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Dədə Süleymanın əbədiyyət səfəri...

O, səsi qulaqlardan getməyəcək, adı dillərdən düşməyəcək, xatirəsi 
ürəklərdən silinməyəcək xanəndələrimizdən idi. Onu sənətin qədrini 
bilməkdən, muğamın bütün incəliklərini öyrənib, öyrətməkdən, bir 
də dinləyicinin, tamaşaçının zövqünü oxşamaqdan başqa heç nə 
maraqlandırmırdı. Var-dövlət, imkan həvəsi də sıfra bərabər idi, onda şan-
şöhrət, ad-san aludəçiliyi də yox idi. Bəlkə elə özünü gözə soxmadığına 
görə ömrünün sonuna yaxın Əməkdar artist fəxri adına layiq görülmüşdü. 
O, sadəcə, “Azərbaycan xanəndəsi” sözünün vurğunu idi. 

Heç kəsin xətrinə dəyməyi ba-
carmayan, kiminsə səhvini üzünə 
demək istəməyən Dədə Süleyma-
nın televiziya aparıcılarından biri-
nin sözünü canlı yayımda, həm də 
sərt şəkildə kəsdiyini görəndə nəinki 
verilişdəkilər, hətta tamaşaçılar da 
inana bilməmişdilər. Xanım apa-
rıcı dedi ki, indi isə sözü müğənni 
Süleyman Abdullayevə veririk. On 
illər boyu mədəniyyət xadimlərinin 
arasında olub heç kəsə etiraz 
etməyən Dədə dik qalxdı: “Müğənni 
yox, xanəndə!” Qız öz səhvini 
düzəltməyə çalışanda isə Dədənin 
daha maraqlı bir ifadəsini eşitdik: 
“Bu dünyada xanəndəlikdən urvatlı 
bircə sənət var, o da müəllimlikdir.” 

… Ötən əsrin 90-cı illərində 
Dövlət radiosunda işləyərkən ha-
zırladığım bir saatlıq “Səhər musi-
qili informasiya proqramı”nın əsas 
qonaqları ölkənin görkəmli musiqi 
xadimləri olurdu. Şəfiqə Axundova, 
Habil Əliyev, Ramiz Mustafayev, 
Yaqub Məmmədov, Mirzə Babayev, 
Gülağa Məmmədov, Rəsmiyyə Sa-
dıqova, Tükəzban İsmayılova, Tofiq 
və Məmmədrza Bakıxanovlar, Sabir 
Mirzəyev, Kamil Cəlilov, Süleyman 
Abdullayev, Çingiz Mehdiyev, Yalçın 
Rzazadə, Hüsnü Qubadov, Bakir 
Haşımov, Canəli Əkbərov və onlar-

ca digər musiqi xadimi apardığım 
verilişlərin bəzəyi idilər.

Yaxşı yadımdadır, bir dəfə Sü-
leyman Abdullayevi verilişə yox, bir-
başa canlı yayıma dəvət etmişdim. 
Çox suallar verib maraqlı cavablar 
aldım. Bir sualımın cavabı isə, dərs 
xarakterli idi: 

– Süleyman müəllim, sizin 
ələdüşməz dərəcədə həzin səsiniz, 
mükəmməl ifanız, muğamı ka-
mil bilməyiniz, səhnədə özünü 
məhz azərbaycanlı kişinin dav-
ranışı ilə aparmağınız və başqa 
keyfiyyətləriniz var. Bunlardan hansı 
ilə fəxr edirsiniz? 

Dedi: 
– Onların heç biri ilə. Ancaq Se-

yid Şuşinskinin tələbəsi olmağımla 
həmişə fəxr etmişəm, indi də fəxr 
edirəm. 

…Süleyman Abdullayev 1939-cu 
il fevralın 14-də (bir dəfə mənə de-
mişdi ki, hər ikimiz Dolça bürcündən 
olduğumuza görə bir-birimizi yaxşı 
başa düşürük) Füzuli rayonunun 
Qoçəhmədli kəndində anadan ol-
muşdur. Danışırdı ki, 1959-cu ildə 
istedadlı musiqiçilər sorağı ilə Füzuli 
rayonuna gələn böyük xanəndə Se-
yid Şuşinski mənim səsimi yüksək 
qiymətləndirmiş və təhsil almaq 

üçün Bakıya dəvət etmişdi:
“Sonra Seyid Şuşinskinin sinfində 

bütün muğam dəsgahlarını tam 
şəkildə öyrəndim. Seyidin sinfində 
oxuyib, nəyisə tam öyrənməmək 
mümkün deyildi. 1964-cü ildə Müs-
lüm Maqomayev adına Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi 
fəaliyyətə başladım, xalq çalğı 
alətləri ansamblları ilə çalışdım”.

Daha heç nə danışmırdı. An-
caq danışmağa çox sözü və böyük 
haqqı var idi. Heç olmasa, 1969-cu 
ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində 
keçirilən ümumdünya festivalının 
qalibi olduğunu deyə bilərdi.

O danışmasa da, biz onun haq-
qında çox danışırıq və yenə də danı-
şacağıq. Bəlkə də indi söz açacağım 
əhvalat mətbuat üçün o qədər də 
məqbul deyil, amma onun Müşfiq-
abadda – mənim otuz il yaşadığım 
və hələ də pasport qeydiyyatında ol-
duğum qəsəbədə dəfn olunduğuna 
görə bu faktı xatırlatmaq istəyirəm. 

… Bir xoş gündə bizi, dostla-
rından iki nəfəri Qanlıgöl tərəfdəki 
həyətinə (Yasamaldakı “Lalə” kafe-
sinin günbatan tərəfində idi) dəvət 
etmişdi. Məqsədi biz iki nəfərə qo-
naqlıq vermək idi. Amma həyətdə 
açılmış stol mənə çox uzun görün-
dü. Əyləşdik. Sonra üç nəfər gəldi, 
daha beş nəfər… və 15 nəfər olduq. 

Dədə ayağa qalxıb bizi qonşula-
rına təqdim etdi. Məndən soruşdu ki, 
İttifaq müəllim, sizin rəssam qonşu-
nuz var? Dedim “yox”. Yanında otu-
ran rəssamı təqdim etdi. Soruşdu: 
Sizin professor qonşunuz var? De-
dim “yox”. Sol tərəfindəki professoru 
təqdim etdi. Sizin tarixçi alim qonşu-
nuz var?..

… Dədə, mənim indi Müşfiqabad 
qəsəbəsində Süleyman Abdullayev 
kimi mötəbər qonşum var!

Allah rəhmət eləsin!

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti” 

Hüseyn Cavidin 140 illiyinə  
həsr olunmuş beynəlxalq konfrans

Oktyabrın 24-də böyük Azərbaycan şairi, dramaturqu və mütəfəkkiri Hüseyn Cavidin 
anadan olmasının 140 illiyi münasibətilə “Hüseyn Cavid sənəti: ideallar və müasir 
dövr” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. Konfrans Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası (AMEA) Ədəbiyyat İnstitutunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı 
ilə baş tutub. 

 Əvvəlcə Hüseyn Cavidin Bakı şəhərində 
ucaldılmış abidəsini ziyarət edən konfrans 
iştirakçıları daha sonra AMEA-nın Rəyasət 
Heyətinin binasında böyük ədibin Ev-Muzeyinin 
nəşrlərindən ibarət sərgiyə baxış keçirib, 
Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində 
Asəf Zeynallı adına Musiqi Məktəbinin 
nümayəndələrinin ifasında Ərtoğrul Cavidin 
əsərlərini dinləyiblər.

Konfransı AMEA-nın prezidenti vəzifəsini 
icra edən akademik Arif Həşimov açaraq, ölkə 
başçısının “Hüseyn Cavidin 140 illiyinin qeyd 
edilməsi haqqında” 24 sentyabr 2022-ci il ta-
rixli Sərəncam imzaladığını diqqətə çatdırıb. 
Cavidin öz zəngin yaradıcılığı ilə Azərbaycan 
ədəbiyyatının, dramaturgiyasının inkişafında 
mühüm rol oynadığını bildirən AMEA rəhbəri 
ədibin böyük bir məktəb yaratdığını, teatra, 
incəsənətə, ədəbi fikrimizə ciddi təsir etdiyini 
vurğulayıb. 

“Ədibin ən böyük əsəri onun zəngin şəxsi 
həyatı olub. Cavidin həyatı və yaradıcılığı xe-
yirin şər üzərində qələbəsinə həsr olunub”, – 
deyən akademik Arif Həşimov Hüseyn Cavidin 
daim öz əqidəsinə sadiq qaldığını, sovet rejimi-
nin sərt addımlarına baxmayaraq, mənən sın-
madığını bildirib.

Sonra mədəniyyət naziri Anar Kərimov çıxış 
edərək, H.Cavidin əsərlərindən, bu əsərlərin 
geniş coğrafiyada yayılmasından bəhs edib. 
Nazir qeyd edib ki, bu gün də şairin əsərləri 
dünyanın teatr səhnələrində tamaşalara qoyu-
lur və hər kəsin rəğbətini qazanmaqdadır. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri 
Xalq yazıçısı Anar Rzayev romantizm ədəbi 
cərəyanının əsas nümayəndəsi H.Cavidin 
Azərbaycan teatrına verdiyi töhfələrdən və 
onun əsərlərinin daim repertuarlarda olduğunu 
vurğulayıb. Yazıçı qeyd edib ki, Hüseyn Cavid 
yaradıcılığı hər zaman aktuallığını qoruyur.

Daha sonra AMEA-nın vitse- prezidenti 
akademik İsa Həbibbəylinin “Azərbaycan 
ədəbiyyatının romantik korifeyi Hüseyn Cavid 
sənəti və əbədiyyəti” mövzusunda məruzəsi 
və AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur 
Kərimlinin və Hüseyn Cavidin Ev-Muzeyinin 
baş direktoru Gülbəniz Babaxanlının çıxışı 
dinlənilib.

Konfrans tədbir iştirakçılarının çıxış və 
müzakirələri ilə davam etdirilib.

Anar TURAN “Xalq qəzeti”

“ƏBƏDİ HÜRRİYYƏTİN ŞAİRİ”
Oktyabrın 24-də Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində görkəmli 

Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin anadan olmasının 140-cı ildönümünə həsr 
olunmuş “Əbədi hürriyyətin şairi” mövzusunda elmi sessiya keçirilib.

Əvvəlcə Hüseyn Cavidin həyat və 
fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgi nümayiş etdiri-
lib, videorolik göstərilib..

Muzeyin baş direktoru, akademik Ra-
fael Hüseynov sessiyada məruzə ilə çıxış 
edərək bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin 
ədəbiyyatımızın filosof şairi və dramaturqu 
Hüseyn Cavidin anadan olmasının 140-cı ildö-
nümünün qeyd edilməsi haqqında imzaladığı 
sərəncam böyük şairin zəngin yaradıcılığına 
ehtiramın nişanəsidir. Akademik əlavə edib ki, 
müasirlərinin “əfəndi” deyərək seçdiyi Hüseyn 
Cavid peyğəmbər xislətli və siqlətli yaradıcı 
şəxsiyyət olmuşdur. 

Akademik Rafael Hüseynov Azərbaycanla 
yanaşı, dünya ədəbiyyatının ən müstəsna 
simaları sırasında yer alan böyük Hüseyn 
 Cavidin öz aqibətini, gələcək taleyini öncədən 
gördüyünü və bunu misralarında əks etdirdiyini 
vurğulayıb: “O yalnız olanları yazmırdı, olacaq-
ları da əvvəlcədən qələmə alırdı, millətin inki-
şafı yolunu da qabaqcadan müəyyənləşdirərək 
şeirə çevirirdi”.

Alim özünü “Səma şairi” adlandıran Hüseyn 
Cavidin yalnız məcazi mənada deyil, həqiqi 
mənada da səmalarda olduğunu bildirib, Cavi-
din göydə bərq vuran ulduzlar kimi hər zaman 
Azərbaycan ədəbiyyatı içərisində parladığını 
qeyd edib. 

Rafael Hüseynov ədibin sənətkar taleyi-
nin faciəvi olmasını təəssüf hissi ilə bildirərək 
əlavə edib ki, faciələr yazan, özü faciələrlə 
üzləşmiş şair 1937-ci ildə üç gün davam edən 
Azərbaycan Sovet Yazıçılar İttifaqının qurulta-
yından sonra yaradıcılığının ən parlaq çağın-
da, Azərbaycan ədəbiyyatına böyük bəhrələr 
verdiyi bir zamanda repressiyaya uğrayıb: 
“Hüseyn Cavid və bir sıra digər Azərbaycan 
ədibləri 1956-cı il, bəraət dövrünə qədər yasaq 
adlar, yasaq əsərlər sırasında qalıblar. Onların 
adlarını çəkmək, əsərlərini səhnəyə gətirmək, 
şeirlərini oxumaq qadağan edilib. Bəraətlər 
dalğasından sonra bir çox digər şairlər kimi, 
Hüseyn Cavidin də üzərindən “xalq düşməni” 
dalğası götürülüb və onun xalqa qayıdışı baş-
layıb”. 

Akademik Rafael Hüseynov Hüseyn 
Cavidə münasibətdə bu qayıdışın tam bir qayı-
dış olmadığını və yalnız 100 yaşının tamamın-
da, 1982-ci ildə Azərbaycan xalqının ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin vətəndaş qeyrəti 
sayəsində Cavidin 100 yaşının qeyd edilməsi 
üçün proqramın tərtib edildiyini qeyd edib. Mu-
zeyin baş direktoru bu proqramın həmin dövrdə 
Hüseyn Cavidə münasibətdə haqsızlığın da-
vam etməsi, onun xalqa qayıdışına ehtiyac 
olması zərurətindən irəli gələrək tərtib edildi-
yini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, məhz Heydər 
Əliyevin qətiyyəti sayəsində Cavidin nəşini 
Azərbaycana gətirmək mümkün olmuş, dahi 
şair doğma Naxçıvanda torpağa tapşırılmışdır. 
Rafael Hüseynov görkəmli ədibin məqbərəsinin 
də illər sonra yenə ulu öndərin qətiyyəti 
sayəsində ucaldıldığını, Cavidin pərən-pərən 
düşmüş, hərəsi bir məzarda torpağa tapşırılmış 
ailə üzvlərinin də həmin məqbərədə qovuşdu-
ğunu bildirib. 

Dahi lider Heydər Əliyevin Cavidin bütün 
yaradıcılığının Azərbaycana yenidən qayıtması 
üçün üfüqlər açdığını xatırladan Rafael Hüsey-
nov ədibin bir çox çap olunmayan əsərlərinin 
bundan sonra işıq üzü gördüyünü, səhnələrə 
gətirilməmiş əsərlərinin tamaşaya qoyulduğunu 
diqqətə çatdırıb. 

“Görkəmli şəxsiyyət Hüseyn Cavidin 140 
yaşı onun böyük ömürünü yalnız bir par-
çasıdır”,– deyən baş direktor bütövlükdə 
Azərbaycan xalqına qayıtmış Cavidin yolunun 
əsrlərcə davam edəcəyinə, görkəmli ədibin bir 
ulduz kimi bütün Azərbaycan gerçəkliyində, 
gələcək boyunca parlayacağına əminliyini ifadə 
edib.

Tədbirdə muzeyin elmi katibi, filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru Nuranə Əsədullayeva “Ömür ki-
tabı – “Azər”, Yeni və müasir dövr Azərbaycan 
ədəbiyyatının tədqiqi və təqdimi şöbəsinin bö-
yük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Göyərçin Mustafayeva “Milləti, vətəni ucaldan 
şairlər”, Mədəni irs və mənbəşünaslıq şöbəsinin 
əməkdaşı Ülviyyə Həsənova “Hüseyn Cavid 
yadigarları” mövzusunda məruzələrlə çıxış 
ediblər.

Qabil YUSİFOĞLU, “Xalq qəzeti”

Gəncə Qarabağa çinar göndərdi...
Gəncənin hansı küçəsinə, məhəlləsinə gedirsən, qarşına 

yeni əkilmiş ağaclar, gül kolları çıxır...Ticarət, ictimai iaşə 
müəssisələrinin, digər müxtəlif obyektlərin, tikililərin qarşısında 
əvvəllər boş qalmış kiçik bir torpaq sahəsində də təzəcə 
basdırılmış yaşıllıq, gül-çiçək indi diqqəti cəlb edir. Payızın ilk 
günlərindən şəhərdə bu vacib işə diqqətin xeyli artırılması isə 
sakinlər tərəfindən sonsuz razılıqla qarşılanır.

Hələ keçən ayın əvvəllərində 
mənzil-kommunal təsərrüfatı is-
tehsalat birliyinin yaşıllaşdırma 
şöbəsinin gülçülük sahəsində As-
tara və Lənkəran bölgəsindən 
gətirilən leylandra ağac tinglərinin 
dibçəklərdən torpağa köçürülməsi 
işlərinə başlanılmışdır. Cənub 
bölgəsinin bu gözəl ağacları təkcə 
şəhərin park və xiyabanlarına deyil, 
həm də küçə və prospektlərinə əkilib 
və bu iş yenə də davam etdirilir. 

Məlumat üçün bildirək ki, Gəncə 
şəhərində 14 park və istirahət 
güşəsi var. Bu məkanların, eləcə də 
şəhərin digər ərazilərinin il boyu ya-
şıllıqlarla təmin edilməsi məqsədilə 
 MKTİB-nin gülçülük təsərrüfatında 
30 növdə 60 minə yaxın gül-çiçək 
və 20 növdə ağac tingləri yetişdirilir. 
Hazırda gülçülük sahəsində Eldar 
şamı, giparis, tuya və digər ağac 
tinglərinin xüsusi qablardan torpa-
ğa köçürülməsi işləri davam etdirilir. 
Əkinə hazır olan 4 min ədəd çinar, 
5 min ədəd Eldar şamı, min ədəd 
palıd, 2 min ədəd sərv və min ədəd 

leylandra ağaclarının hamısının 
bu ilin sonunadək şəhərin müxtəlif 
ərazilərində əkilməsi planlaşdırılır. 
Bu ağacların gülçülükdə olan baza 
hissəsi isə il boyu müntəzəm ola-
raq 20-30 min şitil yetişdirir. Gül-
çülük sahəsində ağacların əkini 
ilə paralel olaraq gül əkini işləri də 
davam etdirilir. Belə ki, hazırda gül 
kələmi çiçəklərinin əkilməsi işləri 
mütəxəssislərin köməyi və nəzarəti 
ilə aparılır. Həmin güllər bir neçə 
gündən sonra şəhərin müxtəlif 
ərazilərinə əkiləcəkdir. Ümumilikdə, 
Gəncə şəhərində 14 park və istirahət 
guşəsini, eləcə də şəhərin küçə və 

prospektləri boyu əraziləri bəzəyən 
gülçülük sahəsinin tingləri, kol və gül 
bitkiləri məhz yerli mütəxəssislərin 
əməyi nəticəsində ərsəyə gətirilir. 

Qeyd edək ki, MKTİB-nin gülçü-
lük təsərrüfatında yetişdirilən ağac 

tingləri və digər dekorativ bitkilər 
təkcə Gəncədə deyil, eləcə də 
paytaxt Bakıda, həmçinin Xan çi-
narlarının tingləri Qarabağ torpaq-
larında əkilib yetişdirilməsi üçün bu 
bölgələrə göndərilir.

Hamıya məlumdur ki, qədim şəhər 
özünün Xan çinarları ilə məşhurdur. 
İndi burada yaşı əsrlərlə ölçülən 
yüzlərlə çinar ağacı var. Gəncənin 
simvoluna çevrilən bu ağaclar dövlət 
tərəfindən mühafizə olunur.

Şərq çinarlarını Gəncədə “Xan 
çinarı” adlandırırlar. Təxminən 
1000–1500 il yaşayan bu ağacla-
rın gövdəsinin diametri 10–12 metr, 

bəzən daha çox olur. Əzəmət və 
ucalıq rəmzi hesab edilən Xan çinar-
larının hündürlüyü isə 25–40 metr 
aralığında dəyişir. 

Hələ keçən il şəhər mənzil-
kommunal təsərrüfatı istehsalat 
birliyi kollektivinin işğaldan azad 
olunmuş Qarabağ ərazilərində il-
kin olaraq 10 min çinar ağacının 
əkilməsi təşəbbüsü razılıqla qarşı-
lanmışdır. Bundan başqa, Qaraba-
ğa təsərrüfatın şitilliyində yetişdirilən 
şam, akasiya, palıd və giparis ağac-
larının da göndərilməsi qərara alın-
mışdır.

Onu da deyək ki, respublika-
mızda ilk dəfə olaraq Gəncədə 
ekoloji park kompleksi yaradılır. 
Bünövrəsi bir neçə ay əvvəl qo-
yulmuş bu kompleksdə tikinti işləri 
hazırda uğurla davam etdirilir. 
Şəhərin Əli Məmmədov küçəsində, 
yuxarıda adı çəkilən yaşıllaşdırma 
şöbəsinin gülçülük sahəsində yara-
dılan kompleksin ərazisi 11 hektarı 
əhatə edəcəkdir. Hazırda obyektdə 
layihəyə uyğun olaraq, gülçülük 
üçün istixana komleksinin inşası 
da davam etdirilir. Xüsusi dizaynı 
ilə seçiləcək ekoloji parkda, demək 
olar ki, insanların rahatlığı və ana 
təbiətlə vəhdətdə olmaları üçün 

bütün lazımi şərait yaradılacaq-
dır. Burada müxtəlif növ gül-çiçək, 
dekorativ bitkilər, eləcə də ağac 
tingləri yetişdiriləcəkdir. Gəncəçayın 
sağ sahilində salınan ekoloji park 
 kompleksinin gələn il istifadəyə 
verilməsi nəzərdə tutulur. 

Şəhər yaşıllaşdırma şöbəsinin 
müdiri  Elmar Əzizov söhbət zama-
nı Gəncənin başdan-başa yaşıllıqlar 
şəhərinə çevriləcəyini dedi:

– Gəncənin elə bir küçəsi, 
məhəlləsi qalmayacaq ki, orada 
ağac əkilməsin, ərazini gül kolları, 
çiçəklər bəzəməsin. Biz çalışırıq 
ki, 11 hektar ərazidə yetişdirdiyimiz 

ağac tingləri və gül-çiçəklər şəhərin 
ən ucqar yerlərində də insanların 
mənalı istirahətinə bir növ yardımçı 
olsun, zövqlərini oxşasın. Şəhər icra 
hakimiyyətinin yaxından köməyi ilə 
çox qısa vaxtda belə bir təsərrüfat 
yaratmışıq. Özü də bundan təkcə 
Gəncə deyil, az qala, bütün respub-
lika yararlanır. İndi ekoloji kompleks 
də yaradırıq. Onun da xidmətindən 
təkcə gəncəlilər deyil, şəhərimizin 
son illər artan saysız-hesabsız qo-
naqları da istifadə edə biləcəklər.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin 
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