşum 38-ci ildə  Əhməd 
Bakıxanovun kiçik oğlu -- bu 
sətirlərin müəllifi böyük  Üzeyir 

bəyin qarşısında dəfələrlə gənc 
skripkaçı kimi çıxış etmiş 
və onun dəyərli tövsiyələrini 
eşitmişdir. Məhz elə ona görə 
də  mən Üzeyir bəyin təşəbbüsü 
ilə Milli Konservatoriyanın 
nəzdində yaradılmış 10 illik 
musiqi məktəbinin skripka 
sinifində  təhsil almışam. O da 
belə olub. Atamla Üzeyir bəy 
konservatoriyadan evə gələndə 
yolboyu söhbət edərdilər. Həmin 
söhbətlərdən birində Üzeyir bəy 
atama deyir ki, bizim Avropa 
musiqi alətlərində ifa edən gənc 
sənətkarlara ehtiyacımız var. 
Sənin isə üç övladın var. Yaxşı 
olardı ki, onlar Avropa musi-
qi aləminə istiqamətlənsinlər. 
Xoşbəxtlikdən belə də oldu. 
Bacım piano, böyük qardaşım 
violençel, mən isə skripka ifaçı-
lığını seçdik. Mən indi də fəxr 
edirəm ki, Üzeyir Hacıbəyli kimi 

korifey sənətkar dəfələrlə mənim 
ifama qulaq asıb və hər dəfə də 
əsl müəllim tövsiyələrini verib.

...Böyük müəllimimizin, 
Azərbaycan musiqi 
mədəniyyətinin ən görkəmli si-
masının dünyasını dəyişməsindən 
sonra onun haqqında nə qədər 
məqalə, kitab, elmi əsər yazılıbsa, 
sayı bilinmir. O böyük insa-
nın qayğı və köməyini görmüş 
bir musiqiçi kimi mən həmin 
əsərlərin hamısını oxumuşam. 
Ancaq qətiyyətlə deyə bilərəm 
ki, hələ də Üzeyir bəy haqında 
hər şey yazılmayıb. Çünki onun 
haqqında nə qədər yazılsa, yenə 
də azdır. Düşünürəm ki, yeni-yeni 
tədqiqat əsərlərinin yazılması 
xalqımızın bu görkəmli oğlunun 
musiqi və ədəbi yaradıcılığının  
çox incə məqamlarının belə 
gənc nəslə çatdırılmasına xidmət 
edəcək. 

Sonda  bir məsələni  

xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. 
Bu gün dövlətimiz və xalqı-
mız cəmiyyət həyatının bü-
tün sahələrində olduğu kimi, 
mədəniyyət  aləmində də 
mükəmməl bir qədirbilənlik 
nümayiş etdirir. Həmin 
qədirbilənliyin ən bariz 
nümunəsi bu günün-- 18 sent-
yabrın  Milli Musiqi Günü kimi 
qeyd edilməsidir. Mən fəxr 
edirəm ki, uzun illərdir xalqımız 
Üzeyir bəyin ad gününü məhz 
musiqi bayramı kimi qeyd edir. 
Musiqi bayramınız mübarək, 
əziz həmkarlar, musiqisevərlər 
və Üzeyir bəy Hacıbəyli yaradı-
cılığının xiridarları!

Tofiq BAKIXANOV,  
 Azərbaycan Respublikasının 

Xalq artisti, professor, 
bəstəkar

18 sentyabr  –  Milli Musiqi Günüdür

Dahi bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylini hər zaman 
böyük ehtiram və rəğbətlə xatırlayıram

Azərbaycan səkkizdəbir 
finalın astanasında 

 � Kolumbiyada keçirilən futzal üzrə dünya 
çempionatının qrup mərhələsində iki turun oyun-
ları arxada qalmışdır. İspaniya, İran və Mərakeş 
yığmaları ilə birlikdə "F" qrupunda çıxış edən 
Azərbaycan millisi startda Afrika çempionu 
Mərakeşi beş cavabsız qolla məğlubiyyətə uğrat-
dıqdan sonra növbəti görüşdə Avropa çempionu 
İspaniyaya 2:4 hesabı ilə uduzmuşdur. 

İki turdan sonra qrupun turnir cədvəlinə 6 
xala malik ispanlar başçılıq edirlər. İkinci-üçün-
cü pillələrdə hərəyə 3 xal toplayan Azərbaycan 
( topların fərqi-7:4 ) və İran ( 6:8 ) komandaları 
irəliləyirlər. Mərakeşlilər hər iki oyunda uduz-
muşlar.

İlkin mərhələ görüşləri altı qrupda keçiri-
lir. Hər qrupdan ən yaxşı iki komanda, habelə 
qruplarda üçüncü yerləri tutan kollektivlər 
arasında daha yaxşı nəticə göstərən dörd ko-
manda səkkizdəbir finalda mübarizəni davam 
etdirəcəkdir.

Azərbaycanın futzal ustaları qrupda sonuncu 
görüşü İran komandasına qarşı keçirəcəklər.

Oqtay BAYRAMOV, 
 "Xalq qəzeti"
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