
ASLAN KƏNAN 

XX ƏSRİN GÖRKƏMLİ  
MUSİQİ TƏDQİQATÇISI 

FİRİDUN ŞUŞİNSKİ 

“Elm və təhsil” 
Bakı – 2020 



Redaktor: 

Nizami Cəfərov 

akademik 

Aslan Kənan. XX əsrin görkəmli musiqi tədqiqatçısı 
Firidun Şuşinski, Bakı,  2020, 160 səh. 

4603000000   qrifli nəşr

       N-98-2020 

© Aslan Kənan, 2020 



XX əsrin görkəmli musiqi tədqiqatçısı Firidun Şuşinski

3

ÖN SÖZ 

slan Kənan arxiv materialları əsasında qələmə 
almış bir sıra dəyərli elmi-publisistik əsərlərin 

müəllifi kimi tanınır ki, həmin əsərlərdə arxiv sənədliliyi 
aparıcı olmaqla yanaşı, müəllif  mövqeyi, haqqında bəhs 
edilən hadisələrə emosional münasibət həmişə ön  plan-
dadır. Və oxuculara təqdim olunan yeni əsəri –– “XX əs-
rin görkəmli musiqi tədqiqatçısı Firidun Şuşin- ski” kita-
bı da bu baxımdan istisna təşkil etmir.  

Məlumdur ki, bütün həyatını bir dastan qəhrəmanı 
kimi yaşamış Firidun Şuşinskinin yaradıcılıq tərcümeyi-
halı, bir tərəfdən, zəngin, ideya-məzmunca orijinal, ge-
nişmiqyaslı olmuş, digər tərəfdən isə, ziddiyyətli fikirlər, 
mülahizələr, münasibətlər doğurmuşdur. Vəziyyətin nə 
yerdə olduğunu daha yaxşı təsəvvür etmək üçün  yalnız 
bir məqamı xatırlamaq kifayətdir ki, Firidun bəy həm ye-
ganə görkəmli Azərbaycan musiqişünası səviyyəsinə 
yüksəldənlər, həm də bu sahədə mütəxəssis belə olmadı-
ğını sübuta çalışanlar olmuşlar. Aslan Kənan müvəffəqiy-
yətidir ki, həmin təzadlı münasibətlərin təfsilatına var-
maqdan çəkinməmiş, onların hansı səbəblərdən qaynaq-
landığını araşdırmağa, ən başlıcası isə, musiqişünaslığı-
mızın taleyi ilə əlaqədar hansı nəticələrə gətirib çıxardığı-
nı aydınlaşdırmağa məhz ilk dəfə hərtətrəfli təşəbbüs 
göstərmişdir. 

A 
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Firidun Şuşinski, heç şübhəsiz, XX əsrin ikinci yarısı 
Azərbaycan ziyalılığının  klassik nümayəndələrindən bi-
ridir.  Onun yaradıcılığı, ümumən dünyagörüşü,  hər 
şeydən əvvəl milli təəssübkeşlik hadisəsi olmaqla öz 
mənbəyini bilavasitə mənsub olduğu xalqın idealların-
dan alır. İstər “Şuşa”, “Azərbaycan xalq musiqiçiləri”, 
“Musiqişünasın düşüncələri” və s. kitabları, istər ardıcıl 
olaraq radio və televiziyada apardığı “Muğam axşamı”, 
“İfaçılıq sənəti” verilişləri, istərsə də uzun illər ərzində 
Azərbaycan xalq musiqisi tarixinə aid topladığı (və bütöv 
bir muzey təşkil edəcək qədər zəngin) eksponatlar Firi-
dun bəyin yaradıcılığı barədə yetərincə mükəmməl tə-
səvvür yaratmaqdadır. Və bu da təsadüfi deyil ki, ölkə-
nin Fikrət Əmirov, Niyazi, Ziya Bünyadov, Əkrəm Cəfər, 
Aslan Aslanov, Tahir Salahov, Tofiq Quliyev, Xəlil Rza 
Ulutürk... kimi vətənpərvər ziyalıları vaxtında onun həm 
yaradıcılığını, həm də  şəxsiyyətini yüksək qiymətləndir-
mişlər.  

Aslan Kənan görkəmli musiqi tədqiqatçısının tarixi 
xidmətlərindən, qazandığı böyük nüfuzundan hərtərəfli 
(və danılmaz faktlara istinad edərək) söhbət açmaqla ya-
naşı, ahıl çağlarında ona qarşı olan haqsız hücumlar ba-
rədə də müfəssəl bəhs edir. Məsələ bundan ibarətdir ki, 
“Musiqişünasın düşüncələri” kitabı (1995) məhkəməyə 
verilmiş, müəllif müxtəlif illərdə qələmə alsa da həmin 
kitabda toplanmış məqalələrdə gedən “təhqirlərə” görə 
cavab verməli olmuşdur. 

Əlbəttə, Firidun Şuşinskini yaxından tanıyanlar, 
onun üslubuna az-çox aşina olanlar yaxşı bilirlər ki, gör-
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kəmli tədqiqatçı sərt, prinsipal, sözü üzə deyən idi və bu 
xüsusiyyət özünü, ilk növbədə, xalqın qədim dövrlərdən 
gələn zəngin mənəvi sərvətinə –– muğam sənətinə azacıq 
da olsa laqeyd, istehlakçı mövqedən yanaşan müasir ifa-
çılara münasibətdə  göstərirdi. Kifayət qədər tanınmış 
(və xalq arasında sevilən) həmin ifaçılarla Firidun bəyin 
heç bir  qəsdi-qərəzliyi ola bilməzdi. Əksinə, gəncliklərin-
də onların bir çoxuna  xeyirxahlıqlar etmiş, mətbuat səhi-
fələrində, televiziya, radio verilişlərində hər bir istedadın 
parlaması üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi... Ancaq 
bu, o demək deyildi ki, bugünkü qayğı hər hansı istedadı 
sabahkı məsuliyyətdən azad edir. 

 “XX əsrin görkəmli musiqi tədqiqatçısı Firidun Şu-
şinski” kitabının müəllifi inandırır ki, hörmətli muğam 
ifaçısılarımız Azərbaycan musiqi tənqidinin  ilk funda-
mental əsərinə (və nümayəndəsinə) qarşı çıxmaqla nəinki 
düz hərəkət etmədilər,  eyni zamanda  ümumən həmin 
sahənin  inkişafına  mane oldular. Və bu günə qədər mu-
siqi tənqidi ölkəmizdə böhran keçirməkdə davam edir. 
Halbuki Firidun Şuşinski xalq musiqisi tarixşünaslığında 
gördüyü işi onun tənqidşünaslığında  da həyata keçirmə-
yə başlamışdı... Ola bilsin ki, ümumən təcrübənin  möv-
cud olmaması Firidun bəyin tənqidlərinə müəyyən “xət-
rədəyənlik” gətirmişdi, lakin bu heç cür əsas vermirdi ki, 
son dərəcə zəhmətkeş, istedadlı və vətənpərvər tədqiqat-
çının şəxsiyyəti opponentləri tərəfindən “ictimai-faydalı 
əməklə məşğul olmayan”, “öz-özünə musiqişünas”,”ide-
oloji təxribatçı”, “mənəvi terrorçu” kimi sərsəm təfəkkü-
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rün məhsulu olan “təyinlər”lə (özü də məhkəmə qarşı-
sında) üz-üzə qoyulsun... 

Lakin Zaman növbəti dəfə də obyektiv münsifliyini 
etməkdə gecikmədi. 

Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, Azərbaycan 
Respubliksının Birinci Vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə ölkədə muğam sə-
nətinin  inkişafına göstərilən mükəmməl (və tarixi!) qay-
ğı, Bakıda möhtəşəm Muğam Mərkəzinin uğurla fəaliy-
yət göstərməsi, vaxtaşırı olaraq  keçirilən muğam müsa-
biqələri, əlbəttə, bir tərəfdən, mədəniyyətimizin tərəqqisi, 
intibahı deməkdirsə, digər tərəfdən, vaxtilə bu sahədə 
xidmətləri olmuş hər bir sənətkarın, hər bir tədqiqatçının, 
eləcə də Firidun Şuşinskinin ölməz xatirəsinə dərin ehti-
ramdır... 

 
Nizami Cəfərov, 

   Milli Məclisin deputatı,   
                                            Əməkdar elm xadimi, 

                                              AMEA-nın həqiqi üzvü, 
                                                                       professor 
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      Tariхi məlum olmayan musiqinin harda, kim tərəfin-
dən, hansı şəraitdə yarandığı haqda müхtəlif fərziyyələri, 
fikirləri nəzərə almasaq, o hələ də bizə  bir sirr olaraq qa-
lır. İncəsənətin bütün gözəlliklərini özündə cəmləşdirən 
musiqi möcüzələri ilə insanları düşünməyə  vadar edir. 

Məşhur ingilis filosofu, tariхçi və publisisti Tomas 
Karleyl musiqini sözsüz, bəzən də çoх dərin mənalar ifa-
də edən nitqə bənzədir. Həmin “nitq”lə dünyanın hər ye-
rində insanlar bir-birini duyur və başa düşür. Dünyada 
yeganə Zümrə musiqiçilərdir ki, onların öz “danışıq dili” 
var. Bu “dil”ilə onlar dünyanın hər bir yerində millətin-
dən, irqindən, dinindən, dilindən asılı olmayaraq bir-biri 
ilə ünsiyyət qurmağa qadirdirlər. 

Hər bir хalq öz musiqisinin pərəstişkarı olduğu ki-
mi, onun tariхini öyrənməyə, bu sahənin yaradıcılarını 
arayıb-aхtarmağa, təbliğ etməyə, izlərini yenidən göyərt-
məyə can atır. Bu baхımdan milli musiqimizin yaranıb 
inkişaf etməsi yollarını, ifaçılıq sənətini araşdırıb хalqa 
çatdırmaq missiyası, ilk növbədə, sənətşünasların üzəri-
nə düşür. Lakin çoх təəssüflər olsun ki, musiqi sahəsi ilə 
məşğul olan bəzi sənətşünaslar bu sahədə bir-iki məqalə 
yazmaqla işlərini bitmiş hesab edirlər. Bu cür “tədqiqatçı-
lar” çox zaman daha asan yollar aхtarmağa meylli olur-



Aslan Kənan 

 

 

 

 

 

8

lar. Çünki musiqi tariхini araşdırmaq nə qədər maraqlı-
dırsa, bir o qədər də ağır və məsuliyyətlidir. 

Unutmaq olmaz ki, musiqi tədqiqatı, ələlхüsus, mu-
ğam tarixinin öyrənilməsi ilə məşğul olmaq istəyən sə-
nətşünas musiqi savadı ilə yanaşı, tariхi, ədəbiyyatı, coğ-
rafiyanı bilməli, həmçinin bədii yaradıcılıq tərübəsinə 
malik olmalıdır.    
         Azərbaycan xalqı qədim və zəngin musiqi xəzinəsi-
nə malikdir. Musiqinin tarixi qədim olduğundan onun  
ecazkar səsi də müdrik bir insanı xatırladır. Musiqiyə 
azadlığın, sülhün simvolu olduğunu desək, elə bilirəm 
ki, yanılmarıq. Ona görə də musiqi tarixini yazan, onun 
tədqiqi ilə məşğul olan araşdırıcılar həmişə təqdir olun-
malıdır.  

Azərbaycan musiqi sənəti çoxəsrlik inkişaf tarixinə 
malikdir. Bizə musiqi haqqında məlumat hələ qədimdən 
– “Kitabi-Dədə Qorqud”dan, Şeyx Nizamidən, Məhəm-
məd Füzulidən başlayaraq ta müasir sənətkarlarımızın 
əsərlərindən məlumdur. Bu əsərlərdə musiqi həyatı və 
alətləri haqqında zəngin məlumat verilmişdir.  

Şərq dünyasının ən məşhur musiqiçilərindən və 
musiqişünaslarından sayılan, mənşəcə Azərbaycan türk-
lərindən olan korifey sənətkarlarımız – məşhur “Kitab-əl 
Ədvar” (“Dövrlərin kitabı”),“Şərəfiyyə” və “Əlhani-siqa-
nə” (“Otuz nəğmə”), “Məqasid əl Əlhan” (“Melodiyala-
rın məqsədi”), “Lahiyyə” (“Musiqi”) və s. risalələrin mü-
əllifləri Səfiəddin Əbdülmömün ibn Yusif ibn Faxir Ur-
məvi (1216-1294) və Əbdülqədir ibn Qeybi əl-Hafiz əl-
Marağayi (1360-1435) Azərbaycanda musiqi elminin əsa-
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sını qoymuş və onun gələcək inkişafı üçün zəmin yarat-
mışlar. Görkəmli ingilis musiqiçisi, alimi Henri Corc Far-
mer (1882-1965) bu dahiləri musiqi asimanında parlayan 
iki ulduza bənzədib. 
      XIX əsrin sonlarında Azərbaycanın bir sıra yerlərində 
şeir və musiqi məclisləri ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən təş-
kil edilmişdir ki, bu da mədəniyyətimizin və incəsənəti-
mizin inkişafında çox böyük rol oynamışdır. XIX əsrdə 
Bakı şəhərində və onun kəndlərində şair və muğamse-
vərlərin yığıncaqları təşkil olunurdu. Bakıda ən böyük 
məclis məşhur musiqi bilicisi Məşədi Məlik Mansurovun 
(1845-1909) adı ilə bağlıdır. Onun evi musiqisevərlərin 
məktəbinə çevrilmişdi. Bura Şərq musiqisinin incəlikləri-
nə dərindən bələd olan çox görkəmli musiqişünaslar xa-
nəndələrin oxumasına, sözlərin deyilişinə, qəzəllərin 
düzgün ifasına xüsusi nəzarət və qayğı göstərirdilər. Bu 
məclislərdə “Şur”, “Rast”, “Mahur”, “Çahargah”, “Baya-
tı-İsfahan” və sair muğamların oxunması saatlarla çəkir-
di. Burda düzgün və tam dəsgahı ifa edən xanəndələr hər 
hansı bir muğamı daha kamil şəkildə öyrənməklə ixtisas-
laşmağa çalışırdılar. Məşədi Məliyin oğlu Məşədi Süley-
manın (1872-1955) Azərbaycan Respublikası Dövlət Ədə-
biyyat və İncəsənət arxivində saxlanılan xatirələrində 
göstərilir ki, atası zəmanəsinin ziyalılarından idi. O, mül-
kədar olmaqla yanaşı, həm də musiqinin vurğunu ol-
muşdu. O deyirdi: 
      “Mən gözümü açandan evimizdə həmişə tar-kaman-
ça, xanəndə səsi eşitmişəm. Badi-Kubədə hamı yaxşı bi-
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Məşədi Məlik  
Mansurov 

lirdi ki, hər dəfə musiqi səsi gələndə bilərdilər ki, evimiz-
də muğam məclisi var”. 

Qeyd edək ki, Bakı musiqi məclisinin əsasını XIX əs-
rin 60-70-ci illərində məşhur mülkədar-mesenat Məşədi 
Məlik tərəfindən qoyulmuşdu. Azərbaycanın xalq artisti, 
bəstəkar Eldar Mansurov “Mansurovlar” kitabında Bakı 
musiqi məclisləri barədə babasının xatirələrinə istinad 
edərək yazır:  

“Məşədi Məlik bəyin musiqi 
məclislərində Mirzə Səttar, Seyid 
Mirbabayev, Ağa Seyid oğlu Ağa-
bala, Mirzə Ağakərim Hacı Zeynal 
oğlu, Mirzə Fərəc, Məşədi Balada-
daş, Cabbar Qaryağdıoğlu, Şəkili 
Ələsgər, Əbdülqədir Cabbarov (Qə-
dirbala–A.K.), Keçəçioğlu Məhəm-
məd, Məşədi Zeynal, Mirzə Mə-
həmmədhəsən, Mirzə Dadaş, Seyid 
Şuşinski, o vaxtlar hələ gənc olan 
Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqo-
mayev və başqaları iştirak edirdilər. 

Həmin məclislərdə musiqiçilərlə yanaşı, şairlər də iştirak 
edirdilər. Onlar ifa olunan qəzəllərin düzgün tələffüzünə 
diqqət yetirirdilər”. 

Bir eradan artıq tarixi olan muğamın Azərbaycan 
incəsənətində “hökmranlıq” etməsi heç kəsə sirr deyil. 
Muğam kamil insan həyatının bir növ davamıdır. Kamil 
insanın həyat tərzi müəyyən mərhələlərlə cərəyan edirsə, 
muğam da bu cür mərhələlərlə gedişini davam etdirir. 
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Muğam dərdi, qəmi, kədəri “ağuşu”na alıb, “ah-nalə” çə-
kir. Kamil insan isə muğama olan sevginin “dəlisi”dir, 
onu Ulu Tanrının insanlara bəxş etdiyi möcüzələrdən biri 
hesab edir. Muğam İslam dünyasının kədərli anlarını xa-
tırladan hekayətdir. Təsadüfi deyil ki, müqəddəs kitabı-
mız “Qurani-Kərim” məhz muğam üstə oxunur. 

Şərqdə “zühür” etməsinə baxmayaraq, muğam Azər-
baycanda oxunduğu qədər sevilib, təbliğ olunmayıb.  

XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın mədəni 
mərkəzlərindən olan Şamaxıda da belə yığıncaqlar keçiri-
lirdi. Qeyd edək ki, Şamaxıda ilk musiqi məclisi XIX əs-
rin əvvəllərində dövrünün zəngin mülkədarlarından sa-
yılan Əhməd ağa Sultan tərəfindən yaradılıb və sonralar 
oğlu Mahmud ağa (1826-1896) bu işi ömrünün sonuna ki-
mi davam etdirib. Həmin dövrdə Qafqazın ən məşhur us-
tad sənətkarları Mahmud ağanın məclisinə yığışardılar. 

XIX əsrin 60-cı illərində Şamaxıda Azərbaycanın şa-
ir və maarifçisi Seyid Əzim Şirvaninin (1835-1888) rəh-
bərlik etdiyi “Beytüs-Səfa” (“Rahatlıq, əyləncə evi”) adlı 
ədəbi məclis yaranır. Məclisin üzvləri Molla Ağa Bihud, 
Ağababa Zühuri, Ələkbər Qafil və başqaları idi. Məclis 
şamaxılı şair Qara Məhəmməd Səfanın (1851-1876) evin-
də təşkil edildiyinə görə adı da onunla bağlıdır. Ərəb və 
fars dillərini mükəmməl bilən Məhəmməd Şəfanın bəda-
hətən şeir demək istedadı olmuşdur. Azərbaycan maarif-
çisi, pedaqoqu, ədəbiyyatşünası və publisisti, Azərbay-
can ədəbiyyat tarixçiliyi elminin banisi Firidun bəy Kö-
çərli (1863-1920) yazırdı: “...Bu həmən Şəfadır ki, Şamaxı 
şüarası onun adına bir mənzil bina edib “Beytüs-Səfa” 
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adı ilə onu təmsil qılmışdır. Səna və ürəfa araye cəm 
olub, şeürü qəzəl deməklə və ruhani söhbətlə sərfü-ovqat 
edərlərmiş”. Həmin məclisə dəstək verən və himayə 
edən də Mahmud ağa olmuşdur. Seyid Əzim vaxtı ilə Şa-
maxı bəy və ağalarına həcvlər yazdığı halda, Mahmud 
ağanı tərifləmiş və düşüncələrini aşağıdakı şeirdə belə 
ifadə etmişdi: 

 

Nəğəmat əhlinə Mahmud ağanın rəğbəti var, 
Bilməyən yoxdu bu əsrarə onun şöhrəti var. 
Gər ola həqqi də vardır, kişinin dövləti var, 

          Dövləti, mərifəti, ləzzəti var, hörməti var 
 

Həmin illərdə tanınmış fransız yazıçısı və drama-
turqu, yaradıcılığı daha çox macəralarla zəngin, tarixi ro-
manları ilə dünya şöhrəti qazanmış Aleksandr Düma 
(1802-1870), rus etnoqrafı və səyyahı İ.Yevlaxov (1816-
1884), Rusiya imperatorunun köməkçisi, rus rəssamı, in-
cəsənət tədqiqatçısı, Peterburq Rəssamlıq Akademiyası-
nın vitse-prezidenti olmuş knyaz Qriqori Qaqarin (1810-
1893)də Mahmud ağanın qonağı olmuşdu. Təsadüfi deyil 
ki, həmin məclislərdən söhbət açılarkən Mahmud ağanın 
adı indi də ehtiramla yad edilir. Qeyd edək ki, həmin rəs-
sam Şamaxıda olarkən “A.A.Bakıxanov”, “Şamaxı rəqqa-
sələri” və s. rəsmlərlə yanaşı, Azərbaycan memarlıq abi-
dələrini təsvir edən rəsmlər də çəkmişdir.  
       Həmin illərdə Bakı, Şamaxı şəhərlərilə yanaşı Qara-
bağın tacı sayılan Şuşada da şeir və musiqi məclisləri bö-
yük vüsət almışdı. Şuşada birinci musiqi məclisi Şərq 
musiqisinin bilicisi Xarrat Qulu tərəfindən (1823-1883) 
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təşkil edilmişdi. Bu musiqişünasın məclisi Azərbaycan 
muğam sənətinin inkişafında böyük rol oynamışdır. Xar-
rat Quludan sonra Kor Xəlifə adlı bir musiqi həvəskarı 
bu vəzifəni boynuna götürərək musiqi məktəbi açmış və 
orada tələbələrə muğam sənəti ilə yanaşı, həmçinin tar, 
kamança çalmağı da öyrətmişdi. 
      Kor Xəlifənin vəfatından sonra XIX əsrin 80-ci illərin-
də Şuşa şəhərində yaşayıb-yaratmış şair, rəssam, xəttat 
və musiqişünas Mir Möhsün Nəvvabın (1833-1918) rəh-
bərliyi, xanəndə Hacı Hüsünün yaxından iştirakı ilə “Xa-
nəndələr məclisi” təşkil olunmuşdu.  
     Şuşada Mir Möhsün Nəvvab və Hacı Hüsü “Musiqiçi-
lər məclisi” təşkil etdiyindən burda muğam sənəti geniş 
şəkildə müzakirə olunmaqla yanaşı, həm də inkişaf edir-
di. Həmin məclisin iştirakçıları isə Sadıqcan, Keçəçioğlu 
Məhəmməd, Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi Cəmil Əmi-
rov, İslam Abdullayev və sair qüdrətli incəsənət nüma-
yəndələri idi. Mir Möhsün Nəvvabın (1833-1918) 1913-cü 
ildə məşhur “Vüzuhül əqdam” (“Rəqəmlərin izahı”) mu-
siqi traktatı ilk dəfə Bakıda nəşr edilir. O, həmin əsərində 
ayrı-ayrı muğamların və bəzi dəsgahların mənşəyi, onla-
rın adlarının kökü haqqında fikirlər söyləyir. M.M.Nəv-
vab həmin əsərdə Qarabağ xanəndələri tərəfindən ifa 
edilən 80-dən çox mahnı və muğamların adını çəkir. Bu-
rada həmçinin muğamların adlarının yaranmasını yer və 
şəxs adları ilə əlaqəli olduğunu göstərir. Azərbaycan, 
Bağdadi, Şah Xətai, Qacarı kimi muğamlar həmin qəbil-
dəndir. 
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      M.M.Nəvvabın bu cür məclisləri xalq musiqisinin 
milli ruhunu, onun dilini yad meyllərdən təmizləməklə 
yanaşı, muğamın orijinallığını saxlamağa böyük səy gös-
tərirdi. Burda həmçinin şeir, musiqi ətraflı şəkildə müza-
kirə olunurdu. Bu musiqi məclislərindən “Şuşa məcli-
si”nin xüsusi yeri var idi. Təsadüfi deyil ki, böyük Azər-
baycan şairi Səməd Vurğun (1906-1956) yazırdı: “Şuşanı 
əbəs yerə musiqi və poeziyanın beşiyi adlandırmırlar, de-
mək olar ki, Azərbaycanın bütün məşhur səs və musiqi 
ifaçıları Şuşada doğulmuşlar...” 

Hacı Hüsü Şuşada Xandəmirovun klubunda keçiri-
lən xeyriyyə gecəsində “Azərbaycan tarının atası” sayı-
lan, məşhur tarzən Sadıqcanın müşayiəti ilə çıxış edərək 
“Çahargah” oxumuş, bununla da şöhrəti hər yerə yayıl-
mağa başlamışdır. Məşədi Zeynal, Məşədi Cəmil Əmi-
rov, Şirin Axundov, Qurban Pirimov kimi böyük sənət-
karlar Sadıqcan məktəbinin layiqli davamçıları olmuşlar. 

1897-ci ildə məhz Şuşada yazıçı-dramaturq Əbdür-
rəhim bəy Haqverdiyevin (1870-1933) rəhbərliyi ilə hə-
vəskar aktyorların ifasında dahi Azərbaycan şairi Mə-
həmməd Füzulinin poeması əsasında “Məcnun Leylinin 
məzarı üstündə” adlı səhnə tamaşaya hazırlanmışdı. Gö-
zəl, təkrarsız səsə malik olan xanəndə Cabbar Qaryağdı-
oğlu Məcnun rolunda çıxış etmişdi. Azərbaycan muğam 
tarixinin görkəmli tədqiqatçı-alimi Firidun Şuşinskinin 
yazdığına görə Cabbar Qaryağdıoğlunun yüksək tembrli 
və geniş diapazonlu gözəl tenor səsi var idi. Onun kimi 
“Mənsuriyyə”, “Heyratı”, “Kürd-Şahnaz” oxuyan yox 
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          F.Əmirov B.Mansurovla məşq zamanı  

idi. Məşhur rus şairi Sergey Yesenin (1895-1925) onu əbəs 
yerə “Şərq musiqisinin peyğəmbəri” adlandırmamışdı. 
      Bu böyük sənətkardan sonra Şuşa xanəndəlik məktə-
binin ən parlaq nümayəndəsi Seyid Şuşinski olub. Təsa-
düfi deyil ki, Cabbar Qaryağdıoğlu Seyid Şuşinskini 
“Şərq musiqisinin incisi” adlandırmaqla yanaşı, xanəndə-
nin oxumağından riqqətə gələrək öz qavalını ona bağışla-
mışdı. Maraqlıdır ki, həyatının son illərində, yaşı artıq 
70-i ötməsinə baxmayaraq, qüdrətli tarzən Bəhram Man-
surovun (1911-1985) təşəbbüsü ilə Seyid Şuşinskinin ifa-
sında “Mənsuriyyə” lentə alınmışdır. Xatırladaq ki, bir 
çox görkəmli sənətkarlarımızın səsinin lentə köçürülmə-
sində unudulmaz tarzənin xidmətləri əvəzolunmazdır.  
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Görkəmli bəstəkarımız F.Əmirov (1922-1984) “Bayatı-Şi-
raz” simfonik muğamını məhz məşhur tarzənin çalğısı 
əsasında nota yazmışdır. Qeyd etmək istərdik ki, S.Şu-
şinskinin məşhur bəstəkarımız Fikrət Əmirovun “Şur” və 
“Kürd-Ovşarı” simfonik muğamlarının nota yazılmasın-
da da məsləhətçi kimi müstəsna rolu olmuşdur. 
     Firidun Şuşinskinin təbirincə desək, Şuşanın xanəndə-
lik məktəbinin korifey sənətkarlarından sonuncusu Xan 
Şuşinskidir. Xan Şuşinskinin ilk ustadı xanəndəlik tarixi-
mizə “Segah”ın ən gözəl ifaçısı kimi daxil olmuş İslam 
Abdullayev olmuşdu. Firidun bəyin araşdırmalarından 
məlum olur ki, gənc xanəndə İsfəndiyara “Xan” adını İs-
lam Abdullayev vermişdi. Musiqi tarixindən yazan, onun 
tədqiqi ilə məşğul olan araşdırıcılar sənətkarlar haqqında 
qələmə aldıqları yazılarında onların ustadlarının xatırla-
masını da əsas şərtlərdən biri kimi qeyd edirlər. Çünki 
sənətkar çox zaman müəllimi ilə, ustadı ilə tanınır. Bu ba-
xımdan Firidun Şuşinski nəinki haqqında qələmə aldığı 
sənətkarların ustadını, həmçinin həmin sənətkarın ətra-
fında olan ifaçıları da böyük həvəslə oxuculara təqdim 
edirdi. Biz yeri gəldikcə bu və başqa sənətkarlar haqqın-
da F.Şuşinskinin qələmə aldığı tədqiqat əsərlərinə toxu-
nacaq və tədqiqatçı-alimin keçdiyi ağrılı-acılı həyat və 
yaradıcılıq yoluna nəzər yetirəcəyik. 

Musiqişünasın Şuşada belə sənətkarları nəinki gör-
mək, ifasını dinləmək, hətta bir çoxları ilə yaxından dost 
olmaq, keçdikləri yolları göyərtmək nə vaxtsa Firidun 
Şuşinskiyə qismət olacağı heç zaman ağlına belə  gəlməz-
di... 
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     Azərbaycanda XIX-XX əsrlərdə yaşamış muğam ifaçı-
larının tədqiqində və təbliğində müstəsna xidmətlər gös-
tərmiş Firidun Məhəmməd oğlu Həsənov – Şuşinski 
1925-ci il oktyabr ayının 20-də Azərbaycanın dilbər guşə-
si olan Şuşa (hələki  erməni tapdağı altında inləyən)  şə-
hərində anadan olmuşdur. Balaca Firidun dünyaya gəl-
məmişdən öncə özü ağırlıqda ləl-cəvahiratı, qızılı olmuş 
atası Məhəmməd kişi 17 gün güllələnmə təhlükəsi altın-
da həbsxanada yatırmış. 

 Firidun bəyin atası var-dövlət sahibi olduğundan 
ona “Qızıllı Məhəmməd” deyərmişlər. Firidun bəyin ulu 
babasının adı Alı olubdur. Zəngin olduğundan qızıllarını 
motalda saxlayardı. Ona görə də ona “Motal Alı” ayama-
sı qoymuşdular. Onu bu ayama ilə çağrılmasının qəribə 
səbəbi vardı. Deyildiyinə görə, Alı kişinin çoxlu qızılı ol-
duğundan onu motala yığar və evin bir küncünə atarmış, 
guya ki, “axtarma motal”dır, nə vaxtsa yetişəcək.  

Motal Alı Tiflisdə Rəxşəndə adlı su sonası kimi bir 
qıza vurulur.  

Lakin qızın atası oğlanın Anadoluda yaşadığını sə-
bəb gətirərək elçiləri kor-peşman geri qaytarır. Hələ 
gəncliyindən tərsliyindən dönməyən, verdiyi sözə əməl 
edən, istədiyini nəyin bahasına olursa-olsun, əldə etməyə 
çalışan Alı qıza sahib olmaq üçün qohum-əqrəbası ilə 
Anadoludan Tiflisə köçməli olur...  

Bu izdivacdan Alının Rəxşəndədən Səfər, Qəfər və 
Cəfər adlı üç oğlu olur...  
         1795-ci ildə Ağa Məhəmməd şah Qacar 60 minlik or-
du ilə Qafqaza yürüş edir. Şahın özünün komandanlıq et-



Aslan Kənan 

 

 

 

 

 

18

diyi böyük bir ordu hissəsi Qarabağ üzərinə yeriyir və 
Şuşa qalasını mühasirəyə alır. Bu zaman Ağa Məhəm-
məd şaha qarşı müharibəyə Tiflisdə yaşayan azərbaycan-
lılardan ibarət boylu-buxunlu könüllülər toplayırlar. 
Məhz Alı kişinin oğlanları da Qarabağda vuruşmaq üçün 
könüllülər dəstəsinə qoşulurlar. Sonralar bunlardan Cə-
fər Şuşada qalır, Qəfər Beyləqanın Binnətli kəndindən 
olan bir qızla ailə həyatı qurur və orada tərəkəməliklə 
(qoyunçuluqla) məşğul olur. Səfər isə Tiflisə qayıdır. 
          Cəfər evlənib Aslan adlı bir oğlu olur. Aslan 
Qarabağda tanınmış bəylərdən olub. Görünür Həcc 
ziyarətinə getdiyi üçün ona Hacı Aslan deyə müraciət 
edirdilər. Hacı Aslanın iki  övladı olub.  Birinin adı Cəfər, 
ikincisi isə Firidun bəyin babası Həsəndir. Həsənin də iki 
oğlu olub Şəmil, o biri isə qarabağda “Qızıllı Məhəm-
məd” ayaması ilə tanınan Məhəmməd.  

Qeyd edək ki, qəssab Şəmil ilə qardaşı Məhəmməd 
arasında 25 il yaş fərqi var idi. 

Firidun Şuşinskinin “Şuşa” əsərində oxuyuruq ki, 
şəhərdə qəssab dükanları çox olub. Lakin şəhər əhli ara-
sında qəssab Şəmilin xüsusi hörməti olub. Onun “Bazar-
başı”nda, digəri isə Meydan ətrafında dükanları var idi. 
Yay ayları gələndə o şəhərin səfalı yeri olan Turşsuda da 
ət dükanı açardı. Şəmil çox mehriban, əliaçıq, yoxsulların 
qayğısına qalan, alicənab kişi idi. Onun dükanlarında hə-
mişə “Qaradolaq” cinsli qoyunların əti olardı. Çünki Şə-
mil kişinin bir tərəfi tərəkəmə idi. Təsadüfi deyil ki, onun 
dörd oğlunun hamısı qəssab olub. Xüsusən, böyük oğlu 
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Nuri Paşa 

Qara Bəbir usta bir qəssab kimi bütün Qarabağda məş-
hur idi... 

Firidunun atası Məhəmməd kişi isə 1891-ci ildə Şu-
şada anadan olub. Qarabağda hörmət-izzət sahibi olan 
məşhur tacirlərdən idi. O, İranla Türkiyə arasında ticarət-
lə məşğul olurdu. Şuşada iki böyük qoyun sürüsündən 
biri Məhəmməd kişiyə məxsus idi. Onun sürüsü gəlib-
keçərkən ucu-bucağı görünməzmiş. Məhəmməd Cavan-
şir nəslindən olan Baqqal Həsənin Səyyarə adlı qızı ilə 
evlənib.  

Baqqal Həsən Şuşada seçilən şəxslərdən sayılırdı. 
Repressiya illərində ona “kulak” adı verib, həbs etdirdik-
dən sonra var-dövlətini dörd 
“Malıbəyli arabası”na yükləyib 
aparıblar. Əgər bir “Malıbəyli 
arabası” böyük bir mülkün əş-
yalarını daşımağa çətinliklə də 
olsa, gücü çatırdısa, Həsən kişi-
nin hansı var-dövlətə sahib ol-
duğu aydın olur...  

1918-ci ildə Azərbaycanı 
ağır vəziyyətdən çıxarmaq 
üçün   Azərbaycan Milli Şurası-
nın dəvəti ilə başda türk gene-
ralı Nuri Paşa olmaqla bir ordu 
Gəncəyə gəlir. Burda türk – 
Azərbaycan birgə hərbi hissələri əmin-amanlıq yaradan-
dan sonra, Qarabağı daşnak qırğınından xilas etmək 
üçün Azərbaycan hökuməti qoşunu bura göndərir. Ordu 



Aslan Kənan 

 

 

 

 

 

20

yalnız daşnaklara qarşı deyil, həmçinin Denikinə qarşı da 
vuruşmuş və Şuşanı sentyabr aynın 25-də azad etmişdi. 
Qəhrəman döyüşçülərin təltifi üçün Nuri Paşaya Xurşud-
banu Natəvanın nəvəsi Əbülfət ağa 150 min, Firidun Su-
şinskinin babası Baqqal Həsən isə 120 min qızıl pul ver-
mişlər. Hətta bu böyük sərkərdənin şəninə Bakıda höku-
mət səviyyəsində böyük ziyafət təşkil edilmişdi.  

Həmin il noyabr ayının 12-də çıxan “Azərbaycan” 
qəzetinin 37-ci sayında dahi bəstəkar, yazıçı, publisist 
Üzeyir bəy Hacıbəyli “Ü.Əbdül” imzası ilə “Nuri Paşa 
həzrətləri şərəfinə böyük ziyafət” məqaləsində yazır:  
      “10 təşrini-sani yekşənbə gününün axşamı Bakı şəhər 
əhalisi tərəfindən qəhrəman ordumuzun şanlı komanda-
nı Nuri Paşa həzrətləri şərəfinə yay klubunun zalında bö-
yük və mütəntən bir ziyafət verildi”. 
        Qeyd edək ki, Nuri Paşanı qarşılamaq üçün ziyafət 
verilən klubun dəhlizləri çox qiymətli xalılarla,  divarları 
ay-ulduzlu bayraqlarla bəzədilmişdi. Yuxarı tərəfdə bö-
yük orkestr, aşağıda həm Osmanlı və həm Azərbaycan 
türklərinə məxsus sazəndələr və xanəndələr bu qalib or-
dunun şərəfinə mahnılar  oxuyurdular.   
         Həmin ziyafətdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
Baş Naziri Fətəli xan Xoyski Nuri Paşanın şərəfinə geniş 
nitq söyləyir. O, nitqində xalqımız adından Azərbaycan 
türklərini əsarətdən xilas edən şanlı komandan Nuri Pa-
şaya dərin təşəkkürünü bildirir. Baş nazir nitqində “bu 
qan və bu qan tökülən mübarək yerlər heç bir vəqt unu-
dulmaz və xatirdən çıxmaz” – deyir...  
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Firidun Köçərli 

        Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Məhəmməd Baqqal 
Həsənin qızı Səyyarə ilə ailə həyatı qurur. Onun bu izdi-
vacdan üç övladı dünyaya gəlir. Bunlardan qızı Tamara 
1923-cü ildə, oğlu Firidun isə 1925-ci ildə anadan olmuşdu.  

Firidunun adını əmisi Şəmil görkəmli ədəbiyyatşü-
nas, alim, yazıçı-publisist, xain əli ilə güllələnmiş Firidun 
bəy Köçərlinin şərəfinə qoyub. Şəmil Firidun bəy Köçərli 
ilə qonşu, həm də dost imiş... 

1920-ci ildə Gəncədə bolşeviklərə qarşı üsyan qalxır. 
Gəncə üsyanı yatırıldıqdan sonra XI Ordunun xüsusi şö-
bəsi tərəfindən bir sıra ziyalılarla yanaşı Firidun bəy Kö-
çərli də güllələnir. Xüsusi Şöbənin rəisi Liberman ətrafın-
da dolaşan milliyyətcə erməni S.Danilyanın “məsləhəti” 
ilə Firidun bəy Köçərlinin güllələnməsi haqqında 4 iyun 
1920-ci il tarixli hökmə imza atır: 
         “Mən 20-ci diviziyanın 
Xüsusi Şöbəsinin hərbi müs-
təntiqi bu gün Firidun bəy 
Köçərlinskinin əksinqilabçı 
kimi ittihamnaməsi üzrə işi-
nə baxaraq və Qazax İnqilab 
Komitəsinin ona verdiyi xa-
siyyətnaməni nəzərə alaraq 
bildirirəm ki, müttəhim Kö-
çərlinski özünün hakimiy-
yətindən və böyük səlahiy-
yətindən istifadə edərək zəhmətkeş xalqa zorakılıq etmiş-
dir. Köçərlinski Qazaxda “Müsavat” partiyasının sədri 
olarkən millətçilik ehtirasını qızışdırmışdır. Nəticədə 
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qonşu millətlər arasında toqquşmalar baş vermişdir. 
Onun verdiyi izahat heç də inandırıcı deyildir... Müttə-
him Köçərlinskinin şahidlərin dindirilməsi haqqında əri-
zəsini rədd etmək lazımdır. Onun gələcəkdə azadlığda 
qalması Qazax qəzasında əksinqilabi hərəkatın baş ver-
məsinə, fəhlə və kəndlilərin günahsız olaraq qanların tö-
külməsinə səbəb ola bilər”.  
 
Qərara alınır: müttəhim Köçərlinski güllələnsin. 
Təsdiq edirəm: 7№ li Xüsusi Şöbənin rəisi Liberman.  
Təsdiq edirəm: Fövqəladə komissar Həmid Sultanov. 

 
Məhəmmədin 1927-ci ildə sonuncu övladı doğulur, 

lakin körpənin qırxı çıxmamış Səyyarə xanım dünyasını 
dəyişir.  

Gözlənilməz itki Məhəmmədə ağır təsir edir. Bir 
yandan vəfat etmiş gənc həyat yoldaşı, bir tərəfdən dos-
tuna saxlamağa verdiyi yeni doğulmuş körpəsinin aqibə-
ti, digər tərəfdən də dünyanı hələ dərk edə bilməyən iki 
uşağın həsrət dolu baxışları. Həyatda həmişə qürurlu 
olan Məhəmməd kişi bu dəfə uşaqların baxışları altında 
yavaş-yavaş “əriyirdi”. Qohum-əqrəba tərəfindən yeni-
dən evlənməsini məsləhət görülməsinə baxmayaraq, o, 
sümükləri hələ bərkiməmiş körpələri ögey ananın ümidi-
nə qoymağa cürət etmirdi.  

Bir müddət sonra Məhəmməd uşaqlarının arasında 
Səyyarə xanımın son yadigarını görmək arzusu ilə körpə-
sinin arxasınca gedir, lakin ona körpənin ölüm xəbərini 
verirlər. Bu da gənc ataya vurulan növbəti zərbə olur.  
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Körpə uşaqların anasız böyüməsi gənc ata üçün çə-
tinliklər törətsə də, o bu ağrılara dözür, uşaqlarının üstü-
nə ögey ana gətirməyəcəyini bildirir.  

Lakin bu vəziyyət çox çəkə bilməzdi. Nəhayət, 
uzun götür-qoydan sonra qohum-əqrəbanın təkidli məs-
ləhəti ilə Məhəmməd kişi ikinci dəfə evlənməyə razılıq 
verir...  

Həyat qurduğu Şövkət adlı qadından onun dörd 
övladı olur. 1937-ci ildə Hamlet adlı oğlu, 1939-cu ildə 
Amalya, 1943-cü ildə Asya, 1948-ci ildə isə Sayalı adlı 
qızları dünyaya gəlir. 

Firidun Şuşinski məhz belə bir kişinin ailəsində 
dünyaya göz açmışdı.  

Firidun ilk təhsilini Şuşada alsa da, sonuncu sinfi 
Füzulidə oxumuşdu. O, orta məktəbdə oxumaqla yanaşı, 
üçillik musiqi təhsili də almışdı. 

Firidun uşaqlıqdan musiqinin vurğunu idi. Ustad 
sənətkarların vaхtaşırı gəlib-getdiyi bu ocaqdan musiqi 
sədaları kəsilmirdi. Bu sehrli səslərin təsirinə düşən bala-
ca Firidun bəzən tay-tuşlarından ayrılıb, özünü sakit bir 
guşəyə verər və Cabbar əminin oхuduqlarını pəsdən 
zümzümə etməkdən yorulmazdı. Görünür, həmin vaхt-
lardan C.Qaryağdıoğlu onun qəlbinə hakim kəsilmişdi. 
Lakin ona məlum deyildi ki, qəlbini fəth etmiş bu ustad 
sənətkarlar haqqında gecəli-gündüzlü aparacağı araşdır-
malar, yazacağı məqalələr, nəşr etdirəcəyi kitablar bəzi 
“sənətkarlar” tərəfindən qısqanclıqla qarşılanacaq və on-
lar Firidun bəyə mənəvi zərbə vurmaqdan həzz alacaq-
lar. Hələ o da məlum deyildi ki, ona mənəvi zərbə vuran-
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lar vaxtilə yaxşılığını əsirgəmədiyi, mətbuat səhifələrinə 
çıxardığı “sənətkarlar”ın təşəbbüsü ilə olacaq. Bunlar 
sonralar baş verəcək... 

Firidunun 8 yaşı olanda onu musiqi məktəbinə qo-
yurlar. Həmin vaxtlarda məktəbin qurucusu və direkto-
ru, Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış skripkaçı, mər-
hum Azad Əliyevin atası Həmzə Əliyev idi. Həmzə mü-
əllim Məhəmməd kişiyə məsləhət görür ki, oğlunu skrip-
ka məktəbinə göndərsin. Beləliklə, Firidun burda skripka 
çalmaq sənətinin sirlərinə yiyələnməyə başlayır. Ancaq 
təəssüf ki, orada yalnız üç il oxumalı olur. 
        Azərbaycanda bolşeviklər hakimiyyəti zəbt edəndən 
sonra dinc əhaliyə qarşı “səlib yürüşü” başlanmışdı. On-
lar ilk növbədə, inqilaba qarşı çıxanları həbs edir, varlı tə-
bəqələrin mal-dövlətini əlindən alır, özlərini isə Rusiya-
nın insan ayağı dəyməyən yerlərinə sürgün edirdilər. Bu-
nu yaxşı dərk edən Məhəmməd kişi bütün var-dövlətini 
“könüllü” surətdə dövlətə verir. Bununla da o və ailəsi 
repressiyanın burulğanından qurtula bilir. Yeni hökumə-
tə olan “sədaqəti”nə görə “mükafat” olaraq onu Füzuli 
(Karyagin) rayonun tədarük məntəqəsinin müdiri vəzifə-
sinə təyin edirlər.   

Məhəmməd kişi bu xidməti işi ilə əlaqədar Füzuli 
rayonuna köçdüyünə görə ailəsi də onunla getməli olur. 
Yeni getdiyi yerdə skripka dərsi keçilmədiyindən Firidu-
nun musiqi təhsili yarımçıq qalır. Vəziyyətin belə olduğu-
nu görən Məhəmməd kişi oğluna tar çalmağı öyrənməyi 
məsləhət bilir. Çünki Firidunun əmisi Şəmilin ikinci həyat 
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yoldaşından olan oğlu Qara mahir tarzən idi. O, Qaranın 
Firidunu tar alətində çalmağı öyrədəcəyinə əmin idi. 

1936-cı ildə Firidun 5-ci sinifdə oxuyanda səs yayılır 
ki, Bakıdan maarif komissarı Müseyib Şahbazov (1898-
1937), partiya və dövlət xadimi Ruhulla Axundov (1897-
1938), bir də şair Səməd Vurğun (1906-1956) Şuşaya gəlir. 
Bu münasibətlə şəhərdə böyük canlanma yaranır. Qonaq-
ları qarşılayanlar arasında şəhər zəhmətkeşləri, ziyalılar, 
məktəblilərlə yanaşı, musiqiçilər də var idi. Şəhər zəh-
mətkeşləri ilə birgə gedən musiqiçilər zurna-balaban, 
qarmon çalaraq “Çanaqqala”ya tərəf axışırdılar. Bu za-
man şəhərin alaqapılarına bir avtomobil yaxınlaşdı. Qo-
naqlar alqışlar altında maşından düşdülər. Onlar camaat-
la səmimi görüşən zaman şəhər rəhbəri irəli yeriyib, qo-
naqlara “xoş gəldiniz!” – dedi. Bir sözlə, rayon mərkəzin-
də böyük qələbəlik var idi, hamı bayram əhval-ruhiyyə-
sində idi.  

Axşam şəhər teatrının binasında görüş oldu. Görüş-
də balaca Firidun Səməd Vurğunun Stalinə həsr etdiyi 
“Rəhbərə salam” şeirini söylədi. Səhnədən düşəndə şair 
onu yanına çağırıb, alnından öpərək təriflədi. R.Axundov 
da balaca Firidunun cıxışından təsirləndiyini bildirib, ona 
xoş sözlər dedi.  

Həmin görüşün səhəri şəhər partiya komitəsindən 
Məhəmməd kişiyə xəbər verilir ki, bəs R.Axundov oğlun-
la səni partiya komitəsinə dəvət edir. Əvvəlcə Məhəm-
məd kişi bir anlıq ehtiyat edir. Ata oğlunun bir hadisə tö-
rətdiyini güman edir, onu yanına çağırır və dünən yığın-



Aslan Kənan 

 

 

 

 

 

26

caqda nə baş verdiyini soruşur. O da yalnız S.Vurğunun 
şeirini söylədiyini bildirir... 

Partiya komitəsində Məhəmməd kişini hörmətlə 
qarşılayırlar. R.Axundov onun yaşayış tərzi ilə, iş yeri ilə 
maraqlanır. Bu zaman S.Vurğun söhbətə qarışır: 

– Məhəmməd kişi, görürəm ki, sizin oğlunuz iste-
dadlı, bacarıqlı uşaqdır, yaxşı gələcəyi var, istəyirik ki, 
onu Bakıya aparaq. 

Bu müraciəti gözləməyən Məhəmməd kişi bir anlıq 
tutulur, aralığa uzun bir sakitlik çökür. Xeyli fikirləşən-
dən sonra deyir: 
          – Bilirsiniz, bu, mənim yeganə oğlumdur, o əgər 
getsə, mənə kim kömək edəcək? Yaxşısı budur, qoy ya-
nımda qalsın, orta məktəbi bitirəndən sonra yanınıza  gə-
lər, o zaman bir əncam çəkərsiniz. 
        Söhbət çox uzanmır. Lakin S.Vurğunun son sözü bu 
olur ki, əgər oğlunuz gələcəkdə Bakıda oxumalı olsa, mə-
nim yanıma gəlməyi unutmasın. 
        F.Şuşinski məktəbi bitirən ili Böyük Vətən müharibə-
si başlayır. O zaman Firidunun on altı yaşı var idi. O kö-
nüllü olaraq hərbi komissarlığa ərizə ilə müraciət edir. 
Lakin hərbi xidmətə yaşı çatmadığına görə ərizəsinə 
müsbət cavab ala bilmir. Yalnız bir gözlənilməz hadisə 
onun cəbhəyə getməsinə “yol açır”. 

Həmin il Şuşaya həmişəkindən daha çox qar yağ-
mışdı. Şuşa camaatı xizək sürmək üçün “Bazarbaşı” deyi-
lən yerə toplaşmışdılar. Firidun başında buxara  papaq 
buz üzərində sürüşənlərə tamaşa edirdi. Bu zaman mil-
liyyətcə erməni olan şəhər prokuroru gümüşü qoyun də-
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risindən papaq qoymuş Firidunu görüb, yanına çağırır. 
Başına qoyduğu papağın yaşına uyğun olmadığını səbəb 
gətirərək ondan almaq istəyir. Orta məktəbi yenicə bitir-
miş, ötkəm, qabağından yeməyən,  hazırcavab Firidun 
özünü təhqir olunmuş hesab edib,  prokurora sərt şəkildə 
“kişiyə papaq  yaraşar” – deyib, uzaqlaşır. Bu təhqirə dö-
zə bilməyən prokuror “ağzından süd iyi gələn” uşaqdan 
qisas almaq qərarına gəlir və Firidunun müharibəyə ge-
dişini tezləşdirir. 

Orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirdiyinə görə hərbi 
komissarlıq onu Xarkov artilleriya məktəbinə oxumağa 
göndərir. 17 yaşı tamam olmamış Firidun tank diviziya-
sında batareya komandiri təyin olunur. O, Kursk uğrun-
da döyüşlərdə iştirak edərək iki tank vurur. Qırmızı Dö-
yüş Bayrağı ordenini ona şəxsən iki dəfə Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı, Sovet İttifaqı Marşalı K.K.Rokossovski (1896-
1968) təqdim edir. Firidun Mozdokdan Kenisberqədək 
döyüş yolu keçir. 

F.Şuşinski müharibədən qayıtdıqdan sonra təhsilini 
davam etdirmək üçün Azərbaycan Dövlət Universiteti-
nin tarix fakültəsinə daxil olur. Fitri istedadı və bacarığı-
na görə müəllim və tələbələrin sevimlisinə çevrilir. Şəkli 
universitetin “Şərəf lövhəsi”nə vurulur... 

Bir gün Firidunun dayısı Bakıya gəlir və bacısı oğlu-
nun dərsləri ilə maraqlanır. O, universitet binasının girə-
cəyindəki “Şərəf lövhəsi”ndə Firidunun şəklini görüb 
duruxur. Elə bilir ki, şuluqluq saldığına və yaxud dərslə-
rini zəif oxuduğuna görə bacısı oğlunun şəkli divardan 
asılıb. Lakin gözü şəklin aşağı hissəsində “Hamı Firidun 
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Həsənov kimi oxumalı” sözlərinə sataşanda toxtayır və 
qürurla dekanlığın qapısından içəri daxil olur. 

Oxuduğu illərdə Firidun demək olar ki, vaxtını boş 
keçirməz, bəzən dərsə getməyib, mövzuları dərindən mə-
nimsəmək üçün kitabxanalardan, arxivlərdən çıxmazdı. 
Belə axtarışların nəticəsi idi ki, müəllimlər onun sualları-
nın qarşısında çox zaman aciz qalardılar. İş o yerə çatmış-
dı ki, universitetin o zamankı rektoru, akademik Abdulla 
Qarayev də onun fitri istedadını, elmə olan marağını gö-
rüb, professor və müəllim heyətindən Firidunun dərsə 
davamiyyətinə güzəştə getməyi xahiş etmişdi. Hətta təh-
silini başa vurandan sonra da o öz hesabına SSRİ-nin bir 
çox şəhərlərinin arxivlərinə, muzeylərinə, kitabxanaları-
na gedər, günlərlə, aylarla araşdırmalar aparardı.  

1948-ci ilin may ayında Bakının ali məktəblərinin bi-
rində elmi konfrans keçirilir. Elmi konfransa münasibət 
ciddi olduğundan təşkilat komitəsinə Heydər Hüseynov, 
Abdulla Qarayev, Mirəli Qaşqay, Məhəmməd Əfəndiyev, 
Mehdi bəy İrəvanski, Zülfəli İbrahimov, Əli Sultanlı, Cə-
fər Xəndan, Səməd Vurğun, Qasım Cəfəroğlu kimi alim-
lər daxil idi. Firidun tələbə elmi cəmiyyətinin sədri oldu-
ğuna görə bu konfransa daha ciddi hazırlaşmışdı. Onun 
mövzusu “Vaqif və Qarabağ” idi. Bu mövzunu ona tarix-
çi-professor Əlövsət Quliyev təklif etmişdi. Mövzu Firi-
dun üçün çox doğma idi. Çünki hələ birinci kursda oxu-
yarkən o, Şuşanın tarixi ilə maraqlanar və doğma torpağı 
haqqında sənədlər toplayırdı. Bir də məlum idi ki, Molla 
Pənah Vaqif şair olmaqla yanaşı, həm də görkəmli dövlət 
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Qulu Xəlilov 

xadimi və Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın baş vəziri ol-
muşdu.  

Mövzularla tanış olan təşkilat komitəsinin üzvü, şa-
ir Səməd Vurğun “Vaqif və Qarabağ” mövzusunun mü-
əllifi ilə görüşmək istədiyini bildirir...  

Saat iki radələrində əynində o vaxtlar dəbdə olan 
qara “hindiko” 3003 kostyum, başında gümüşü papaq al-
ça çiçəyi olan gənc oğlan yazıçılar ittifaqının pillələrini 
qalxır... 

HAŞİYƏ: 
Arxivdə saxlanılan sənədlər arasında F.Şuşinski ilə 

universitetdə eyni vaxtda oxumuş professor Qulu Xəlilo-
vun xatirəsi saxlanılır: 
“Çoxları kimi mən də Firidun 
kimi olmağa, ondan çox şey 
öyrənməyə çalışırdım. Hafi-
zəm aldatmırsa, onun qızıllı 
bir qəlyanı da var idi. 
        Uca boyuna bir az da şux 
görkəm və firavanlıq aşılayan 
gümüşü papağı ona çox yara-
şırdı və ciddiliyini daha da ar-
tırırdı. Çox səliqə və zövq ilə 
geyinərdi. 
       Onun əynində “hindiko” 
və yaxud 3003, 3005 şevrodan (yumşaq dəri parça – A.K.) 
kostyum, İran şevrotundan (yun parça – A.K.) paltosu, 
ayağında xrom çəkmə, barmağında brilyant üzük, əlində 
kəhraba təsbeh olardı. Tələbə qiyafəsindən fərqlənirdi. O 
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bizim qədim ziyalılarımızı andıran nazik bığ da qoyardı. 
Hər halda mənim kimi ehtiyac içərisində yaşayan və ata-
larının nimdaş paltarını birtəhər formaya salıb, geyinən 
tələbələrin yanında o, zəngin və firavan həyat sürən ca-
vana bənzəyirdi. Bütün bunlarla yanaşı, dərs oxumaqda, 
elmi mübahisələrdə fikir yürütməkdə başqalarından seçi-
lirdi. Günü kitabxanalarda, arxivlərdə keçərdi. Hamı ona 
yaxşı mənada köks ötürərdi. Təsadüfi deyil ki, tarix fa-
kültəsinin girəcəyində belə bir şüar yazılmışdı: “Hamı Fi-
ridun kimi oxumalı!”. 
        Universitetin gözəl qızları qapının ətrafına toplaşıb, 
Firidunun gəlişini gözlər, ona həsrətlə baxardılar... ”  
         Firidun Səməd Vurğunun əyləşdiyi kabinetin qapı-
sını döyüb, içəri keçərək şairin kürsüsünə yaxınlaşır, ba-
şından papağı çıxarıb, salam verir. Otaqda yazıçılardan 
Əli Vəliyev, Mehdi Hüseyn və şair Zeynal Xəlil oturmuş-
du. Gənc oğlan S.Vurğunun ətrafında əyləşənlərə yaxın-
laşıb, salam verdikdən sonra üzünü şairə tutub dedi:  
       –Professor Qarayev məni sizin yanınıza yollayıb.  
       S.Vurğun gənc tələbə ilə bir qədər söhbət edir. Onun 
qələmə aldığı mövzu ilə tanış olduğunu və yazını çox bə-
yəndiyini bildirir. Lakin Firidun on iki il əvvəl olmuş ha-
disəni xəyalında yaşatdığından şairin dediklərini eşitmir-
di. Yalnız o şirin xəyallardan ayrılandan sonra dərindən 
bir “ah” çəkir. Bu, Səmədin gözündən yayınmır və tələ-
bənin “ah” çəkməsinin səbəbini soruşur. Firidun bir qə-
dər tərəddüd etdikdən sonra deyir: 

– Şair sağ olsun, on iki il bundan qabaq siz Müseyib 
Şahbazov və Ruhulla Axundovla Şuşaya gələndə atama 
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S.Vurğun 

demişdiniz ki, bu uşağın böyük gələcəyi var. O zaman siz 
gələndə mən teatr binasında “Rəhbərə salam” şeirinizi də 
söyləmişdim. O zaman dediniz ki, oğlunuz Bakıya oxu-
mağa gələsi olsa, mənimlə görüşməyi unutmasın. 

Bu sözləri eşidən Səməd Vurğun bir qədər fikrə gedir 
və sonra narahat halda o günləri kədər hissi ilə xatırlayır: 
        –Hə, dünyada nələr olur...  
       – Bu sözləri deyib, bir qə-
dər otaqda gəzişir. Papirosu-
nu yandırıb, dərindən bir 
qullab vuraraq tüstünü içəri-
sinə çəkəndən sonra sözünə 
davam edir: 
       – Bəli, belədir dünyanın 
işi, heç kəs bilmir sabah onu 
nə gözləyir! 

Görüşün sonunda Sə-
məd Vurğun kədər notların-
dan ayrılıb, Firidunun boy-
nunu qucaqlayaraq deyir: 

– Qarabağlı balası, məruzən çox xoşuma gəldi, lakin 
razı olsan, onun adını “Vaqif və Qarabağ” yox, “Vaqif bir 
dövlət xadimi kimi” qoyardım. Çünki bu əsərdə Vaqif bir 
dövlət xadimi kimi verilib.  

Sonra şair əsərin adının  üzərindən bir xətt çəkib, 
qara karandaşla “Vaqif bir dövlət xadimi kimi” sözlərini 
yazır və aşağıda da imzasını qoyur... 

Universitetin akt zalında humanitar elmlər sahəsi 
üzrə tələbə elmi sessiyasından sonra təşkilat komitəsinin 
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üzvləri bir-birinin ardınca çıxış edirlər. Səməd Vurğun öz 
çıxışında Firidunun yazdığı məruzəni tərifləyir və son sö-
zündə əsərin ən yüksək qiymətə layiq olduğunu bildirir. 
Sessiyanın son iclasında elmi katib Mirəli Qaşqay məru-
zənin birinci yerə layiq görüldüyünü elan edir. Məruzə-
lər arasında yalnız Firidun bəyin “Vaqif bir dövlət xadi-
mi kimi” adlı yazısı 1500 manat mükafat alır. 

Həmin məruzə Səməd Vurğunun göstərişi ilə nəşr 
olunur. Bununla da “Vaqif bir dövlət xadimi kimi” əsəri 
Firidunun ilk mətbu yazısı olur. 

1949-cu ildə, ölkədə “Ellər atası”nın anadanolması-
nın 70 illiyi ilə əlaqədar qızğın iş getdiyi ərəfədə Firidun 
həmişəki kimi kitabxanada sirli dolu qapıları açmaq üçün 
“açar” axtarırdı. Bu axtarışlardan biri də Stalinin ictimai-
siyasi xadim, yazıçı, publisist Nəriman Nərimanova yaz-
dığı məktub idi. Həmin məktubla  Stalinin kitabını oxu-
yanda rastlaşmışdı. O, bir anlığa duruxur, fikrə gedir. 
Axı ona yaxşı məlum idi ki, həmin illər Nərimanovun 
adını çəkmək qadağan idi.  

Məktub tələbənin marağına səbəb olur. O, universi-
tetin professor-müəllim heyətindən bu barədə soruşsa 
da, sualına nəinki cavab almır, hətta ona bu barədə dü-
şünməyi belə, qadağan edirlər. Hər sualın cavabını axtar-
mağa can atan Firidun əlacsız qalıb, Mərkəzi Komitənin 
katibi Mir Cəfər Bağırova (1896-1956) müraciət etməli 
olur. Müraciətdə xahiş edir ki, mümkün olarsa, aşağıdakı 
məsələləri izah etsin: 
      1.Partiyamızın N.Nərimanova münasibəti necədir? 
      2.Nərimanovun buraxdığı səhvlər nədən ibarətdir? 
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N.Nərimanov 

ADU-nin tarix fakültəsinin  II 
kurs tələbəsi Firidun Həsənov Tələ-
bənin bu gözlənilməz hərəkəti 
universitetin bütün professor-mü-
əllim heyətini təşvişə salır. Bəzilə-
ri arasında, hətta ürəyi gedənlər 
də olur... 

Firidun Mir Cəfər Bağırovun 
qəbul otağına daxil olanda artıq 
köməkçi Novikova onu gözləyirdi:  

– Unutma ki, “xozeyin” sə-
ni səkkiz dəqiqə qəbul edəcək. 

Amma bu görüş bir saatdan çox uzanır.  
Məktub təşkilat şöbəsinin müdiri tərəfindən oxun-

duqdan sonra Bağırov üzünü Firiduna tutaraq maraqla: 
– Ay oğul, bu sualla sən nə üçün Rəhbərə yox, mənə 

müraciət etmisən? 
Gənc tələbə bu cavabdan bir qədər özünü itirir. Dü-

zü, o, Bağırovdan bu sualı gözləmirdi. Lakin tezliklə özü-
nü ələ alıb deyir: 

– Yoldaş Bağırov, evdə həmişə mənə deyərdilər ki, 
heç vaxt böyüyün başı üzərindən iş görmə. 

Bağırov bir qədər gülümsünür. Lakin söhbətə mü-
daxilə edən ideologiya üzrə katib canfəşanlıq edir və 
özünü çoxbilmiş kimi göstərmək qərarına gəlir:  

– Bilmirsən ki, Nəriman Nərimanov Zaqfederasiya-
nın əleyhinə olmuşdur? 

–  Xeyr, belə olmamışdır! – deyə Firidun katibə özü 
də hiss etmədən yüksək tonla cavab verir.  
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M.C.Bağırov 

        –Nəriman Nərimanov yox, Ruhulla Axundov və tə-
minat və səhiyyə komissarı Möhsün İsrafilbəyov- (Qədir-
li) (1892-1941) onun əleyhinə cıxıblar. 
          – Bu haradan sənə məlumdur? 

– Bir vaxt yoldaş Lavrenti Beriyanın (1899-1953) 
“Zaqafqaziya bolşevik hərəkatı tarixindən” kitabından 
oxumuşam. 

Bu zaman Bağırov gözlənilmədən tələbənin sözləri-
ni təsdiqləyir: 
         – Sən haqlısan! 
Moskvda Nəriman 
Nərimanovun dəfn 
mərasimində Azərbay-
can xalqı adından işti-
rak etmək Ruhulla 
Axundova təklif olun-
sa da, o, boyun qaçır-
mışdı. Mən Nəriman 
Nərimanova  həmişə 
yaxşı münasibət bəslə-
mişəm. Dəfn mərasimində də çıxış etmişəm... 
       1921-ci il may ayında keçirilmiş I Ümumazərbaycan 
sovetlər qurultayı tərəfindən Azərbaycan  
Fövqəladə Komissiyanın (AzFK-AzÇK) təşkili bəyənilir 
və Mir Cəfər Bağırov Nəriman Nərimanov başda olmaq-
la Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin tərkibinə 
seçilmişdir. 
        Moskvada həmin dəfn mərasimdə iştirak edən 
M.C.Bağırov nitq söyləyir:      
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        “Yoldaş Nərimanovun roluna bizim İttifaqımız  tərə-
findən, xüsusilə də, Azərbaycan zəhmətkeşləri tərəfindən 
layiqli qiymət verilmişdir.  
        Nəriman Nərimanov hər kəsdən fərqli olaraq  həqiqi 
inqilabçı idi. O, həyatının 30 ilini ictimai-siyasi və ədəbi 
yaradıcılığa sərf etmişdi. Nərimanov türk qadınlarını ilk 
dəfə köləlikdən ayağa qaldıran, burjua ideoloqlarına la-
yiqli cavab verən ən fəal azərbaycanlı ziyalılardan biri ol-
muşdur.  
          Yoldaş Nəriman Nərimanovun uzunillik inqilabi 
fəaliyyətinin bəhrəsi yalnız Azərbaycan türk əməkçilərin-
dən deyil, həm də keçmiş Rusiya imperiyasında, hazırda 
Sovet İttifaqında yaşayan 30 milyonluq müxtəlif türk-ta-
tar (azərbaycanlı ––A.K.) tayfaları sakinlərindən ideyalı 
inqilabçılar hazırladı. 
          Onun xatirəsi Azərbaycan zəhmətkeşlərinin qəlbin-
də əsrlər boyu yaşayacaq, bədii yaradıcılığı, ideyaları, 
əməyi uzun Illər əsarətdə yaşamış bütün Şərq xalqlarına 
nümunə olacaq.  
         N.Nərimanov bizim aramızdan getsə də, onun ide-
yaları, 30 illik inqilabi hərəkatı və fəaliyyəti illər boyu in-
kişaf edəcək. Budur Nəriman Nərimanvun ən böyük xid-
məti”.  
         Stalinin Kirova yazdığı məktublardan birində qeyd 
edilir ki, o, Nəriman Nərimanovu Bakıda dəfn etdirmək 
istəyir. Buna görə də Bakıda N.Nərimanovun dəfni üçün 
hazırlıq işləri də gedirdi. Moskvada isə onun dəfninə heç 
bir hazırlıq işləri görülmürdü. Lakin Azərbaycandan nəşi 
aparmağa gələn heyət Moskvaya gec çatdığından Nəri-
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manov Moskvada dəfn olunur. Onu da qeyd edək ki, Nə-
rimanovun nəşi yandırılmayıb, mavzoleyin yanında dəfn 
olunub. Moskvada dəfnə yüksək səviyyədə hazırlıq gö-
rülüb. Nəşini Bakıya gətirilməsi baş tutmayıb. Dəfnin Ba-
kıda baş tutmamağının səbəbi bizə elə gəlir ki, yuxarıda-
kı etirazlarla bərabər, həm də N.Nərimanovun xüsusi 
göstərişlə adının çəkilməsinin qadağan edən qüvvələr 
olub.  
         Maraqlıdır 1925-ci ildə Nərimanovun ədəbi-fəaliy-
yətinin 30 illiyi Moskvada və Rusiyanın başqa şəhərlərin-
də keçirildiyi halda, Azərbaycanda onun adının çəkilmə-
sinin qadağan olunması başa düşülən deyil. Bu suala ca-
vab olaraq o dövrdə Azərbaycanın səhiyyə naziri olmuş, 
1937-ci ildə repressiyaya məruz qalmış Mövsüm İsrafil-
bəyovun (Qədirli) Nərimanova yazdığı məktubda bunun 
bir daha şahidi oluruq. O,  N.Nərimanova yazırdı:  
       “Bakı şəhərində yubileyinizin qeyd olunması qeyri-
mümkündür. İclaslarda N.Nərimanovun adı çəkilməsinə 
yol verilmir”.  
       O illərdə Azərbaycana düşmən mövqedə dayanan, 
bu xalqa nifrət edən S.M.Kirov kimi bolşeviklər rəhbərlik 
edirdi. Həmin illərdə xalqının qanına susayan, bolşevik-
lərə “sədaqətini” nümayiş etdirən Azərbaycan SSR Föv-
qəladə Komissiyası sədri olmuş Bağırov nəinki özünün 
siyasi rəqiblərinə, hətta adi insanlara qarşı da amansız ol-
muş, xalqın minlərlə övladını ermənilərin əli ilə güllələt-
dirmiş, yaxud da onları Rusiyanın insan ayağı dəyməyən 
şaxtalı çöllərinə sürgün etdirmişdi. 



XX əsrin görkəmli musiqi tədqiqatçısı Firidun Şuşinski 

 

 

37

        Bolşeviklər tərəfindən ələ keçən Azərbaycanı Mü-
vəqqəti İnqilab Komitəsi idarə edir və M.Bağırovu Dağlıq 
Qarabağa  göndərir. O, Dağlıq Qarabağ vilayət inqilab 
komitəsi sədrinin müavini və XI ordunun Hərbi İnqilabi 
Şurasının müvəkkili kimi fəaliyyət göstərməli olur. M.Ba-
ğırov Azərbaycan ordusu hissələrinin tərkibində, Qara-
bağ qiyamının yatırılmasına, erməni-daşnak və əksinqila-
bi qüvvələrin darmadağın edilməsinə rəhbərlik edib. 
        O dövrdə M.C.Bağırov Az.FK-nın xətti ilə Qarabağ-
da bir müddət işlədiyinə görə camaatın əksəriyyətini 
yaxşı tanıyırdı. Bu səbəbdən çox ehtimal ki, o, Firidunu 
yanına dəvət etməmişdən öncə onun kimin oğlu olduğu-
nu öyrənmiş, “Qızıllı Məhəmməd” ayamalı kişi haqqında 
müəyyən məlumat toplamışdı. 
         Həmin hadisədən sonra Bağırov göstəriş verir ki, şə-
rait yaradılsın, bu tələbə arxivlərimizlə yaxından tanış ol-
sun. Lakin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin o vaxtkı 
sədri, katibin etibarını qazanmış Yemelyanov və onun 
müavini Sumbatov–Topuridze kimi ermənilər tərəfindən 
Firidunun universitetdən qovulmasına göstəriş verilir. 
Bu həmin Bağırovun əlaltılarıdır ki, onların rəhbərliyi al-
tında 1937-ci ildə respublikada günahsız insanlara qarşı 
15-20 dəqiqəlik məhkəmə oyunundan sonra müttəhimə 
güllələnmə hökmü oxunur və yaxud onları sorğu-sualsız 
Sibirin soyuq, insan ayağı dəyməyən yerlərə sürgünə 
göndərirdilər. Bu həmin əlaltılardı ki, M.C.Bağırovun 
məhkəməsində onun  üzünə dururlar. 
        Sonralar plenumların birində Mircəfər Bağırov çıxı-
şında demişdi: “Gör universitetdə iş nə yerə gəlib çatıb 
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Elşən Hacızadə 

ki, Həsənov familiyalı bir tələbə bilməyə-bilməyə mənə 
müraciət edir ki, niyə Nərimanov unudulub. O “nərima-
novçuluq” xəstəliyinə tutulub. Universitetdə isə bir mü-
əllim tapılmadı ki, məsələni ona izah edə bilsin”. 

F.Şuşinski ali məktəbi bitirəndən sonra bir müddət 
Ağdamda müəllimlik edir. Sonra Bakıya gəlir. 1953-1954-
ci illərdə 61 və 45 nömrəli orta məktəblərdə direktor vəzi-
fəsində işləyir. Daha sonra Bakı şəhər 1 saylı fəhlə-gənc-
lər məktəbində tarix fənnindən dərs deyir, yerli komitə-
nin sədri olur.  

Bir müddətdən sonra məktəb, tədris həyatı F.Şu-
şinskini sıxmağa başlayır. Onu başqa bir sahə özünə da-

ha çox cəlb edir. Universitet illə-
rində olduğu kimi arxivlərdə, ki-
tabxanalarda araşdırma aparmaq 
arzusu onu sakit buraxmırdı. Xü-
susən, onu ən çox cəlb edən Azər-
baycan musiqi tarixini araşdır-
maq idi.  
       Deyirlər, quşun hünəri uçuş-
da, atın hünəri qaçışda, alimin 
hünəri isə xalqın mənəvi dünya-
sını üzə çıxartdığı sərvətlərdə bi-
linər. F.Şuşinskinin də bir alim-
tədqiqatçı kimi hünəri tarix elmi-
nin nəzəri problemlərini dərin-
dən mənimsəməklə xalqın mənə-
vi dünyasına müdaxilə etmiş və 

çıxardığı sərvət isə musiqi tariximizin öyrənilməsi olmuş-
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du. Firidun müəllim köhnəlmiş yollarla addımlamağı 
sevməyən tədqiqatçılardan idi. Ona yaxşı məlum idi ki, 
musiqi tariximiz geniş şəkildə tədqiq edilməmiş və bu sa-
hədə bir boşluq yaranmışdı. Gənc tədqiqatçı bu ağır yü-
kü çiyninə götürəndə özündə təpər tapdı, qələmini hə-
min səmtə yönəltdi. Çox çəkmədi ki, respublika qəzetlə-
rində onun imzası ilə ayrı-ayrı xanəndələr, musiqiçilər 
haqqında məqalələr, oçerklər dərc edilməyə başladı. O, 
həmçinin radio və televiziya ekranları qarşısına xalq sə-
nətkarları haqqında şirin, duzlu söhbətləri ilə tez bir za-
manda ətrafına geniş  tamaşaçı kütləsini topladı.  
           Musiqişünasın bacısı oğlu, respublikanın əməkdar 
rəssamı Elşən Hacızadənin dayısı haqqında söhbətlərin-
dən məlum olur ki,  Firidun müəllim, tədqiqat işlərindən 
danışanda ilk növbədə aşıq musiqisini araşdırmadığına 
təəssüf edirdi. Çünki aşıq musiqisi daha qədimdir deyir-
di. Tarixçi olduğu halda musiqi sahəsini tədqiq etməkdə 
onu qınayanlara cavab olaraq bildirirdi ki, o, burda heç 
bir qəbahət görmür. Firidun müəllim tarix fakültəsini bi-
tirsə də, məhz həmin sahəyə sadiq qalıb. Fərq ondadır ki, 
Azərbaycan tarixini yox, məhz indiyə  qədər heç kimin 
müraciət etmədiyi bir sahəni tədqiqat obyektinə cəlb et-
mişdi. Firidun müəllim “tapdanılmış” yerlərdə addımla-
mağı sevməzdi. O, yeni-yeni izlər salmağı xoşlayan təd-
qiqatçı idi. Məhz buna görə də respublikada ilk dəfə ola-
raq muğam ifaçılarının tarixini professional şəkildə təd-
qiqini Firidun müəllim öhdəsinə götürmüşdü. Tarix gos-
tərdi ki, Firidun bəy haqlı idi. Çünki nə onun sağlığında 
(bir-iki adda-budda yazıları çıxmaq şərtilə), nə də dünya-



Aslan Kənan 

 

 

 

 

 

40

sını dəyişəndən sonra heç kim muğam ifaçılarının tarixi-
ni professional şəkildə araşdırmadı. Ümumiyyətlə, heç 
bir tədqiqatçı bu işi öhdəsinə götürməyə cürət etmədi.  

Bununla da F.Şuşinski maarif sahəsindən uzaqlaşa-
raq üzünü musiqimizin tədqiqinə çevirdi. O, nəinki 
Azərbaycanın, hətta SSRİ-nin (MDB-nin) bir çox şəhərlə-
rində tədqiqat işi aparmaqla Azərbaycan muğam tarixi-
nin açılmamış səhifələrini vərəqləməyə başladı. O, tədqi-
qatla yanaşı, həmin dövrdə Azərbaycanın qəhrəman 
oğulları və mədəni abidələrimizin qorunub-saxlanması 
haqqında da mətbuatda vaxtaşırı yazılarla çıxış edirdi. 
Bu məqalələr “F.Məhəmmədoğlu”, “F.Həsənov”, “Firi-
dun Həsənov”, “Firidun Şuşinski”, “F.Şuşinski”, “Firi-
dun Şuşalı”, “Firidun bəy Şuşalı” imzaları ilə dərc olu-
nurdu. O, mətbuat aləmində “Şuşinski” kimi tanınsa da, 
ömrünün sonlarında məqalələri “Şuşalı” imzası ilə dərc 
edilirdi.  

Məhəmməd kişi oğluna həmişə məsləhət görərdi ki, 
əgər amalı, məsləki uğrunda həyata atılacaqsa, gec evlən-
sin. Atasının bu nəsihəti səbəbsiz deyildi. Yaxşı bilirdi ki, 
oğlu bir işin qulpundan tutdumu, onu sona çatdırmamış 
sakit qala bilmirdi. Bunun nəticəsidir ki, Firidun bəy ye-
ni-yeni xalq sənətkarlarını üzə çıxardıqca ailə həyatı qur-
maq məsələsi də arxa plana çəkilirdi. Həmin sənətkarla-
rın izlərini göyərtmək, xalqa çatdırmaq onun üçün ən 
ümdə məsələ idi. “Ailə qurmaq heç vaxt gec deyil, dün-
yada özünü elmə qurban verən o qədər alimlərimiz su-
bay qalıb”,– deyirdi.  
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Lakin 17 kvadratmetrlik otaq isti nəfəsin həsrətində 
idi. Bu soyuq divarlar körpə qığıltısını eşitmək istəyirdi. 
Artıq ətrafında olan dost-tanışlar ailə səadəti gördüyü 
halda, Firidun bəy arxivlərdə xalqa məlum olmayan mu-
ğam ifaçıları haqqında yeni-yeni sənədləri aşkarlayırdı. 
Və aşkarladığı qiymətli sənədlərin sevincini dostları ilə 
bölüşməkdən ötrü ziyafətlər təşkil edirdi. Bu ziyafətlərdə 
kimlər iştirak edirdi: Fikrət Əmirov, Niyazi, Əkrəm Cə-
fər, Ziya Bünyadov, Xəlil Rza Ulutürk, Lətif Kərimov, Sü-
leyman Ələsgərov, Səttar Bəhlulzadə, Tahir Salahov, To-
fiq Bayram və neçə-neçə belə görkəmli elm və incəsənət 
xadimləri.  

Səhər yataqdan qalxanda evdə olan sakitlik və səli-
qəsizlik onu evlənməyə vadar edirdi. Qohumlar, dostlar 
arasında belə məqamların dəfələrlə təkrarlanmasına bax-
mayaraq, yeni-yeni araşdırmalar Firidun bəyi “arxasınca 
çəkirdi”.  

 
                           Firidun bəy oğlu Məhəmmədlə 
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         Bir dəfə musiqişünasın yeganə oğlu Məhəmməd 
müəllimlə söhbətlərimin birində Firidun bəyin gələcək 
həyat yoldaşı ilə necə tanış olduğunu soruşdum. 

–  Təsadüf nəticəsində, – dedi. – 1963-cü ildə anam 
öz anası ilə Şuşaya dincəlməyə gəlir. Atam da hər il oldu-
ğu kimi istirahətini doğma şəhərində keçirirdi. Atam 
burda anamı görür və xoşuna gəlir. Anamın atası müha-
ribədə həlak olmuşdu. Bakıda ana-bala yaşayırdılar. 
Anamgil Şuşadan Bakıya qayıdandan sonra atam elçi dü-
şür və qızı alır. Bir müddət sonra mən dunyaya gəlirəm... 
İndi mən özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, Qara Qarayev, 
Fikrət Əmirov kimi nəhəng bəstəkarlar, maestro Niyazi, 
Səttar Bəhlulzadə, Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov 
(onu da qeyd edək ki, T.Salahov F.Şuşinskinin üç portre-
tini çəkib–A.K.) nəhəng rəssamlar, Xəlil Rza Ulutürk, So-
vet İttifaqı Qəhrəmanı, akademik Ziya Bünyadov və adı-
nı çəkə bilmədiyim neçə-neçə sənətkarlar bizim evin qo-
nağı olublar.  

Altmışıncı illərdə Firidun müəllim uzun müddət 
neft sahəsində yüksək vəzifələr tutmuş qohumunun yas 
mərasimində iştirak etməli olur. Respublikanın birinci 
katibi, mərhum Vəli Axundov və bir çox hökumət nüma-
yəndələri də bu yas  məclisində iştirak edirdilər. Qeyd 
edək ki, Vəli Axundov özündən əvvəl gəlmiş bir çox rəh-
bərlərdən fərqli olaraq xalqın arasında tez-tez görünür-
dü. Bu dəfə də belə oldu.  
      Xatırladaq ki, Bakıda yas mərasimlərinə gələn ziyalı-
lar məclisi aparan din xadiminin “Fatəhə”sindən sonra 
çox zaman  öz aralarında (bəzən məclisin mollası klassik 
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ədəbiyyat xiridarıdırsa həmin söhbətə müdaxilə edirdi) 
müxtəlif mövzulardan, çox zaman ədəbiyyata, incəsənə-
tə, tarixə aid söhbətlər edirdilər.  
         Firidun müəllim danışdıqca hamı ona qulaq kəsilir-
di. Birdən o, üzünü Vəli Axundova tutub dedi: “Vəli Yu-
sifoviç, çar Rusiyası dövründə Zaqafqaziyanın paytaxtı 
Tiflis olduğuna görə, Azərbaycanın musiqi tarixi, bütün 
qədim mədəniyyəti bu şəhərin arxivlərində saxlanılır. 
Mənim sizdən iki xahişim var. Gürcüstan hökumətindən 
mənə dövlət hesabına bir otaqlı ev verməyi təklif edin, 
bir də yazacağım əsərləri Sizin göstərişinizlə nəşr etsin-
lər. Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini kitablara gətir-
məklə biz çox şeyə nail ola bilərik”.  

Təəssüf ki, F.Şuşinskinin bu təklifinə reaksiya verən 
olmadı...  

Qarabağın tacı Şuşanın füsunkar gözəlliyinə, məf-
tunedici təbiətinə kifayət qədər məqalə, irihəcmli əsərlər 
yazılmış, şeirlər, mahnılar qoşulmuşdu. F.Şuşinskinin Şu-
şa haqqında yazdığı əsəri isə həmin yazılanlardan fərqlə-
nir. Onun bu əsəri uzunillik yaradıcılıq axtarışlarının nə-
ticəsində yaranmışdı. O, altmışıncı illərin axırlarında tez-
tez Tiflisə, Moskvaya, Leninqrada (indiki Sankt-Peter-
burq) gedər, arxiv sənədləri ilə tanış olar və araşdırmalar 
aparardı. Çox zaman Azərbaycan musiqisinə aid olan 
qiymətli sənədləri  müxtəlif yollarla və öz hesabına arxiv-
lərdən və yaxud ayrı-ayrı şəxslərdən alardı. Məşhur rus 
rəssamı, ədəbiyyatşünası və səyyahı V.V.Vereşşagin 
(1842-1904) Şuşanın başqa şəhərlərdən fərqləndiyini belə 
təsvir edir: 
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“Onun (Şuşa –– A.K.) evləri gözəl, yüksək və çoxlu 
pəncərələrlə işıqlanır. Şəhər daşdan tikilmiş... Bütün kü-
çələr  geniş tava daşı ilə döşənmiş, evlərin damı Avropa 
qaydası ilə yonulmuş ağacla örtülmüşdür”. 

Şuşanın tarixini geniş, əhatəli şəkildə araşdırmaq 
tədqiqatçının ən böyük istəyi idi. O bu vüqarlı qalanın 
əzmliliyi, basılmazlığı ilə fəxr edirdi. Digər tərəfdən isə  
mənfur ermənilərin Şuşada və onun ətraf bölgələrində 
hansı tarixi səbəbdən məskən salmaları həmişə F.Şu-
şinskini düşündürmüş və bunu aydınlaşdırmağa çalış-
mışdı. Bunun nəticəsi idi ki, müəllif hələ universitetdə 
təhsil aldığı illərdə doğma Şuşanın tarixi haqqında sə-
nədlər toplamaq üçün dövlətdən heç bir maliyyə yardımı 
almadan SSRİ-nin bir sıra şəhərlərinin arxivlərində, mu-
zeylərində tədqiqatlar aparmışdı. Azərbaycana aid olan 
bir çox sənədləri ayrı-ayrı şəxslərdən əldə edən, bütün 
çətinliklərə sinə gərərək gecə-gündüz gərgin işləyən Firi-
dun bəy məhz bu kitaba görə gələcəkdə onu nələr gözlə-
yəcəyini düşünmürdü. Hələ məlum deyildi ki, keçirdiyi 
yuxusuz gecələrin müqabilində “Şuşa” bir tərəfdən ona 
şöhrət gətirəcəksə, digər tərəfdən onu uzun müddət tə-
qiblərə məruz qoyacaq. 
       F.Şuşinski nəhayət 1962-ci ildə qüdrətli sənətkarlar 
məskəni olan Şuşa şəhəri haqqında yazdığı əsərini nəşr 
etdirir. Bu kitabı müəllif yaxın dostu, Bakı şəhərinin əfsa-
nəvi meri olmuş Əliş Cəmil oğlu Ləmbəranskiyə həsr et-
mişdir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində mühüm bir ha-
disəyə çevrilən “Şuşa” kitabı rus dilinə tərcümə edilənə 
qədər oxucular, tarixçilər tərəfindən təqdir olunmuş, əsə-
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rə yüksək qiymət verilmişdi. Bu tarixi əsər artıq əl-əl gəz-
məyə başlamışdı.  

“Şuşa” 1968-ci ildə rus dilinə tərcümə ediləndən 
sonra müəllif kitabın bir nüsxəsi SSRİ Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin üzvü və SSRİ Ali Sovetinin deputatı olan daş-
nak Anastas İvanoviç Mikoyanın əlinə keçir. Əsəri oxu-
yandan  sonra Mikoyan Moskvada vəzifədə oturan bir 
qrup erməni ilə birgə “Şuşa” əsərinə görə respublikanın 
rəhbərliyindən F.Şuşinskinin cəzalandırılması üçün ciddi 
tədbir görülməsini tələb edir. Səbəb isə Azərbaycan xal-
qının qatı düşmənləri, daşnak partiyasının köpəklərin-
dən olan general Andronik, Dro, Nejde, Tevan və başqa-
larına qarşı F.Şuşinskinin sərt və barışmaz mövqeyi idi. 
Bununla da  kitab böyük hay-küyə səbəb olur.  
     Bu barədə F.Şuşinski yazırdı:  
     “...Şuşa” kitabının üstündə mənim başım nələr çəkmə-
di. O zaman mən ermənilərin əlindən üç ay Şuşaya gedə 
bilmədim. Küçədə, hər yerdə məni daşa basdılar. Dəfə-
lərlə evimin küçə qapısını və pəncərələrini sındırırdılar, 
telefon xəttini kəsirdilər. Bir neçə dəfə mənə sui-qəsd 
cəhdi etdilər... 

Məni aradan götürmək üçün başıma altı milyon pul 
qoymuşdular. Ermənistanın “Pioner” qəzetindən tutmuş 
“Kommunist” qəzetinə kimi bütün mətbuat əleyhimə 
böhtanlar və söyüşlər yağdıraraq məni erməni xalqının 
ən mənfur düşməni kimi qələmə verirdilər”. 

Maraqlıdır ki, bu təhqirlər, hətta Livanın paytaxtı 
Beyrutdan da gəlirdi. Orda nəşr olunan “Hayastan” qə-
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zeti də kitab müəllifi haqqında söyüş yazmaqla elə bil Er-
mənistanda yaşayan soydaşları ilə yarışa girmişdi. 

Hətta iş o yerə çatmışdı ki, F.Şuşinskinin boya-başa 
çatdığı, hər zaman ona dayaq olacağını düşündüyü, tor-
pağının hər qarışı üçün canından keçməyə hazır olduğu 
doğma Azərbaycanda da ermənilərin səsinə səs verən ta-
pıldı. Təsadüfi deyil ki, vətənində azərbaycanlı “erməni-
başlar” həmin şəxslərin dəyirmanına su tökməkdən yo-
rulmur, Firidun bəyə “burjua-millətçi”, “xalqlar dostlu-
ğunun düşməni” damğalarını vurmaqdan xəcalət çək-
mirdilər. Bunun nəticəsi olaraq F.Şuşinskinin yazıları 
uzun zaman çap üzünə həsrət qaldı. 
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Ağrıdıcı haldır ki, Azərbaycan xalqının çörəyini ye-

yib, tarixinə ləkə vuran, onu təhqir etməkdən xəcalət çək-

məyən, nadürüst, dələduz Zori Balayan “Ocaq” adlı iftira 

dolu kitabını nəşr etdirəndə nədənsə bizim “ziyalıları-

mız” buna heç bir reaksiya verməmiş, etirazlarını bildi-

rənlər isə susdurulmuşdu. Bunun müqabilində də həmin 

erməni dələduzu Ermənistanın qəhrəmanı kimi təqdir 

olunmuşdu. Lakin günahsız qanlar tökmüş, simasızlıqda 

ad qazanmış türk dünyasının qatı düşmənləri – general 

Andronik, Dro, Nejde, və Tevanın quldur  dəstələrinə qə-

zəbini gizlətməyən Firidun bəyə qarşı “səlib yürüşü” et-

mişdilər.  

F.Şuşinski “Şuşa” kitabında türk xalqının qatı duşməni 

Andronikə öz nifrətini kəskin şəkildə bildirməkdə məqsədi, 

Şuşa şəhərinin ermənilər tərəfindən ələ keçməsi qorxusu idi.  

       Müəllifin eyni zamanda bu sətirləri yazmaqda məq-

sədi həmin ərəfələrdə Andronikin İrəvanda heykəlini 

qoymağa hazırlaşanlara qarşı bir etiraz səsi idi. Bunun 

müqabilində özümüzünkülər yazılarına qadağa qoyub, 

F.Şuşinskiyə “xalq düşməni” adı verərək  onun məsələsi-

ni Mərkəzi Komitənin plenumuna çıxarmağa müvəffəq 

olmuşdular. Plenuma qoyulan məsələdə göstərilir ki, Fi-

ridun Şuşinski Androniki ifşa etməklə, guya, millətləra-

rası ədavəti qızışdırır və ona görə də “Şuşa” kitabının bü-

tün tirajı məhv edilməlidir. Plenumdan bir qədər sonra 

Fuad Əliyev, Oqtay Əfəndiyev, Məmmədəli Şərifli kimi 
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“tarixçilər”  mətbuat səhifələrində çıxış edərək A.İ.Miko-

yana xoş gəlsin deyə, “Şuşa” kitabını insafsızcasına “tən-

qid” atəşinə tutmuşdular.  

Bu yerdə dahi şairimiz Mirzə Ələkbər Sabirin mis-

raları yada düşür: 

 

Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?! 

Qeyrətimiz bəlli bütün millətə!.. 

      

   Qeyd edək ki, MK-nın bürosunda kitabı müdafiə edən-

lər də var idi. Əgər Əlövsət Quliyev, Ənvər Şükürzadə, 

Cəmil Quliyev, Mahmud İsmayılov, İsmayıl Hüseynov 

və başqaları kimi Azərbaycanın qeyrətli tarixçiləri olma-

saydı,  kim bilir kitabın və müəllifin aqibəti necə olacaqdı. 

O zamanlar respublikanın ikinci katibi olan Kozlov 

F.Şuşinskini məcbur edirdi ki, əsərində Andronik haq-

qında işlətdiyi təhqiredici ifadələrə görə ermənilərdən 

üzr istəsin. Əgər üzr istəyərsə, ona yüksək mükafat veri-

ləcəyini də bildirirdi.  

        İkinci katibin vədlərini qeyrətinə sığışdırmayan Firi-

dun bəy ona sərt cavab verməli olur. Bu söhbətdən sonra 

F.Şuşinski iftiraçı, milli ədavəti qızışdıran bir yazıçı kimi 

qələmə verilir. 
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                      Ümummilli lider Heydər Əliyev 
     
   “Şuşa” kitabına görə Firidun Şuşinski uzun müddət tə-
qiblərə, tənqidlərə, iftiralara məruz qalanda onların qarşı-
sını Ümumilli lider, Heydər Əliyev aldı. “Qətiyyətin tən-
tənəsi” əsərində Ulu Öndərin 1968-ci ildə nəşr olunmuş  
“Şuşa”  kitabı haqqında fikri daha maraqlıdır:   
       “...Hesab edirəm ki, respublikaya rəhbərlik elədiyim 
müddətdə də Qarabağın inkişafı üçün az iş görməmişəm. 
Xüsusilə, Şuşaya çox fikir verirdim. 70-ci illərin əvvəllə-
rində biz Şuşanın daha da inkişaf etdirilməsi haqqında 
xüsusi qərar qəbul elədik. Xatirimdədir, mən hələ MK-
nın birinci katibi seçildiyim ərəfədə Şuşa haqqında bir ki-
tab çıxmışdı. Səhv eləmirəmsə, müəllifi Firidun Şuşinski 
idi. Bu kitabı çox gözümçıxdıya salmışdılar. Xüsusən, er-
mənilər. Təəssüflər ki, Bakıda olan ziyalılar da bu kitabın 
qəti əleyhinə çıxmışdılar. Mənə həmin kitabı çatdırdılar. 
Oxudum, gördüm ki, kitab yaxşı kitabdı. Düzdür, müəl-
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liflə tanış deyildim, ancaq kitab yaxşı yazılmışdı... Nə isə, 
mən o zaman ermənilərin hücumunun qabağını aldım. 
Beləliklə də, həmin kitabın taleyi müsbət həll edildi və 
Azərbaycanda bu kitaba qarşı olan qeyri-sağlam əhvali-
ruhiyyə tamamilə dağıldı”. 

     Beləliklə Ümummilli liderimizin göstərişi ilə bu 
qeyrətli tədqiqatçı-alimin təqib olunmasına son qoyuldu. 
Sonralar Firidun bəy etiraf edirdi ki, Heydər Əliyev ol-
masaydı bu qarğa-quzğunlar, az qala onun dərisini soya-
caqdılar. 
          Həmin illərdə Moskva Dövlət Universitetinin pro-
fessoru Əziz Şərif qocaman jurnalist Qulam Məmmədliyə  
yazdığı məktubunda bu əsərə olan hücumlar barədə öz 
etirazını bildirir: 
         “Mən Firidun Şuşinskinin kitabına baxmışam. Onu 
tənqid edənlər bacarsınlar, bir elə kitab meydana qoysun-
lar. Belə tədqiqatçılar qüsursuz olmaz, lakin qüsurları 
düzəltmək olar. Mən Firiduna vaxtilə öz “sağ ol”umu de-
mişəm. Ancaq bu işin mütəxəssisi olmadığım üçün mət-
buatda bir şey yazmamışam.  

Görsəniz, məndən ona salam deyin. Kaş, bizim belə 
tədqiqatçılarımız çox olaydı”. 

Müəllifin “Şuşa” kitabı haqqında bizim bəzi “tarix-
çılər”dən fərqli olaraq İrəvandan müəllifə göndərilmiş 
məktublarda bu əsərə görə ona minnətdarlıqlarını bildi-
rirlər. 
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“Salam hörmətli yazıçı F.Şuşinski! 
 
Özüm tarixçi olduğuma görə mümkünsə, “Şuşa” ki-

tabından mənə bir nüsxə göndərməyinizi sizdən rica edi-
rəm.  

Dərin hörmətlə Melkonyan M.Q. 
Ermənistan SSR, Yerevan. 24.II.1969.” 

 
Təqdim edəcəyimiz ikinci məktub Azərbaycan di-

lində yazılmışdır. Həmin yazıya əl vurmadan olduğu ki-
mi veririk: 

“Əzizim Fridun! 
Salamun əleykum! 

 
Üç ay Aşqabadda – Krasnovodska sərgüzəştlikdən 

sonra Bakıya varid oldum, həmin günü oğlum Qurqen 
sənin “Şuşa”nı mənə təqdim etdi.   

Maşallah, Şuşanı diriltmisən, əmma ermənilərə az 
yer vermisən. Çox təşəkkür edirəm, çox zəhmət çəkmisi-
niz. Əşşi! O qədər mənbələri necə və hardan tapıbsınız? 

Əzizim Fridun. Mən qəlbimin dərinliyindən arzu 
edirəm, bir yüz də yaşayasan, buraxdığın maraqlı əhva-
latlara ikinci çapda daxil edəsən. 

Ermənistan SSR Yerevan 
 

Bu məktub ulularımızdan bizə yadigar qalan tarda, 
muğamlarımızı şövqlə çalan Saqomon Seyranovun İrə-
vandan böyük tədqiqatçıya göndərdiyi sətirlərdəndir: 
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Əzizim Firidun! 
  
Bu yaxınlarda bizim bəstəkarlardan biri Bakıda olan 

zaman sənin “Şuşa” kitabını alıb. Kitabı oxudum və sənə 
dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, məni yaddan çıxartma-
mısan. Ümumiyyətlə, əsər çox gözəl bədii zövqlə qələmə 
alınıb. Bütün bu tarixi məlumatları xalqlarımız üçün necə 
üzə çıxarmaq istedadın məni valeh etdi. Mən inanıram 
ki, sənin bu gözəl kitabın və ona sərf etdiyin əməyin diq-
qətdən kənar qalmayacaq.  

Mən burada sənin  “Şuşa” kitabını tapa bilmirəm. 
Əgər sənə çətin deyilsə, çox xahiş edirəm həmin kitabdan 
xatirə olaraq mənə göndərəsən. Mən sənə çox minnətdar 
olaram. 

 Saqomon Seyranov 
                                                                              Yerevan 33 

 

Doğrudan da əsər “diqqətdən kənar” qalmadı. Yu-
xarıda qeyd etdiyimiz kimi uzun illərin tədqiqatı nəticə-
sində qələmə alınmış əsər özümüzünkülərin haqsızlığına 
məruz qaldı. Müəllif uzun müddət təqiblər içində yaşadı. 
Əgər buna yaşamaq demək mümkünsə. Ermənilər isə on-
ların “milli qəhrəmanlarına” qarşı yazılmış “Şuşa”nı oxu-
yub, lakin başa düşmədən tədqiqatçıya minnətdarlığları-
nı bildirir və bu əsərə görə sevinclərini gizlətmirdilər. 
         

        HAŞİYƏ: 
        Səksəninci illərin sonunda SSRİ-nin birinci və sonun-
cu prezidenti M.S.Qorbaçov Qarabağla bağlı Moskvada 
plenum çağırır. Plenumdan əvvəl o, Azərbaycan Kom-
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munist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin  birinci katibi ol-
muş Əbdürrəhman Vəzirovdan “erməni müəllifi Zori Ba-
layanın Qarabağ haqqında əsəri var, bəs sizin?”–– soruş-
muşdu. Katıb öyrənir ki, Azərbaycanda da belə bir əsər 
yazılıb və müəllifi də Firidun Şuşinskidir.  

Ə.Vəzirov əsəri əldə etmək üçün aparatın məsul 
şəxslərindən birini Firidun bəyin yanına göndərir.   

Müəllif ilk öncə kitabı verməkdən imtina edir, lakin 
sonra biləndə ki, Moskvada Qarabağ məsələsinə baxılacaq, 
o zaman özündə olan son nüsxəni vermək qərarına gəlir. 
           Son dəfə nəşr edilən “Şuşa” kitabı isə əvvəlki nəşr-
lərindən fərqli olaraq müəllif tərəfindən xeyli dərəcədə 
təkmilləşdirildi. 424 səhifədən ibarət olan bu qiymətli 
əsərin hasilə gəlməsi üçün müəllif tarixi sənədlərlə yana-
şı, respublikamızın müxtəlif yerlərində yaşayan qocaman 
şuşalılardan topladığı xatirələrə də söykəndi. Lakin XXI 
əsrin astanasında tədqiqatçının yeganə oğlu Məhəmməd 
tərəfindən nəşr olunan kitabı görmək Firidun bəyə nəsib 
olmadı. 
           Uzun illərdi ki, Şuşada qeyri-adi bir səs onu rahat 
buraxmırdı. Hələ uşaq ikən o, dəfələrlə məclislərdə bu 
səsin tilsiminə düşər, tək olanda kənara çəkilib, eşitdiyi 
muğamı zümzümə edərdi. Bu da səbəbsiz deyildi, çünki 
arzusu həmin xanəndə kimi qeyri-adi səsin sahibi olmaq 
idi. Lakin bu arzunun əvəzinə, Allah-Təala ona iti qələm 
və hamını heyrətə salacaq fitri istedad vermişdi. 

Söhbət açdığımız uşaq Azərbaycan musiqi tariximi-
zi tədqiq etməyi təkbaşına öz üzərinə götürən Firidun 
Şuşinski, səs sahibi isə nəinki insanları, hətta uçan quşları 
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Ceyhun Hacıbəyli 

belə, özünə ram etmiş Cabbar Qaryağdıoğludur (1861-
1944). 

Təsadüfi deyil ki, böyük rus şairi S.Yesenin Bakıda 
olarkən Cabbar Qaryağdıoğlunu dəfələrlə dinləmiş, səsi-
nə heyran qalaraq onu yuxarıda qeyd edildiyi kimi “Şərq 
musiqisinin peyğəmbəri” adlandırmışdır. 

Xalqımızın adət-ənənələrindən olan toy məclisləri 
xanəndələrimizin inkişafında əvəzsiz rol oynamışdır. Bu 
da təsadüfi deyil. Məlumdur ki, el şənliklərində xanəndə-
lərin repertuarları daha geniş olur.  

Bəzi imkanlı toy sahiblərinin maddi vəziyyətini nə-
zərə almasaq, toy məclisində bir sazəndə dəstəsi  olardı. 
Lakin deyildiyinə görə yalnız Cabbar Qaryağdıoğlunun 
iştirak etdiyi məclisə bir çox ustad xanəndələr dəvət edi-
lərdi. 

 Qeyd edək ki, öz böyük 
sənəti və zəngin səsi ilə 
bütün Qafqaz, Orta Asiya 
və Yaxın Şərqdə məşhur 
olan Azərbaycanın böyük 
müğənnisi C.Qaryağdıoğ-
lunun musiqi tariximizdə 
açdığı yeni mərhələ əvəz-
sizdir. O, hələ gənc yaşla-
rından Qarabağın məclis 
və toylarında iştirak etmiş 

və şöhrəti tez bir zamanda 
ətraf şəhərlərə yayılmağa 
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başlamışdı. Cabbarın XX əsrin əvvəllərində Qurban Piri-
mov və Saşa Oqanezaşvilidən ibarət yaratdığı üçlüyün 
səsi-sorağı nəinki Azərbaycana, hətta onun hüdudların-
dan çox-çox kənarlara da yayılmışdı. Onu məclislərində 
görmək arzusuda olanların sayı-hesabı yox idi. Təsadüfi 
deyil ki, 1912-ci ildə  Üzeyir bəy Hacıbəylinin kiçik qar-
daşı, tarixçi, publisist, jurnalist, ictimai-xadim Ceyhun 
bəyin toy məclisinə məhz bu üçlük dəvət olunmuşdu. Bəs-
təkarın bacısı oğlu Camalın Üzeyir bəyə yazdığı məktubda 
həmin hadisə öz əksini tapıb: 
         “Bu günlərdə Ceyhun dayıma bir toy kimi qayırdıq 
Bədəl (Əfrasiyab, Şəmsi Bədəlbəylinin atası, Fərhad Bə-
dəlbəylinin babası,  kursiv –– A.K.) əmigildə. Çox gözəl 
keçdi, “kak raz” Cabbar, Qurban və Saşa gəldilər çıxdılar 
və müftə çaldılar, ancaq sizsiz heç ləzzət vermirdi”. 

 F.Şuşinski ilk dəfə olaraq hələ 1961-ci il aprel ayı-
nın 5-də “İncə hisslər müğənnisi” adlı məqaləsi ilə Cab-
bar Qaryağdıoğlu yaradıcılığına münasibətini bildirmiş-
di. Məqalədə yalnız xanəndənin yaradıcılığının az bir 
hissəsi işıqlandırıldığı üçün bu yazı F.Şuşinskini qane et-
məmiş, onun haqqında daha genişhəcmli əsər üzərində 
işləməyi qərara almışdı. 

1962-ci ildə ömrünün 70 ilini vokal sənətimizin inki-
şafına həsr etmiş, qeyri-adi səsi ilə nəinki Azərbaycanda, 
hətta bütün Yaxın və Orta Şərqdə məşhur olan Cabbar 
Qaryağdıoğlunun həyat və yaradıcılığından bəhs edən 
əsər nəşr olunur. Müəllif bu əsərdə yalnız Cabbar Qar-
yağdıoğlunun həyat  vəyaradıcılığını deyil, həm də XIX 
əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmış Azər-



Aslan Kənan 

 

 

 

 

 

56

baycan musiqi tarixinin müxtəlif hadisələrini təsvir edib. 
Burda C.Qaryağdıoğlunun uşaqlıq və gənclik illəri, teatr 
tamaşalarında çıxışı, Zaqafqaziya və Yaxın Şərqdə verdiyi 
konsertlər haqqında qiymətli məlumatlar öz əksini tapıb.      

Kitab geniş oxucu kütləsinin marağına səbəb olmuş 
və əsər ədəbi tənqid tərəfindən yüksək qiymətləndiril-
mişdir. Kitab işıq üzü görəndən sonra müəllifə sənətşü-
naslardan, müxtəlif sahənin elm adamlarından, hətta sa-
də oxuculardan yüzlərlə məktublar gəlirdi. Cəsarətlə 
qeyd etmək lazımdır ki, o illərdə xanəndəlik sənəti haq-
qında belə yüksək peşəkarlıqla yazılan əsərə rast gəlmək 
mümkün deyildi. Belə bir əsər ilk dəfə Firidun Şuşinski-
nin qələmindən çıxmışdı. 

Kitab müəllifin sağlığında “Cabbar Qaryağdıoğlu” 
adı ilə bir neçə dəfə nəşr edilmişdir. Kitabın maraqla qar-
şılandığını görən Firidun Şuşinski sənətinə bütün varlığı 
ilə vurulduğu böyük sənətkarın həyat və yaradıcılığının 
qaranlıq səhifələrinə işıq salmaq üçün yenidən gecə-gün-
düz araşdırmalar aparmış, arxivlərdə toz basmış sənədlə-
ri yenidən, təmkinlə vərəqləmiş, dahi sənətkarın müasir-
ləri ilə söhbət aparmış və muğam ustadının yeni-yeni 
“sirlərini” öyrənməyə  nail olmuşdu. Arxiv sənədlərini 
araşdırarkən aydın olmuşdur ki, müəllif tərəfindən 
C.Qaryağdıoğlu haqqında yeni məlumatlar aşkar edilmiş 
və həmin sənədləri əsərin üçüncü fəslinə əlavə etmək fik-
rində olmuşdur.  
       Təvazökarlıqdan uzaq olsa da bu sətirlərin müəllifi 
F.Şuşinski tərəfindən yazılmış yeni bölməni üçüncü fəsil 
kimi əsərə əlavə edərək ona ön söz yazmış və musiqişü-
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nasın oğlu Məhəmməd Həsənovun köməkliyi ilə 2008-ci 
ildə “Şərq musiqisinin peyğəmbəri” adı  altında nəşr et-
dirmişdir.          
 

HAŞİYƏ: 
Ümummilli lider, mərhum Heydər Əliyev M.Ma-

qomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının 
əsaslı təmiri ilə əlaqədar bu musiqi ocağına tez-tez baş 
çəkir, işlərin gedişatı ilə maraqlanırdı. Növbəti gəlişində 
filarmoniyanın içində və ətrafında vəziyyətlə tanış olub, 
bir neçə göstərişini verdikdən sonra üzünü ətrafındakıla-
ra tutub deyir:  
       “Bu musiqi məbədi ona görə bizə doğmadır ki, burda 
məşhur xanəndəmiz Cabbar Qaryağdıoğlunun nəfəsi qa-
lıb. Onun səsi bir vaxtlar bu divarların çatından keçib, 
aləmə yayılırdı...”              
          Yazımızda bir məsələni də xatırlatmaq istərdik.  
          Bakıda “Muğam mərkəzi” yaratmaq və Cabbar 
Qaryağdıoğlunun adını əbədiləşdirmək F.Şuşinkinin ən 
böyük arzusu idi. Bununla əlaqədar o, böyük müğənni-
nin 100 və 125 illik yubileylərini keçirmək üçün 1961-ci il 
fevral ayının 14-də Azərbaycan KP MK katibi olmuş Na-
zim Hacıyevə, sonralar Azərbaycan KP MK-nin birinci 
katibi Kamran Bağırova və mədəniyyət naziri Zakir Bağı-
rova müraciət etməsinə baxmayaraq, bu məsələ barədə 
heç bir əməli tədbir görülməmişdir. 1985-ci ildə F.Şu-
şinski bu barədə yazırdı:  
       “Çox acınacaqlı haldır ki, istər tarın, istərsə də başqa 
alətlərin aqibəti nə Mədəniyyət Nazirliyini, nə Bəstəkar-
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lar İttifaqını, nə də Yazıçılar İttifaqını narahat etmir. Gö-
rəsən bu vəziyyətlə biz hara gedirik?! Görəsən bizim mil-
li alətlərin aqibəti nə ilə qurtaracaq?! Onu da yaddan çı-
xarmaq olmaz ki, milli alətlərin sıradan çıxması istər-istə-
məz muğamatın tənəzzülə uğramasına şərait yaradır. Bu 
isə sadəcə olaraq öz millətini, onun musiqi mədəniyyəti-
ni inkar edib tapdalamaqdır. Belə gedərsə biz nəinki 
klassik muğamlarımızı, oyun havalarımızı, el nəğmələri-
mizi, hətta özümüzü belə itirə bilərik... 
       İfaçılıq sənətindəki xoşagəlməz “mənzərələrin” ya-
ranmasının bir səbəbi də odur ki, bizdə elə bir klub, məc-
lis, yığıncaq yeri yoxdur ki, işdən sonra oraya yığışıb po-
eziyadan, musiqidən, ifaçılıq sənətinin bir çox problemlə-
rindən bəhs edəsən, oxuyub-çalana qulaq asıb fikir mü-
badiləsi aparasan. Yaxın vaxtlarda “Muğam sarayı”, 
“Muğam evi”, “Muğam klubu” və s. musiqi ocaqlarının 
yaranması haqqında söz-söhbət gedir, lakin nədənsə hə-
ləlik samballı bir şey yoxdur. Şübhəsiz ki, əgər şəhərdə 
“Muğam sarayı” yaradılarsa, bu, milli musiqimiz üçün 
böyük fayda verərdi”. 
         Bəli, həmin gün gəldi. 2005-ci ildə Respublikanın Bi-
rinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun Prezi-
denti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə muğam 
ustalarından ibarət dəyirmi masa keçirilir. Burada, res-
publikamızın paytaxtında Beynəlxalq Muğam Mərkəzi-
nin yaradılması qərara alınır. 2006-cı ilin aprel ayının 6-
da Prezident İlham Əliyev cənabları Bakıda Beynəlxalq 
Muğam Mərkəzinin yaradılması haqqında sərəncam im-
zalayır. Tez bir zamanda Bakıda Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzinin layihəsi tərtib edilir. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
cənabları və vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva 

Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin təməlinin qoyulması mərasimində 

       Avqustun 24-də Bakıda, Dənizkənarı Milli Parkda 
YUNESKO-nun dəstəyi ilə yaradılan Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzinin təməlinin qoyulmasına həsr olunmuş 
təntənəli mərasim keçirilir. 
       Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və YUNESKO-
nun baş direktoru Koişiro Matsuura gilizi binanın 
təməlinə qoydular və ilk beton qarışığı tökdülər. Gilizin 
içərisindəki kağızda Azərbaycan və ingilis dillərində bu 
sözlər yazılmışdı: "YUNESKO-nun dəstəyi ilə yaradılan 
Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin təməl daşı Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və 
YUNESKO-nun baş direktoru Koişiro Matsuura 
tərəfindən 2005-ci il avqustun 24-də qoyulmuşdur". 
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         Həmin ildən də  Heydər Əliyev Fondu muğam sə-
nətinin qorunub saxlanılması, zəngin tarixə malik ifaçılıq 
sənətinin gələcək nəsillərə çatdırılması, yeni ifaçılar nəsli-
nin yetişdirilməsi məqsədi ilə “Muğam televiziya müsa-
biqəsi” keçirir. 
        Qeyd edək ki, birinci muğam müsabiqəsi 2005-ci ildə 
görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin ana-
danolmasının 120 illik yubileyinə həsr olunur. Muğam 
sənəti bilicilərindən bir qrupu  müsabiqənin münsiflər 
heyətinə dəvət olunurlar. Müsabiqə dövründə münsiflər 
heyəti tərəfindən Azərbaycanın bütün bölgələrindən gə-
lən 500-ə yaxın gənc ifaçı dinlənilmiş və onların içərisin-
dən yalnız 20 iştirakçı seçilmişdir. Noyabr ayının 21-dən 
başlanmış müsabiqənin gedişi sona qədər birbaşa efirdən 
yayımlanmışdı. 
       2008-ci il dekabrın 27-də Azərbaycanın Prezidenti İl-
ham Əliyev və xanımı Birinci vitse-prezident Mehriban xa-
nım Əliyeva Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin açılışını edir.  
      Hələ keçən əsrin axırlarında heç kimə gizli deyil ki, 
qədim musiqi alətlərimizə, muğamlarımıza qarşı düşü-
nülmüş şəkildə ögey münasibət yaranmışdı. O zaman nə 
tanınmış muğam ifaçıları, nə muğamsevərlər, nə də ümu-
milikdə xalq bu özbaşınalığa bir reaksiya vermirdi. Son 
anda bu qədim muğamlarımızın  qorunmasına dayaq 
duran tapıldı. Bununla da xalq öz qədim mirasına sahib 
durdu. Bu qədim xəzinənin yaşamasında nəinki  muğam 
ustaları, bütün xalqımız Mehriban xanım Əliyevaya min-
nətdar olmalıdır. 



XX əsrin görkəmli musiqi tədqiqatçısı Firidun Şuşinski 

 

 

61

        Maraqlıdır ki, bu təşəbbüsdən sonra muğam ifaçıları 
“fəallaşmağa” başladılar. Müxtəlif hökumət mükafatları-
na sahib oldular. Onlar hər bir musiqi yarışlarında, yığın-
caqlarda öndə getdilər. Bununla da onlar muğamın təəs-
sübkeşləri olduqlarını sübut etməyə çalışırdılar. Lakin 
xalqın gözü tərəzidir.  
       15 may 2010-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası 
prezidenti İlham Əliyev cənabları ustad sənətkar Cabbar 
Qaryağdıoğlunun 150 illik yubileyinin təntənəli surətdə 
keçirilməsi barədə sərəncam imzaladı.  
        2011-ci ildə Azərbaycan vokal sənətinin banisi Cab-
bar Qaryağdıoğlunun anadan olmasının 150 illiyi təntənə 
ilə qeyd edilməsi də Firidun Şuşinskinin arzularının ger-
çəkləşməsi idi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev  
cənabları və vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Beynəlxalq 

Muğam Mərkəzinin açılışında 
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Sərəncamda AMEA-ya C.Qaryağdıoğlunun həyat 
və fəaliyyəti haqqında əsər yazılması tövsiyə edilmişdir. 
Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, sərəncamı icra 
edənlər F.Şuşinskinin vaxtilə böyük xanəndə haqqında 
qələmə aldığı kitabı “yaddan çıxarmış”, bu əsərin varlığı  
ilə maraqlanmağa belə cəhd etməmişlər. Nəticədə dahi 
sənətkar haqqında monoqrafiya yazmağa “xüsusi” sifariş 
alan müəllifin Firidun bəyin qələmə aldığı “Cabbar Qar-
yağdıoğlu” əsərindən sonra hər hansı yeni bir söz deyə-
cəyi inandırıcı deyil. 

 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev  
cənabları və vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva  

Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin açılışında 
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HAŞİYƏ: 

Üçmərtəbəli binadan ibarət olan Beynəlxalq Mu-
ğam Mərkəzində  “Azərbaycan tarının atası” sayılan gör-
kəmli tarzən Sadıqcan haqqında tərtib edilmiş kitabın 
təqdimatı keçirilirdi. Həmin təqdimata mən də dəvətli 
idim. İçəri daxil olanda məni ilk “qarşılayan” XIX-XX əsr-
lərin nəhəng simalarından Sadıqcan, Bülbülcan, Cabbar  
Qaryağdıoğlu, Qurban Pirimov, Bəhram Mansurov, Sara 
Qədimova, Şövkət Ələkbərova və başqa müqtədir sənət-
karlar oldu. Giriş foyesini bəzəyən, heykələ dönmüş bu 
sənətkarlar Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə gələnləri gülər 
üzlə “qarşılayırdı”... 
       Deyildiyinə görə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə üst 
tərəfdən baxanda qədim musiqi alətlərimizdən olan tarı 
xatırladır. Həmin binanın tikilməsi üçün lazım olan ava-
danlıqlar Avropanın bir çox ölkələrindən gətirilmişdir. 
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində həm tamaşaçılar, həm də 
ifaçılar üçün hər cür şərait yaradılmışdır.   
       Beynəlxalq Muğam Mərkəzi bir anlığa məni keçən 
əsrin musiqi məclislərinə çəkib apardı. Elə bil burada Sa-
dıqcanın, Bülbülcanın, Cabbarın, Qurbanın ifalarının can-
lı şahidi olurdum. Bu sənətkarları xalqımız tərəfindən ta-
nınmasında tədqiqatçılarımızın əməyi danılmazdır. Əks 
təqdirdə gələcək nəsillər öz sənətkarlarını tanımaqdan 
məhrum olacaqdılar.      
       Belə tədqiqatçılardan biri və birincisi, görkəmli sənət-
şünas-alim Firidun Şuşinski olmuşdur. Çox təəssüf ki, 
ömrünün 40 ilini  muğam tariximizin tədqiqinə sərf et-
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miş, 100-dən çox musiqi ifaçısını xalqımıza tanıtmış, əvə-
zolunmaz musiqi tədqiqatçısının büstü tədqiq etdiyi sə-
nətkarların arasında yoxdur... 

       Qələmə aldiğı əsərinə yüksək vətəndaşlıq mövqeyin-
dən yanaşan F.Şuşinskinin xalqımızın musiqi mədəniy-
yətinin inkişafı sahəsində xüsusi əməyi var. Onun xid-
mətləri sənətkarın həyat və yaradıcılıq salnaməsini qayğı 
ilə vərəqləməsi kitabda öz əksini tapıb. SSRİ (MDB) res-
publikalarının arxivlərində saxlanılan qiymətli material-
ları, görkəmli sənət adamlarının rəyləri və xatirələri əsa-
sında yazılmış monoqrafiyada Cabbar Qaryağdıoğlunun 
sənətkar şəxsiyyəti, milli xanəndəlik məktəbinin inkişa-
fında misilsiz xidmətləri barədə söhbət açılır. Müəllifin 
üz tutduğu qaynaqların, mənbələrin əhatə dairəsi gərgin 
tədqiqatçı əməyindən xəbər verir 
       Hələ 1897-ci ildə Şuşada böyük dramaturq Əbdürrə-
him bəy Haqverdiyevin təşəbbüsü ilə həvəskarların ta-
maşaya qoyduğu “Məcnun Leylinin qəbri üstündə” mu-
siqili səhnəciyində Məcnun rolunu ifa edən Cabbar Qar-
yağdıoğlunu səhnəmizin ilk Məcnunu adlandırmış və 
operamızın yaranma tarixini də həmin ildən başlandığı 
fikrini irəli sürmüşdü. Üzeyir Hacıbəyli sonralar “Leyli 
və Məcnun” operasını yazdıqdan sonra bu fikrin onda 
“Məcnun Leylinin qəbri üstündə” musiqili tamaşasını 
görərkən oyandığını etiraf etmişdi. 
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HAŞİYƏ: 
        Keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycan musiqi mədə-
niyyətində yeni bir era açıldı. Həinki Azərbaycanda, bü-
tün Şərqdə hadisəyə səbəb olacaq  ilk opera  1908-ci ilin 
yanvar ayının 12-də (yeni təqvimlə 25-də) məşhur xeyriy-
yəçi-mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında  gös-
tərildi. Bu barədə  həmin illərin qəzetlərindən olan  “Yeni 
həyat” yazırdı: “Müsəlman dilində əvvəlimci opera şən-
bə günü axşam yanvar ayının 12-də  Hacı Zeynalabdin  
Tağıyevin teatrında “Nicat” Maarif Cəmiyyətinin  dram 
heyəti mövqe tamaşaya qoyacaq.” 
         Son zamanlar bu opera haqqında yazanlar “Leyli və 
Məcnun”un müəllifi olaraq Üzeyir bəylə birgə  kiçik qar-
daşı Ceyhun bəyin də adını qeyd edir. Həmin yazılarda 
təkidlə bildirirlər ki, əsər ilk dəfə tamaşaya qoyulanda 
afişada iki müəllifin – Üzeyir bəy və Ceyhun bəyin adı 
qeyd edilibmiş. Lakin bolşeviklər qanuni hökuməti devi-
rəndən sonra Ceyhun bəyin adı operanın afişasından si-
linmiş, yalnız Üzeyir bəyin adı saxlanılmışdı. Göstərilir 
ki, məlum səbəblərdən Fransada mühacirət həyatı yaşa-
mağa məcbur olmuş “həmmüəllif” yeni qurulmuş höku-
mət tərəfindən arzuolunmaz şəxs kimi qələmə verildiyin-
dən bu addım atılmışdı.   
          Bu yazılarda haradasa həqiqət var. Lakin məsələnin 
bir az aydınlaşdırılmasına ehtiyac duyulur. 
          Qeyd edək ki, Üzeyir bəyin məşhur “Leyli və Məc-
nun” operasının yaranmasında 17 yaşlı Ceyhun bəyin də 
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yaxından köməyi olmuşdur. Bu, Ceyhun bəyin arxivdə 
saxlanılan “İlk Azərbaycan operası necə yaranmışdı” xa-
tirə yazısında öz əksini tapıb. Xatirədə C.Hacıbəylinin 
Üzeyir bəy tərəfindən yazılan “Leyli və Məcnun” opera-
sının yaranmasında ona yaxından köməklik etdiyi göstə-
rilir. Lakin hansı köməklik? Görünür həmin köməklik, 
texniki işlərdə, yəni aktyorların tapılmasında, geyimləri-
nin seçilməsində tamaşanın yerini müəyyənləşməsində 
və s. idi. Xatirə yazıda 12 yanvar 1908-ci il tarixdə göstə-
rilən həmin tamaşada Ceyhun bəyin İbn Səlam və eyni 
zamanda Nofəl rolunda ilk dəfə səhnəyə çıxdığı da bildi-
rilir.  
         Təəssüflə qeyd edək ki, Ceyhun bəyin bu bitməmiş 
xatirə yazısına istinad edərək Üzeyir bəyin “Leyli və 
Məcnun”u  kiçik qardaşı ilə müştərək yazdığını iddia 
edirlər. Həmin iddiaya görə göstərilir ki, niyə sovet döv-
rünə qədər əsərin  müəlliflərindən biri Ceyhun bəy oldu-
ğu halıda, lakin sovet dönəmində onun adı müəllif kimi 
silinmişdi. Haqlı sualdır. 
       “Kaspi” qəzetinin 9 yanvar, 1908-ci ilin 7-ci sayında 
dərc edilən “Müsəlman həyatı mətbuatda” adlı  bir yazı-
da həmin sualın cavabı öz əksini tapıb: 
      “Eşitdiyimizə görə “Nicat” Müsəlman-Maarif Cəmiy-
yətinin dram heyəti tatar (müsəlman-A.K.) dilində ən 
yaxşı dram və opera əsərləri üçün müsabiqə elan edir. 
Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Ü.Hacı-
bəyovun tərtib etdiyi “Leyli və Məcnun” operasının nəşri 
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və quruluş haqqını almışdır. Bu müsəlman həyatında ilk 
operadır, özü də ayın 12-də Tağıyev teatrında oynana-
caqdır.  Çox maraqlı tamaşa olması gözlənilir. 
       Məşhur türk yazıçısı və şairi Molla Məhəmməd Fü-
zulinin “Leyli və Məcnun” fantastik poeması indiyə qə-
dər istifadə olunmamış mövzu olaraq qalırdı. Gənc kom-
pozitor Füzulinin şeirlərindən istifadə edərək bu mövzu-
da opera yazmışdı. Operada Şərq motivlərindən zövqlə 
istifadə edilmişdi. “Nicat” artıq opera artislərindən trup-
pa təşkil etmiş və müəllifin rəhbərliyi altında tamaşa ha-
zırlanır. Operaya böyük xərc sərf edilmişdir. Ümid edək 
ki, musiqini hərarətlə sevən müsəlman publikası ilk dəfə 
tatar (müsəlman– A.K.) dilində yazılmış operanı diqqət-
dən kənar qoymayacaq”. 
       Göründüyü kimi elanda yalnız Üzeyir bəyin adı çə-
kilməkdən əlavə, həm də “gənc kompozitor” (kompozi-
torlar yox) “müəllifin” (müəlliflərin yox) rəhbərliyi altın-
da ifadələri operanın bir nəfər tərəfindən yazıldığı aydın 
olur. 
       Yalnız bir məqamı oxucuların nəzərinə çatdırmaq is-
tərdik ki, Ceyhun bəyin musiqi istedadı olsa da, bu sahə-
də təhsili olmadığından təbiidir ki, notu da bilməzdi. 
Bəstəkar üçün də ən vacib məsələlərdən biri əsəri nota 
köçürməkdir. Əks təqdirdə belə bir əsəri hafizədə saxla-
maq və bir-bir tamaşada iştirak edən ifaçılara izah etmək 
insan qüvvəsi xaricindədir. Ən nəhayət bir məsələni də 
göstərmək lazımdır ki, 1908-ci ildən ömrünün sonuna ––
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1962-ci ilə qədər Ceyhun bəy bir musiqi bəstəkarı kimi də 
özünü göstərməmişdir. Əgər Ceyhun bəyin bəstəkarlıq 
qabiliyyəti olsaydı, yəqin ki, bir musiqi bəstələməklə bu 
sahədəki istedadını biruzə verə bilərdi. Qeyd edim ki, biz 
bunu deməklə Ceyhun bəyin Azərbaycan xalqı qarşısın-
da gördiyi əvəzsiz işlərinin üzərinə heç də kölgə salmaq 
fikrində deyilik. 
 

 
 

Soldan: Bülbül, Cabbar Qaryağdıoğlu və  
Qurban Pirimov 

 
       “Cabbar Qaryağdıoğlu” əsərini oxuyarkən qarşımız-
da “aləmi selə, suya bürüyüb qabağına qatan qüvvətli bir 
dağ çayının daşması” canlanır. Adı dünya musiqi alə-
mində E.Karuzo, F.Şalyapin kimi dahi müğənnilərlə ya-
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naşı çəkilən, “Şərq musiqisinin peyğəmbəri” sayılan Cab-
bar Qaryağdıoğlu haqqında məşhur müğənni, professor 
Bülbül demişdir: “Cabbar başdan-ayağa tarixdir. Onun 
həyatı Azərbaycanın musiqi tarixidir. Qaryağdıoğlu bö-
yük sənətkardır. O, altmış il öz gözəl sənəti ilə Azərbay-
can xalqına xidmət etmişdir”. 
       Əsərin hələ birinci nəşrindən sonra F.Şuşinskinin ya-
zılarına, çıxışlarına qısqanclıqla yanaşan bəzi “tənqidçi-
lər” məqam düşdükcə onu vurmağa, gözdən salmağa 
can atırdılar. Çünki F.Şuşinski nəinki o dövrdə, hətta hal-
hazırkı vaxtda belə, musqi tariximizin əvəzsiz araşdırıcı-
larından sayılır. Lakin yuxarıda qeyd etdiyimiz “tənqid-
çilər” isə öz əllərindən heç nə gəlmədiyini bildikləri hal-
da, Firidun bəyin zəhmətini yerə vurmağa can atırdılar.  

Fransanın məşhur din xadimi, Cenevrə yepiskopu, 
kilsə müəllimi, işgüzar qadınlar cəmiyyətinin qurucusu, 
ruhani həyatla bağlı yazıları ilə məşhur olan Fransua de 
Sal (1567-1622) yazırdı: “İnsanlar başqalarının qüsurlarını 
görməkdə qartallara, öz səhvlərini görməkdə isə göstə-
bəklərə bənzəyirlər”. Fransua de Salın fikirlərinə rəğmən 
F.Şuşinskinin “Cabbar Qaryağdıoğlu” əsəri haqqında 
musiqişünas Qubad Qasımovun (qeyd edək ki, Q.Qası-
mov Üzeyir bəyin bacanağıdır) arxivdə saxlanılan, qərəz-
lə yazılmış məqaləsinə cavab diqqətimizi çəkdi. 

Əsər haqqında mətbuatda tənqidi yazı çap olun-
duqda müəllifin subyektiv fikirləri ilə razılaşmayan kita-
bın redaktorları, məşhur bəstəkarımız Fikrət Əmirov və 
yazıçı Cəmil Əlibəyov məqalə müəllifinə cavab vermək 
məcburiyyətində qalmışlar. F.Şuşinskinin şəxsi sənədləri 
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arasında saxlanılan həmin məqalənin cüzi bir hissəsi ilə 
tanış olaq:  

“...Əsər haqqında “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti-
nin 5 dekabr 1964-cü il tarixli nömrəsində Qubad Qası-
movun dərc etdirdiyi yazıda da kitabın çıxması müsbət 
hal kimi qeyd olunur. Lakin xalaxətrin qalmasın söyləni-
lən bir-iki cümlədən sonra Qasımov yoldaş kitabın bütün 
faydalı cəhətlərinə göz yumaraq onu əsaslı-əsassız süngü 
ilə qarşılayır. Əlbəttə, bu qeyri-obyektiv tənqid haqqında 
susmaq da olardı. Zira müəllifin haqqının müdafiə olu-
nub-olunmaması əsərin dəyərini artırıb-əskiltmir. Lakin 
kitabın redaktorları kimi, həm də musiqi tariximizin ge-
niş, düzgün tədqiq edilməsinin zəruriliyini dərk edərək 
bu barədə fikrimizi bildirməyi yersiz hesab etmirik.  

Musiqi tənqidçisinin yanlış müddəalarını bir də 
onun xətrinə təkzib etmək lazım gəlir ki, Qubad Qasımov 
yoldaş uzun illərdən bəridir ki, Azərbaycan Dövlət Me-
marlıq və İncəsənət İnstitutunun musiqi şöbəsinə rəhbər-
lik edir. Və belə səhv əqidələr, bu və ya digər səbəb 
ucundan söylənilən qərəzli münasibətlər musiqi tariximi-
zin öyrənilməsinə əngəl törədə bilər”.  

Maraqlıdır! Qubad Qasımov nə üçün məqaləsində 
belə bir ölməz sənətkar haqqında yazılan əsərin musiqi 
tarixində hadisə olduğunu, müəllif qarşısına çox ciddi, 
məsuliyyətli vəzifə qoyulduğunu demək əvəzinə, əhə-
miyyətsiz “nöqsanları” qabartmağa üstünlük verib? Mə-
qalə müəllifinin həmin “nöqsanlar”dan ən ümdə saydığı 
F.Şuşinskinin Azərbaycan Memarlıq və İncəsənət İnstitu-
tunun  elmi arxivində istifadə etdiyi materialların qovluq 
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nömrələrini düzgün göstərməməsi idi. Lakin Q.Qasımov 
heç kimdən maliyyə köməyi almayan, öz xərci ilə müxtə-
lif şəhərlərin arxivlərinin tozunu uda-uda xalqımızın mu-
siqi tarixini araşdıran, onu yeni-yeni muğam sənətkarları 
ilə zənginləşdirən bir fədainin Azərbaycan xalqına verdi-
yi töhfələri xatırlamağı unudur. 
         İstifadə edilmiş materialların düzgün göstərilməmə-
sini bəzən təqdir etmək lazım gəlir. Çünki heç bir sənədlə 
tanış olmayıb, evindən kənara çıxmayan “alimlər” həmin 
hazır materialların harada yerləşdiyini xətt altında yazı-
lan mətndən götürür və “özününküləşdirir”. Sonra da 
“alim” həmin haşiyəni guya flan sənəd əsasında yazdığı-
nı iddia edir. Mən bunu öz praktikamdan bilirəm. İstinad 
etdiyim mənbənin yerini yazmış, adını alim qoymuş şəxs 
həmin mənbədən bəhrələnmişdi. Qovluğu açanda 
“alim”in bu sənədlə tanış olmadığı aydın olmuşdu. 

Bütün bu maneələrə, haqsız hücumlara baxmaya-
raq, F.Şuşinski gecə-gündüz arxivlərdə toz basmış, insan 
əllərinə həsrət qalan kağızları, cüngləri ələk-vələk edir və 
bizə məlum olmayan hadisələri, ustadlarımızın səsini, sö-
zünü kif basmış divarlar arasından qoparıb, gələcək nəslə 
çatdırmaq üçün tələsir. Bəzən də keçmişin şirinli-acılı 
günlərini görmüş, neçə-neçə məclislər, toylar yola salmış, 
başından tökülən  pullara etinasız yanaşmış el sənətkar-
larının söhbətinə qulaq asır və onların xatirələrinə qələmi 
ilə həyat verirdi. 

Qeyd edək ki, F.Şuşinskinin qələmə alıb, nəşr etdir-
diyi hər hansı bir əsər nədənsə bir çox “musiqişünaslar” 
tərəfindən qısqanclıqla qarşılanır. Hər dəfə növbəti əsəri 



Aslan Kənan 

 

 

 

 

 

72

bu cür şəxslər tərəfindən yerli-yersiz tənqidə məruz qalır. 
Biz tədqiqatçının sonrakı əsərlərinə və şəxsən özünə qarşı 
belə haqsızlıqlarla üzləşəcəyinin şahidi olacağıq.  

F.Şuşinski “muğam mülkünün sultanı” Xan Şuşin-
ski haqqında kifayət qədər məqalələr yazsa da, bu yazılar 
musiqişünası qane etməmiş, onun haqqında daha geniş 
əsər yazmaq fikrinə düşmüşdü. Nəhayət, onun 1989-cu 
ildə qələmə aldığı, Xanın həyat və yaradıcılığını əks etdi-
rən “Xan Şuşinski” adlı monoqrafiyası oxucuların ixtiya-
rına verildi... 

F.Şuşinski məqalələrinin birində qeyd edirdi ki, Xa-
nın əvəzolunmaz səsini ilk dəfə 1936-cı ildə əmisi qızının 
toyunda dinləmiş, həmin vaxtdan da onun vurğunu ol-
muş və bu səsin sahibi ilə sonralar 30 il dostluq etmiş-
dir... 

Xanəndənin xatirələrindən aydın olur ki, anası ölən-
də İsfəndiyarın 10 yaşı var idi. Evdə 14 uşaq olublar. La-
kin onlardan üç uşaq qalıblar. Xan, qardaşı Allahyar, ba-
cısı Rüxsarə. Xan bir müddət gah dayısı, gah xalası, gah 
da bibisinin himayəsi altında yaşayıb. O, 9 yaşında Mirzə 
Dadaşın mədrəsəsinə getmişdi. 5 il oxuduqdan sonra 
mədrəsənin xərcini ödəyə bilmədiyi üçün məktəbdən xa-
ric olunur. Bir gün əmisi Baxış ağa o zaman məşhur olan 
İslam Abdullayevin qrammofon valını alıb, evə gətirir. O 
gündən İsfəndiyar həmin valda İslamın “Segah”ına qu-
laq asdıqca heyrətini gizlədə bilmirdi. Ən böyük arzusu 
da bu böyük el xanəndəsi kimi oxumaq idi. 

Onu da qeyd edək ki, İsfəndiyarın ilk musiqi müəl-
limləri Cabbar Qaryağdıoğlunun, Şəkili Ələsgərin, Keçə-
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çioğlu Məhəmmədin və Seyid Şuşinskinin oxuduğu val-
lar olub. Lakin nədənsə bunların içərisində musiqişüna-
sın qeydinə görə xanəndənin ürəyini riqqətə gətirən yal-
nız İslamın:  
  

Gülə aşiq olan bülbül düşməsin gülşəni yadə, 
Əbəs cəh-cəh sənə haram olsun bu dünyada,– 

rədifi ilə başlanan qəzəlin “Segah” üstündə oxuması idi.  
       Firidun Şuşinski Xan haqqında məqalələrinin birində 
yazır ki, Aslan ağa bir gün Qarabağın Xanqərvənd kəndi-
nə bacısı oğlu Balanın toyuna gedir. İsfəndiyarı da özü ilə 
aparmalı olur. Toyda xanəndənin əynində bahalı çuxa, 
başında gümüşü papaq, belində qızıllı toqqa, əlində yan-
ları sədəfli bir qaval var idi. Biləndə ki, xanəndə o günü 
səsini qrammofon valında dinlədiyi və canlı eşitmək ar-
zusunda olduğu İslamdır, ixtiyarsız olaraq həyəcan ke-
çirməli olur. Qəlbində həmişə təkrar etdiyi gizli bir sirr 
yenidən səslənir. 
      –Kaş, mən də İslam kimi oxuya biləydim!  
      İslam “Segah”ı başa vurandan sonra Aslan ağa xahiş 
edir ki, o, oğlunun oxumağına qulaq assın. Böyük məm-
nuniyyətlə razılıq verən sənətkar bu gənci dinlədikdən 
sonra artıq sevincini gizlədə bilmir. Atasından oğlunu 
ona şəyird verməsini xahiş edir. Ata uşağın hələ kiçik ol-
duğunu bildirir. Lakin bir müddətdən sonra onun xahişi-
ni yerinə yetirəcəyinə söz verir. 

Bir neçə ildən sonra Şuşada Aslan ağa ilə rastlaşan 
İslam İsfəndiyarı soruşur və eyni zamanda vaxtilə arala-
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Əbülhəsən xan 

rında olan söhbəti ona xatırladır. Aslan ağa verdiyi sözə 
əməl edir.  
       Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yenicə qurulan 
günlərində Qarabağ kəndlərinin birinə İslamı toy məcli-
sinə dəvət edirlər. Məclisin başlamasına bir qədər qaldı-
ğından həyətdə göy çəmənlikdə oturmuş İslam pəncərə-
dən qrammofon valını görür. O, ev sahibindən xahiş edir 
ki, nə qədər, məclis başlamayıb, qrammofon vallarından 
oxutdursun. Ev yiyəsi etiraz etmir. O, təbrizli Əbülhəsən 
xanın ifasında “Kürdü-Şahnaz”ı oxutdurur. Muğam bit-
dikdən sonra İslam üzünü İsfəndiyara tutub, ayə, gəlsənə 
sən də “Kürdü-Şahnaz” oxuyasan, –– deyir. 

Elə bil İsfəndiyar bu sözə 
bənd imiş. O, tar və kamança-
nın müşayiəti ilə oxumağa 
başlayır. Əbülhəsən xanın vur-
duğu bütün guşə və xalları 
təkrar edir. Muğam bitdikdən 
sonra İslam heyrət içində üzü-
nü camaata tutub: 
       Əsl Xan bu imiş ki!* –– de-
yir. 
  Bir anlığa heyrətlənmiş 

qonaqlar bu sözdən sonra İs-
fəndiyarı alqışa bürüyürlər. O 
gündən İsfəndiyar Xan Şuşinski kimi bütün eldə, obada 
tanınmağa başlayır, məclislərin yaraşığına çevrilir. Hamı 
onu öz məclislərində görmək istəyir. Bəzən Xanı məclis-
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lərinə dəvət etmək üçün narazılıqlar da olurdu. Ümu-
miyyətlə, Xanı məclisinə dəvət edən şəxsin özündə bir 
qürurluq duyulurdu. 
Xan Şuşinskiyə  aid olan arxiv sənədlərindən aydın olur 
ki, o, 1933-cü ilin sonlarında dövlət əhəmiyyətli konsert-
də çıxış etmək üçün Bakıya dəvət olunur. Həmin konser- 
 

     *(Arxiv sənədlərindən aydın olur ki, Xan Şuşinskiyə 
“Xan” adı Qarabağın Novruzlu kəndində verilib). 
tin sonuncu nömrəsini oxumaq Xan Şuşinskiyə və Cab-
bar Qaryağdıoğluna həvalə edilir. Bu iki böyük sənətkarı 
məşhur tarzən Qurban Pirimov müşayiət edirdi. Həmən 
hadisəni qələmə alan Firidun Şuşinski qeyd edir ki, Cab-
bar əmi “Heyratı”nı başlayıb ayaq verən kimi hamı onu 
alqışlara qərq etdi. Sonra o, “Üzzal” üstündə oxuyanda 
Xan artıq həyəcan keçirir, lakin buna baxmayaraq, ustad 
xanəndənin yolunu çəkinmədən davam etdirirdi. Bu hey-
rətamiz səsi eşidən zaldakı tamaşaçılar ayağa qalxıb, Xa-
nı alqışlamağa başladılar. Daha sonra Cabbar əmi “Hey-
ratı”n üstünü tarın “Üzzal” pərdəsindən götürərək mü-
rəkkəb, çətin, həm də şirin zəngulələr vurdu.  
     Bu, Şərq musiqisində hələ heç kimə müyəssər olma-
yan həm ustalıq və həm də cəsarət idi. Çünki Cabbar əmi 
elə bir pərdəyə qalxmışdı ki, indiyə kimi nə konsertlərdə, 
nə də qrammofonda oxunmamışdı. Bunun cavabını ver-
mək üçün Xanın səsinə elə bil yeni bir qüvvət gəldi. Hə-
min zəngulələri eynilə vurmaqdan savayı, hələ bir-iki 
pərdə də yuxarı qalxanda nəinki salondakılar, hətta Cab-
bar əminin özünü belə heyrət bürüdü. Salonda alqış səs-



Aslan Kənan 

 

 

 

 

 

76

ləri kəsmək bilmirdi. Bu zaman Cabbar əmi üzünü Qur-
bana tutub uca səslə: 

– Qurban, and olsun atamın goruna, Xanı özüm 
qəsdən imtahana çəkdim ki, görən, məndən sonra “Hey-
ratı” oxuyan olacaqmı? İndi yəqin etdim ki, rahat ölə bi-
lərəm – sonra üzünü Xana tutub dedi: 

– Halal olsun sənə, ay bacıoğlu! Ancaq səsindən 
muğayat ol. Gələcəyin ən böyük və gözəl oxuyanı görü-
rəm səni! 

Bu sözlərdən sonra yenidən alqış sədaları salonu 
bürüdü. 

Bir çox şairlərin muğam ifaçıları ilə dostluğu tarix-
dən məlumdur. Bu da təbiidir. Hər şair muğam ifaçıları 
ilə yaradıcılıq əlaqələri yaradaraq onlar üçün şeirlər, qə-
zəllər yazır, ifaçı da öz növbəsində konsertlərdə, el şən-
liklərində oxuyur. Buna misal olaraq S.Ə.Şirvani “Azər-
baycan tarının atası” Sadıqcanla, məşhur xanəndə Mirzə 
Məmmədhəsənlə, XIX əsrin ustad sənətkarları Hacı Hüsü 
Səttarla, Seyid Şuşinski Hüseyn Cavidlə, Cabbar Qaryağ-
dıoğlu Mirzə Ələkbər Sabirlə dostluq əlaqələri yaratmış-
lar. Belə sənətkarlardan biri də Xan Şuşinskidir. O, Azər-
baycanın xalq şairi Səməd Vurğunla uzun zaman dostluq 
etmiş, onun şeirlərini ifa etdiyi muğama daxil etmişdi. 
Şair özünün məşhur “Azərbaycan” şeirində Xanın adını 
çəkməklə dostluğunu bir daha bəyan etmişdi. S.Vurğu-
nun elə bir məclisi olmazdı ki, Xansız keçsin. 

F.Şuşinski Xan Şuşinski ilə Səməd Vurğunun son gö-
rüşünü belə xatırlayır: 
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 S.Vurğun Xan Şuşinskinin səsinə, sənətinə məftun idi. 
Onun Bakıda, istərsə də Qarabağda qurduğu məclisləri 
Xansız keçməzdi. Səməd hara dəvət olunsa idi, çox vaxt 
Xanı özü ilə aparardı. Bu iki dostun son görüşləri 18 iyul 
1955-ci ildə Şuşada “İsa bulağı”nda olmuşdur.        
       Səməd məni xanın dalınca Ağdama göndərdi. Mən 
Səmədin 09-61 nömrəli “Pobeda” markalı maşını ilə Ağ-
dama Xanın dalınca getdim. Ağdamda mənə dedilər ki, 
Xan “Əhmədavar kəndi”ndədir. Mən kəndə gələndə gör-
düm ki, Xan tut ağcının altında oturub tut yeyir.  

 

 
Firidun Şuşinski və Xan Şuşinski 

 
        Məni görcək təəccüblə: 

– Boy, ə, Firi bala (Xan çox vaxt nəvazişlə məni belə ça-
ğırardı), sən hara, bura hara? 

– Yol azmışam, – dedim. 
– Ay canım, sən bijin birisən, yol azmazsan, – sonra 

yarı ciddi halda səsləndi: 
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 –Xeyir ola? 
– Dostun gəlib səni İsa bulağında gözləyir. 
Çox maraqlıdır ki, Xan soruşmadı ki, hansı dostum. 

Dərhal bildi ki, söhbət Səməd Vurğundan gedir. 
Sonra başını bulayıb, çiyinlərini çəkdi və gülümsəyə-

rək dilləndi: 
–  Ay canım, Səməd ovcunun içini iyləmişdi, nə bildi 

ki, mən buradayam? 
– Xan, maşın gözləyir, vaxt keçir. Tərpənmək lazımdır, 

– deyib onun qolundan tutdum, kənddən çıxdıq... 
İsa bulağında bu iki dost elə səmimi, elə mehriban qu-

caqlaşdılar ki, elə bil uzun illər bir-birinin həsrətində olan 
doğma qardaşlar görüşürdülər.... 

Məclis qızışdı. Xan Səmədin ən çox sevdiyi “Mirzə 
Hüseyn” segahını oxudu. Özü də Səmədin “Dünya” rə-
difli şeirini muğam üçün mətn seçmişdi. 
 

                    Bir də görürsən ki, açılan solur, 
       Düşünən bir beyin bir torpaq olur. 

            Bir yandan boşalır, bir yandan dolur, 
 Sirrini verməyir sirdaşa dünya. 

 
       Şeir misra-misra səsləndikcə meşənin hər yanından 
“Ay can, ay can”, “min yaşa”, “şairə eşq olsun” sədaları 
ucalırdı. Şübhəsiz, o günü İsa bulağının başqa bir görkə-
mi var idi. Sərin meşə, soyuq bulaq bir yandan da Xanın 
gözəl səsi, Səməd Vurğunun şair nəfəsi İsa bulağına baş-
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qa gözəllik verirdi. Məclisin axırında Xan Səməd Vur-
ğundan xahiş etdi ki, bir-iki ağız desin. Yaxşı yadımda-
dır. Səməd Vurğun tarzənə müraciət etdi: 

    – Ayə, Allahyar o tarı “Yetim segah” üstündə köklə, 
bəri ver. 

      Səməd Vurğun tarı döşünə basıb sarı simlərdə gə-
zişdi. Bir qədər keçməmiş meşəni yanıqlı və həzin səs bü-
rüdü. Bulaq ətrafındakı səkilərdə dincəlməyə gələn yüz-
lərlə adamlar bizim səkini dövrəyə aldılar. Hamı heyrətlə 
Səmədi dinləyirdi. Səməd Vurğun son dərəcə aydın dik-
siya ilə Aşıq Ələsgərdən oxuyurdu... 

Səməd segahı pəsdən oxuyub qurtaranda meşəni alqış 
bürüdü. Xanın: 

– Ay Səməd, axı sən Vaqifi çox sevirsən, bəs niyə Va-
qifdən yox, Ələsgərdən oxudun? – sualını eşidən Səməd 
dərindən ah çəkib dedi: 

– Ay Xan, Vaqif də bizimdir, Ələsgər də. Hər ikisi bö-
yük sənətkardır. Amma nədənsə xəyalımı gəzdirən Qara-
bağ dağlarını seyr etdikcə istər-istəməz Ələsgərin “Dağ-
lar” şeiri yadıma düşdü. Xüsusilə böyük ustadın bu söz-
ləri vəcdə gətirdi: 

 
         Nə oldu səndəki qurğu, busatlar? 

                     Ariflər görərsə tez bağrı çatlar. 
     Mələşmir sürülər, kişnəmir atlar, 
     Niyə pərişandır halların, dağlar? 
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                          Hanı səndəki, o yaylayan ellər? 

      Görəndə gözümdən car olur sellər, 
Nə oldu səndəki türfə gözəllər? 

   Sancılmır buxağa güllərin, dağlar! 
 

Səməd Vurğun Ələsgərin misraların dedikcə bu za-
man Allahyar tarı ondan alıb “Kəsmə şikəstə” çalmağa 
başladı. 

Xan isə həmin sözləri şikəstə üstündə oxudu. O günü 
Səməd Vurğunun İsa bulağında qurduğu məclis gecədən 
xeyli keçənədək davam etdi. Lakin heç kəs güman etməz-
di ki, bu günkü məclis Xan ilə Səməd Vurğunun son 
məclisi idi. Bir də bu iki nəğməkar görüşməyəcəklər. Bu 
hadisədən 9 ay sonra Səməd Vurğun dünyadan vaxtsız 
köçdü... 

      Fikrimi Firidun Şuşinskinin Xan haqqında qəlbinin 
dərinliyindən gələn daha bir səsə yönəltmək istərdim:  

“Xanın Bakıdakı konsertləri daha təmtəraqlı, daha 
qələbəlik olardı. Hələ Xan Bakıya gəlməmişdən bir ay qa-
baq şəhərin görkəmli yerlərinə, küçə və meydançalarına 
iri afişalar vurulardı. Qəzetlərdə qabaqcadan elanlar veri-
lərdi. Bir sözlə, şəhər böyük bir canlanmaya, hərəkətə sə-
bəb olardı. Lakin bu konsertlərə bilet tapmaq heç də asan 
deyildi. Filarmoniyanın kassası qabağında bilet üçün 
növbəyə duranların iki cərgəsindən biri “Azneft meyda-
nı”na, o biri isə Bakı Sovetinə çatardı. Qayda-qanun ya-
ratmaq üçün atlı milisə (polis–A.K.) müraciət edərdilər. 
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Hamı çalışardı ki, bu qeyri-adi səsi dinləsin, Xanın təkra-
rolunmaz camalına tamaşa etsin. 

Şərqin böyük mütəfəkkiri, şeyx Sədidən soruşublar: 
–  Gözəl səs qiymətlidir, yoxsa, gözəl camal?  
Böyük şair fikirləşmədən cavab verib: 
–  Gözəl səs gözəl camaldan üstündür. 

Şübhəsiz ki, Şeyx Sədi bir anlığa qəbirdən başını qaldırıb, 
Xanın hüsn-camalına baxsaydı, mütləq belə deyərdi: 

––Gözəl camal heç də gözəl səsdən əskik deyil. 
         Bax, Xan belə Xan idi. O, həm muğamın, həm də gö-
zəlliyin Xanı idi. Dünyaya çox xanlar gəldi-getdi... Lakin 
bircə Xan qaldı. O da bizim muğamın Xanıdır. Hacı Hü-
sü: “Dünyada səs də, sənət də mənimdir” dedisə, bu sə-
nəti daha yüksəklərə qaldıran Xan oldu. 
 Əgər Cabbar Qaryağdıoğlu vocal sənətinin bünövrəsini 
qoydusa, bu əzəmətli binanın kərpiclərini çiyinlərində 
daşıyan Xan oldu. Əgər Seyid Şuşinski muğamatın camı-
nı doldurdusa, onu başına çəkən Xan oldu. Segah İslam 
ürəkləri titrədən segahları ilə səhər bülbüllərini yuxudan 
oyatdısa, bülləri öz sehirli, incə cəhcəhi, zəngulələri ilə 
susduran da Xan oldu... ”  
          Bizə elə gəlir ki, Xan Şuşinskiyə bundan yüksək 
qiymət verməyə qələm aciz olar.  

Cabbar Qaryağdıoğlundan sonra Azərbaycan musi-
qi tarixində müstəsna xidmətləri olmuş nadir ifaçılardan 
biri də Seyid Şuşinskidir. Cabbar Qaryağdıoğlu bu böyük 
sənətkara qulaq asandan sonra heyrətlənmiş və demişdir 
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        F.Əmirov, Q.Pirimov 
 və S.Şuşinski 

“Seyid Şərq musiqisinin incisidir”.  F.Şuşinski düşünür-
dü ki, əgər bu ölməz sənətkarların həyat və yaradıcılığı-
na, keçdikləri yollara cığır açmasa, çətin ki, ondan sonra 
bu ağır yükün altına girməyə cəsarət edən tapıla. Etibar-
sız həyat isə “yoluna” davam edirdi. Çünki həyat insanı 
dünyaya gətirdiyi kimi, aparacağını da öncədən xəbər 

vermirdi... 
 F.Şuşinski Cabbar Qar-

yağdıoğlu haqqında əsərini 
yazmaq qərarına gəlir  F.Şu-
şinskinin arxivində saxlanı-
lan şəxsi sənədləri nəzərdən 
keçirdikcə məlum olur ki, o, 
ustad sənətkarı hər dəfə din-
lərkən müəyyən qeydlər edir, 
onunla etdiyi müsahibələri 
dəftərçəsinə köçürürmüş. 
Məhz bunun nəticəsində Se-
yid Şuşinski haqqında yazıl-
mış əsər tez bir zamanda 
oxucuların ixtiyarına verilir. 

       Bu əsərdən əvvəl F.Şuşinski XIX əsrin ortalarından 
başlayaraq Qafqazda, həmçinin Şərq ölkələrində tanın-
mış müğənni və xanəndələr barəsində axtarışlar aparmış, 
neçə-neçə tarixi sənəd əsasında Sadıqcan, Keçəçioğlu Mə-
həmməd, Mirzə Muxtar, Məşədi İsi, Salyanlı Şirin, Keş-
tazlı Həşim, Əbdülbaqi Zülalov (Bülbülcan), Zabul Qa-
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sım, Hacı Hüsü, Cabbar Qaryağdıoğlu, Malıbəyli Həmid, 
Seyid Şuşinski, Bülbül və başqa sənətkarlar haqqında 
yazdığı məqalələri respublikanın qəzet və jurnallarında 
müntəzəm dərc etdirmişdir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ayaq üstə F.Şuşinski, Y.Məmmədov, 
T.Qasımov oturanlardan S.Şuşinski, B.Mansurov, və b. 

   
    Kitabda müəllif Seyid Şuşinskinin keçdiyi böyük bir 
həyat yoluna nəzər yetirir. Müxtəlif məclislərdə muğam 
ifaçısı kimi onun sevinclə və alqışlarla qarşılanması əsər-
də öz əksini tapıb. Müəllif S.Şuşinskini Azərbaycan mu-
ğamlarının incəliklərini dərindən bilən, “Çahargah”ı, 
“Bayatı İsfahan”ı, “Mahur”u və başqa muğamları böyük 
məharətlə ifa edən mahir sənətkar olduğunu göstərir. Tə-
sadüfi deyil ki, böyük bəstəkarımız Fikrət Əmirov çıxışla-
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rının birində Seyid Şuşinski haqqında ürək sözlərini belə 
ifadə etmişdi:  

 “...əgər Cabbar Qaryağdloğlu xalq musiqisinin dü-
şünən beyni idisə, Seyid Şuşinski bu  musiqinin çırpınan 
ürəyi idi. Mən fəxrlə deyə bilərəm ki, “Şur” və “Kürdü 
ovşarı” simfonik muğamlarını yazarkən Seyid Şuşinski-
nin mənə yaxından köməyi olmuşdur. Seyid  Şərq musi-
qisinə dərindən bələd olmaqla, həm də qayğıkeş müəllim 
və gözəl insan idi. Seyid xoşbəxt bağbandır. Onun iste-
dadlı tələbələri hazırda opera teatrında və filarmoniya-
mızda öz gözəl səsləri ilə bizi heyran edirlər. ”. 
      Hələ keçən əsrin əvvəllərində Tiflisin azərbaycanlılar 
yaşayan məhəlləsində bir klub açılır. Klubun açılışı günü 
Seyid Şuşinski tarzən Məşədi Zeynalın müşayiəti ilə 
“Mahur” oxuyur. Əldə edilən pulu Seyid həmin kluba 
hədiyyə verir. O, klubda oynadığı bir çox rollara görə qo-
norar alır, orda fəaliyyət göstərən Müsəlman Dram Cə-
miyyətinin aktyorlarına yardım edir. “Molla Nəsrəd-
din”in ağır günlərində S.Şuşinski jurnalın çıxması üçün 
yardım etməklə bərabər, onun redaktoru Cəlil Məmməd-
quluzadəyə 200 manat qızıl pul da verir. Qeyd edək ki, 
Seyid şəxsi mənafeyini güdən sənətkarlardan olmamışdı. 
Seyid Şuşinski olduqca səxavətli adam idi. O həmişə 
Azərbaycan teatrına və aktyorlarına maddi yardım etmiş, 
onların güzəranı ilə maraqlanmışdı. O, Bakıya gələndən 
sonra da burda olan aktyorlarla əlaqə saxlayır, onlara 
maddi yardım edərdi. Seyid Şuşinskinin Azərbaycan mə-
dəniyyəti tarixində xidmətləri unudulmazdır.  
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       Məşhur tarzən Qurban Pirimovun arxivdə saxlanılan 
xatirələri maraq doğurmaya bilmir: 

 “Seyidlə Şuşanın Mirzələr kəndində toyda idik. 
Hava isti idi. Seyid oxuyandan sonra üstündə rus çarının 
şəkli olan bir neçə palazqulaq beşyüzlükdən ona şlyapa 
düzəldib, papağın əvəzinə başına qoyub dedilər: 

  

                  
               Soldan  Q.Pirimov və F.Şuşinski  

  
– Ağa, hava istidir. Bu kağız şlyapanı qoy ki, sərin ol-
sun”.  

F.Şuşinski göstərir ki, Seyidin ustad xanəndələrə 
xas olan xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, həm bəmdə, 
həm ortada, həm də zildə məharətlə oxuyarmış. O, musi-
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qi mədəniyyətimizin inkişafında mühüm rol oynamış və 
bütün yaradıcılıq fəaliyyəti xalq musiqisinə bağlı olmuş-
dur. 

Professor Qulu Xəlilov “Seyid Şuşinski” əsərinə ver-
diyi rəydə yazır:  

“Seyid Şuşinski Qarabağın, Şuşanın, bütünlükdə 
Azərbaycanın səmasında Cabbar Qaryağdıoğludan sonra 
yanan, şölə saçan ən parlaq ulduzlardan – xanəndələrdən 
olmuşdur. Yaxşı cəhətlərdən biri də budur ki, müəllif bu 
səsin sehrini-sirrini təhlil edərkən xalqın qonaqpərvərliyi, 
ürəyiaçıqlığı, səxavəti, musiqisənət duyumu, dostluğu, 
saflığı, dəyanəti barədə də zəngin məlumat verir, nənələ-
rimizin, babalarımızın evdarlığından, biş-düşündən, pə-
yəsindən, zəhmətə qatlaşmalarından və Seyid Şuşinski-
nin 1908-ci ildən başlayaraq möcüzəli səsinin dalğa-dalğa 
bütün Azərbaycana, Zaqafqaziyaya, Şərqə yayılmasından 
və bu səsin sehrinin ürəkləri necə fəth etməsindən həvəs-
lə söhbət açır. 

...Firidun Şuşinskinin haqqında söhbət açdığımız 
“Şərqin musiqi incisi” barədə qələmə aldığı  kitabı ən 
yaxşı töhfədir”.  

Seyid Şuşinski Azərbaycanda Cabbar Qaryağdıoğ-
lundan sonra yanan, şölə saçan ən parlaq ulduzlardan – 
ifaçılardan olmuşdur. 

Kitabdakı xatirələrdən birinə müraciət edək. Ustad 
sənətkar Segah İslam Seyidin hələ ilk çıxışlarından, yəni 
1908-ci ildə Şuşada, yay klubunda oxumasından bəhs 
edərək demişdi: 
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     – Bir gün şəhərin yay klubunda böyük konsert oldu. 
Bu konsertə Qarabağın məşhur xanəndələrilə birlikdə 
mən də dəvət olunmuşdum. Bilet tapa bilməyənlər klu-
bun ətrafındakı böyük evlərin damına, “Üçmıx”ın başına 
və “Gavur qalası”nın ətəyinə yığışaraq konsertin başlan-
masını səbirsizliklə gözləyirdilər. Axşam saat 9-da kon-
sert başlandı, Cabbar, Qasım, Məşədi Məmməd, Həmid 
və Keçəçi oxuduqdan sonra konserti idarə edən Azad 
bəy Əmirov gənc Seyidin “Mani” oxuyacağını elan etdi. 
Tarzən mizrabı tarın simləri üstündən götürməmiş klu-
bun səhnəsindən elə bir səs ucaldı ki, bütün musiqiçilər 
yerlərində quruyub qaldılar… 19 yaşlı gəncin belə bir us-
talıqla bir muğamdan başqa bir muğama keçməsi, doğru-
su, mənə möcüzə kimi göründü. Seyid tarın son pərdələ-
rindən aşağı enərək təkrar zəngulələr vuranda Cabbar 
əlindəki qavalı kənara tullayaraq böyük bir heyrət içəri-
sində Seyidə tamaşa edirdi. Bu zaman gördüm ki, Keçəçi-
oğlu əllərini yuxarı qaldırıb deyir: 
      “Bari ilahi, bu, nədir? Bu, nə aləmdir? Şükür sənin ya-
ratdığına! İndi bildim ki, Həzrət-Davud (Şərqdə gözəl səs 
rəmzi – A.K.) doğru imiş”.  

Söhbətə qarışan Malıbəyli Həmid özünü saxlaya 
bilməyib, başını buladı: “Əşşi, nə danışırsan? Həzrət Da-
vud sağ olsaydı, onun özü belə səsə heyran qalardı”. 
           Başqa bir xatirədə qeyd edilir ki, məşhur Bakı mil-
yonçusu Şəmsi Əsədullayevin qızının toy məclisində 21 
min qonaq dəvət olunubmuş. Bu toyda məşhur xanəndə 
C.Qaryağdıoğlu da iştirak edirmiş. S.Şuşinski burda elə 
bir nəfəslə oxumuşdu ki, C.Qaryağdıoğlu qiymətli qava-



Aslan Kənan 

 

 

 

 

 

88

lını ona bağışlamış və ağlamışdı. Milyonçu Hacı Zeyna-
labdin Tağıyev bundan heyrətlənib soruşmuşdu: 

– Cabbar kişi, Seyidə qavalı bağışladın, bu, çox xo-
şuma gəldi. Doğrudan da, Seyid gözəl oxudu. Bəs ağla-
maq nə üçün? 

C.Qaryağdıoğlu gözlərin yaşını silib, cavab vermişdi: 
      – Hacı, Seyidin oxumağı məni o qədər məftun etdi ki, 
sevindiyimdən özümü saxlaya bilməyib qəhərləndim. Siz 
yəqin fikir vermədiniz. O, “Hisar-müxalif” oxuyanda nə-
inki boğazda xırda qaynatmalar etdi, hətta burnunda be-
lə, oxuyub zəngulə vurdu. 40 ildir xanəndəlik edirəm, 
mən hələ bütün Şərqdə burnunda oxuyan xanəndəyə rast 
gəlməmişəm. Bu, muğam tarixində misli-bərabəri olma-
yan ustalıq və cəsarətdir. Mən muğam xəzinəsinin sirləri-
ni yalnız Seyidin oxumağında dərk etdim. Seyid Şərq 
musiqisinin incisidir! 

 
HAŞİYƏ: 

         Bir dəfə yolum Azərbaycan Respublikası Dövlət Səs 
Yazıları Arxivinə düşdü. Arxivin direktoru Xalidə Fərə-
cullayevadan arxivdə olan ən qədim səs yazılarından da-
nışmağı xahiş etdim.  

O qeyd etdi ki, mühafizəxanalara, iş otaqlarına nə-
zər yetirdikcə qədim qrammofon vallarının, karton qutu-
larda səliqə ilə saxlanılan fotosənədlərin, videosənədlə-
rin, videoyazıların, qədim musiqi qutusu, patefon, qram-
mofonların, əsrimizin son nailiyyətləri olan audio və vi-
deocihazlarının, bir sözlə, dünənlə bu günü qovuşduran 
ecazkar səs xəzinəsinin sehrinə düşürsən. Bu müqəddəs 
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səs xəzinəsində neçə-neçə görkəmli şəxsin canlı səsi, nə-
fəsi yaşayır. İllərin uzaqlığını, sahiblərinin həyatda yox-
luğunu unutduran bu səslər qarışıq dövrümüzün, dövlət 
çəkişmələrinin, maddi çətinliklərin vurduğu ağır zərbə-
lərdən qorunub. Elm, incəsənət, siyasət sahəsinin nadir 
şəxsiyyətləri haqqında yazılan kitablardan, qorunub-sax-
lanılan fotoşəkillərdən daha təsirli, daha qiymətlidir bu 
fono və videosənədlər. Çünki bu sənədlərdə “yaşayan” 
insan canlıdır. 

Sonra Xalidə xanım sözünə davam edərək göstərdi 
ki, arxivin ən qədim sənədi XIX əsrin ikinci yarısına 
aiddir. Bərk sıxılmış deşikli kartondan olan bu val “Hera-
fon” adlı cihazda səsləndirilir. Valın kənarında rus dilin-
də mürəkkəblə XIX əsrdə yaşamış dünya şöhrətli avstri-
yalı bəstəkar İohann Ştrausun “Qaraçı baron” və “Polka-
mazurka” sözləri qeyd edilib. Sənədin qiyməti yalnız 
onun yaşında deyil, həmin yazı dramaturgiyamızın bani-
si Mirzə Fərtəli Axundovun dəst-xəttidir. Bu, böyük ədi-
bin dünya mədəniyyəti ilə yaxından maraqlanmasını 
göstərən sübutdur. Həmin val dramaturqun Şəki şəhərin-
dəki ev-muzeyindən gətirilmişdir. 

O həmçinin arxivdə musiqi xəzinəsinin incilərindən 
olan xeyli miqdarda qrammofon valları olduğunu da 
qeyd etdi. Həmin qrammofon valları dünyanın müxtəlif 
səsyazma studiyaları – Parisin “Pate” (“Pate” – fransalı 
iki qardaşın soyadıdır. “Patefon”u iki qardaş ixtira etdi-
yinə görə bu cihazlar həmin qardaşların soyadı ilə adlan-
dırılmışdır), – Riqanın “Qrammofon”, Tiflisin “Monarx – 
Rekord”, Bakının “Qrammofon – Rekord”, Varşavanın 
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“Sport – Rekord”, Kiyevin “Ekstrafon” və başqa şirkətlər 
tərəfindən istehsal edilmişdir. Burda digər Azərbaycan 
musiqi ustadları ilə birgə Cabbar Qaryağdıoğlu, Seyid 
Şuşinski kimi korifey sənətkarlarımızla yanaşı hərdən us-
tad sənətkarların məclislərinə yığılan, bir-iki ağız deyən, 
Qədirbalanın (Əbdülqədir Cabbarov) da qrammofon valı 
qiymətli bir sənəd kimi saxlanılmaqdadır.  

Qeyd edək ki, arxivin “Qızıl fondu”nun əsasını təş-
kil edən bu səs inciləri keçən əsrin əvvəllərində yazılıb. 
Maraqlıdır ki, Cabbar Qaryağdıoğlu və bir çox xanəndə-
lər birgə “Gülə-gülə”, “Eşq atəşi”, “Vətən şarkısı”, “Mən 
bir türkəm” və başqa xalq mahnılarını xorla oxuyub vala 
köçürmüşlər. 

 

 
Xalidə xanım Fərəcullayeva 
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       Bu sətirləri yazarkən ixtiyarsız olaraq “Mən bir tür-
kəm” təsnifi ilə əlaqədar bir hadisəni xatırlamalı oldum. 

Azərbaycanda repressiyaya məruz qalmış insanlar 
haqqında kitab üzərində işləyirdim. Təhlükəsizlik Xid-
mətinin arxivinin əməkdaşından görkəmli yazıçı Böyüka-
ğa Talıblının şəxsi qovluğunun gətirilməsini xahiş etdim.  

 Qovluğu vərəqlədikcə hər dəfə olduğu kimi həyə-
can məni bürüyür, bütün repressiyaya məruz qalmış gü-
nahsızların sızıltısı, ah-naləsi qulağımdan çəkilmirdi. Bu 
zaman sənədlər arasında yazıçının evindən götürülüb 
müsadirə edilmiş iki əşyayi-dəlil  diqqətimi cəlb etdi.  

Axtarış zamanı Sovet hökumətinə “zidd olan” 
“Mən bir türkəm” təsnifinin valı və xaricdə ağqvardiyaçı-
lar tərəfindən nəşr olunan “Qırmızı terror” kitabı aşkar 
edildi. Müstəntiq evindən tapılmış əşyaların ona kimlər 
tərəfindən verilməsini soruşduqda, B.Talıblı həmin təsni-
fin 1925-ci ildə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının musiqi 
mağazası tərəfindən verilən valların arasında olduğunu 
və ona heç bir əhəmiyyət vermədiyini bildirir. Səbəb də 
onu göstərir ki, vəzifə və sənətilə əlaqədar olaraq mağa-
zadan verilmiş vallara qulaq asa bilməyib. Kitaba gəldik-
də, Azərbaycan SSR Kommunist bolşeviklər Partiyasının 
ikinci katibi Sultanov tərəfindən ona göndərilib ki, düş-
mənlərə yazılı surətdə cavab verim. Mənim isə cavab 
yazmamaqda məqsədim həmin kitabın papulyarlaşaca-
ğından çəkinməyim olub. Nəticədə axtarış zamanı sovet 
hökumətini “dağıdacaq” bu əşyayi-dəlil üzə çıxır və 
B.Talıblı “zərərsizləşdirilir”.  
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Əlavə etmək istərdik ki, “Mən bir türkəm” təsnifi 
A.Kaysakov adlı bir nəfərin sifarişilə Fransanın “Pote” 
firması tərəfindən yazılıb. Bu firma 1902-1914-cü illər ara-
sında fəaliyyətdə olub. Görünür həmin təsnif məhz bu il-
lərdə vala köçürülüb. Qeyd edək ki, firmada hər hansı 
musiqi valı onun bir üzünə köçürülürdü. Lakin müəyyən 
müddətdən sonra “Pote” firması musiqiləri valların hər 
iki üzünə köçürür. Marş stilində vala köçürülən, vətən-
pərvərlik mövzusunda olan bu təsnifi Azərbaycanın məş-
hur xanəndələri Keçəçioğlu Məhəmməd, Məşədi Məm-
məd Fərzəliyev, Cabbar Qaryağdıoğlu və b. xor şəklində 
ifa ediblər. Valın o biri üzündə isə Keçəçioğlu Məhəm-
məd “Məcnun” təsnifini oxuyub... 
         Bəzi müəllif yazılarında tez-tez rast gəldiyimiz mü-
bahisəli məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, Azər-
baycan ifaçılarından kim ilk dəfə səsini vala yazdırıb. Son 
günlərə qədər 1906-cı ildə Şərqdə ilk dəfə səsini vala yaz-
dıran Cabbar Qaryağdıoğlu olduğu bildirilir. Sonralar isə 
Seyid Şuşinski, Seyid Mirbabayev, Şəkili Ələsgər və baş-
qa xanəndələr öz ifalarını vala yazdırmışlar...  
      Lakin bizim tədqiqatlarımız başqa fikir söyləyir. 
      Respublika  Dövlət Səs Yazıları arxivinin kataloqunda 
1068 sayla qeyd edilmiş  bir üzlü qara rəngli valın yüz il-
dən çox tarixi olduğu göstərilir. Azərbaycana gəlmiş və 
Səs Yazıları Arxivinin qonağı olmuş İngiltərənin Kral ki-
tabxanasının fon arxiv eksperti Uilyam Prentik tərəfin-
dən tədqiq edilən valın 1904-cü ildə Riqanın “Qrammo-
fon” firması tərəfindən yazıldığı bildirilir. Səs yazıları üz-
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rə mütəxəssis olan tədqiqatçı İngiltərədə saxlanılan xüsu-
si hazırlanmış musiqi kataloquna əsasən bu qənaətə gəlir. 
        Bu fikirlə razılaşmalı olsaq, o zaman Riqanın “Qram-
mofon” firması tərəfindən yazılmış Azərbaycan muğam 
ifaçılarının ən qədim valı “Qədirbala” təxəllüsü ilə tanın-
mış Əbdülqədir Kərbəlayi Cabbar oğlu Cabbarova məx-
susdur. 
       Xatirələrdən aydın olur ki, səsinin yazıya alınması 
öncədən dostları tərəfindən hazırlanmış maraqlı bir “sse-
nari” idi. Xanəndəni yaxından tanıyan qohumların, dost-
ların, yoldaşların dediyinə görə onu toylara, məclislərə 
aparıb oxutdurmaq müşkül məsələ idi. Bir az təkəbbürlü 
idi. Dediyinin üzərində durardı. Onu oxutdurmaq üçün 
hər hansı bir yüksək rütbəli şəxslərin əmrinə qulaq as-
mazdı. Olduğu məclisdə oxumağına əmr edilərsə oranı 
hər an tərk etməyə hazır idi. Sonra həmin şəxsin “acığı-
na” gedib başqa bir “məclisdə” saatlarla oxuyardı. Odur 
ki, həmin “ssenari”yə əsasən Əbdülqədirin şəxsiyyətinə 
və sənətinə yüksək qiymət verən dostları onu gəzmək adı 
ilə Riqaya aparırlar.   
        XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində bir sıra ölkələ-
rin səhmdar cəmiyyətləri tərəfindən qrammofon valları 
fabriki təşkil olunmuş və bununla da səs yazma sənayesi 
inkişaf etməyə başlamışdır. Bununla da “Qrammofon”, 
“Sport-Rekord”, “Premyer-Rekord”, “Pate”, “Ekstrafon”, 
“Nogin zavodu” fəaliyyət göstərmişdir. 1906-1914-ci il-
lərdə Riqada “Qrammofon” ingilis səhmdar cəmiyyəti tə-
rəfindən məşhur Azərbaycan xanəndələrinin – Cabbar 
Qaryağdıoğlu, Keçəçioğlu Məhəmməd, Məşədi Məmməd 
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Fərzəliyev, İslam Abdullayev, Əbdülbaği Zülalov, Məcid 
Behbudov, Seyid Mirbabayev, Ələsgər Abdullayev və 
başqalarının səsi yazılmış qrammofon valları buraxılmış-
dır. 
      Lakin Əbdülqaədir Cabbarovun ifasında oxunan 
“Heyratı” muğamı Dövlət Səs Yazmalar Arxivində saxla-
nılan C.Qaryağdıoğlu, Seyid Şuşinskiyə aid olan səs yazı-
larından əvvəl olunduğu güman edilir.  
     Arxivlərdə saxlanılan xatirələrdən aydın olur ki, dost-
ları Qədirbalanı həvəsləndirməkdən ötrü özləri bir-iki 
ağız deyirlər. Heç nədən xəbəri olmayan xanəndəyə oxu-
mağı təklif edirlər. Ətrafındakıların onu diqqətlə dinlə-
diklərini görüb cani-dillə “Heyratı” muğamını oxuyur. 
Bununla da səsi tarixə bu qara valla düşür. Riqanın 
“Qrammofon–Rekord” firması tərəfindən yazılmış həmin 
ifadır ki, Respublika Səs Yazıları Arxivində qiymətli bir 
sənət əsəri kimi mühafizə olunur. 
        Həmin arxivdə qiymətli bir inci kimi saxlanılan val-
lardan biri də XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində yaşa-
mış ən görkəmli simalarından, mədəniyyət tariximizdə iz 
buraxmış məşhur xanəndə Seyid Mirbabayevə aid olan 
səs yazılarıdır. Azərbaycanın xalq artisti, SSRİ Dövlət 
Mükafatı laureatı, bəstəkar Cahangir Cahangirov 70-ci il-
lərdə Seyid Mirbabayevin həyat və fəaliyyətini əks etdi-
rən “Xanəndənin taleyi” adlı opera yazmışdı. 

Bu, Cənubi Azərbaycan həyatının timsalında hər 
şeyə hakimlik edən pulun əsl sənəti də məhv etməsinə 
həsr olunmuş səhnə əsəridir. Bəstəkar bu operada məş-
hur xanəndə Seyid Mirbabayevin keçmə-keçli həyatının 
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Seyid Mirbabayev 

təsvirini verməyə çalışmışdır. Keçən əsrin 40-cı illərində 
bəstəkar Cənubi Azərbaycanda yaradıcılıq ezamiyyətin-
də olan zaman ordakı həmvətənlərimizin həyatı ilə ya-
xından tanış olmuş, ordan unudulmaz təəssüratlarla qa-
yıtmış və lakin  uzun müddət qəlbində “yaşayan” hisslə-
ri üzə çıxara bilməmişdir. Bu da təbii idi. O zaman Azər-
baycanı tərk etmiş xanəndələr haqqında əsər yazmaq 
mümkün deyildi. XX əsrin iyirminci illərində vətənini 
tərk etmiş xanəndələrdən biri də yuxarıda qeyd etdiyi-
miz milyonçu-xanəndə Seyid Mirbabayevdir. 

       Seyid Mir Tağı oğlu Mir-
babayev 1867-ci ildə Bakıda 
mərsiyəxan ailəsində anadan 
olub. Atası qatı dindar idi. 
Seyidin gözəl səsi olduğun-
dan atası və qardaşı kimi o 
da mərsiyəxanlıqla məşğul 
olardı. Bir müddət sonra 
mərsiyəxanlıqdan uzaqlaşıb 
xalq məclislərində iştirak 
edib. Artıq o, keçən əsrin əv-
vəllərində Bakıda göstərilən 
teatr tamaşalarının fasilələ-
rində bir müğənni kimi çıxış 
edirdi. 
           Seyid tez bir zamanda 
nəinki Bakıda, hətta bütün 

Qafqazda, Orta və Yaxın Şərqdə muğam ifaçısı kimi məş-
hurlaşır. Şəhərin milyonçuları xanəndəni bir-birlərinin 
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bəhsinə şənliklərinə dəvət edirdilər. Xüsusilə də Fransa-
nın “Pate” firması tərəfindən bir neçə mahnısı vala köçü-
rüləndən sonra xanəndənin müştəriləri daha da artmış, 
məclislərində Seyid Mirbabayevin iştirakı üçün mübahi-
sələr daha da qızışmışdı.  Bu hadisədən sonra şöhrət düş-
künü olan milyonçular tərəfindən dəvətlərin ardı-arası 
kəsilmirdi. 
       Həmin məclislərdən biri də 1910-cu ildə Bakı milyon-
çularından olan Suraxanılı Şıx Əlbəndə oğlu Balayevin 
yeganə oğlunun toy məclisi olmuşdu. Xanəndə Seyid 
Mirbabayev tarzən Salyanlı Şirin ilə birlikdə həmin məc-
lisdə iştirak edir. Xanəndə toyun bəy tərifi yerində xələt 
vermək üçün bəyin dayısına üzünü tutur. O da öz növbə-
sində pul əvəzinə, Sabunçuda həyət sahəsində qazdırdığı 
fantanın xərcini üzərinə götürməklə xanəndəyə bağışla-
dığını bəyan edir. Həmin bəxşişdən bir müddət sonra 
gözlənilmədən həmin həyətdə olan neft quyusu bir neçə 
yerdən  fontan vurur. Nəticədə xanəndə Seyid, olur mil-
yonçu Seyid Mirbabayev.   

Zəngin var-dövlətə sahib olan Seyid şəhərdə mülk 
almaq üçün elin ağsaqqalı sayılan Hacı Zeynalabdin Ta-
ğıyevin yanına məsləhətə gedir. Onun sənətinin vurğunu 
olan Hacı özünün yaşadığı mülk və anasının evindən 
başqa bütün mülkləri ona peşkəş verməyə hazır olduğu-
nu bildirir. Seyid Hacının bu iltifatını yüksək qiymətlən-
dirir və o başqa bir mülk almaq istədiyini bildirir. 

Hacı Zeynalabdin Tağıyev bir qədər özlüyündə  gö-
tür-qoy etdikdən sonra: 
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 - Seyid, gəl sənə məktub verim, get Tiflisə. Müflis-
ləşmiş bir miyonçu dəniz kənarındakı mülkünü satmaq 
istəyirdi. Bildiyimə görə elə də baha vermir. Çox qəşəng 
memarlıq üslubunda tikilib. Mənim mülkümdən heç də 
geri qalmaz. Evim hazır olanadək mən də o mülkdə yaşa-
mışam. Sonra da Ağa Musa Nağıyev neçə illər elə mənim 
yaşadığım otaqlarda yaşayıb.  

- Nə deyirəm, Hacı, məsləhət gördüyün kimi edə-
rəm, – deyə cavab verir. 

Hacının məsləhət gördüyü mülk indiki Azərbaycan 
Dövlət Neft Şirkəti meydanında yerləşən binadır. Seyid 
Mirbabayevin mülk almaq üçün H.Z.Tağıyev tərəfindən 
məsləhət bilindiyi bina Bakı şəhərində qədim tikililər ara-
sında öz əzəməti və gözəlliyi ilə  xüsusi diqqət şəkir. 
        Qeyd edək ki, binanın layihəsi 1893-cü il may ayının 
25-də təsdiq olunub və ayın sonlarında tikintisinə başla-
nılıb. Mənbələrdə göstərilir ki, Fransa intibah üslubunda 
inşa edilən fasad sahilin qərb tərəfinə baxırdı. Üzü Az-
neft meydanına tərəf tikilən və rahat mənzillərdən ibarət 
bina şəhərin layihələndirmə strukturunda çox mühüm 
əhəmiyyət daşıyırdı. Binanın daxili dəhlizboyu yerləşdi-
rilmiş otaqlarında şüşəbəndlər həyətə açılırdı. 
      Bəzi mənbələrdə mülkün tanınmış milyonçu Seyid 
Mirbabayevə məxsus olduğu bildirilsə də, lakin tikilinin 
ilkin sahibi haqqında dəqiq məlumat vermək çətindir. 
       Qeyd edilir ki, bu mülk Tiflisdə yaşayan bir müflis-
ləşmiş iş adamının olub. Hacı xəzinədarı Mir Həbibə  
məsləhət görür ki, Seyidlə gedib mülkü almaqda ona yar-
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H.Z.Tağıyev 

dımçı olsun. Həm də ona Qori Seminariyasını himayəyə 
götürməsini də məsləhət bilir.  
       Respublika Dövlət Tarix Arxivində saxlanılan sənəd-
lərdə Seyidin Qori Seminariyasını himayəyə götürdüyü 
barəsində yazışmalar öz əksini tapıb. 
       Hacının adından gəldikləri üçün həmin şəxs onları 
üç gün mehmanxanada qonaq saxlayır. Gəlişlərinin səbəbi-
ni bildikdən sonra ev sahibi Hacının xatirinə onlara sataca-
ğı qiymətdən xeyli aşağı təklif edir. Sövdələşmə baş tutan-
dan sonra  mülkü satan şəxs Hacının xəzinədarına  pul bəx-
şiş edir. O gündən sonra mülk milyonçu Seyid Mirbabaye-
vin şərəfinə adlandırılır... 
        Seyid Hacının hər bir məsləhətini ehtiramla qəbul 
edirdi. Hacının məsləhəti ilə Qori Seminariyasının hami-
liyini üzərinə götürmək xəbəri Tiflis şəhərində sevinclə 
qarşılanır. Qəzetlər Bakı  milyonçusunun bu addımını 
yüksək qiymətləndirərək yazırdı: 

        “Varşavada səsi 
qrammofon valına yazı-
lan ilk azərbaycanlı xa-
nəndələrdən biri, təsa-
düf nəticəsində neft 
milyonçusu olan Seyid 
Mirbabayev elmin tə-
rəqqisi naminə yüksək 
məbləğdə Qori Semina-
riyasına ianə verdi...”  
         O, bu elanı məq-
bul saysa da, “xanən-
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də” sözü Seyidi dilxor edir. Artıq oxumağı özünə ar bilir. 
Vaxtilə yazdırdığı səs yazılarını təcili olaraq ayrı-ayrı şəxs-
lərdən alıb məhv etməyi qərara alır. Onun bu hərəkəti sə-
nətinin vurğunu Hacı Zeynalabdın Tağıyevi yamanca 
sarsıdır. Hətta Hacı özünü saxlaya bilməyib deyirdi:  

– Əşşi, belə şey olar, bülbülləri geridə qoyan səsi 
ilə fəxr etmək əvəzinə, xəcalət çəkir? Ağa Musa, Vallah, 
bunun başı xarab olub. Heyf o səsdən. Daha oxumayaca-
ğı bəs deyilmiş kimi, hələ Varşavada səsi yazılmış qram-
mofon vallarını da satışdan yığışdırıb.  

Keçən əsrdə qanuni hökumət devriləndən sonra 
başqa milyonçular kimi Seyid Mirbabayev də vəzindən 
yüngül, qiymətdən ağır nəyi vardısa götürüb, Bakını tərk 
edir. O bir müddət Fransanın paytaxtı Paris şəhərində 
yaşayır. Ləl-cəvahirat həvəskarı olan Seyid özü ilə gətidi-
yi bu qiymətli daş-qaşlarla güzaranını keçirirdi. Bir müd-
dət sonra gətirdiyi sərvəti əlindən çıxan Seyid bir daşın 
üstündə oturub keçmiş günlərini şirin bir xatirə kimi ya-
dına salır. Bu xatirələr işığında onu ən çox düşündürən 
və peşmançılığını bildirən, vaxtilə el ağsaqqalı, müdrik 
insan olan Hacının ona etdiyi məsləhətə xilaf çıxması idi: 

“Bala səsindən muğayat ol! Bu səs hər bir insana 
müyəssər olmayan Allah vergisidir. Sənə Ulu Tanrı tərə-
findən bəxş edilən peyğəmbərimiz Davudun səsidir. Bu 
səsi heç bir var-dövlətlə ala bilmədiyin kimi, heç bir var-
dövlətə də uyub onu əldən vermə!   

Onu qorumağa çalış”! 
Seyid Hacının peyğəmbərcəsinə dediyi sözləri xatır-

ladıqca vicdan əzabı çəkirdi. Tutduğu işə peşman olsa da 
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keçmişi heç cür geriyə qaytarmaq olmayacağı aydın idi. 
Hansı səbəbdən etdiyi isə heç cür ona aydın deyildi.  

Keçən əsrin 30-cu illərində Parisdən Tehrana gələn 
Seyid Mirbabayev burada bakılıların çayxanasında xa-
nəndəlik edir və 1953-cü ildə 83 yaşında dünyasını dəyişir. 

 
HAŞİYƏ: 
Mətbuatda Seyid Mirbabayev haqqında həqiqətdən 

uzaq olan bir əhvalat xanəndə haqqında yazılarda eyni-
liklə təkrarlanır. Bu əhvalatı ilk dəfə ortaya gətirən isə 
Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, Dövlət mükafatı laure-
atı, xalq artisti Cahangir Cahangirovun Seyidin həyatına 
həsr etdiyi “Xanəndənin taleyi” operası idi.  

       Xanəndənin taleyi” operası inqilabdan əvvəl Azər-

baycanda yaşamış  Seyid Mirbabayevin acı taleyindən 

bəhs edir. Var-dövlət içində həyat sürmək xatirinə qürbət 

ölkəyə gətirdiyi ləl-cəvahiratını göyə sovurub yoxsulla-

şandan sonra təkcə səsi yazılmış yeganə  qrammofon valı 

qalmışdı. Operada xanəndənin bu yadigarı onun məhv 

olmuş həyatının rəmzi kimi düşünülür. Lakin ondan son-

ra Seyid Mirbabayev haqqında yazılan məqələ müəllifləri 

fikri başqa səmtə yönəldir və həmin hadisəni reallıq kimi 

təqdim edirlər.  

       Qeyd edilir ki, Parisdə yaşayarkən var-dövlətı əlin-

dən çıxan Seyid səfil vəziyyətdə küçələri gəzirmiş. Bu za-

man “Pate” firmasının bir elanına gözü sataşır. Şirkət 

Azərbaycan musiqiçilərinin inqilaba qədərki səs yazıları-
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nı yüksək qiymətə aldığını bildirir. Seyid bir anlıq özünü 

itirir. Düşünmədən evə gedir. Gözbəbəyi kimi qoruduğu 

yeganə valı götürüb şirkətə gəlir. Şirkətin sahibi ilə razılı-

ğa gələndən sonra gələcəkdə yenidən varlanacağı ümidi 

ilə sinəsində saxladığı valı şirkətin işçisinə vermək istə-

yəndə həyəcandan əli titrəyir və valı salıb sındırır. Bu za-

man elə bil Seyidin gözləri hədəqəsindən çıxır. Qəlbində 

dəhşətli inilti qopur. Nə edəcəyini bilmir. Heç bir söz de-

məyib əlləri ilə başını qucaqlayıb yerə çökür. Bu böyük 

xanəndənin sınmış son ümidi idi. 

       Həmin məqalələrdə göstərilir ki, Seyid Mirbabayev 

milyonçu olarkən səsi yazılmış valları bir neçə qat baha 

qiymətə alıb məhv edirmiş. Bununla da Seyidin dövrü-

müzə heç bir səs yazısı gəlib çıxmadığını iddia edirlər. 

      Təxminən belə şəkildə biz Seyid Mirbabayev haqqın-

da müxtəlif şəxslərin mətbuatda yazılarına rast gəlirik. 

       Lakin qeyd edək ki, həmin yazıların heç bir elmi əsa-

sı yoxdur. Xatırladaq ki, Seyid Mirbabayevin səsi keçən 

əsrin əvvəllərində dünyanın bir çox şirkətləri tərəfindən 

vallara köçürülüb. Respublika Dövlət Səs Yazıları Arxi-

vində Seyidin ifasında “Mahur”, “Küçələrə su səpmi-

şəm”, “Aşiran”, “Əraq”, “Hicaz”, “Simayi-şəms” və sair 

qrammofon valları keçən əsirdən bu günümüzə çatmış 

ən qiymətli  səs yazılarındandır.   

Mən Xalidə xanımla söhbətimi Azərbaycan musiqi 

tarixinin tədqiqatçısı və bilicisi, musiqişünas Firidun Şu-
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şinskinin üzərinə gətirdim. O, mənə arxivdə Seyid Şu-

şinskinin yubileyi ilə bağlı saxlanılan bir lent yazısına qu-

laq asmağı məsləhət gördü. 

Bu lent yazısı Firidun Şuşinskinin Azərbaycan Döv-

lət Filarmoniyasında Seyid Şuşinskiyə həsr edilmiş yubi-

ley mərasimindəki çıxışı idi. Firidun bəy çıxışında məra-

simi alqışlasa da, bu tədbirin hələ iki il əvvəl keçirilməli 

olduğunu təəssüf hissi ilə xatırladır. Burda F.Şuşinskini 

ağrıdan əsas məsələ o idi ki, böyük sənətkarın yubileyi 

elan olunmasına, dəvətnamələrin paylanmasına baxma-

yaraq, yubiley uzun müddət qeyd edilmir. Firidun bəy 

yubileyin vaxtında qeyd edilməməsinin günahını Mədə-

niyyət Naziri Polad Bülbüloğlunda görürdü.. 

Sonda o, üzünü salondakılara tutub, ürəkağrısı ilə, 

insanın qəlbini göynədən bir səslə: “Seyidin övladı olsay-

dı, ona da bir gün ağlayan olardı” – deyib, ağır addımlar-

la xitabət kürsüsünü tərk edir.  

S.Şuşinski haqqında söhbət açan məşhur tarzən, 

Azərbaycanın xalq artisti Bəhram Mansurov müsahibələ-

rinin birində deyir: “Cabbar Qaryağdıoğludan sonra 

“Mahur” muğamını böyük bir məharətlə oxuyan Seyid 

Şuşinskini gördüm. Yadımdadır, 1937-ci ildə bizi Bakının 

Nardaran kəndinə dəvət etmişdilər. Nardaranlılar musiqi 

pərəstişkarıdırlar. Məclis qızışanda 85 yaşlı bir qoca Seyi-

din “Mahur”u oxumasını xahiş etdi.  
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       Seyid “Mahur”u necə oxudusa hamısı heyrətdə qal-
dı. Onu ikinci dəfə “Mahur”u oxumasını xahiş etdilər. 
Seyid bir saat “Mahur” oxudu. O, muğamın “Vilayəti” və 
“Şikəsteyi-fars” şöbələrində elə ayaqlar, elə guşələr vur-
du ki, belə bir məharəti mən Cabbar Qaryağdıoğlunda 
görmüşəm”. 

Qeyd edək ki, Bəhram Mansurovun şəxsi təşəbbüsü 
və müşayiəti ilə S.Şuşinski tərəfindən 1963-cü ildə – 74 
yaşında Seyidin “Heyratı”, “Mani”, “Arazbarı” kimi mu-
ğamlarını zil səslə oxuyaraq lentə alması hər bir xanən-
dəyə nəsib olmur. 

        1965-ci ildə qocaman xanəndəmiz dünyasını dəyi-

şəndə onun haqqında dərc edilmiş nekroloqda oxuyuruq:  
      “Seyid Şuşinski ömrünün 60 ilini Azərbaycan musiqi 
mədəniyyətinin inkişafına həsr etmiş, gözəl səsi ilə xalqı-
mızın sevimli müğənnisi olmuş, Yaxın və Orta Şərqdə də 
şöhrət tapmışdır...” 

Yuxarıdakı lent yazısına qulaq asandan sonra Xali-
də xanım sözünə davam etdi: 
         –Bizim zəmanəmizdə Firidun Şuşinski kimi Azər-
baycan klassik muğam ifaçılarının tədqiqatçısı olmayıb. 
Onun televiziyada “İfaçılıq sənəti”, radio dalğalarında 
“Muğam axşamı” verilişləri nəinki xalqımızın, hətta Ya-
xın Şərqin musiqi pərəstişkarlarının səbirsizliklə gözlədi-
yi verilişlərdən idi. Bu verilişləri biz gücümüz çatdıqca 
əldə edib arxivimizə gətirmişik. Lakin çox təəssüf ki, hə-
min verilişlər televiziya və radio şirkətində demək olar 
ki, saxlanılmayıb, məhv edilib... 
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Bir müddət sonra Firidun Şuşinskinin “Azərbaycan 
xalq musiqiçiləri” adlı yeni bir kitabı işıq üzü görür. 
Qeyd edək ki, bu əsər üç dəfə nəşr olunub. 1970-сi, 1985-
ci illərdə Azərbaycanda, 1979-cu ildə isə Moskvada “So-
vetski kompozitor” nəşriyyatı tərəfindən yığcam və nəfis 
şəkildə rus dilində işıq üzü görüb. Onu da qeyd edək ki, 
bu əsər işıq üzü görəndən sonra F.Şuşinskiyə qarşı olan 
“buzlar” əriməyə başladı.  

Əsər musiqişünasın vaxtilə mətbuatda dərc edilmiş 
məqalələri, radio və televiziya tamaşaçılarının və dinləyi-
cilərinin rəğbətini qazanmış çıxışları əsasında yazılmış-
dır. F.Şuşinskinin bu məqalə və çıxışları onun musiqini 
dərindən bilən bir tədqiqatçı olduğunu bir daha göstər-
mişdir. F.Şuşinski kitabda təqdim etdiyi sənətkarları xal-
qına tanıtmaq üçün aylarla, bəzən illərlə “ayağına çarıq, 
əlinə dəmir əsa” alıb gah arxivləri, muzeyləri, kitabxana-
ları, gah da ayrı-ayrı obaları, oymaqları gəzib, eşidib-gör-
düyü sənət fədailərini 17 kvadratmetrlik kiçik daxmasına 
“dəvət edərdi”. Sonra isə masası ətrafında onlarla “söh-
bət”ə rəvac verərdi. Bu “söhbətlər”də onların keçmiş hə-
yat və yaşayış tərzi məlum olduqca Firidun bəy qələmə 
sarılaraq qeydlər edir və bir müddətdən sonra həmin 
qeydlər heç kimin eşidib-bilmədiyi hadisələrə çevrilər və 
keçmişin sirli həyatından xəbər verərdi. Professor Kam-
ran Məmmədov Firidun Şuşinskinin bu əsəri haqqında 
yazdığı məqaləni təsadüfən “40 xəzinənin açarı” adlan-
dırmamışdı. Firidun bəy həmin sirli xəzinənin qapılarını 
açmaq üçün ömrünün 40 ilini sərf etmişdir. 
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Sagda İsmət Qayıbov və  
Firidun Şuşinski 

    
    
 
 
     Bu vaxta qədər xalqa məlum olmayan 100-dən çox sə-
nətkarın həyat və yaradıcılığını əks etdirən oçerklərdə 
xanəndəlik sənətinin tarixi, ilk sazəndə dəstələri, musiqi 
məclisləri, Şərq konsertləri və sair haqqında məlumat Fi-
ridun Şuşinskinin qələmindən çıxmışdı. Bununla da o, 
adları xalqımıza məlum olmayan bəzi unudulmuş, itib-
batmış sənətkarlara yenidən “ruh” vermişdir. Xanəndə 
və ifaçılardan söz açan bu kitab XIX əsrin görkəmli xa-
nəndəsi Hacı Hüsüdən başlamış musiqi mədəniyyəti tari-
ximizdə xüsusi yeri olan, zəmanəmizin görkəmli tarzəni, 
həyatda yalnız 23 il ömür sürmüş Zərif Qayıbova  qədər 
olanların ömür yolundan bəhs edir. 

Unutmaq olmaz ki, bunlar ən əvvəl klassik musiqi-
çilər, xalq musiqi sənətinin təfəkkürcə mühüm sahəsi 
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olan muğam ifaçıları idilər. Bir sözlə, F.Şuşinski “Azərbay-
can xalq musiqiçiləri” əsərini ərsəyə gətirməklə klassik və 
müasir muğam ustadlarının salnaməsini yazmışdır. 

F.Şuşinski yaradıcılığından söhbət açan akademik 
Aslan Aslanov yazırdı:  

“Firidun Şuşinskini təkcə musiqi salnaməçisi, tarix-
çisi kimi qələmə vermək düzgün olmaz. O həm də musi-
qi sənətinin bütün xüsusiyyətlərini və mahiyyətini, hər 
bir bütövü hərəkətə gətirən yayların hissəbəhissə bütün 
daxili mexanizmini dərindən bilən musiqişünasdır. Onun 
ayrı-ayrı bəhslərdə muğamların insana təsirinin əsrarən-
giz sirlərinin səbəbini məharətlə açması, muğamların sə-
ciyyəsini verməklə bunlardan hər birinin ən mahir ifaçısı-
nın ifa zamanında nə kimi çətin, dolambac, enişli-yoxuş-
lu yollardan keçməsini, hər bir böyük sənətkarın “öz mu-
ğamı”nı öz səs dəst-xəttilə necə zənginləşdirməsini, baş-
qalarından köklü şəkildə nə ilə fərqləndiyini professional 
musiqişünas kimi açıb, təhlil etməsi müəllif istedadını 
göstərir”. 

 Deyildiyinə görə, alim, şair, yazıçı haqqında yaz-

maq o qədər də çətin deyil. Lakin xanəndə haqqında yaz-

maq çox müşküldür. Çünki xanəndənin səs yazısı olma-

yanda onun haqqında söz demək çətindir. Yalnız xanən-

dəni tanıyanlarla söhbət edəndən, onun haqqında xatirə-

lərlə tanış olandan sonra istəyinə nail olursan. F.Şuşinski 

isə klassik muğam ustadlarının bəziləri ilə görüşmüş, bə-

zilərini şəxsən tanımış, söhbət aparmış, başqa birisinin 
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isə səsi yazılmış qrammofon vallarını min-bir əzabla əldə 

edib, ifalarını dinləmiş, nəticədə də belə bir monumental 

əsər yaranmışdır.  

Musiqişünasın arxivdə saxlanılan şəxsi fondunu 

araşdıranda məlum olur ki, o, ayrı-ayrı muğam ustadları 

ilə söhbət aparmış, onu maraqlandıran suallara cavab 

tapmış və dəftərçəsində qeydlər aparmışdı.  

Əsər nəşr olunandan bir müddət sonra müxtəlif  sə-

nət və peşə sahibləri bu qiymətli kitab haqqında öz ürək 

sözlərini oxucularla bölməyə çalışırdılar. Professor Ək-

rəm Cəfər F.Şuşinski yaradıcılığı ilə yaxından tanış olan-

dan sonra yazırdı:  

“Firidun bəyin “Şuşa”, “Azərbaycan xalq musiqiçi-

ləri” kimi əsərləri böyük alim – vətəndaş zəkasının məh-

suludur. Təşnə bir adam rastına çıxan bulağın suyunu 

necə içirsə, Azərbaycan mədəniyyətini öyrənmək istə-

yənlər də bu kitabları eləcə nuş edirlər... 

Firidun Şuşinski öz məsləki yolunda candan keçən 

igiddir. Onun bu səliqəli kitabı dahi Üzeyir bəyin “Azər-

baycan musiqisinin əsasları” kitabı ilə yanaşı qoyulmağa 

bərabərdir”. 

Xalq şairi, filologiya elmləri doktoru Xəlil Rza Ulu-
türkün kitab haqqında dediyi fikirlə razılaşmamaq ol-
mur: 
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      Firidun Şuşinski xalq şairi Xəlil Rza Ulutürklə 

 
 “F.Şuşinski bütöv bir elmi kollektivin görməli oldu-

ğu işi, çətin və şərəfli vəzifəni təkbaşına görüb. Xalqımı-
zın musiqi sənəti tarixinin, onun nadir incilərinin araşdı-
rılması, tapılıb bu günkü nəslə çatdırılması işində F.Şu-
şinskinin əvəzi yoxdur. Bu kitabı öz elmi əhəmiyyətinə 
görə məşhur ədəbiyyatşünas Firidun bəy Köçərlinin 
“Azərbaycan ədəbiyyatı” əsəri ilə müqayisə etmək 
olar”.F.Şuşinskinin nəinki bu kitabı, ümumiyyətlə onun 
qələminin məhsulu olan hər bir əsəri əl-əl gəzirdi. Onun 
hər bir yeni əsəri oxucuların sevincinə səbəb olurdu.  

Böyük oxucu kütləsinin marağına səbəb olan “Azər-
baycan xalq musiqiçiləri” kitabına təlabat gündən-günə 
artırdı.  

Başda Azərbaycan İnqilabi Şöhrət Şurasının sədri 
olmaqla bir qrup müharibə və əmək veteranının nəşriy-
yat idarəsinə və kitabın redaktoruna müraciətini nəzər-
dən keçirirəm:  
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“Bu kitab adi kitab deyil. Burda oxuculara təqdim 
olunanlar Azərbaycan muğamının musiqi fədailəri, daha 
dəqiq desək, peyğəmbərləridirlər. İtib-batmış, çoxdan, 
hətta öz övladları tərəfindən unudulmuş böyük şəxsiy-
yətlər vətənə qaytarılıb.   

Kitabda oxucuya təqdim edilən nadir şəxslərin ək-
səriyyəti qarabağlıdır. Ona görə də xahiş edirik ki, kitab 
bölgüsündə müəyyən fərq qoyasınız. Burda kitabı əldə 
etmək üçün qabaqcadan növbələr yaranıb. Çünki bu mö-
cüzə kitab evlərimizin bəzəyi, qızlarımızın cehizinə hə-
diyyə olmağa layiqdir”.  

Azərbaycan хalqının qəhrəman oğlu, akademik Zi-
ya Bünyadov bu əsəri “böyük bir akademiyanın tədqiqat 
işi” adlandırmış, müəllifinə “akademik” adı verilməsini 
təklif etmişdi. Lakin çoх təəssüf ki, F.Şuşinskinin tədqiq 
etdiyi əsərlərin bir vərəqi qədər elmə хeyir verməyənlə-
rin təşəbbüsü ilə bu təklifin həyata keçməsinə maneçilik 
törədilir.  

F.Şuşinski ötən əsrin səksəninci illərinin ortalarında 
televiziya ekranları qarşısında tamaşaçıları yeni bir rubri-
ka ilə ətrafına toplayır. Bu, onun müəllifi və aparıcısı ol-
duğu “İfaçılıq sənəti” verilişidir. Bu verilişi açmaqdan öt-
rü F.Şuşinski bir çox maneələrlə üzləşməli olur. Özünün 
prinsipiallığı, dönməzliyi, hazırcavablığı sayəsində bu 
veriliş tamaşaçıların daimi qonağına çevrilir.  
          Unutmaq olmaz ki, F.Şuşinski respublikanın rayon-
larında, keçmiş SSRİ-nin şəhərlərində musiqi tariхimizin 
yaradıcılarını araşdırmaqdan ötrü günlərlə, həftələrlə ar-
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хivlərdə işləməyinə baхmayaraq, eyni zamanda Azərbay-
can televiziyasında hamının səbirsizliklə gözlədiyi “İfaçı-
lıq sənəti” adlı ocağın müəllifi və aparıcısı  idi. Beş il fasi-
ləsiz olaraq nəinki Azərbaycanın, hətta bütün Yaxın  Şər-
qin dinləyiciləri onun isti ocağının başına yığılardı. O, 
ocağının istisinə toplanan pərəstişkarları üçün musiqimi-
zin görünməyən səhifələrini vərəqləyər, məlum olmayan 
ustad sənətkarların yaşam anları haqqında sadə dillə 
söhbət açardı. Bu isti ocağa nəinki Cabbar Qaryağdıoğlu, 
Seyid Şuşinski, Hacı Hüsü, Məşədi Məhəmməd Fərzəli-
yev, Malıbəyli Həmid, Sadıqcan, Səttar, Xan Şuşinski, 
Bülbül, Mirzə Mansur kimi ustad sənətkarlar, hətta neçə-
neçə müasir ifaçılar da təşrif gətirərdilər.  

Bu verilişlərdə muğam ustadlarının ifaçılıq sənətin-
dən, onların sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən söhbət açılar-
dı. Verilişlərdə müəllif həmçinin muğam sənətinə xor ba-
xanları, səsi, musiqi savadı oldu-olmadı oxuyanları, yer-
li-yersiz zəngulə vuranları, qəzəli düz oxumayanları kəs-
kin tənqid atəşinə tutur, onları verilişə dəvət edənləri isə 
sözü ilə qamçılayardı. Bu da təbii ki, “piyada xanəndə-
lər”in xoşuna gəlmirdi. F.Şuşinski eyni zamanda adını 
musiqişünas qoyub, muğamları düzgün izah etməyən 
üzdəniraq alimləri də yaddan çıxartmırdı. O, yeri gəldik-
cə Hüseyn Arifin təbirincə desək, “sol əli Salman Mümta-
zın, sağ əli Hümmətin cibindən çıxan” “musiqişünasları” 
tənqid atəşinə tutur, sözünü mətbuat vasitəsi ilə kəskin 
şəkildə bildirirdi.  
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“Unutmaq olmaz ki, milyonların auditoriyası olan te-
leekran kənd klubu deyil ki, hər yoldan keçən meydan 
sulasın. Televiziyanın ekranına yalnız fitri istedadı, gözəl 
səsi, səhnə mədəniyyəti, bir sözlə, ifaçılıq sənətinin bütün 
qaydaları üzrə oxumağı bacaranların ən yaxşılarını bu-
raxmaq lazımdır. Yoxsa, belə gedərsə, biz milli musiqimi-
zin inciləri olan muğamlarımızı itirə bilərik…” 
       Azərbaycan radiosunun musiqi verilişləri redaksiya-
sının təşəbbüsü ilə F.Şuşinskinin hazırladığı “Muğam 
konserti” rubrikası ilə verilən verilişləri yenilik adlandı-
ran Azərbaycanın xalq artisti, bəstəkar Tofiq Quliyev 
qeyd  edirdi ki, artıq bununla da “muğam xalturaçıları-
nın fəaliyyəti”nə son qoyuldu. O, sevinc hissini gizlətmə-
yərək bildirirdi ki, indi biz həmin bu verilişdə, konsert-
lərdə  klassik irslə və onun gözəl ifaçıları olmuş məşhur 
sənətkarlarımızın yaradıcılıqları ilə tanış oluruq. Təbii ki, 
radio dalğalarında “Muğamat konserti” rubrikası ilə ge-
dən verilişlərin dinləyicilər tərəfindən sevilməsi, ilk növ-
bədə  Firidun Şuşinskinin zəhmətinin nəticəsidir.  
         Firidun Şuşinskinin əsərləri ilə tanış olan, çıxışlarını 
daim izləyən görkəmli şərqşünas-alim Əkrəm Cəfər tele-
viziya ilə “İfaçılıq sənəti” verilişinə baxdıqdan sonra 
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komi-
təsinin o vaxtkı sədri olmuş Elşad Quliyevə yazdığı mək-
tub çox maraqlıdır. Həmin məktubdan oxuyuruq:  
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Sadıqcan 

“Televiziya ilə bizim əzizi-
miz, musiqimizin həm Məc-
nunu, həm Fərhadı, həm də 
əyilməz müdafiəçisi, mənim 
qələm dostum Firidun Şu-
şinskini dinləməklə böyük 
zövq aldım. Doğrudan, Firi-
dun müəllim televiziyada gö-
rünəndə həmin dəqiqə televi-
zordan muğam iyi, xalq mu-
siqisinin ətri gəlir. Qabaqca-
dan hiss edirsən ki, Firidun 
müəllim nə isə musiqi tarixi-
mizdən yeni bir şey deyəcək 
”. 

Bu ilhamlı, təəssübkeşlik baxımından dəyərli veriliş 
uzun müddət tamaşaçıların ruhuna köçmüş və yaddaş-
larda əbədi yer tapmışdı. 

Başqa bir məktubda oxuyuruq: 
“Mən fizikəm. Gözəl cümlələr düzə bilmirəm. Am-

ma ürək sözlərimi deyirəm. Son vaxtlar televiziya veriliş-
lərində bir canlanma var. Xüsusilə bizim musiqi dağla-
rında 30 ildir Fərhad kimi külüng vuran cəfakeş tədqiqat-
çımız, hörmətli Firidun müəllimin çıxışları bizi valeh 
edir. Xüsusilə onun 17 noyabr tarixdə musiqi irsimiz haq-
qındakı təkrarolunmaz söhbəti hər cürə tərif və qiymət-
dən üstündür. Hayıf, bu cür mənalı veriliş 45 dəqiqə çək-
di. İnandırım ki, Firidun müəllim səhərəcən danışsa idi, 
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heç kəs yatmaz, ekranın qarşısında onu dinlər  və valeh 
olardı”. 
          Azərbaycan muğam tarixinin öyrənilməsində əvəz-
siz xidmətləri olmuş Firudin Şuşinskinin Sadıqcan haq-
qında illərlə topladığı sənədlər, xatirələr yeni bir kitabın 
işıq üzü görməsinə zəmin yaratdı. Düzdür, musiqişünas 
1970-ci ildə nəşr etdirdiyi “Azərbaycan xalq musiqiçiləri” 
kitabına bu sənətkarın həyat və yaradcılığını əks etdirən 
geniş məqalə yazmışdı. Lakin bu məqalə F.Şuşinskini qa-
ne etməmiş, “Azərbaycan tarının atası” haqqında daha 
samballı əsər yazmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu. 
F.Şuşinski 1993-cü ildə Sadıqcan haqqında qiymətli mo-
noqrafiyanı “İşıq” nəşriyyatına təqdim edir. Təəssüf ki, 
həmin nəşriyyatın rəhbərliyinin səhlənkarlığı üzündən 
əsər itir. Uzun axtarışlar bir nəticə vermir. Tədqiqatçının 
arxivində yalnız Sadıqcana aid kiçik bir məqalənin əlyaz-
ması dururdu. “İşıq” nəşryatının direktoru Qılman İsma-
yılov vəfat etmiş, nəşriyyat isə ləğv olunmuşdu. Artıq 
görkəmli musiqişünas da dünyasını dəyişmişdi. Bir neçə 
vaxtdan sonra bu sətirlərin müəllifi əsəri əldə etmək 
üçün nəşriyyatda vaxtilə məsul vəzifədə işləmiş bir şəxs-
lə əlaqə saxlamalı olur. Rusdilli olan həmin azərbaycanlı 
qadınla söhbətimiz də bir nəticə vermir. Yalnız qadın 
onu dedi ki, guya, nəşriyyatda olan bütün sənədlər arxi-
və təhvil verilib. Biz əsərin arxivdə olmadığını yəqin etdi-
yimizdən, onu başqa yerlərdə axtarmağı qərara aldıq.  

Uzun axtarışdan sonra musiqişünasın oğlu Məhəm-
məd müəllim bir gün telefonla mənə bildirdi ki, əsərin 
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nüsxələrindən birini tapıb. Bu xəbəri eşidəndə sevincimin 
həddi-hüdudu yox idi.  
         Kitabı nəşrə hazırlayıb, geniş müqəddimə ilə birgə 
2007-ci ildə çap etdirdik. Bəs“Azərbaycan tarının atası” 
kimi tanınan Sadıqcan kimdir? 

F.Şuşinskinin yazılarından məlum olur ki, Mirzə Sa-
dıq Əsədulla oğlu 1846-cı ildə Şuşa şəhərində anadan 
olub. Hələ uşaq yaşlarında musiqiyə və muğama böyük 
həvəs göstərib. Atası Əsədulla kişi oğlunun oxumağa hə-
vəsini görüb, məşhur musiqişünas Xarrat Qulunun yanı-
na gətirib. Sadıq öz məlahətli, zil səsi ilə nəinki Şuşada, 
hətta Qarabağın başqa yerlərində də tanınmağa başlayıb. 
Sadığın 18 yaşı olanda gözlənilmədən səsi batıb. Görünür 
gəncliyin keçid döründə səsini qoruya bilməməsi onun 
tutulmasına səbəb olur. Sadıq həvəsdən düşməyərək bir 
neçə musiqi alətlərində çalmağı öyrənir. Lakin son ”da-
yanacağı” tar olur. Sadıqcan tarı mükəmməl öyrənməyə 
başlayır. Tez bir zamanda onun incəliklərini öyrənmək-
dən əlavə, tarda müəyyən dəyişikliklər də edir.  

Deyildiyinə görə Qarabağda ilk dəfə tar çalan Ağa 
Mirzə Ələsgər Qarabaği olmuşdur. Ümumiyyətlə, tar nə-
inki türkdilli xalqların, hətta bir çox xalqların doğma alə-
tinə çevrilmişdir. Lakin Azərbaycan tarı forması, məziy-
yəti, kamilliyi cəhətdən seçilir. Hazırkı Azərbaycan tarı-
nın yaradıcısı Sadıqcan olmuşdur. Sadıqcan XIX əsrin 70-
ci illərində İran tarının üzərində “əməliyyat” apararaq 
quruluşunu dəyişməyə müvəffəq olmuşdur. O, tarın səsi-
ni gücləndirmək üçün zil səslənən simlər də əlavə etmiş-
di. Sadıqcana qədər tarzənlər tarı diz üstə çalırdılar. Son-
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ra o tarda böyük dəyişikliklər edir. Sadıqcana qədər tarın 
5 simi var idi. Əvvəlcə Sadıqcan tarın formasını, çanağını 
düzəldir. Çanağı düzəltməkdə ona usta dostu Manas kö-
mək edir. Həmin usta ki, onun bir neçə hazır tar çanağı 
var idi. Çanaqlara baxan bilərdi ki, onu Manasın əli cila-
layıb.  

Əvvəllər tarı Tiflisdə düzəldərdilər. Sonra Sadıqca-
nın rekanstruksiyasından sonra tarın “hakimliyi” Qara-
bağa keçir və burada inkişaf etməyə başlayır. Hal-hazır-
da musiqiçilərimiz tərəfindən səslənən tarlar Sadıqcanın 
adı ilə bağlıdır. Tarzənin yaratdığı bu yenilik nəinki 
Azərbaycanda, hətta bütün Asiyada, Zaqafqaziyada məş-
hur idi. Bundan sonra həmin tarı “sehrli tar”, Sadıqcanı 
isə “Azərbaycan tarının atası” adlandırmışlar. 

Sadıqcan Azərbaycanın bir çox yerlərində musiqi 
məclislərində iştirak etmişdir. Şuşada şairə Xurşudbanu 
Natəvanın “Məclisi-üns”, Mir Möhsün Nəvvabın “Musi-
qiçilər məclisi”, Bakıda Məşədi Məlik Mansurovun təşkil 
etdiyi musiqi salonu var idi. Həmin məclislərdən biri də 
Şamaxıda Seyid Əzim Şirvaninin başçılığı ilə və şairin ya-
xın dostu, Qafqazda tanınmış musiqi xadimi, sənəti, şeiri, 
musiqini sevən, mesenat Mahmud ağanın himayədarlıq 
etdiyi “Beytüs-Səfa” ədəbi məclisi idi. Bu musiqi məclisi-
nə Azərbaycanın hər bir yerindən ustad sənətkarlar də-
vət olunurdu. Həmin sənətkarlardan biri də Sadıqcan ol-
muşdur. Mahmud ağa adını eşidib, lakin çalğısını eşitmə-
diyi məşhur tarzən Sadıqcanı Şamaxıya gətirmək üçün 
“Humayı” təxəllüslü tarzəni onun ardınca yollayır. Sa-
dıqcanın Şamaxıya gəlişi Mahmud ağanın hədsiz dərəcə-
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də sevincinə səbəb olur. Nəticədə Mahmud ağa Humayı-
nı qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırır. Sadıqcanın qey-
ri-adi çalğısı məclisdəkilərin gurultulu alqışlarına səbəb 
olur. Humayı bu alqışlardan bərk pərt olur, onu gətirdi-
yinə görə peşmançılıq çəkir və Mahmud ağaya həcv ya-
zır və ustad tarzəni də nalayiq sözlərlə təhqir edir.  
         Sadıqcan bu əhvalatdan sonra Şamaxını tərk edir. 
Mahmud ağa nə qədər çalışsa da Sadıqcanı geri qaytara 
bilmir. Bu məsələdən xəbər tutan Seyid Əzim Humayıya 
müxəmməs formasında bir həcv yazır. Arxivdə saxlanlan 
həmin həcv qeyri-mətbu olduğundan ondan müəyyən 
misraları seçib, oxucuların nəzərinə çatdırırıq: 
 

Çərx bəd mehri kimi zülmnədidar elədin, 
Sübhi-kazib kimi sadiq üzünü tar elədin,  
Sadığın sabiti-əşkin üzə səyyar elədin, 
Şəfəq əşkilə rüxsarını gülnar elədin. 
 
Dostluqda nə üçün gözləmədin əndazə, 
Düşmən oldun niyə ol sərv qəddi tənnazə, 
Qələyi-Şişəyə saldın gedibən avazə 
Ki, filani ruxi-zibayə vurardı ğazə, 
Şahidi-ismətə məşaatəlik izhar elədin 
 
Sadığın naməsi gəldi mənə ey talibi-raz,  
Sanki yazmışdı onu nazilə Mahmudə Ayaz,  
Leyki başdan ayağa nikvə idi sözü güdaz, 
Görünür, eşq həqiqin demisən eşq məcaz, 
Ey bəradər, nə üçün sən belə rəftar elədin. 
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S.Ə.Şirvani             

Sadığın vəsfini dəstanə gətirdin sən özün, 
Gedibən Kişvəri-Şirvanə gətirdin sən özün, 
Töhfə tək bəzmi-Süleymanə gətirdin sən özün, 
Mindirib rəxşini meydanə gətirdin sən özün, 
 
Vəsfini aləmə Firdovsi kimi car elədin. 
Ey əzizim, gəlibən şur ilə gövtarə özün, 
Eylədin xalqı Züleyxa rux dildarə özün, 
Çəkdin ol Yusifi-Gülçöhrəni bazarə özün, 
Eylədin ərz məta eyni xiridara özün, 
Sonra döndün niyə bəs təlq xiridar elədin və s. 
 

     Həmin dövrlərdə Bakıda Məşədi 
Məlik Mansurovun da rəhbərlik et-
diyi musiqi məclisi nəinki Azərbay-
canda, hətta İranda və başqa müsəl-
man ölkələrində tanınırdı. Azərbay-
canın xalq artisti, tarzən Bəhram 
Mansurovun atası Məşədi Süley-
manın arxivdə saxlanılan xatirələ-
rindən aydın olur ki, o, Sadıqcanın 
ifasına ilk dəfə Tiflisdə qulaq asmış və onun çalğısına 
heyran qalmış və atası onu Məşədi Məliyə tərif etmişdi. 
O, ustad tarzənin Məşədi Məliyin necə qonağı olduğunu 
belə xatırlayır:                                
        “Atam dedi ki, onun çalğısına qulaq asmaq istəyi-
rəm.  Bir müddət sonra Sadıqcan öz dəstəsi ilə Bakıya 
konsert verməyə gəldi. Atamı da götürüb getdim o kon-
sertə.      
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Məşədi Süleyman 
Mansurov 

Sadıqcanın çalğısı doğrudan da qiyamət idi. Evə gə-
ləndə atam dedi ki, sən ki, onu belə tərif edirdin, azdır. 

Onu hökmən evimizə qonaq ça-
ğır. Ertəsi gün Sadıqcanı qonaq 
çağırdım. Sağ  olsun, sözümü 
yerə salmadı. Elə o vaxtdan Sa-
dıqcan bizim evin əziz adamına 
çevrildi. Hər  dəfə Bakıya gələn-
də aylarla bizim evdə qalardı. 
Atamla onun söhbətindən doy-
maq olmazdı. 
       Şəmsi Əsədullayevin1 oğlu 
Mirzə2 yaxın dostum idi. Onun 
toyunda sağdışı idim.  Çalğıçı-

lar da Sadıqcan və Əbdülbaği3 i-
di. O toyda Sadıqcan bir qiyamət 
qopardı ki, özümü saxlaya bil-
mədim, ağladım. Şəmsi əmi so-

ruşdu ki, a bala, bu toydu, toyda niyə ağlayırsan? Dedim 
ki, ay əmi, sən axı bilmirsən bunlar nə oxuyub-çalır. Şəm-
si əmi soruşdu ki, bəs mən neyləyim bunlar üçün? Dedim 
ki, get, hərəsinin barmağına bir brilyant üzük tax. O da 
hərəsinə bir brilyant üzük bağışladı”. 

Məşədi Süleyman tarzəninn çalğısından söhbət dü-
şəndə deyirdi:  

                                                       

1
 XX əsrin əvvəllərində neft maqnatlarından olmuşdur. 

2 AXC dövründə ticarət və sənaye naziri olub 

3 Azərbaycan xanəndəsi Bülbülcan  
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“Mirzə Sadıq elə cazibəli çalardı ki, əgər o bir bağ-
çada və yaxud bağda çalardısa onun tarının səsinə bül-
büllər ətrafına yığılardılar.” 
      “Dan ulduzu” jurnalının 1928-ci il 4-5-ci sayında  
qeyd edilirdi ki, Sadıqcan o zaman tez-tez Tiflisdə verilən 
konsertlərdə və teatr tamaşalarında çıxış etmişdi. Məsə-
lən, 1886-cı il, dekabr ayının 29-da Tiflisdə verilən 
M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah” 
komediyasının afişasında yazılmışdır. 

        “Tamaşanın fasilələrində məşhur tarçı Sadıqcan 
“Humayun” çalacaq, İrandan gəlmiş saray xanəndəsi 
Mirzə Əli  Seyid Əzimin Məşhur müxəmməsinə muğam 
oxuyacaq.  
 

“Guş qıl ey ki, bilirsən özünü vaqifi kar, 

 Agah ol gör ki, nədir naleyi ney, nəğmeyi tar” 
 
       Əvəzsiz musiqi tədqiqatçısı Firidun Şuşinskinin ar-
xivdə saxlanılan sənədlərini araşdırarkən məşhur tarzən 
Qurban Pirimovun Sadıqcan haqqında dediyi sözləri ma-
raq doğurur: 

      “Sadıq görünməmiş bir möcüzə idi. Bir gün Sadıq 
məndən xahiş etdi ki, onun üçün Gülablıdan bir bülbül 
tutum gətirim. Mən də onun üçün bir şeyda bülbül və bir 
qaratoyuq apardım. Bir gün gəlib gördüm ki, o, qarato-
yuqun qabağına bir güzgü qoyub, özü isə kənarda durub 
tar çalır. İndiki kimi yadımdadır o, qaratoyuqların  çöldə 
oxumaqlarına bənzəyən bir təsnif çalırdı. Güzgüdə öz 
şəklinə tamaşa eləyən qaratoyuq birdən başlayıb oxuyan-
da düzü mən təəccübümdən yerimdə quruyub qaldım...”  
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Bundan sonra böyük sənətkar Sadıqcan haqqında 
sözlərini belə tamamlayır: “Mən Sadıqcan kimi xanəndə-
ni tar ilə müşayət etmək sənətini böyük bir yüksəklikdə 
və bədii şəkildə çatdıran ikinci bir tarzən görməmişəm.” 

Sənədlərdən bir də aydın olur ki, dəsgah muğamla-
rında çalınan rənglər, “Turacı”, “Ceyranı”, “Uzundərə”, 
“Tərəkəmə”, “Vağzalı” kimi qədim oyun havaları Sadıq-
cana məxsusdur. 

Çox təəssüf ki, dahi tarzən, “Azərbaycan tarının ata-
sı” çox yaşamadı. O, 1902-cı ildə –– 56 yaşında Şuşada 
əbədi gözünü yumdu. Bəzi müəlliflərin qeyd etdiyinə gö-
rə Sadıqcan Bakıda vəfat etmiş və orada da dəfn edilmiş-
dir. Lakin F.Şuşinskinin yazılarından aydın olur ki,  tar-
zən Şuşada vəfat etmiş və o, “Mirzə Həsən qəbiristanlı-
ğı”nda dəfn olunub. 

Təəssüf olsun ki, Sadıqcanın çalğısı zəmanəmizə gə-
lib-çatmayıb. Bu da təbii idi. Qeyd etmək lazımdır ki, Ru-
siyada vallara tələbat çox olduğundan yalnız 1901-1902-ci 
illərdə Riqada ingilislərin səsyazma şirkəti tərəfindən 
vallar istehsal edən “Qrammofon” zavodu açılır. Bu za-
vodun açılmasında məqsəd Qafqazı, Orta Asiyanı səs-
yazma valları ilə təmin etmək idi. 1909-cu ilə qədər bütün 
vallar birüzlü (“minyon” adlanır) yazılardı, diametri də 
kiçik olardı. 1909-cu ildə yeni texnologiya üzrə valların 
hər iki üzü yazılmağa başlanır. 1914-cü ildə Birinci Dün-
ya müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar zavod fəaliyyə-
tini dayandırmalı olur.  

  F.Şuşinski Sadıqcanın istedadını belə şərh edir: 
 “İri əlləri, uzun və güclü barmaqları olan Sadıq tez 

bir zamanda bu sənəti tamam-kamal mənimsəyir və hət-
ta ustalıqda müəllimini də keçir.”  
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Bəzən o çalanda görkəmli tarzən, Sadığın müəllimi ol-
muş Ələsgər “ah” çəkib deyərmiş: Allahın altında mənim 
var-dövlətim Sadıqda, onun barmaqları məndə olaydı.” 

Azərbaycan musiqisinin yorulmaz tədqiqatçısının 
hər yeni kitabının gəlişi bir çoxlarının qısqanclığına səbəb 
olurdu. Nə idi Firidun bəyə qarşı bu ögey münasibət, nə-
dən irəli gəlirdi bu qısqanclıq? Nə səbəbdən illər uzunu 
muğam ifaçıları və onları müşayiət edənlər haqqında ke-
çən əsrin ortalarına qədər məlumatımız olmadığı bir za-
manda bu boşluğu doldurmaq missiyasını üzərinə götü-
rən və onu lazımınca yerinə yetirən F.Şuşinskini yaddaş-
lardan çıхarmağa, xalqın hafizəsindən silməyə çalışırıq? 
Muğam və onun ifaçıları haqqında söhbət açılanda, bö-
yük tədbirlər təşkil olunanda niyə bu böyük sənətşünası 
unuduruq? Nədir onun günahı? Nədəndir ona qarşı olan 
bu ögeylik?  
         Aydındır ki, F.Şuşinski elə insanlardandır ki, sözü 
üzə deyər, heç kəsdən çəkinməzdi. 
       O sözünün ağası idi. Yeganə tədqiqatçılardan idi ki, 
onun amalı yalan tərif yox, doğru tənqid idi. Tənqid etdi-
yi şəxsin kimliyindən asılı olmayaraq, ona qarşı qələmini 
itiliyərdi. O, Azərbaycan xalqının dünya şöhrətli musiqi 
xadimlərindən Fikrət Əmirov, Zeynəb Xanlarova, Cahan-
gir Cahangirov və başqalarını repertuarlarını təzələmə-
dikləri, müğənnilərə yeni-yeni mahnılar yazmadıqları 
üçün qınayardı. Rəşid Behbudov kimi dünya şöhrətli sə-
nətkara Azərbaycanın rayonlarında az olduğunu, gənclə-
rin yığıncaqlarında çıxış etmədiyinin bağışlanmaz oldu-
ğunu deyirdisə, başqa bir tərəfdən bu sənətkarları Azər-
baycan xalqının mirvarisi hesab edirdi. 
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      Azərbaycanın qüdrətli bəstəkarı Fikrət Əmirov yazır-
dı: “Mən iki Firidun tanıyıram. Birinci ziyalıların 95 faizi-
ni lağa qoyan, satira qırmancına dolayan Firidunumuz-
dur. İkinci Firidun alim, vətəndaş, böyük əməlpərvər 
musiqişünas və jurnalist qardaşımızdır. Əslində, bu iki 
Firidunu bir-birindən ayırmaq olmaz”. 

Firidun bəy Habil Əliyev, İslam Rzayev, Arif Baba-
yev kimi sənətkarların ifalarını hər zaman təqdir edirdi. 
Tərifdən başı gicəllənən sənətkarları, sənətlərinə xor ba-
xanları tənqid atəşinə tuturdu. Onun qələmi sənətkarın 
ad-sanına baxmırdı. Əgər həmin ad-san sahibi olan sə-
nətkar ifasında səhv edərdisə, ekran və yaxud səhnə qar-
şısında hər hansı bir xoşagəlməz hərəkətə yol verərdisə, 
F.Şuşinskinin qələmi həmin sənətkarlara güzəşt etməzdi. 
Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz sənətkarlara da bəzən F.Şu-
şinski güzəşt etmirdi. Nəticədə sənətçilər musiqişünas tə-
rəfindən vaxtilə müdafiə olunduqlarını unudub, ona qar-
şı sərt mövqedə dururdular.  

 
R.Mehbudov, Niyazi və F.Əmirov 
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Lakin ona qarşı sərtmövqedə duranlardan fərqli olaraq 
əməkdar incəsənət xadimi, musiqi tarixinə həsr olunmuş 
qalın-qalın kitabların yeganə müəllifi olan F.Şuşinski xal-
qımıza məlum olmayan musiqi ifaçılarımızın izinə düşüb 
SSRİ-nin müxtəlif şəhərlərinə gedərkən dövlətdən və ya-
xud hər hansı bir qurumdan maliyyə yardımı almadan, 
müxtəlif şəhərlərə səfər edirdi. Tədqiqatçı həmin şəhərlə-
rin arxivlərində, kitabxanalarında, muzeylərində olan sə-
nədlərlə tanış olur, orada olan ayrı-ayrı şəxslərdən xalqı-
mıza aid olan hər hansı bir sənədi əldə etmək üçün şəxsi 
vəsaitini əsirgəmirdi. 

Ümumiyyətlə F.Şuşinski tədqiqat aparmaq üçün 
ömürboyu dövlətdən heç bir maliyyə vəsaiti almamışdır.  

F.Şuşinski həmçinin uzun müddət radio və televizi-
yada da muğam ifaçılığı haqqında verilişlər aparırdı. O, 
nəinki  musiqisevərlərin, hətta adi azərbaycanlı tamaşaçı-
sının sevimlisinə çevrilmişdi. Həmin tamaşaçılar Firidun 
müəllimin müəllifi və aparacısı olduğu “İfaçılıq sənəti”, 
“Muğam axşamı” verilişlərini səbirsizliklə gözləyirdilər. 

Firidun Şuşinski haqqında söz düşəndə Azərbayca-
nın xalq artisti, görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin fikirlə-
ri yada düşür: 
          “Firidun Şuşinski haqqında söz deməyə ehtiyac 
duymuram. Lakin onu deyə bilərəm ki, musiqimizin tari-
xində heç bir musiqişünas onun qədər tədqiqat işləri 
aparmamış, xalq musiqisinə onun qədər can yandırma-
mışdır. Təkcə onun ölkəmizin arxiv, muzey və kitabxana-
larında 25 il yorulmadan Fərhad kimi külüng vurmağı bu 
dediklərimizə sübutdur. Onu da qeyd etməliyəm ki, bu 
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25 il ərzində Şuşinski heç bir idarə və təşkilatdan, nə ya-
zıçılar, nə bəstəkarlar, nə jurnalistlər ittifaqlarından, nə 
Mədəniyyət Nazirliyindən bir qəpik də olsun, ezamiyyə 
pulu, yol xərci, mehmanxana kirayəsi almamışdır. Bütün 
arxivlərə getmək üçün sərf olunan vəsait yalnız onun öz 
hesabına olmuşdur. Bütün bunlar hamısı F.Şuşinskinin 
alovlu vətənpərvərliyindən, böyük vətəndaşlıq hissiyya-
tından doğan təşəbbüsdür. Doğrudan da, o, xalq musiqi-
sinin vurğunu, fədaisidir”.  
        Təsadüfi deyil ki, mərhum maestro Niyazi Firidunu 
“Azərbaycan musiqisinin Məcnunu”, Fikrət Əmirov isə 
onu “Xalq musiqisinin arxeloqu” adlandırmışlar. 
         Bəs nə səbəbdən Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Azər-
baycan Jurnalistlər İttifaqı, Mədəniyyət və Turizm Nazir-
liyi tərəfindən bu vətənpərvər musiqişünasın adını əbə-
diləşdirmək üçün əlaqədar təşkilatlarla əlaqə yaratmır-
lar? Nə vaxta qədər biz öz mənafeyimizi hər şeydən üs-
tün tutacağıq? 
        Maraqlıdır, kimin övladı vəzifə başındadırsa, onların 
valideynləri haqqında qalaq-qalaq kitablar yazılır, “əsər-
ləri” nəşr olunur, adına küçələr verilir, evinin qarşısında 
isə barelyeflər qoyulur. İmkanlı oğullar atalarının dəyər-
li-dəyərsiz kitablarını nəşr etdirməkdən ötrü pullar xəric-
ləyir. Lakin mədəniyyətimizin səlahiyyətli şəxsləri isə 
ömrünü muğam tariximizin inkişafına sərf etmiş bir təd-
qiqatçını hər bir vəchlə də olsa, adını unutdurmağa çan 
atırlar. Kimlərdir onu unutdurmağa çalışanlar? O kəslər 
ki, F.Şuşinskidən xeyli aşağıda dururlar, onun bir məqa-
ləsinə tay ola biləcək əsər yaza bilməyiblər. Belə şəxslər 
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yalnız başqalarından bəhrələnib, kitablar nəşr etdirməklə, 
özlərinin “yaradıcılıqları” haqqında əsərlər yazdırıb, müx-
təlif mükafatlara sahib olmaqla məşğuldurlar.  

Artıq yetər Firidun Şuşinskiyə qarşı bu qədər etina-
sızlıq. Unutmayaq ki, gələcək nəsil bu hərəkətimizə görə 
bizi bağışlamayacaq. Nə qədər gec deyil, ayılın, cənablar, 
heç olmasa, başınızı qaldırın, ətrafınıza diqqətlə baxın, 
həya edin, görün kimlərin əsərləri əsl həqiqi qiymətini al-
mağa layiqdir. Heç olmasa, həya edək ki, hər hansı bir 
muğam ustasından söhbət açılırsa, o zaman təcili olaraq 
Firidun Şuşinskinin bizə yadigar qoyduğu yazılara, şəxsi 
arxivində saxlanılan fotolara müraciət edirik, lakin isti-
nad etdiyimiz mənbəyi göstərmirik.  

Bu sətirləri yazanda Mirzə Cəlili xatırladım. Qeyri-
ixtiyari olaraq aşağıdakı ifadələr qarşımda bir-birinin ar-
dınca düzülməyə başladı. 

Sizi deyib gəlmişəm, ey xalqının qeyrətli ziyalıları-
na xor baxan cənablar! O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mə-
nim bu sərt fikirlərimi xoşlamayıb, bəhanə ilə gedirlər. 
Hara getdikləri də məlumdur. Kimi ekstrasens yanına, 
kimi alt paltarlarını televiziya ekranlarına nümayiş etdi-
rənlərin, kimi arvad kimi saçlarını qaraldıb, üzlərini min 
cür hala salanların verilişlərinə üz tutur, kimi üzlərinə 
ənnik-kirşan vurmaq üçün “gözəllik” salonuna, kimi də 
“oxuduğu” və “danışığı” məlum olmayan “şou əhlindən 
ləzzət” almağa. Çünki hökm edənlər buyurublar.  

Sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermək əvəzinə, 
üzünə arsız-arsız hırıldasınlar...  
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Bir zaman gələcək, F.Şuşinskini yaddan çıxarmaq 
istəyənlər özləri bu hərəkətlərinə görə xalqın yaddaşın-
dan silinəcəklər. Onu unutdurmaq arzusunda olanlar nə 
vaxtsa öz hərəkətlərinə görə tarix qarşısında cavab ver-
məli olacaqar. Bu cür nadanlar adlarını xanəndə qoyub, 
muğamları, el havalarını, bəstəkar mahnılarını oxuyar-
kən hoqqabazlıq edənlərdir. Ustadlarımızın bizə miras 
qoyduğu  xəzinəni yaddan çıxartmağa cəhd edənlər o 
şəxslərdir ki, bu xalqın çörəyini yeyib, sərvətinə xor ba-
xan nankorlardır. Onlar muğamdan öz mənafeləri üçün 
istifadə edənlərdir. Həmin şəxslər musiqi haqqında hər 
hansı bir yazı hazırlayanda F.Şuşinskidən qalaq-qalaq 
cümlələr oğurlayıb, mənbəyini göstərməyənlərdir. Bu cür 
şəxslər musiqişünasın cismani yoxluğundan istifadə 
edib, onun fikirlərini, cümlələrini, böyük abzaslarını, ya-
zılarını mənimsəyənlərdir.   

F.Şuşinski belələrinə qarşı barışmaz mövqedə du-
rurdu, onlara “süfrənin artığını yeyənlər” deyirdi. O, çə-
kinmədən sözü üzə deməklə yaltaqlara, musiqimizə хor 
baхanlara, səsi  olmayanlara, muğamın guşələrni bil-
məyən, lakin özünü muğam ustası sayanlara qənim kəsil-
ər, onları bu yoldan uzaqlaşdırmağa çalışırdı. O, belə хa-
nəndələrə “muğama dürtülənlər” deyirdi.  

Firidun Şuşinski ömrünün sonuna yaxın muğam ta-
riхimizin 200 illik bir dövrünü əhatə edən, vaxtilə televi-
ziya və radio dalğalarında çıxışları, ömürboyu tədqiqat 
apardığı, vərəqələrə köçürtdüyü və yeri gəldikcə mətbu-
at səhifələrinə çıхardığı yazıları bir araya yığıb, nəşr et-
dirmək qərarına gəlir.  
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Firidun Şuşinskinin yaradıcılığını daim diqqət mər-
kəzində saxlayan dünya şöhrətli bəstəkar Fikrət Əmirov 
yazırdı: “Firidun Şuşinski həm bir alim, musiqişünas, 
həm də şəxsiyyət kimi aləmdir, əvəzsiz və bircədir, misil-
sizdir. Deyir və düşündürür. Biz Azərbaycan millətinin 
inkişafı və sağlamlaşması naminə Firidundan muğayat 
olmalıyıq”. 

Ustad sənətkar haqlı idi. Firidun bəy kimi xalqına 
qəlbən yanan, onun musiqi tarixinə bütün varlığı ilə bağ-
lanan tədqiqatçının yenidən həyata gəlməsi uzun illər çə-
kəcək. Lakin biz onu qoruya bildikmi? Xeyr! Qorumaq 
əvəzinə, onu məhv etdik.  

1995-ci ildə F.Şuşinskinin “Musiqişünasın düşüncə-
ləri” adı altında (ön sözün müəllifi və redaktoru xalq 
yazıçısı Elçin) 16500 tirajla nəşr olunur. Əsər mətbəədə 
çap olunan ərəfədə bir musiqi həvəskarı qrup halında 
olan sənətçiləri başına yığıb F.Şuşinskiyə etirazlarını bil-
dirirlər. Həvəskarın özü isə kölgədə dayanıb bunları kə-
nardan idarə edir. 

Sənətçilər iddia edirdilər ki, F.Şuşinski kitabda on-
ların şərəf və ləyaqətinə toхunan sözlər işlətmişdir. İddia-
çılar bəzən məqsəddən kənara çıхıb, Azərbaycan musiqi 
sənətinin əvəzsiz tədqiqatçısı olan F.Şuşinskini “ictimai-
faydalı əməklə məşğul olmayan, özü-özünə musiqişü-
nas, musiqi tədqiqatçısı adını verən ideoloji təхribatçı, 
mənəvi terrorçu” kimi təqdim edirlər.  

Sual olunur: 200 illik bir dövrü əhatə edən Azərbay-
can musiqisi və onun görkəmli nümayəndələri haqqında 
yazdığı “Azərbaycan xalq musiqiçiləri”, Sovet dövründə 
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uzun müddət təqiblərə məruz qalmış “Şuşa”, xalqımızın 
musiqi tarixinin nadir incilərindən olan “Cabbar Qaryağ-
dıoğlu”, “Seyid Şuşinski”, “Xan Şuşinski”, “Sadıqcan” və 
neçə-neçə kitabın, 100-dən çox sənətkarı xalqa tanıtdıran, 
radio və televiziya verilişlərinin müəllifinə “ictimai-fay-
dalı əməklə məşğul olmayan, özü-özünə musiqişünas, 
musiqi tədqiqatçısı adını verən ideoloji təхribatçı, mənəvi 
terrorçu” damğası vurmaq nə qədər insafdandır? Ona bu 
adları yapışdırmaq istəyənlər, vaxtilə Firidun bəydən xe-
yir-dua alanlar, indi isə “zərərçəkənlər sinfinə daxil olan” 
xalq artistləridir. 
          F.Şuşinski klassik muğam ifaçılarının izinə düşməklə 
bərabər, istedadlı gənclər haqqında da mətbuat səhifələrin-
də vaxtaşırı məqalələr dərc etdirir, onları televiziyada və  
radioda aparıcısı olduğu verilişlərə dəvət edirdi. 

 
 
 
 
 
 
  
 

          

F.Şuşinski, H.Əliyev, Ə.Vahid,  
              H.Abbasov, X.Şuşinski və b. 
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       O,1964-cü il fevralın 27-də Habil Əliyevi müəllifi və 
aparıcısı olduğu “Gözəl çalğıçı” konsert-oçerkə dəvət et-
miş, 1964-cü il aprel ayının 17-də isə ona həsr etdiyi “Ha-
bil segahı” məqaləsini “Azərbaycan gəncləri” qəzetində 
dərc etdirmişdir. Məqalə tanınmış musiqişünasın qələmi-
nin məhsulu olduğundan H.Əliyev tez bir zamanda şöh-
rət tapır. Həmin ilin iyun ayında  H.Əliyevə “Əməkdar 
artist” fəxri adı verilir. Onu tez-tez xarici səfərlərə dəvət 
edirlər. Dövlət tədbirlərində iştirakı üçün şərait yaradılır. 
Bir sözlə, Habil Əliyev üçün hər yerdə “yaşıl işıq” bərq 
vururdu.  

Heç kimə gizli deyil ki, Azərbaycanda kamança ça-
lanların əksəriyyəti ermənilər olub. Buna görə də F.Şu-
şinskinin respublikamızın rayonlarından birindən yenicə 
gəlmiş, musiqi sahəsində hələ tanınmamış Habil Əliyevi 
təbliğ etməkdə məqsədi həm gənc ifaçını respublikada 
tanıtmaq, həm də xalqımıza məxsus olan kamanı erməni-
lərin əlindən almaq idi. 

Bəzi musiqi həvəskarları F.Şuşinskinin yaradıcılı-
ğında olan tənqidi çıxışlarına qarşı yeni bir üsula əl atır-
lar. Onu yazılarında erməniləri “təbliğ” etməkdə günah-
landırırlar. Bu mövzuda mənimlə söhbət edən həmin 
şəxslər öz hisslərini gizlətmirdilər. Mən özüm də arxiv 
sənədləri ilə tanış olanda həmin sənətkarların fondunda 
kifayət qədər erməni “sənətkarları”nın şəkillərini görmü-
şəm. Etiraf etməliyik ki, bu,  belədir.  

Professor Ədalət Tahirzadənin Meydan kitabının I 
cildində Firidun Şuşinskinin 21 noyabr 1988-ci ildə Azad-
lıq meydanında etdiyi mitinqdəki çıxışı verilmişdir. 
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Unutmaq olmaz ki, musiqişünası ermənipərəstlikdə 
təqsirləndirənlərdən fərqli olaraq mitinqdə mənfur ermə-
nilərin Azərbaycan xalqına qarşı ediləcək xəyanəti ilk də-
fə 1968-ci ildə F.Şuşinski tərəfindən açıldığı bildirilir: 

“Mən 20 il bundan qabaq yazmışdım ki, Qarabağı 
almaq cəhdi aradan qaldırılmayıb. Bunun üstündə 8 il 
məni incitdilər, çap olunmağa qoymadılar. Qarabağı ver-
mək Xan qızı Natəvanın namusunu verməkdir. 

Azərbaycan xalqının “türk” adı özünə qaytarılmalı-
dır. Familiyamız qaytarılmalıdır. “Qulu” Quludur, “-
yev” nədir, “Məmməd” Məmməddir “ov” nədir? 

Stalini Moskvada ifşa edirlər, ancaq onun “veliko-
rus şovinizmi”nə toxunmurlar. Çünki sərf etmir. 

Dünən Topxanaya 73 maşın gəlib. İş dayanmayıb. 
Ora 50 min erməni dığası yerləşdirmək istəyirlər”. 

Lakin unutmayaq ki, ermənilər əsrlərboyu bizim 
xalqın etimadını qazanmaq üçün qapımızda nökər olub, 
öz “sədaqətləri”ni bildirərək əmrlərimizi bir qul kimi 
canla-başla yerinə yetirməyə hazır olublar. Aydındır ki, 
erməni kimi yaltaq, simasız, namussuz, qeyrətsiz ikinci 
millət tapmaq qeyri-mümkündür. Bunu dünyanın bir çox 
tanınmış şəxsləri belə, etiraf etsələr də, onlar erməniləri 
indi də əllərində bir alət kimi saxlayırlar. Mənafeləri na-
minə məqamı gəldikdə ustalıqla bu simasızlardan istifa-
də etmiş və hal-hazırda da etməkdədirlər. Bu baxımdan 
da XIX əsrin əvvəllərindən ermənilər Azərbaycan xalqı-
nın qəlbinə yol tapa bildilər. Bununla da nəinki mədəniy-
yətimizə, incəsənətimizə, hətta adət-ənənələrimizə də şə-
rik oldular. Bu şərəfsizlər, xainlər nəinki XIX əsrin əvvəl-
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lərində, hətta keçən əsrin sonlarına qədər toylarımızı, 
şənliklərimizi, hökumət konsertlərimizi musiqiçilərimizlə 
birgə aparmaqla varlandılar. Onlar nəinki toylarımızda, 
hətta televiziya ekranlarında, dövlət tədbirlərində də xal-
qın sevimli sənətkarları ilə birgə “tüğyan” edirdilər. Şə-
killərini bizim korifey sənətkarlarımızla çəkdirməkdən 
qürur duyurdular, bundan xüsusi həzz alırdılar. Erməni-
lərə yaxşı məlum idi ki, bu çəkilən şəkillər, kinolentlərdə 
olan görüntülər tarixdir. Onlar gələcəkdə həmin görüntü-
lərdən ustalıqla istifadə edəcəklərinə əmin idilər. Bu 
onun nəticəsi idi ki, ermənilər uzun müddət xalqımızın 
nəinki xalq mahnılarını, hətta bəstəkar mahnılarını öz ad-
larına çıxarmaqdan həya etmirlər. Elə indinin özündə də 
bu xəyanətkarlıq davam etməkdədir. 

Tanınmış şair, publisist, folklorşünas-alim İslam Sa-
dıq “Susmaq qızıl deyilmiş...” adlı dəyərli əsərində yazır: 
“Musiqi xəzinəmiz də söz xəzinəmizdən geri qalmır. 
Onun da ətri təravəti duyan adamların ürəklərini ovsun-
layıb. Azərbaycan xalq mahnılarının, Azərbaycan mu-
ğamlarının, Üzeyir Hacıbəyovun, Qara Qarayevin, Fikrət 
Əmirovun və onlarla başqalarının yaratdığı incilərin təra-
nələri təkcə azərbaycanlıları yox, bütün musiqisevər 
xalqların qəlbini, ruhunu oxşamışdır. Hətta öz musiqisi 
olmayanlardan bizim musiqini öz adlarına çıxanlar da 
var”– deyəndə, şübhəsiz ki, ilk növbədə, müəllif erməni-
ləri nəzərdə tutur və onların bu özbaşınalığının səbəbini 
özümüzdə axtarmağı  məsləhət bilir. 

İslam Sadıq haqlıdır. Vaxtilə Firidun Şuşinskiyə “er-
mənipərəst” deyənlərə xatırlatmaq istərdim ki, mətbua-
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tın, televiziyanın və yaxud respublikanın arxivlərində 
saxlanılan keçən əsrin şəkillərinə nəzər yetirsələr, mütləq 
onların yaltaq sifətləri ilə rastlaşacaqlar. Unutmasınlar ki, 
respublikamızın televiziya ekranlarında hər hansı bir sə-
nətkardan söhbət açılırsa, onun ifası verilirsə, orda ka-
mança, balabançalan, ya da dəfvuran erməni olacaq. Bi-
zim “Segah”, “Şur”,”Mahur”, “Uzundərə”,“Tərəkəmə”, 
“Vağzalı” və digər oyun havalarını erməni millətindən 
olan B.Məlikov, A.İoanesyan, S.Oqanezaşvili incə zövqlə 
və böyük məhəbbətlə çalıblar. Elə bir musiqi üçlüyü yox-
dur ki, orda tarzən, kamançaçı, dəfvuran erməni və ya-
xud gürcü, elə bir orkestr yox idi ki, orda erməni millə-
tindən olmasın. Bu faktlara o dövrdə fəaliyyətdə olmuş 
ansambl və orkestrlər haqqında yazan və çıxış edən mü-
əlliflərin məqalələrində rast gəlinir. Məqalə müəllifləri 
onların azərbaycanlı sənətkarlarla birgə çəkilmiş şəkillə-
rini də nümayiş etdirirlər. Heç kəsə gizli deyil ki, bu cür 
hallar son illərə qədər davam etmişdir. Hal-hazırda sta-
tiskaya görə Azərbaycanda 100 mindən çox erməni yaşa-
yır. Məgər bu da Firidun bəyin günahıdır? Heç kəsə gizli 
deyil ki, keçən əsrin sonlarına qədər Azərbaycanın ən gə-
lirli yerlərinə ermənilər başçılıq ediblər. Məgər bu da Fi-
ridun bəyin günahıdır? Nazirlərimizin, idarə rəhbərləri-
mizin bir çoxlarının həyat yoldaşları, katibələri, nə bilim, 
nələri bu millətin nümayəndələri olub, onların əlləri ilə 
ermənilər bütün işlərini asanlıqla həyata keçiriblər. Bu da 
Firidun bəyin günahıdır? Xanəndələrimizi, tarzənlərimizi 
çox zaman erməni kamançaçalanları, dəf, bəzən nağara-
vuranlar müşayət ediblər. Bu da Firidun müəllimin gü-
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nahıdır? Məgər toylarda onları müşayiət etməyə azərbay-
canlının yerinə ermənini aparan xanəndələrimiz, tarzən-
lərimiz olmayıblarmı? Bu da Firidun bəyin günahıdır? 
Dövlət tədbirlərinə azərbaycanlını siyahıdan silib, ermə-
ninin adını yazanda fikirləşirdilərmi nə günah edirlər. 
Bəlkə, bu da Firidun bəyin günahıdır? Vaxtilə ermənilər-
lə qucaqlaşıb, şəkil çəkdirən sənətkarlar, keçmiş günlərini 
bir daha vərəqləsin. Kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu 
özü müəyyənləşdirsin. F.Şuşinskinin kölgəsini qılıncla-
yanlar vaxtilə etdikləri hərəkətlərinə diqqət etsinlər, toy-
dan sonra pulu kiminlə bölüşdürüblərsə, o günləri xatır-
lasınlar. Ermənipərəst onlardır, yoxsa, Firidun Şuşinski? 
Bu saydığımız etirazlar təbiidir. O zamanın dövrünün tə-
ləbi idi. Buna görə də kimi isə günahlandırmaq sadəlöv-
lük olardı.  
      2014-cü il aprelin ayının 28-də Azərbaycan televiziya-
sının “Mədəniyyət” kanalında Azərbaycanın xalq artisti, 
gözəl tarzən  Sərvər İbrahimov haqqında veriliş nümayiş 
olunurdu. Verilişdə tarzən Sərvər İbrahimovla lentə alı-
nan üçlüyün əksəriyyəti naxələf qonşuların nümayəndə-
lərindən idi. Ümumiyyətlə, tarzənlərimizin əksər kaman-
çaçalanı, dəfvuranı yuxarıda qeyd etdiyim kimi, həmin 
naxələflər olublar. O dövrdə çəkilmiş şəkillərə nəzər sal-
dıqda mütləq bu qeyrətini itirmiş nəslin nümayəndələri-
nə rast gəlmək olur. Niyə televiziya ekranında bu görün-
tülərin, şəkillərin kökünü kəsmirlər. Çünki həmin sənəd-
ləri məhv etməli olsalar, Azərbaycan xalqının dahi sənət-
karları haqqında gələcək nəsil məlumatsız qalacaq.  
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Nizami Cəfərov 

Məgər buna da F.Şuşinski günahkardır? O zaman 
həmin görüntünü nümayiş etdirənə niyə etiraz bildiril-
mirdi. İstedadlı kamança ustası, Azərbaycanın xalq artisti 
Şəfiqə xanım Eyvazova televiziya ekranında görünəndə 
Firidun müəllimin sevincdən gözləri yaşarırdı. “İndi ina-
nıram ki, ulularımızın qoyub-getdiyi bu qiymətli mirası-
mızı xalqımız yaşadacaq”. – demişdi.  

 Muğam Azərbaycan klassik musiqi mədəniyyətinin 
ən qiymətli xəzinəsidir. Bizə elə gəlir ki, muğamı heç bir 
xalq azərbaycanlı qədər sevə və dərk edə bilməz. Təsadü-
fi deyil ki, başımızın üstündə analarımızın oxuduğu layla 
muğam üstündə köklənmişdir.   
        Muğam xalqın mənəvi qidası, əzəli, əbədi sevgisi, 
nümayiş etdiyi müqəddəs bir məbəddir. Sanki  muğam  
xalqımızın əbədi möhrüdür. 
     Muğamat  əbədi sənət incisidir. Biz onu sabaha apar-
mağa, gələcək nəsilə böyük bir inci kimi bəxş etməyə 
borcluyuq. 

Muğamdan söhbət 
açanda nəinki Azərbay-
canın, hətta böyük türk 
dünyasının tanınmış 
alimi, Atatürk Mərkəzi-
nin rəhbəri, görkəmli si-
yasi xadim, AMEA-nın 
həqiqi üzvü, professor  
Nizami Cəfərovun mu-

ğam haqqında dediyi 
fikirlərlə razılaşmamaq 
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olmur. Müəllif yazır: 
“Muğam deyəndə, ilk növbədə, dahi Füzulinin qə-

zəlləri yada düşür... Və yüz illərboyu Füzuli qəzəlləri 
Azərbaycan muğamının azərbaycanca danışmasını, özü 
də məzmun-mündərəcə, estetik baxımdan mükəmməl, 
aristokratik bir dildə danışmasını təmin etməklə kifayət-
lənməmiş, eyni zamanda münasib (və müvafiq) qəzəl se-
çimində muğam ustaları üçün alternativsiz meyar olmuş-
dur...” 
      70-ci illərdə “armyanskiye muqamı” ifadəsi mətbuat-
da özünə yer tapmışdı. Etinasızlıq gör nə yerə çatmışdı 
ki, həmin ifadəni bəzi üzdəniraq “musiqişünaslar”ımız 
da işlədirdilər. Firidun müəllim bu ifadə ilə qəti razılaş-
mırdı. O qətiyyətlə həmin ifadənin əleyhinə çıxaraq yazı-
larında göstərirdi ki, sənətkar milliyyətcə erməni olsa be-
lə, o, Azərbaycan musiqisini ifa edir. 1978-ci və 1983-cü  
illərdə Səmərqənddə keçirilən Beynəlxalq Muğam Sim-
poziumundan Tahirə Kərimova kimi ermənipərəstlərin, 
Ramiz Zöhrabov kimi “alimlər”in yazılarına sərt cavabı 
yalnız F.Şuşinski vermişdir. Lakin ona “ermənipərəst”  
yarlığı yapışdırmaq istəyənlər bu məqamda ağızlarına su 
alıb dururdular.  

T.Kərimova yazırdı: “Simpoziumda Özbəkistanda 
təqribən iyirmi məruzə dinlənilir. Erməni musiqişünasla-
rı erməni muğamını (?!) həm nəzəri, həm də əməli surət-
də nümayiş hüququna  nail olurlar”. 

Buna cavab olaraq F.Şuşinski yazırdı: “Burda müəl-
lifin (T.Kərimova ––A.K.) “erməni muğamı” məfhumu 
çox gülüncdür. Görəsən, müəllif “erməni muğamı” sözü-
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Alim Qasımov 

nə harda rast gəlib?! Bu, sadəcə müəllifin “Don-Kixot” 
gopçuluğu və yaxud dərviş bayatılarıdır. Çünki Şərq mu-
siqisinə aid olan heç bir ədəbiyyatda, nə də Əbu Nəsir 
Fərabi, Əbu Sina, Səfiyəddin Urməvi, Əbdülqadir Mara-
ğayi, Ruhulla Xaliqi kimi nəhəng Şərq musiqişünasları-
nın musiqiyə aid kitablarında “erməni muğamı” sözünə 
rast gəlmək olmur. Şübhəsiz ki, bunu T.Kərimovaya heç 
cür bağışlamaq olmaz. Bir də oxucuya onu demək istər-
dik ki, bu dərviş bayatısını təkcə T.Kərimova yox, kon-
servatoriyanın başqa müəllifləri də işlətmişlər. Yaxşı ya-
dımdadır ki, bir dəfə yenə Səməqənddən muğam simpo-
ziumundan qayıdan dosent Ramiz Zöhrabov (xalq artisti, 
professor –– A.K.) televiziya ilə çıxış edərkən dedi: Sim-
poziuma ermənilər də öz muğamlarını gətirmişdilər... 

Amma gəlin R.Zöhrabovdan və T.Kərimovadan xahiş 
edək ki, erməni muğamlarından birinin adını çəksinlər”. 

F.Şuşinski hətta Tiflisdə ermənilərdən qrammofon 
vallarını və şəkilləri şəxsi pulu ilə alarkən deyərdi ki, 

vaxt gələcək, bu hərə-
kətlərinə görə onlar 
çox peşmançılıq çəkə-
cəklər. İndi Firidun 
müəllimə irad tutan-
lar gərək 1987-ci ilə 
qədər ermənilərə öz 
iradlarını bildirməyə 
cəsarət tapaydılar.  

F.Şuşinski gənc 
istedadların qayğısı-
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na da qalar, onların inkişafına kömək edərdi. Onun ən 
cox sevdiyi, gələcəyinə inandığı Azərbaycanın xalq artis-
ti, xalqımızın sevimli sənətkarı, muğamlarımızı öz bən-
zərsiz ifası ilə dünyanın hər yerində tanıtdıran,     muğam 
ifaçısı Alim Qasımov olub. İlk dəfə Cabbar Qaryağdıoğlu 
müsabiqəsində Alim Qasımova münsiflər heyətinin bir 
neçə üzvü birinci yeri vermək istəmirdi. Yalnız Firidun 
müəllimin təkidli müdaxiləsindən sonra musabiqənin qa-
libi Alim Qasımov oldu. Tarix göstərdi ki, F.Şuşinski 
düzgün seçim etmişdir. Alim haqqında söhbət düşəndə 
deyirdi ki, o, böyük istedad sahibidir, gələcəkdə Azər-
baycanın adını yüksəklərə qaldıracağına əmnəm. F.Şu-
şinski Alim Qasımovun oxumağı ilə bərabər, qaval vur-
mağına da yüksək qiymət verirdi. 

F.Şuşinski kamançaçalan Habil Əliyevin yaradıcılı-
ğına yüksək qiymət verəndən sonra 1979-cu ildə  “Çalğı 
musiqimiz” adlı məqalə dərc etdirir. Məqalə müəllifi Ha-
bil Əliyevin son vaxtlar üzərində işləmədiyini qeyd edə-
rək yazır: “... Öz şirin və yaradıcılıq fantaziyası ilə xüsusi 
bir məharətlə çaldığı “Segah”ı (“Habil Segahı”nı) belə, 
yadırğamışdır. Artıq Habilin çaldığı “Segah” 5-10 il bun-
dan əvvəl çaldığı “Segah”a bənzəmir. Bunu yəqin Habil 
özü hiss edir. Habil geniş diapozonlu sənətkardır. O bü-
tün muğamları sərbəst və asanlıqla çala bilir. Ondan ye-
ni-yeni sənət nümunələri tələb etməyə haqqımız var. 
Qüdrətli sənətkarın öz məktəbi olmalıdır”. 
       Musiqişünasın xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyev 
haqqında vaxtilə söylədiyi fikirlərə də nəzər yetirək.  
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      “Ramizdə son dərəcə iti barmaqlar var. Şübhəsiz, tar 
çalanda iti barmaqların olması ümdə şərtdir. Lakin iti 
barmaqlarla yanaşı, tarzəndə sanballı bilək də olmalıdır. 
Lakin Ramizin biləyi bir qədər zəifdir”. 

F.Şuşinskinin 1984-cü ildə qələmə aldığı “Segah 
dəsgahı” məqaləsində Arif Babayev haqqında yazdığı sə-
tirlərdən:  

“Arif Babayevin səsi olduqca zil, həm də məlahətli-
dir. O, gözəl “Segah” ifaçısıdır. Lakin Arifin səsinə “Ça-
hargah”, “Heyratı”, “Mahur” muğamları uyuşmur. Çün-
ki onun səsində əzəmət və mübariz ruh zəifdir. Belə bir 
səslə yalnız “Segah”, “Şur”, “Bayatı-Şiraz”, “Şüştər” kimi 
muğamları oxumaq daha məqsədəuyğundur.”  
       Bu xeyirxahlıq qarşısında Firidun bəyə məlum deyil-
di ki, o, gələcəkdə hansı gözlənilməz hadisələrlə üzləşə-
cək. Sonralar məlum olacaq ki, bu gözlənilməz hadisə 
musiqişünasın qələminin iti olduğu zamanda deyil, yal-
nız ömrünün qürub çağında bir həvəskar musiqi sevərin 
başçılığı ilə Firidun bəyə qarşı bir çox  sənətkarlar tərəfin-
dən haqsızlıq olacaq. Halbuki onlar düşünmədilər ki, nə 
vaxtsa F.Şuşinskinin onların inkişafında və şöhrətlənmə-
sində kifayət qədər rolu olmuşdur.  

1995-ci ildə sağlığında nəşr etdirdiyi “Musiqişüna-
sın düşüncələri” kitabı “Şuşa” əsərindən də artıq dərəcə-
də F.Şuşinskini haqsız ittihamlara məruz qoymuş, hətta 
onu həbs olunmaq həddinə çatdırmışdı. Qeyd edək ki, 
ayrı-ayrı oçerk və məqalələrdən ibarət olan bu kitabın ya-
zılmasına o, ömrünün çoxunu sərf etmişdi. Bu yazıları 
tədqiqatçı ömrünün müxtəlif illərində qələmə almış və 
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respublikanın ayrı-ayrı mətbu orqanlarında dərc etdir-
mişdi. O, həmçinin uzun müddət radio və televiziyada 
müəllifi və aparıcısı olduğu verilişlərdə kitabda gedən fi-
kirlərini dinləyicilərlə bölüşmüşdü. Bu illər ərzində xalqı-
mızın müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri tədqiqatçı-
nın oxunaqlı yazılarına və cürətli, inamlı çıxışlarına görə 
minnətdarlıqlarını bildirirdilər. Əgər “Şuşa”nın əleyhinə 
gedən yalnız ermənilər və erməni düşüncəli azərbaycan-
lılar idisə, “Musiqişünasın düşüncələri”nin əleyhinə ge-
dənlər isə  adını sənətkar qoyan və kitabın məhv edilmə-
si, müəllifini isə ağır cəzalandırması üçün dəridən-qabıq-
dan çıxan musiqiçilərimiz idi. Həmin şəxslər 1968-1970-ci 
illərdə F.Şuşinskiyə qarşı olan ermənilərdən daha sərt 
mövqedə durmuşdular.  

F.Şuşinski “Müəllifdən” başlıqlı yazısında əsərin 
yazılma səbəblərini belə izah edir: “Oxuculara təqdim 
olunan bu kitabda son 25-30 ildə qəzet və jurnal səhifələ-
rində çap olunmuş yazılarım və respublika televiziyası 
və radiosu ilə apardığım verilişlərdəki çıxışlarım toplan-
mışdır. 

Kitab bir musiqi tədqiqatçısı kimi mənim musiqi 
mədəniyyəti tariximizin yazılmamış səhifələri haqqında 
düşüncələrimi, əsasən, müasir ifaçılıq sənətinin hamını 
narahat edən ciddi qüsurları haqqında tənqidi mülahizə-
lərimi əhatə edir. 
         Mənə elə gəlir ki, milli musiqimizin müqəddəratı 
haqqında düşünən hər bir musiqişünasın ən ümdə vəzi-
fəsi təkcə musiqi mədəniyyətimizin tarixini araşdırmaqla 
bitmir. O, eyni zamanda bir musiqi tənqidçisi kimi musi-
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qi “cəbhə”sində baş verən və xoşagəlməyən hadisələrə öz 
münasibətini bildirməyə də borcludur. Buna görə də 
oxuculara təqdim etdiyim bu kitabda əsas yer tənqidi dü-
şüncə və qeydlərə verilmişdir... 

Son illər milli musiqimizdə, ələlxüsus muğam və 
mahnı ifaçılığı sənətimizdə Azərbaycan musiqisinin ru-
huna və köklərinə tamamilə yad olan elementlərin gün-
bəgün artması təbii ki, bizi narahat etməyə bilməz. Tele-
viziya və radioda, konsert salonlarında, toy məclislərində 
və restoranlarda səslənən qondarma mahnılara, təsniflə-
rə, təhrif olunmuş muğamlara, oxunan şit və bayağı söz-
lərə qulaq asdıqca bir daha əmin olursan ki, musiqimiz 
müəyyən mənada öz kökündən ayrılmaq təhlükəsi qarşı-
sındadır. Buna görə də bir tədqiqatçı-tənqidçi, daha doğ-
rusu, bir vətəndaş kimi öz qayğı və dərdlərimi hörmətli 
oxucularımla bölüşmək niyyətindəyəm”. 

Maraqlıdır ki, “Musiqişünasın düşüncələri” kitabı-
nın nəşri bitmədiyi, satışa çıхarılmadığı, tənqid tərəfin-
dən qiymətini almadığı bir halda, məhkəmə  tərəfindən 
müəllifə qarşı iddia qaldırılır. Respublikanın görkəmli 
dilçilərin əvəzinə, şikayətçilərin yaxın dostu, hər bir 
yerdə “görünən” bir akademik məhkəməyə saxta rəy 
verir. 

Qisasçılar 72 yaşlı qocaman musiqişünasın ağır xəs-
tə olmasını nəzərə almadan prokurorun iddiasına əsasən, 
F.Şuşinskinin iştirakı olmadan işə baxılır.  

Apelyasiya məhkəməsi şikayətçilərin düşündükləri 
kimi əsəri tamamilə məhv etmək yox, yalnız “Musiqişü-
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Kamal Abdulla 

nasın düşüncələri”ndə müəyyən düzəlişlər edilmək 
şərtilə nəşri  barədə hökm çıxarılır. 
           Bir də maraqlıdır ki, nə səbəbdənsə vaxtilə haqla-
rında yazılan  tənqidi məqalələrə vaxtında etiraz etmə-
dikləri barədə “dəstədən” soruşmağ “unudulur”. Lakin 
bu “oyun”u quranlar bilmirlər ki, həmin kitabların bir 
hissəsinin məhv edilməsinin qarşısı alınmaqla yanaşı, 
hal-hazırda respublikanın ən böyük Milli Kitabxanasında 
kitab qiymətli əsər kimi qorunulur, həm də oxucuların is-
tifadəsindədir.  
Azərbaycan Res-
publikasının xalq 
yazıçısı, AMEA-nın 
həqiqi üzvü, əmək-
dar elm xadimi, Bi-
rinci dərəcəli dövlət 
müşaviri  Kamal 
Abdullanın kitab 
haqqında fikri daha   
maraqlıdır:        
       –Mən bu kitabda 
təhqiredici sözə rast gəlmədim. Təhqir sözünün semanti-
kasından çıxış etsək, ilk növbədə, onu deməliyik ki, təh-
qir senzuradan kənarda olan ifadəyə deyilir. Təhqir sö-
yüş deməkdir. Bu kitabda isə ədəbi dil senzurasından kə-
narda olan heç bir ifadəyə rast gəlmədim. Əgər hər hansı 
bir müğənni və ya ifaçının sənəti qəribə bənzəmələr asso-
siasiyası yaradırsa, bu, sadəcə olaraq müəllifin bədii zöv-
qünün səviyyəsini göstərir. 
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    ...Azərbaycanın musiqi tarixində adlarını eşidib, haq-
qında bilmədiyimiz adamlar, onların sənəti, ifa tərzi ba-
rədə bu kitabda sistemli şəkildə verilmiş məlumat olduq-
ca gərəklidir. Kitabın ikinci əhəmiyyəti ondan ibarətdir 
ki, o bizim indiyə qədər alışdığımız trafaretləri sökür və 
bizi bir çox halda çılpaq həqiqətlərlə üzbəüz qoyur. Mü-
ğənnilər haqqında deyilən sözlər peşəkar olmayan musi-
qisevərlər üçün çox böyük və gözlənilməz kəşflərdir. Biz 
təəssüf ki, hətta günümüzün bu çağında da subyektiv 
qiymətlərə o qədər də alışmamışıq. Bizə elə gəlir ki, ki-
məsə qiymət veririksə, onun bir az yaxşı, bir az pis tərəf-
lərini qeyd etməklə kifayətlənə bilərik. Amma unuduruq 
ki, əsl həyatda belə olmur. Həyat müxtəlif rənglərin, 
müxtəlif səciyyələrin qaynayıb-qarışmasından yaranan 
rəngli televizor kimidir. Subyektiv fikrə hörmət lazımdır. 

İddiaçılar F.Şuşinskini özünə musiqişünas, musiqi 
tədqiqatçısı deməsində daha çox narahatdırlar. Qeyd et-
mək istərdik ki, bu adları ona özü yox, onun muğam tari-
ximiz haqqında heç kimin yaza bilmədiyi qalın-qalın ki-
tabları verib. Bu adı ona Azərbaycanın ən görkəmli bəstə-
karları, sənətşünas-alimləri, akademikləri, xalq yazıçıları, 
xalq şairləri, oxucuları və dinləyiciləri vermişdir.  Unut-
maq olmaz ki, Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət Heyəti Firi-
dun Şuşinskiyə məhz sənətşünas kimi Əməkdar İncəsə-
nət Xadimi adı verib. Həmçinin Azərbaycan Tarix və Mə-
dəniyyət Abidələrinin Mühafizə Cəmiyyəti Rəyasət He-
yətinin sədri Qurban Xəlilov da Firidun Şuşinskiyə sənət-
şünas kimi müraciət edərək yazır: 
 



XX əsrin görkəmli musiqi tədqiqatçısı Firidun Şuşinski 

 

 

143

Sənətşünas F.Şuşinski yoldaşa 
 
       Tarix və Mədəniyyət Abidələrini Mühafizə Cəmiyyə-
ti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Siz, Azərbaycan Tarix və 
Mədəniyyət Abidələrinin Mühafizəsi Cəmiyyəti Rəyasət 
Heyəti yanında musiqi bölməsinin katibi təsdiqlənmisiniz. 
                                                                    4 yanvar 1987-ci il.  
        Göründüyü kimi həm musiqi aləmində, həm höku-
mət səviyyəsində, həm də xarici ölkələrdə Firidun bəy 
bir görkəmli musiqi bilicisi və tədqiqatçısı kimi əvəzolun-
mazdır. F. Şuşinski bütün dövrlərdə (hətta ölümündən 
sonra da) rəqiblərinə qalib gəlməyi bacaran sənətşünas-
alimdir. 
      Sual olunur: əgər doğrudan da, F.Şuşinski yuхarıda 
qeyd edildiyi kimi, özünə “musiqişünas, musiqi tədqiqat-
çısı” adı veribsə, o zaman xalqımızın görkəmli şəxsləri tə-
rəfindən edilən müraciətlər xəbislərin fikrincə yalan sa-
yılmalıdır? Məgər heç kimin yaza bilmədiyi qalın-qalın 
kitabların, Azərbaycan televiziyasında “İfaçılıq sənəti”, 
radioda “Muğam konserti” rubrikası  ilə verilişlərin illər-
lə müəllifi və aparıcısı olmuş, həmçinin muğamlarımızın 
tarixi və onun ifaçıları haqqında maraqlı məlumatlar ver-
miş, bununla da milyonlarla tamaşaçının rəğbətini qa-
zanmış (arxiv sənədlərində öz əksini tapıb) bir tədqiqat-
çının özünə “musiqişünas” deməyə haqqı çatmırmı? 

 Bəzi sənət adamlarının Firidun bəyə qarşı çıxması-
nın səbəbi ondadır ki, 1995-ci ildə nəşr olunmuş “Musiqi-
şünasın düşüncələri” adlı kitabına 25-30 il bundan qabaq 
yazdığı məqalələri salınmışdı. O vaxtlar üçün bu yazılar 
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reallıq olsa da, kitab çıxanda artıq həmin tənqid hədəfi 
olan ifaçıların bir çoxu püxtələşmiş, tanınmış sənətkarla-
ra çevrilmişdilər. Bu, deyərdim ki, Firidunun yeganə 
“günahı” olub. Axı siz hələ bilmirsiniz xanəndə kimdir, 
qəzəlxan, qəvval, mərsiyəxan, hafizxan, novruzxan kimə 
deyirlər? Bunlar hamısı sənət adlanır. Firidun bəy isə bu 
sənətin dərinliklərinə bələd idi. Məni düşündürən odur 
ki, bir sənətkarı nahaqdan günahlandırırlar, çərlədib öl-
dürürlər, əsərlərini isə müxtəlif imzalarla qəzet və jurnal-
larda çap etdirirlər, lakin onu müdafiə edən tapılmır. 

Televiziya ekranlarında musiqi nə olduğunu bilmə-
yən, səsi olmayan, müxtəlif yollarla səhnəyə çıxmış, “sə-
nətçilər”ə fəxri adlar paylanılanda ustad sənətkarlarımız 
etiraz bildirmək əvəzinə susur, lakin F.Şuşinski halal zəh-
mətlə qazandığı fəxri adı daşımağa məgər haqqı çatmır? 
Bu nə qədər insafdandır? Unutmayaq ki, televiziyaya ilk 
dəfə fikrini sərbəst deyən Firidun bəy olmuşdur. Sovet 
dövründə televiziyada sərbəst danışmaq, fikirlərini açıq-
aydın demək, təsadüfi ifaçıları bu geniş auditoriyada 
qamçılamaq Firidun bəyə məxsusdur.  

Qeyd edək ki, F.Şuşinskinin Ana Vətəni olan Türki-
yəni görmək ömürboyu arzusu olmuşdu. Orada heç kəsi 
tanımasa da, bu ölkənin sevincinə sevinmiş, kədərinə 
ürəkdən kədərlənmişdi. Bu onun ulularının torpağı idi. 
Onların ətrini bu torpaqdan almaq arzusu ilə yaşayırdı. 
1989-cu ilin oktyabr ayında Türkiyədən Firidin Şuşinski-
nin adına “Birinci Millətlərarası Böyük Azərbaycan Türk-
ləri Kultur və Dayanışma Dərnəyi” tərəfindən məktub 
gəlir. Həmin məktubda Sayın Firidun bəy Şuşinski cə-
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nablarından 26 may 1990-cı ildə keçiriləcək konqresdə iş-
tirak etmək xahiş olunur. Məktuba imza atanlar: 

Konqresin Genel Koordinatoru, Türk Dünyası Araş-
dırmaları Vəqfi Genel Başqanı, professor-doktor Turan 
Yazqan, Muhsin Azərbaycan Türkləri Kültür və Dayanış-
ma Dərnəyi başqanı Nihat Çətinqaya və Genel Sekretar 
Xəlil Açıqgöz  

Konqresdə aşağıdakı başlıqlar ətrafında çıxışlar var 
idi.  

1.Azərbaycan tarixi. 
2.Azərbaycan dili və ədəbiyyatı. 
3.Azərbaycan sənəti və musiqi. 
4.Azərbaycan yer adları. 
 

 
            Sağdan:F.Şuşinski,S.Rüstəmov,T.Bayram, 
               L.Kərimov,Ə.Cəfər, Xəlil Rza Ulutürk 
      



Aslan Kənan 

 

 

 

 

 

146

    Bu çıxışların mövzusunun adlarını qeyd etməkdə məq-
səd ondan ibarətdir ki, məhz bunların dördü haqqında 
geniş məlumata malik yalnız Firidun Şuşinski ola bilərdi. 
        Çox təəssüf hissi ilə qeyd etmək istərdik ki, bu haqda 
Firidun bəyə heç bir məlumat verilməmiş, konqresə res-
publikada yuxarı dairələrə yaxın olan, lakin böyük tədqi-
qatçını əvəz etməyə qadir olmayan bir şəxs göndərilmiş-
di. Bu azmış kimi Türkiyədəki təşkilatçılara Firidun bə-
yin xəstə olduğunu deyirlər. Bu da Firidun bəyin adına 
və respublikada olan şöhrətinə növbəti qısqanclıq idi. 
         Firidun Şuşinskiyə qarşı çıxış edənlər, ona ləkə ya-
xanlar elm aləmində, musiqi sahəsində nəinki Azərbay-
canda, eləcə də dünyada şöhrət qazanmış Fikrət Əmirov, 
Tahir Salahov, Lətif Kərimov, Mirzə İbrahimov, Əli Vəli-
yev, Tofiq Quliyev, Əkrəm Cəfər, Ziya Bünyadov, Xəlil 
Rza Ulutürk, Qulu Xəlilov və başqalarının verdiyi qiymə-
tə nəzər yetirsəydilər, daha yaxşı olmazdımı? 

       Firidun Şuşinskinin nəvələri Firidun və İmran 

babalarının xalq rəssamı Tahir Salahov tərəfindən 
çəkilmiş portreti qarşısında 
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Qənirə xanım Paşayeva 

   Qeyd etmək lazımdır ki, SSRİ xalq rəssamı, Rusiya 
Rəssamlıq Akademiyasının vitse-prezidenti, Heydər  
Əliyev mükafatı laureatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Ta-
hir Salahov sənətşünas-alim Firidun Şuşinskinin əsərləri-
nə yüksək qiymət vermiş və dostunun silsilə portretlərini 
yaradıb muzeyində nümayiş etməkdə məqsədi 
tədqiqatçıya əbədi həyat  vermək olub.  
         İctimai və siyasi xadim, jurnalist, azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin deputatı Qənirə xanım 
Paşayeva dünya şöhrətli rəssamla anadanolmasının 80 
illik ərəfəsində görüşmüş və ondan  maraqlı müsahibə 
almışdı.  Həmin müsahibədə Qənirə xanım dahi 
rəssamdan görkəmli musiqi tədqiqatçısı Firidun Şuşinski 
barədə fikirlərini öyrəndikdən sonra onunla həmrəy 
olduğunu belə ifadə etmişdir: 
  “(Firidun Şuşinski-
nin–A.K.) Sənətini heç 
vaxt satmaması onun 
ən yaxşı xüsusiyyəti-
dir. Qarabağ hadisə-
lərindən xeyli əvvəl 
böyük musiqişünası-
mız Firudin Şuşinski 
milli musiqi alətləri-
miz haqqında bir kitab 
yazmış və ermənilərin 
tarixi saxtalaşdırmaq, 
milli musiqi alətlərimizi 
mənimsəmək 
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cəhdlərinə layiqli cavab vermişdi. Bu, musiqişünasın 
ermənilər və onların tərəfdarları ilə müəyyən 
problemlərinin ortaya çıxmasına səbəb oldu. Şuşa üçün 
bu çətin günlərdə portretini yaradan Tahir Salahov 
onunla həmrəyliyini açıq şəkildə nümayiş etdirdi və əsl 
azərbaycanlı kimi bir vətəndaş mövqeyindən danışdı! 
Sözün həqiqi mənasında o, bir Vətəndaşdır!” 
        F.Şuşinskini musiqişünas hesab etməyənlər arxaya 
və bir də ətraflarına diqqət etsinlər. Firidun bəydən sonra 
bu vaxta qədər muğam sənətkarlarımız haqqında kim be-
lə bir sanballı əsərlər ortaya qoyub? Hal-hazırda musiqi 
haqqında cızma-qara edənlərin, televiziyada daimi “qey-
diyyatda olanlar”ın, ekranlardan düşməyən “musiqiçi-
lər”in – hansının həqiqi musiqi təhsili var? Özünü musi-
qiçi sayan “sənətçi”lərin əksəriyyətinin müasir texnika-
nın köməyi ilə oxuduqlarını bildiyimiz halda, onları nə 
səbəbdən şənliklərimizə dəvət edir, belələrinə hökumət 
tədbirlərində iştirak etmələrinə şərait yaradır və bunlar 
müxtəlif təşkilatlar tərəfindən yüksək mükafatlara təq-
dim olunanda etiraz səsimizi ucaltmırıq. Musiqimizi bər-
bad hala salanlar haqqında əlaqədar təşkilatlara müraciət 
etməyə özümüzdə təpər tapmır, səsimizi çıxartmır və nə-
ticədə kiməsə xoş gəlmək üçün susmağı üstün tuturuq. 
Bu, azmış kimi, teleradio məkanının aparıcılarının musiqi 
ifaçıları ilə davranışlarına, vulqar danışıq tərzlərinə eti-
razlarımızı bildirmək əvəzinə susuruq. Unutmayaq ki, 
F.Şuşinski belələri ilə təkbaşına mübarizə aparırdı. Özü 
də heç kəsdən qorxmadan, çəkinmədən belələrinin səhnə 
davranışlarını, ifa tərzini kəskin tənqid edirdi. Lakin 
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“xalq artisti”, “əməkdar artisti”, “sənətşünaslıq profes-
sor” adını daşıyanlarımız bu vəziyyəti görə-görə kənara 
çəkilib, səslərini belə, çıxartmağa cürət etmirdilər. “Xalq 
artisti”, “əməkdar artist” adını daşıyanlar tədqiqatçının 
bu fədakarlığına dayaq olmaq əvəzinə, ona arxadan zər-
bə vurdular. Yaxşı deyiblər: “El üçün ağlayan gözündən 
olar”. Həmin “Xalq artisti”, “əməkdar artist”, “sənətşü-
naslıq professor”u adını daşıyanlar asta və usta tərpəndi-
lər. Onların Firidun Şuşinskini məhkəməyə vermələri 
musiqişünasın qoca, xəstə vaxtına düşdü.  
       Professor Kamil Vəli Nərimanoğlunun təbirincə de-
sək, “...onunla (Firidun Şuşinski ilə–A.K.) kəllə-kəlləyə 
gəlmək hər kişinin işi deyildi”.  
       Firidun Şuşinskini bəyənməyən, onun sənətinə qısqa-
nan bəzi “Xalq artisti”, “əməkdar artist”, “cənətşünas 
professor”lara xatırlatmaq istərdim ki, ABŞ Konqresinin 
kitabxanasında muğama aid üç kitab saxlanılır. Həmin 
kitabların müəllifi görkəmli sənətşünas-alim Firidun Şu-
şinskidir.  

Firidun Şuşinskinin yaradıcılığına yüksək qiymət 
verənlərdən biri də Azərbaycanın xalq yazıçısı Əli Vəli-
yev yazır: 

 “Milli musiqi mədəniyyətimizin tarixini dərindən 
tədqiq edən Firidun Şuşinskinin fəaliyyətini təqdir etmə-
liyik, layiqincə qiymətləndirməliyik”. 

Xatırladaq ki, muğamlarımıza biganəlik olduğu za-
man, ilk növbədə, həyəcan təbilini məhz muğam ifaçıları-
mız çalmalı idi. Lakin bunun əvəzinə, onlar muğamları-
mız haqqında yorulmadan çalışan tədqiqatçımıza qara 
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yaxmaqla məşğul oldular. Onu “ictimai əməklə məşğul 
olmayan”, “ideoloji təxribatçı” və neçə-neçə haqsız ifadə-
lərlə suçlandırdılar. Məgər muğam ifaçıları haqqında ya-
zılan tədqiqat əsərləri və haqqında nəşr olunan kitablar 
Firidun Şuşinskiyə məxsus deyildimi? Gəlin F.Şuşinski-
nin bu vaхta qədər yazdığı kitabları bir anlığa kənara 
qoyaq, görək musiqi ifaçılarımız haqqında yazılan başqa 
əsərlər varmı? Bir də əgər doğrudan da, Firidun bəyin 
heç bir musiqi sahəsində yaradıcılıq fəaliyyəti yoх idisə, 
nə səbəbdən başqalarından fərqli olaraq sifarişlə yox, yal-
nız öz halal zəhməti hesabına qazandığı Azərbaycanın 
“Əməkdar İncəsənət Xadimi” adını daşıyır? 
       40 ilə yaxın ədəbi fəaliyyəti dövründə onlarla sənət-
kara aid sənədi, muzey eksponatını heç kəsdən təmənna 
ummadan, öz hesabına ayrı-ayrı şəхslərdən alan, sağlı-
ğında on bir irihəcmlı kitabın, yüzlərlə məqalə və oçerkin 
yazılmasında, yüzdən çox unudulmuş ustad sənətkar-
ların хalqa tanıdılmasında fədakarlıq göstərən bir musi-
qişünasa böhtan atmaq nə qədər insafdandır? 
      F.Şuşinskini məhkəməyə çəkənlərə xatırlatmaq istər-
dim ki, həmin şəxslər əllərini ağdan-qaraya vurmadan 
“professor”, “dosent” adını “daşıyırlar”. Onlar hansı 
əsərlərinə görə bu ada layiq görülüblər?  
 
 
  HAŞİYƏ: 
   Bir gün günorta üstü divanda əyləşib, “Space” tele-
viziya kanalı ilə verilən musiqi haqqında verilişə tamaşa 
edirdim. Əgər hafizəmdə yanılmıramsa verilişin aparıcı-
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sı, aktyor Firdovsi Naibov, dəvət olunanlar  isə xalq ar-
tistləri Arif Babayev, rəhmətlik Habil Əliyev və Canəli 
Əkbərov idi. Verilişdə musiqi, onun yaradıcıları haqqın-
da, muğam ustaları barədə söhbət edilirdi. Xalq artistləri 
aparıcının sualları ilə yanaşı, telefonla verilən sualları da 
cavablandırırdı. Çətinliklə də olsa, mənim üçün telefon 
bağlantısı yarandı. Qeyd edim ki, məni verilişlə bağlantı 
yaradan televiziya işçisi hansı sualı verəcəyimlə qabaqca-
dan maraqlandı. Bilmək istəyirdi ki, onu qane edən sualı 
verəcəyəm ya, yox. Kiməm, nəçiyəm. Onların bu işlərin-
dən qabaqcadan xəbərdar olduğum üçün qane edəcək 
sual verəcəyimi bildirdim. Telefonda danışan şəxs adımı 
soruşanda elə bildi ki, məşhur xanəndəmiz Xan Şuşinski-
nin oğluyam. Çünki Xan əminin oğlu ilə adaş idim. Bəlkə 
də, bu səbəbdən studiya ilə bağlantım uğurlu oldu. Nə 
isə sualımı rəhmətlik  Habil müəllimə yönəltdim. 

– Habil müəllim, bizə məlumdur ki, haqqınızda ilk 
dəfə məqalə yazıb, sizi göylərə qaldıran, müəllifi və apa-
rıcısı olduğu radionun “Muğam axşamı” verilişinə dəvət 
edən, həmçinin Arif müəllim haqqında vaxtilə xoş sözlər 
deyən görkəmli musiqi tədqiqatçısı Firidun Şuşinski ol-
muşdur. Siz səhərdən bütün musiqi xadimlərinin adını 
çəkirsiniz, lakin nədənsə Firidun Şuşinskinin adını çək-
məyə ehtiyat edirsiniz. Səbəb nədir?  

Düzü, Habil müəllim bir az duruxdu, sonra: –“As-
lan müəllim, siz, görünür, mətbuatla maraqlanmırsınız”, 
– demişdi ki, verilişin aparıcısı reklamlara keçdiklərini 
bəhanə gətirərək, danışığımızı birdəfəlik kəsdi. Reklam-
dan sonra edilən söhbət artıq məni maraqlandırmırdı. 
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Bununla da televiziya işçılərinin bu hərəkəti məndə ikrah 
hissi oyatdı. 

Telefon əlaqəsi kəsildiyindən ona deyə bilmədim ki, 
Habil müəllim, siz qəzetləri yalnız haqqınızda yazı yazı-
landan-yazılana oxuyursunuz, lakin mən hər gün izləyi-
rəm. Xüsusilə, mətbuatda ədəbiyyat və incəsənətə aid 
olan yazıları daha çox nəzər yetirirəm... 

Söhbətdən sonra artıq mənə bir daha aydın oldu ki, 
bəzi “xalq artisti” adını daşıyanlar xəstə bir musiqişünası 
məhkəməyə vermək üçün nələr etməyiblər.  

Neçə-neçə kitabların yaranmasına mane olan “sə-
nətkarlar” hərəkətləri ilə хalqımıza məlum olmayan on-
larla muğam ifaçılarının üzə çıхmasına “Çin səddi” çək-
dilər. Budurmu хalqa, elmə, musiqiyə, onun cəfakeşləri-
nə verilən qiymət? Hanı bizim Firidun bəy kimi musiqi 
tədqiqatçılarımız? Ağır da olsa, etiraf etməliyik. Belə təd-
qiqatçılarımız hələ ki yoхdur. Tarix belə şəxsləri hər za-
man yetirmir. 

HAŞİYƏ:  
Bir dəfə SSRİ (MDB) futbol komandasının baş 

məşqçisi Kaçalindən soruşurlar ki, oyunu ilə dünyanı 
heyran qoyan Braziliya futbolçusu Pele haqqında fikriniz 
nədir?  

Cavabında: – “O elə futbolçudur ki, belələri yalnız 
yüz ildən bir yetişir”– demişdi. 
       Bəli, Firidun Şuşinski kimi xalqını, vətənini sevənləri, 
öz şəxsi hesabına ölkənin şəhərlərini gəzib, arxivlərini, 
kitabxanalarını araşdıran, xalqının şəxsi evlərdə saxlanı-
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lan qiymətli miraslarını öz hesabına alan tədqiqatçını hə-
yat yüz ildən bir yetirir, o da əgər yetişərsə. Hal-hazırda 
böyük musiqişünasın yeri boş qalıb. Bu boşluğu doldur-
maq üçün bizə bəlkə qərinələr, əsrlər lazım olacaq.  

Vaxtilə qeyd kitabçama yazdığım misralar bir anlı-
ğa hafizəmdə silkələndi: 

    Gedən bizdən gedir, 
Gələn bizə gəlmir. 

           Olsa-olsa, belə şəхs-
lər yalnız F.Şuşinski kimi 
tədqiqatçıların yazılarını  
mənimsəyib, özününkü-
ləşdirməklə tanınan “mu-
siqi tədqiqatçıları” olacaq. 
Ömürlərini elmə sərf edən 
tədqiqatçı-ailmlərin yazı-
larını oğurlayan plagiatçı-
lara mətbuatda yetərincə  
rast gəlinir.  

Musiqi tədqiqatçımı-
zın ölümünə bais olan, 
“sənətkar” adını daşıyan 
ifaçılar Firidun Şuşinski-

nin onlara etdiyi yaxşılıqları gərək unutmasınlar.     
 
HAŞİYƏ: 

Deyildiyinə görə, böyük qazaх şairi, yazıçısı və icti-
mai хadimi Oljas Süleymenov böyük qalmaqala səbəb ol-
muş “Az i ya” əsərini nəşr etdirdikdən sonra həmin kita-
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bın müzakirəsində rus alimləri hər tərəfdən ona hücum 
edərək yazıçının fikirləri ilə razılaşmadıqlarını bildirir və 
həmin əsəri kəskin tənqid atəşinə tuturlar. O.Süleymenov 
diqqətlə onlara qulaq asır və sonda deyir: 

“Mən bu kitabda gedən yazıları hissə-hissə çap etdi-
rəndə niyə susurdunuz, niyə öz etirazınızı o zaman bil-
dirmirdiniz?”. 

Deyildiyinə görə, o vaхt Qazaхıstan KP MK-nın bi-
rinci katibi  D.Kunayevböyük şairi təqiblərdən və həbs-
dən qoruyur. Nəticədə kitab məhv edilmir.  

Firidun Şuşinskinin “Musiqişünasın düşüncələri” 
kitabında gedən yazılar vaxtilə ayrı-ayrı mətbu orqanlar-
da dərc olunmuşdur, O zaman həmin “sənətkarlar” niyə 
etirazlarını bildirmədilər? Çünki o zaman Firidun bəyin 
sağlam, gümrah və qələminin iti vaxtı idi. Məhkəmədə 
“Musiqişünasın düşüncələri” kitabı nəşriyyat rəhbərliyi 
tərəfindən həmin iddialara tutarlı cavab verilməmişdir 

F.Şuşinskinin həyatı mənə 1937-ci il repressiyasının 

qurbanı olmuş ədəbiyyatşünas, folklorçu, Salman Müm-

tazı хatırlatdı. 

S.Mümtaz da atasından qalan var-dövləti ədəbiyya-

tımızın, folklorumuzun və onun yaradıcılarının üzə çıхa-

rılıb, хalqımıza tanıtdırılmasına sərf etmişdi. Onun da bir 

çoх kitabı çap olunmuş, lakin işıq üzü görməyən neçə-ne-

çə əlyazması itib-batmış, tonqallarda yandırılmış, özü isə 

“vətən хaini” kimi repressiyaya məruz qalmışdı. S.Müm-

taz bəraət alandan xeyli müddət sonra kitabları yenidən 

nəşr olunmuşdu. Bu zaman məlum olmuşdu ki, tədqiqat-
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çının yoxluğundan istifadə edən bəzi “görkəmli alimləri-

miz” S.Mümtazın əziyyətlə topladığı əlyazmalara öz im-

zalarını qoyub, nəşr etdirmiş və nəticədə “professor”, 

”akademik”  adı almışlar. Artıq o vaхtdan neçə illər ke-

çib, sular durulub, haqq yerini tapıb. 

F.Şuşinski dünyasını dəyişəndən sonra yeni musiqi 

“tədqiqatçılar”ı, “musiqişünaslar” meydana çıxmış və 

onun min-bir əziyyətlə toplayıb nəşr etdirdiyi yazılarını 

oğurlamışlar. Həmin “hazırın naziri” olan imza müəllifləri 

çox zaman “professor”, “akademik” adları daşıyanlardır.  

F.Şuşinskinin Azərbaycan musiqisi tarixindən bəhs 

edən ev-muzeyini 1968-ci ildən topladığı qiymətli sənəd-

lər və əşyalar bəzəyir. Musiqişünasın topladığı altı min-

dən çox fotoşəkil, eksponat, XIX əsrin konsert proqramla-

rı, 1902-1906-cı illəri əhatə edən 300 ədəd qrammofon va-

lı, 1886-cı ildə düzəldilmiş tar, tarzən Qurban Pirimovun 

hədiyyəsi, Cabbar Qaryağdıoğlunun qavalı, 1880-ci ildə 

Tiflis şəhərində düzəldilmiş Bülbülcanın qavalı, məşhur 

qarmonçalan kor Əhədin qarmonu və neçə-neçə qeyd et-

mədiyimiz tarixi incilər bu muzeydə özünə əbədi məskən 

salıb.  

         Vaxtilə Bakı şəhər Partiya Komitəsinin katibi işləmiş 

Fuad Musayev Firidun Şuşinskinin muzeyi üçün İçərişə-

hərdə 8 otaqlı bir mülk ayırmışdı. Bu otaqların 7-si muğam, 

1 otaq isə konsert üçün nəzərdə tutulmuşdu. Lakin o vaxt 
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F.Musayevin vəzifədən azad olunması ilə əlaqədar bu otaq-

lar Firidun müəllimə verilməmişdi. 

Bir tərəfdən canı qədər sevdiyi doğma Şuşanın yoxlu-

ğuna, bir tərəfdən də ona qarşı olan  haqsızlıqlara dözə bil-

məyən yorulmaz musiqi tədqiqatçısı Firidun Məhəmməd 

oğlu Şüşinski 1997-ci il oktyabr ayının 25-də gözlərini həya-

ta əbədi olaraq yumdu.  

         Firudin bəy bu dünyadan nisgilli köçdü. Doğulduğu, 

boya-başa çatdığı torpaqdan nigaran getdi. Bəli, vətən nis-

gili, torpaq nigarançılığı.   

Musiqişünasın vəsiyyətinə görə onu Şuşaya nisbətən 

yaxın yerdə –– Bərdə şəhərində torpağa tapşırdılar. O, ölü-

mü ilə birgə Azərbaycan musiqi tarixinin tədqiqat yolunu 

özü ilə apardı. Musiqişünasın ölümündən təxminən əsrin 

dörddə biri qədər zaman ayırlığına baxmayaraq, Azərbay-

can musiqi tarixinin tədqiqini davam etdirən tədqiqatçıları-

mız hələ də yox dərəcəsindədir. Etiraf etməliyik ki, musiqi 

haqqında yazılan bir sıra “əsərlər” Firidun Şuşinskinin ya-

zılarından gəlir. 

        F.Şuşinski yaşadığı dövr ərzində bizə bir-birindən qiy-

mətli əsərlər qoydu. O böyük bir tədqiqat institutunun gör-

mədiyi işləri tək başına gördü. Neçə-neçə məlum olmayan 

klassik muğam ifaçılarını bizə tanıtdirdi, neçə-neçə gənc 

ifaçıların yetişməsində xüsusi rolu oldu... 

      İllər bir-birini əvəz etdikcə Firidun Şuşinskinin yeri bili-

nəcək.  
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Bərdə şəhəri, görkəmli musiqişünas-alim Firidun 

Şuşinskinin uyuduğu məzar.  
  
  Onun bizi tərk etməsindən iyirmi beş ilə yaxın bir 
dövr keçir, lakin hələ də Firidun bəydən sonra xalqımıza 
məlum olmayan yeni-yeni  muğam ifaçıları sorağına dü-
şən yoxdur.  
         Gözəl şair-publisist Nizami Süleymanoğlunun bir 
ifadəsini xatırlamaq istərdik. Əgər “Üzeyir bəy Qafqaz 
musiqisinin atası, Şərq musiqisinin peyğəmbəri, dünya 
musiqisinin şöhrətidirsə, Firidun bəy onun ən güclü da-
vamçılarından olmaqla, Azərbaycan musiqisinin yenil-
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məz tənqidçisi, tədqiqatçısı, tarixçisi və sözün əzəmətli 
mənasında dəli-divanəsiydi”. 
          Sonda qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının 
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan 
“Beynəlxalq Muğam Mərkəzi” Firidun Şuşinskinin ən bö-
yük arzularından biri idi. Çox yaxşı haldır ki, “Beynəl-
xalq Muğam Mərkəzi”şəhərimizin mərkəzində yerləşir. 
Bu möhtəşəm, gözəl bina qədim musiqi aləti olan tarın 
hissələrini xatırladır. Sevindirici haldır ki, hər bura daxil 
olan şəxs XIX-XX əsrlərin muğam ifaçıları ilə “rastlaşır”. 
Ağ mərmərə “bürünmüş” bu sənətkarların xalqımız tərə-
findən tanınmasında Firidun Şuşinskinin əvəzsiz xidmət-
ləri olmuşdur. Yaxşı olardı ki, ömrünün 40 ilini bu unu-
dulmaz sənətkarların həyat və yaradıcılığına sərf etmiş 
Firidun Şuşinskinin büstü də həmin ustad sənətkarların 
yanında yerləşəydi. Bu arzu xalqımızın hər birinin ürə-
yindən olardı. Buna onun haqqı da var. 
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