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TƏRTİBÇİLƏRDƏN
130 illik tarixə malik olan Naxçivan teatrının özünəməxsus
inkişaf yolu vardır. XIX əsrin 80-ci illərində yaranan bu qocaman
sənət ocağı Azərbaycan teatrı salnaməsinin zənginləşməsində “saç
ağartmış”, milli mədəniyyət və incəsənət xəzinəmizə öz töhfələrini
vermişdir.
Ayrı-ayrı vaxtlarda məhşur sənət korifeylərimizdən S. Ruhulla,
A.M.Şərifzadə, K.Ziya, M.Davudova, M.Əliyev və başqaları Naxçıvan teatrının səhnəsini sənət meydanına çevirmiş, S.Mövləvi,
İ.Həmzəyev, X.Qazıyeva, K.Hüseynov kimi istedadlı sənətkarlarımız
isə Naxşıvana ilk gəlişlərindən öz talelərini ömürlük olaraq bu
teatra bağlamışlar.
Naçıvan teatrının səhnəsində yerli müəlliflərdən tutmuş Azərbaycan, rus və digər xalqların məşhur dramaturqlarının, habelə
dünya klassiklərinin əsərləri tamaşaya qoyulmuşdur.
Teatrın yolu həmişə hamar olmamış, müəyyən dövrlərdə o,
bir sıra ciddi çətinliklər qarşısında qalmışdır.
Maraqlı faktları, əlamətdar hadisələri və özünəməxsus digər
xüsusiyyətləri ilə fərqlənən Naxçıvan teatrının tarixinin öyrənilməsi
sahəsində indiyədək bəzi tədqiqat işləri aparılsa da, hələ də bu
sahədə görüləsi işlər az deyil.
Oxuculara təqdim etdiyimiz bu kitab Naxçıvan teatrına aid ilk
məqalə və xatirələr toplusudur. Buraya daxil edilən materialların
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bəzisi vaxtilə mətbuatda dərc olunmuş, bir qismi isə qeyri-mətbudur.
Ümidvar olduğumuzu bildiririk ki, bu toplu oxuculara Azərbaycan teatrının ayrılmaz qolu olan Naxçıvan teatrının özünəməxsus
inkişaf yolu haqqında yeni və sistemli məlumatlar verə biləcəkdir.
Kitabın texniki cəhətdən çapa hazırlanmasında böyük zəhməti
olan kompyuter icraçıları Lalə Məmmədova və Türkay Bağırlıya
minnətdarlığımızı bildiririk.
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MƏQALƏLƏR
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Rzaqulu Nəcəfov
jurnalist

CƏLİL MƏMMƏDQuLuZADƏ
VƏ AZƏRBAYCAN sƏHNƏsİ

Bir neçə söz
“Ölülər” pyesi ilə türk (Azərbaycan –F.X.; F.C.) səhnəsində
və Azərbaycan ədəbiyyatında epoxa yaradan böyük klassikimiz
Cəlil Məmmədquluzadənin türk səhnəsi ilə nə qədər əlaqədar
olduğu, səhnə aləmi və teatr işi ilə aşina olub-olmadığı və “Ölülər”in
ilhamını hansı mühitdən aldığı o qədər də tədqiq olunmuş və öyrənilmiş sahələrdən deyildir.
Halbuki onun yaradıcılığının xarakterini təyin etmək üçün
bioqrafiyasını layiqincə öyrənmək nə qədər lazımdırsa, “Ölülər”,
“Anamın kitabı”, “Dəli yığıncağı” və “Danabaş kəndinin məktəbi”
komediyalarını doğuran səbəb və amilləri tədqiq etmək üçün də
teatr aləmi ilə onun nə dərəcədə mərbut olduğunu meydana
çıxarmaq əhəmiyyətdən xali deyildir.
Biz bu risalədə bu sahəyə təmas edərək əldə etdiyimiz
materiallar və şəxsi xatirə və müşahidələrimizə istinadən Mirzə
Cəlilin türk səhnəsi ilə rabitəsini, onun bu iş ilə nəinki maraqlanmasını, bəlkə Zaqafqaziya və Azərbaycan türkləri arasında teatr
işinin başlanğıcında mühüm rol oynadığını göstərməyə çalışacağıq.
Bilaxassə, əldə etdiyimiz materiallar və xatirələrimiz onun bu gün
Azərbaycan miqyasında əhəmiyyətli bir tarixə malik olan Naxçıvan
Dövlət Dram Teatrının təsisində və bu teatrın 1887-ci ildən 1900cu ilə kimi ehtiva edən ibtidai və ən çətin inkişaf dövrəsində canlı
sürətdə iştirak və fəaliyyətini göstərir. Bu nöqteyi-nəzərdən toplayıb
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meydana çıxartdığımız bu yazının gələcəkdə Naxçıvan teatrının
tarixi ilə uğraşanlar üçün də material olacağına ümid edirik. Oxucularımız, C.Məmmədquluzadəni yaxından tanıyanlar, onun müasirləri və xüsusən onun ədəbi faəliyyətinin tədqiqatı ilə məşğul
olan yazıçı və tənqidçilərimiz bu xüsusda öz bildiklərini əlavə
etsələr və yaxud böyük yazıçının həyat və yaradıcılığının ilk mərhələsinə həsr etdiyimiz bu xırdaca əsərdə buraxa biləcəyimiz səhv
və nöqsanları düzəltsələr, özümüzü məmnun və minnətdar hesab
edərik.
Müəllif.
Naxçıvanda ilk teatr tamaşası və bu işdə
Cəlil Məmmədquluzadənin rolu
Cəlil Məmmədquluzadə hələ gənc ikən, məktəbli şagird
olduğu zamandan teatr işi ilə maraqlanmağa başlamış və bu il1 əlli
illik yubileyini keçirməyə hazırlaşan Naxçıvan Dövlət Teatrının
başlanğıcında və təsisində ən canlı rol oynayanlardan biri olmuşdur.
Naxçıvanın ilk səhnə tamaşası 1887-ci ildə verilmişdir2. Bu il
birinci dəfə olaraq Mirzə Fətəli Axundovun “Molla İbrahimxəlil
kimyagər” adlı pyesi mövqeyi-tamaşaya qoyulur.
Əcəba, əlli il bundan qabaq İranın yaxın qonşuluğunda mövhumat və dini xurafat yuvası olan bu şəhərdə bu vaxta qədər şəbeh
çıxarmaq, kəl döyüşdürmək, it boğuşdurmaq, ilan, meymun, ayı
oynatmaq, pəhləvan güləşməsi, kəndirbazlıq, dərviş nağılı, Ömər
şəbehi və başqa bu kimi əyləncələrdən savayı bir şey görməyən
cahil və avam naxçıvanlıların içində teatr tamaşası verməyə kim
cürət etmiş və belə bir mədəni təşəbbüsdə bulunan gənclər haradan
meydana çıxmışlardır?
Zatən bu suala cavab vermək üçün Naxçıvanın 80-ci illərdəki
tarixi övzaını və o vaxtdakı iqtisadi və ictimai halını müxtəsər də
olsa, gözdən keçirməliyik.
Rusiya-İran böyük ticarət yolunun üzərində vaqe olan və
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səkkiz-doqquz min nəfərdən artıq əhalisi olmayan xırda Naxçıvan
şəhəri bir tərəfdən İran qonşuluğunun bərəkətindən dini mövhumat
və fanatizm yuvası, o biri tərəfdən bir neçə xan, bəy əsnaf və xırda
alverçilər istisna olduqda, əhalisinin çoxu aclıq, yoxsulluq, çarəsizlik,
zəlalət və məhrumiyyət içərisində yaşayan dəramətsiz və kasıb bir
şəhər idi.
Feodal, müstəmləkə Azərbaycanın ucqar bir guşəsində vaqe
olan Naxçıvan ölkəsi çar mütləqiyyətinin ən geridə qalmış, iqtisadca
ən çox istismar olunan müstəmləkələrindən biri idi.
Burada hələ İran zamanından qalma kənd təsərrüfatı vəsaitini
və şəkillərini əbədiləşdirmək, öz ağalığını yerli xalqların dini və
milli nifaqları üzərində qurmaq, çar çinovniklərinin, naçalnik,
jandarm, pristav və qaradovoyların şallaqları, xan, bəy, möhtəkir,
əsnaf, qolçomaq, molla, mərsiyəxan, dərviş və seyidlərin təzyiqi
və istismarı altında əzilən xırda sənətkarlar, əkinçi, bağçı, fəhlə və
muzdurlar istər bu zülmlərə, istər vəba, taun və bu kimi misri
azarlara qarşı çarə, nicat və mübarizə yolunu yalnız axirət həvəsi
ilə beşgünlük bu dünyanın əziyyətlərinə səbr ilə qatlaşmaqda,
dua-niyaz edib müsəllaya çıxmaqda görürdülər... Odur ki aclıqdan,
kasıblıqdan, işsizlikdən doğan bu əczdən ruhanilər, molla və mərsiyəxanlar sui-istifadə edirlər, onların başlarını on iki ay şaxsey,
mərsiyə, təkyə, oruc, namaz və axirət fikri ilə qarışdırıb, bir
yandan qəpik-quruşlarını əllərindən alıb, o biri tərəfdən isə sinfi
duyğularının oyanmasına mane olaraq onları zəlalətlərə, uçurumlara
yuvarlayırdılar.
F.Engelsin təbirincə: “Kütlənin hissiyatı yalnız dini qida ilə
doyuzdurulurdu və fəqir-füqəra məsnui olaraq qaranlıqda və
zəlalətdə saxlanılırdılar”.
Bu vaxt Naxçıvanda “şeyxi”, “mütəşşəri” mübahisə, mücadilə
və çarpışmaları böyük əhəmiyyət və şiddət kəsb edir. Əsas etibarı
ilə hansı müctəhidə, yəni Nəcəfdə, Kərbəlada, Təbrizdə və ya Kirmanda oturan boynuyoğun, müftəxor din üləmasının hansına təqlid
etmək üstündə başlanan bu cərəyan və mücadilənin başında xanlar,
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bəylər, böyük ruhanilər (şeyxlər, qazılar) və əsnaflar dururdu.
Burası şayani-əhəmiyyətdir ki, mütəşərrilər müctəhid Şeyx
Məməqani, Mirzə Ağayi-Şiraziyə, şeyxilər isə Hacı Kərimxan və
Hacı Məmmədxan Kirmaniyə təqlid edərək, onların risalələrini
qəbul edərkən, bu risalələrdə mövzui-mübahisə olan çəlpəşik dini
ayin və adabə aid məsələlərin çoxusunu başa düşmürdülər, lakin
buna baxmayaraq hətta savadsız və cahil kasıb fəqir-füqəra dəxi
bu cərəyandan kənarda qalmırdılar.
O vaxtın şairləri bu mücadiləyə qoşulub, şeirlər, həcvlər inşad
edərək, tərəfi-müqabili tənqid və təhqir edirdilər. O dövrün məşhur
şairlərindən “Fani” təxəllüslü Məhəmmədhüseyn Hacı Nəcəf oğlu
(şair Əliqulu Qəmküsarın əmisi) mütəşərrilərə mütaxəb yazdığı
həcvnamədə deyir:
Peyğəmbərin meracını danırsan
Əli ədavətin üzə salırsan,
Sən yabısan, hədisi nə qanırsan?
Çatla, hərif, vayındı bundan belə,
Ömər, Osman tayındı bundan belə.
Gedin deyin hacı Mahmud iblisə,
O murada, o nacisə, o pisə,
Hirsin yemir, burdan gedir Tiflisə
Çatla, hərif, vayındı bundan belə,
Ömər, Osman tayındı bundan belə.
Bu zamanlar məktəb, rusca oxumaq və sair bu cür izlər
məlum deyildi. Məktəb məscid yanındakı molla məktəblərindən
ibarət idi. Zaviyə məscidinin yanında kosa Molla Əlinin, Came
məscidinin yanında Hacı Molla Bağırın və Molla Hacının məktəbləri
idi. Burada ibtidai çərəkə, Quran təhsili keçirilirdi. Mollalıq, mərciyəxanlıq, həvəsində olanlar “ikmali-təhsil” üçün Təbrizə, ya
Nəcəfə getməli idilər.
Böylə məscid sahibləri təsvib, tərğib olunurdular: gedib-gəlməklərinə və orada oxumalarına maddi yardım göstərilirdi. Kərbəla
və Nəcəflə və oranın üləma və müctəhidləri ilə mənəvi əlaqə
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olduqca möhkəm və müntəzəm idi. Çünki bir yandan il on iki ay
mərsiyə, təziyə büsatı, molla və mərsiyəxanaların camaatın beynini
Kərbəla və Nəcəf ziyarətinnin həvəsi ilə, Kərbəla hadisəsinin
təfsilat və təfərrüatı ilə doldurmaqları, o biri tərəfdən ardı kəsilmədən
Kərbəla züvvarının gedib-gəlməkləri və üləma və müctəhidlərə
nəzir və zəkat aparıb, əvəzində onların risalələrini gətirib camaat
içində yaymaqları bu mənəvi və dini rabitənin gündən-günə bərkiməsinə səbəb olurdu.
İstər kasıb və əməkçi kəndli, muzdur fəhlə və sənətkar, istərsə
əsnaflar və xırda alverçilər Kərbəla və Xorasan ziyarəti və behişti
qazanmaq zövq və şövqü ilə uçurdular. Odur ki, səksəninçi illərin
əvvəllərində Naxçıvan camaatından bir çoxu müvəqqəti ziyarətə
getməklə kifayətlənməyib, bir çox ailə, köçlü-külfətli Kərbəlaya
və Məşhədə köçərək orada daimi olaraq “ağaların civari-rəhmətində”
qalmağı tərcih verdilər. Bu hərəkət kütləvi şəkil almaqda idi.
Zatən Mirzə Cəlil və yoldaşları böylə bir mühitdə mədəni
fəaliyyətə başlayaraq, hökmfərma olan cəhalət və qaranlığa qarşı
mübarizəyə qalxmışlar və Məmmədquluzadənin özü isə gözünü
açandan bu mühitin tədqiqi ilə uğraşaraq, aşağıda mövzui-bəhs
edəcəyimiz “Ölülər” pyesinin tipajını həmin Hacı Həsən, Hacı
Baxşəli, kefli İsgəndər, Heydər ağa və başqa ölməz tiplərini bu
mühitdən götürmüşdür.
Yuxarıda zikr olunan məscid məktəblərindən savayı təqribən
əllinci illərdə açılmış üçsinifli şəhər rus məktəbinin olduğuna
baxmayaraq, camaat öz uşaqlarını oraya oxumağa vermirdilər və
yaxud çox çətinliklə verirdilər. Onlar bu əqidədə idilər ki, orada
oxuyanlar labüd xaçpərəst müəllimləri ilə təmasda bulunub əllərini
kağıza, qələmə, isqamləyə (partaya – F.X.;F.C.) vuraraq “murdar
olacaqlar, evərinə qayıtdıqda onların əllərini, ayaqlarını yuyub,
ağızlarını, üzlərini suya cəkdirmək” lazım gələcək. Bu isə əziyyətdən,
başağrısından başqa bir şey deyildir. Oxuyub qurtarsalar da,
laməzhəb və ya etiqadları süst, orucdan, namazdan bixəbər bir
adam olacaqlar. Daha bu əziyyətlərə düçar olmamaq üçün biryolluq
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uşaqları rus məktəbinə verməmək məsləhət deyildirmi?
Əlbəttə, bunların hamısı əhalinin və kütlənin qeyri-şüuri
olaraq, çarizmin istila və ruslaşdırma siyasətinə qarşı göstərdiyi
etiraz və müqavimətdən ibarət idi. Odur ki, bu məktəblərin
şagirdlərini əvvəl vaxtlarda əksəriyyətlə yerli erməni və rus balalrı
təşkil edirdi. Türklər uşaqlarını verməkdən çəkinirdilər. Sonralar
isə yalnız xan, bəy və əsnaf balalarına orada gedib oxumaq
müyəssər idi, daha kəndli və yoxsul ailələrindən olanlara orada
oxumaq mümkün deyildi, çünki həm maddi və həm də mənəvi
müşkilata düçar olurdular.
1866-cı ildə3 Naxçıvanda anadan olan Mirzə Cəlil iki-üç il
məscid məktəblərində Quran, çərəkə oxumaqla keçirib, yenicə rus
uşkolasına getmişdi ki, o vaxtlar, yəni 1882-1883-cü illərdə Qori
seminariyasının yanında türk uşaqları üçün hazırlıq şöbəsi təşkil
olunur4 və orada elmi-ilahi və türk dərsləri verilməyə başlanır. Bu
il məşhur A.O.Çernyayevski Naxçıvana şagird toplamaq üçün
gəlir və yeddi-səkkiz nəfər əsnaf və bəy balalarından yığmağa
müvəffəq olur. Həmin il Qoriyə oxumaq üçün gedən uşaqların
içində Mirzə Əliməmməd, Məmmədhüseyn Xəlilovlar, Ələsgər
Şeyxov, Heydərqulu bəy Muradəsilov, Mirzə Ələkbər Süleymanov
ilə bərabər kasıb bir ailədən olan Cəlil Məmmədquluzadə də
gedir5. Sonrakı illərdə isə Mirzə Həmid, Mirzə Sadıq Xəlilovlar,
Mirzə Əbülqasım Sultanov və sairələri gedirlər.
Zatən hər il yay tətilini Naxçıvanda keçirən həmin Qori seminariyasının tələbələri hələ 1883-cü ildən başlamış Naxçıvanda
teatr oynamaq fikrinə düşürlər və aşağıda göstərdiyimiz vəch ilə
bəzi ciddi iqdamatda dəxi bulunurlar və nihayəti Mirzə Cəlilin təşəbbüsü ilə Naxçıvanda 1887-ci ildə ilk teatr tamaşası verilir6.
Anlaşıldığı üzrə, Mirzə Cəlil və yoldaşlarına Qori və Tiflisdə
teatr işi ilə və o zamanlar şöhrət qazanmış böyük Azərbaycan dramaturqu Mirzə Fətəlinin əsərləri ilə aşina olmaq mümkün olmuş
imiş ki, birinci növbədə onun “Molla İbrahimxəlil kimyagər” komediyasını qoymaq fikrinə düşürlər.
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İlk oyun üçün bu əsəri seçmək təsadüfi deyildir. O vaxtkı
şəraitdə teatr tamaşası vermək istəyənlər üçün oynanılan pyesin
dekorasiyası və qadın rollarının az olması aktual məsələlərdən idi.
Necə ki, sonralarda da dekorasiyanın çətinliyindən “Hacı Qara”
Naxçıvanda oynanılmazdı və ümumiyyətlə, öylə pyes intixab
olunardı ki, onda dekorasiya asan, qadın rolu mümkün qədər az
olsun. Odur ki, Naxçıvanda ən çox Mirzə Fətəlinin əsərlərindən
“Müsyö Jordan”, “Vəziri-xani-Sərab” və “Molla İbrahimxəlil kimyagər” oynanılardı.
Birinci teatr oyunu
Bu ilk dəfədə həmin mülahizə ilə “Molla İbrahimxəlil
kimyagər” pyesini oynamaq qərarına gəldilər. Oyunda iştirak
edənlər aşağıdakı həvəskarlardan ibarət idi: Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə, Mİrzə Ələkbər Süleymanov, Mirzə Əliməmməd
Xəlilov, Məhəmmədhüseyn Xəlilov, Rəhim Xəlilov, Mirzə Əhməd
Hüseynov, Eynəli bəy Sultanov, Ələsgər Şeyxov, Ağa Tahirov,
Mirzə Sadıq Qulubəyov, Fərəcullah Şeyxov, Məmmədtağı bəy
Səfərəlibəyov və Sultan ağa Əhməd Sultanov. Bunlardan Fərəcullah
Şeyxov və Eynəli bəy gimnaziya şagirdləri, qalanları isə əksəriyyətlə
Qori seminariyası məzunları və müdavimləri idilər.
Tamaşa üçün bina axtardıqda o vaxtlarda şəhərin ən böyük
zalı olan deputat Hacı Nəcəfin tənəbisini (zalını) ki, Zaviyə məhəlləsində indiki Poçta küçəsi7 və Bazar çayının kənarındadır və
indi də onun xərabəsi qalır,8 –intixab edirlər. Bu zalda səhnə tərtib
olunur. Tamaşaçılar üçün bilet satılır və tamaşaya 200-dən artıq
adam gəlir.
Hal-hazırda9 Naxçıvan Dövlət Arxivinin müdiri Mirzə Əhməd
Hüseynov (1862-ci ildə anadan olmuşdur) bu oyunda iştirak
etməsini belə nəql edir: “Mən 24-25 yaşında idim. Mirzə Əliməmməd
Xəlilov, mənim uşkoldakı müəllimim bir gün məni yanına çağırıb
dedi ki, biz teatr çıxardaçayıq, orada həkim rolu var, o qədər də
çətin deyil, onu gərək sən hazırlayıb oynayasan”. Hərçənd ki,
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onun dediyini o qədər də yaxşı anlamadım, lakin müəllimimin sözündən çıxmadım.
Rolu hazırladım. Harada oynanıldığı yaxşı yadımda deyil.
Bir nəzərimə Hacı Vəli ağa karvansarasının darvazası yanında bir
böyük örtülü anbar kimi bir yer var idi orada, bir nəzəriməsə Hacı
Nəcəf Zeynalov deputatın zalında yeşik-taxta yığılıb səhnə tərtib
olundu. Mən həkim Ağa Zaman rolunu oynayırdım. Yadımdadır
ki, mən dava verib guya bir kişini öldürmüşdüm, xanın yanına
gətirib sual-cavaba başladılar. İkinci pərdədə qızların oturub yun
daramaqları yadımdadır. Məndən savayı oynayanlardan Mirzə
Əliməmməd Xəlilov, Ələsgər Şeyxov, Cəlil Məmmədquluzadə,
Mirzə Ələkbər Süleymanov, Mirzə Sadıq Qulubəyov, Eynəli bəy
və Mirzə Əbülqasım Sultanov yadımdadır”.
Mirzə Əhmədin bəyanatından bir gecədə Mirzə Fətəlinin
həm “Molla İbrahimxəlil kimyagər” və həm də “Müsyö Jordan”
komediyalarından birər akt oynanıldığı bəlli olur. Hansı ildə oynanıldığı Mirzə Əhmədin yadında deyil. Fəqət anlaşıldığı üzrə,
87-ci ildə oynanılmışdır.
Naxçıvanın köhnə maarifpərvərlərindən Heydərqulubəy Muradəsilov, Məşədi Abdulla Sultanovun da xatirələri və bu xüsusda
yadlarında olan məlumat Mirzə Əhmədin bəyanatı ilə müvafiq
gəlir.
Lakin Naxçıvan Dövlət Arxivində mövcud olan materialdan
mühəqqəq sürətdə görünür ki, əvvələn, 1883-cü il aprelin 11-də
şəhər rus yeddiillik məktəbinin inspektoru Fayfi10 tərəfindən Naxçıvanda müsəlman dram həvəskarlarına 1848-ci ildə təb olunmuş
“Cadust” kitabından acların xeyrinə teatr oyunu çıxarmağa icazə
vermək üçün qubernator yanında vəsatət etmək haqqında İrəvana
xalq məktəbləri inspektoru Tselovalnikova aşağıdakı teleqram
göndərilmişdir:
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“Naxçıvandan İrəvana teleqram.
1883-cü il, 11. IV-də qəbul edilmiş.
Xalq məktəbləri inspektoru Tselovalnikova.
Naxçıvanda müsəlman (şiə) dram sənəti həvəskarları tərəfindən
may ayında acların xeyrinə 1848-ci ildə nəşr edilmiş “Cadust”11
kitabından teatr tamaşası göstərməyə icazə vermək haqqında
səadətli qubernator yanında vəsatət etməyiniz rica olunur.
Fayfi”.
(Naxçıvan MR Dövlət Arxivi İdarəsindən, Sabiq xalq məktəbləri
direktoru fondundan, 211-ci iş, 16-cı bağlı)12.
Bu teleqrafın məzmunundan anlaşılır ki, hələ 1883-cü ildən
Naxçıvanda teatr oynamağa icazə almaq üçün iqdamat olunurmuş.
Lakin bu teleqrafa müsbətmi, mənfimi cavab verilməsi, dram həvəskarlarının kimdən ibarət olması və teatrın oynanılıb-oynanılması
və həmçinin 1848-ci ildə təbdən çıxmış “Cadust” kitabından
məqsəd kimin və nə adlı əsəri olması haqqında hələlik ki, arxivdə
başqa bir material və müfəssəl bir məlumat əldə edilməmişdir.
Çox ehtimal ki, bu əsərdə məqsəd Mirzə Fətəlinin “Cadugər
Məstəlişah” komediyası olmuş ola, fəqət məlum olduğu üzrə,
Mirzə Fətəlinin əsərləri ilk dəfə olaraq yalnız 1859-cu ildə təb
edilmişdir. Daha məzkur tarixdə nə türkcə və nə rusca onun əsərlərindən nəşriyyata daxil olanı olmamışdır.
Odur ki, teleqrafda işarə olunan “Cadust” kitabı Mirzə Fətəlinin
üç-dörd il bu fəqərədən sonra Naxçıvanda oynanılan “Cadugər
Məstəlişah” və ya “Kimyagər Molla İbrahimxəlil” komediyaları
olmadıqda, bu məsələ əhəmiyyət etibarilə xususi surətdə tədqiqə
möhtacdır.
Saniyən, arxivdə tapılan başqa sənəd mövcibində 1887-ci il
sentyabrın 2-də Mirzə Sadıq Qulubəyov vasitəsilə yuxarıda adları
zikr olunan həvəskarlar deputat Starova müraciət edərək “Molla
İbrahimxəlil kimyagər” komediyasını oynamağa izn alırlar. Biletlərin
biri 30 qəpiyə satılır13 və buradan hasil olan paradan bir qismi də
şəhər deputatlar kassasına verilir. Burada biz bu xüsusda olan
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sənədi eynən gətiririk. Bu sənəd rusca yazılmış bir məktubdan
ibarətdir.
“Alicənab Naxçıvan Uyezdi naçalniki Həzrətlərinə
Naxçıvan şəhər deputatı Starov tərəfindən
RAPORT
Alicənab naçalnikin xidmətinə ərz edirəm ki, 1887-ci il sentyabrın 2-də Naxçıvan şəhər məktəbinin elmi-ilahi müəllimi Mirzə
Sadiq Qulubəyovun vəsatətinə görə Naxçıvan şəhərinin 1-ci hissəsində Hacı Nəcəf Zeynalovun zalında şəhər camaatının xeyrinə
teatr oyunu çıxarılmışdı. Oradan hasil olan 22 manat 50 qəp.
şəhər deputatlar kassasına verilmişdir. Oyunda aşağıdakı şəxslər
iştirak etmişdir:
1. Əkbər Molla Bəyalı oğlu (Süleymanov), 2. Əsgər Şeyx
Həsən oğlu (Şeyxov), 3. Məmmədtağı Səfərəlı oğlu, 4. Mirzə
Əhməd Məşədi Musirza oğlu (Xəlilov), 5. Əhməd ağa Hüseyn
oğlu (Hüseynov), 6. Cəlil Məmmədqulu oğlu(Məmmədquluzadə).
Onlara rizamənlik elan etmək rica olunur.
Şəhər deputatı Starov”14.
(Həmin vərəqə Naxçıvan MR Arxiv İdarəsindən
22/XI/ 36-cı ildə verilmişdir).
Anlaşıldığı üzrə, bu ilk oyunda rollar bu cür bölünmüş imiş:
Molla İbrahimxəlil rolunu Mirzə Cəlil, Şeyx Saleh rolunu Mirzə
Ələkbər (Bəyalı oğlu) Süleymanov, Molla Həmid rolunu Məmmədtağı Səfərəlibəyov, Hacı Kərim Zərgər rolunu Mirzə Əliməmməd,
həkim Ağa Zaman rolunu Mirzə Əhməd Hüseynov oynayırmış.
Rejissorluğu Mirzə Cəlil və Mirzə Əliməmməd, suflyorluğu
Mirzə Sadıq Qulubəyov edirmiş. Oyun böyük müvəffəqiyyətlə
keçir. Fəqət həmin birinci teatr tamaşası şəhərdə gurultu salır və
bir çox dedi-qodulara səbəb olur. Mollaların, mərsiyəxanaların və
qulağıtüklü kəbleyi və hacıların belə iş əsla xoşlarına gəlmir.
-17-

Molla və ruhanilər camaatın gözünün açılmasından və öz mədaxillərinin azalmasından, avam hacı və kəbleyilər isə bu cür şeytan
əməllərinin pis nəticələrindən qorxurlar. Məlum olduğu üzrə,
Mirzə Fətəli həmin “Molla İbrahimxəlil kimyagər” komediyasında
islam ruhanilərinin bir sıra tiplərini verərək onların ikiüzlülüyünü,
müftəxorluğunu, aldadıcılığını göstərmiş və müqəddəs əbada ən
adi bir fırıldaqçı və kələkbazın necə pərdələndiyini geniş xalq
kütləsinə göstərmək üçün “müqəddəs” Şeyx Salehin obrazından
istifadə etmişdir.
O vaxtlar Naxçıvanda böyük nüfuz sahibi olan qazı Hacı
Saleh ağaya bu əhvalatı yetirib, onun şəbehinin gətirildiyinə və
həmin Şeyx Salehin ondan başqa bir adam olmadığına qazını qənaətləndirirlər.
Odur ki, Hacı Saleh ağa cin atına minib bu yeniyetmələri
minbərdə təkfir edir və hökumətə ariz olaraq, belə işlərə yol verilməməyini tövsiyə edirdi. Təbii ki, bu cür molla və ruhanilərin və
onların yardımçısı olan xanların və hökumət çinovniklərinin hiylə
və dəsisələri nəticəsiz qalmır və məhəlli hökumət nümayəndələri
daha iki-üç il bu cür “şeytan” oyunlarını çıxarmağa icazə vermirlər.
Lakin bu hal uzun müddət davam etmir. Ziyalılara qarşı kütlə içərisində getdikcə hüsn-rəğbət artır. Onlar xırda alverçilərin, sənətkarların içərisinə girib elmə, dərsə tərəf onları dəvət edirlər və
mollaların oynadıqları mənfi rollara və çevirdikləri fırıldaqlara
xalqın nəzər-diqqətini və təvəccöhünü cəlb edərək, gözlərini yavaş-yavaş açırlar.
Bir tərəfdən əfkari-ümumidə böylə intibaha yaxın dəyişiklik,
o biri yandan isə bu dövrdə irticapərəst ruhanilərin ən canlı müməssilləri olan Hacı Saleh ağa qazı və Hacı Molla Tağı vaizin
ölümləri və təbii surətdə səhnədən cəkilməkləri, Mirzə Cəlil başda
olaraq, yuxarıda adları çəkilən ziyalılara, iki il bir fasilə ilə də
olmuş olsa, yenə fəaliyyətlərinə davam etmək və yenidən teatr tamaşası göstərmək imkanı verir.
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İkinci teatr tamaşası
Bu oyun 1889-cu ildə Mirzə Əliməmməd Xəlilovun zalında
(hazırdakı Poçta küçəsində, sabiq İsmayıl xan hamamına15 yapışıq
həyətdə) tərtib olunur. Bu gecə mövqeyi-tamaşaya qoyulan Mirzə
Fətəlinin “Müsyö Jordan” komediyası olur.
Burasını da əlavə etmək lazımdır ki, bu il Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə və yoldaşları artıq Qori seminariyasını bitirərək,
hərəsi bir kənd müəllimi olmuşdular. Mirzə Ələkbər Cəhridə,
Mirzə Əbülqasım Şaxtaxtında, Mirzə Cəlil qabaqca Uluxanlıda,
Baş Noraşendə, sonra isə Nehrəmdə müəllim idilər.
Mirzə Cəlil Nehrəmdə (şəhərin 11 kilometrliyində olan böyük
bir kənddə) on ilə yaxın müəllimlik etmiş16 və burada əməkçi kəndlilərin həyatını yaxından tədqiq edərək ləhcələrinin xüsusiyyətini
və adətlərini layiqincə öyrənmiş və hekayələrinin bir parçasını
burada yazdığı kimi, aşağıda haqqında bəhs edəcəyimiz “Ölülər”i
də burada yazmağa başlamışdır.
Mirzə Cəlil özü Nehrəmdə olarkən evləri, ata-anası, qardaşıbacısı Naxçıvanda idi. Odur ki, şəhər ilə daimi təmas və əlaqədə
bulunur, tez-tez gedib-gəlir və şəhərin hər bir mədəni-maarif
işində və o dövrdəki tərəqqi və təcəddüd hərəkatında ən yaxından
və felən iştirak edir.
1889-cu ilin tamaşası mart ayına, Novruz bayramı gününə
salınmışdı.
Bu dəfə Mirzə Fətəlinin “Müsyö Jordan” komediyası oynanıb.
Müsyö Jordan rolunu Mirzə Cəlil, Hatəm xan ağanı Eynəli bəy,
Məstəli şah rolunu Mirzə Ələkbər Süleymanov, Şahbaz bəyi
Ələsgər Şeyxov, Şərəfnisə rolunu Mirzə Əbdülqasım ifa edirlər.
Rejissorluğu yenə Cəlil, Eynəli bəy və suflyorluğu Məhəmmədhüseyn
Xəlilov edirdilər. Bu oyun nisbətən müntəzəm və sakit keçərək
əvvəlinci dəfə olan kimi daha öylə səs-küy və qalmaqal çıxarmır.
Bu əsərdə Mirzə Fətəli, hər kəsdən artıq, cadugərlik və rəmmallıq
edən dərvişlərə toxunduğundan və bəy-xan ailələrinin avam və
sadəlövhlüyündən bəhs etdiyi üçün daha Naxçıvanın ən güclü tə-19-

bəqəsini təşkil edən ruhanilər və tacir-tüccar, yəni molla, seyid,
mərsiyəxanlar və qafaları qalın mövhumatçı kəbleyi, məşədi və
hacılar o qədər əhəmiyyət vermirlər və özlərini görməməzliyə
vurub, ziyalılar və onların tərəfdarları ilə aralarını pozmaq istəmirlər.
Tamaşadan sonra yenə ara-sıra mümkün olduqca, gülməli və
birpərdəli yüngül şeylərdən verilir və yaxud Mirzə Fətəlinin komediyalarından birər akt oynanılır.
Doxsanıncı illərin tərəqqi-təcəddüd hərəkatı
Naxçıvan teatr səhnəsi, Mirzə Cəlil və Sidqinin bu işdə rolları
90-cı illərin əvvəli Rusiyanın bəzi yerlərində olan kimi, Naxçıvanda da tərəqqi və təcəddüd hərəkatının inkişafı ilə başlanır.
Camaat içində “mədəni” adı ilə şöhrət tapmış bir ziyalı qrupu
aşkar sürətdə fəaliyyətə girişir və dini mövhümata qarşı fürsət
düşdükdə mübarizə aparır.
Bu qrupda bu dəfə Mirzə Cəlil, Qurbanəli Şərifov, Baxşəli
ağa Şahtaxtinski, Şeyxovlardan Fərəcullah, Nəsrullah, Xəlilovlardan
Mirzə Əliməmməd, Məhəmmədhüseyn, Mirzə Rəhim və Mirzə
Sadıq, Eynəli bəy Sultanov, Kəngərlilərdən Şahbaz ağa, Məmmədqulubəy, Əsəd ağa və Rza ağa Sultanovdan və daha başqa
Naxçıvan ziyalılarından savayı, Ordubaddan xüsusi dəvət üzrə
gəlmiş və Naxçıvan mədəni həyatında böyük rollar oynamış,
məhşur şair, ədib və müəllim Məmmədtağı Səfərov-Sidqi canlı
surətdə çalışmağa başlayıb. Sidqinin, Məmmədquluzadənin, Qurbanəli Şərifov, Şahbaz ağa Kəngərlinin və başqa ziyalıların
çalışmağı nəticəsində 1894-cü ildə Naxçıvanda birinci növbədə
“Məktəbi-Tərbiyə” adlı üsuli-cədid ilə bir məktəb açılır və Sidqi
bu məktəbə müdir təyin olunur17.
Hazırda Azərbaycan miqyasında tanınmış Naxçıvan ziyalılarının
ictimai işlərinin və yazıçılarının bir çoxu, o cümlədən Əziz Şərif,
Ələkbər Qərib, Rza Təhmasib, Xəlil Hacılarov, Məhəmməd və
Əli Xəlilovlar, Heydər Vəzirov, Əsəd Şeyxov, Məhəmmədhəsən
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və Rüfət Səfərovlar və başqaları bu məktəbdən çıxdıqları kimi,
məşhur şair və ədibimiz Hüseyn Cavid, məsul işçilərdən Qasım
Camalbəyov, Məhəmmədəli Sidqi və bu sətirləri yazan bu məktəbin
ilk şagirdlərindən və məzunlarından olmuşlardır.
Maarif cəbhəsində qazanılan belə bir böyük müvəffəqiyyətlə
bərabər teatr işi də müntəzəm şəklə salınır.
Mollalar və avam kəbleyi və məşədilər istehza ilə “gədəni”
adlandırdıqları bu “mədəni” və ziyalı qrupun xahişinə və təkidinə
görə, naxçıvanlı Rəhim xan imarətinin bir hissəsini teatr üçün
ayırıb, orada tamaşa zalı, səhnə və sairə tərtib etməyə müsaidət və
yardım göstərir. Az bir müddətdə stol, isqamya və sair səhnə ləvazimatı alınıb, həvəskarlardan daimi bir aktyor dəstəsi düzəlir.
Bu dəstədə Mirzə Cəlil rejissorluq edərək baş rolları oynayır,
Sidqi isə daimi suflyorluq və rejissorluq vəzifəsini öhdəsinə götürür.
Təqribən 1894-cü ildən 1899-cu ilin axırlarına kimi, yəni
Mirzə Cəlil sonuncu dəfə olaraq Naxçıvanı tərk edərək,18 biryolluq
İrəvana və sonra Tiflisə köçənədək bu həvəskarlar dəstəsində aşağıdakı gənclər və ziyalıar iştirak etmişdilər: Cəlil Məmmədquluzadə,
Məşəditağı (Məmmədtağı – F.X.;F.C.) Sidqi, Mirzə Ələkbər Məmmədquluzadə (Mirzə Cəlilin qardaşı), Mirzə Ələkbər Süleymanov,
Eynəli bəy Sultanov, Mirzə Cəlil Şürbi (şair və müəllim); xanlardan
Bəhram, Böyük, Məhəmmədəli və Sərvər xan; Kəngərlilərdən
Yaqub paşa və Əliqulu ağa; Xəlilovlardan 1895-ci ilin axırına
kimi Mirzə Əliməmməd, Məmmədhüseyn, Mirzə Rəhim, bu ildən
sonra yalnız Mirzə Sadıq, Tahirov Ağa (Məmmədhüseyn bəy), qabaqca Mirzə Sadıq, sonra oğlu Mirzə Kazım Qulubəyov, Məmmədəli
Sidqi və bu sətirləri yazan dəxi üç-dörd son illərdə-Şərəfnisə və
Güllü (“Müsyö Jordan”da), Süleyman bəy (“Dağılan tifaq”da) və
başqa uşaq rollarını oynamışıq.
Teatr üçün oynanılan pyeslər: “Molla İbrahimxəlil kimyagər”,
“Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran”, “Müsyö Jordan” (Mirzə Fətəli
Axundov). Son il “Dağılan tifaq” (Haqverdiyev), “Qırt-qırt” (Vacaq
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Mədətov Nəzmi), “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”(Nəcəf bəy
Vəzirov) və s.
Bir də Eynəli bəy Sultanov rusca yazıb təb etdirdiyi “Tatarka”
adlı birpərdəli pyes rusca oynanılmışdır. Bunu türk həvəskarları
yerli erməni və rus ziyalıarı ilə birlikdə oynamışlardı. Bizim şəxsən
“Molla İbrahimxəlil kimyagər”, “Sərgüzəşti-vəziri-xani- Lənkəran”
və “Müsyö Jordan” komediyalarının 1894-1898-ci illər radəsində
oynanılması və Mirzə Cəlilin bu pyeslərində baş rolları, yəni Müsyö
Jordan, vəzir və Molla İbrahimxəlil rollarını oynaması xatırımızdadır.
Qadın rollarını, ümumiyyətlə, Mirzə Cəlil Mirzəyev-Şürbi, Sərvər
xan, Məmmədəli xan, Ağa Tahirov və Mirzə Kazım oynayırdılar.
Qafar ağa qrim ilə məşğul olardı və bu işdə məharəti var idi.
Bu həvəskar aktyorlar içərisində qabiliyyətliləri az deyildi.
Böyük xan və Yaqub paşa öz amplualarınaməxsus rolları xüsusi
zövq və məharətlə oynayırdılar. Qadın rollarında Mirzə Cəlil
Şürbi və Ağa Tahirov bacarıqla oynayıb lazımi obrazlar yaradırdılar.
Məmmədquluzadə özü şəxsən bəlağətli lisanə malik deyildisə də,
lakin öhdəsinə götürdüyü rolları fövqalədə bir məharətlə, sakit,
dinməz və vüqarlı bir sürətdə ifa edərdi.
Qardaşı Mirzə Ələkbər yaxşı səsli və oxuyan idi. Odur ki,
dərviş və başqa oxumaq lazım olan rolları ona verirdilər. Dərviş
Məstəlişah rolunu xüsusi bir qabiliyyətlə ifa edərdi.
Naxçıvanda farmasyonluq və bəhailik
Bütün bu teatr oyunlarına və mədəni-maarif işlərinə qarşı
əvvəl illərdə mollaların və köhnəqafalı, avam kəbleyi və hacıların
çıxışları nə qədər güclü idisə, lakin sonralar getdikcə azalmağa və
zəifləməyə başlayıb. Əlbəttə, bu hal səbəbsiz deyildir.
Burada, bu dövrdə Naxçıvan şəhərinin öz camaatının bir qisminin içərisində vücuda gələn “farmasyonluq” təriqətinə əl vurmaq
dəxi lazım gəlir. Çünki belə bir tərəqqinin mövcud olması və təriqətçilərin aşkar sürətdə öz oyunlarını ifa edərək, Ömər Xəyyamın,
Cəlaləddin Ruminin və Nəbatinin əsərlərini hər məclisdə və hər
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yanda oxumaları və sufilik fikrini nəşr etməkləri, öz-özlüyündə
mollaların nüfuzunu zərbələyib əfkari-ümumiyyəyə təsirsiz qalmayan
bir hadisə idi.
Naxçıvan farmasyonları şəhər əhlinin orta təbəqəsi, orta əsnaflarından, fikri açıq bəy və xırda alverçilərdən ibarət bir qrup
idi. Bu farmasyon qrupuna Əhməd Kürdov, Kəblə Tağı Abbasov
(Ələkbər Qəribin atası), Kəblə Abbas (doktor Əli Abbasovun
atası) Adıgözəlbəy Camalbəyov (Qasım Camalbəyovun əmisi),
Nuruxan Məmməd Cəfər ağa (Kəngərlilərdən), xanlardan Bəhram
xan, Abbas bəy Vəzirov (Heydər Vəzirovun əmioğlusu), Kəblə
Yaqub boyaqçı, Məşədi Ələsgər Məşədi Əliş oğlu, Kasıb Məmmədqulu və Murquz Cabbar daxil idilər.
Bunların sərbəst hərəkətləri və bilxassə mollaları əsla saymayıb
onlar ilə hesablaşmamaqları əhalinin xoşuna gəlirdi və özlərinə
nisbətən hüsn-rəğbət oyadırdı. Burasını da qeyd etmək lazımdır ki,
o zamanlar İranda intişar tapmış babilik və bəhailik Naxçıvanda
yapışıb kök salmadı. Burada təkcə bir nəfər Kürd Həsən adlı
savadsız bir dəllal bəhai olduğunu aşkar iddia eləyirdi. Daha başqa
bəhai və babi yox idi. Yalnız Bakıda yaşayan naxçıvanlılardan bir
neçəsi, məsələn, Mirzə Ələkbər Məmmədxanov (məşhur Palantuman
Məsmənin19oğlu), Kəblə İsmayıl, Kəblə Həsən və Kəblə Hüseyn,
Hacı Gülməmməd uşaqları Nəsirbəyovlar (Ələkbər Qəribin, Əsəd
Şeyxovun və Rza Təhmasibin dayıları) və daha başqa bir-iki nəfər
bəhai idilər. Fəqət bunlar burada “hidayət” olunmuşlardan idilər,
daha bu töhfəni özləri ilə Naxçıvana gətirməmişdilər.
Əlbəttə, bəhailiyin Naxçıvanda ilişib qalmaması dəxi zənnimizcə, bununla izah oluna bilər ki, bəhailik, şiəlik əsası üzrə
qurulmuş və islam dininin qol-qabırğasını sındırıb islah edilmiş
bir cildinə girmişsə də, fəqət öz-özlüyündə yenə qüyudat içində
intişar tapmışdı: çünki ilk mərhələdə onların mənafeyini müdafiə
edərək bir para arzu və duyğularını daşıyırdı. İranda hakim olan
şiəliyə qarşı opozisiya təşkil edən və buna görə təsibat və təhdidata
düçar olan bəhailik, bilxassə, İrandakı ticarət sərmayəsinin
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mənafeyini müdafiə etdiyi üçün çar hökumətinin xüsusi himayəsi
altına alınmışdı və daha burada əhəmiyyətini itirərək İranda təqib
etdiyi məqsədlərə xadim ola bilməzdi. Bir də bəhailik ilə laməzhəblik
və dinsizlik bir-birinə daban-dabana zidd idilər.
Naxçıvan xırda burjuaziyasından olan ziyalılar və əsnafların
gözüaçıq və ürəfası zikr olunduğu kimi, qismən farmasyon və
qismən “mədəni” idilər. Bu mədənilər də ümumiyyətlə etiqadları
süst və laməzhəb idilər.
Onların içində Fərəcullah Şeyxov kimi ali təhsil görmüşləri
vardı. (1896-cı ildə Moskva Darülfünunun hüquq fakultəsini bitirmişdi).Yainki onun böyük qardaşı Nəsrullah Şeyxovu götürək.
“Məddah” təxəllüslü qəsidəgu şair Məşədi Əsədin oğlu olaraq cavanlıqda Kərbəlada iki il atası və ailəsi ilə birlikdə keçirən bu zat
ilk dövrdə ifrat mövhumatçı və dindar olduğu halda, doxsanıncı
illərin sonlarında mütənəbbeh olaraq, təmamən dəyişilir və həmin
mədəni qrupa yapışaraq Naxçıvanın tərəqqi təcəddüd hərəkatında
və sonralar birinci İran inqilabında “Cəmşid” adı ilə ən canlı
iştirak edən və fədakaranə çalışanlardan olur, ömrünü zindanlarda
və sürgünlərdə keçirir və nəhayət, 1921-ci ildə İran Kommunist
Firqəsinin Rəşt Komitəsi katibi vəzifəsində olarkən Gilanda baş
verən vətəndaş davasında Kiçik xan bandalarının əlində Bəstə
hücum etdikləri zaman qətlə yetirilir.
Yaxud əsnaf təbəqəsinə mənsub olan Məşədi Qurbanəli
Şərifov kimiləri göstərmək olar ki, cavanlıqda qayət mömin və
dindar olduğu halda, neçə illərin ərzində öz zəhməti ilə qazanmış
bir məbləğin xümsünü, zəkatını çıxıb özü aparır Kərbəla və Nəcəfə
ki, oradakı müctəhidlərin vasitəsilə müstəhəqlərinə yetirsin. Fəqət
Kərbəla və Nəcəfdən orada gördüklərinin və bildiklərinin nəticəsində
mütənəbbeh və laməzhəb qayıdır, qüvvətli iradəyə malik olan bu
zat ömrünün axırına kimi namaz qılıb, oruc tutmağı qalsın kənarda,
maarif cəbhəsinin ən ciddi mübarizi və mollaların amansız düşməni
kəsilir və axır nəfəsinə kimi bu yolda mücahidatından və mübarizəsindən geri çəkilmir. Həmçinin bu maarifpərvərlərin içərisində
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Mirzə Cəlilə İsgəndər tipini ilham etdirən Paşa ağa Sultanovu götürmək olar. Bu adam Kəngərli bəylərinin varlı qismindən olaraq
Şahbaz ağanın qardaşı, Rusiyada hüquq darülfünün qurtarıb
Fransada ikmal təhsil etmiş, türkcə, farsca savadlı, istər Avropa,
istər Şərq dilləri və ədəbiyyatı ilə aşina, geniş əhatəli bir zat idi.
Naxçıvan mühitinə düşən zaman ilk dövrdə ətrafındakı mövhumata
və cəhalətə, molla və ruhanilərin bu cəhalətdən istifadə edərək
avam xalqın başına gətirdikləri min cür kələfcə oyunlarına və istismarlarına qarşı düşdükcə məclislərdə və məhfillərdə, dili ilə də
olmuş olsa, mübarizə aparır. Onun hazır olduğu hər bir yas, toy və
qeyri məclislərdə mollalar ilə mütləq çarpışması düşərdi. Anlaşıldığı
üzrə sonralar məyus və naümid olaraq içkiyə aludə olur. Fəqət
mollaların şərabxor, piyaniskə və laməzhəb adlandırdıqları bu zat
xanənişin olduğu zaman da, evdə elmi tətəbbüat ilə məşğul olaraq
ədəbi əsərlər meydana gətirir. O cümlədən olaraq əlli beş20 min
kəlmədən ibarət bir fars-rus lüğəti21 vücuda gətirir.
Təbii ki, istər bu mədənilərin, istərsə də, farmasyonların laməzhəbliyinin hərəkətindən bəhailərin mübəlliğləri daima buradan
əliboş, üzü qara gedərdilər.
Zatən yuxarıda təsvir olunduğu vəch ilə bir tərəfdən bu
qrupların fəaliyyəti və ümumiyyətlə, heç bir islam ehkam və adətlərinə riayət etməməkləri, o biri tərəfdən isə Rusiyadakı xalqçılıq
və İrandakı milli tərəqqi və təcəddüd hərəkatı dalğalarının burada
əks-əndaz olması Naxçıvan molla və ruhanilərinin, qulağıtüklü
kəbleyi və məşədilərinin nüfuzunu rəxnədar edərək, mədəni-maarif
və teatr işlərinin inkişafına müşadiər göstərirdi. Bununla bərabər
çar hökumətinin və çinovniklərinin də nüfuzu süquta başlayaraq
əhali arasında polis məmurları və jandarmların zülmünə qarşı
aşkar narazılıq və ayrı-ayrı düşmənə çıxış müşahidə olunur22.
Mirzə Cəlil, Sidqi və başqa ziyalılar bu vəziyyəti qənimət
bilib irticapərəst ruhanilərin və mollaların nüfuzlarını azaltmağa,
dini mövhumata qarşı mübarizəni genişləndirməyə sərfi-himmət
edirlər...
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“Ölülər”in vücuda gəlməsi və onun tipajı
Beləliklə, Cəlil Məmmədquluzadə hələ məktəb isqamiyasından
teatr işləri ilə maraqlanaraq bu il yubileyini qeyd etməyə hazırlaşan
Naxçıvan Dram Teatrının təsisində və inkişafında canlı bir rol oynamışdır.
Zatən istər “Ölülər”, “Danabaş kəndinin məktəbi” və “Anamın
kitabı” pyeslərini, istərsə “Poçt qutusu”, “Usta Zeynal” və başqa
hekayələrini yazmağına bu dövrdən başlamış, onların mövzusunu
və Hacı Həsən, Şeyx Nəsrullah, İsgəndər və başqa ölməz tiplərini
bu mühitdən almışdır.
Anlaşıldığı üzrə, bir tərəfdən Mirzə Cəlilin teatr və səhnə işi
ilə maraqlanması, o biri tərəfdən rus klassiklərindən ən çox sevdiyi
Qoqolun əsərlərini, bilxassə onun “Revizor” və “Ölü ruhlar”ının
məftunu olaraq onları oxuyub təbliğ etməsi, digər tərəfdən isə yuxarıda zikr etdiyimiz kimi o vaxtlarda hökmran olan dini mövhumat
və şeyxi-mütəşşəri çarpışmaları və il on iki ay məhərrəm təziyəsi,
ağlamaq, behişt qazanmaq və yalnız axirət fikri ilə məşğul olan
Naxçıvanın qırmızısaqqal və sarıbeyin kəbleyi və hacıları “Ölülər”in
meydana çıxmasında böyük bir amil olmuşlardır.
“Ölülər”i Mirzəyə ilham edən doğrudan-doğruya səksəninci
illərdə Xorasandan gəlib Naxçıvan-Culfa yolu ilə Təbrizə keçən
fırıldaqçı bir mollanın hərəkətləri və əməlləri olmuşdur. Məşhəddə
yaşayan naxçıvanlılardan, yəni yuxarıda qeyd olunduğu üzrə,
daimi sürətdə ağaların civari-rəhmətində olmaq məqsədilə Naxçıvanı
biryolluq tərk edib Xorasana köçən Hacı Məmmədəli və Kəblə
Novruzəli (bunların indi də Məşhəddə övladları, Naxçıvanda isə
bacısı uşaqları hali-həyatdadırlar), bu mollaya kağız verib müərriflik
edirdilər, o da gəlib Şərildə və Naxçıvanda fırıldağını işlədib,
camaatı aldadıb, soyub-soymalayıb keçib gedir. Bundan savayı,
naxçıvanlı Seyid Rza Seyidovun daima Nəcəfdə qalan və böyük
üləma və müctəhidlərdən sayılan böyük qardaşı Seyid Əli ağanın
Xorasan ziyarətinə gedərkən gəlib Naxçıvanda bir neçə gün qalıb
qonaq olması hər kəsin yadında olan bir hadisədir. Naxçıvan
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əhalisinin bir coxu faytonda, arabada, atlı, piyada Culfaya kimi
pişvaza getmiş və ağanı salavat ilə, dəbdəbə və cəlal ilə şəhərə gətirmişdilər. Şəhər əhli isə arvadlı-uşaqlı Naxçıvan çayına qədər
gəlib ağanı qarşılamışdılar. Bir neçə gündən sonra isə Nehrəmin
camaatı icmaən gəlib ağanı öz kəndlərinə qonaq aparmışdılar və
bu on bir-on iki kilometr yolu çiyinlərində apararaq ağanın başmaqlarına toz qonmağa razı olmamışdılar. Bu işlərin hamısı Mirzə
Cəlilin gözünün qabağında baş verən hadisələrdən idi və onun
müşahidə istinbatından kənarda qala bilməzdi. Odur ki, “Ölülər”dəki
tiplər qayət canlı tiplərdən olub, o vaxtkı Naxçıvanın məşhur və
müəyyən simalarını əks etdirir. Buna görədir ki, “Ölülər”ə tamaşa
eyləyən hər bir naxçıvanlı, bilxassə, qırx-əlli yaşlarında olan naxçıvanlılar haman saat hacı həsənləri, hacı baxşəliləri, kefli
isgəndərləri, heydər ağa, əli bəy və sairələrini tanıyacaqlar. Gərək
Mirzə Cəlilin yaxın qonşusu və qohumu mömin, dindar, daima
axirət fikiri ilə uğraşarkən bu dünya cifəsini də əldən buraxmayan
Hacı Həsən və onun arvadı Kəblə Fatma, istər başlarında şapqa,
qiyafaləri rus, beyinləri isə mövhumat və xurafat yuvası olan
teleqrafçı Heydər ağa, polis çinovniki Əli bəy, yaxud Mirzə Məmmədqulu Novruzov kimilər, gərək isə yuxarıda adını çəkdiyimiz
advokat Paşa ağa Sultanovu xatırladan kefli İsgəndər Məmmədquluzadəni maraqlandıran birər real tiplərdir ki, uzun müddət
Mirzə bunların yaxından tədqiqi ilə uğraşmış və onları öz
“Ölülər”ində canlandırmışdır.
Yuxarıda təsvir etdiyimiz vəch ilə uzun zaman içərisində bulunduğu o vaxtkı Naxçıvan mühitinin və sinfi cəmiyyətin iç üzü,
xalqın yaşayışının ən mənfi və çirkin cəhətləri, qadınların tam hüquqsuzluğu və zəlaləti, avam camaatın və əməkçi kütlənin molla
və ruhanilər əlində oyuncaq olaraq, canlarının, namus və heysiyyətlərinin ayaqlar altına alınması, o dövrdəki tədris üsulunun eyib
və nöqsanları, zahirən Avropa qiyafəsində və ziyalı silkinə mənsub
olaraq həqiqəti halda mövhumatçı, dindar və mollalardan daha
müzürr olan, yerli əhalidən olduqları halda, çar jandarmı rolunu
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oynayan bir sıra Heydər ağa, Mirzə Əliqulu Novruzov və Şirəlibəy
Kəngərli kimi tiplər, eyni zamanda gözüaçıq və maarifpərvər
qrupunu təmsil edən burjua ziyalısı isgəndərlərin tək, köməksiz
halda, mübarizədən qorxub siniflərinəməxsus bir zəfə və naümidliyə
qapanaraq, içkiyə aludə olmaqları Məmmədquluzadənin “Ölülər”ində
tam bir məharətllə əks etdirilmişdir.
Mirzə Cəlil “Ölülər” komediyasını yazmağa bu dövrdən başlamışsa da, onu yalnız “Molla Nəsrəddin” müdiri olduğu zaman
Tbilisidə 1909-cu ildə qurtarmışdır.
Bu əsərin üstündə uzun müddət çalışdığı özünün bəyanatından
və bir neçə əlyazması nüxsəsi olduğundan məlumdur. Onun senzor
idarəsinin möhür və icazəsi olan nüsxəsinin üzərindəki tarixindən
1909-cu ildə yazıldığı bəlli olur.23
“Ölülər” komediyasının birinci oxunması 1913-cü ildə Şuşa
qalasında olmuşdur.
Belə bir əsərin neçə vaxtlardan bəri Mirzə Cəlilin qələmindən
çıxdığı Molla Nəsrəddini yaxından tanıyanlara məlum idi, fəqət
Mirzə Cəlil özünəməxsus təvazö və şikəstənəfislikdən dolayı bir
yazısını əhəmiyyətli bir şey hesab etmirdi, ətrafındakıların təkidinə
görə oxumasını vəd etmişdi, lakin hər dəfə bir bəhanə ilə təxirə
salıb, gündən-günə qoyurdu. Nəhayət, bu vədəsini Şuşa qalasında
yerinə yetirdi. 1913-cü ilin yayında biz də Qalada 24 idik. Mirzə
Cəlil və həyat yoldaşı Həmidə xanımın mənzilləri şəhərin erməni
hissəsində Levon Şəkərovun evində idi. O yayı Bakıdan Sarabski
və Ağdamski Qalaya qastrola gəlmişdilər. Başqa artistlərdən də
vardı. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev də ki, adəti üzrə yayı Şuşada
keçirirdi.
Nəhayət, bir neçə ziyalıların və öz dostlarının xahişinə görə
və səhnədə qoymaq üçün yararlı olub-olmadığını yoxlamaq
məqsədilə Mirzə Cəlil “Ölülər”ini oxumaq və oradakı ədib və
səhnə xadimlərinin fikrini bilmək istədi.
Həmidə xanımın böyük və bəzəkli salonunda, sərin bir avqust
axşamı bu münasibətlə yığışanların içində mütəvəffi dramaturqumuz
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Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, hal-hazırda bər həyat bulunan,
maarif və səhnə xadimlərimizdən Azad Əmirov, qardaşı doktor
Ümbay Əmirov, Surxay Adıgözəlov, xalq artistimiz Sarabski,
Əhməd Ağdamski, doktor Kərim bəy Mehmandarov, Bədəl bəy
Bədəlbəyov, Həmidə xanım, Mirzə Cəlilin qardaşı Mirzə Ələkbər,
o vaxtın məşhur dram artisti səhnədə “Vəli” adı ilə şöhrətlənmiş
Əbdülfəth Vəliyev və bu sətirləri yazan və daha bir neçə zat hazır
idilər.
Mirzə Cəlil cürətsiz, bir qədər utana-utana “Ölülər”i oxumağa
başladı. İlk sətirlərindən əsərin əhəmiyyətini, maraqlı, gülməli və
səhnə üçün yararlı olduğunu qulaq asanlar dərk etməmiş deyildilər.
Hər kəs düşünürdü ki, bu əsər ədəbiyyat və səhnəmizdə yeni bir
dönüş və inqilab yaradacaqdır. Odur ki, daha artıq bir zövq və
diqqətlə dinləyərək, komediyanın finalına müntəzirdilər.
Nəhayət, Mirzə Cəlil oxuyub qurtardı və sakit dayandı. Az
bir pauzadan sonra hazirunun rəyini sordu. Hamı bir səslə əsəri
təqdir və tərif etmək ilə bərabər, hələlik səhnədə qoyulmasını
bilxassə mövhumat yuvası olan Şuşa qalasında, Ağa Əbdürrəhim
kimi mövhumatçı mollaların mənəvi nüfuzu altında olan Qala qulağıtüklülərinin içində belə bir əsəri oynamağın bir qədər vaxtsız
və tez olduğunu qeyd etdilər.
“Ölülər”in təlifində məlumatımıza görə, Məmmədquluzadə
aşağıdakı dini və mərsiyə kitablarından istifadə etmişdir: “Əsrarüş-şəhadə”, “Töhfətül-hüseyniyyə”, “Əbvab”, “Cami-Əbbas”,
“Müfahül-cinan”, “Tarixi-rəvazi”, ümumiyyətlə, Ağa Bağır Məclisinin və Fazili-Dərbəndinin kitablarından, “Sərfi-Mühəmməd
Səlim”, “Risaleyi-Mövsum və yek kəlmə”, “Məcməi-risayil” və
sairələrindən...
“Ölülər” Naxçıvan səhnəsində
Mirzə Cəlilin vətəni olan Naxçıvanda və özü təsis etdiyi
Naxçıvan türk teatrı səhnəsində “Ölülər” oynanılması şayani-əhəmiyyət hadisələrindəndir. Hacı Həsənləri, Heydər ağa, Əlibəy,
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Hacı Baxşəli və başqa bu cür tipləri doğuran və böylə mövhumatçı
və cahil tiplərin mühərrik sərgisini təşkil edən və indi də hələ
böylə tiplərin qalıqlarının qalereyasına təsadüf olunan Naxçıvanda
“Ölülər”i oynamağa cürət lazım idi.
Naxçıvan həvəskarları 1917-ci ilin iyun ayında Əliqulu Qəmküsarın Tiflisdən müvəqqəti olaraq Naxçıvana gəlməsindən istifadə
edib, “Ölülər”i hazırlayırlar25 və şəhər bağındakı klubda (indiki
dövlət teatrının binasında)26 mövqeyi-tamaşaya qoyurlar.
Burada Şeyx Nəsrullah rolunu Qəmküsar, İsgəndəri Rza Təhmasib, Hacı Həsəni Əli Xəlilov27 oynayırlar. Bunlardan başqa
müəllim Həsən Səfərov, artist Musa, həvəskarlardan Yaqub paşa,
Əliqulu ağa və başqaları iştirak edirlər.
Oyun müvəffəqiyyətlə keçməklə bərabər, şəhərdə mollaların
və mövhumatçı kəbleyi və hacıların içinə vəlvələ və dedi-qodu
salır. Lakin fevral inqilabı nəticəsində çar hökumətinin yıxılması
ilə həvəslənmiş və cürətlənmiş Naxçıvan cavanlarının və inqilabi
ünsürlərinin qarşısında aciz qaldıqlarından, təbii ki, sükut etmək
və acıqlarını gizlətmək məcburiyyətində qalırlar ...
X Ü LA s Ə
Bütün bu yazdıqlarımıza xülasə olaraq deməliyik ki, “Ölülər”
müəllifinin keçirdiyi həyat və fəaliyyəti və onun yaradıcılığının
hansı bir dairəsini diqqətlə nəzərdən keçirsək, səhnə aləmi və teatr
işi ilə sıx bir əlaqədə olduğunu qeyd və etiraf etmək lazım gələcəkdir.
Onun zəhməti və canlı iştirakı nəticəsində təsis olunmuş
Naxçıvan Dram Teatrı hazırda əlli illik yubileyini təsid etməyə və
rəsmi olaraq “Dövlət dram teatrı” adını almağının 15 illiyini qeyd
etməyə hazırlaşır.
Bu teatrın 1900-cu ilə kimi keçirdiyi ən çətin və ağır dövründə
Mirzə Cəlil bir dəqiqə olsun ondan kənarda qalmamış və heç bir
şəxsi mənzuri nəzəri olmadan, çalışaraq öz mədəni vəzifəsini ifa
etmişdir.
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Beləliklə, Mirzə Cəlilin təşəbbüsü və çalışması nəticəsində
maarif və incəsənət cəbhəsinə qədəm basan və bu il əlli yaşına
girən Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının tarixini tədqiq edərkən
onun üç dövr keçirdiyini qeyd etməliyik.
Birinci həmin təsis və inkişaf dövrəsidir ki, 1900-cu ilə kimi
davam etmiş, ikinci dövrə 1900-cu ildən 1920-ci ilə kimi, üçüncü
dövr isə sovet zamanını əhatə edir.
İkinci dövrdə yuxarıda adları zikr olunan həvəskarlardan
savayı Naxçıvanın yeniyetmə cavanları və ziyalılarından Əli
Xəlilov, müəllim Həsən Səfərov ki, hazırda Naxçıvanda maarif
xadimlərindəndir, Musa Mahmudov, Rza Təhmasib, Sidqinin
uşaqları Məhəmmədəli, Məhəmmədsadıq, Məhəmmədhəsən və
Paşa Səfərovlar, Əli Cüncü və daha başqaları iştirak edirlər.
1907-1908-ci illərdən etibarən Bakı və Tiflis artistləri Naxçıvana
qastrola gəlməyə və yerli həvəskarların gücü ilə teatr tamaşası
verməyə başlayırlar. İlk növbədə məşhur Hüseyn Ərəblinski, sonra
Cəlil Bağdadbəyov və Ruhulla Sidqi ilk qaranquş vəzifəsini ifa
edərək Naxçıvanda tamaşa tərtib edirlər. 1911-ci ildə Mirzağa
Əliyev və türk səhnəsində oynayan birinci türk qadını Göyərçin
xanım (Gövhər xanım) və Zülfüqar bəy Hacıbəyov bir dəstə ilə
gəlirlər. Qabaqca İrəvanda, sonra Naxçıvan və Culfada tamaşa
göstərirlər. Əvvəlincilər otaqlarda, Bakı və Tbilisi səhnəsində oynanılan “Bəxtsiz cavan”, “Müsibəti-Fəxrəddin”, “Nadir şah” və
“Qəzavət” kimi dramlardan, sonuncular isə o vaxtlar yeni şöhrət
qazanmış “Leyli və Məcnun” operasından, “Məşədi İbad” və Zülfüqarın öz operettalarından birər akt oynayırlar...
Naxçıvan teatrının həqiqi tərəqqisi və inkişaf dövrəsi sovet
hökuməti qurulandan sonra başlanır. 1922-ci ilin fevral ayında
Naxçıvan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Xalq Komissarlar Şurasının
çıxardığı qərar mövcibincə Naxçıvan teatrına Naxçıvan Türk
Dram Teatrı adı verilir28. Naxçıvan Maarif Komissarlığına bu
teatrı müntəzəm şəklə salmaq və maddi cəhətdən təmin edərək
daimi truppa saxlamaq və dekorasiya gətirmək üçün lazımi vəsait
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buraxılır.
O vaxtdan bəri partiya və hökumətin bu işə verdiyi əhəmiyyət
və diqqət sayəsində Naxçıvan teatrı hər bir müşkülat mümaniələrə
qalib gələrək gündən-günə tərəqqi etmiş və bu gün gördüyümüz
mükəmməl və hər cəhətdən təmin olunmuş bir hökumət teatrı
şəklini almışdır ki, “Hamlet”, “Otello”, “Od gəlini”, “Səyavuş” və
başqa bu kimi mürəkkəb və çətin dekorlu pyeslər göstərmək
imkanına malikdir.
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Əliqulu Qəmküsar
şair

sƏNAYEYİ - NƏFİsƏ
İslam və islamyanın vəsileyi-nicat
və rəhbəri-səadəti bir qaç şeyə mərbutdur.
O cümlədən biri, bəlkə ən birincisi
teatrdır. Məktəb və çəraid nə qədər tərəqqi
və təaliyə xidmət edirsə, bir o qədər dəxi teatr millətin maddi və
mənəvi nəvaisatın islah edir.
Bizim ərbabi-qələmlərimizdən bir qaç zatın bu məqulədə
yazdıqları bəzi nəfis əsərlərə insaf nöqteyi-nəzəri ilə baxılır isə,
həqiqətdə şayani-təhsin və afərindir, həmçinin hamı artist və
həvəskar cavanlarımızı ki, dürlü-dürlü müşkülata bu yolda uğruyub
heç bir üzrkarlıqdan çəkinməyirlər, daim təsdiq və təkrim etmək
millətin ən birinci vəzifələrindəndir. “Xeyrünnas mən yenfəənnas”1 möcibincə bizlərdə bu qabil əşxaca qədr, hüsni-təvəccöh
və qədrdanlıq artar isə milləti-mütəməddində olan kimi bizdən
dəxi sənayeyi-nəfisə gələcəkdə yüksək bir məqam və ali bir dərəcə
kəsb edəcəyi qabili-inkar deyildir.
Şükürlər olsun ki, get-gedə Qafqazımızda gözəl opera və
operetta və faciələr səhneyi-tamaşaya qoyulur, hezar rəh-xoşnud
və fərəhyab buraxırlar. Madam ki, içimizdə aləti-təsfiyeyi-ruh (ki,
sənayeyi-sənayedən ibarət olmuş ola) rəvac behəmə yetirməyibdir,
daima kəsalət və bətalətilə imrahi-həyat edib, hissi-heyvaniyyədən
başqa heç bir hissə malik olmayacağımız əzhəri-minəşşəmsdir.
İştə işbu lihaz ilə Qafqazın sair bir nöqtələrində olan kimi Culfada
dəxi keçən ildən bəri bir ufaq həvəskar cəmiyyəti təşkil edib, gahgahi bir para əxlaq və məişətə dair pyesalardan səhneyi- tamaşaya
qoyduq və keçən baharda M.Axundovun “Məstəli şah” komediyasın
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oynadığımız kimi işbu dekabr ayının 9-da Haqverdiyevin “Bəxtsiz
cavan” və 17-də “Dağılan tifaq” faciələrini meydani-tamaşaya
vəz etdik və həvəs ilə məclisimizi müşərrəf və müzəyyən buyurdular.
Hansıları ki, haqlarında pərvərdə etdiyim təşəkküratı bu qaç kəlmə
ilə ibraz etməmi məcbur qılmışlar: Yaşasın hümmət və qeyrət sahibləri!
Aidatımızın nisfini Naxçıvanda olan qız məktəbinə ianə etdik.
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Fərman Xəlilov
filologiya üzrə elmlər doktoru

İLk TAMAşANIN TARİXİ
Azərbaycan səhnə sənətinin inkişafına Naxçıvan teatrı səmərəli təsir göstərmişdir. Zəngin inkişaf yolu keçən bu
teatr E.Sultanov, C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar, B.Kəngərli,
H.Cavid, R.Təhmasib kimi görkəmli simaların yetişməsində böyük
rol oynamışdır.
İndiyədək Naxçıvan teatrı haqqında mətbuat səhifələrində,
ayrı-ayrı kitablarda bir sıra məqalə və xatirələr çap edilmişdir. Bu
sahədə ilk tədqiqat işi aparan jurnalist Rzaqulu Nəcəfov (18841938) “Cəlil Məmmədquluzadə və Azərbaycan səhnəsi” (əsərin
makina nüsxəsi C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr
Muzeyində saxlanılır. O, 1967-ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın
nəşriyatı tərəfindən buraxılan “C.Məmmədquluzadə, məqalə və
xatirələr” məcmuəsinə də daxildir), dosent L.Hüseynzadə “Naxçıvan
teatr tarixindən” (“Azərbaycan incəsənəti”, 1950-ci il, III cild) və
qocaman aktyor, Naxçıvan MSSR əməkdar artisti Əli Xəlilov
“Naxçıvan teatrının tarixindən” (Bakı, 1964) adlı əsərlərini həmin
mövzuya həsr etmişlər. Filologiya elmləri doktorları Əziz Şərif,
Abbas Zamanov, sənətşünaslıq doktoru Cəfər Cəfərov və başqa
alimlərimizin də Naxçıvan teatrının tarixi ilə bağlı məqalələri vardır.
Naxçıvan teatrından yazanlar teatrın yaranma tarixini müxtəlif
illərə aid edirlər. Bizi də məhz bu məsələ maraqlandırır və məqaləmizdə də Naxçıvanda göstərilən ilk tamaşa haqqında danışmaq
istəyirik.
Rzaqulu Nəcəfov teatrın tarixinin başlanğıcını 1887-ci ildən,
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professor Əziz Şərif 1883-cü ildən, sənətşünaslıq doktoru Cəfər
Cəfərov 1880-ci illərin əvvəllərindən, filologiya elmləri doktoru
Abbas Zamanov isə 1884-cü ildən götürürlər.
Lətif Hüseynzadə göstərir: “1883-cü ildə Naxçıvanda ilk dəfə
olaraq “Müsəlman incəsənət və daram cəmiyyəti” adlı bir ədəbi
cəmiyyət təşkil edilir və bu cəmiyyətin təşəbbüsü ilə M.F.Axundovun
“Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” komediyası tamaşaya
qoyulur. Naxçıvan teatrının tarixi də bu gündən başlayır”.
Əli Xəlilov isə ilk tamaşadan danışarkən “1883-cü ilin mayında
Yerevan xalq maarifi məktəblər inspektoru Tselovalnikova teleqram
göndərilir, inspektor Tselovalnikov Naxçıvan dram həvəskarlarına
M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” komediyasını
oynamağa icazə vermişdir”,-deyir. Lakin tamaşanın həmin ildə
oynanılıb-oynanılmaması haqqında qəti bir fikir söyləmir.
Ümumiyyətlə, çoxları bir qayda olaraq 1883-cü ili Naxçıvan
teatr tarixinin başlanğıcı hesab edirlər. Lakin məsələyə diqqətlə
yanaşıldıqda nəinki ilk tamaşanın göstərilməsinin 1883-cü ilə aid
olduğu fikri, eyni zamanda, yuxarıda adları çəkilən (Rzaqulu Nəcəfovdan başqa) müəlliflərin hamısının müddəaları şübhə altına
düşür. Fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün faktlara müraciət edək.
Əziz Şərif, Cəfər Cəfərov, Əli Xəlilov və başqaları Naxçıvan
teatrı haqqında tədqiqat işi aparmamışlar, onlar L.Hüseynzadənin
adını çəkdiyimiz məqaləsinə əsaslanmışlar.
1883-cü ilin bir arxiv sənədində belə yazılıb: “Naxçıvandan
İrəvana teleqraf... Xalq məktəbləri inspektoru Tselovalnikova.
Naxçıvanda dram sənəti həvəskarları tərəfindən may ayında
acların xeyrinə 1848-ci ildə nəşr edilmiş “Cadust” kitabından
teatr tamaşası vermək haqqında qubernator yanında vəsadət verməyiniz rica olunur.
Fayfi”.
(Sitat “C.Məmmədquluzadə, məqalə və xatirələr”
kitabından götürülüb. Bakı, 1967, s.79)
Bu arxiv sənədinə əsasən L.Hüseynzadə yazır ki, “həmin te-36-

leqrafa cavab aldıqdan sonra cəmiyyət (“Müsəlman incəsənət və
dram cəmiyyəti” nəzərdə tutulur – F.X.) həvəskarları və şəhər
müəllimlərinin təşəbbüsü ilə Novruz bayramı günü “Müsyö Jordan
və Dərviş Məstəlişah” Hacı Nəcəf Zeynalov adlı birisinin evində
tamaşaya qoyulur”.
Əvvəla, bu teleqrama müsbət və ya mənfi cavab verilməsi
barədə əlimizdə heç bir məlumat yoxdur. İkincisi, L.Hüseynzadə
həmin teleqrama müsbət cavab alındığını yazarkən hansı fakta
əsaslandırdığını göstərmir. Deməli, teleqrama müsbət cavab
verilməsi söz olaraq qalır. Nəhayət, L.Hüseynzadənin və başqalarının
“Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah”ın Naxçıvanda 1883-cü ildə
göstərilən ilk tamaşa olduğu müddəası ilə də razılaşmaq səhvdir.
Çünki 1883-cü ildə dram sənəti həvəskarları Tselovalnikova yazdıqları teleqramda 1848-ci ildə çapdan çıxmış “Cadust” kitabından
teatr tamaşası göstərmək üçün qubernatordan icazə almasını xahiş
etmişdilər.
Tutaq ki, bu teleqrama müsbət cavab verilmişdir. Məgər bu,
“həmin teleqrama müsbət cavab alındıqdan sonra M.F.Axundovun
“Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” əsəri tamaşaya qoyulur”
deyənlərə haqq verirmi? Xeyr! Çünki teleqramda söhbət 1848-ci
ildə nəşr olunan “Cadust” kitabından gedir.
Filologiya elmləri namizədi İzzət Maqsudovun verdiyi
məlumata görə, “Eynəli Sultanov 1883-cü ildə Tiflisə gedib tanışlarının köməyi ilə “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” əsərinin
surətini çıxarıb Naxçıvana qayıtmışdır.” (“Şərq qapısı” qəzeti,
1960-cı il, 7 yanvar) Ancaq o, həmin əsərin 1883-cü ildə Naxçıvanda
tamaşaya qoyulmasına dair heç bir fakt göstərmir.
Lakin məsələ bununla bitmir. Qarşıya maraqlı və haqlı bir
sual çıxır: bəs, Naxçıvan teatr həvəskarlarının 1883-cü ildə
Yerevana göndərdikləri teleqramda adı çəkilən “Cadust” kitabı
kim tərəfindən yazılmış, mövzusu, məqsədi, ideyası nə imiş?
Həmin əsər 1883- cü ildə Naxçıvanda oynanılıbmı?
Bu barədə müxtəlif araşdırmalar aparsaq da, hələlik heç bir
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mənbədə “Cadust”a təsadüf etməmişik. Buna görə də həmin əsər
haqqında fikir söyləmək qeyri-mümkündür. Onun 1883-cü ildə
tamaşaya qoyulması barədə də əlimizdə heç bir tarixi sənəd
yoxdur.
Bundan başqa, L.Hüseynzadənin, Ə.Xəlilovun və başqalarının
dediyinə görə, guya 1887-ci ilədək Naxçıvanda M.F.Axundovun
“Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah”, E.Sultanovun “Tatar qızı”,
Naxçıvan müəllimləri tərəfindən yazılan “Kəl döyüşü”, “Üsulicədid” (bu vodevillərin oynanılması haqqındakı fikir L.Hüseynzadəyə
məxsusdur) adlı birpərdəli tamaşalar göstərilmişdir. Lakin 1887ci ilədək Naxçıvanda bu və ya digər əsərin tamaşasının oynanılması
fikrini irəli sürənlərin əlində heç bir tarixi fakt yoxdur.
Beləliklə, R.Nəcəfovun istinad etdiyi aşağıdakı arxiv sənədinə
və irəli sürdüyümüz mülahizələrə əsaslanaraq deyirik ki, M.F.Axundovun “Molla İbrahimxəlil kimyagər”əsəri 1887-ci ildə Naxçıvanda
oynanılan ilk teatr tamaşasıdır1.
Həmin arxiv sənədində yazılır: “Alicənab Naxçıvan uezdi
naçalniki həzrətlərinə. Naxçıvan şəhər deputatı Starov tərəfindən
Raport. Alicənab naçalnikin xidmətinə ərz edirəm ki, 1887-ci il
sentyabrın 2-də Naxçıvan şəhər məktəbinin müəllimi Mirzə Sadıq
Qulubəyovun vəsatətinə görə Naxçıvan şəhərinin birinci hissəsində
Hacı Nəcəf Zeynalovun zalında şəhər camaatının xeyrinə teatr
oyunu çıxarılmış, oradan hasil olunan iyirmi iki manat əlli qəpik
şəhər deputatlar kassasına verilmişdir. Oyunda aşağıdakı şəxslər
iştirak etmişdir : Əkbər Molla Bəyalı oğlu (Süleymanov), Əsgər
Şeyx Həsən oğlu (Şeyxov), Məmmədtağı Səfərəli oğlu, Mirzə
Əliməmməd Məşədi Musirza oğlu (Xəlilov), Əhməd ağa Hüseyn
(Hüseynov), Cəlil Məmmədqulu oğlu (Məmmədquluzadə).
Onlara rizaməndlik etmək rica olunur. Şəhər deputatı Starov”.
(sitat “Cəlil Məmmədquluzadə. Məqalə və xatirələr” kitabından
götürülmüşdür).
Dram həvəskarlarının M.F.Axundovun “Molla İbrahimxəlil
kimyagər” komediyasını tamaşaya qoymaları heç də təsadüfi
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deyildi. Onlar Molla İbrahimxəlil kimi fırıldaqçıların iç üzünü açmışlar. Eyni zamanda əsərdə qadın personaj olmadığı üçün naxçıvanlılar məhz bu əsəri tamaşaya hazırlamağı münasib bilmişlər.
Çünki bu dövrdə qadın rolunu ifa edən aktrisa yox idi.
Biz 1887-ci ildə oynanılan “Molla İbrahimxəlil kimyagər”
komediyasını Naxçıvan teatrının ilk tamaşası2 hesab etməklə heç
də bu teatrın tarixini “cavanlaşdırmaq” istəmirik. Məqsədimiz
Azərbaycan teatr sənətinin bir qolu olan Naxçıvan teatrının salnaməsini sübut və dəlillər əsasında dəqiqləşdirməkdir. Teatr tariximizlə
məşğul olan müəllifləri bu məsələ düşündürməlidir.
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Qulam Məmmədli
jurnalist

TƏLƏsİk NƏTİCƏ
ÇIXARMAYAQ...
Naxçıvanda ilk teatr tamaşasının
M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” komediyası olduğu və bu əsərin 1883-cü il mart
ayının 11-də oynanıldığı teatr tariximizi öyrənən bir çox alim tərəfindən təsdiq edilmişdir. “İlk tamaşanın tarixi” məqaləsinin
müəllifi Fərman Xəlilov bu tamaşa haqqında yazan müəlliflərlə
mübahisə açmaq istəmişdir: “Məsələyə diqqətlə yanaşıldıqda
nəinki ilk tamaşanın göstərilməsinin 1883-cü ilə aid olduğu fikri,
eyni zamanda, yuxarıda adları çəkilən (Rzaqulu Nəcəfovdan başqa)
müəlliflərin hamısının müddəaları şübhə altına düşür”.
Göründüyü kimi müəllif yalnız Rzaqulu Nəcəfovun “Naxçıvanda ilk teatr tamaşası 1887-ci ildə verilmişdir” iddiasını yeganə
doğru fikir hesab edir. Bununla da Naxçıvan teatr tarixi dörd il
geri çəkilmiş olur.
Müəllif “Cadust” (1883), “Kəl döyüşü”, “Üsuli-cədid” (1885),
“Tatar qızı” (1887), nəhayət ona məlum olmayan “Müsyö Jordan
və Dərviş Məstəlişah”, “Görünməyən şal” (1886) tamaşalarının
sənədlərini inkar edir. O, “Cadust”un 1883-cü ildə tamaşaya qoyulması məsələsində qeyd edir ki, əlimizdə bunu da (yəni “Cadust”
əsərinin oynanılmasını) təsdiq edən heç bir tarixi sənəd yoxdur.
Bəs Fayfi tərəfindən 1883-cü il aprelin 11-də İrəvan xalq
məktəbləri inspektoru Tselovalnikova göndərilmiş teleqramın Naxçıvan arxivində saxlanılan surəti tarixi sənəd deyilmi?1 Fayfinin
Naxçıvan dram həvəskarları dəstəsi olduğu faktını təsdiq etmirmi?
Bir halda ki, 1883-cü ildə həvəskar teatr truppası mövcud imiş,
-40-

deməli, hər hansısa bir əsər də tamaşaya hazırlanmışdır. F.Xəlilovun
bu faktdan qaçması yalnız təəccüb doğurur.
Bir neçə kəlmə də Rzaqulu Nəcəfov haqqında. C.Məmmədquluzadənin yaxın dostu və əməkdaşı R.Nəcəfov uzun illər
mətbuatda iştirak etmiş, ictimai-ədəbi və ümumiyyətlə, mədəni
məsələlərə aid bir çox dəyərli elmi və tarixi məqalələr yazmışdır.
Lakin bütün bu müsbət cəhətləri ilə yanaşı, onun da yazılarında
bəzən təhrif və nöqsanlara təsadüf olunur. Elə “Cəlil Məmmədquluzadə və Azərbaycan səhnəsi” məqaləsində bir çox ciddi nöqsanlar
buraxılmışdır ki, “Cəlil Məmmədquluzadə, məqalələr, xatirələr”
kitabının tərtibçisi professor Abbas Zamanov da 452-453-cü
səhifələrə yazdığı qeydlərdə onları açıb göstərmişdir.2 Lakin
nədənsə, F.Xəlilov istinad etdiyi bu kitabın qeydlərinin üstündən
sükutla keçmişdir. Biz bir tarixi sənədi də F.Xəlilovun nəzərinə
çatdırmaq istəyirik.
1886-cı il 12 avqust tarixli “Kavkaz” qəzeti xəbər verir ki,
“Naxçıvanda erməni məktəbi binasında gənc müsəlman müəllimləri
tərəfindən M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah”
komediyası, habelə “Görünməyən şal” vodevili oynanıldı. Tamaşadan
hasil olan pul yoxsul şagirdlərin nəfinə sərf olunacaqdır”.
“Kavkaz”ın bu xəbəri sübut edir ki, Naxçıvanda ilk teatr tamaşasını 1887-ci ilə aid edərək ondan qabaqkı tamaşalar haqqında
bütün məlumatları şübhə altına almaq düzgün deyil.
Ümumiyyətlə, teatrımızın mübahisə doğuran müxtəlif məsələləri
ilə oxucuların maraqlanması təqdirəlayiq haldır. Görünür ki, oxucu
və alimlərimizin bu sahədə müştərək fəaliyyəti daha xeyirli ola
bilər. Ancaq tələsik nəticə çıxarmamaq şərtilə...
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Fərman Xəlilov
filologiya üzrə elmlər doktoru

NAXÇIVANDA İLk TEATR
TAMAşALARI
Keçən əsrin 80-ci illərindən başlayaraq Naxçıvanda teatr tamaşaları göstərmək təşəbbüsləri olsa da, hələlik əlimizdə 1884-cü
ilədək hər hansı bir əsərin tamaşasının göstərilməsini təsdiq edən
heç bir arxiv sənədi və rəsmi məlumat yoxdur. Belə məlumatlara
ancaq 1884- cü ildən etibarən rast gəlirik. Özü də bəlli olur ki,
Naxçıvanda göstərilən ilk teatr tamaşaları rus dilində olmuşdur.
Faktlara müraciət edək.
Öz səhifələrində Azərbaycanın ictimai-siyasi və mədəni
həyatına dair xəbərlərə müntəzəm olaraq yer ayıran “Novoye
obozreniye” qəzeti 31 mart (12 aprel) 1884-cü il tarixli 86-cı
nömrəsində yazır: “Fikirləşməyin ki, biz naxçıvanlılar inkişafın
“Bibliya” pilləsində qalmışıq. Biz də tərəqqiyə doğru addımlar
atır heç olmasa yeniliyin işığını hiss edirik. Bizdə də “ictimai
müəssisilər vardır”. Elə təxminən on ildən artıq mövcud olan
“klubu” misal göstərə bilərik. Əgər mərkəzdən uzaq bir şəhərdə
klubun nə demək olduğunu və onun yerli xalqa necə fayda
verdiyini bilsəydiniz, onda nə onun varlığını arzu edər, nə də onu
görmək istərdiniz.
Qəzetlərdə çıxan ölkəmizin müxtəlif yerlərindən – Petrovsk,
Vladiqafqaz, Şura, Mazdok və başqa yerlərdən alınmış məqalə və
müxbir yazılarını bir də oxuyun, hamısında eyni şeyi gərərsiniz:
bu “ictimai müəssisələr” hansısa gecə içki-qumar evlərinə çevrilmişdir. Burada camaat (super “yerli ziyalılar”) var-dövlətini havaya
sovurur, intiriqa aparır dava-qalmaqal salırlar... Budur klub həyatının
başlıca əlamətləri. Klub mənalı əyləncə yeri olmalıdır. Halbuki o,
nə isə bir qumarxanaya çevrilmişdir...
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Mən bizim “ictimai müəssisələrin” uzun və nifrət oyadan salnaməsindən danışmayacağam, ancaq təkcə yaxın zamanlara aid
təzə bir faktı göstərəcəyəm. Bir ay bundan əvvəl klubumuzun bəzi
üzvləri klubun fəaliyyətinə və ümumiyyətlə, ictimai məşğuliyyətimizə
daha maraqlı və faydalı istiqamət verməyi arzuladılar. Bu məqsədlə
qərara aldılar ki, həvəskarların qüvvəsi ilə və canlı səhnələrlə
tamaşa versinlər. Müvafiq bina olmadığından onlar klub müdiriyyətindən bu məqsəd üçün klubun binasını verməyi xahiş etdilər.
Ancaq starşinalar buna razı olmadılar. Öz etirazlarını belə əsaslandırdılar ki, guya bu, klubda adi vaxt keçirməyə - kart oynamağa
mane olar. Buna baxmayaraq tamaşa məktəb binasında göstərildi
və yaxşı da alındı.
Tamaşa üçün cənab Solovyovun “İşin başlanğıcında” pyesi
və “Evdə qalmaqal” vodevili seçilmişdi. Benqal işıqları altında
Bibliya tarixindəki hadisələri əks etdirən canlı şəkillər çox effektli
çıxmışdı. Camaat bu işə tam rəğbətlə yanaşdı və bu rəğbət “həvəskarlara” imkan verir ki, daimi həvəskar truppası yaratsınlar.
İlk tamaşadan yığılan pullar zəruri səhnə ləvazimatının alınmasına
sərf olundu. Artıq həvəskar “truppamız” yeni tamaşanın hazırlanması
işinə başlamışdır. Tamaşa Pasxa bayramı günlərində göstəriləcəkdir”.
“Novoye obozreniye”nin bu məlumatı indiyədək teatr tədqiqatçıları tərəfindən şərh edilmədiyi üçün həmin məsələ üzərində
xüsusi şəkildə dayanaraq bəzi mülahizələrimizi oxuculara çatdırmaq
istəyirik.
Əvvəla, bu məlumat rəsmən təsdiq edir ki, 1884-cü ilin fevral
ayında (yazıda qeyd olunur ki, “bir ay bundan əvvəl”. Bu da
fevral ayına düşür) Naxçıvanda rus dilində tamaşa göstərilmişdir.
Tamaşanın rus dilində göstərilməsini təsdiq edən əlamətlər bunlardır:
1.Elə əsərlər tamaşaya qoyulmuşdur ki, rus dilindədir və hələ
indiyədək Azərbaycan dilinə tərcümə edilməmişdir.
2.Bədii tərtibat üçün “Bibliya” tarixindəki hadisələri əks
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etdirən şəkillərdən istifadə olunmuşdur ki, bu cür tərtibat Azərbaycan
səhnəsi üçün yaddır (xüsusilə haqqında söhbət gedən dövr üçün).
3.Yeni tamaşanın Pasxa bayramı günlərində göstəriləcəyi bildirilir. Pasxa bayramı günlərində Azərbaycan dilində tamaşa göstərmək milli ənənələrə uyğun deyildi.
İkincisi, məlumatda bildirilir ki, həvəskarlar “daimi həvəskar
truppası” təşkil etmək niyyətindədirlər. Hətta bu məqsədlə ilk
tədbirlər görmüşlər. Göstərilən tamaşadan yığılan pulla zəruri
səhnə ləvazimatı alınmış, habelə gələcək tamaşanın vaxtı da müəyyənləşdirilmişdir.
Üçüncüsü və ən əhəmiyyətlisi isə məlumatda tamaşası
göstərilən əsərlərin adları yazılmışdır :”İşin başlanğıcında” pyesi
və “Evdə qalmaqal” vodevili.
Adı çəkilən əsərlərin birincisi ilk dəfə rus dilində 107, ikincisi
isə 116 il bundan əvvəl çap olunmuşdur. Onların müəllifləri də
geniş oxucu kütləsi üçün naməlumdur. Hətta “Evdə qalmaqal”
vodevilinin müəlliflərinin adları nə doqquz cildlik “Qısa ədəbiyyat
ensiklopediyası”na, nə də “Böyük Sovet Ensiklopediyası”na düşmüşdür. Hələlik son rəsmi məlumata görə Naxçıvanda göstərilən
ilk teatr tamaşaları məhz bu müəlliflərin əsərləri əsasında hazırlanmışdır. Odur ki, həmin əsərlər və onların müəllifləri haqqında
oxuculara müəyyən məlumat vermək maraqlı olardı.
“İşin başlanğıcı” əsərinin müəllifi kimi təqdim edilən cənab
Solovyov XIX əsrin 70-80-ci illərində rus dramaturgiyasının inkişafında müəyyən xidmətləri olan və məşhur dramaturq A.H.Ostrovski
ilə bir neçə şərikli pyes yazan Nikolay Yakovleviç Solovyovdur.
N.Y.Solovyov (1845-1898) yaradıcılığı boyu 23 pyes yazmış və
öz əsərlərində dövrünün bir sıra problemlərinə toxunmuşdur. Onun
“İşin başlanğıcında” pyesi Peterburqda çıxan “Delo” jurnalının
1879-cu il birinci nömrəsində dərc edilmiş və həmin ildən etibarən
Moskva və Sank-Peterburq səhnələrində dəfələrlə göstərilmişdir.
Malı teatrın məşhur aktrisası M.N.Yermolova əsərin qəhrəmanı
Lonina obrazını xüsusi məhəbbətlə yaratdığı üçün A.N.Ostrovski
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“Yermolova öz rolunu əla ifa etdi”,- sözləri ilə onu alqışlamışdı.
Deməli, Naxçıvanda həvəskarların məhz “İşin başlanğıcında”
pyesini tamaşaya hazırlamaları təsadüfi deyildi. Şübhəsiz ki, əsərin
məşhurluğu və mərkəzi teatrlarda göstərilməsi onlara təsir edən
birinci amil olmuşdur. İkincisi, pyesin qəhrəmanı kənd müəlliməsi
Loninanın təbliğ etdiyi maarifçi fikirlər XIX əsrin sonlarında
nəinki təkcə Naxçıvanda, ümumiyyətlə, Azərbaycanda geniş
yayılan maarifçilik ideyaları ilə səsləşirdi. Odur ki, belə bir əsəri
Naxçıvanda tamaşaya qoymaq tamamilə məqsədəuyğun idi.
Nəhayət, pyesin adı da həvəskarlar üçün rəmzi məna daşıyırdı.
Cünki onların özləri də həyata keçirəcəkləri ciddi tarixi bir işin
başlanğıcında idilər.
“Evdə qalmaqal” vodevili iki fransız müəllif – Teodr Barrer
və Lamber Tibu tərəfindən yazılıb. T.Barrer və L.Tibunun bu
vodevili M.P.Fyodorov tərəfindən rus dilinə iqtibas edilmiş və
1870-ci ildə Moskvada nəşr olunmuşdur. Bir pərdədən ibarət olan
bu vodevil keçən əsrin 70-80-ci illərində Moskva və Peterburq
səhnələrinin repertuarında möhkəm yer tutmuşdur. Əsərin həcmcə
kiçikliyi və ehtimal ki, mövzu və ideyaca Naxçıvan şəraiti üçün
aktuallığı yerli həvəskarları bu əsərə müraciət etməyə vadar
etmişdir.
1884-cü ildə Naxçıvanda rus dilində tamaşa verməyə təşəbbüs
edən və bu işdə daha çox fəallıq göstərən kimlərdir? Teatr tamaşası
göstərməkdə onların məqsədi nə imiş?
Bu suallara qismən də olsa cavab vermək üçün kafi sayıla
bilən və yenə də “Novoye obozreniye” qəzetinin 10 noyabr 1884-cü
il tarixli 300-cü nömrəsində dərc edilən bir məlumatın tərcüməsini
də oxuculara təqdim edirik: “Naxçıvandan (İrəvan quberniyası)
bizə yazırlar: Şəhər məktəbinin inspektoru Nikolayevin təşəbbüsü
və həvəskarların qüvvəsi ilə xeyriyyə məqsədi üçün tamaşa göstərilmiş və təxminən 160 manat pul toplanmışdır. Həmin vaxtdan
xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq indiyədək toplanılan pulun
haraya sərf olunmasına dair nə ictimaiyyətə, nə də tamaşada
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iştirak edən həvəskarlara hesabat verilmişdir. Belə yaxşı iş üçün
imkan daxilində ianə verənlər bu başıbəlalı məbləğin taleyi ilə
maraqlanırlar”.
Əvvəla, deyək ki, “Novoye obozreniye”nin 31 mart və 10
noyabr 1884-cü il tarixli nömrələrindəki məlumatlardan belə çıxır
ki, haqqında danışılan tamaşalar 1884-cü ilin fevral və ola bilsin
ki, mart ayının əvvəllərində (çünki maslenitsa həftəsi martın əvvəllərini də əhatə edir) göstərilmişdir. Hər iki məlumatda tamaşaların
göstərilmə vaxtı üst-üstə düşsə də, bizcə, onları eyni tamaşadan
xəbər verən müxtəlif yazı hesab etmək olmaz. Çünki birinci məlumatda toplanılan pulların haraya xərc olunduğu bildirildiyi halda,
ikincidə, əksinə, yığılan 160 manatın haraya xərcləndiyinin bilinmədiyindən danışılır. Və yaxud əvvəlinci məlumatda klub üzvləri
və həvəskarların “klubun fəaliyyətinə və ümumiyyətlə, ictimai
məşğuliyyətə daha mənalı və faydalı istiqamət vermək” arzusu ilə
məktəb binasında tamaşa göstərimələrindən söhbət gedirsə, ikincidə
şəhər məktəbinin inspektoru Nikolayevin təşəbbüsü və həvəskarların
iştirakı ilə xeyriyyə məqsədi üçün göstərilən tamaşadan bəhs
olunur.
Beləliklə, “Novoe obozreniye”nin istər birinci, istərsə də
ikinci məlumatı sübut edir ki, naxçıvanlılar bir tərəfdən yeniliyə
və tərəqqiyə doğru getmək üçün, digər tərəfdən xeyriyyə məqsədi
üçün tamaşa göstərməyə iqdam etmişlər. “Naxçıvanlılar” ünvanı
ilə təqdim olunanlar şəhər klubunun üzvləri, həvəskarlar və ictimaiyyətin nümayəndələridir. Heç şübhəsiz ki, bunların arasında
elə həmin illərdə ana dilində tamaşalar göstərmək istəyən yerli ziyalılar da olmuşdur.
“Novoye obozreniye” qəzetinin haqqında yuxarıda bəhs etdiyimiz rəsmi məlumatına baxmayaraq, 1884-cü ili Naxçıvanda
milli teatrın təməli qoyulan il kimi qəbul edə bilmərik. Çünki
həmin il göstərilən tamaşalar rus dilində olmuşdur. Lakin şübhəsiz
ki, bu hadisə onsuz da ana dilində tamaşa göstərmək təşəbbüsündə
olan yerli ziyalılara təsir etmiş, onlarda teatr sənətinə marağı daha
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da gücləndirmişdir.
Bir sözlə, 1884-cü ildə həyata keçirilən bu tədbir (rus dilində
tamaşalar göstərilməsi) Naxçıvanda milli teatrın təşəkkülü prosesində
müəyyən rol oynayan tarixi bir fakt kimi maraqlı və əhəmiyyətlidir.
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Məmmədşah Atayev
teatrşünas

HANsI FAkTA İNANMALI?
Lətif Hüseynzadə “Azərbaycan incəsənəti” məcmuəsindəki “Naxçıvan teatr
tarixindən” adlı məqaləsində yazır: “1883-cü
ildə Naxçıvanda ilk dəfə olaraq “Müsəlman
incəsənət və dram dərnəyi” adlı bir ədəbi cəmiyyət təşkil edilir və
bu cəmiyyətin təşəbbüsü ilə M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və
Dərviş Məstəlişah” komediyası tamaşaya qoyulur. Naxçıvan teatrının
tarixi də bu gündən başlayır. Əsərin tamaşaya qoyulmasına icazə
almaq üçün həmin cəmiyyət 1883-cü il martın 11-də Yerevan xalq
maarif müfəttişliyinə belə bir teleqram göndərir:
“Naxçıvan “Müsəlman İncəsənət və Dram Cəmiyyəti” həvəskarları tərəfindən məktəb uşaqlarının nəfinə olaraq “Cadust”
pyesinin tamaşaya qoyulmasına icazə alınmasını xahiş edirik.”
(Naxçıvan MR Dövlər Arxivi. iş 16-24, 1883-cü il.)
Həmin teleqrama cavab alındıqdan sonra “cəmiyyət” həvəskarları və şəhər müəllimlərinin təşəbbüsü ilə Novruz bayramı
günü “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” pyesi Hacı Nəcəf
Zeynalov adlı birisinin evində tamaşaya qoyulur. Eyni zamanda o
göstərir: “1883-cü ilin yaz aylarında E.Sultanov Tiflisə gedərək
“Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” əsərinin üzünü köçürüb
Naxçıvana gətirir”.
L.Hüseynzadə nəyə əsaslanaraq tamaşanın 1883-cü il yazın
birinci günündə oynanmasını qeyd edir ?
Bu məsələ ilə əlaqədar yazıların heç birində E.Sultanovun
Tiflisə 1883-cü ilin məhz hansı ayında, günündə getdiyi və geri
qayıtdığı dəqiq göstərilməmişdir. “E.Sultanovun həyat və yaradıcılığı”
adlı namizədlik dissertasiyasında İ.Maqsudov yazır: “E.Sultanov
-48-

1883-cü ildə Tiflisdə klassik gimnaziyanı bitirib Naxçıvana qayıtmışdır. E.Sultanov 1883-cü ildə Tiflisə gedib “Müsyö Jordan və
Dərviş Məstəlişah” əsərinin üzünü köçürüb Naxçıvana gətirir”.
Təəssüf ki, İ.Maqsudov da E.Sultanovun əsəri Tiflisdən Naxçıvana məhz nə vaxt gətirdiyini və Tiflisə əsəri gətirməyə hansı
ayda getdiyini göstərmir.
Professor A.Zamanov da E.Sultanovun “Seçilmiş hekayələri”
(1966) kitabına müqəddiməsində onun Tiflis klassik gimnaziyasını
bitirib (1883) Naxçıvana qayıtdığını qeyd etmişdir. A.Zamanovun
redaktorluğu, R.İbrahimovanın və Ə.İbadoğlunun tərtibi ilə çıxan
“Cəlil Məmmədquluzadə, məqalələr və xatirələr” kitabında (1966)1,
R.Nəcəfovun “Cəlil Məmmədquluzadə və Azərbaycan səhnəsi”
məqaləsinə düzəliş qeydlərində isə E.Sultanovun gimnaziyanı
1882-ci ildə bitirdiyi göstərilmişdir. Tbilisi Dövlət Arxivində axtarışlarımız zamanı 1882, 1883, 1884-cü tədris ilində Tiflis klassik
gimnaziyasını bitirmək üçün dövlət imtahanına buraxılanlar, kamal
attestatı alan şəxslər içərisində E.Sultanovun adına rast gəlmədik...
L.Hüseynzadənin sitat gətirdiyi teleqramda göstərilən “Cadust”
pyesi belə çıxır ki, “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” əsəridir.
Hansı mənbədə, kimin yazısında “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” əsərində “Cadust” deyildiyi göstərilib?
İlk tamaşanın tarixi ilə əlaqədar R.Nəcəfov “Cəlil Məmmədquluzadə və Azərbaycan səhnəsi” məqaləsində (1936)2 qeyd edir :
“Naxçıvandan İrəvana teleqraf. 1883-cü il II. IV.-də qəbul edilmişdir.
Xalq məktəbləri inspektoru Tselovalnikova.
Naxçıvan müsəlman (şiə) dram sənəti həvəskarları tərəfindən
may ayında acların xeyrinə 1848-ci ildə nəşr edilmiş “Cadust” kitabından teatr tamaşası göstərilməyə icazə vermək haqqında
sədaqətli qubernator yanında vəsatət etməyiniz rica olunur.
Fayfi”
R.Nəcəfov bu teleqramın Naxçıvan Dövlət arxivində sabiq
xalq məktəblər direktoru fondunda 211-ci iş, 16-cı qovluqda
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olduğunu təsdiq etmiş və həmin teleqramın göndərilmə tarixindəki
məntiqsizliyə də etirazını bildirmişdir. Lakin sonrakı məqalə və
kitablarda buradakı mübahisə doğuran məsələlər nədənsə öz əksini
tapmamışdır.
R.Nəcəfovun həmin yazısında ilk tamaşanın 1887-ci il
sentyabrın 2-də olduğu faktı əsas götürülmüşdür. Bu tamaşanın
oynanılmasını sübuta yetirən sənəd rusca yazılmış məktub imiş və
vaxtilə həmin məktub Naxçıvan Dövlət Arxivində saxlanılmışdır.
R.Nəcəfov bu sənəddən 1936-cı ildə istifadə etmiş, mətni də eyni
ilə məqaləsində vermişdir.
Əslində Naxçıvanda ilk tamaşanın 1887-ci ildə olduğunu
göstərən məqalə, kitab və başqa mənbələr də öz qüvvəsini itirirlər.
Çünki Naxçıvanda 1886-cı il avqustun 12-də tamaşa oynanıldığı
mətbuatda rəsmi qeyd edilmişdir. (“Kavkaz” qəzeti, 23 avqust,
1986).
1883-cü ildə göndərilən yuxarıda mətnini verdiyimiz teleqramda
isə “Cadust”un 1848-ci ildə çapdan çıxdığı göstərilir. Ədəbiyyat
tarixindən isə bizə məlumdur ki, M.F.Axundov komediyalarını
1850-56-cı3 illərdə qələmə almışdır. Bəs onun əsərinin 1848-ci
ildə çapı nə qədər həqiqətə uyğundur? “Cadust” kitabinda “Müsyö
Jordan” əsərinin çapına bəraət qazandırmaq olarmı? “Müsyö
Jordan və Dərviş Məstəlişah” əsəri 1850-ci ildə yazılmış və 1851-ci
ildə ilk dəfə “Kavkaz” qəzetində 1853-cü ildə isə kitab halında
(rus dilində) çap edilmişdir.
Maraqlıdır ki, teleqramın mətnini müəlliflər müxtəlif şəkildə
vermişlər. Məsələn, L.Hüseynzadə mətni “məktəb uşaqlarının
nəfinə olaraq “Cadust” pyesinin tamaşaya qoyulmasına icazə
almasını xahiş edirik” kimi, R.Nəcəfov acların xeyrinə “Cadust”
kitabından teatr tamaşası oynamağa icazə verilməsini qeyd etmişdir.
Müəliflər teleqramın göndərilmə tarixini də müxtəlif göstərirlər:
L.Hüseynzadə mart, R.Nəcəfov aprel, Ə.Xəlilov isə may ayını
qeyd etmişlər.
Q.Məmmədlinin “Azərbaycan teatrının salnaməsi”ndəki (1975)
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məlumata görə 11 mart 1883-cü ildə Naxçıvanda “Müsyö Jordan
və Dərviş Məstəlişah” əsəri oynanılmışdır. O, R.Nəcəfova istinad
edərək inspektor Fayfinin4 Yerevana göndərdiyi teleqramın mətnini
də verir. Mətndə isə teleqramın qəbulu aprelin 11-də göstərilmiş,
tamaşanın isə mayda oynanılmasına icazə istəmişlər. Belə çıxır ki,
tamaşa göstəriləndən sonra oynanılmasına icazə almışlar. Naxçıvan,
Yerevan və Tbilisi dövlət arxivlərindəki araşdırmalarda teleqramın
mətni hələlik tapılmayıb.
A.Zamanov E.Sultanovun “Seçilmiş hekayələri” kitabına müqəddiməsində göstərir: “Naxçıvan teatrının yaranması Eynəli bəyin
adı ilə bağlıdır. O, uzun sürən çalışmalardan sonra 1884-cü ildə
şəhərin mütərəqqi ziyalılarının qüvvəsi ilə M.F.Axundovun
“Hekayəti Müsyö Jordan həkimi-nəbatat və Dərviş Məstəlişah caduküni-məşhur” komediyasını tamaşaya qoymuşdur ki, Naxçıvan
teatrının tarixi də bu ildən başlanır”.
İlk tamaşanın oynanılması ilə bağlı daha bir fakt meydana
çıxır: Abbas Zamanovun yazdığına görə, “şəhərin yerli hökumət
orqanlarının məmurları belə bir şərt qoymuşlar ki, siz rus dilində
bir şey oynayın, görsək ki, bacarırsınız, icazə verərik... Çar məmurlarının bu qəribə bəhanəsi də E.Sultanovu inadından döndərə
bilməmiş, o, “Azəri qadını” pyesini yazıb rusca tamaşaya qoymuş
və beləliklə, öz niyyətinin həyata keçirilməsi yolundakı son
maneəni də aradan qaldırmışdır”.
Bu qeydlərdən belə çıxır ki, ilk tamaşa yerli həvəskarların rus
dilində oynadığı “Azəri qadını” pyesidir. A.Zamanov hansı mənbəyə
əsasən bu nəticəyə gəldiyi barədə bir söz demir və həmin yazısında
o, E.Sultanovun “Azəri qadını” (“Tatarka”) əsərini təxminən 80-ci
illərin əvvəllərində rus dilində yazdığını söyləyir.
“Azəri qadını”nın 1884-cü ildə yazıldığı, 1904-cü ildə Azərbaycan və rus dillərində (bir yerdə) Yerevanda çap edildiyi 1963-cü
ildə İ.Maqsudovun apardığı tədqiqat nəticəsində artıq sübuta yetirilmişdir. Lakin “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” tamaşasının
1884-cü ildə Naxçıvanda göstərilməsinin arxiv və ya mətbuat sə-51-

nədləri hələlik yoxdur. Amma müxtəlif yazılardan ilk növbədə
A.Zamanovun qeydlərindən aydın olur ki, “Azəri qadını”nın yazılmasına səbəb “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” tamaşasının
oynanılması üçün icazənin alınmasıdır. Onda güman ki, 1884-cü
ildə bəlkə də, “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” oynanılıb.
Bunun isə həqiqətə çevrilməsi üçün yenə də arxiv sənədi, dövri
mətbuatın yazılı, dəqiq məlumatı lazımdır. Sonradan söylənilən,
yazılan xatirə və rəvayətlər dəqiq mənbə sayıla bilməz. Naxçıvanda
ilk teatr tamaşasının 1887-ci ildə yox, 1884-cü ildə oynanıldığını
“Cəlil Məmmədquluzadə” kitabının tərtibçiləri də göstərmişlər.
Lakin tərtibçilər 1884-cü ildə ilk tamaşa kimi məhz hansı əsərin
oynanıldığını söyləməmişlər.
Naxçıvanda 1884-cü ildə tamaşa oynanıldığı barədə nə R.Nəcəfovun, nə L.Hüseynzadənin, nə də Ə.Şərifin məqalə və kitablarında
belə bir xəbər yoxdur. Ə.Xəlilov isə yuxarıda adını çəkdiyimiz kitabında bu barədə yazır: “Naxçıvan teatrının banilərindən olan
E.Sultanov tərəfindən 1884-cü ildə iki pərdədən ibarət “Tatar
qızı” adlı komediya yazılmışdır və həmin ildə də tamaşaya qoyulmuşdur”.
Göründüyü kimi bu xəbər Naxçıvanda ilk tamaşanın xəbəri
deyil, Ə.Xəlilov həmin kitabda Naxçıvanda ilk tamaşanın 1883-cü
ildə oynanıldığını göstərmişdir. Müəllifə görə bu tamaşa 1884-cü
ildə oynanılan “Tatar qızı” əsərinin ilk tamaşasıdır. Ə.Şərif (L.Hüseynzadəyə istinad etmiş), L.Hüseynzadə, Ə.Məmmədov və
başqaları bu əsərin 1887-ci ildə yazıldığını və tamaşaya qoyulduğunu
xəbər verirlər.
L.Hüseynzadə qeyd edir: “E.Sultanov 1887-ci ildə “Tatarka”
adlı birpərdəli pyes yazır. Ancaq senzor əsərin oynanılmasına
icazə vermir. Eynəli bəy əsəri Tiflisə aparır və burada Azərbaycan
və rus dillərində çap etdirir. 1887-ci ilin mart ayında Novruz
bayramı günü Eynəli bəy öz evində əsəri tamaşaya qoyur”.
Əli Sultanlı isə özünün “Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf
tarixi” doktorluq dissertasiyasında “Tatar qızı” əsərinin 1888-ci
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ildə və “Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafı tarixindən” adlı
kitabında isə həmin əsərin 1883-cü ildə yazıldığını göstərmişdir.
Göründüyü kimi “Azəri qadını” əsərinin yazılma, tamaşaya
hazırlanma tarixi, məzmun və obrazlarının adlarındakı yalnışlıqlarla
bərabər, çapı da müxtəlif illərə, şəhərlərə aid edilmişdir.
İ.Maqsudov “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində (1963, 16
noyabr) “Tatar qızı” haqqında məqaləsində əsərin rus dilində
yazılmış yeganə nüsxəsinin professor Ə.Şərif tərəfindən tapıldığını
və ona bağışlandığını göstərmişdir. Burdan aydın olur ki, əsər
1884-cü ildə yazılmışdır və bu ildə tamaşaya qoyulmuşdur. Əsərin
qəhrəmanı Sənəm rolunu isə E.Sultanovun oynadığı, “Tatar qızı”nın
müvəffəqiyyət qazanması, rəğbətlə qarşılanması qeyd edilir.
İ.Maqsudov da tamaşanın oynanılması haqqında hansı sənədlərə
əsaslandığını göstərmir. “Tatar qızı” tamaşasındakı rolların ifaçıları
E.Sultanov (Sənəm), Rəhim Xəlilov (Nisə), Nəsrullah Şeyxov
(Pəri) və Mirzə Ələkbər Süleymanov (Ağaşərif) rolunda olmuşlar.
İ.Maqsudovun “Tatar qızı” pyesinin məzmunu və surətləri
haqqındakı məlumatı (“E.Sultanovun həyat və yaradıcılığı”) həmin
pyes haqqında Ə.Xəlilovun qeydləri ilə uyğundur. L.Hüseynzadə
(göstərilən məqaləsi) və M.Nəsirli (“Azərbaycan” jurnalı, 1958,
№ 10) isə pyesin məzmun və surətlərinin adlarını düzgün verməmişlər.
L.Hüseynzadə yazır ki, əsərdə bəy rolunu E.Sultanov, qız
rolunu M.Ə.Süleymanov ifa etmişdir. M.Nəsirli də bircə fərq ilə
L.Hüseynzadəyə əsaslanmış və qızın adını “Sənəm” əvəzinə
“Sona” kimi qeyd etmişdir. “Tatar qızı” nın ilk tamaşası ilə bağlı
bir qeydə də nəzər salaq. Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutunun
dissertantı Qurban Babayev yazır: “1883-cü ildə bir qrup maarifpərvər
ziyalıların iştirakı və təşəbbüsü ilə Naxçıvan şəhərində fəaliyyət
göstərən səhnə həvəskarlarının dram dərnəyi əsasında yaradılan
bu teatrın tarixi çox zəngin və maraqlıdır. Naxçıvan teatrı yerli
dramaturq E.Sultanovun “Tatar qızı” komediyası ilə həyata qədəm
qoymuşdur.” (“Mədəni-maarif işi” jurnalı, 1974. № 2)
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Tədqiqatçı Q.Məmmədli “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetindəki
( 23 avqust 1975-ci il) “İlk tamaşanın tarixi” məqaləsinin müəllifi
F.Xəlilova qəzetin həmin nömrəsində cavab yazaraq göstərir ki,
ilk teatr tamaşası M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” komediyası olub və bu əsərin 1883-cü il mart ayının 2-də
oynanıldığı teatr tariximizi öyrənən alimlər tərəfindən təsdiq edilmişdir”.
F.Xəlilova cavab verən Q.Məmmədli belə bir nəticəyə gəlir:
“...Bir halda ki, 1883-cü ildə həvəskar teatr truppası mövcud imiş,
deməli, hər hansı bir əsər də tamaşaya hazırlanmışdır...”
Axı belə həvəskar truppalar Lənkəranda (1850) və Şamaxıda
(1857-58) da mövcud idi. Lənkəranda 1850-ci ildə Qriboyedovun
“Ağıldan bəla” və Şamaxıda 1857-58-ci illərdə hələlik bizə məlum
olmayan əsərin 7-8 tamaşası göstərilmiş, 100 nəfərlik yeri və 14
lojası olan xüsusi teatr binası da tikilmişdir. Dövri mətbuatda bu
barədə məlumat da verilməsinə baxmayaraq teatr tariximizin
yaranma ili 1873-cü il qəbul edilmişdir.
Q.Məmmədli həmin məqaləsində qeyd edir ki, müəllif (F.Xəlilov-M.A.) “Cadust” (1883), ( onu da deyək ki, əvvəla, “Cadust”
tamaşanın adı deyil, bəzi müəlliflərə görə “Cadust” guya 1848-ci
ildə çap olunmuş kitabın adıdır, bəzi müəlliflərə görə isə 1883-cü
ildə guya “Cadust” pyesi oynanılmışdır), “Kəl döyüşü”, “Üsulicədid” (1885), “Tatar qızı” (1887), nəhayət ona məlum olmayan
“Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” və “Görünməyən şal”
(1886) tamaşalarının sənədlərini inkar edir.”
1883-1884-cü ilin tamaşaları haqqında yuxarıda danışdıq.
1885-ci ildə Naxçıvanda “Kəl döyüşü” və “Üsuli-cədid” vodevillərinin tamaşalarının oynanılması barədə Ə.Sultanlı, F.Xəlilov,
L.Hüseynzadə, Ə.Şərif, Q.Məmmədlinin kitab və məqalələrində
qeydlər var. Təəssüf ki, müəlliflərin heç biri bu faktların mənbəyini
göstərmirlər.
İlk tamaşanın tarixi ilə əlaqədar mənbə kimi göstərdikləri teleqramları nəzərdən keçirmək məqsədilə Naxçıvana getdik.
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Naxçıvan Dövlət Arxivinin fondlarını nəzərdən keçirdik. 18831887-ci illərdə verilmiş teleqramları və onlara aid qeydləri
tapmadıq.5
“Kavkaz” qəzetinin 18 yanvar 1881-ci il nömrəsində, 1880ci il noyabr ayının 29-və 30-da Ordubadda dini mərasim və tamaşaların göstərilməsi qeyd edilmişdir. Əlbəttə, bu təşəbbüslər sübut
edir ki, Naxçıvanda, Ordubadda və s. yerlərdə hələ 1880-ci illərdən
əvvəl də dini xarakter daşıyan səhnəciklər göstərilmişdir. Lakin
dini xarakterli tamaşaları milli teatrın yaranması faktı kimi qəbul
edə bilərikmi?
Naxçıvanın 1881-ci il üçün ictimai həyatının yekunları barədə
iri həcmli yazıda da (“Kavkaz” qəzeti, 27 yanvar, 1882) Naxçıvanda
tamaşa oynanılması faktlarına rast gəlmirik. 1883-cü ilin 29, 52,
74 və s. nömrələri və sonrakı illərin bir neçə nömrələri də
Naxçıvanda ilk tamaşanın oynanılma tarixini dəqiqləşdirmək üçün
xəbər vermir. Nəhayət, 1886-ci il 23 avqust tarixli “Kavkaz”
qəzetində belə bir bildiriş oxuyuruq: “Qafqaz həyatı. Naxçıvandan
bizə yazırlar: Çərşənbə axşamı avqustun 12-də erməni məktəbi
səhnəsində gənc müsəlman müəllimləri cəmiyyəti üzvlərinin
iştirakı ilə tatar (Azərbaycan-M.A.) dilində tamaşa göstərilmişdir.
Axundovun “Müsyö Jordan” komediyası və “Görünməyən şal”6
vodevili oynanılmışdır”.
Bu elan barəsində Q.Məmmədli “Azərbaycan teatrının salnaməsi” kitabında məlumat vermişdir. Lakin tamaşanın oynanıldığı
günü-avqustun 12-ni tamaşa haqqında məlumatın çap tarixi kimi
göstərmişdir.
Bu xəbər Naxçıvanda Azərbaycan dilində ilk tamaşanın oynanılma tarixi haqqında hələlik ilk mətbu mənbə sayıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvanda rus dilində tamaşa Azərbaycan dilində oynanılan tamaşalardan əvvəl olmuşdur. “Novoye
obozreniye” qəzetinin 1884-cü il 31 mart (12 aprel) nömrəsində
bu haqda məlumat verilmişdir.7
“Novoye obozreniye” qəzetinin 10 (22) noyabr 1884-cü il
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nömrəsində belə bir xəbərə rast gəlirik: “... Bu ilin maslyannoy
həftəsində (fevralın ikinci yarısında-M.A.) Naxçıvan şəhərində
şəhər məktəbinin inspektoru Nikolayevin təşəbbüsü və həvəskarların
iştirakı ilə xeyriyyə məqsədi üçün tamaşa göstərilmişdir” .8
1884-cü ildə oynanılmış bu tamaşaların ilk dəfə həm də rus
dilində göstərilməsi bizi inandıra bilər ki, Naxçıvanda Azərbaycan
dilində tamaşalar bəlkə də 1884-cü ildən sonra olmuşdur. Biz rus
dilində göstərilmiş tamaşa üçün “Novoye obozreniye” (1884, №
86) və Azərbaycan dilində oynanılan tamaşa üçün isə hələlik
“Kavkaz” (1886, № 222) qəzetinin verdiyi rəsmi məlumata istinad
etməliyik.
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Fərman Xəlilov
Fəxrəddin Cəfərov

sƏNƏDLƏRİN DİLİ İLƏ
Naxçıvan teatrının tarixinə dair ilk araşdırmalar aparan jurnalist
R.Nəcəfov təxminən 50 il bundan əvvəl yazdığı “Cəlil Məmmədquluzadə və Azərbaycan səhnəsi” adlı məqaləsində Naxçıvanda
göstərilən ilk teatr tamaşalarından söhbət açmış, iki tarixi sənədin
(1883-cü ilə aid teleqramın və 1887-ci ilə aid raportun) mətnini
vermişdir. R.Nəcəfovdan 14 il sonra 1950-ci ildə filologiya elmləri
namizədi L.Hüseynzadə isə “Naxçıvan teatrının tarixindən”
sərlövhəli məqaləsində (“Azərbaycan incəsənəti” məqalələr toplusu,
III cild, 1950-ci il, səh. 194-216) həmin sənədlərin məzmunu
qismən saxlanılan mətnlərini tamamilə başqa cümlələrlə vermişdir.
1970-ci illərədək Naxçıvan teatrının tarixindən yazanlar 1883 və
1887-ci illərə aid adı çəkilən sənədlərdən söz açarkən hələ
sənədlərin əsli bir yana dursun, heç olmasa onları öz gözləri ilə
görən və ilk dəfə elmi ictimaiyyətə nişan verən R.Nəcəfovun
məlum məqaləsinə istinad etmək əvəzinə, L.Hüseynzadənin verdiyi
mətnlərə əsaslanmışlar.
R.Nəcəfovun məqaləsi 1937-ci ildə yazılmasına baxmayaraq,
30 il sonra 1967-ci ildə professor A.Zamanov tərəfindən “Cəlil
Məmmədquluzadə (məqalə və xatirələr məcmuəsi)” kitabına daxil
edilərək (səh. 71-102) çap olunmuşdur. Məqalənin çapından sonra
teatrın tarixindən yazan müəlliflərin əksəriyyəti 1883 və 1887-ci
illərə aid haqqında danışdığımız sənədlərdən söz düşəndə R.Nəcəfovun məqaləsində verilən mətnləri əsas götürməyə başlamışlar.
Belıliklə, adı çəkilən sənədlərin mətnlərindən istifadə edən iki
qrup meydana gəlmişdir. Bir qrup R.Nəcəfovun, digər qrup isə
L.Hüseynzadənin verdiyi mətnlərə istinad etmişdir. Bu səbəbdən
də Naxçıvan teatrının tarixinə aid çox qiymətli tarixi sənədlərin
mətnləri ətrafında ciddi mübahisələr, dolaşıqlıqlar və anlaşılmazlıqlar
ortaya çıxmışdır. Yaranan vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün teatrşünas
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M.Atayev Naxçıvan, Yerevan və Tbilisi dövlət arxivlərində
sənədlərin orijinalını axtarmış, lakin onun bu xeyirxah təşəbbüsü
heç bir nəticə verməmişdir. (bax: “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti,
10 iyun 1983)
Biz də uzun illərdir ki, həmin sənədlərin sorağı ilə bir sıra arxivlərdə axtarışlar aparmış və nəhayət, Naxçıvan MR Mərkəzi
Dövlət Arxivindən onların əslini tapmışıq. Sənədlər rus dilindədir.
Onların Azərbaycan dilinə tərcüməsini oxuculara təqdim edirik:
1.“Teleqram. Xalq məktəbləri inspektoru Ç.V.Lovalnikova.
Naxçıvandan İrəvana № 313. Qəbul olunmuşdur: 11 / IV/ 1883.
№ 1783. Sözlərin sayı: 9, göndərilib: 11-i, saat 8:45 dəqiqədə. 11/
IV/ 1883.
“Şiə” müsəlmanlarının dram incəsənəti həvəskarları tərəfindən
Naxçıvan şəhərində may ayında acların xeyrinə 1848-ci ildə çap
olunan “Cadus” kitabından teatr tamaşaları hazırlanmasına icazə
vermək barəsində zati-aliləri yanında vasitəçilik etməyiniz xahiş
olunur. Fayfi”. ( Naxçıvan MR Dövlət Arxivi f. 26, siy. 1, iş 212)
2.“Alicənab Naxçıvan qəza rəisi həzrətlərinə. Naxçıvan şəhər
deputatı Starıdan Raport.
Özümə şərəf hesab edirəm alicənab rəisə çatdırım ki, 1887-ci
il sentyabrın 2-də Naxçıvan şəhər məktəbinin şəriət müəllimi
Mirzə Sadıq Qulubəyovun vəsatətinə görə Naxçıvan şəhərinin
birinci hissəsində Hacı Nəcəf Zeynalovun zalında şəhər camaatının
xeyrinə teatr tamaşası göstərilmişdir. Toplanılan 22 manat 50
qəpik şəhər deputatlarının kassasına təhvil verilmişdir. Tamaşada
adları aşağıda göstərilən şəxslər içtirak etmişlər:
1.Əkbər Molla Bəyalı oğlu
2.Əsgər Şeyx Həsən oğlu
3.Məmmədtağı Səfərəlı oğlu
4.Əliməmməd Musariza oğlu
5.Əhməd Ağahüseyn oğlu
6.Cəlil Məmmədqulu oğlu.
Onlara təşəkkür elan etməyi xahiş edirəm. Şəhər deputatı”.
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(Starının imzası), 1887, (Naxçıvan MR Dövlər Arxivi, f. 26, siy.
1, iş 212. )
Raporta bənövşəyi rənglə dərkənar qoyulmuş, vərəqin arxasında
isə indiyədək heç bir elmi məqalədə haqqında məlumat verilməyən
belə bir qeyd yazılmışdır: “№ 1075. 5 sentyabr 1887. Naxçıvan
şəhərindəki tamaşa haqqında qubernatora məlumat vermək”. İş
icraçısı. (imza)
Arxivdə rast gəldiyimiz və tərcüməsini ilk dəfə burada
oxuculara təqdim etdiyimiz aşağıdakı sənəd isə İrəvan qubernatorunun 2 sentyabr 1887-ci ildə Naxçıvanda teatr tamaşası göstərən
həvəskarlara təşəkkür teleqramının xüsusi poçt bankına yazılan
surətidir:
“1887. Surət. Qəza rəisinə təşəkkür. Camaatın xeyrinə könüllü
olaraq teatr tamaşası göstərən şəxslərə”. Qubernator. (imza)
Blankın arxası belə doldurulub: “İrəvana teleqram № 94/444.
Qubernatora təqdim olunur ki, 25 sentyabr 1887-ci ildə (məlumat
№ 182) Naxçıvan stansiyasında haqqı əvvəlcədən 65 qəpik məbləğində ödənilmiş teleqram göndərilsin. Stansiya rəisi. (imza). Poçtun
möhürü” (Naxçıvan MR Dövlət Arxivi f. 26, siy. 1, iş 212).
Sənəddə əvvəlcə, “25 oktyabr 1886-cı il” yazılmış, sonra təşəkkürün mətni yazılan mürəkkəblə (təşəkkürün mətni qara mürəkkəblə, blankın arxası isə qəhvəyi rəngə çalan qara tuşla
yazılmışdır – F.X.;F.C.) Həmin sözlər “25 sentyabr 1887-ci il”
kimi düzəldilmişdir. Poçtun möhüründə göstərilən tarix isə belədir:
“25.X.1886”
Bu sənədin məzmunundan belə məlum olur ki, 2 sentyabr
1887-ci ildə Naxçıvanda göstərilən tamaşa haqqında şəhər deputatı
Starının məlumatını və tamaşanı göstərən həvəskarlara təşəkkür
elan etmək barəsindəki xahişini nəzərə alan qəza rəisi bu haqda
qubernatora məlumat vermiş, özü də onun (qubernatorun) göndərəcəyi təşəkkür teleqramının pulunu əvvəlcədən ödətdirmişdir.
Sənəddəki düzəlişə gəlincə isə yəqin ki, bu səhv (25 oktyabr
1886-cı il yazılması) teleqramın surətini tələb edib çıxartdıran
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şəxs tərəfindən islah olunmuşdur. (25 sentyabr 1887-ci il kimi)
Poçtun möhüründə düzəliş etmək isə diqqətdən yayınmışdır. Buna
görə də şübhə etmirik ki, sonradan edilən düzəliş etibarlıdır.
1883 və 1887-ci illərə aid sənədlərin yuxarıda verilən mətnləri
ilə R.Nəcəfovun və L.Hüseynzadənin məqalələrindəki mətnləri
tutuşdurarkən məlum oldu ki, bəzi kiçik qeyri-dəqiqliklərinə və
natamamlığa baxmayaraq, R.Nəcəfovun verdiyi mətnlər orjinala
daha çox uyğun gəlir. Onun göstərdiyi mənbə də ( Naxçıvan MR
Dövlət Arxivi, Sabiq xalq məktəbləri direktoru fondundan, 211-ci
iş, 16-cı bağlı) həmin sənədlərin hələ indi də içərisində saxlandığı
qovluğun üzərində yazılan “Sabiq xalq məktəbləri direktorluğunun
işi” sözləri və bu işin saxlama vahidinin köhnə nömrəsi ilə eynidir.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 1887-ci ilə aid olan raport
C.Məmmədquluzadənin həvəskar aktyor kimi çıxışını təsdiq edən
hələlik yeganə sənəddir. Lakin çox təəssüf ki, bu qiymətli və son
dərəcə əhəmiyyətli sənəddən hörmətli tədqiqatçı Q.Məmmədli
(bu sənəd ona məlum olmuşdur) özünün sanballı “Molla Nəsrəddin.
(C.Məmmədquluzadənin həyatı və fəaliyyətinin salnaməsi)”
kitabının birinci nəşrində (Bakı, 1966) istifadə etməmiş və bunun
səbəbini oxuculara bildirməmişdir. Müəllif birinci nəşrdən 18 il
sonra çap etdirdiyi “Salnamə”nin təkmilləşdirilmiş ikinci nəşrinə
də (Bakı, 1984) həmin sənədi daxil etməmiş, lakin bu dəfə bu
məsələ ilə bağlı belə bir qeyd vermişdir: “Naxçıvan teatrının
qocaman həvəskarlarından Əli Xəlilov “Naxçıvan teatrının tarixi”
(Bakı: Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti, 1964) adlı əsərində bu
tamaşadan bəhs edərkən, professor Əli Sultanlının “Azərbaycan
dramaturgiyasının inkişafı” əsərinə əsaslanaraq yazır ki, həmin
tamaşa 1887-ci ildə olmuş və Mirzə Cəlil də orada iştirak etmişdir”.
( “Bu tamaşadan”, “həmin tamaşa” yazarkən Q.Məmmədli 1894cü ildə Naxçıvanda tamaşaya qoyulan “Molla İbrahimxəlil kimyagər”
pyesini nəzərdə tutur -F.X.;F.C.)
Nəzərə almaq lazımdır ki, 1886-87-ci illərdə C.Məmmədquluzadə Naxçıvanda deyil, Qoridə müəllimlər seminariyasını bitir-60-

dikdən sonra Qarabağa, Şuşaya qonaq getmiş, avqust ayında Naxçıvana qayıdıb, sentyabrın birinədək Qafqaz tədris dairəsinin rəhbərləri ilə yazışaraq nəhayət, avqustun ikinci yarısında təyinat alıb
Uluxanlı kənd məktəbində müəllimliyə başlamışdır.
“Salnamə”dəki 1887-ci ilə aid faktlar nəzərə alındıqda gənc
Cəlilin 1887-ci ildə Naxçıvanda oynanmış tamaşada iştirak etməsi
haqqındakı məlumat şübhəli görünür...(səh.26)
Əvvəla deyək ki, Ə.Xəlilov 1894-cü ildə Naxçıvanda oynanılan
“Molla İbrahimxəlil kimyagər”lə 1887-ci ildə oynanılan əsəri eyniləşdirməmişdir. Yəni o, məhz, 1887-ci ildə göstərilən tamaşadan
və C.Məmmədquluzadənin bu tamaşada iştirakından bəhs etmişdir.
(səh. 10-11). “Kimyagər”in 1894-cü il tamaşasından isə ayrıca danışmışdır. (səh. 20-21).
İkincisi, C.Məmmədquluzadənin 1887-ci ildə Naxçıvanda
göstərilən tamaşada iştirakı haqqındakı məlumatı nəinki Ə.Xəlilovdan, hətta Ə.Sultanlıdan da 10 il əvvəl 1937-ci ildə tanınmış
jurnalist R.Nəcəfov adını çəkdiyimiz “Cəlil Məmmədquluzadə və
Azərbaycan səhnəsi” məqaləsində vermişdir.
Üçüncüsü, yuxarıda mətnini verdiyimiz raportda C.Məmmədquluzadənin 2 sentyabr 1887-ci ildə Naxçıvanda göstərilən
tamaşada iştirakı rəsmən təsdiq olunur.
Belə olan surətdə nə üçün Q.Məmmədliyə bu sənəddəki məlumat şübhəli görünür? Çünki o da başqa bir rəsmi arxiv sənədinə
əsaslanır. Özü də o sənədə ki, orada yazılanlar yuxarıdakı raportda
C.Məmmədquluzadənin 2 sentyabr 1887-ci ildə Naxçıvanda göstərilən tamaşada iştirakı haqqındakı məlumatı təkzib etmək gücünə
malikdir. Həmin sənəd Yerevan və Yelizavetpol Quberniyası xalq
məktəbləri direktorunun 11 avqust 1887-ci ildə Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasını bitirən C.Məmmədquluzadəyə 938 nömrəli
məktubdur. Məktubda yazılır: “Mənim təqdimatım üzrə zatiailələri cənab Qafqaz Tədris İdarəsinin rəisi 7 avqust 4393 nömrəli
təklifi ilə sizin Uluxanlı Normal Məktəbinə müəllim vəzifəsinə
təyin olunmağınızı əmr etmişdir. Bu barədə məlumat verərək mər-61-

həmətli ağa, Sizə təklif edirəm ki, bu avqustun 20-25-nə kimi
təyin olunduğunuz yerə - Uluxanlı kəndinə yola düşəsiniz”. (məktubun mətnini Ə.Şərifin “Rojdeniye Molla Nasraddina” kitabından
tərcümə etdik. Bakı. 1968. səh.92.)
Hansı sənədə inanmalı? Mirzə Cəlil 1887-ci ilin 2 sentyabrında
Naxçıvanda göstərilən tamaşada həvəskar bir aktyor kimi iştirak
etmişdir, ya Uluxanlı Normal Məktəbində müəllim kimi əlinə
jurnal götürüb sinfə girmişdir? Eyni adam bir-birindən 170 km.
aralı olan Naxçıvan və Uluxanlıda eyni vaxtda necə fəaliyyət
göstərə bilərdi?
İrəvan və Yelizavetpol quberniyası xalq məktəbləri direktorunun
məktubundan şübhələnmək olmaz. Çünki C.Məmmədquluzadə
həqiqətən seminariyanı bitirən kimi Uluxanlı Normal Məktəbinə
müəllim təyin olunmuş və bir müddət orada işləmişdir. Demək,
istər-istəməz şübhə Starının raportunun üzərinə yönəlir. Bax, elə
buna görə də hörmətli tədqiqatçı Q.Məmmədli raportdakı məlumata
(C.Məmmədquluzadənin 2 sentyabr 1887-ci ildə Naxçıvanda oynanılan tamaşada iştirakına) şübhə ilə yanaşmışdır.
Lakin əlimizdə olan çox mötəbər bir mənbədə - C.Məmmədquluzadənin məşhur “Xatiratım” memuarında ədibin Uluxanlı
səfərinə dair yazılan qeydlər yuxarıda mətnlərini verdiyimiz sənədlərin (axırıncı iki sənədin) məntiqindən doğan əsaslı və haqlı
şübhəni əridib yox edir, əsl həqiqəti üzə çıxarır. Həmin qeydlərdən
aydın olur ki, C.Məmmədquluzadə valideynləri və fanatik həmyerlilərinin günahı üzündən Uluxanlıya 1887-ci il 8 sentyabrda
gedib çata bilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, professor Ə.Şərif də
vaxtı ilə C.Məmmədquluzadənin həmin qeydlərinə əsaslanaraq
onun Uluxanlı məktəbinə yubanmasını təsdiq etmişdir.
Beləliklə, məlum olur ki, müəyyən səbəblər üzündən təyin
olunduğu Uluxanlı məktəbinə vaxtında gedə bilməyən C.Məmmədquluzadə 1887-ci ilin 8 sentyabrınadək Naxçıvanda imiş və
təbiidir ki, 2 sentyabrda Naxçıvanda oynanılan tamaşada iştirak
edə bilərdi.
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Yaxşı ki, Mirzə Cəlil Uluxanlı səfərini təfsilatı ilə yazmışdır.
Yoxsa, Naxçıvanda 1887-ci ildə teatr tamaşası göstərilməsini və
C.Məmmədquluzadənin həvəskar aktyor kimi fəaliyyətini təsdiq
edən çox qiymətli bir tarixi sənədə “şübhəli” və “etibarsız” damğası
vurub kənara atmağa məcbur olacaqdıq.
Bizə elə gəlir ki, Naxçıvanda göstərilən ilk teatr tamaşalarına
aid sənədlərin (1883-cü ildə vurulan teleqram və 1887-ci ildə
yazılan raportun) oxuculara təqdim etdiyimiz dəqiq mətnləri bu
sənədlərin varlığına dair yaranan və getdikcə artan şübhələri
dağıtmaq, eyni zamanda həmin sənədlərlə bağlı elmi həqiqəti obyektivliklə aşkara çıxarmaq üçün kifayətdir.
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Əli Xəlilov
Naxçıvan MSSR əməkdar artisti

“ÖLÜLƏR”
NAXÇIVAN sƏHNƏsİNDƏ
“Ölülər”də göstərilən hadisələrin
bir qismi həqiqətən Naxçıvanda baş verilmişdi. 1880-ci illərdə bir müctəhid Xorasandan gəlib Naxçıvan-Culfa yolu ilə Təbrizə gedərkən, özünü “İmam Cümə”
adlandırıb avam adamları aldatmışdı. O zaman Naxçıvanı tərk
edib, Məşhəddə yaşayan naxçıvanlılar da var idi. Bunlardan Hacı
Məhəmmədəlini, Kərbəlayi Novruzəlini və başqalarını şəhərdə
tanıyanlar çox idi. Bunlardan başqa bir neçə naxçıvanlı İranın, xüsusilə Ərəbistanın müqəddəs sayılan şəhərində mollalıq dərsi oxuyurdu. Onlardan müctəhid dərəcəsinə çatmış Seyid Əli ağanın
1898-ci ildə Xorasan ziyarətinə gedərkən Naxçıvanda bir neçə
gün qalması camaatın yadında idi. O zaman Naxçıvan “müəllimlərindən” və avamlarından böyük bir dəstə faytonlarda, arabalarda,
atlı, piyada, Culfaya qədər “ağanı” pişvaza getmiş və qırx verstlik
yolu Seyid Əli “ağanı” salavat çəkə-çəkə, dəbdəbə və cah-cəlalla
şəhərə gətirmişdilər.
Şəhərdə qalan camaatın bir çoxu arvadlı-uşaqlı Naxçıvan
çayına qədər gəlib “ağanı” qarşılamışdılar. Bir neçə gün sonra
Nehrəm kəndinin camaatı, ağanın ayaqları batmasın deyə Seyid
Əlini kəcavəyə mindirib, kəndlərinə qədər çiyinlərində aparmışdılar.
Bu əhvalatların hamısı Mirzə Cəlilin gözünün qabağında baş
vermişdi və şübhəsiz ki, bu dəhşətli hadisələr onun müşahidəsindən
kənarda qala bilməzdi.
Odur ki, “Ölülər”dəki obrazlar Naxçıvanda yaşayan bir çox
canlı tiplər istər-istəməz yaxın keçmişdə olan hadisələri, orada bi-64-

lavasitə iştirak edənləri yada salacaq və böyük narazılığa səbəb
olacaqdı...
Buna görədir ki, 1915-ci ilin axırlarında “Ölülər” pyesinə ilk
dəfə tamaşa edən naxçıvanlılar hacı həsənləri, hacı baxşəliləri,
“kefli” iskəndərləri, heydər ağaları, əli bəyləri və başqalarını elə
bil ki, həyatda görürdülər. “Ölülər” pyesinin sürətlərindən olan
Heydər ağa və Əli bəy o zaman sağ idilər, İsgəndərin prototiplərindən
sayılan, Kiyev Universitetini qurtarmış Paşa ağa kimiləri də Naxçıvanda yaşayırdı. Əlbəttə, Paşa ağa İsgəndər deyildi... Bununla
belə, Paşa ağanın bir çox hərəkətləri, xüsusən onun ruhanilərə, fanatiklərə qarşı acı kinayələrlə hücum etməsi İskəndərin bəzi xüsusiyyətlərini xatırladırdı.
Naxçıvan teatrının aktyoru Əliqulu Sultanov (Paşa ağanın
oğlu) öz atası haqqında deyirdi ki, bir dəfə məhərrəm ayında
təziyyə vaxtı atam-Paşa ağa məscidə gəlir. O, fransız, alman, ərəb,
və fars dillərində yaxşı danışırdı.
Məhərrəmlik təziyyəsinin “tasura” gecəsi olduğundan məscid
ağzına kimi dolu imiş. Əvvəlcə Naxçıvanın məşhur ruhanisi molla
Tarverdi münbərə qalxır. O, ərəb və fars dilində moizə edərək
şəriətin qanunlarından (“təharət” barədə) danışır, bəzən də bu
qanuna imamların münasibətini şərh edir və tez-tez onların adlarını
çəkirdi. Məsciddə toplaşanlar isə imamların adını eşidən kimi
başlayırdılar başlarına döyüb ağlamağa.
Paşa ağa tab gətirməyib yerindən qalxır və münbərə yaxınlaşaraq
molladan söz istəyir. Ona söz veriləcəyini gözləmədən molla Tarverdinin dediklərini fransız dilində danışmağa başlayır. Camaat
gözlərini döyüb, qulaq asdıqda, Paşa ağa onlardan qəzəblə soruşur:
-Bəs niyə ağlamırsınız? Mən ki, mollanın dediklərini deyirəm.
Camaatdan bir nəfər cavab verir ki, ay ağa, başına dönək, axı
biz sən deyənləri necə başa düşək?
Paşa ağa deyir:
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-Bəs elə isə, niyə molla Tarverdi ərəb və fars dilində imam təziyyəsinə aid olmayan, əslində biədəb bir məsələdən danışanda
başınıza döyüb ağlaşırsınız?! Adam da heç başa düşmədiyi, dərk
etmədiyi sözlərdən həyəcana gəlib ağlayarmı?
Bu hadisə tərəqqipərvər ziyalıların din xadimləri və mövhumatçılarla necə barışmaz mübarizə apardıqlarına misal ola bilər.
P.Təhmasib və Qəmküsar “Ölülər” pyesini tamaşaya qoyarkən
məhz bu tərəqqipərvər qüvvələrə arxalanırdılar.
Rza Təhmasib özü pyesdə İskəndərin rolunu oynayırdı. O,
İskəndərə dini fanatizmi, feodal-patriarxal cəmiyyətin əsaslarını
sarsıdan bir surət kimi münasibət bəsləyir və onu tamaşaçılara
sevdirməyə çalışırdı.
Feodal-patriarxal cəmiyyətin qanunları, adət-ənənələri, mövhumat, xurafat hələ o zamankı Naxçıvan şəhərində çox güclü idi.
İsgəndərin kiçik qardaşı Cəlal kimi molla yanında dərs oxuyan,
amma nə oxuduğunu dərk etməyən, doqquz yaşlı Nazlı kimi hələ
“gəlin-gəlin” oynadığı yaşlarından boynuyoğunlara, əlli yaşlı Mir
Bağır ağalara güclə ərə verilən məsum qızlar, avam, fanatik hacı
həsənlər, hacı baxşəlılər, məşədi oruclar, hacı kazımlar o zamankı
Naxçıvan mühitində az deyildilər. Rza Təhmasib öz yaradıcılığınının
bu məsul mərhələsində İskəndərin nadan mühit ilə barışmazlığını
o qədər inandırıcı göstərirdi ki, tamaşaçı ona valeh qalırdı. Rza
Təhmasib öz oyunu ilə tamaşaçıları kefli İskəndərə havadar olmağa
çağırır və buna da nail olurdu. Tamaşada ikinci əsas surəti - Şeyx
Nəsrullah rolunu Əliqulu Qəmküsar oynayırdı. Ə. Qəmküsar ərəb
və fars dillərini mükəmməl bilirdi. M.Ə.Sabirin, C. Məmmədquluzadənin realist ənənələrindən qida almış bu görkəmli sənətkar
öz yaradıcılığı ilə daim burjua-mülkədar quruluşunu qamçılayırdı.
Qəmküsar ifa etdiyi bu rol vasitəsi ilə tamaşaçılar qarşısında
xalqın düşməni olan ruhanilərin iç üzünü açıb, cəsarətlə ifşa
etməkdən çəkinmirdi.
Hacı Həsən rolunda Həsən Səfərli, Kərbəlayi Fatma rolunda
Qurbanəli Abbasov, Cəlal rolunda Heydər Muradov, Nazlı rolunda
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Saleh Sultanov, molla rolunda Qəzənfər Hacıyev, şeyx Əhməd rolunda Rza İsfəndiyarlı, Məşədi Oruc rolunda Cabbar Əmirov,
Hacı Baxşəli rolunda Həmid Mahmudov, Mir Bağır ağa rolunda
Əli Xəlilov və Hacı Kazım rolunda Mirzə Mahmudun çıxışları da
mövhumatçıların iyrənc hərəkətlərinin ifşasına xidmət edirdi.1
“Ölülər” pyesinin tamaşası Naxçıvan tamaşaçıları arasında
atristlərə böyük nüfuz qazandırdı. Əhali arasında ruhanilərin
hörməti sarsılmağa başladı, ağzı dualı hacı, kərbəlayi, məşədilərin
nadanlıq və xurafat girdabında yaşadıqları açıq- aydın aşkara çıxdı.
Pyesin Bəhruz Kəngərli tərəfindən tərtib edilən səhnə quruluşunun yaxşı hazırlanması da tamaşanın müvəffəqiyyətli keçməsinə
səbəb oldu...
Rza Təhmasibin rejissorluğu ilə 1917-ci ildə “Ölülər” yenidən
tamaşaya qoyuldu. “Ölülər” pyesi Naxçıvan səhnəsində tamaşaya
qoyulandan sonra ruhanilər bir yerə toplaşıb, Əliqulu Qəmküsarın
döyülməsinə fitva vermişdilər. Odur ki, tamaşadan iki gün sonra
hörmətli şair səhər evlərindən çıxdığı zaman, üç nəfər nalayiq
şəxs onu möhkəm döyüb, evlərinin qabağından axan Bazar çayına
atmışdılar.
Bu hadisədən sonra Ə.Qəmküsar Naxçıvanda qalmayıb, Tiflisə
köçməyə məcbur olmuşdu.
Ruhanilərlə bərabər bir çox hacılar Nəcəfdəki müctəhidlərə
məktub göndərib, bilmək istəyirdilər ki, Cəlil Məmmədquluzadəni
müsəlman adlandırmaq olar, ya olmaz?
Müctəhidlər isə cavab yazıb göndərmişlər ki, belə adamı müsəlman adlandırmaq olmaz.
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Qulam Məmmədli
jurnalist

“ÖLÜLƏR” İLk DƏFƏ BAkIDA
oYNANILMIşDIR
Cəhalət və mövumat əleyhinə yazılmış “Ölülər” pyesi dramaturgiya tariximizdə mühüm yer tutur. Bu əsərin yazılışı və ilk
quruluşu tarixi oxucular üçün maraqlıdır.
Mirzə Cəlil “Ölülər”i 1909-cu ildə yazıb qurtarmış və əsər
1916-ci il aprel ayının 29-da ilk dəfə Bakıda oynanılmışdır. Bu
hadisə o vaxt bütün təfərrüatı ilə mətbuatda işıqlandırılmışdı.
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 1950-ci ildə nəşr
etdirdiyi “Azərbaycan incəsənəti” məcmuəsinin üçüncü cildində
Lətif Hüseynzadənin “Naxçıvan teatrının tarixindən” sərlövhəli
oçerkində “Ölülər”in Naxçıvanda ilk dəfə oynanılması haqqında
yazılır: ”Ölülər” Naxçıvanda ilk dəfə 1917-ci ilin mart ayında1
oynanmışdır. Tamaşa Cəlil Məmmədquluzadənin tapşırığı ilə,
onun ən yaxın dostu və həmfikiri Mirzə Qəmküsar və Rza Təhmasib
tərəfindən təşkil edilmişdir”.
Əli Xəlilovun Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti tərəfindən 1964cü ilin sonlarında nəşr edilmiş “Naxçıvan teatrının tarixi” adlı kitabçasında isə oxuyuruq:
“1915-ci ilin sonlarında “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin
əməkdaşı, C.Məmmədquluzadənin yaxın dostu şair Əliqulu Qəmküsar Nəcəfov Tiflisdən Naxçıvana gəldi. Böyük ədib və dramaturq
C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” pyesi bu vaxt hələ Bakı və Tiflis
şəhərlərinin teatrlarında tamaşaya qoyulmamışdı... Buna görə də
1915-ci ilin axırlarında “Ölülər” pyesinə ilk dəfə olaraq tamaşa
edən naxçıvanlılar hacı həsənləri, hacı baxşəliləri, kefli iskəndərləri,
heydər ağaları, əli bəyləri və başqalarını elə bil ki, həyatda görürdülər”. (səh.32-33)
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Qeyd etmək lazımdır ki, o vaxt Mirzə Cəlilin dost və tanışlarından olan Qurbanəli Şərifov, Məmmədəli Sidqi, Eynəlı Sultanov,
Əziz Şərif, Məmməd Səid Ordubadi, Əliqulu Qəmküsar, Əli Səbri,
Rza Təhmasib kimi ziyalılar ya Naxçıvanda yaşayır, ya da bu
şəhərlə sıx əlaqə saxlayırdılar. Onlar vətənin ədəbi və ictimai
həyatı haqqında dövri mətbuatda vaxtaşırı çıxışlar edirdilər. Buna
görə də “Ölülər” əsərinin 1915-ci ildə oynanması kimi mühüm
hadisə onların nəzərindən yayına bilməzdi. Halbuki istər mətbuat
səhifələrində, istərsə də arxiv materiallarında bu barədə heç bir
sənədə təsadüf edilmir. Professor Əziz Şərif deyir: “Bakıdan əvvəl
bu əsər heç bir yerdə oynanılmamışdır...”
Digər bir fakt: həm L.Hüseynzadə, həm də Ə.Xəlilov öz
əsərlərində “El güzgüsü” adlı dram həvəskarları cəmiyyətinin
Naxçıvanda 1917-ci ildə təşkil edildiyini yazırlar. “Ölülər”in Naxçıvanda ilk tamaşasını isə həmin həvəskarlar dəstəsi göstərmişdir.
1917-ci il 2 iyun tarixli “Açıq söz” qəzetində Naxçıvandan
göndərilmiş qısa bir məktub dərc edilmişdir. Həmin məktubda
deyilir: “Neçə gün bundan əqdəm Naxçıvan həvəskarlarının təşkil
etmiş olduqları “El güzgüsü” dram cəmiyyəti tərəfindən “Ölülər”
faciəsi mövqeyi-tamaşaya qoyuldu. Məzhəri-rəğbət olan bu teatrdan
726 manat 26 qəpik pul hasil olub, məzkur cəmiyyətin xəzinədarına
tapşırıldı”.
Bu fakt göstərir ki, “Ölülər” Naxçıvanda ilk dəfə 1917-ci ildə
oynanılmışdır. Əsərin ilk dəfə Bakıda tamaşaya qoyulduğunu da
təsdiq etmək lazımdır.
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Rza Təhmasib
Azərbaycan SSR xalq artisti,
professor

“ÖLÜLƏR” NAXÇIVANDA
“Ölülər” komediyası o zamankı
Azərbaycan mühitini tam mənası ilə əks
etdirən zəngin boyalı, fəlsəfi şüurla düşünülmüş, ictimai-siyasi
baxış süzgəcindən keçirilmiş, milli koloritli, yüksək keyfiyyətli
bir əsərdir.
“Molla Nəsrəddin” yumorunun qızıl suyu ilə suvarılmış,
M.F.Axundov, M.Ə.Sabir, C.Məmədquluzadənin iti, məharətli qələminə yaraşan üslubda, amansız, odlu, temperamentli, yüksək
bədii səviyyədə yazılmış bu pyes Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində
yeni sahə idi. Lakin komediya o zamanlar hələlik Mirzə Cəlilin
stolunun üstündə yatıb qalırdı. Onunla çox az adam tanış idi.
1909-cu ildə Şuşada pyesin birinci oxunuşundan1 sonra Mirzə
Cəlilin yaxın dostları, ən cəsur adamlar əsərin səhnəyə qoyulmasına
cəsarət etməmişdilər. “Ölülər” komediyası öz böyük tarixi rolunu
oynamaq, din, şəriət, mövhumat bataqlığında boğulan, mədəniyyətdənuzaq, dargözlü qaragüruhçuların ağalıq etdiyi cəmiyyətə
işıq salmaq, onun dumanlı, kirli pərdəsini yırtmaq, iç üzünü açıb
göstərmək üçün özünə səhnə axtarırdı.
Naxçıvanda əsərin tamaşaya qoyulması məsələsini ilk dəfə
ortaya atan “Molla Nəsrəddin” jurnalının fəal əməkdaşlarından
şair Əliqulu Nəcəfov Qəmküsar oldu. Mirzə Cəlillə Qəmküsar
çox yaxın idilər. Məfkurə mübarizəsindən əlavə birgə əməkdaşlıq
sahəsində aralarındakı münasibət dərin, səmimi dostluğa çevrilmişdi.
1915-ci ildə Əliqulu Qəmküsar Naxçıvana Mirzə Cəlilin həm
yaxın dostu, həm də nümayəndəsi kimi gəlmiş və tamaşaya
qoymaq üçün özü ilə bərabər “Ölülər” əsərini də gətirmişdi.
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O vaxtlar Qəmküsar Naxçıvanda yenicə ərsəyə gəlmiş teatr
həvəskarlarını yaxşı tanıyırdı, onların qüvvəsinə bələd idi. Rol
bölgüsündə Qəmküsar mənə çox kömək etdi və dəyərli məsləhətlər
verdi. O, məni ilk dəfə Tiflis səhnəsində görmüşdü və aktyorluğum
haqqında müsbət fikirdə idi. Naxçıvanda gedən tamaşalarda mən
baş rolları oynayır, özümü teatrın rəhbəri kimi göstərirdim.
“Ölülər” pyesinin ilk oxunuşu bizim evimizdə oldu. Valideynlər
dindar, mömin olduqları üçün əsəri onlardan gizli oxumağa məcbur
idik. Komediyanı Əliqulu Qəmküsar çox böyük həvəs və şövqlə,
şirin-şirin oxuyurdu. Ayrı-ayrı səhnələrdə özümüzü gülməkdən
saxlaya bilmirdik, gözlərimizdən yaş axırdı. Qəmküsar da ürəkdən
gülür, tez-tez eynəyini çıxarıb gözlərini silirdi. Əsərin ikinci
oxunuşu şəhər bağındakı klubda-həvəskarlar yığıncağında oldu.
Burada komediyanın dinləyicilərə təsir gücünü təsvir etmək
çətindir. Həvəskarların içərisində “bunun nəticəsində Naxçıvanda
qan qurşağa çıxacaq” deyənlər, “etməyin, eləməyin”, –deyə nəsihət
verənlər, əsəri oynamağı məsləhət görməyənlər də tapıldı. Hətta
tamaşada iştirak etməkdən boyun qaçıranlar da vardı. Lakin teatr
truppasının qərarı qəti, iradəsi möhkəm idi. Nə olursa olsun,
“Ölülər”i tamaşaya qoymaq, din və mövhumat ocağını alt-üst
etmək lazım idi.
Rollar bölündü. Əsərin rejissorluğu və İskəndər rolu mənə
tapşırıldı. Şeyx Nəsrullah rolunda Əliqulu Qəmküsar çıxış etməli
idi. Hacı Həsən rolunu Həsən Səfərli, Nazlını Əsəd Muradov,
Kərbəlayi Fatmanı Teymur Qasımov, Şeyx Əhmədi Əli Xəlilov2,
Məşədi Orucu Cabbar Əmirov oynayırdılar.
“Ölülər”i Naxçıvanda tamaşaya qoymağın asan və çətin
tərəfləri var idi. Asan idi ona görə ki, əsərin hər bir obrazını
xatırladan onlarca adam şəhərin küçələrində, bazarda, məscidlərdə
gəzib dolaşırdılar. Hər evdə kəblə fatmalar, qul təki alınıb satılan
nəzir kimi mollalara, seyidlərə ərə verilən nazlılar vardı. “Ölülər”dəki
hadisələrə bənzəyən əhvalatlar Naxçıvanda baş verirdi. Burada
İskəndər kimi özünə mübarizə üsulu seçən, həmin ideya ilə hərəkət
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edən ziyalılar da var idi. Məsələn, seminariyanı qurtarmış Mirzə
Cəlil adlı bir gənc özünün gözəl savadı, təcrübəsi və istedadı ilə
çoxlarının diqqətini cəlb edirdi. Müəllimliklə məşğul olan bu
adam tez-tez içdiyinə görə adına “şürbi”-içən, kefli deyirdilər. O,
dinin, mollaların qatı düşməni idi. Çox mülayim, sakit, azdanışan
və xoş rəftarlı bu adamın adi vaxtlarda gözləri daim gülərdi.
Lakin hirslənəndə qaşlarını çatar, döyüşə hazırlaşan qoç kimi
başını aşağı əyib, boynunu qabağa uzadardı. Sərt və açıq çıxışlar
edərdi.
Belə deyirlər ki, Mirzə Cəlil İskəndər obrazını yazarkən vəkil
Paşa ağanı nəzərdə tutmuşdur. Paşa ağa da həqiqətən çox qəribə
adam imiş. O, dəfələrlə keflənib mollaları xalqın qarşısında biabır
etmişdir. Paşa ağanın yerli-yataqlı, məntiqli sözünün qabağında
cavab qaytarmaq çətin idi. Şübhəsiz ki, Cəlil Məmmədquluzadə
İskəndər obrazını yaradarkən xaricdə, Moskvada, Peterburqda,
Kiyevdə, Xarkovda ali təhsil alıb gəlmiş onlarca Paşa ağa, Mirzə
Cəlil Şürbi, Əliqulu Qəmküsar kimi qabaqcıl dünyagörüşünə
malik ziyalıları nəzərdə tutmuşdur. Bu adamlar keflilikdən mübarizə
vasitəsi kimi istifadə edərək din xadimlərinin, mövhumat alverçilərinin fırıldaqlarını açıb xalqa göstərir, onları ifşa edirdilər.
Yuxarıda dediyim kimi “Ölülər” pyesini oynamaq, yazıçının
təsvir etdiyi şəkildə obrazları canlandırmaq bu cəhətdən asan idi.
Lakin küçələrdə, bazarda addımbaşı gördüyümüz hacıları, məşədiləri
olduğu kimi səhnəyə köçürmək olardımı? Onların xarici görünüşlərini, geyimlərini, xınalı saqqallarını ayrı-ayrı həvəskarlara
yaraşdırıb səhnəyə çıxarmaq mümkün idimi?
İş prosesinin ilk dövrlərində həvəskarlar oynadıqları obrazları
xatırladan adamların barəsində uzun-uzadı danışır, material toplayır,
onları yamsılayır və mümkün qədər oxşatmağa çalışırdılar. Biz
yaradacağımız surətlərin daxili varlığının əsas mənasını tapmaq,
canlandırmaq, onunla birləşmək haqqında düşünmürdük, yaxud
buna gücümüz çatmırdı. İlk məşğələlər zamanı gözümüzün qabağına
gətirdiyimiz müəyyən bir möminin dilindən surətin mətnini söyləyir
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və sanki kənardan ona tamaşa edib hamıdan çox özümüz gülürdük.
Ümumiyyətlə, mürəkkəb bir yamsılama prosesi gedirdi.
Pyesin hazırlığı dövründə Şeyx Nəsrullah və İskəndər obrazlarını
ədibin təqdim etdiyi şəkildə oynamaq daha çox çətinlik doğururdu.
Şeyx Nəsrullahı yamsılamaq üçün Naxçıvanın ayrı-ayrı molla və
axundlarından, mərsiyəxanlarından, ümumiyyətlə, fırıldaqçı din
xadimlərindən götürülmüş müxtəlif xüsusiyyətlər məharətlə bir
adamın şəxsiyyətində toplanıb cəmləşdirilmişdir. Müəllif ayrıayrı üfunətli otlardan, zəhərli bitkilərdən bir dəstə bağlayıb ortaya
qoymuşdu ki, onların hər biri tanıdığımız “filan” mollanın ləkəli
vicdanından dərilmişdir. Buradakı xüsusiyyətlərin hər birini üstün
tutmaq, o birilərinin hesabını həddindən artıq şişirtmək olmazdı.
Yalnız bu yolla canlı bir Şeyx Nəsrullah ortaya çıxardı. Əliqulu
Qəmküsar bu tələbi dərindən dərk edirdi. Məşqlər zamanı o, gözəl
aktyorluq fantaziyası ilə hamını valeh edirdi. Qəmküsarın oyununa
baxarkən, tanıdığımız mollaların bir çoxunun tam, canlı əksini
görməmək mümkün deyildi. Qəmküsar obrazın mətnini mənimsəməkdə heç bir çətinlik çəkmirdi. O, bütün monoloqları tamamilə
arxayın, sözləri öz varlığından doğan sözlər kimi deyirdi. Həm də
dediklərinə inanır, onları bütün qüvvəsi ilə müdafiə edir, fikirlərini
tamaşaçıya çatdırmaq üçün mənalı vasitələr, təsirli intonasiyalar
axtarırdı. Bu cəhətdən Qəmküsar təkcə müəllifin ideyasını doğruldan,
satirasını bütün kəskinliyi ilə çatdırmağa çalışan adi bir ifaçı kimi,
aktyor kimi hərəkət etmirdi. Onun oyununa baxarkən, adama elə
gəlirdi ki, Qəmküsar ömrü boyu həsrət çəkdiyi imkanı ələ
keçirmişdir. Çoxdan bəri arayıb axtardığı qatı düşmənini yaxalamışdır.
İndi isə tədriclə, sevinə-sevinə onun bəzək-düzəyini soyundurub
eybəcər vücudunu çılpaqlığı ilə adamlara göstərir. Son dərəcə
incə və mürəkkəb yaradıcılıq prosesində aktyorun özünün də daxilində yaşayan bir ideya təzahürünü tapırdı. O, oyunu ilə din,
şəriət dünyasından intiqam alırdı. Lakin bunu Mirzə Cəlilin, Sabir
gülüşü yolu ilə, pyesin, obrazın, Qəmküsarın-yaradıcı aktyorun
üslubu ilə eləyirdi. Onun oyununa baxarkən mənə elə gəlirdi ki,
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Qəmküsar ikiyə ayrılmışdır: biri balaca boylu, zəif cüssəli, talantlı
aktyor obrazıdır. O bütün varlığı ilə Şeyx Nəsrullaha inanır, onu
məharətli bir vəkil kimi xalq məhkəməsi qarşısında müdafiə edir.
Şeyx Nəsrullahın bütün sözləri, hərəkətləri, duyğuları, düşüncələri
Qəmküsarın özününkülərdir. Aktyor onlara inanır və bütün bacarığı
ilə ətrafındakıları inandırmağa çalışırdı. İkincisi isə sanki onun arxasında dayanmış böyük, əzəmətli bir simadır. O, iri, dərin, mənalı
gözlərini Qəmküsara – Şeyx Nəsrullaha zilləmiş, bu fırıldaqçının
işlərini görür, hamısını şübhə altına salır, acıqlı baxışlar, incə intonasiyalar, ifadəli mimikalar vasitəsilə tamaşaçılara –xalqa anladır
və “inanmayın, inanmayın bu fırıldaqçılara, qovun onları”,- deyirdi.
İkinci Qəmküsar birincidən daha cəsarətli, daha etibarlı, daha
nüfuzlu idi. O, tərəqqipərvər fikirli, mübariz ideyalı, yaradıcı
artist – şair Qəmküsar idi. Onu tamaşaçı kütləsi sevirdi, dərindəndərinə inanırdı. Onun məntiqli pauzaları mətn qədər adamı məşğul
edir, gərgin vəziyyətdə saxlayır, düşündürürdü. Verdiyi suallardan,
ittihamlardan sonrakı psixoloji pauzalar bir ildırım kimi təsir edir,
qarşısındakı hacı və məşədiləri titrədirdi.
Bu hadisədən, bu nadir tamaşadan nə qədər keçmişdir?
Sonralar neçə-neçə Şeyx Nəsrullahlar görmüşəm, lakin Qəmküsarın
Şeyx Nəsrullahının unudulmaz təsiri indi də mənim qəlbimdə
yaşayır. Qəmküsar salonda elə gurultulu, şən qəhqəhələr qoparırdı
ki, tamaşaçılar qüvvətli külək qarşısında lay-lay sağa-sola dalğalanan
taxıl zəmisini andırırdı. Qəmküsar qarşısındakı bu cür mürəkkəb
çətinliklərin öhdəsindən məharət və ustalıqla gəldi.
Yuxarıda dediyim kimi, bu cəhətdən mənim də işim ağır idi.
İskəndər obrazı təkcə vəkil Paşa ağa deyildi, o, Şürbi Mirzə Cəlil,
Qəmküsar, Eynəli Sultanov, Mirzə Cəlil - Molla Nəsrəddinin özü
də deyildi. İskəndər bunların hamısı idi. Hamısından alınmış ayrıayrı cəhətlərin, xüsusiyyətlərin, onlarca mütərəqqi, gözüaçıq adamların həyatla mübarizə meyillərini özündə toplayan yeni bir
şəxsiyyət idi. O zamanlar nə mən, nə də yoldaşlarım ümumiləşdirmə
-74-

məfhumu bilmirdik. Lakin aktyor intuisiyası ilə duyurduq ki, ayrıayrı adamları yamsılamaq deyil, təbiri cayizcə, onların gülabını
çəkib mürəkkəb bir ətir yaratmaqdır. Bu nə qədər çətin bir iş idi.
Axı mən cəmisi dörd-beş illik təcrübəsi olan həvəskar aktyor
idim. Lakin buna baxmayaraq, mənim üçün aydın idi ki, atası
Hacı Həsənin xalçalarla döşənmiş otağına, dərs deyən mollanın
gözü qabağında “murdar” iti qucaqlayıb “mars-mars” deyə içəri
sürükləyən İskəndərlə buzovu içirib faytona mindirən Şürbi Mirzə
Cəlil3 arasında dərin bir bənzəyiş vardı. Tamaşaçı bilirdi ki,
İskəndərin etdikləri xuliqanlıq, tərbiyəsizlik, şıltaqlıq deyildir.
Ətrafda eybəcər hacılar, mollalar istədiyin qədərdir.
Mən mollaxanada oxumamışdım, molla yanında Quranın bir
hissəsini və bir neçə surəsini əzbərləmişdim. Lakin mollaxanaları
yaxından görmüşdüm, onlara bələd idim. Mollaxanaya qarşı münasibətim sərt və mənfi idi. Bu cəhətdən İskəndərin münasibətini
mənimsəmək mənim üçün çətin deyildi. Çətini obrazın əsas təmayülünü dərk etmək, onun səbəblərini təsəvvürümdə canlandırmaq
idi. O vaxlar bunları mən şüurlu yolla yox, aktyor duyğusu ilə eləyirdim. Odur ki, pəncərədən Cəlala çubuq vasitəsilə fars şerini
öyrədən mollanı görən kimi həmin tədris üsuluna qarşı mənim –
İskəndərin kinim, nifrətim coşurdu. O üsulu yox etmək, onu tətbiq
edən adamı eyvandan tullamaq, təhqir etmək həvəsi məni culğalayırdı.
Lakin İskəndər – mən belə fəal hərəkət edə bilməzdim. Bir də
mənim – İskəndərin üsulu, mübarizə metodu, ancaq məsxərəyə
qoymaq, hörmətdən salmaq, pozğun, əxlaqsız “müqəddəs şəxslərin”
çirkabdan başqa bir şey olmadığını tutarlı sözlər, yerli-yataqlı
qəhqəhələrlə açıb ifşa etməkdən ibarət idi. Bütün bunları anladıqdan
sonra mən mollanı görər-görməz elə həvəslə, sevinclə iti içəri çağırırdım ki, salonda oturan, iti murdar saymağa öyrənmiş adamlar
da etiraz etməyə vaxt tapmır və mənim rəftarımı tamamilə qəbul
edirdilər. Onlar başqa tamaşaçılarla bir yerdə bu rəftarda məna
görüb, həqiqəti sezir və müəllifin, obrazın, aktyorun mövqeyinə
tabe olur, bizə qoşulurdular.
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İskəndərin ikinci pərdədə Şeyx Nəsrullaha: “Yox, alim bu
ağalardır, indi də sizdən ölü diriltmək dərsi alıb lap alim olacaqlar”,
- deməsi və xüsusilə onun son monoloqu tam mənası ilə amansız
felyetonlar sahibi, din, cəlalət, mövhumat dünyasına qarşı öldürücü
məqalələr yazan müəllifin özüdür. Mən bunu duyurdum.
Mirzə Cəlil həyatda, şəxsi münasibətlərində, ümumiyyətlə,
çox yumşaq və mülayim adam idi, yumoru sevirdi. Yazılarında,
əsərlərində isə o, tamamilə başqa cür idi. Cəmiyyətə zərər vuran
şəxslərin varlı-dövlətli olmalarına, tutduqları mövqelərinə fikir
verməz, heç nədən və heç kimdən qopxmaz idi. İskəndər də bıçaq
sümüyə dayananda yana-yana ürəyindəkiləri açıb və böyük cəsarətlə
köhnə dünyanın, canlı ölülər dünyasının üzünə tüpürür. Bütün bu
cəhətlər mənim üçün bir tərəfdən böyük imkan yaradır, çoxlu
material verir, digər tərəfdən isə yuxarıda söylədiyim kimi müəyyən
çətinliklər törədirdi. Çünki əsər son dərəcə real şəkildə oynanmalı,
hamını düşündürməli və inandırmalı idi. Burada “teatr çıxarmağa”
artırıb-bəzəməyə qətiyyən yol vermək olmazdı. Çünki o dəqiqə
əsəri etibardan salmaq üçün qaragüruhçuların əlinə fürsət düşərdi.
Etiraf edirəm ki, bunun qorxusundan biz istər geyim və qrimlərdə,
istərsə də davranış və vərdişlərdə hətta bir qədər naturalizmə yol
verirdik.
Bundan əlavə, üzərimizdə bir məsuliyyət də var idi. C.Məmmədquluzadə etibar edib əsərini bizə göndərmişdi. Onun ilk quruluşunun tamaşaçılar üzərindəki təsirinin ilk təcrübəsinə inanmışdı.
Bütün kollektiv hiss edirdi ki, Mirzə Cəlil böyük nigarançılıqla
tamaşa haqqında xəbər gözləyir. Bütün bunlar məni həm qorxudurdu,
həm də sevindirirdi. İskəndər rolunu ifa edərkən müəllifin mətninə
və bütün remarkalarına tam riayət edirdim. İstər quruluşda, istərsə
də öz rolumda əsərin ideyasının aydın və bariz şəkildə çıxmasına
can atırdım.
“Ölülər” tamaşası Naxçıvanda bir bomba kimi partladı. Həm
də məscid minbərinin, din və mövhumat dünyasının özülü altında
qoyulmuş bomba kimi. Düşməni elə sarsıtdı ki, o, neçə həftə
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özünə gələ bilmədi. Hər yerdə “Ölülər”in söhbəti gedirdi. Oyunun
tərifi göylərə qalxmışdı. Təxminən iki aylıq gecəli-gündüzlü əmək
hədər getməmişdi. Əliqulu Qəmküsarın məharəti dillərdə gəzirdi.
Şəhər ziyalıları, tərəqqipərvər adamlar onu təbrik etmək üçün
evinə gəlirdilər. “Ölülər” tamaşasından sonra uzun zaman mənim
adım kefli İskəndər çağırıldı.
Qısa bir vaxt içərisində biz tamaşanı iki dəfə oynadıq. O
zaman üçün bu nadir hadisə idi. Üçüncü dəfə təkcə qadınlar üçün
oynamalı idik. Lakin Qəmküsar Naxçıvandan getməli oldu. Çünki
artıq özünə gəlmiş, tutarlı şapalaqlardan ayılmış axundlar, kərbəlayılar,
məşədilər və çinovniklər dünyası hərəkətə gəlmiş, əleyhimizə
tədbirlər görməyə başlamışdılar. Onlar başlarına gələn oyunda
əsas günahkar Qəmküsarı hesab edirdilər. Bu fəlakət və qorxu hamımızı gözləyirdi. Odur ki, 1915-ci ilin yay fəslinin axırında biz
Naxçıvanı tərk etməyə məcbur olduq.

BİR DAHA “ÖLÜLƏR” HAQQINDA
(Qulam Məmmədlinin məktubu və Rza Təhmasibin ona cavabı)
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin bu il 10 iyun tarixli nömrəsində professor Rza Təhmasib yoldaşın ““Ölülər” Naxçıvanda”
başlıqlı çox qiymətli məqaləsi çap edilmişdir. Bu məqalə Mirzə
Cəlilin ədəbi irsini, teatr tariximizin mühüm bir səhifəsini, mollanəsrəddinçilərə qarşı hücumların daha bir dövrünü açdığı üçün
çox qiymətlidir. Lakin məqalədə bir tarixi rəqəmin səhv göstərilməsi
bizi bu məktubu yazmağa vadar etdi.
Həmin məqalənin birinci sütunundakı cümlələrdən birində
yazılmışdır: “1915-ci ildə Əliqulu Qəmküsar Naxçıvana Mirzə
Cəlilin həm yaxın dostu, həm də nümayəndəsi kimi gəlmiş və tamaşaya qoymaq üçün özü ilə bərabər “Ölülər” əsərini də gətirmişdi”.
Hörmətli professor bu cümlədən sonra həmin il “Ölülər”in
Naxçıvanda oynandığını bütün təfərrüatı ilə yazıb, məqaləsini
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aşağıdakı cümlələrlə qurtarır: “Onlar (mövhumatçılar – Q.M.)
başlarına gələn oyunda əsas günahkar Qəmküsarı hesab edirdilər.
Bu fəlakət və qorxu hamımızı gözləyirdi. Odur ki, 1915-ci ilin
yay fəslinin axırlarında biz Naxçıvanı tərk etməyə məcbur olduq”.
Beləliklə də müəllifin iddiasına görə “Ölülər” pyesi ilk dəfə
Bakıdan bir il əvvəl Naxçıvanda oynanmışdır. Əli Xəlilov yoldaşın
Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti tərəfindən nəşr edilmiş “Naxçıvan
teatrının tarixi” kitabçasının 32-36-cı səhifələrində də “Ölülər”in
Naxçıvanda 1915-ci ildə oynanıldığı yazılmışdır. Bu sətirlərin
müəllifi 1965-ci il avqust ayının 3-də “Bakı” qəzetində yazdığı
““Ölülər” birinci dəfə Bakıda oynanılmışdır” başlıqlı məqaləsində
həmin kitabın səhvini göstərmişdir. Məqaləyə istər kitabın müəllifi,
istərsə də məsələ ilə əlaqədar olan başqa birisi cavab verməmişdir.
Halbuki məsələ “Ölülər”in oynanması tarixini aydınlaşdırmaq cəhətdən prinsipial olduğu üçün cavabsız qala bilməzdi.
Biz iddiamızı sübut üçün aşağıdakı sənədlərə istinad edirik:
1917-ci il 2 iyun tarixli “Açıq söz” qəzeti “Ölülər”in ilk dəfə
Naxçıvanda yeni təşkil edilmiş “El güzgüsü” adlı dram cəmiyyəti
tərəfindən oynandığını xəbər vermişdi. 1915-ci il müddəasının
əsassız olduğuna sübut üçün yalnız bu sənəd kifayətdir. Buna baxmayaraq, biz digər sənədlərə də müraciət edirik.
Naxçıvanın məşhur ziyalılarından mollanəsrəddinçi, həm də
Mirzə Cəlilin silahdaşı Əliqulu Qəmküsarın qardaşı Rzaqulu
Nəcəfov 1937-ci ildə Cəfər Cabbarlı adına Teatr Muzeyi üçün
yazdığı “Cəlil Məmmədquluzadə və Azərbaycan səhnəsi” başlıqlı
iri həcmli məqaləsində göstərirdi: “Naxçıvan həvəskarları 1917-ci
ilin iyun ayında Əliqulu Qəmküsarın Tiflisdən müvəqqəti olaraq
Naxçıvana gəlməsindən istifadə edib, “Ölülər”i hazırlayırlar və
şəhər bağındakı klubda (indiki dövlət teatrının binasında) tamaşaya
qoyurlar”.
Naxçıvan teatrı tarixi ətrafında elmi tədqiqat aparmış filologiya
elmləri namizədi Lətif Hüseynzadə də 1950-ci ildə Azərbaycan
SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatının “Azərbaycan incəsənəti”
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məcmuəsinin 3-cü nömrəsində çap etdirdiyi “Naxçıvan teatrı tarixindən” başlıqlı əsərində “Ölülər”in Naxçıvanda ilk dəfə 1917-ci
ilin baharında oynanıldığını sənədlər əsasında yazmışdır.
Məsələ ilə əlaqədar daha bir cəhəti də nəzərə almaq lazım
gəlir. Məlum olduğu kimi 1915-ci ildə Naxçıvan ziyalılarından
Mirzə Cəlilin yaxın dostu və silahdaşlarından Qurbanəli Şərifzadə,
Eynəlı Sultanov, Əliqulu və Rzaqulu Nəcəfovlar, Məmmədəli
Sidqi, Məmməd Səid Ordubadi, Mirzə Cəlil Mirzəyev və başqaları
sağ idilər. Bunlardan Naxçıvanda yaşayanları olduğu kimi başqa
şəhərlərdə olub Naxçıvan ilə əlaqə saxlayanları da var idi. Onlar
dövri mətbuatda fəal iştirak edirdilər. Vətəndə baş verən mədənimaarifə aid hadisələr haqqında “Yeni iqbal”, “Açıq söz”, “SədayiQafqaz”, “Bəsirət”, “Son xəbər”, “Yeni iqdam”, “Məzəli”, “Tuti”,
“Babayi-əmir” kimi azəri mətbuatında, Bakının və Tiflisinin rus
qəzetlərində material çap etdirirdilər. Eyni zamanda məktublaşır
bu və ya digər məsələyə aid fikir mübadiləsi aparırdılar.
Heç də ağılabatan şey deyil ki, “Ölülər” qədər “bomba
partlayışı” kimi səslənən bir əsərin 1915-ci ildə oynanması heç bir
qəzetdə yazılmasın, Mirzə Cəlilə təbrik məktubu və teleqram göndərilməsin.
C.Məmmədquluzadənin yaxşı saxlanılmış arxivində belə bir
sənəddən əsər-əlamət yoxdur.
Məsələ belə olduğu halda, “Ölülər”in 1915-ci ildə Naxçıvanda
oynanması müddəasına etibar etmək olarmı? Həm də unudulmasın
ki, 1916-cı il aprelin 26-da Bakıda “Ölülər” tamaşası müəllifin öz
iştirakı ilə oynandığı zaman bütün qəzetlər əsərin ilk dəfə səhnəyə
gətirildiyini bir ağızdan qeyd etmişdilər.
“Ölülər”in 1915-ci ildə oynanılması öz-özlüyündə səhnə tariximiz üçün müsbət bir hadisə ola bilərdi, yalnız bir şərt ilə: bu
iddianı sübut üçün heç olmazsa bircə sənəd göstəriləydi?
Hörmətlə: Qulam Məmmədli.
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*

*
*
Azərbaycanda teatrşünaslıq elmi başqa sahələrə nisbətən zəif
inkişaf etmişdir. Azəri teatrlarının inkişaf tarixi lazımi səviyyədə
tədqiq edilməmişdir. Buna görə də Azərbaycanda teatr sənətinin
tarixi haqqında söhbət gedəndə çox zaman bu və ya başqa tarixlər
qarışdırılır, yanlış mülahizələrə, bəzən hətta qəribə mübahisələrə
gətirib çıxarır.
Təəsüflə qeyd etməliyəm ki, teatr tariximiz haqqında sənətşünaslıq doktoru, professor Cəfər Cəfərovun “Azərbaycan teatrı
tarixi” kitabından və bir sıra məqalələrindən, monoqrafiyalardan,
habelə tədqiqatçıların bir neçə elmi əsərindən başqa heç bir elmi
əsər yazılmamışdır.
Hörmətli Qulam Məmmədli yoldaşın teatr sənəti sahəsindəki
faktları mümkün qədər dəqiqləşdirmək təşəbbüsü təqdirəlayiq, əsl
tədqiqatçı alim prinsipidir. Bu işdə dostuma kömək etməyi özümə
borc bilirəm.
İlk növbədə onu deməliyəm ki, mənim adı çəkilən məqaləm
Mirzə Cəlilin 100 illik yubileyi münasibətilə yazılmışdır. Bu,
1947-1948-ci illərdə Teatr İnstitutuna elmi iş kimi təqdim etdiyim
monoqrafiyamın1 bir hissəsidir.
Mən Naxçıvanda “Ölülər”i tamaşaya hazırlayarkən və sonralar
bu haqda monoqrafiya yazarkən heç vaxt birincilik haqqında düşünməmişəm. Biz “Ölülər”i oynarkən öz həvəskar dərnəyimizi
Bakı teatrına qarşı qoymaq fikrindən tamamilə uzaq idik. Biz
yalnız islam dünyasının eybəcərliklərinə, dinə, xurafata, din mücahidlərinin ziyankar fəlsəfəsinə və onları qoruyub saxlayan
quruluşa qarşı nifrətimizi göstərmək, azəri xalqını illər boyu
cəhalət bataqlığında saxlayan mollaların yuvasına od vurub yandırmaq istəyirdik.
Qulam Məmmədli yoldaş yazır ki, “Ölülər”in Naxçıvanda
1915-ci ildə oynandığını təsdiq edən heç bir sənəd yoxdur. Naxçıvan
ziyalılarından Mirzə Cəlilin özü, yaxın dost və silahdaşlarından
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Qurbanəli Şərifzadə, Eynəlı Sultanov, Heydər Məmmədov və başqaları bu barədə mətbuat səhifələrində heç bir qeyd etməmişlər.
Adları çəkilən ziyalıların çoxu, xüsusilə, Mirzə Cəlil, Eynəlı
Sultanov, Heydər Məmmədov həvəskar dərnəklərdə uzun illər
özləri iştirak etmişlər. Bir çox pyes və vodevillərdə rol oynamış,
rejissor kimi tamaşalar hazırlamışlar. Bu ziyalılar öz işləri haqqında
mətbuat səhifələrində çoxmu materiallar dərc etmişlər?
1908-ci ildən başlayaraq onların qüvvəsi ilə əvvəlcə adsız,
sonralar isə “El güzgüsü”, “İmdad” adlı həvəskar dərnəklərdə
M.F.Axundovun, N.Vəzirovun, Ə.Haverdiyevin, Üzeyir və Zülfüqar
Hacıbəyovların və başqalarının əsərləri tamaşaya qoyulmuşdur. O
vaxtkı həvəskarların fədakar işləri haqqında mətbuat səhifələrində
çoxmu materiala rast gəlmək olar? Ümumiyyətlə, rast gəlmək
mümkündürmü? Yalnız 1913-cü ildə Rəşid bəy Əfəndiyevin
“Qonşu qonşu olsa, kor qız ərə gedər” əsərinin tamaşasından
sonra müəllim Əlirza Rəsizadənin qəzetdə kiçik bir xəbəri çıxdı.2
Doğrusu, biz çox təəcübləndik, çünki bu gözlənilməz bir hadisə
idi. Biz əməyimizin bu cür qiymətləndirilməsinə adət etməmişdik.
O illərdə Naxçıvan tamaşaçıları tərəfindən rəğbətlə qarşılanan
20-ə yaxın dram, komediya əsəri oynanmış, birpərdəli vodevil gecələri keçirilmişdir. Musiqili komediyalardan “O olmasın, bu
olsun”, “Evliykən subay”, “Əlli yaşında cavan” dönə-dönə tamaşaya
qoyulmuşdur. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyəm ki, Əli Xəlilov
Məşədi İbad rolunu məharətlə ifa edirdi.
Həmin illərdə “Arşın mal alan” tamaşası ilk dəfə oynanılmışdır.
Bütün bunlar teatr tariximiz, mədəni inkişaf tariximiz üçün
əlamətdar hadisələr deyildimi? Bunlardan hansı dövri mətbuatda
özünə layiq yer tutmuşdur? Bu boşluq təkcə Naxçıvanamı aiddir?
Gəncə, Şuşa, Ağdam, Şamaxı, Lənkəran və başqa rayonların
inqilabi ruhlu, mütərəqqi meyilli ziyalı gənclərinin fədakar fəaliyyəti,
əyninə qadın libası geyib qadın rollarını oynayan aktyorların, hər
cür təhqirə dözən, hücumlara, təqiblərə məruz qalan, gənc həyatları
tin dalından atılan qaragürüh güllələrinin qurbanı olan azərilərin
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şərəfli xidmətləri mətbuat səhifələrində əksini tapmışdırmı?
Gəncliyin təvazökarlığı ucundan belə şeylər yada belə düşmürdü.
1917-ci ildə müəllimə Nazlı xanımın3 rəhbərliyi ilə Naxçıvanda
yalnız qadınlardan ibarət dram dərnəyi təşkil edilmişdir.4 Həmin
dərnək “Arşın mal alan”ı tamaşaya hazırladı və çox böyük müvəffəqiyyət qazandı.5 Sultan bəy və Gülçöhrə rollarının ifaçıları Süsən
xanım və Dilbər xanım Sultanovalar sağdırlar. Tədqiqatçılar bu
canlı şahidlərin teatr tarixinin müəyyən səhifəsini zənginləşdirə
biləcək qiymətli məlumat toplaya bilərlər.
Bu mənada “Ölülər”in 1915-ci ildə oynanması faktının qeyd
ediməlməsinin günahı nə məndə, nə də tamaşanın özgə iştirakçılarındadır. Eyni zamanda belə bir faktı, daha doğrusu belə bir
həqiqəti untmaq olmaz ki, 1920-ci ilə qədərki Azərbaycan mətbuatına
müasir tələblər səviyyəsindən yanaşmaq doğru deyildir.
“Ölülər”in Naxçıvanda ilk dəfə 1915-ci ildə deyil, 1917-ci
ildə oynanılması faktının iddia edilməsinin səbəbi, folilogiya
elmləri namizədi Lətif Hüseynzadənin yanlış informasiya əsasında
yazdığı məhz həmin “Naxçıvan teatr tarixindən” adlı əsəridir.
Əsərdə qeyd edilir ki, guya mən Əliqulu Qəmküsarla bərabər
Naxçıvanda bir məktəbə gəlmişəm, Nazlı rolunu oynamaq üçün
oğlan uşağı axtarmışam və indiki xalq artisti Mirhəsən Mirişli
yoldaşı (M.Mirişli xalq artisti olmayıb – F.X.;F.C.) seçmişəm.
Deməliyəm ki, Naxçıvanda məktəbə getdiyim və aktrisa seçdiyim yadıma gəlmir.6 Biz “Ölülər”i 1915-ci ildə, yayın ortalarında
oynamışıq. O vaxtlar məktəblər, xüsusilə aşağı siniflər yazda bağlanardı. Biz hansı məktəbə gedə bilərdik?
1917-ci ildə fevral inqilabının xəbəri Naxçıvana martın 12də çatdı. Uyezd naçalniki Mamulaşvili və üç nəfər çar çinovniki
xəbəri gizlətdikləri və gecikdirdikləri üçün yenicə seçilmiş İcraiyyə
Komitəsi tərəfindən həbs edilmişdilər. Göylər qara buludlardan
təmizlənmiş, orada işıqlı ümid ulduzları parıldayırdı. Naxçıvan
torpağı jandarm çəkmələrinin tapdağından, təqiblərindən, təhqirlərindən azad edilmişdi. Hər yerdə mitinqlər olurdu. Mollaların,
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ruhanilərin səsi xeyli azalmışdı. Artıq qılınclarının nə dalı kəsirdi
, nə də qabağı. Belə bir şəraitdə “Ölülər” bomba kimi partlaya bilməzdi. Lakin “Ölülər”in ilk tamaşası məhz 1915-ci ildə Naxçıvanda
həqiqətən çox böyük bir partlayış kimi səsləndi.
Ancaq məqalənin əvvəlində qeyd etdiyim kimi mədəni səviyyənin dərəcəsindən nə bir ressenziya, nə də bir xəbər çap
olundu. Doğrusunu deyim ki, biz özümüz bu təşəbbüsün əhəmiyyətini, mətbuat səhifələrinə çıxarmağın mənasını, tarixi əhəmiyyətlərini dərk etmirdik. Biz sadəcə bir dəstə həvəskar idik.
Evimizdən analarımızın köynək-tumanlarını, babalarımızın cuxa
və arxalığını gizlincə “oğurlayıb” dərnəyə gətirən, hər cür təhqir,
kötək, hədə-qorxuya məruz qalan biz “artistlər” ad, şöhrət qazanmaq
xəyalından tamamilə uzaqda idik.
Maraqlı faktdır ki, həmin il tamaşadan sonra Naxçıvan
mollaları Ərəbistanın Nəcəf şəhərinə “müctəhidə” məktub göndərərək
soruşmuşdular ki, “Ölülər”i yazan şəxsi (xüsusilə “hicab”məsələsi)
müsəlman hesab etmək olarmı? Cavab almışdılar ki, Mirzə Cəlil
kafirdir, mürtəddir.
Bu faktın özü heç bir mətbuat səhifəsində, hətta dövrün
satirik jurnalı “Molla Nəsrəddin” məcmuəsində də qeyd edilməmişdir.
Halbuki bu fakt Əliqulu Qəmküsara məlum idi.
Bütün bu deyilənlərdən və yazılanlardan belə bir maraqlı
sual meydana çıxır: “Ölülər”in 1917-ci ildə Naxçıvanda ilk dəfə
oynanılması haqqında məhz Mirzə Cəlilin öz arxivində məlumat
vardımı?
Şübhəsiz ki, bu hadisə Mirzə Cəlilin nəzərindən qaça bilməzdi.
Bu barədə xüsusi də olsa, ümumi şəkildə kiçik bir qeyd olmalıdır.
Həmin faktı yoxlamaq və dəqiqləşdirmək Azərbaycan teatrşünaslıq
elmi üçün vacib məsələdir.
“Açıq söz” qəzetindəki xəbərin kim tərəfindən verildiyi mənə
məlum deyildir. Bu xəbərin doğru və ya yanlış olduğu barədə heç
bir söz deyə bilmərəm. Lakin öz yaddaşımı və “Ölülər”in ilk tamaşasında iştirak edənlərin, hazırda sağ olan yoldaşlarımın- Əli
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Xəlilovun, Teymur Qasımovun, Heydər Muradovun və başqalarının
şahidliyini daha etibarlı hesab edirəm.
Bu sözlər eyni ilə Rzaqulu Nəcəfovun da vaxtından çox gec
yazıb verdiyi məlumata aiddir. R.Nəcəfovun tamaşada bilavasitə
və hətta bir tamaşaçı kimi iştirak etmədiyi halda verdiyi bu
məlumatı sübut olunmuş həqiqət kimi qəbul etmək nə qədər doğrudur?! Bu cəhətdən həmin faktın da yoxlanılması tədqiqatçıların
vəzifəsidir.
Çox qiymətli bir məsələni qeyd etməliyəm. O illərdə bütün
tamaşalarımızın, o cümlədən “Ölülər”in bədii tərtibatını Bəhruz
Kəngərli vermişdir.
Rza Təhmasib
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Əziz şərif
filologiya elmləri doktoru,
professor

YENƏ “ÖLÜLƏR”
HAQQINDA
Respublikamızın xalq artisti, hamımızın tanıdığımız və sevdiyimiz professor Rza Təhmasib “Ölülər”in
səhnə tarixindən söhbət açaraq təkid edir ki, bu əsər 1915-ci ildə,
yəni Bakıdakı ilk tamaşasından təxminən bir il əvvəl yazıçının
doğma vətəni Naxçıvanda tamaşaya qoyulmuş və bu tamaşanın
fəal iştirakçılarından biri də şair Əliqulu Qəmküsarla bərabər Rza
Təhmasibin özü olmuşdur.
Bu çox maraqlı məlumatdır. Rza Təhmasib kimi mötəbər və
görkəmli teatr xadimi, alim tərəfindən verildiyi üçün hamı, o
cümlədən biz də buna inanmaq və bir həqiqət kimi qəbul etmək
istərdik, bir şərt ilə ki, ona qarşı qoyula bilən, onu inkar edə bilən
heç bir başqa dəlil və sübut olmayaydı.
Təəssüf ki, belə deyil. Rza Təhmasibin məlumatını təkzib
edən bir sıra tarixi sənəd və elmi mülahizə vardır. Bunlar əsaslı
surətdə rədd edilməyincə heç kəsi inandırmaq olmayacaq ki, Cəlil
Məmmədquluzadənin şəxsi iştirakı ilə 1916-cı ildə Bakıda verilən
və sarsıdıcı tarixi bir fakt kimi qəbul edilən tamaşa “Ölülər”in ilk
tamaşası deyil, bəlkə ikinci tamaşası imiş. İlk tamaşası isə
Naxçıvanda bir il əvvəl verilibmiş.
Əgər ilk səhnə tamaşası haqqında mübahisə gedən əsər milli
dramaturgiyamızın ən qiymətli incilərindən olmasaydı, bəlkə də
bu ətrafda mübahisəni davam etdirməyə dəyməzdi. Lakin “Ölülər”
elə əsərdir ki, onun ətrafında, ən balaca da olsa, heç bir mübahisəli
və şübhəli məsələyə yol vermək doğru olmazdı.
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Buna görə bir-iki kəlmə ilə mübahisənin tarixini nəzərdən
keçirək:
Naxçıvanın qocaman artisti Əli Xəlilov 1964-cü ildə Azərbaycan
Teatr Cəmiyyəti tərəfindən nəşr edilmiş “Naxçıvan teatrının tarixi”
adlı kitabında Azərbaycan teatrı tariximizdə bir həqiqət kimi qəbul
olunmuş faktı rədd edərək, yazmışdı ki, guya “Ölülər” ilk dəfə
Naxçıvanda 1915-ci ilin axırlarında tamaşaya qoyulmuşdu və tamaşanın əsas iştirakçıları da Rza Təhmasib (İskəndər), əsəri
Tiflisdən gətirən Əliqulu Qəmküsar (Şeyx Nəsrullah), Həsən
Səfərli (Hacı Həsən), Cabbar Əmirov ( Məşədi Oruc), Əli Xəlilov
(Mir Bağır ağa) və başqaları olmuşdular.
Əli Xəlilovun Azərbaycan teatrı tarixini islah edən bu yeni
məlumatı diqqətdən yayınmadı.
Mədəniyyətimizin tarixi ilə yaxından məşğul olaraq bütün
ömrünü mətbuat səhifələrində və müxtəlif arxivlərdə məlumat
axtarıb toplamağa həsr etmiş ədəbiyyatşünasımız Qulam Məmmədli
1965-ci ilin avqust ayında “Bakı” qəzetində dərc etdirdiyi məqaləsində kitabdakı səhvi göstərərək “Ölülər”in ilk dəfə Naxçıvanda
deyil, Bakıda tamaşaya qoyulduğunu bir daha xatırlatmışdır. Bu
məqalədən sonra heç kəs, o cümlədən həm Naxçıvan teatrının tarixçəsini yazan Əli Xəlilov, həm də öz dediyinə görə 1947-48-ci
illərdə teatr institutuna elmi iş kimi təqdim edilmiş monoqrafiyanın
müəllifi Rza Təhmasib Qulam Məmmədlinin iddiasını rədd etməmiş
və bu məsələ ətrafında heç bir mübahisəyə girişməmişdir. Məsələnin
bununla həll edildiyini, həqiqətin bərpa və Əli Xəlilovun yanlış
məlumatının düzəldiyini güman etmək olardı.
Lakin təxminən iki il sonra professor Rza Təhmasib “Ədəbiyyat
və incəsənət” qəzetində dərc edilmiş ““Ölülər” Naxçıvanda” sərlövhəli məqaləsində Əli Xəlilovun artıq mətbuatda təkzib olunmuş
məlumatını bir daha ortalığa atmış və “Ölülər”in ilk dəfə 1915-ci
ildə Naxçıvanda tamaşaya qoyulduğunu təzədən bildirmişdir. Bu
da Qulam Məmmədlini eyni məsələ ətrafında ikinci dəfə mübahisə
açmağa məcbur etmişdir. Onun məktubu və Rza Təhmasibin
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cavabı “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin keçənilki (1967-ci il –
F.X.;F.C.) qırx altıncı nömrəsində çap edilmişdir.
Qulam Məmmədli müəyyən sənədlər əsasında isbat edir ki,
“Ölülər”in ilk tamaşası haqqında Əli Xəlilovun da, Rza Təhmasibin
də verdikləri məlumat düzgün deyildir. Bu əsər Naxçıvanda ilk
dəfə 1915-ci ildə yox, Bakıdakı ilk tamaşasından (1916-cı il) bir il
sonra, yəni 1917-ci ildə tamaşaya qoyulmuşdur. Bunu isbat etmək
üçün o, 1917-ci il 2 iyul tarixli “Açıq söz” qəzetini misal göstərir.
“Ölülər”in ilk dəfə Naxçıvanda yeni təşkil edilmiş “El güzgüsü”
adlı dram cəmiyyəti tərəfindən oynanıldığı orada xəbər verilmişdir.
Bu elə sənəddir ki, onu asanlıqla rədd etmək olmaz. Bu
məlumatı qəzetə kimin verdiyi bizə məlum deyil. Lakin onu rədd
etmək üçün ona bərabər başqa bir sənəd lazımdır. Əldə belə bir
sənəd yoxdur. Hörmətli professor da Qulam Məmmədliyə yazdığı
cavabında həmin sənəd haqqında ancaq bunu deyir: “Açıq söz”
qəzetindəki xəbərin kim tərəfindən verildiyi mənə məlum deyildir.
Bu xəbərin doğru və yanlış olduğu barədə heç bir söz deyə bilmərəm”.
Müəyyən tarixi faktı qeyd və təsdiq edən belə sənəd haqqında
heç bir söz bilməmək mübahisədə öz səhvini etiraf etmək deməkdir.
Lakin hörmətli professor nədənsə, bunu etiraf etmək əvəzinə,
tarixi sənədi heçə çıxarmağa çalışır. O, davam edir: “Lakin öz
yaddaşımı və “Ölülər” in ilk tamaşasında iştirak edənlərin şahidliyini
daha etibarlı hesab edirəm”.
Elmi mübahisədə öz yaddaşını və yoldaşlarının şahidliyini
rəsmi sənədə qarşı qoymaq kimi hallar olmur və olmamalıdır.
Qulam Məmmədli mətbuatdan aldığı bu rəsmi sənəddən
başqa, yenə bir neçə dəlil gətirib “Ölülər” in Naxçıvan tamaşasının
1915-ci ildə yox, 1917-ci ildə olduğunu tam inandırıcı bir surətdə
təsdiq edir. O, şair Əliqulu Qəmküsarin qardaşı Rzaqulu Nəcəfovun
1937-ci ildə yazdığı “Cəlil Məmmədquluzadə və Azərbaycan
səhnəsi” adlı əsərini, 1916-cı ildə “Ölülər”in Bakıdakı tamaşasını
ilk tamaşa adlandıran bütün mətbuatı göstərməklə bərabər, bir sıra
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məntiqi-elmi mülahizələr də irəli sürür.
Professor isə bütün bu dəlilləri eyni qüvvəyə malik olan
başqa dəlillərlə rədd etmək əvəzinə, Rzaqulu Nəcəfovu da, Lətif
Hüseynzadəni də əsası olmadan etibarsız elan edir. Beləliklə də
Qulam Məmmədlinin tutarlı və heç bir şübhəyə yol verməyən dəlillərini cavabsız qoyur.
Mənə elə gəlir ki, “Ölülər”in Naxçıvanda 1915-ci ildə (istər
Rza Təhmasib yazdığı kimi, “yayın ortalarında”, istərsə də, Əli
Xəlilovun göstərdiyi kimi “ilin axırlarında”) tamaşaya qoyulması
doğru deyildir. Bunu təsdiq etmək üçün Qulam Məmmədlinin gətirdiyi dəlillər tamamilə kafi hesab edilə bilər, lakin bu dəlillərin
sayını bir qədər artırmaq olar.
Məsələn, Cəlil Məmmədquluzadəni uşaqlıq vaxtımdan yaxşı
tanıdığım üçün mən inana bilmirəm o, çox əziz tutduğu əsərini
özü səhnədə tamaşaya qoymadan əvvəl Əliqulu Qəmküsara tapşırsın
ki, əsəri Naxçıvanda tamaşaya qoysunlar. Böyük ədib belə ehtiyatsız
hərəkət etməzdi.
Bir də əgər ilk tamaşa Naxçıvanda olsaydı, nə üçün bu
tamaşada fəal iştirak edən Əliqulu Qəmküsar Bakı tamaşası hazırlanarkən bu barədə heç kəsə bir söz deməmiş və bütün mətbuatda
Bakı tamaşası ilk tamaşa kimi elan edilmişdir? O, hətta öz doğma
qardaşı Rzaqulu Nəcəfova da bunu bildirməmişdir? Əksinə güman
etmək olar ki, “Ölülər”in Naxçıvanda 1917-ci ildə səhnəyə
qoyulması haqqında məlumatı da Rzaqulu Nəcəfov özündən uydurmamış, qardaşı Qəmküsardan eşitmişdir.
Bütün bu mülahizələr Qulam Məmmədlinin haqlı, Əli Xəlilovun
isə haqsız olduğunu isbat etmək üçün kafi hesab edilməlidir.
Çünki Qulam Məmmədli yazılı sənədlərə əsaslandığı halda, mənim
əziz və hörmətli dostlarım yalnız öz yaddaşlarına əsaslanırlar.
Bunu nəzərə almaq lazımdır ki, o vaxtdan və o vaxtın hadisələrindən
az qala yarım əsr keçmişdir. Bunu etiraf etmək nə qədər acı olsa
da biz hadisələrin iştirakçıları qocalmış, çox şeyi unutmuşuq.
Bəzi hadisələrin hansı aya aid olduğunu qarışdırırıq. Bu təbii
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haldır. Buna görə şəxsən mən bu fikirdəyəm ki, qırx-əlli il bundan
əvvəl bizim iştirakımızla baş vermiş hadisə və fakt haqqında
yazılı sənədlə qarşılaşanda öz yaddaşımıza güvənməməli, yazılı
sənədi birdən-birə rədd etməməli, əksinə bir daha dərindən
düşünməli, yaddaşımızı ciddi surətdə yoxlamalı və təəssübkeşliyə
yol vermədən, buraxdığımız səhvdə inad etmədən onu düzəltməyə,
həqiqəti bərpa etməyə çalışmalıyıq.
Çünki həqiqət hər şeydən artıq və qiymətlidir.
Əmin olmaq istərdim ki, mənim əziz dostum, görkəmli səhnə
ustadı və teatr xadimi professor Rza Təhmasib, ətrafında mübahisə
gedən məsələnin dramaturgiya və teatr tariximiz üçün böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq, mənimlə razılaşar, bununla da həqiqətin
bərpa edilməsinə kömək edər.
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Abbas Zamanov
filologiya elmləri doktoru,
professor

33 İL soNRA
Azərbaycan komediyasının şah əsəri
“Hacı Qara”nın bu il 120 yaşı tamam
olur. Təxminən bir il sonra isə o, səhnədə həyatının 100 yaşına girəcəkdir.
Lakin illər “Hacı Qara”nı qocalda bilməmişdir. Əksinə illər
ötüb keçdikcə, nəsillər, qərinələr bir-birini əvəz etdikcə “Hacı
Qara” daha da gəncləşir, yeni məna, yeni əhəmiyyət kəsb edir.
Hər bir nəsil “Hacı Qara”dan ibrət dərsi alır: insanı eybəcərləşdirən
mənfi keyfiyyətlərdən uzaq olmaga çağırır.
M.F.Axundovun dramaturji dühasının daha parlaq təzahürü
olan “Hacı Qara”nın ideya-məzmununun əsasını dünya ədəbiyyatının
köhnə dərdi-xəsisliyin, tamahkarlığın, acgözlüyün ifşası təşkil
etsə də, komediyada cərəyan edən digər əhvalatların da dərin
idraki əhəmiyyəti vardır. Biz “Hacı Qara”ya tamaşa edərkən,
birinci növbədə lənbəranlı Hacı Qaranın xəsisliyinə gülürük. Sonra
isə bu gülüş dodaqdan qəlbə keçir, riqqətə gəlir, kədərlənir və düşünürük. Məşhur ədəbiyyat tarixçısı və tənqidçisi F.Köçərlinin
vaxtı ilə işlətdiyi məcazi ifadə ilə desək, göz yaşlarımız yanaqlarımıza
yox, ürəyimizə tökülür. Həmçinin biz “Hacı Qara”ya tamaşa
edərkən ictimai inkişaf tariximizin ibrətamiz mənzərələri, etikpsixoloji normaları ilə tanış oluruq.
Buna görədir ki, Azərbaycan səhnəsinin qüvvətli qollarından
biri olan Naxçıvan teatrında “Hacı Qara” pyesinin 33 illik fasilədən
sonra1 tamaşaya qoyulması təqdirəlayiq bir təşəbbüsdür.
Hər hansısa bir təşəbbüs isə işin başlanğıcıdır, xoş niyyətdir.
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Əsas şərt niyyəti həqiqətə çevirməkdir. Tamaşadan alınan ümumi
təsirə əsaslanaraq, demək olar ki, teatr öz xoş niyyətini həqiqətə
çevirə bilmişdir.
Komediyanın səhnə təcəssümündə diqqəti cəlb edən müsbət
cəhət hər şeydən əvvəl aktyor ansamblının mütəşəkkil və çevik
olmasıdır.
Aktyor ansamblının oyununda xoşagələn cəhətlərdən biri də
budur ki, tamaşada süni gülüş yaratmaq üçün şarja, lüzumsuz hərəkətlərə yol verilmir, gülüş komediyanın özündən, əsərdə cərəyan
edən hadisələrin bədii məntiqindən doğur.
Əlbəttə, bütün bunlar tamaşanın quruluşçu rejissoru, əməkdar
incəsənət xadimi Baxşı Qələndərlinin qayğısı nəticəsində yaranmışdır.
“Hacı Qara” komediyasının tamaşası bir daha göstərir ki, B.Qələndərli
Azərbaycan səhnəsinin özünəməxsus fərdi orijinal üslubu olan
yaxşı rejissorlarından biridir.
Aktyor ansamblının oyunu adama elə gözəl təsir bağışlayır
ki, mən tək-tək aktyorların üzərində dayanmağa, birini o birindən
ayırmağa, üstün tutmağa cəsarət etmirəm. Bununla belə iki roldan
ayrıca bəhs açmaq lazımdır. Bunlardan biri komediyanın baş qəhrəmanı Hacı Qara rolunu ifa edən xalq artisti İsa Musayevin
oyunudur.
Mən İsa Musayevi bir aktyor kimi 40 ildən artıqdır ki,
tanıyıram. Dəfələrlə onun məharətlə yaratdığı tragik və dramatik
səhnə obrazlarına aludəliklə tamaşa etmiş, aktyorluq istedadını
ürəkdən sevmişəm. İsa Musayev səhnəmizdə öz səsi olan usta
aktyorlar nəslinə daxildir. Onun istedadı şəksiz ki, bu tamaşada da
özünü göstərir. İsa Musayev Hacı Qara obrazını xüsusi taktla
yaradır. İsa Musayevin Hacı Qarası Mirzə Fətəlinin Hacı Qarasına
çox yaxındlr.
Lakin İsa Musayevin yaratdığı Hacı Qara obrazından alınan
ümumi təsir göstərir ki, illər boyu tragik və dramatik səhnə
obrazları yaradan aktyorun birdən-birə sırf komik rola, özü də
Hacı Qara kimi məsul bir rola girməsi o qədər də asan olan iş
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deyildir. İsa Musayevin Hacı Qarasının bəzi səhnələrdə komediyadakı
Hacı Qaranın səviyyəsinə yüksələ bilməməsi, görünür ki, bu çətinlikdən irəli gəlir.
Haqqında ayrıca danışmağa ehtiyac duyulan ikinci obraz
aktrisa Zemfira Əliyevanın oynadığı Sona xanım obrazıdır. Zemfira
Əliyeva – Sona xanım təmkinli və cazibəlidir. Sanki bu rol Zemfira
xanımın boyuna biçilib. Onun danışığı, səsi, diksiyası son dərəcə
təbiidir. Zemfira xanımın oyununda zahiri effekt üçün duyulan
cizgilər yoxdur, hər şey öz yerində, hər şey tamaşanın ümumi pafosuna uyğundur.
Naxçıvan teatrının Zemfira Əliyevanın simasında yaxşı
gələcəyi olan istedadlı bir aktrisası vardır. Teatrın kollektivi bu
aktrisanın istedadını qayğı ilə qorumalı və inkişaf etdirməlidir.
Bir neçə kəlmə də rəssam Yuran Məmmədovun tamaşaya
verdiyi bədii tərtibat haqqında danışaq. Rəssamla rejissorun işi
arasında tam həmahənglik vardır. Bütün səhnələrin bədii tərtibatı
müəllifin və rejissorun niyyətinə uyğundur. Bədii tərtibat hadisələrin
səciyyələndirilməsinə, bir sözlə, komediyanın səhnədə mənalandırılmasına yaxından kömək edir.
“Hacı Qara” tamaşası Naxçıvan teatrının son illərdə yaratdığı
ən yaxşı tamaşalardan biridir. Biz inanırıq ki, teatrın kollektivi bu
tamaşanı həmişə eyni yüksəkliklə oynayıb, gələcəkdə daha da
təkmilləşdirəcəklər.
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Lətif Hüseynzadə
filologiya elmləri namizədi,
dosent

sABİR VƏ NAXÇIVAN TEATRI
Naxçıvan teatrı Azərbaycanda sovet
hakimiyyəti qurulmazdan əvvəl gərgin mübarizə yolu keçmişdir. Bu barədə, xüsusən,
1917-1920-ci illər arasında tamaşaya qoyulan əsərlər xalqın artmaqda
olan inqilabi hərəkatına tam cavab vermirdi. Buna görə də Naxçıvan
teatr həvəskarları böyük satirik şairimiz M.Ə.Sabirin və onun ədəbi
məktəbinin davamçıları olan şairlərin əsərlərindən istifadə edirdilər.
1917-ci ilin əvvəllərində Naxçıvan teatrında göstərilən bir tamaşaya əlavə olaraq Ə.Qəmküsarın “Maarif” adlı şeiri xorla ifa
olunduğundan teatr tamaşaları göstərmək müvəqqəti olaraq qadağan
edilir. Lakin teatr həvəskarları ruhdan düşmürlər. Müəllimlər tərəfindən şəhərdəki “Xeyriyyə” məktəbi yanında “El güzgüsü” adlı
yeni bir dram cəmiyyəti təşkil edilir. Bu cəmiyyətin repertuarının
əsasını Sabirin satiraları təşkil edir.
“El güzgüsü” 1917-ci ildə M.F.Axundovun “Hacı Qara”
əsərinin tamaşaya qoyur. Həmin tamaşada kəndli rolunda çıxış
edən, hazırda1 Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında fəaliyyət göstərən
Naxçıvan MSSR əməkdar artisti R.İsfəndiyarlı öz xatiratında qeyd
edir ki, o gün məqsəd həmin tamaşa adı altında Sabir satiraları
əsasında xanların kəndlilərə verdiyi zülmü nümayiş etdirmək idi.
Tamaşada Ağcabədi bazarında Hacı Qaranın dükanı göstərilir.
Bazar adamla doludur. Onların içində beli xəncərli bəylər, mollalar,
tacirlər və başqaları vardır. Bu vaxt səhnənin bir tərəfindən ağanın
“vur-vur” deyə qəzəblə yüksələn səsi eşidilir. Kəndlinin fəryadı
hamının diqqətini cəlb edir:
Ərbab – Vur, vur ki, gətirməyibdir arpa!
Kəndli – İnsan dözəməz bu şarpa-şarpa!
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Ərbab – Vur, vur ki, nə yağ verib, nə qaymaq!
Kəndli – Vurma ki, inəklərim deyil sağ.
Kəndlinin zarıltısı kəsilir. Bazardakı adamlardan biri mülkədara
qarşı nifrətini ifadə etmək üçün həyəcanlı bir səslə Sabirin:
Daşqəlbli insanları neylərdin, ilahi!
Bizdə bu soyuqqanları neylərdin, ilahi!
-misraları ilə başlayan satirasını oxuyur. Onu gözü çeşməkli bir
ziyalı əvəz edir. O, Ə.Qəmküsarın varlıları ifşa edən satirik şerini
deyir. Bundan sonra Hacı Qara öz fəaliyyətinə başlayır.
Din xadimlərinin fitnə və xəyanətlərini xalqa başa salmaq və
bu çirkin sifətləri ifşa etmək məqsədilə “El güzgüsü” C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” pyesini tamaşaya qoymuşdur. “Ölülər” Naxçıvanda 1917-ci ildə Ə.Qəmküsar və görkəmli səhnə xadimi
R.Təhmasib tərəfindən tamaşaya hazırlanmış və göstərilmişdir.
Bu, ruhaniləri qəzəbləndirmiş, “Ölülər” əsərinin Naxçıvanda
tamaşaya qoyulması qadağan edilmişdi. Həmin hadisədən bir neçə
gün sonra Ə.Qəmküsarın və R.Təhmasibin iştirakı ilə “Molla
Cəbi” pyesi tamaşaya qoyulur. Bu tamaşada məqsəd Sabirin din
və din xadimləri əleyhinə yazdığı satiraları təbliğ etmək idi.
Molla Cəbi səhnədə görünür. Bu vaxt “Ölülər” tamaşasındakı
İskəndər mollanın qarşısına gələrək deyir:
Zahida, gəl soyunaq bir kərə paltarımızı,
Çıxaraq zahirə batindəki ətvarımızı.
Tamaşanın başqa pərdəsində bir nəfər ziyalı üzünü kəndliləri
ətrafına toplayıb moizə edən mollaya tutub Sabirin:
Vəz etdiyin inandı, sən inanmadın
-misrası ilə başlanan satirasını deyir. Molla bu əhvalatdan narahat
olur və o da görkəmli şairin:
Vay, vay, nə yaman müşkülə düşdü işim, Allah!
Fəryadıma yet kim, yanıram atəşə, billah!
-misrası ilə başlanan şeirini söyləyir.
Belə açıq və ciddi çıxışlarına görə Naxçıvan xanları və
ruhaniləri 1918-ci ildə “El güzgüsü” cəmiyyətini bağlatdırmağa
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müvəffəq olurlar. Lakin bu da teatr həvəskarlarının mübarizəsini
dayandıra bilmir. Onlar şəhərdəki “Rüşdiyyə” məktəbi yanında
“İmdad” adlı yeni dram cəmiyyəti təşkil edirlər. Bu cəmiyyət “El
güzgüsü”nün ənənəsini daha mübariz şəkildə davam etdirmişdir.
Həmin cəmiyyətin Sabirin satiralarından istifadə etmək yolu da
orijinal idi. Belə ki, deyilən hər bir satira artist tərəfindən məqsədəuyğun olaraq izah və şərh edilirdi.
M.F.Axundov adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının2 artisti,
Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti M.Mirişli öz xatiratında
deyir :
“1919-cu ilin oktyabr ayı idi. Bir gün “İmdad” cəmiyyəti
“Qonşu qonşu olsa, kor qız ərə gedər” adlı əsəri tamaşaya
qoymuşdu. Lakin əsas məqsəd Sabirin satiraları əsasında Naxçıvandakı quldur dəstəsinə baş çəkməyə gəlmiş ingilis generalı
Devini və ona yaltaqlanan yerli varlıları ifşa etmək idi. Məqsəd
baş tutmuşdu. Həmin axşamkı tamaşaya general Devin, Kərim
xan, belləri xəncərli başqa xanlar, bəyzadələr də gəlmişdilər. Pərdə
açıldı. Artist Sabirin “Aqilanə yad et” adlı şerini oxuyub əvvəlcədən
müəyyənləşdirilimiş məqsədə uyğun izah etdi. Sonra başqa bir
artist səhnəyə gəlib Ə.Qəmküsarın “Qoymayaq olsun ki, sahib
ixtiyar İngiltərə!” misrası ilə başlayan satirik şerini oxudu. Bundan
sonra tamaşa dayandırıldı. Qonağın və özlərinin lağa qoyulduğunu
görən Kərim xan: “Çıxış edən aktyorları tutun”, – deyə çığır-bağır
saldı. Lakin tamaşaçıların alqışları onun səsini eşidilməz etdi,
artistləri tuta bilmədilər.
Bu hadisədən sonra “İmdad” cəmiyyəti də bağlanmışdır.
Ancaq bir az sonra “Rüşdiyyə” məktəbinin müəllimləri “Ümid”
adlı dram cəmiyyətini yaratmağa müvəffəq olmuşlar. Bu cəmiyyət
də Sabirin satiralarından istifadə etmək yolu ilə zülmə, ədalətsizliyə
qarşı çıxış etmişdir.
Bütün bunlar onu göstərir ki, xalq şairi M.Ə.Sabir təkcə ədəbiyyat tarixində deyil, həmçinin Azərbaycan teatr tarixində də
özünə məxsus şərəfli yer tutur.
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İsa Həbibəyli
AMEA-nın həqiqi üzvü,
filologiya üzrə elmlər doktoru
professor

CƏLİL MƏMMƏDQuLuZADƏ
VƏ NAXÇIVAN TEATRI
Məlum olduğu kimi maarifçılik hərəkatının ideya-mənəvi
beşiyi məktəb, əsas silahı, hərəkətverici qüvvəsi, təsir vasitəsi isə
teatrdır. Buna görədir ki, milli-ictimai ədəbi fikirdə teatr “bir növ
məktəb” kimi qiymətləndirilmişdir: “Teatr böyüklər üçün bir növ
məktəbdir. Necə ki, uşaqlar məktəbdə gözəl şeylər əxz edirlər, elə
də bizlər teatrımızdan gözəl sifətlər əxz edirik”.1 ,
Cəlil Məmmədquluzadə də teatrın “məktəb rolundan” bəhs
etmiş, səhnənin tərbiyəedici imkanlarını ön mövqeyə çəkmişdir.
Ədibin fikrincə, “hər şey dünyada tərəqqi eləyən kimi, teatrımız
da şəkk yox, tərəqqi edəcək”.2 Çünki millətin mədəni-mənəvi
tərəqqisi bundan çox asılıdır. Buna görə də o, teatr işlərinə məhəl
qoymayanları tənqid etmişdir: “Hələ indiyə kimi müsəlmanların
cümləsi teatr məclisini “oyunbaz məclisi, hoqqabaz yığıncağı”
hesab edir, bu tövr yerlərə getməyi şənlərinə şikəst bilirlər”.3
XIX əsrin 80-90-cı illərində teatr və məktəbin birləşməsinin
mühüm əhəmiyyəti var idi. Bu iki qüvvətli ideoloji mərkəzin eyni
mövqedən fəaliyyət göstərməsi milli şüurun oyanışına, maarifçilik
hərəkatının inkişaf ritminin sürətlənməsinə müsbət təsir göstərmişdir.
Bundan başqa ümumən Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda
milli teatr sənəti məktəb teatrı kimi yaranmışdır. H.Zərdabi və
N.Vəzirovun təşəbbüsü ilə səhnəyə çıxarılan ilk tamaşa M.F.Axundovun “Lənkəran xanının vəziri” əsəri 1973-cü ilin 22 martında
Bakıda realnı məktəbin şagirdləri tərəfindən oynanılmışdır.
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Sonrakı tamaşaların meydana çıxmasında da məktəbin və
müəllimlərin mühüm xidmətləri olmuşdur. “Bakıda olduğu kimi
başqa şəhərlərdə də əsas teatr təşkilatçıları qabaqcıl müəllimlər və
ədiblər idi” 4.
İncəsənətin bu növü Naxçıvanda da “məktəb teatrı” kimi
meydana gəlmiş, ilk tamaşaları müəllimlər hazırlamış və məktəblərdə
göstərmişlər. Məktəb səhnələrində nümayiş etdirilən tamaşaların
böyük əksəriyyəti xeyriyyəçilik məqsədi daşımış, “kasıb uşaqların
nəfinə” oynanılmışdır. Tamaşalardan əldə edilən gəlir də bir qayda
olaraq məktəbin və maarifin ehtiyaclarına xərclənmişdir. Bütün
bunlar isə həm maarifin, həm də milli teatr sənətinin inkişafına
müsbət təsir göstərmişdir.
XIX əsrin 80-90-cı illərində Naxçıvan regionunun müxtəlif
məktəblərində teatr tamaşaları hazırlanıb göstərilmişdir. Maraqlı
cəhətdir ki, məktəb tamaşalarında uşaqlar üçün cəlbedici olsun
deyə əyləncəliliyə, alleqoriyaya meyl göstərilmişdir. Cəlil Məmmədquluzadənin 1889-cu ildə Şərurda pedaqoji fəaliyyətlə məşğul
olarkən “Çay dəstgahı” əsərini alleqorik dram kimi qələmə alması
və şerlə, mənzum şəkildə yazması da məktəb şagirdlərinin yaşı və
dünyagörüşü, maraq dairəsi ilə bağlı idi. Fikrimizcə, cox ehtimal
ki, həmin ildə C.Məmmədquluzadənin işlədiyi məktəbin müdiri
Məmməd bəy Qazıyevin rəhbərliyi ilə oynanılan, bu təhsil ocağında
kasıb şagirdlərin nəfinə qoyulmuş tamaşa da göstərilən məktəbin
müəllimi Cəlil Məmmədquluzadənin “Çay dəstgahı” əsərinin
əsasında hazırlanmışdır5.
Ümumiyyətlə, XIX əsrin 80-90-cı illərində milli teatrın formalaşması ictimai-mədəni mühitin başlıca nailiyyəti idi. Naxçıvan
mühitində maarifçilik hərəkatının bu qolu yerli ziyalıların cəmiyyətin
yeniləşməsi uğrunda apardıqları mübarizəsinin tərkib hissəsi kimi
meydana çıxmışdır. Səksəninci illərin əvvəllərində Eynəli Sultanovun
təşkil etdiyi “Ziyalı məclisi”nin (1882), bunun ardınca onun
rəhbərliyi ilə yaradılmış “Müsəlman (şiə) İncəsənət və Dram Cəmiyyəti”nin meydana çıxması (1883) bu işin daha mütəşəkkil sə-97-

viyyədə təşkilinə səbəb olmuşdur. Bununla belə, Naxçıvan mühitində
mühafizəkar qüvvələr yeniləşmə və tərəqqi meyilləri ilə heç də
asanlıqla barışmamış, həmin sahədəki işlərə maneçilik törətməyə
səy göstərmişlər...
Ümumiyyətlə, Naxçıvan teatrının əsas yaradıcısı kimdir?
Müxtəlif ədəbiyyatlarda həmin suala cavab olaraq Eynəli bəy
Sultanov, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Sadıq Qulubəyov, hətta
Məmmədtağı Sidqinin adları çəkilir. Hər şeydən əvvəl onu qeyd
etmək lazımdır ki, Məmmədtağı Sidqi 1894-cü ildə Naxçıvan şəhərində “Tərbiyə” məktəbini açmaq üçün bura dəvət olunduğundan
on bir il əvvəl əsası qoyulmuş teatrın yaradıcısı da ola bilməzdi.
Heç şübhəsiz, 1852-ci ildən Naxçıvan şəhər ikisinifli məktəbində
ana dili və şəriət müəllimi kimi fəaliyyət göstərmiş Cəlil Məmmədquluzadəyə və Eynəli Sultanova həmin məktəbdə dərs demiş
Mirzə Sadıq Qulubəyovun ilk tamaşalardan etibarən Naxçıvan teatrında özünəməxsus xidməti və rolu olmuşdur. Lakin Naxçıvan
şəhər məktəbini bitirərək həmin məktəbdə şəriət müəllimi işlədiyi
üçün dövrün şərtlərinə görə onun teatr oyunu çıxarmaq təşəbbüsü
irəli sürmək imkanı yox idi. 1828-ci ildə anadan olmuş Mirzə
Sadıq Qulubəyovun 1883-cü ildə 55 yaşı var idi ki, bu yaş həddi də
teatr oyunu çıxarmağa imkan verə bilməzdi. Fikrimizcə, onun
xidməti keçmiş şagirdləri Cəlil Məmmədquluzadə və Eynəli Sultanovun teatr yaratmaq, tamaşa göstərmək təşəbbüslərini dəstəkləməkdən, bu işdə onlara dayaq durmaqdan ibarət olmuşdur. Naxçıvan
teatrında bir çox tamaşaların Mirzə Sadıq Qulubəyovun “vəsatətinə”
görə səhnəyə çıxarılması da bu maarifçi ziyalının mövcud təşəbbüsə
dəstək verən mütərəqqi bir şəxs olduğunu göstərir. Mirzə Sadıq
müəllimin Naxçıvanda göstərilən tamaşalarda heç vaxt heç bir rol
oynamaması, yalnız suflyorluq etməklə kifayətlənməsi də onun
teatrın yaranması baxımından pərdə arxasında qaldığını aydınlaşdırır.
Deməli, Naxçıvan teatrı iki nəfər görkəmli ziyalıdan – Cəlil Məmmədquluzadə və Eynəli Sultanovdan birinin səyi, təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Müşahidələr göstərir ki, Naxçıvanda teatr yaratmaq
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ideyası Eynəli Sultanovun təşkil etdiyi və rəhbərlik etdiyi “Ziyalı
məclisi”, “Müsəlman (şiə) İncəsənəti və Dram Cəmiyyəti”ndə irəli
sürülmüşdür. Repertuarın müəyyənləşməsində isə vəziyyət fərqlidir.
Çünki İrəvan kişi gimnaziyasının tədris proqramlarında ana dili
ikinci dərəcəli fənn sayıldığı və əsasən Avropa dillərinin və Qərb
ədəbiyyatının tədrisinə üstünlük verildiyi üçün 1883-cü ildə yeddiillik
gimnaziyanın üçüncü sinfini bitirmiş Eynəli Sultanovun Azərbaycan
ədəbiyyatından, M.F.Axundovun əsərlərindən məlumatı kifayət
qədər olmaya bilərdi. Cəlil Məmmədquluzadə özü də “hüşyar
dostu” Eynəli Sultanovun “Avropa əhli-qələmlərindən” geniş məlumata malik olduğunu etiraf etmişdir. Cəlil Məmmədquluzadənin
təhsil aldığı Qori Müəllimlər Seminariyasında isə rus dili ilə yanaşı,
ana dili də əsas fənlərdən biri idi. Burada ana dili fənnini Mirzə
Əbdüssəlam Axundzadə, Hüseyn Əfəndi Qayıbov kimi Azərbaycan
ədəbiyyatına yaxından bələd olan, Mirzə Fətəli Axundovu şəxsən
tanıyan müəllimlər tədris edirdilər. Firudin bəy Köçərlinin İrəvan
kişi gimnaziyasında müəllimlik etməsinə gəlincə, onu demək
lazımdır ki, Eynəli bəy Sultanovun “Müsəlman (şiə) İncəsənəti və
Dram Cəmiyyəti”ni yaratdığı 1883-cü ildə o, hələ Qori seminariyasında tələbə kimi təhsilini davam etdirirdi. Firudin bəy Köçərli
1885-ci ildən İrəvanda pedaqoji fəaliyyətə başlamışdı. Qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlmək mümkündür: Naxçıvanda teatr yaratmaq ideyası “Müsəlman (şiə) İncəsənəti və Dram Cəmiyyəti”ni
yaratmış Eynəli Sultanova məxsusdur. Və yaxud bu da ola bilər ki,
həmin təşəbbüs Cəlil Məmmədquluzadə ilə Eynəli Sultanovun
birgə ideyası idi. Çünki Cəlil Məmmədquluzadənin Qori Seminariyasında təhsil alarkən tələbələr tərəfindən hazırlanmış tamaşalarda,
səhnəciklərdə həvəskar aktyor kimi iştirakı təsdiqlənmişdir.7 Bundan
başqa Cəlil Məmmədquluzadə “özündən artıq hüşyar dost” kimi
yüksək qiymətləndirdiyi Eynəli bəy Sultanovdan söz açarkən onu
“mənim səsimə səs verən sirdaşlarından” biri olaraq qeyd etmişdir.
Bu mülahizəyə görə Eynəli bəy Sultanov Mirzə Cəlilin təşəbbüsünə
qoşulmuş və ya ona dəstək vermişdir. Ancaq qəti hökm vermək çə-99-

tindir. Mirzə Cəlil 13 iyul 1925-ci ildə yazdığı bir məktubda 40 il
əvvəli xatırlayarkən “o qədər məni özünə qulaq asdırdın ki, axırda
məni doğrudan da maarif aləminə daxil elədin”8 kəlamları ilə təşəbbüskarlıqda Eynəli Sultanovun da geri qalmadığını etiraf etmişdir.
Bütövlükdə “Müsəlman (şiə) İncəsənəti və Dram Cəmiyyəti”ni
yaratması, teatrın Eynəli Sultanovun yaxşı bələd olduğu Avropa
mədəni hadisəsi sayılması Eynəli Sultanovun Naxçıvanda teatr yaratmaq təşəbbüsünü göstərməsini deməyə daha çox haqq verir. Bununla belə, bizim fikrimizcə, tamaşa üçün repertuarın müəyyənləşməsində C.Məmmədquluzadənin üstün rolu danılmazdır. Əvvəla,
yuxarıda dediyimiz kimi Cəlil Məmmədquluzadə anadilli ədəbiyyata
daha çox bələd idi, M.F.Axundzadəni tanıyan, onun əsərlərini
mütaliə etmiş müəllimlərdən dərs almışdı. İkincisi isə gənc Cəlil
Məmmədquluzadə Qori seminariyasında oxuyarkən səhnəyə çıxmışdı,
müəyyən təcrübəyə malik idi. Və onunla birlikdə seminariyada
ədəbi gecələr təşkil edənlərin sırasında əslən M.F.Axundzadənin
doğulduğu Şəki şəhərindən olan və “qoca dahinin” (C.Məmmədquluzadə) əsərlərini Şəkidə “ipəkqurdu anbarında” tamaşaya qoymuş
Rəşid bəy Əfəndiyev də var idi. Yəni Cəlil Məmmədquluzadənin
Qoridəki müəllimləri Əbdüssəlam Axundzadə və Hüseyn Əfəndi
Qayıbov, tələbə yoldaşı Rəşid bəy Əfəndiyev vasitəsilə Mirzə
Fətəlinin haqqında eşitmək, əsərlərini əldə edib oxumaq imkanı olmuşdur. O, sonralar “ustadi-əziz” kimi böyük ehtiramla yad etdiyi
Mirzə Fətəli Axundzadənin həyatından, komediyalarından və bu
əsərlərin səhnə imkanlarından elə əsaslı şəkildə bəhs etmişdir ki,
ədibin qüdrətli sənətkarın taleyinə və irsinə çoxdan və dərindən
bələd olduğuna heç bir şəkk, yaxud şübhə yeri qalmır: “Mirzə
Fətəlinin komediyalarının türk səhnəsində göstərilməsi əgər bir
böyük tarixdirsə, buna iki şey bais olubdur: biri budur ki, Mirzənin
komediyaları, ümumiyyətlə, xeyli dəyərli əsərlərdir. Elə bir əsərlərdir
ki, onlarla nəinki bizim yox mənziləsində olan səhnəmiz fəxr edə
bilərdi, bəlkə, bir belə pyeslər sair mütəmmədin millətlərin səhnələrini
zinətləndirməyə qabil ola bilərlər. Biri də budur ki, Mirzə Fətəlinin
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komediyalarında Şərq qadını ilk dəfə səhnəyə çıxıbdır, orada danışıbdır, gülübdür, ağlayıbdır və orada birinci dəfə kişilər ilə kişilər
içində izhari-vücud eləyibdir “.9
Deməli, teatr yaratmaq, tamaşa hazırlamaq baxımından Eynəli
bəy Sultanovun “səsinə səs verən”, yaxud onunla həmfikir olan
Cəlil Məmmədquluzadə repertuar üçün M.F.Axundzadənin əsərlərindən birini seçməkdə daha hazırlıqlı idi. Burada bir mətləb də
var ki, Cəlil Məmmədquluzadə Mirzə Fətəlinin elə əsərini seçmişdir
ki, orada qadın azadlığı məsələsi daha cəlbedici şəkildə qoyulmuş
olsun. Çünki Eynəli bəy Sultanov qadın azadlığının qızğın tərəfdarı
idi və necə ki, məlumdur, Cəlil Məmmədquluzadə də “birinci dəfə
arvadları müdafiə edən sözləri Eynəli yoldaşı vasitəsilə məşhur
arvad azadlığı tərəfdarı Con Stüar Milin kitabında”10 görmüşdü.
Bu cəhətdən “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” komediyası
daha münasib idi.
Bu əsərdə Azərbaycan qadınının həyatı və məişəti geniş
planda əks etdirilmişdir. Bundan başqa, “Müsyö Jordan və Dərviş
Məstəlişah” komediyası “Cadugər Məstəlişah” əsəri kimi də
tanınır. Bu mənada Naxçıvanda oynanılan ilk tamaşa kimi qeyd
edilən “Cadust” tamaşasının “Cadugər Məstəlişah” komediyası
olması fikri həqiqətə daha çox uyğundur11.
“Cadust”un “Kimyagər Molla İbrahimxəlil” olması ehtimalı
reallıqla səsləşmir. Əvvəla, “Cadust” ifadəsi ilə “kimyagər” sözü
arasında fonetik yaxınlıq yoxdur. İkincisi isə Mirzə Cəlil və Eynəli
Sultanov üçün qadın azadlığı baxımından “Müsyö Jordan və
Dərviş Məstəlişah” əsəri daha aktual və əhəmiyyətli idi.
Müxtəlif mənbələrdə guya Eynəli bəy Sultanovun Tiflisə gedərək, Mirzə Fətəli Axundovun “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah”
əsərinin üzünü köçürüb Naxçıvana gətirməsinə dair məlumatlar
vardır ki, həmin mülahizələr aşağıdakı səbəblərdən obyektiv deyildir:
1. Bu mülahizəni irəli sürənlər Eynəli Sultanovun Tiflis
klassik gimnaziyasını bitirməsi barədəki yanlış fikirlərə istinad et-101-

mişlər. Belə güman edilmişdir ki, Eynəli bəy Sultanov Tiflis
şəhərində təhsil aldığına görə oradakı ədəbi-mədəni mühitə daha
yaxşı bələd olmuş və bu şəhərdəki tanışları vasitəsilə Mirzə
Fətəlinin əsərinin əlyazma surətini əldə edə bilmişdir. Arxiv
sənədləri Eynəli bəy Sultanovun Tiflisdə oxumadığını, 1880-1886cı illərdə İrəvan kişi gimnaziyasında təhsil aldığını qəti şəkildə
təsdiq etdi.12
2. Həmin mülahizənin tərəfdarları Eynəli bəy Sultanovun
yaşca böyük olduğunu, yəni indiyəqədərki elmi-tədqiqat əsərlərində
göstərildiyi kimi 1862 və ya 1863-cü ildə anadan olduğunu da
nəzərə almışlar. Bu faktları da arxiv sənədləri təsdiq etmədi.
Aşkara çıxardığımız sənədlər əsasında Eynəli bəy Çölübəy oğlu
Sultanovun (Qullarağasıyevin-İ.H.), 5 may 1866-cı ildə dünyaya
gəldiyi də qəti şəkildə müəyyən edildi.13
Naxçıvanda ilk tamaşanın oynanıldığı 1883-cü ildə14 Eynəli
bəy Sultanovun cəmi 18 yaşı var idi və bu yaşda adamın gedibgəlmədiyi, bələd olmadığı şəhərdə əlyazma əldə etmək səviyyəsində
tanışlarının olması inandırıcı görünmür. Əksinə, 1882-ci ildə Gürcüstanın Qori şəhərində müəllimlər seminarıyasında təhsil alan,
hər dəfə Qoriyə Tiflisdən gedib-gəlməli olan Cəlil Məmmədquluzadənin bu şəhərdə müəyyən əlaqələri ola bilərdi. Həm də buna
ehtiyac yox idi. Cəlil Məmmədquluzadə həmin əlyazmanı Qori
seminariyasındakı müəllimlərindən və tələbə yoldaşı, vaxtilə
“Təmsilat”ı Mirzə Fətəli Axundzadənin özündən alıb üzünü
köçürmüş Rəşid bəy Əfəndiyev vasitəsilə daha asanlıqla əldə edə
bilərdi.
Deməli, Naxçıvan teatrının yaradılması ideyası Eynəli Sultanova
məxsusdur. İlk tamaşanın repertuarının müəyyənləşdirilməsində
isə Cəlil Məmmədquluzadənin mühüm rolu olmuşdur.
Daha bir məsələyə də aydınlıq gətirilməsinə ehtiyac vardır.
Müxtəlif mənbələrdə Eynəli bəy Sultanovun XIX əsrin 80-90-cı
illərində Naxçıvanda teatr hərəkatına rəhbərlik etdiyi qeyd olunur.
Sənədlər bu mülahizənin konkretləşdirilməsini tələb edir. Çünki
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aşkara çıxardığımız sənədlər aydın şəkildə isbat edir ki, Eynəli
bəy Sultanov 1886-cı ildə İrəvan kişi gimnaziyasını bitirdikdən
sonra Qars şəhəri “upravasında rütbəsiz məmur”, yaxud “mühüm
işlər üzrə məmur” vəzifələrində çalışmışdır. Eynəli bəyin yaxınları
və qohumları tanınmış publisist İsa Sultan Şaxtaxtinski həmin
dövrdə Qars şəhər bələdiyyəsinin rəisi, “Qars” qəzetinin redaktoru
kimi, Ələkbər Sultanov isə Qars və Xorasan şəhərlərində hərbipolis idarələrində yüksək vəzifələrdə xidmət göstərirdi.15 Onlar
Eynəli bəy Sultanovu da öz ətraflarında Qars şəhərinin idarəetmə
orqanlarında fəaliyyətə cəlb etmişdilər. Bundan sonra 1892-1902ci illərdə isə Eynəli bəy Sultanov İrəvan Quberniyası Dairə Məhkəməsində dəftərxana xidmətçisi, tərcüməçi, məhkəmə katibinin
köməkçisi, məhkəmə katibi, Dairə məhkəməsi prokurorunun köməkçisi vəzifələrində çalışmışdır. Məsafə etibarı ilə uzaqda –
Qarsda və İrəvanda yaşayıb işləməsi və o zamanın nəqliyyatrabitə imkanları onun Naxçıvan şəhərində teatr hərəkatında fəal
iştirakına, yaxud buradakı teatr hərəkatına rəhbərlik etməsinə
imkan verə bilməzdi. Doğrudur o, uzaqda yaşamasına baxmayaraq,
daim Naxçıvanda gedən proseslərlə maraqlanmış, keçmiş dostları
ilə əlaqələri kəsməmiş, buradakı mədəni tədbirlərə dəstək vermişdir.
Hətta 1990-cu ildə Cəlil Məmmədquluzadənin İrəvan Dairə Məhkəməsində işə düzəlməsində də Eynəli Sultanovun böyük rolu olmuşdur. Bununla belə, 1886-cı ildən sonra Eynəli bəyin Qarsda
işə getməsi ilə əlaqədar olaraq teatr hərəkatına rəhbərlik etmək
missiyasını onun məslək dostu, hüşyar yoldaşı Cəlil Məmmədquluzadə həyata keçirmişdir. Deməli, Cəlil Məmmədquluzadə
Naxçıvan teatrının ilk yaradıcılarından, bu sənət ocağının əsasını
qoyanlardan biridir. O, həm də 20 ilə yaxın: 1883-1903-cü illərdə
Naxçıvan teatrında fəaliyyət göstərmiş, təxminən 15 il (18861900-cu illərdə) Naxçıvanda teatr hərəkatına başçılıq etmişdir.
XIX əsrin 80-90-cı illərində Naxçıvan teatrında baş verən bütün
proseslərdə Cəlil Məmmədquluzadə yaxından iştirak etmiş, əksər
məqamlarda həmin proseslərin rəhbəri olmuşdur. Bunlar Naxçıvan
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teatrının yaranmasında və inkişafında Eynəli Sultanovun rolunu
və xidmətlərini qətiyyən azaltmır. Naxçıvanda ilk teatr cəmiyyəti
– “Müsəlman (şiə) İncəsənəti və Dram Cəmiyyəti”ni yaradan,
tamaşa hazırlamaq təşəbbüsü ilə çıxış edən, yerli həvəskarları
qurduğu dram cəmiyyətinin ətrafında birləşdirən yaradıcı şəxsiyyət
kimi Eynəli Sultanovun Naxçıvan teatrının inkişafında xüsusi yeri
vardır. O, 1883-1886-cı illərdə Naxçıvanda oynanılan bir çox tamaşalara rejissorluq etmiş, bəzən hətta suflyor kimi də çalışmışdır.
Cəlil Məmmədquluzadənin teatr müəllimi, teatr üzrə əsas məsləhətçisi
Qori seminarıyası mühitindən sonra konkret olaraq Eynəli bəy
Sultanov olmuşdur.
Cəlil Məmmədquluzadə XIX əsrin 80-90-cı illərində Naxçıvan
teatrında aşağıdakı istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərmişdir:
1. Naxçıvan teatrının əsasını qoyanlardan biri olmuş, bu
sahədə Eynəli bəy Sultanovun səsinə səs vermişdir.
2. Naxçıvan teatrı üçün repertuarın müəyyən olunmasında
həlledici rola malikdir. Mirzə Fətəli Axundzadənin, Nəcəf bəy
Vəzirovun, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin əsərlərinin əldə edilib
tamaşaya qoyulmasında Eynəli Sultanov, Qurbanəli Şərifov, Məmmədtağı Sidqi ilə yanaşı, bəlkə onlardan bir qədər də artıq Cəlil
Məmmədquluzadənın xidmətləri vardır.
3. Cəlil Məmmədquluzadə Naxçıvan teatrının ilk rejissorlarından
biridir. Mirzə Fətəli Axundovun “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah”, “Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər” tamaşalarında
onun rejissorluq fəaliyyəti diqqəti cəlb etmişdir.
4. Böyük ədib Naxçıvan teatrının ilk aktyorlarındandır. XIX
əsrin 80-90-cı illərində Naxçıvanda yerli həvəskarlar tərəfindən
tamaşaya qoyulmuş əsərlərin, demək olar ki, hamısında Cəlil
Məmmədquluzadə müəyyən rolları ifa etmişdir. Əksər tamaşalarda
baş rollarda çıxış etməsi onun xüsusi aktyorluq məharətinə malik
olduğunu göstərir. Belə ki, Cəlil Məmmədquluzadənin Mirzə
Fətəli Axundzadənin “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” komediyasında Müsyö Jordan, “Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər”
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əsərində Molla İbrahimxəlil, “Lənkəran xanının vəziri”ndə Vəzir
rollarında məharətlə çıxış etmişdir. Cəlil Məmmədquluzadənin
baş rolda çıxış etdiyi və rejissorluğu ilə hazırlanmış “HekayətiMolla İbrahimxəlil kimyagər” əsəri Naxçıvanda böyük əks-səda
doğurmuşdu...
5. Bəzi tamaşalarda Cəlil Məmmədquluzadə hətta suflyorun
vəzifələrini də həyata keçirmişdir.
6. Tamaşalara aktyorların cəlb edilməsi, tamaşa heyətinin,
aktyor truppasının müəyyənləşməsində də Cəlil Məmmədquluzadənin
zəhmətləri var idi. O, Naxçıvan şəhərinin təhsil görmüş ziyalı təbəqəsini teatr işinə cəlb edə bilmişdi.
7. Cəlil Məmmədquluzadə tamaşanın göstərilməsi, səhnənin
qurulması üçün yerin, münasib binanın müəyyən olunmasında, bu
işlər üçün razılıq alınması sahəsində də fəaliyyət göstərmişdir.
Onun səyləri nəticəsində Naxçıvanda teatr tamaşaları əksər hallarda
şəhər upravasının deputatı Hacı Nəcəf Zeynalovun evində, Qori
seminariyasının məzunu Əliməmməd Xəlilovun böyük zalında
nümayış etdirilmişdir. Deməli, tamaşalara aktyorların cəlb edilməsi,
rejissorluq, repertuar üçün əsərlərin seçilməsi, münasib binanın
tapılması, razılıq alınması işlərində də Cəlil Məmmədquluzadə
fəallıq göstərmişdir. Digər həmkarları müxtəlif səbəblərdən (başqa
yerə köçmək, Naxçıvandan uzaqda yaşamaq, xəstəlik və s.) 8090-cı illərin müəyyən mərhələlərində (əvvəldən və ya axırda)
Naxçıvan teatrında iştirak etdikləri halda, Mirzə Cəlil ilk tamaşanın
göstərildiyi 1883-cü ildən ta əsrin sonunadək, hətta 1903-cü ildə
Tiflisə köçənədək 20 il teatr hərəkatında ardıcıl olaraq xidmət
göstərmişdir. Buna görə də o, Naxçıvan teatr məktəbinin əsas yaradıcılarından və rəhbərlərindən biridir.
Teatr Cəlil Məmmədquluzadə üçün həm də bədii yaradıcılıq
baxımından məşq rolunu oynamışdır. Ayrı-ayrı müəlliflərin müxtəlif
janrlarında olan dram əsərlərini tamaşaya hazırlamaq, təkrar-təkrar
göstərməklə o, digər qələm dostları ilə birlikdə eyni zamanda
dram sənətinin də qayda-qanunlarına dərindən yiyələnmək imkanı
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qazanmışdır. Az sonra Cəlil Məmmədquluzadənin yeni tipli bir
dramaturq kimi formalaşmasında Naxçıvandakı teatr mühitinin
məxsusi təsiri var idi. Bundan başqa, Cəlil Məmmədquluzadə
üçün maarifçi qüvvələri bir məqsəd uğrunda, vahid cəbhədə birləşdirmək baxımından teatr daha geniş imkanlara malik idi.
Naxçıvan teatrı ayrı-ayrı peşələrdə çalışan, cəmiyyətin müxtəlif
təbəqələrini təmsil edənləri özündə cəmləşdirən mühüm mədəni
mərkəz idi. Göstərilən dövrün əksər tərəqqipərvər adamları,
maarifçi ziyalıları bu mərkəzin ətrafında birləşmişdi. Zamanın
əsas, aparıcı ideyaları da həmin mədəniyyət mərkəzi vasitəsilə
xalqa çatdırılımışdır. Buna görə də Cəlil Məmmədquluzadə teatr
hərəkatına başçılıq etməklə Naxçıvandakı maarifçi qüvvələrə rəhbərlik missiyasını icra etmişdir. Beləliklə, cavan xalq ziyalısı
zamanın mühitinə təsir göstərə biləcək aparıcı ideyalarını, ən
zəruri mətləblərini, münasib mübarizə metodlarını müəyyənləşdirmək
funksiyasını da müəyyən etməli olmuşdur. Bütövlükdə Naxçıvan
teatrı Cəlil Məmmədquluzadəni gələcək yaradıcılıq işinə və təşkilatçılıq fəaliyyətinə hazırlamaqda müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Bundan başqa, Cəlil Məmmədquluzadənin və maarifçi müasirlərinin
səmərəli fəaliyyəti sayəsində qısa müddətdə Azərbaycan teatrının
Naxçıvan məktəbi formalaşmışdır. Sənətşünasların etiraf etdiyi
kimi “Azərbaycanda teatr hərəkatının başlanğıcı Naxçıvanla
bilavasitə əlaqədardır... Naxçıvan teatrı başqa teatr mərkəzlərinə
nisbətən milli teatr hərəkatında daha güclü mövqe tutmuş və
Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafına səmərəli təsir göstərmişdir...
Naxçıvan teatrının ümummilli teatr hərəkatında mühüm rol
oynaması onun müstəqil mövqeyə malik olduğunu da aydın sübut
edir.”16
Beləliklə, Cəlil Məmmədquluzadə Naxçıvan teatrının yaradıcılarından biri, əsas təşkilatçısı və başlıca hərəkətverici qüvvəsi
idi. O, görkəmli sənət adamı olmaqdan başqa, həm də Azərbaycanda
ilk milli teatr xadimlərindən biridir. Böyük ədibi ədəbiyyata, bədii
yaradıcılığa aparan yollar da teatrdan keçmişdir.
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Sonrakı mərhələdə Cəlil Məmmədquluzadənin əsərləri bütün
dövrlərdə Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.
Azərbaycanın digər teatrları ilə müqayisədə Cəlil Məmmədquluzadənin əsərləri Naxçıvan teatrında daha çox oynanılmışdır.
XX əsrin əvvəllərindən etibarən bizim günlərədək Naxçıvan
teatrında Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin tamaşaları əsasında
bir neçə rejissor və aktyor nəsilləri yetişib formalaşmışdır. Böyük
ədibin dram əsərləri bütün dövrlərdə aktual və müasir səslənmlş,
xalqın maariflənməsinə və inkişafına uğurla xidmət etmişdir.
Naxçıvanda fəaliyyət göstərmiş “El güzgüsü” cəmiyyətinin
təşkilatçılığı ilə 1917-ci ildə tamaşaya qoyulan Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” tragikomediyası Azərbaycan teatr tarixində silinməz izlər buraxmışdır. Tamaşada kefli İskəndər rolunu Rza
Təhmasib, Şeyx Nəsrullah rolunu isə Əliqulu Qəmküsar böyük
məharətlə yaratmışdılar. Kərbəlayi Fatma rolunda Ələkbər Qərib
Abbasov, Nazlı rolunda Mirhəsən Mirişli çıxış etmişdir. Əli
Xəlilovun səhnədə canlandırdığı Mir Bağır ağa, Rza İsfəndiyarlının
yaratdığı Şeyx Əhməd obrazları teatr tarixinə iz salmışdır. Tamaşaya
tərtibat vermiş istedadlı rəssam Bəhruz Kəngərli səhnədə “Ölülər”
mühitini realistcəsinə canlandırmağa müvəffəq ola bilmişdir.
Sovet hakimiyyəti illərində Naxçıvan teatrında daha çox
ideoloji xarakterli əsərlər tamaşaya qoyulduğundan 20-30-cu
illərdə Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinə müraciət olunması
arxa plana keçmişdir. Naxçıvan teatrına Musiqili Dram Teatrı
statusu verilməsi də Mirzə Cəlilin əsərlərinin səhnəyə çıxarılmasını
müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırmışdır. Nəhayət, Böyük Vətən
müharibəsi dövrü teatr və dramaturgiyadan qəhrəmanlıq və faşızmə
nifrət mövzusunu ön müvqeyə çəkməyi tələb etdiyi üçün bu mərhələdə yenə də Cəlil Məmmədquluzadənin pyesləri repertuardan
kənarda qalmışdır. XX əsrin 60-cı illərindən etibarən ümumən
Azərbaycan teatrında, o cümlədən Naxçıvan teatrında yenidən
Cəlil Məmmədquluzadə dramaturgiyasına qayıdış prosesi başlanmışdır. Görkəmli rejissorlar Mehdi Məmmədov, Tofiq Kazımov
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Bakı teatrlarında ustad dramaturqun əsərlərini fərqli quruluşlarda
tamaşaya qoymuşlar. Teatrlar Cəlil Məmmədquluzadənin ölməz
əsərləri vasitəsilə əslində örtülü şəkildə sovet cəmiyyətinin
ziddiyətləri və çətinliklərini göstərməyə səy edirdilər. Bundan
başqa, Cəlil Məmmədquluzadənin əsərləri ümumiyyətlə həyatın
və insanın gerçək simasını təqdim etməyə də şərait yaradırdı.
Buna görə də digər teatrlarda olduğu kimi XX əsrin 60-80-ci
illərində Naxçıvan teatrında da Cəlil Məmmədquluzadənin dramaturji
irsinə ardıcıl olaraq müraciət edilmişdir. Bu cəhətdən görkəmli rejissorlar Azərbaycan SSR əməkdar artisti Vəli Babayevin və
əməkdar incəsənət xadimi Baxşı Qələndərlinin xidmətləri yüksək
qiymətə layiqdir. Cəlil Məmmədquluzadənin “Çay dəstgahı”
alleqorik dramı, “Ölülər” və “Dəli yığıncağı” tragikomediyaları
istedadlı səhnə xadimi Vəli Babayevin rejissorluq bioqrafiyasına
yazılmışdır. Ədibin “Çay dəstgahı” alleqorik dramı Azərbaycan
teatrı tarixində məktəb tamaşası nəzərə alınmazsa, ilk dəfə professional səviyyədə Naxçıvan teatrında, bu teatrın ayrılmaz tərkib
hissəsi olan Cavid Poeziya Teatrında səhnəyə çıxarılmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatında birinci uşaq pyesi olan bu əsər keçən əsrin
səksəninci illərində Naxçıvan səhnəsində “kimdir günahkar”
sualına dramatik cavab kimi səsləndirilmişdir. İstedadlı və təcrübəli
rejissor Vəli Babayev tamaşanın əyləncəli sujeti içərisində ciddi
ictimai mətləbləri ifadə etməyi bacarmışdır. Tamaşada maska
teatrının imkanlarından da yerli-yerində istifadə olunmuşdur. Yeri
gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, “Çay dəstgahı” əsəri müstəqillik
illərində Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında da uğurla tamaşaya
qoyulmuşdur17.
Əməkdar artist Vəli Babayevin yozumunda Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” tragikomediyası mövcud cəmiyyətlə əlaqəli
şəkildə tamaşaçıya təqdim edilmişdir. Səhnədə ölülər mühiti
nəhəng bir hörümçək toru şəklində ifadə olunmuşdur. Rejissora
görə, kefli İskəndərin əsas vəzifəsi təkcə xalqı Şeyx Nəsrullahın
xofundan deyil, bütövlükdə cəmiyyəti sarmış əsarət torundan xilas
-108-

etməkdən ibarətdir. Vəli Babayev o zaman üçün xüsusi çətinliklər
törədə bilən bu mətləbin münasib səhnə həllinə nail olmaqdan
ötrü zahiri fon kimi dinə və mövhumata qarşı mübarizə effetktindən
bacarıqla faydalanmışdır.
“Dəli yığıncağı” tragikomediyasının səhnə təqdimatında da
Vəli Babayev cəmiyyətlə əlaqəli mətləblərin idarə olunmasına
səy göstərmişdir. Doğrudur, rejissor bu əsəri tam keçmiş sovet hakimiyyətinin reallıqları kimi tamaşaçıya çatdıra bilməmişdi. XX
əsrin 80-ci illəri üçün bu tip yozum heç də mümkün deyildi.
Bununla belə, “Dəli yığıncağı” tamaşasında cəmiyyətdəki çaşqınlıq,
anlaşılmazlıq, mənəvi eybəcərlik halları diqqət mərkəzinə çəkilmişdir.
Rejissor zahirən mövzunu tarixi aspektdə təqdim etməklə özünün
mövcud cəmiyyətlə əlaqədar düşüncə və qənaətlərini ifadə edə
bilmişdi. Bütün bunlar həm də Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin
bütün dövrlər üçün aktuallıq və müasirliyini də təsəvvür etməyə
imkan verir.
Ümumiyyətlə, Vəli Babayev görkəmli cəmiyyətşünas rejissor
idi. Böyük səhnə xadimi S.Stanislavski məktəbinə mənsub olması
onun cəmiyyətlə bağlı fikirlərini şərti vasitələrlə ifadə etməsinə
şərait yaratmışdır. “Müasir teatrın yüksək tələbləri ilə yaşayan”18
Vəli Babayevin Cəlil Məmmədquluzadə sənətinə münasibəti
teatrda ənənə ilə novatorluğun qarşılıqlı əlaqəsinin mühüm
yaradıcılıq nailiyyətləri qazanmaqdakı rolunu və əhəmiyyətini
aydın şəkildə nümayiş etdirir.
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Baxşı
Qələndərli XX əsrin 80-ci illərində Cəlil Məmmədquluzadənin
“Anamın kitabı” əsərini cəmiyyətdəki xaosun qarşısının alınması,
birlik və sabitliyin möhkəmləndirilməsi ideyası ilə səhnəyə çıxarmışdır. Zamanın tələbi nəzərə alınmaqla dramaturji mətndə ana
xətti təşkil edən milli birlik, azərbaycançılıq ideyaları tamaşada
qabardılmamışdır. Buna baxmayaraq, diqqətcil tamaşaçı “Anamın
kitabı” tamaşasında söhbətin vətəndən və onun övladlarından getdiyini duymamış deyildi. Müstəqillik ərəfəsində “Anamın kitabı”
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tamaşasının meydana çıxması Naxçıvan teatrının vətənpərvərlik
və millilik istiqamətindəki səmərəli axtarışlarının bəhrəsi idi. Bir
qədər sonra 1992-ci ildə gənc quruluşçu rejissor Vaqif Əhmədov
Naxçıvan teatrında “Anamın kitabı” əsərini milli birlik və ölkəni
yad təsirlərdən qorumaq ideyası əsasında tamaşaçıya təqdim
etmişdir. Bu tamaşada ölkədə gedən milli azadlıq hərəkatı dalğasının
əks –sədası eşidilməkdə idi. Nəhayət, Naxçıvan Dövlət Universitetinin
müəllimi Gülxarə Əhmədova “Anamın kitabı” əsərini bu ali
məktəbin Tələbə Teatr Studiyası üzvlərinin iştirakı ilə azərbaycançılıq
məfkurəsinin, dövlət müstəqilliyi ideyasının real və təbii əkssədası səviyyəsində səhnədə canlandırmışdır. Tamaşaçı bu tamaşada
“Anamın kitabı”nın geniş mənada Azərbaycanın tale kitabı olduğunu
tam yəqin edə bilir. Rejissorun Cəlil Məmmədquluzadənin azərbaycançılığın manifesti kimi səsləşən məşhur “Azərbaycan” məqaləsini uyğun məqamda dramaturji mətnə əlavə etməsi və böyük
uğurla səhnədə səsləndirməsi tamaşanın ruhundakı azərbaycançılıq
və milli birlik idealını daha da qüvvətləndirir.
Ötən əsrin səksəninci illərində Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında
əməkdar incəsənət xadimi Əliqismət Lalayevin tamaşaya qoyduğu
“Keçən günlər” orijinal səhnə əsəri kimi diqqəti cəlb edir. “Keçən
günlər” tamaşası Cəlil Məmmədquluzadənin “Kişmiş oyunu” və
“Kamança” pyesləri əsasında hazırlanmışdır. Hər iki əsər rejissor
traktovkasında vahid sujet əsasında birləşdirilmiş, bir yerdə səhnəyə
çıxarılmışdır. Bu tamaşa “Kişmiş oyunu” və “Kamança” pyeslərinin
Azərbaycanda birinci səhnə təcəssümü kimi də mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Rejissor həmin tamaşa vasitəsilə lokal və etnik münaqişələr
zəminində vətənpərvərlik ideyalarını diqqət mərkəzinə çəkmişdir.
Müstəqillik illərində Cəlil Məmmədquluzadənin “Qurbanəli
bəy” əsəri və “Dəli yığıncağı” tragikomediyası da Naxçıvan
teatrında tamaşaçılara çatdırılmışdır. “Qurbanəli bəy” əsərini Faiq
Musayev, “Dəli yığıncağı”nı isə Azərbaycan Respublikasının xalq
artisti Kamran Quliyev tamaşaya qoymuşdur. Hər iki rejissor yaddaqalan səhnə tərtibatı, orijinal rejissor yozumları, maraqlı aktyor
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heyəti ilə müasir tamaşaçının marağına və tələbatına uyğun
ideyaları ön mövqeyə çəkə bilmişdir.
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında 2000-ci ildə oynanılmış “Qurbanəli bəy” tamaşasında Cəlil Məmmədquluzadənin
eyniadlı hekayəsi ilə yanaşı, “Quzu”, “Nigarançılıq” kimi hekayələrinin motivlərindən də yaradıcı şəkildə istifadə olunmuşdur.
Rejissor Azərbaycan xalqının mənəvi zənginliyi və ayıqlığı məsələsini, vətənpərvərlik və müstəqillik notlarını ana xətt kimi qəbul
etmiş, Cəlil Məmmədquluzadənin milli mətləblər üstündə köklənmiş
əsərləri vasitəsilə müasir düşüncəni formalaşdırmağa nail olmuşdur.
Xüsusən, Qurbanəli bəy obrazına səhnə həlli baxımından rejissorun
yanaşması böyük ədib Mirzə Cəlilin qayəsinə və müstəqillik dövrü
Azərbaycan tamaşaçısının tələbatına cavab verir. Bu tamaşada
Qurbanəli bəy ayıq, qeyri xalqların yanında sınmayan, öz məmləkəti
ilə öyünən bir şəxs kimi təqdim olunur. Bu isə keçmiş sovet ədəbiyyatındakı istismarçı sinfin nümayəndəsi kimi damğalanan bəy
obrazlarına olan yanaşmadan fərqli bir baxışın ifadəsidir. Fikrimizcə,
məsələyə belə baxış və onun uğurlu səhnə həlli tamaşanın rejissorunun nailiyyətidir.
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında 2005-ci ildə
tamaşaya qoyulmuş Cəlil Məmmədquluzadənin “Dəli yığıncağı”
tragikomediyasının bir əsər kimi mövzusu və ideyası haqqında iki
fikir mövcuddur. Birinci fikir bundan ibarətdir ki, Cəlil Məmmədquluzadə bu əsərin mövzusunu XIX əsrdə Cənubi Azərbaycanda
baş vermiş əhvalatdan götürmüşdür. Bu halda “Dəli yığınacağı”nın
ideyası mövhumat və cəhalət əleyhinə mübarizə kimi təqdim
olunur. İkinci mülahizəyə görə Mirzə Cəlil “Dəli yığıncağı” tragikomediyasında örtülü vasitələrlə sovet hakimiyyətinin başlanğıc
illərində Azərbaycan ictimai mühitindəki eybəcərlikləri, daxili çürüklük və mənəvi iflası göstərmək istəmişdir. Hətta bu mülahizənin
təmsilçilərinin fikrincə, əsərdəki Həzrəti Əşrəf sovet imperiyasının
ümumiləşmiş ifadəsidir. Yerli xalqın dilində “pul” kəlməsindən
başqa heç nə bilməyən bu obraz sovet dövlətinin müstəmləkəçilik
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siyasətinin daşıyıcısıdır. “İkincilər” “Dəli yığıncağı”ndakı xalqın
dilini başa düşməyən Lalbyuz obrazının sovet dövründə Azərbaycana
rəhbər kimi göndərilmiş bolşevik S.M.Kirovun prototipi olduğunu
iddia edirlər. Belə olduqda rənglər daha da tündləşir, əsərin ictimai
mahiyyəti daha da artır və dərinləşir. Bəlli olur ki, Cəlil Məmmədquluzadə ümumiləşmiş halda sovet cəmiyyətini, yaxud sosialist
Azərbaycanını “dəli yığıncağı” adlandırmışdır. Hər iki halda əsərdə
cəhalətə qarşı mübarizə motivi vardır. Birinci məqamda cəhalət
Azərbaycanın feodal məntiqinin nəticəsi, ikinci halda isə sovet
dövründə hakim rejimin məqsədlərinə çatmaq üçün istinad etdiyi
başlıca amil kimi meydana çıxır. Tarixi planda, yaxud ictimaisiyasi müstəvidə təqdim edilməsindən asılı olmayaraq, yazıçının
təlqin etmək istədiyi əsas ideya mənsub olduğu xalqı “dəli
yığıncağı”nın girdabından xilas etməyə səy göstərməkdən ibarətdir.
Sovet hakimiyyətinin sərt rejimi dövründə “Dəli yığıncağı”nı həm
çoxplanlı mürəkkəb psixoloji əsər kimi, daha çox isə pyesdə
mövcud rejimə qarşı etiraz notlarının olduğuna görə uzun müddət
tamaşaya qoymaq mümkün olmamışdır. Nəhayət, 1978-ci ildə
görkəmli teatr xadimi, professor Mehdi Məmmədov “Dəli
yığıncağı”nı səhnəyə çıxaranda əsərdə cərəyan edən hadisələrin
sovet dövründən qabaq baş verməsi motivi kara gəlmişdi. Və
“Dəli yığıncağı”nı mənəvi-psixoloji planda tamaşaya qoyan Mehdi
Məmmədov əsərdə təsvir olunan faciələrdən xilas olmağın yolunun
şüurlarda, mənəviyyatda çevriliş etməkdən ibarət olduğunu
göstərmək istəmişdir. O vaxt rejimin qüvvətli vaxtında “Dəli yığıncağı”nı tamaşaya qoyarkən bundan özgə çıxış yolu barədə düşünmək də mümkün deyildi. Bu gün müstəqillik mərhələsində
“Dəli yığıncağı”na müraciət ilk növbədə keçdiyimiz kəşməkəşli
yolun iztirablı mənzərəsinin fonunda milli-mənəvi özünüdərk proseslərini dərinləşdirmək məqsədi daşıyır. Digər tərəfdən isə Cəlil
Məmmədquluzadənin əsərdə məharətlə təqdim etdiyi özgə millətdən
olan başçının, gəlmə rəhbərin, yaxud ögey, yad xilaskarın timsalında
ölkəmizdə qazanılmış milli müstəqilliyin qədrini bilməyə, müstəqil
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dövlətimizi yad əllərdən qorumağa çağırış məntiqi qüvvətli şəkildə
səsləndirilir. Buna görə də Azərbaycan Respublikasının xalq artisti
Kamran Quliyev Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrında 2005-ci ildə “Dəli yığıncağı” tragikomediyasına yeni baxışlar bucağından müraciət edərək sadəcə mənəviyyatlarda deyil, ümumən cəmiyyətə münasibətdə dəyişikliyin
zəruriliyi ideyasını önə çıxarmışdır. Çünki indi məsələyə bu prizmadan yanaşmaq üçün zaman yetişmişdir. Yəni Həzrəti Əşrəf
kimi yad məmləkətdən gəlmiş süni nüfuz sahiblərinin, Lalbyuz
kimi millətin dilini bilməyən “xilaskarların” əsaslandığı sovet cəmiyyəti artıq tarixin arxivinə keçmişdir. Hazırda başlıca vəzifə
əldə edilmiş milli müstəqilliyin daha da möhkəmləndirilməsinə
xidmət etməkdən ibarətdir...
Göründüyü kimi Azərbaycan teatrının inkişafında xüsusi yeri
olan Naxçıvan teatrının ilkin formalaşmasında Cəlil Məmmədquluzadə şəxsən iştirak etmiş, möhkəm və etibarlı bünövrənin hazırlanmasında mühüm xidmətlər göstərmişdir. XIX əsrdən etibarən
Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin tamaşaya qoyulması Naxçıvan
teatrında yeni aktyor nəsillərinin formalaşmasına, rejissor işinin
inkişafına böyük təkan vermişdir.
Cəlil Məmmədquluzadənin dramaturgiyası Naxçıvan teatrı
üçün məktəb funksiyasını uğurla yerinə yetirmişdir. Bundan başqa,
ustad ədibin əsərlərinin Naxçıvan teatrındakı səhnə təcəssümü
həmişə bütün tarixi proseslərdə milli düşüncənin, insanın milli
mənəvi özünüdərkinin daha da dərinləşməsinə, cəmiyyət həyatının
yeniləşməsinə və inkişafına xidmət etmişdir. İnanırıq ki, Azərbaycanda böyük sənət məbədi kimi yüksək ad-san qazanmış, şərəfli
inkişaf yolu keçmiş Naxçıvan teatrı bundan sonra da adını daşıdığı
ölməz sənətkarın böyük idealarını xalqa çatdırmaqla ölkəmizə,
dövlət müstəqilliyimizin möhkəmlənməsinə özünün təsirini və
köməyini göstərəcəkdir.
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Fəxrəddin Cəfərov
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

NAXÇIVAN TEATRI
1920-1940-cı İLLƏRDƏ
Naxçıvan teatrının tərəqqi və inkişaf
dövrü keçən əsrin 20-ci illərindən sonra
başlanmışdır. Naxçıvanda sovet hakimiyyətinin ilk günlərindən Naxçıvan İnqilab Komitəsi teatrın
bərpası və inkişafına xüsusi diqqət yetirmişdir. Çox keçmədən həvəskarlardan ibarət dram dərnəyi yaradılmışdır.
Yeni yaranmış dram dərnəyinin tərkibi H.Səfərov, H.Mahmudov,
R.İsfəndiyarlı, Ə.Abbasov, S.Allahverdiyev, M.Mirişli, H.Mahmudov,
Ə.Rzayev, M.Cəlalov, R.Vəzirov, C.Zülfüqarlı, Ə.Cəfərov, A.Sultanov,
S.Səbri, A.Qasımov, A.Abuzərli və başqalarından ibarət idi.
İlk illərdən Naxçıvan teatrı savadsızlığa, çadraya, dini-xurafata
və feodal-patriarxal qanun-qaydalara qarşı mübarizəyə başlamışdır.
Məhz buna görə də əhali teatra böyük maraq göstərir, yeni teatr
tamaşalarına baxmağa can atırdı.
1921-ci ilin axırlarında Naxçıvanın fövqəladə komissarı B.Vəlibəyovun təşəbbüsü ilə Naxçıvanda qadınlar truppası tərəfindən
“Arşın mal alan” komediyası tamaşaya qoyularaq Naxçıvan qadınlarına göstərilmişdir. Tamaşanın rejissoru Həsən Səfərli, suflyoru
isə Əliquluağa Sultanov olmuşdur.
1921-1922-ci illərdə Naxçıvan teatrında N.V.Qoqolun “Evlənmə”, S.S.Axundovun “Laçın yuvası”, Ü.Hacıbəyovun “Məşədi
İbad”, M.F.Axundovun “Hacı Qara”, “Əsli və Kərəm”, “Leyli və
Məcnun”, “Aşıq Qərib”, “Şah Abbas və Xurşudbanu” və sair
əsərlər tamaşaya qoyulmuşdur.
Naxçıvan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Xalq Komissarları
-114-

Sovetinin 1922-ci il 21 yanvar tarixli qərarı ilə Naxçıvan teatrına
Naxçıvan Türk Dram Teatrı adı verilmişdir. Naxçıvan Maarif Komissarlığına bu teatrı mükəmməl şəklə salmaq və maddi cəhətdən
təmin edərək daimi truppa saxlamaq üçün lazımi vəsait verilmişdir.
Qərarla əlaqədar olaraq Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən
verilmiş 8 fevral 1922-ci il tarixli əmrlə Naxçıvan ölkəsində bütün
teatr işlərini idarə etmək üçün sənayeyi-nəfisə şöbəsi yaratmaq
(Dövləti teatrolar direktoriyası) qərara alınır. Həmin şöbəyə Həsən
Səfərov sədr, Həmid Mahmudov və Əli Xəlilov üzv təyin olunurlar.
Şöbənin üzvlərinə tapşırılır ki, təcili surətdə teatr işlərini idarə
etmək üçün xüsusi nizamnamə tərtib etsinlər.
1922-ci ilin mart ayının 24-də Naxçıvan Ölkəsinin Gənclər
İttifaqının aktyorları tərəfindən Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan”
operettası tamaşaya qoyulur. Tamaşada M.Tahirzadə (Əsgər), Əbdülsəməd Mollazadə (Vəli), Əkbər Rzayev (Süleyman), Həmid
Mahmudov (Sultan bəy), Tanya Poqosova (Gülçöhrə), Fərhad Zamanbəyov (Telli) rollarında çıxış etmişlər. 1923-cü ildə Naxçıvan
Xalq Maarif Komissarlığının təşəbbüsü ilə bərbad vəziyyətdə olan
Naxçıvan teatrının binası əsaslı surətdə təmir edilir və Naxçıvan
MSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə ona Dövlət Dram
Teatrı adı verilir. Teatrın repertuarına “Pəri Cadu”, “Laçın yuvası”,
“Pəhləvanani-zəmanə”, “Ağa Məhəmməd şah Qacar”, “Arşın mal
alan”, “Məşədi İbad”, “Əlli yaşında cavan” pyesləri salınır.
26 iyun 1923-cü ildə Azərbaycanın böyük səhnə ustası, aktyor
və rejissoru Abbas Mirzə Şərifzadə ilə bərabər Mərziyə xanım,
Tanailidi və İsmət xanım Naxçıvana qastrola gəlirlər. Bu gəliş
Naxçıvan zəhmətkeşlərinin böyük marağına səbəb olur. Bir aydan
artıq Naxçıvanda qalan A.M.Şərifzadə yerli aktyorların iştirakı ilə
C.Cabbarlının “Aydın”, H.Cavidin “İblis” və “Şeyx Sənan”, Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” əsərlərini tamaşaya qoyur. Tamaşada
keşişi Teymur Qasımov, Serqonu Əli Xəlilov, Şeyx Kəbiri Rza İsfəndiyarlı, Zəhranı İsmət xanım, Nina- Tanailidi ifa edirlər.
Görkəmli rejissorun hazırladığı digər tamaşalar- “Aydın”,
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“Məşədi İbad”, “İblis” haqda mətbuat müsbət rəy yazmışdır.
“Aydın” tamaşasında A.M.Şərifzadə Aydını, Mərziyə xanım Davudova isə Gültəkin rolunu ifa etmişlər. A.M.Şərifzadə həmçinin
“Arşın mal alan” tamaşasında Sultan bəy, Mərziyə xanım isə
Cahan xala rolunda çıxış etmişlər.
Qastrol günlərində Naxçvan teatrında zəhmətkeşlərə göstərilən
məzmunlu tamaşalara və eyni zamanda Naxçıvan Dövlət Dram
Teatrının bərpa və tərəqqisinə böyük əmək sərf etdiyinə görə
A.M.Şərifzadə Naxçıvan Ölkə İcraiyyə Komitəsinin 19 iyul 1923-cü
il tarixli qərarına əsasən qızıl qol saatı ilə mükafatlandırılmışdır.
7 yanvar 1924-cü ildə Xalq Maarif Komissarlığının əmri ilə
Naxçıvan Ölkə Teatr Komitəsi təşkil edilir. Qafar Babayev komitəyə
sədr təyin olunur.
Teatrda yaradıcılıq işlərinin səviyyəsini daha da yüksəltmək
üçün 1924-cü ilin may ayında görkəmli sənətkar Kazım Ziya
Naxçıvana dəvət olunur. Xalq Maarif Komissarlığının 20 may 1924-cü
il tarixli əmri ilə Kazım Ziya Naxçıvan teatrının yenidən qurulması
işinə səfərbər olunur. O, teatrın repertuarının zənginləşdirilməsinə
və yeni aktyor qüvvələrinin teatra cəlb olunmasına böyük əmək sərf
edir. Doğrudur, Kazım Ziya Naxçıvan teatrında cəmi bir mövsüm
işləyir, lakin teatrın gələcək inkişafı üçün yeni cığır açır. Həmin il
Zina Budaqova və Nadirə Rzayeva səhnəyə gəlirlər. Əlbəttə, o
zaman azərbaycanlı qadın aktyorların səhnəyə gəlməsi böyük hadisə
idi. Bununla teatr qadın aktyorlarının olmaması üzündən oynanıla
bilməyən tamaşaları yenidən göstərməyə başlayır. Nadirə Rzayeva
teatrda az işləyir. Amma Zina Budaqovanın teatrımızın inkişafında
müəyyən xidmətləri olub. O, işlədiyi müddətdə Gültəkin (“Aydın”),
Dezdemona (“Otello”), Xumar (“Şeyx Sənan”), Ofeliya (“Hamlet”),
Firəngiz (“Oqtay Eloğlu”) və sair kimi çox məsuliyyətli və xaraktercə
mürəkkəb rolların öhdəsindən bacarıqla gəlmişdir.
Kazım Ziyanın rejissorluğu ilə Naxçıvan səhnəsində ilk dəfə
Mcedaşvilinin “Qaçaq Kərəm” dramı tamaşaya qoyulmuşdur. Tamaşada əsas rolları oynayan aktyorlar yaddaqalan, maraqlı obrazlar
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yaratmışlar. Buna görə də “Qaçaq Kərəm” müvəffəqiyyətli bir
tamaşa kimi uzun illər Naxçıvan teatrının repertuarında qalmışdır.
1924-cü ildə Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında yerli aktyorlar
tərəfindən H.Cavidin “Şeyda” dramı tamaşaya qoyulmuşdur. Tamaşada Şeyda rolunu Həsən Səfərov, Məcid Əfəndi rolunu Əli
Xəlilov, ikinci mürəttib rolunu Cabbar Əliyev, Qara Musa rolunu
Kazım Ziya oynamışdır.
1924-1926-cı illərdə Naxçıvan teatrında göstərilən tamaşaların
afişalarına nəzər yetirək. Bu afişalardan biri (afişada yazıldığı
kimi göstəririk) 3 aprel 1926-cı il tarixdə, şənbə günü Tiflis Türk
Dram Teatrının aktyorlarından S.Mövləvi və Hüseynovun (adı
göstərilməyib) iştirakı ilə bu mövsümdə birinci dəfə olaraq təntənəli
bir surətdə mövqeyi-tamaşaya qoyulacaq Üzeyir Hacıbəyovun
hər yerdə şöhrət qazanmış operası “Leyli və Məcnun” (6 pərdədə).
Məcnun rolunu ifa edəcək S.Mövləvi, rejissor H.Səfərli, müdiriməsul Ə.Xəlilov.
İkinci bir afişada 6 avqust 1926-cı il tarixdə bu aktyorların
iştirakı ilə Ü.Hacıbəyovun “Əsli və Kərəm” əsərində Kərəm
rolunda S.Mövləvi, Əsli rolunda isə Gülbahar xanımın oynayacağı
göstərilmişdir. Tamaşanın rejissoru Həsən Səfərli olmuşdur.
1926-1927-ci il mövsümündə Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının
repertuarında “Azadlıq günəşi”, “İki kələkbaz”, “Aydın”, “Daşım-daşım”, “Anamın kitabı”, “Pəri Cadu”, “Əsli və Kərəm”,
“Uçurum”, “Şah Abbas və Xurşidbanu”, “Leyli və Məcnun”,
“Şeyx Sənan”, “Hümmət ağa”, “Oqtay Eloğlu”, “Axşam səbri
xeyir olar”, “Arşın mal alan” və sair əsərlər əsas yer tutmuşdur.
1928-1929-cu illəri Naxçıvan teatrının yüksəliş dövrü adlandırmaq olar. Çünki bu illərə qədər teatrın yaradıcı kollektivi
müəyyən təcrübə qazanmış və yeni istedadlı gənclər hesabına
xeyli möhkəmlənmişdi. S.Mövləvi Tbilisi Türk Dram Teatrından
Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında baş rejissor vəzifəsində işləməyə
dəvət edilmişdir. O, Naxçıvan teatrında M.F.Axundovun “Hacı
Qara”, H.Cavidin “Şeyx Sənan”, “İblis”, “Şeyda”, Şəmsəddin Sa-117-

minin “Dəmirçi Gavə”, V.Şekspirin “Otello”, “Hamlet”, F.Şillerin
“Qaçaqlar”, A.Şirvanzadənin “Namus”, N.Nərimanovun “Nadir
şah”, C.Cabbarlının “Yaşar”, “Sevil”, “Od gəlini”, J.B.Molyerin
“Jorj Danden”, C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” və bir çox başqa
əsərlərə quruluş vermişdir. Bir aktyor kimi S.Mövləvinin fəaliyyəti
çox səmərəli olmuşdur. Bundan başqa, teatra İsa Musayev, Məmmədhüseyn Təhmasib, Əyyub Haqverdiyev, Nəcəf Tağızadə,
Əyyub Abbasov, Rza Məmmədov, Seyid Səbri və başqa gənclər
daxil olmuşlar. Bunlarla yanaşı azərbaycanlı qızlardan Məhbubə
Məmmədova da öz çadrasını atıb teatra gəlmişdir.
Teatrın müvəffəqiyyətli tamaşalarından biri də 6 dekabr 1928ci ildə göstərilmiş H.Cavidin “Şeyx Sənan” əsəri idi. Tamaşada
Sənan rolunu Səməd Mövləvi, Xumar rolunu Zina Budaqova,
Zəhra rolunu Xədicə Qazıyeva, Platon rolunu Mirhəsən Mirişli,
keşiş rolunu Heydər Məmmədzadə, Serqo rolunu Əli Xəlilov,
Dəli Dərviş rolunu İsa Musayev, Şeyx Mərvan rolunu Məmmədhüseyn Təhmasib oynamışlar.
1928-1929-cu il mövsümündə Naxçıvan teatrı əsaslı surətdə
təmir olunub, lazımi avadanlıqla təmin edilmişdir. Səhnə genişləndirilmiş, aktyorlar üçün qrim otaqları ayrılmış, qarderob, parik,
rekvizit və bufator yerləri qaydaya salınmışdır. Bu mövsümdə
teatr Şəmsəddin Saminin “Dəmirçi Gavə” əsərini tamaşaya qoymuşdur.
Bunlarla yanaşı, 1929-1930-cu il mövsümündə Naxçıvan teatr
səhnəsində F.Şillerin “Qaçaqlar”, Ə.Haqverdiyevin “Dağılan tifaq”,
C.Cabbarlının “Oqtay Eloğlu”, “Sevil”, Ü.Hacıbəyovun “Leyli və
Məcnun”, “Arşın mal alan”, “Əsli və Kərəm”, “Şah Abbas və Xurşidbanu”, H.Cavidin “Şeyx Sənan”, o cümlədən “Hind ixtilacıları”,
“Tələbələrin kələyi” və başqa əsərlər oynanılmışdır.
Uzun müddət Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru
işləmiş Azərbaycan SSR xalq artisti S.Mövləvi öz xatirələrində
yazırdı: “1929-cu ildə 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günü münasibətilə
C.Cabbarlının “Sevil” pyesini tamaşaya qoyduq. Bu əlamətdar bir
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hadisə kimi qeyd olundu. Heç yadımdan çıxmaz, üçüncü pərdədə
Sevil öz çadrasını Balaşın üzünə çırpanda bir canlanma əmələ
gəldi. Qadınlar öz çadralarını səhnəyə atmağa başladılar. Tamaşa
qurtaranda saydıq, səhnəyə 160 çadra tullanmışdı. Hər həftə
“Sevil” tamaşasını göstərirdik və həmişə də zal dolu olurdu”.
Beləliklə, Naxçıvan teatrının 1930-cu ilə qədər göstərdiyi tamaşaları onun xeyli inkişaf etdiyini sübut edir.
1930-cu ildə Naxçıvanda sovet hakimiyyətinin qurulmasının
10 illiyi münasibətilə Azərbaycan Dövlət Bədaye Teatrı Naxçıvana
qastrola gəldi. Bu, teatrın Naxçıvana ilk səfəri idi. Truppanın tərkibində A.M.Şərifzadə, Ü.Rəcəb, R.Təhmasib, M.Davudova,
Ə.Qurbanov, M.Şamxalov, İ.Hidayətzadə, M.Əliyev, R.Əfqanlı,
M.Mərdanov və başqaları var idi. Onların qastrol zamanı göstərdikləri
“Oqtay Eloğlu”, “Dəli Knyaz”, “Aydın”, “Şeyx Sənan”, “Namus”,
“1905-ci ildə”, “Hamlet”, “Od gəlini”, “Sevil” və başqa tamaşalara
5600-dək tamaşaçı baxmışdır. Azərbaycan Dövlət Bədaye Teatrının
yaradıcı kollektivi tərəfindən 29 iyul 1930-cu ildə ilk dəfə olaraq
“Aydın” pyesi oynanıldı. Aydın rolunda A.M.Şərifzadə, Gültəkin
rolunda Zeynəb xanım, Dövlət bəy rolunda M.Şamxalov, Surxay
rolunda K.Şeyxov, Susanna rolunda İsmət xanım, Balaxan rolunda
A.Rzayev çıxış etmişlər. Bu tamaşa 800 nəfərə qədər tamaşaçının
nəzərini özünə cəlb edə bilmişdir.
1931-ci ilin aprelində Azərbaycanın görkəmli səhnə ustası
Sidqi Ruhulla Naxçıvan Dövlət Dram Teatrına direktor, həm də
baş rejissor təyin edildi. O, Naxçıvan teatrının əsaslı təmiri, yeni
dülgərlik və dekorativ sexlərin təşkili üçün çox iş gördü. Onun rejissorluğu ilə “Qaçaqlar” (F.Şiller), “Otello” (V.Şekspir), “Dağılan
tifaq” (Ə.Haqverdiyev), “Namus” (A.Şirvanzadə) və başqa tamaşalar
hazırlandı.
1931-ci il aprelin 5-də əməkdar artist Sidqi Ruhullanın gəlişi
münasibətilə Naxçıvan teatrı aktyorlarının iştirakı ilə A.Şirvanzadənin
“Namus” əsəri tamaşaya qoyulur və Rüstəm rolunu Sidqi Ruhullanın
özü oynayır.
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Sonralar Azərbaycan SSR xalq artisti olmuş Firuzə Əlixanova
1932-ci ildən başlayaraq Naxçıvan teatrında müxtəlif obrazlar yaratmışdır. O, teatr kollektivinə daxil olandan sonra “Leyli və
Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, “Aşıq Qərib” operaları və “Arşın mal
alan”, “O olmasın, bu olsun” operettaları repertuarda geniş yer
aldı. İlk dəfə Leyli rolunda çıxış edən Firuzə Əlixanova sonrakı
illərdə də özünü istedadlı və bacarıqlı bir aktyor kimi tanıtdı.
Onun ifasında Şahsənəm (“Aşıq Qərib”), Gülçöhrə (“Arşın mal
alan”), Sənəm (“O olmasın, bu olsun”), Şərəbanı (“Yaşar”), Mariya
Timofeyevna (“1905-ci ildə”), Kəblə Fatmanisə (“Almaz”), Atlas
(“Həyat”), Gülnar (“Vaqif”), Əsli (“Əsli və Kərəm”), Məhinbanu
(“Fərhad və Şirin”) kimi rollar öz səhnə təcəssümünü tapdı.
Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının 60 illiyi münasibətilə
Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının müdiri Sidqi Ruhullaya xalq
artisti adı verilməsi haqqında 8 may 1933-cü ildə Naxçıvan MSSR
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin heyət iclasında məsələ müzakirə
olunmuşdur.
1934-cü il mövsümünü Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı C.Cabbarlının “Yaşar” tamaşası ilə açdı. İmamyar rolunu Əyyub Abbasov,
Yaşar rolunu Mirhəsən Mirişli, Yaqut rolunu Xədicə Qazıyeva,
Əmirqulu rolunu Əyyub Haqverdiyev, rayon partiya komitəsinin
katibi rolunu Kazım Şeyxov, kənd şura katibi rolunu Seyid Səbri,
Tanya rolunu Firuzə Əlixanova oynamışlar.
Naxçıvan teatrının keçdiyi şərəfli inkişaf yolundan bəhs edən
“Şərq qapısı” qəzeti 5 oktyabr 1934-cü il tarixli nömrəsində
yazırdı: “Naxçıvan teatrının keçmişdəki vəziyyəti artıq geridə
qalmış və bu müəssisə mədəni inqilab ocağına çevrilir. Teatr köhnəlikdən öz yaxasını qurtararaq... repertuarını dövrün tələbi əsasında
qura bilmişdir. Builki repertuara... “Sevil”, “1905-ci ildə”, “Almaz”,
“Yaşar” kimi əsərlər daxil edilmişdir”.
1934-cü ilin noyabr ayında Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında
C.Cabbarlının “Almaz” pyesi tamaşaya qoyulmuşdur. Bu tamaşada
Şərif rolunu Əyyub Haqverdiyev, Baloğlan rolunu Rəhim Məm-120-

mədov, Hacı Əhməd rolunu isə Əyyub Abbasov oynamışlar.
Kolxoz quruculuğu illərində Naxçıvan teatrının repertuarına
yeni bir pyes daxil oldu. Bu, Mirzə İbrahimovun yazdığı “Həyat”
pyesi idi. Bu əsər Azərbaycan teatr tarixində ilk dəfə Yusif
Yulduzun rejissorluğu ilə Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.
Əsərin müvəffəqiyyətlə oynanılması Naxçıvan teatrının həyatında
əlamətdar bir hadisə idi. Çünki təsvir olunan hadisə Naxçıvanla
əlaqədar idi. Buna görə də şəhər camaatından başqa, muxtar respublikanın rayon və kəndlərindən axın-axın bu tamaşaya baxmağa
gəlirdilər. “Həyat” pyesində əsas rolları – Həyatı Xədicə Qazıyeva,
Süleymanı İ.Musayev, Həsənovu S.Mövləvi, Abbası İ.Həmzəyev,
Atlası F.Əlixanova, Akifi M.Mirişli, Pardon Qurbanəlini Ə.Haqverdiyev, Heydərqulunu Y.Şahtaxtılı, Tofiqi R.Məmmədzadə,
Raufu Ə.Rüstəmov ifa etmişlər.
1936-cı il may ayının 27-30-da Naxçıvan teatrında oynanılan
“Hamlet” faciəsinin quruluşçu rejissoru teatrın baş rejissoru İsmayıl
Hüseynov olmuşdur. Hamlet rolunu İsa Musayev, Layert rolunu
Əyyub Haqverdiyev, kraliça rolunu Telli Ələkbərova, məzarçı
rolunu Seyid Səbri, Horatsio rolunu Rza Təhmasib, kral rolunu
isə Əyyub Abbasov oynamışlar.
1936-cı ildə pambıq tədarükü kampaniyasında Naxçıvan
Dövlət Dram Teatrının kollektivi muxtar respublikanın rayon və
kəndlərinə gedərək kolxozçulara “1905-ci ildə”, “Sevil”, “Yaşar”,
“Düşmənlər” və başqa pyesləri göztərmişlər. 1936-37-ci il mövsümündə Naxçıvan teatrı tərəfindən muxtar respublikanın rayon
və kəndlərində 65 tamaşa göstərilmişdir ki, bu tamaşalara 19 mindən çox adam tamaşa etmişdir.
15 iyun 1936-cı ildə Şərur Rayon İcraiyyə Komitəsi tərəfindən
Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının direktoru K.Əliyevin adına göndərilmiş məktubda oxuyuruq: “Sizin rəhbərliyinizlə rayonumuza
göndərilən Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının bədii briqadası pambıq
tədarükü kampaniyası münasibətilə gündüzlər bütün kəndlərdə və
kolxozlarda, axşamlar isə rayon mərkəzində təntənəli şəkildə ta-121-

maşalar göstərmiş, xüsusilə, “Yaşar” və “1905-ci ildə” tamaşaları
kolxozçularımızı mütəəssir etmişdir. Briqadanın on gün ərzindəki
fəaliyyətini bəyənərək rayon İcraiyyə Komitəsi briqada rəhbəri və
üzvlərinə təşəkkür elan edir və eyni zamanda, sizdən xahiş edir ki,
kolxozçularımızın incəsənətə ehtiyac və tələblərini təmin etmək
üçün rayonumuza tez-tez briqadalar göndərəsiniz”.
1936-cı ilin yayında böyük səhnə ustası Abbas Mirzə Şərifzadə
yenidən Naxçıvana qastrola gəldi. Onun ilk çıxışı “Hamlet”
tamaşası ilə başlandı. A.M.Şərifzadə bir-birinin ardınca Sənan
(“Şeyx Sənan”), Oqtay (“Oqtay Eloğlu”) və Aydın (“Aydın”) rollarında böyük ustalıqla çıxış etdi.
Naxçıvan teatrı 1937-1938-ci il mövsümündə V.Şekspirin
“Otello”, C.Cabbarlının “Yaşar”, C.Məmmədquluzadənin “Ölülər”,
Ə.Haqverdiyevin “Pəri Cadu”, F.Şillerin “Qaçaqlar”, M.F.Axundovun
“Hacı Qara” və M.İbrahimovun “Həyat” pyeslərini tamaşaya qoymuşdur. 1937-ci il mart ayının 2, 17 və 18-də C.Cabbarlının “Almaz”
pyesi də yeni quruluşda göstərilmişdir.. Tamaşanın quruluşçu rejissoru
İsa Musayev, bədii tərtibatçısı isə rəssam Nağı Nağıyev olmuşdur.
1938-ci ilin mart ayında Azərbaycan dramaturgiyasının banisi
M.F.Axundovun anadan olmasının 125 illiyi münasibətilə Naxçıvan
Dövlət Dram Teatrında “Hacı Qara” komediyası tamaşaya qoyulur.
Hacı Qaranı Sadıq Həsənzadə, Heydər bəyi Səməd Mövləvi, Kərəməlini Əyyub Haqverdiyev, Tükəzi Firuzə Əlixanova, Sonanı
Xədicə Qazıyeva, naçalniki Rza Tumbullu oynayır. Bu tamaşaya
quruluşçu rejissorluğu İsa Musayev etmişdir.
M.F.Axundovun anadan olmasının 125 illiyi münasibətilə
Naxçıvan MSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarına əsasən
Naxçıvan Dövlət Dram Teatrına M.F.Axundovun adı verilmişdir.
Teatrın yaradıcı kollektivi bu şərəfli adı doğrultmaq üçün daha
çətin və mürəkkəb yaradıcılıq işlərinin həllinə girişdi, repertuarını
orijinal əsərlərlə zənginləşdirdi.
Yaz-əkin kampaniyası ilə əlaqədar olaraq teatrın kollektivi
müxtar respublikanın Nehrəm, Cəhri, Baş Noraşen, Qıvraq kənd-122-

lərində, Şərur rayonunda qastrolda olakən M.İbrahimovun “Həyat”,
Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” tamaşalarını kənd zəhmətkeşlərinə
göstərmişdir.
1938-ci ilin may ayında “Od gəlini” əsəri tamaşaya qoyulur.
Bu tamaşanın rejissoru Yusif Yulduz, rəssamı Ş.Qazıyev olmuş,
Altunbay rolunu Sadıq Həsənzadə, Solmaz rolunu Xədicə Qazıyeva,
Elxan rolunu İsa Musayev, Aqşin rolunu Ə.Haqverdiyev. Rəhim
rolunu Kazım Şeyxov oynamışlar.
1939-1940-cı il mövsümündə teatrın repertuarı yeni əsərlər
hesabına daha da zənginləşdi. S.Vurğunun “Vaqif”, Ü.Hacıbəyovun
”Ər və arvad”, “Arşın mal alan” tamaşaları hazırlanmağa başlandı.
1939-cu ildə M.F.Axundov adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı
öz mövsümünü S.Vurğunun “Vaqif” tamaşası ilə açdı. “Vaqif”
pyesinin tamaşaya qoyulması üçün Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları Sovetinin 1939-cu il 10 sentyabr tarixli qərarı ilə 20 min
manat pul buraxılmışdı.
“Vaqif” tamaşasının hazırlığına 14 sentyabrdan başlandı və
birinci tamaşa 21 oktyabrda göstərildi. “Şərq qapısı” qəzetinin 21
oktyabr 1939-cu il tarixli nömrəsində “Vaqif” tamaşasında iştirak
etmiş aktyorların öz rolları haqda məqalələri dərc edilmişdir.
Xuraman rolunun ifaçısı Rüxsarə Ağayeva yazır: “Yaradacağım
Xuraman obrazı indiyədək yaratdığım obrazlardan tamamilə ayrılmalıdır və mən bunu etməliyəm. Bu obrazı şöhrətpərəst və mütərəddid bir qadın kimi canlandıraraq tamaşaçılarımın hüsnrəğbətini qazanacağıma əminəm”.
Qacar rolunu ifaçısı Sadıq Həsənzadə yazır: “Mən aktyorluq
sənətinə başlayandan bəri heç bir şah və xan rolunu oynamamışam.
Mənə ilk dəfə tapşırılan bu obrazı tamaşaçılarıma olduğu kimi
çatdırmaq üçün bir çox tarixi materiallar oxumaqla bərabər,
xanların dövrünü, adətini və hər bir xasiyyətini öyrənib oynayacağım
obraza daxil etməyə səy etmişəm”.
Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı 1939-1940-cı illərdə V.Şekspirin
“Otello”, S.Vurğunun “Vaqif”, S.Rüstəmin “Qaçaq Nəbi”, Ə.Ab-123-

basovun “Azad”, Ü.Hacıbəyovun “Ər və arvad”, “Arşın mal alan”
və sair əsərlərini göstərməklə yaradıcılığının yüksək pilləsinə
qalxmışdır. Həmin illərdə teatrın göstərdiyi tamaşalara 50 mindən
çox tamaşaçı baxmışdır.
M.F.Axundov adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı 19391940-cı il mövsümünü müvəffəqiyyətlə başa vurdu. Teatr kollektivi
bu mövsümdə “Vaqif”, “Toy”,”Od gəlini”, “Sərgüzəşti-vəziri xani
Lənkəran”, “Aydın”, “Həyat”, “Xosrov və Şirin” kimi qiymətli tamaşaları ilə Naxçıvan zəhmətkeşlərinin böyük hörmətini qazanmış
və yaradıcılıq sahəsində bir sıra müvəffəqiyyətlər əldə etmişdir.
Teatrın həmin mövsümdə verdiyi 186 tamaşaya 23500-dən artıq
tamaşaçı baxmışdır.
Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının 1940-41-ci ilin yeni mövsümü
qarşısında repertuarına “Babək” (Osman Sarıvəlli), “Qaçaq Nəbi”
(S.Rüstəm), “1905-ci ildə” (C.Cabbarlı), “Beş manatlıq gəlin”
(M.S.Ordubadi), “Məkr və məhəbbət” (F.Şiller), “Pəri Cadu”
(Ə.Haqverdiyev) kimi zəngin pyeslər daxil edilmişdir. Bundan
başqa, teatr repertuarında olan “Vaqif”, “Aydın”, “Od gəlini”,
“Oqtay Eloğlu”, “Həyat” əsərlərini də tamaşaya qoymuşdur. 19401941cı il mövsümündə 19 əsərin tamaşası göstərilmişdir ki, bu da
Naxçıvan teatrının tarixində zəngin repertuardır.
Deyilənlərdən aydın olur ki, 1920-1940-cı illərdə Naxçıvan
Dövlət Dram Teatrı böyük bir inkişaf yolu keçmişdir. Teatrın repertuarında Azərbaycan, rus, Qərbi Avropa klassiklərinin əsərləri
mühüm yer tutmuşdur. Bununla yanaşı, teatr bir sıra tanınmış
digər dramaturqların pyeslərini də müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoymuşdur. Onun repertuarı müasir həyatla səsləşən əsərlərlə zəngin
olmuşdur. Bu illərdə Naxçıvan teatrında bir çox bacarıqlı aktyorlar
yetişmişdir. Onlardan Səməd Mövləvi, İsa Musayev, Xədicə Qazıyeva, Əyyub Haqverdiyev, Firuzə Əlixanova, Rza İsfəndiyarlı,
Mirhəsən Mirişli, İbrahim Həmzəyev, Məmməd Quliyev, Roza
Cəfərxanova, Yusif Haqverdiyev və başqalarının bu teatrın
inkişafında xüsusi rolu olmuşdur.
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Cəlil Vəzirov
teatrşünas

BÖYÜk VƏTƏN
MÜHARİBƏsİ VƏ
NAXÇIVAN TEATRI
Sənətşünaslıq doktoru, professor
Cəfər Cəfərov “Azərbaycan teatrı” kitabında yazır: “Böyük Vətən
müharibəsi dövrü Azərbaycan teatrının tarixinə sovet vətənpərvərliyi
və humanizmi ruhu ilə aşılanmış böyük və gərgin fəaliyyət dövrü
kimi daxil olmuşdur. Müharibə Azərbaycan milli teatr sənətində
əhəmiyyətli dəyişikliklər əmələ gətirdi. Əlbəttə, bütün maddi və
mənəvi qüvvələrin hərbi məqsədlər üçün səfərbər edildiyi müharibə
şəraitində təbii görünən bəzi itkilər də oldu. Teatrların maddi
imkanları azaldı, repertuar vəziyyəti ağırlaşdı. Bu isə dramaturgiyanın
və onun tələsik səhnə təcəssümünün keyfiyyətinə tələbatın
azalmasına gətirib çıxardı, yaradıcılıq vəzifələri, forma və vasitələri
baxımından kifayət qədər dərindən mənalandırılmadan hazırlanan
quruluşlar səhnəyə yol tapdı. Bununla belə, müharibə dövründə
teatr sənəti böyük bir məqsədəuyğunluq gücü kəsb etdi: onun
müasirliklə əlaqəsi möhkəmləndi, yeni mövzu və surətlərlə zənginləşdi. Teatr ideyaca yüksəldi, onda sosialist realizminin mövqeləri
qüvvətləndi.
Müharibə respublika teatrlarının yaradıcılıq həyatının ritmini
dərhal dəyişdi. Daxili yaradıcılıq həyatını yenidən qurmaq, repertuarı
təzələmək, günün tələbinə uyğun tamaşalar yaradılmasını sürətləndirmək, həm də bütün bunlarla yanaşı kütlələr arasında geniş
təbliğat işi aparmaq, cəbhədə, hospitallarda, kolxoz tarlalarında
və sənaye müəssisələrində konsertlərlə çıxış etmək üçün böyük
təşkilatçılıq bacarığı və çevikliyi lazım idi”.
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Başqa teatrlarda olduğu kimi Naxçıvan teatrının da bir neçə
tanınmış və istedadlı sənətkarı – Rza Məmmədov (Bacıoğlu), Mirələsgər Seyidov, Ağabala Məmmədov, Tələt Nəcəfov, Abbas
Quliyev, M.Cəfərov, M.Seyidov və başqaları Vətənin müdafiəsinə
getdilər. Onların yerini teatra yenicə daxil olmuş Əkbər Qardaşbəyov,
Yusif Haqverdiyev, Məmməd Quliyev və başqaları kimi bacarıqlı
gənclər tutdular.
Böyük Vətən müharibəsi illərində Naxçıvan teatrının yaradıcı
kollektivi müntəzəm olaraq muxtar respublikanın rayon və kəndlərində maraqlı tamaşa və konsert proqramı ilə çıxış edirdi.
“Şərq qapısı” qəzetinin 1942-ci il 26 iyul tarixli nömrəsində dərc
olunmuş “Konsert briqadası Noraşendə” başlıqlı xəbərində deyilir
ki, M.F.Axundov adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının konsert
briqadası Noraşen rayonunda olmuşdur. Briqada rayonun Yengicə,
Baş Noraşen, Təzəkənd və Kərimbəyli kəndlərində geniş konsert
proqramı ilə çıxış etmişdir. M.H.Mirişlinin, Zina Budaqovanın,
Firuzə Əliyevanın çıxışları səmimiyyətlə qarşılanmışdır. Ümumiyyətlə, demək olar ki, bu cür xəbərlərə “Şərq qapısı” qəzetinin
səhifələrində müntəzəm rast gəlmək olar.
Naxçıvan teatrı 1942-1943-cü il mövsümünü sentyabr ayının
19-da bəstəkar Z.Hacıbəyovun “Evliykən subay” komediyası ilə
açmışdır. Yeni mövsümün açılışı ilə əlaqədar olaraq “Şərq qapısı”
qəzetinin 1942-ci il 19 sentyabr tarixli nömrəsində rejissor Səməd
Mövləvi ilə müsahibə aparılmışdır.
1942-1943-cü il teatr mövsümündə aşağıdakı pyeslər repertuara
daxil edilmişdir: Z.Hacıbəyovun “Evliykən subay”, “Aşıq Qərib”,
S.Vurğunun “Fərhad və Şirin”, Z.Xəlilin “İntiqam”, N.Vəzirovun
“Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”, M.Təhmasibin “Aslan yatağı”,
O.Sarıvəllinin “Babək”, S.Rüstəmov və M.S.Ordubadinin “Beş
manatlıq gəlin”, A.Məşədibəyov və M.Əlizadənin “Toy kimindir?”
Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan”, “Leyli və Məcnun”, “Əsli və
Kərəm”.
1942-ci ildə Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulan əsərlər
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arasında S.Vurğunun “Fərhad və Şirin”, M. Təhmasibin “Aslan
yatağı”, Z.Xəlilin “İntiqam” tamaşaları mövzu aktuallığına və
qəhrəmanlıq motivlərinə görə fərqlənirdi. Bu tamaşalarda tarixi
qəhrəmanlıq qüvvətli vətənpərvərlik ruhu ilə birləşirdi. “Aslan
yatağı” və “İntiqam” pyeslərində dramaturji material ideoloji antoqonizm üzərində, bütün mənəvi-insani keyfiyyətləri faşizm
əleyhinə mübarizəyə səfərbər etmək ideyası üzərində qurulurdu.
Dramaturqlar qələbəyə şəkk-şübhə etmirdilər.
Müharibə illərində Naxçıvan teatrının baş rejissoru və direktoru
olan İbrahim Həmzəyev tamaşaların gözəl səhnə təcəssümündə
böyük işlər görmüşdür. O, həm quruluşçu rejissor, həm də aktyor
kimi diqqət mərkəzində olmuşdur. Onun hazırladığı “Aslan yatağı”,
“İntiqam”, “Qaçaq Nəbi”, “Nizami”, “Məhəbbət” tamaşaları yüksək
qiymətləndirilmişdir.
Azərbaycan SSR əməkdar artisti İsa Musayev “Şərq qapısı”
qəzetinin 14 sentyabr 1943-cü il tarixli nömrəsində dərc olunan
“Dövlət Dram Teatrı Vətən müharibəsi günlərində” adlı məqaləsində
yazmışdır: “Bütün sovet xalqı üçüncü ildir ki, həyasız alman işğalçılarına qarşı Böyük Vətən müharibəsi aparır. İndi qəhrəman
Qızıl Ordumuz düşməni sürətlə əzərək doğma torpağımızı əclaf
faşistlərdən təmizləyir. Belə bir vaxtda biz incəsənətçilərin də
üzərinə böyük vəzifələrdən ən başlıcası özümüzün yaradıcılıq
qüvvəmizlə arxa cəbhədəki zəhmətkeşləri və Qızıl Ordu hissələrindəki döyüşçüləri yüksək vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etməkdən
ibarətdir.
M.F.Axundov adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı öz repertuarını Böyük Vətən müharibəsinin tələblərinə uyğun olaraq
qurmuş, yeni yaradıcılıq nümunələri göstərməyə və yüksək
keyfiyyətli tamaşalar verməyə çalışmışdır. Keçən mövsümə (1942-ci
il nəzərdə tutulur- C.V.) yekun vurarkən görürük ki, teatrımız
hərbi hissələrdə, hərbi xəstəxanalarda və eləcə də respublikanın
bir çox kolxozlarında tarixi dramları, Azərbaycan klassiklərinin
diqqətəşəyan əsərlərini tamaşaya qoymuş, müasir həyatımızdan
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konsertlər və teatr tamaşaları göstərmişdir.
Naxçıvan teatrı öz səhnə stilini ardıcıl olaraq möhkəmləndirir
və təkmilləşdirir. Romantik qəhrəmanlıqla zəngin olan pyeslərin
tamaşaya qoyulması bizdən çox tələb edilir. Məhz buna görə də
yeni repertuar tutularkən bu cəhətə daha çox diqqət verilmişdir.
Teatrımızın kollektivi bu mövsümdə xalqımızın mübariz keçmişini
və qəhrəmanlığını, müasir həyatımızın qəhrəman oğullarının Vətən
müharibəsi cəbhələrində göstərdiyi igidlikləri və Azərbaycan
klassik dramaturgiyasının gözəl nümunələrini əks etdirəcəkdir”.
Azərbaycan incəsənətinin inkişafı sahəsində xidmətlərinə
görə, habelə Böyük Vətən müharibəsi günlərində Qızıl Ordu və
Hərbi Dəniz Donanması hissələrində nümunəvi bədii xidmət etdiklərinə görə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti
1943-cü il 17 iyun tarixli fərmanı ilə bir qrup aktyora Azərbaycan
SSR əməkdar artisti fəxri adı vermişdir. Təltif olunanlar arasında
İbrahim Həmzəyev, Səməd Mövləvi, Əyyub Haqverdiyev, İsa
Musayev də var idi.
Naxçıvan teatrı 1943-cü il mövsümünü sentyabr ayının 10-da
Səməd Vurğunun “Vaqif” mənzum faciəsi ilə açmışdır. Qeyd
etmək lazımdır ki, “Vaqif” in ilk tamaşası Naxçıvan teatrında
1939-cu ildə olmuşdur. Teatr 1943-1944-cü il repertuarına Rəsul
Rzanın “Vəfa”, Abdulla Şaiqin “Vətən”, A.Şirvanzadənin “Namus”,
N.Vəzirovun “Adı var, özü yox”, F.Şillerin “Məkr və məhəbbət”,
V.Şekspirin “Otello” pyeslərini və bir sıra başqa əsərləri daxil
etmişdir.
Abdulla Şaiqin “Vətən” pyesi müharibə illərində və sonrakı
illərdə də Naxçıvan teatrının repertuarında özünəməxsus bir yer
tutmuşdur. 1943-cü ilin dekabr ayında “Vətən” pyesinin ilk
tamaşası olmuşdur. Quruluşcu-rejissor İsa Musayev, bədii tərtibatçı
Şamil Qazıyev, musiqi tərtibatçısı Ənvər Hüseynov tamaşada qəhrəmanın vətəni müdafiə və azadlıq uğrunda apardığı mübarizə və
qələbəsini nikbinliklə verməyə müvəffəq ola bilmişlər. Ayrı-ayrı
səhnələr, mizan və hadisələr tamaşaçılara coşqun həyat sevgisi,
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vətənə məhəbbət və sədaqət, düşmənlərə kin və nifrət hisləri aşılanmasına kömək etmişdir.
“Vətən” tamaşasında İbrahim Həmzəyev-Elman, Zəroş Həmzəyeva-Gözəl, Səməd Mövləvi-Bilici baba, Firüzə Əlixanovaİfritə, Sara Azaryan-Şimşad, Mirhəsən Mirişli-Lələş pəhləvan rollarında uğurla çıxış etmişlər.
“Şərq qapısı” qəzetinin 16 dekabr 1943-cü il tarixli nömrəsində
İdris Səlimov tamaşa haqqında yazdığı resenziyanı belə tamamlayır:
““Vətən” həqiqətən gənc nəslimizi vətəni müdafiə etməyə, onun
hər cür düşmənlərinə amansız olmağa çağıran ən qiymətli və
mühüm bir əsərdir. “Vətən”i səhnəmizin ən yaxşı tamaşaları
sırasına qoymaq olar”.
Böyük Vətən müharibəsi illərində Bakıdan Naxçıvana sənətkarlar gələr və yerli aktyorlarla birlikdə tamaşalarda çıxış edərdilər.
SSRİ xalq artisti mərhum Sidqi Ruhulla 1942-ci il oktyabrın 10da Naxçıvan teatrında S.Vurğunun “Vaqif” tamaşasında Qacar
rolunda yerli aktyorlarla birlikdə çıxış etmişdir. Bundan başqa
S.Ruhulla “Fərhad və Şirin” tamaşasında da Şapur rolunda çıxış
etmişdir. Bu cür qüdrətli səhnə ustalarının Naxçıvana gəlişi teatrın
həyatında əlamətdar hadisəyə çevrilirdi, həm də aktyorların
peşəkarlıq səviyyəsinin artmasına müsbət təsir göstərirdi.
Professor C.Cəfərov yazır: “Müharibə mövzusu üzərində
teatrın və Azərbaycan dramaturqlarının əlbir işi öz nəticələrini
yalnız 1942-ci ildən göstərməyə başlamışdı. Bir qayda olaraq yeni
pyeslər M.Əzizbəyov adına teatrın divarları daxilində doğulur,
sonra isə başqa teatrların səhnəsinə addımlayırdı. Lakin ayrı-ayrı
teatrlarda da öz xüsusi müharibə dramaturgiyasını yaratmaq təşəbbüsündən imtina etmirdilər. Məsələn, müharibənin qurtarması
ərəfəsində, 1945-ci il may ayının 8-də Naxçıvan teatrı keçmiş
teatr rəssamı, sonra isə Vətən müharibəsi iştirakçısı N.Nağıyevin
“Polad” pyesini tamaşaya qoymuşdur”.
“Polad” əsəri Böyük Vətən müharibəsinə həsr olunmuşdur.
Müharibədən əvvəl Naxçıvan teatrında bir çox tamaşaların quruluşcu
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rəssamı olan müəllim Nağı Nağıyev müharibədə canlı şahidi
olduğu hadisələri məharətlə qələmə almışdır. Əsərdə azərbaycanlı
oğlan və qızların fədakarlığı, cəsurluğu, onların bütün sovet döyüşçüləri ilə çiyin-çiyinə faşist işğalçılarına qarşı mübarizəsi bədii
inandırıcılıqla, təbii lövhələrlə verilmişdir.
“Polad” tamaşasının quruluşçu rejissoru İsa Musayev, rəssamı
Şamil Qazıyev və Əyyub Hüseynov idi. Əsas roları Əyyub Məmmədov (Polad), Ağarza Əliyev (alman kapitanı), Xədicə Qazıyeva
(şəfqət bacısı) oynamışlar.
“Naxçıvan teatrının tarixi” kitabının müəllifi Əli Xəlilov
yazır: “Teatr “Polad” əsərini də “Aydın” və “Praqanın şabalıd
ağacları altında” (hər üç tamaşanın rejissoru İsa Musayev olmuşdur
– C.V.) pyesləri ilə birlikdə Bakı qastroluna, eləcə də Moskva
baxışına hazırlaşmışdı. Lakin rayon zəhmətkeşlərinə mədəni
xidməti yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə teatr qastrola getmədi. Həmin
əsərləri yalnız Azərbaycanın bir çox rayonlarında nümayiş etdirməklə
kifayətləndi”.
Böyük Vətən müharibəsi illərində Naxçıvan teatrında Qurban
Musayevin “Arsenal” (1944), K.Simonovun “Vətən oğlu” (1944),
V.Şkvarkinin “Şən nəğmə” (1944), A.Ostrovskinin “Günahsız müqəssirlər” (1943), C.Cabbarlının “Oqtay Eloğlu” (1943), V. Şekspirin
“Otello” (1944) əsərləri də uğurla tamaşaya qoyulmuş və geniş tamaşaçı kütləsinin dərin rəğbətini qazanmışdır. Bu əsərlərin quruluşçu
rejissorları Səməd Mövləvi, İbrahim Həmzəyev, İsa Musayev,
rəssamları Şamil Qazıyev, Əyyub Hüseynov çalışmışlar ki, tamaşaların bədii dəyəri qüvvətli, təsir qüvvəsi emosional olsun. İsa
Musayev, Səməd Mövləvi, İbrahim Həmzəyev, Zəroş Həmzəyeva,
Mirhəsən Mirişli, Firuzə Əlixanova, Xədicə Qazıyeva, Əyyub
Haqverdiyev, Əyyub Abbasov, Rza İsfəndiyarlı və başqaları Böyük
Vətən müharibəsi illərində tamaşaya qoyulan əsərlərdə maraqlı və
yaddaqalan obrazlar yaratmışlar.
Müharibə illərində Azərbaycan SSR əməkdar artisti, sonralar
xalq artisti olmuş İbrahim Həmzəyevin yaratmış olduğu səhnə su-130-

rətləri həm tamaşaçıların, həm də ədəbi tənqidin diqqət mərkəzində
olmuşdur. N.Vəzirovun “Müsibəti-Fəxrəddin” pyesində Fəxrəddin,
O.Sarıvəlinin “Babək” mənzum dramında Babək, M. Lermantovun
“İki qardaş” əsərində Aleksandr, M.Hüseynin “Nizami” tarixi
əsərində Nizami, S.Vurğunun “Fərhad və Şirin” mənzum faciəsində
Fərhad, M.Təhmasibin “Aslan yatağı” pyesində Şahmar, C.Cabbarlının “Oqtay Eloğlu” əsərində Oqtay, A.Ostrovskinin “Günahsız
müqəssirlər” pyesində Neznamov, M.İbrahimovun “Məhəbbət”
dramında Yusif, V.Şeksprin “Otello” faciəsində Otello, K.Simonovun
“Vətən oğlu” pyesində Kamal, A.Şaiqin “Vətən” dramında Elman
kimi zəngin xarakterli bitkin səhnə obrazları aktyorun maraqlı
ifasında uzun illər yaddan çıxmamışdır.
Naxçıvan teatrının yaradıcı kollektivi Böyük Vətən müharibəsi
illərində zəhmətkeşlərə sədaqətlə xidmət etmiş, repertuarında xalqımızın tarixi keçmişini və düşmənə qarşı qəhrəmanlığını, şücaətini,
igidliyini tərənnüm edən pyeslərə geniş meydan verməklə tamaşaçıda
vətənə məhəbbət, sevgi hissləri, xoş duyğular aşılamışdır.
Naxçıvan teatrının müharibədə həlak olmuş üç gənc aktyoru
haqqında bir qədər ətraflı şəkildə söz açmağı da məqsədəuyğun
hesab edirik.
Rza Bacıoğlu 1
Müəyyən dövrlərdə Naxçıvan teatrının səhnəsini bəzəyən, öz
oyunları ilə tamaşaçıların dərin rəğbətini qazanan bir aktyor barədə
danışmaq istəyirik. Elə bir aktyor barədə ki, həmyaşıdlarının
qəlbində, duyğusunda Qobustan qayalarının naxışlarıtək silinməz
qalacaq, orada əbədi yaşayacaqdır. Elə bir aktyor barədə ki, bütün
düşüncəsini və qəlbinin hərarətini, həyatının coşğun çağını səhnəyə,
öz peşəsinə qurban vermişdir.
O, gənc idi... 1910-cu ildə Naxçıvanda anadan olmuşdu.
Dövrünün ziyalı gənclərindən olan Rza Məmmədov hələ Naxçıvan
pedaqoji məktəbində oxuyarkən səhnəyə böyük maraq göstərmişdi.
O, tez-tez teatra gələr, istedadlı aktyorlarla yanaşı kütləvi səhnələrdə
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iştirak edərdi. Lakin az bir zamanda
özünün fitri istedadı sayəsində nəinki
sənət yoldaşlarının, həm də bütün tamaşaçıların böyük hüsn-rəğbətini qazana
bildi.
R.Məmmədov 1929-cu ildə pedaqoji
məktəbi bitirərək Naxçıvan Dövlət Dram
Teatrında aktyorluq fəaliyyətinə başlayır.
Rzanın bəzi qohumları onun səhnəyə
çıxmasına qəti etiraz edirdilər. Bütün
varlığı ilə teatra bağlı olan gənc aktyor
qohumlarının təkidinə baxmayaraq həyatını səhnəyə bağlamışdı. Rza Məmmədov kiçik, epizodik rolları belə özünəməxsus sənətkarlıqla ifa edir, həmin
rollara çox ciddi yanaşır, özünü tamaşaçılara sevdirə bilirdi. 1930-1940-cı illərdə bu istedadlı aktyor teatr aləmində
Rza Bacıoğlu
C.Cabbarlının
“Aydın”
Rza Bacıoğlu adı ilə məhşurlaşmışdı.
tamaşasında
Aydın
rolunda,
Tamaşaçılar Rza Bacıoğlunun hər bir
1931.
rolunu dönə-dönə alqışlamış, ona əbədi
bir hörmət çələngi bəxş etmişlər. Dövrünün bacarıqlı aktyoru Rza
Bacıoğlu bütün səhnə fəaliyyəti boyu bir sıra yaddaqalan obrazlar
qalereyası yarada bilmişdir. Onun ifa etdiyi rollar bunlardır: Rəbi
(“Od gəlini”), Dövlət bəy, Surxay (“Aydın”), Eldar (“Vaqif”),
Xosrov (“Xosrov və Şirin”), Heydər bəy, Səfər bəy (“Hacı Qara”),
Kassio (“Otello”), Seyran (“Namus”), Muxtar bəy (“Evlikən
subay”), Həsənqulu bəy (“Məşədi İbad”), Nəzər (“Ayrım”), Baxşı,
Haykaz (“1905-ci ildə”), Amiran (“Vətən namusu”), Səlim bəy
(“Qaçaq Nəbi”).
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Tələt Nəcəfov 2
Turanın dedikləri :
“Tələt çox erkən həyatdan getdi.
Cavan idi. Heç yadımdan çıxmaz, Bakıda
Neft Emalı Texnikumunu qurtarandan
sonra öz sənətində yox, teatrda artist işləmək niyyətində olduğunu rəhmətlik
atama bildirdi. Atam həddindən artıq
pərt oldu:
-Bircə bu qalmışdı ki, mənim oğlum
ənnik-kirşan vurub səhnəyə çıxsın. Hoqqabazlıq etsin. Yox! Belə
şey ola bilməz. Mən buna qətiyyən yol vermərəm.
Atamın hiddətli olmasına baxmayaraq Tələt öz sözündən, istəyindən dönmədi. O, artist oldu. Bundan sonra atam onu danışdırmadı. Onlar küsülü qaldılar. Tələt özünə ayrı otaq tutmalı oldu.
Doğma evindən, ocağından ayrıldı. Atama nə qədər yalvardıqsa, o
sözündən dönmədi. Çox qəribə xasiyyəti var idi.
Tələtin teatrda işləməyi mömin atama yaman təsir etmişdi.
Mən və bacım Rəfiqə hərdən gizli şəkildə teatra gedərdik. Qardaşımızın alqışlanması bizi də ürəkdən sevindirərdi. Tələt bu alqışlara
layiq idi”.
şulanın dedikləri :
“Doğrudan da teatr Tələtin idealı idi. Mən onunla doğma
əmioğluyam. Bir yerdə böyümüşdük, bir həyətdə boya-başa çatmışıdq. Tələt teatra böyük maraq bəsləyirdi. Hələ orta məktəbdə
oxuyanda tənəffüs vaxtlarında ucadan şeirlər deyər, klassik
pyeslərdən monoloqlar söyləyərdi. Tələt ilə Bakıda Neft Emalı
Texnikumunda bir yerdə oxumuşduq. Səhv etmirəmsə, bu 1937-ci
il idi. Texnikumda özfəaliyyət kollektivi təşkil olunmuşdu. Tələt
bu kollektivin ən fəal üzvlərindən biri idi.
Heç yadımdan çıxmaz. Bir gün Tələt teatrdan qayıdandan
sonra mənə dedi ki, Şulan, bilirsən nə var? Mən Abbas Mirzə kimi
sənətkar olmaq istəyirəm. Mən onun gözlərinə baxdım. Onun
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gözlərində sənət üfüqlərinin ənginliklərini gördüm. Açıq-aydın
hiss etdim ki, teatr onun varlığıdır. Dərsdə də, asudə vaxtlarında
da o, teatr haqqında düşünərdi. Elə hey deyərdi ki, axşam olsaydı
teatra gedərdim. O, hər gün teatra gedərdi. Demək olar ki, hər
gün. Ona elə gəlirdi ki, o teatra yox, doğma ata-baba yurduna
gedir. Teatr onun qibləgahı idi”.
Əziz Hüseynovun dedikləri:
“Tələt teatrı qibləgah sayırdı. Gözəl diksiyası var idi. Mən
onunla möhkəm dost idim. Mehriban, sakit xasiyyəti var idi.
Yaxşı artist idi. Çox yaxşı. Özünə qarşı çox tələbkar idi. Xarakter
ustası idi. Həddindən ziyadə səliqəli geyinərdi. Sənətkarlığına söz
ola bilməzdi. Həmişə fikirli olardı. Gözlərini bir nöqtəyə zilləyib
hey düşünər, düşünərdi. Hiss etmişdim ki, o atası ilə danışmır.
Bəlkə elə buna görə fikirli görünürdü. Axı atası istəmirdi ki, o
artist olsun.
Biz üç dost idik. Tələt, Rza Bacıoğlu və mən. Üç ayrılmaz
dost. Üç ürək sirdaşı”...
Müəlliflərdən:
Tələt Nəcəfov Naxçıvan teatrı tarixində adı hörmətlə çəkilən
sənətkarlardan biridir. O, 1918-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan
olmuşdur. Uşaqlıqdan onda teatra maraq oyanmışdı. Hələ orta
məktəbdə oxuyarkən tez-tez teatra gedər, böyük sənətkarların
oyununa maraqla tamaşa edərdi. 1943-cü ildə Bakı Neft Emalı
Texnikumuna daxil olur. Texnikumda oxuduğu dövrdə özfəaliyyət
dərnəyinə üzv yazılır. Orada bir neçə kiçik rolda çıxış edir.
Qaynar Bakı həyatı, Bakının incəsənət aləmi gənc Tələtin həyatında, yaradıcılığında ciddi dönüş yaradır. O, vaxtaşırı Bakı teatrlarına gedər, ustad sənətkarlardan çox şeylər öyrənərdi.
Tələt 1938-ci ildə texnikumu qurtarıb Naxçıvana qayıdır. Elə
həmin ildən də teatrda fəaliyyətə başlayır.
Naxçıvan səhnəsində o, ilk dəfə Mirzə İbrahimovun “Həyat”
pyesində Rauf obrazını oynamışdır. Gənc artist bu obrazı tam dolğunluğu ilə tamaşaçılara çatdıra bilmişdi. Ədəbi tənqid də onun
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ifasına yüksək qiymət vermişdir. Əsərin quruluşçu rejissoru Azərbaycanın qocaman rejissoru Yusif Yulduz idi. Tələt Nəcəfovla
birlikdə bu tamaşada İbrahim Həmzəyev, Firuzə Əlixanova kimi
görkəmli sənətkarlar da çıxış edirdilər.
Turanın dedikləri:
“Tələt az yaşadı. Lap az. Cəmi 23 il. Həyatının ən çiçəkləndiyi
bir dövrdə o, müharibəyə getdi. Müharibəyə getməmişdən 3-4
gün qabaq yolda məni gördü. Bağrına basdı. Mən çoxdan idi ki,
onu görmürdüm. Mənə elə gəldi ki, görmədiyim günlərdə Tələt
lap arıqlayıb. Gözləri doldu. Hamımızı soruşdu. Atamı da. Sən
demə üç gündən sonra müharibəyə gedəcəkmiş. O getdi. 3 aydan
sonra sevimli qardaşımın qara kağızı gəldi. Nakam Tələtin qara
kağızı evimizi qara zülmətə döndərdi. Heç indi də inana bilmirəm
ki, Tələt yoxdur”.
İsa Musayevin dedikləri:
“23 yaşlı gənc. Bu yaş insan ömrünün ən ülvi, ən qaynar dövrüdür. Həyata yenicə qədəm basan çağıdır. Tələt çox gənc idi. Çox
ümidverici artist idi. Böyük arzularla yaşayırdı. Amansız müharibə
onu əlimizdən aldı. Biz onun gözəl sənətini, gözəl yaradıcılığını
doyunca görə bilmədik. Onun gözəl səsini doyunca eşidə bilmədik.
Biz onun simasında fitri istedadlı bir gənc itirdik. Müharibəyə
gedən gün vağzalda dediyi sözlər indi də qulaqlarımda cingildəyir:
“İsa, mən gələcəyəm, mütləq gələcəyəm. Buna əmin ol. Biz qalib
gələcəyik”.
İndi də hər dəfə vağzala gələndə Tələtin sözləri yadıma düşür.
Onun dediyi: “İsa, mən mütləq gələcəyəm” sözləri qəlbimi
kövrəldir.
Heç inana bilmirəm ki, Tələt bu gün aramızda yoxdur”.
Müəlliflərdən:
Bəli, Tələt az yaşadı, lakin onun əziz xatirəsi onu tanıyanların
qəlbində əbədi yaşayır. O, teatrda cəmi 5 il işlədi. Cəmi 12 obraz
yaratdı. Onun yaratdığı surətlərdən C.Cabbarlının “Od gəlini”
pyesində Rəbi, Q.Qurbanovun “Xosrov və Şirin”ində Şiruyə, “Ay-135-

rım”ında Nəzər, C.Cabbarlının “1905-ci ildə” əsərində Aram, “Almaz”da Barat, S.Rəhmanın “Toy”unda Surxay, S.Rüstəmin “Qaçaq
Nəbi”sində Sərkis, Ü.Hacıbəyovun “Ər və arvad”ında Əli, Z.Hacıbəyovun “Evliykən subay”ında Hacı Mehdi surətlərini və başqalarını göstərmək olar.
Tələtin bu obrazlarını necə yaratdığını görənlər indi də onun
yüksək istedadını, gözəl səsini yaxşı xatırlayırlar.
Əlbəttə, sənətkar ölmür. Sənətkar yaşayır. Onların böyük arzularını gənc nəsil davam etdirir.
FİRuDİN suLTANoV 3
Həyatda elə sənətkarlar var ki, onun
həyat və yaradıcılığına nəzər salarkən adam
gah kövrəlir, gah da nikbinləşir, sevinir.
Bu sevinc insana toxtaxtlıq verir, onu fikir
dünyasından ayırır.
Belə sənətkarların ömrünü şama bənzətmək olar. Şam yanır, yandıqca öz ətrafını
şölələndirir. İnsan ömrü də belədir. Şam
tək yanır, yanır...
Şair yaxşı deyib:
Yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək,
Şam əgər yanmırsa, yaşamır demək.
Naxçıvan teatr tarixində ürəyi odlu sənətkarlar çox olmuşdur.
Bunlardan biri ilə də Firudin Sultanovdur.
Firudin Sultanov 1919-cu ildə Naxçıvanda anadan olmuşdur.
Hələ uşaq yaşlarından teatr sənətinə maraq göstərən Firudin artist
olmaq niyyətilə yaşayırdı. O, tez-tez teatra gəlib tamaşalara baxar
və məhəllədə, evdə aktyorları yamsılardı. Orta məktəb illərində
Firudin Sultanov Naxçıvan teatrının səhnəsində, kütləvi səhnələrdə
çıxış edirdi. Düzdür, Firudinin valideynləri onu başqa sənətə sövq
edirdilər. Lakin o, bütün varlığı ilə teatra bağlı idi.
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Öz həyatını teatra bağlayan Firudin Sultanov az yaşadı. Cəmi
23 il. Teatrda 5 il işlədi, on obraz yaratdı. Lakin o, sözün əsl mənasında obraz yaratdı. Bu barədə onun sənət yoldaşları hərarətlə
danışırlar.
Firuzə Əlixanova (xalq artisti):
“Firudin Sultanovu yaxşı xatırlayıram. Lakin mən aktyor
yoldaşlarım haqqında xatirələr danışanda kövrəlirəm. Özü də vəfat
etmiş yoldaşlarım haqqında. Bir anlığa da olsa keçmişləri xatırlayıram.
Firudin çox ümidverici aktyor idi. O, teatra işləməyə gələndə 18
yaşı ancaq olardı. Onun uca boyu, gözəl görkəmi, məlahətli səsi
vardı. Firudinin gözəl insanpərvərliyi, mehribanlığı heç vaxt yadımdan çıxmır. Düzdür, teatrda Firudin az işlədi. Lakin onun elə
obrazları var ki, teatrımızın qızıl fonduna daxil etmək olar.
Bunlardan Rəbi, Seyran və başqalarını göstərmək olar. Firudin
bütün obrazlarına əsl sənətkar gözü ilə baxırdı. Məhz buna görə
də tamaşaçılar onu çox sevirdilər.
Hər dəfə səhnəyə çıxanda Firudinin gur, məlahətli səsini eşidirəm. Mən arzu edərdim ki, teatrımızın bütün gəncləri onun kimi
əsl teatr aşiqi olsunlar. Bir də arzu edərdim ki, teatrımızın foyesində
Vətən yolunda qəhrəmanlıqla həlak olan aktyor yoldaşlarımızın
şəkilləri vurulsun”.
Firudin Sultanovun yaradıcılıq tərcümeyi-halı çox uzun
deyildir. Amma maraqlı, yadda qalandır.
Onun “Od gəlini” faciəsindəki Rəbi obrazı bu gün də ehtiramla
yad edilir.
Firudin Sultanov rolla yaşayan, surətin daxili aləmini qabarıq
şəkildə göstərmək məharətinə malik bir sənətkar idi. O, beşillik
səhnə fəaliyyəti ərzində bir sıra yaddaqalan obrazlar yarada
bilmişdir: Rəbi (“Od gəlini”), Anton (“Şeyx Sənan”), Surxay
(“Aydın”), Yusif (“Özgə uşağı”), Seyran (“Namus”), Həsən bəy
(“Məşədi İbad”), Haykaz (“1905-ci ildə”), Hacı Mehdi (“Evliykən
subay”) və başqa obrazlar tamaşaçıların qəlbində silinməz izlər
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buraxmışdır.
Firudin Sultanov Yusif Yulduz, Səməd Mövləvi, Həsən Ağayev
kimi sənətkarların rejissorluq etdiyi tamaşalarda iştirak etmişdir.
O, gənc olmasına baxmayaraq bu rejissorların diqqətindən yayınmamış, onlar tərəfindən sevilmişdir.
Firudin gənclik dövrünün ən gözəl bir çağında həyatdan
köçdü. Xalq yolunda, Vətən uğrunda həlak oldu. Lakin həqiqi sənətkar heç zaman ölmür. O, bu gün minlərlə tamaşaçının qəlbində
yaşayır.
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ƏLİ QƏHRƏMANoV
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

NAXÇIVAN TEATRI
1960-1980-CI İLLƏRDƏ
XX əsrin 60-cı illərində Naxçıvan
teatrında gənc, perspektivli aktyorların
ansamblı yaranır və möhkəmlənir. Dramaturqlarla əlaqənin güclənməsi istiqamətində də mühüm nailiyyətlər
əldə olunur və nəticədə müasir, zəngin repertuar yaranır. Bu illərdə
F.Aşurovun “Qanlı çinar”, Çin dramaturqu Van Şi Funun “Qərb
röyalı haqqında qeydlər” adlı əsərinin süjeti əsasında dramaturq
Andrey Qlobanın yazdığı “Dağıdılmış piyalə” adlı üçpərdəli pyesi,
Z.Hacıbəyovun “Aşıq Qərib” operası, C.Cabbarlının “Sevil”,
H.Cavidin “Səyavuş”, “Şeyx Sənan” M.Tarverdiyevin “Kölgəli
dağ”, H.Razinin “Odlu diyar”, K.Ağayevanın “Məhsəti”, C.Əmirovun
“Sahil əməliyyatı”, Ə.Yusifovun “Çiçəklənən arzular”, C.Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı”, S.Əliyevin “İki ananın bir
oğlu”, B.Vahabzadənin “Ədalət”, N.Nərimanovun “Nadir şah”,
M.F.Axundovun “Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran” və digər əsərlər
müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulur.
60-cı illərdə Naxçıvan teatrında səhnə sənətinin gələcək
inkişafı üçün yeni yollar və vasitələr axtarmağın zəruriliyi hiss
edilirdi. Teatra gənc dramaturqları cəlb etmək işində böyük fəallıq
göstərilirdi. Teatrda “Odlu diyar” (H.Razi), “Məhsəti” (K.Ağayeva),
“Sahil əməliyyatı” (C.Əmirov) kimi tamaşalar bu təşəbbüsün
səmərəli olduğunu təsdiq etdi. Bununla yanaşı teatrın çətinlikləri
də çox idi. Məzmunca sönük, ifa etibarı ilə səthi tamaşalar da
səhnədə özünə müəyyən dərəcədə yer tapırdı.
Bu illərdə Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının ixtisaslı kadrlara
olan ehtiyacı nəzərə alınaraq 6 nəfər M.Əliyev adına Azərbaycan
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Dövlət Teatr İnstitutuna (İndiki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət
və İncəsənət Universiteti – F.X., F.C.) təhsil almağa göndərilir.
“Ədəbiyyat və İncəsənət" qəzetində “Gənc aktyor qüvvələri yetişdirək” başlığı altında dərc edilən məqalədə1 göstərilir ki, M.A.Əliyev
adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu Naxçıvan teatrının
gənc kadrlara olan ehtiyacını nəzərə alaraq tələbə qəbulunda Kirovabad (Gəncə) və Naxçıvanın istedadlı gənclərinin arasından və
oradakı özfəaliyyət kollektivlərindən istedadları seçməyi qarşısına
məqsəd qoymuşdur.
Teatr öz gözəl ənənələrinə sadiq qalaraq 60-cı illərdə hər il
respublikanın rayon mərkəzlərində, kəndlərində, eləcə də qonşu
respublikaların müxtəlif rayon və kəndlərində, Dağıstan MSSRdə qastrol tamaşaları göstərir, respublika teatrları ilə yaradıcılıq
əlaqələrini möhkəmləndirir, görkəmli səhnə ustalarını Naxçıvana
dəvət edir, onlarla birgə çıxışlar təşkil edirdi.
1962-ci ilin iyul ayında M.Əzizbəyov adına Azərbaycan
Dövlət Akademik Dram Teatrının yaradıcı heyəti - Azərbaycan
SSR xalq artistləri A.Gəraybəyli, H.Qurbanova, A.Qurbanov,
A.Cavadov, İ.Osmanlı, Ə.Ağayev, əməkdar artistlər A.Rzayev, H.
Qafqazlı, M.Novruzova, Q.Həqqi, H.Salayev və başqaları Naxçıvana
qastrola gəlir. Teatr muxtar respublikada olduğu 20 gün ərzində
C.Cabbarlının “Solğun çiçəklər”, H.Cavidin “Şeyx Sənan”, M.İbrahimovun “Kəndçi qızı”, S.Rəhmanın “Toy”, “Əliqulu evlənir”,
Ş.Qurbanovun “Əcəb işə düşdük” və digər pyeslərin tamaşası
gösrərilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 40 illiyi ilə əlaqədar olaraq
Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında göstəriləcək əsərlərin bədii estetik keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə Bakıdan rejissor Niyaz
Şərifov dəvət edilir. Əbil Yusifovun “Çiçəklənən arzular” əsəri
Niyaz Şərifovun rejissorluğu ilə tamaşaya qoyulur.
1964-cü ilin sonunda teatr C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan
Dövlət Musiqili Dram Teatrı adlandırılır və oktyabr ayının 24-də
K.Ağayevanın “Məhsəti” pyesinin tamaşası ilə yeni istifadəyə
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verilən binada fəaliyyətini davam etdirir. C.Məmmədquluzadənin
anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə teatrın repertuarına
yazıçının “Anamın kitabı” əsəri daxil edilir. Əsər 1965-ci ilin oktyabrayında tamaşaya qoyulur və 1966-cı ilin aprel ayınadək tamaşaçılar qarşısında 31 dəfə göstərilir.
1965-ci ildə Naxçıvan teatrının tarixində parlaq bir səhifə
açılır. Teatr iyun ayında Bakı şəhərində geniş və tələbkar tamaşaçı
kütləsi qarşısında K.Ağayevanın “Məhsəti”, H.Razinin “Odlu
diyar”, C.Əmirovun “Sahil əməliyyatı” əsərlərinin tamaşalarını
nümayiş etdirərək paytaxt tamaşaçılarının rəğbətini qazanır. Tamaşaların gedişi və aktyorların səmərəli ifaları haqında mətbuatda
geniş resenziyalar dərc olunur.
Teatrın 1965-ci ilin birinci yarısı üçün repertuarına A.Ostrovskinin “Cehizsiz qız”, M.Əlizadənin “İki könül bir olsa”,
G.Fiqeyredonun “Ezop”, M.İbrahimovun “Yaxşı adam”, G.Mdivaninin “Konsulu oğurladılar”, S.Əliyevin “Mən onu axtarıram”
və s. əsərlər salınır. Fiqeryedonun “Ezop” əsəri İ.Cabbarovun rejissorluğu ilə müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulur.
Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı 1966-cı ilin
iyun ayında Naxçıvana qastrola gəlir. Teatr Naxçıvanda olduğu
müddətdə M.Əlizadənin “Altı qızın biri pəri”, “Səndən mənə yar
olmaz”, Ş.Qurbanovun “Olmadı elə, oldu belə”, N.Gəncəlinin
“Ev bizim, sirr bizim”, S.Rüstəmin “Durna” əsərlərini nümayiş
etdirir. Tamaşalarda Azərbaycanın SSR xalq artisti Lütfəli Abdullayev,
əməkdar artistlər-İmamverdi Bağırov, Nəsibə Zeynalova, Bəşir
Səfəroğlu, Şəfiqə Qasımova, artistlər-Roza Əliyeva, Səyavuş
Aslanov, Lütfiyyə Səfərova, Mobil Əhmədov, Nəcibə Behbudova,
Hacıbaba Bağırov, Əzizağa Qasımov, Zəhra Zülalova, Şeyda Əhmədova, Qasım Zeynalov, İslam Şərifov, Məmmədsadıq Nuriyev,
Dadaş Kazımov və başqaları məharətlə çıxış edirlər.
1966-1968-ci illərdə teatrın baş rejissoru B.Qələndərli və
V.Babayevin quruluşlarında C.Cabbarlının “Yaşar”, S.Kauqverin
“Ağır cəza”, B.Lavrenyovun “Hücum”, C.Məmmədovun “Dan
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ulduzu”, yerli dramaturqlardan H..Ağayevanın “İsmət”, A.Babayevin
“Yarımçıq şəkil”, H.Razinin “Günəş”, və başqa əsərlər tamaşaya
qoyulur. Teatrda tamaşaya qoyulan C.Məmmədovun “Dan ulduzu”
əsəri məşhur mexanizator Sevil Qazıyevanını xatirəsinə həsr edilmişdi. Bu pyesin tamaşasını teatrın baş rejissoru B. Qələndərli hazırlamışdı. Tamaşa öz təbiiliyi və həyatiliyi ilə diqqəti cəlb edirdi.
Rejissor aktyorlarla səmərəli işləmiş, obrazlar arasındakı münasibətləri düzgün şərh etmişdi. Tamaşada bütün ifaçılar öz səmimi
oyunları ilə müəllifin fikrini daha dərindən açıb göstərmiş və
Sevili bir əmək qəhrəmanı kimi tamaşaçılara sevdirə bilmişdilər.
Üç rəfiqənin - Sevilin, Dilarənin, Sədaqətin taleyi tamaşanın
əsasını təşkil edirdi. Sevil rolunda Tamara Məmmədova, Dilarə
rolunda Zəroş Həmzəyeva, Sədaqət rolunda Sürəyya Qurbanova
öz obrazlarını xüsusi təravətlə canlandırırdılar.
Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi 1967-ci ildə yenidən
"Kənd əhalisinə mədəni xidmətin vəziyyəti haqqında" məsələni
müzakirə edir. Qərarda göstərilir ki, C.Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı respublikanın Füzuli,
İmişli, Salyan, Əli Bayramlı şəhəri və Naxçıvan MSSR-in rayonlarında, eləcə də Ermənistan və Gürcüstan respublikalarında
qastrolda olmuş, zəhmətkeşlərə “Anamın kitabı”, “Cehizsiz qız”,
“Yaşar”, “Konsulu oğurladılar”, “İtirilən sağlıq”, “İlan yuvasında
fırtına”, “Qayınana” tamaşalarını göstərmişlər.
1967-ci ildə rəssam və artistlərdən M.Qasımov, T.Məmmədova,
Ə.Məmmədov Moskva və Bakı şəhərlərinə, 1968-ci ildə isə
Z.Həmzəyeva 2 ay müddətində Moskva şəhərinə yaradıcılıq ezamiyyətinə göndərilir. Artistlərin yaradıcılıq işlərinə kömək edəcək
söhbətlər və məsləhətlər vermək məqsədi ilə professor Əziz Şərif,
şairlərdən Adil Babayev, Ramiz Heydər, bəstəkarlardan Şəfiqə
Axundova və Nəriman Məmmədovla görüş keçirilir. Həmin il
teatrın səhnəsində bədii və ideya-siyasi cəhətdən yüksək səviyyəli
əsərlər tamaşaya qoyulur. Rejissor B.Qələndərlinin quruluşunda
K.Qoldoninin “Mehmanxana sahibəsi”, Ə.Yusiflinin “Səadət na-142-

minə”, Ə.Yusifovun “Məhəbbət abidəsi”, V.Babayevin quruluşunda
isə R.Heydərin “Bahar qız” əsərlərinin tamaşasını göstərmək
olar.
1968-ci ilin mart ayında Azərbaycan SSR xalq artisti H.Sarabski
başda olmaqla Azərbaycan Opera və Balet teatrının artistlərindən
bir qrupu Naxçıvana qastrola gəlir. Onlar Naxçıvanda olduğu
müddətdə yerli teatrın kollektivi ilə Ü.Hacıbəyovun “Leyli və
Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, Z.Hacıbəyovun “Aşıq Qərib” operalarında çıxış edir.
Bu illərdə geniş yaradıcılıq imkanlarına malik olan Naxçıvan
teatrı maraqlı tamaşaları ilə xalq kütlələrini teatr sənəti ilə yaxından
tanış edir, ciddi yaradıcılıq axtarışları apararaq aktyor sənətini
ürəkdən sevən gəncləri öz ətrafına toplayır. Gürcüstan Respublikasının
şəhər və rayonlarında (1969) qastrolda olur. Məzmunlu tamaşalarına
görə Gürcüstan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin, Teatr Cəmiyyətinin
fəxri fərmanlarına laiq görülür.
1969-cu ildə Naxçıvan teatrının repertuarında ciddi dəyişiklik
edildi. Bu isə gənclərin səmərəli işləmələrinə səbəb oldu. Zemfira
Əliyeva, Vaqif Əsədov, Nizami Həmzəyev, Nazir Əliyev, Münəvvvər
Əliyeva, Qurban Ələkbərov, Tofiq Mövləvi, İsgəndər Abdullayev,
Məmməd Hümbətov və digərlər gənclər C.Cabbarlının “Solğun
çiçəklər”, S.Vurğunun “Vaqif”, İ.Əfəndiyevin “Məhv olmuş gündəliklər”, B.Vahabzadənin “Yağışdan sonra”, Ə.Nesinin “Toros
canavarı” əsərlərinin müvəffəqiyyətli alınmasında xüsusi rol oynamışdılar. Onlar teatra yeni nəfəs, yeni həyat gətirdilər.
1970-1975-ci il teatr mövsümündə Naxçıvan teatrının repertuarına R.Nağıyevin “Üfüqlər qızaranda”, K.Ağayevanın “Məhsəti”
(yeni quruluşda), A.Şirvanzadənin “Nakam qız”, K.Simonovun
“Dördüncü”, C.Məmmədquluzadənin “Dəli yığıncağı”, Ü.Hacıbəyovun “Ər və arvad”, G.Xuqayevin “Mənin qayınanam”, C.Cabbarlının “Oqtay Eloğlu”, P.Pançevin “Dörd ekiz haqqında nağıl”
əsərləri də daxil edilmişdi.
Teatrın yaradıcı kollektivi 1975-ci ilin aprel ayının 23-də
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Ü.Hacıbəyovun "Ər və arvad" musiqili komediyasını uzun fasilədən
sonra Ş.Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya
Teatrının rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Niyaz Şərifovun
quruluşunda yenidən tamaşaya qoydu. Tamaşanın bədii tərtibatını
gənc rəssam Nəriman Əliyev vermişdi. Əsas rollarda Z.Həmzəyeva,
Ə.Qardaşbəyov, Y.Haqverdiyev, R.Cəfərxanova və başqaları oynamışdılar.
70-ci illərdə teatrda onlarla tamaşa ilk dəfə səhnəyə qədəm
qoymuşdu. Əgər 70-ci illərdə səhnəyə çıxmış əsərləri mövzulara
görə təsnif etsək, bir cəhət xüsusilə nəzərə çarpar: əxlaq və mənəviyyat məsələlərinin işıqlandırılması teatrda ön plana çəkilmişdir.
Bizcə, bu, müsbət hal idi. Təqdir olunmalı cəhət bir də ondan
ibarət idi ki, sənətkarlarımız bu problemlərə müraciət edərkən
ucuz tamaşaçı alqışı arxasınca qaçmamışdır. Əksinə tamaşalarda
ictimai borc, ictimai maraq ön plana çəkilmişdi. 70-ci illərin yaradıcılıq işlərinə yekun vurarkən mənəvi tərbiyə və əxlaq problemlərinin
teatra gətirilməsi faktını müsbət qiymətləndirmək lazımdır.
70-ci illərdə Naxçıvan teatrında zəhmətkeşlərin fikir və
arzuları nəzərə alınaraq onların mədəni istirahətləri üçün gözəl
şərait yaradılır, gənc istedadların yaradıcılıqlarını inkişaf etdirmək
üçün maraqlı repertuar hazırlanır, bu yolla əhaliyə mədəni xidmətin
səviyyəsini daha da yüksəltmək üçün tədbirlər görülürdü.
Teatr 1978-ci ilin may ayında Mingəçevir şəhərində qastrolda
olur. Orada C.Məmmədquluzadənin “Dəli yığlncağı”, S.Rəhmanın
“Toy”, Ü.Hacıbəyovun “Ər və arvad”, A.Saqarelinin “Tiflis yengələri”, N.Dumbadzenin “Mən, nənəm, İliko və İllarion” və K.Ağayevanın “Məhsəti” əsərlərini mingəçevirli teatrsevərlərə təqdim
edir. Bu tamaşalar haqqında “Mingəçevir işçisi” qəzetində maraqlı
materiallar dərc edilmişdir.
Teatr 80-ci illərdə repertuarında ciddi dəyişikliklər etməklə
ildən-ilə öz yaradıcılıq imkanlarını daha da genişləndirir, repertuarında
dərin məzmunlu səhnə əsərlərinə xüsusi yer verir. 80-ci illərdən
başlayaraq teatrın repertuarına italyan dramaturqları P.Messinanın
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"Sükut divarı", K.Qoldoninin “Məzəli hadisə”, türk dramaturqu
N.Hikmətin “Bayramın birinci günü”, qazax dramaturqu O.Bokayevin “Yetkinlər”, gürcü dramaturqları N.Dumbadzenin “Darıxma,
ana”, “Mən, nənəm İliko və İllarion”, A.Saqarelinin “Tiflis
yengələri” və s. əsərlər daxil edilir. Ümumiyyətlə, 80-ci illərdə
teatrda M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah”,
“Hacı Qara”, C.Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı”, “Keçmiş
günlər” (“Kişmiş oyunu”, “Kamança” pyesləri və felyetonları
əsasında), H.Cavidin “Şeyda”, “Şeyx Sənan”, Ü.Hacıbəyovun
“Məşədi İbad”, S.Rüstəmov və M.S.Ordubadinin “Beş manatlıq
gəlin”, S.Ələsgərov və Ş.Qurbanovun “Özümüz bilərik”, E.Sabitoğlu
və S.Rəhmanın “Hicran”, V.Adıgözəlov və Ə.Kürçaylının “Boşanaq,
evlənərik”, İ.Şıxlının “Kosaoğlunun səhvi”, V.Səmədoğlunun
“Bəxt üzüyü”, K.Ağayevanın “Apardı sellər Saranı”, H.Arzulunun
“Əlincə qalası”, Ə.Yusiflinin “Siz xoşbəxt yaşayın”, M.Süleymanlının
“Dəyirman”, H.Orucovun “Məni qınamayın”, Ə.Səmədovun “Sehrli
xalça”, M.Atəşin “Cırtdan”, N.Əliyevin “Qəmli günlər”, R.Muxtarın
“Şəhərli kürəkən”, M.Orucun “Təbriz almaları”, R.Rövşənin
“Dərs”, Ç.Aytmatov və K.Məhəmmədcanovun “Füdzi dağında
qonaqlıq”, Sofoklun “Elektra”, P.Messinanın “Sükut divarı, A.Ostrovskinin “Günahsız müqəssirlər”, Y.Yakovlevin “Oğlum Volodya”,
A.Dudarevin “Astana”, Ş.Rokvanın “Yaşıl papaq”, G.Xuqayevin
“Mənim qayınanam”, N.Hikmətin “Bayramın birinci günü”,
“Qəribə adam”, O.Kamalın “Yad qızı”, T.Oflazoğlunun “Dəli İbrahim”, R.N.Güntəkinin “Dodaqdan qəlbə” və s. tamaşalar hazırlanmışdı.
“Sükut divarı” əsərinin tamaşası Bakıda A.M.Şərifzadə adına
Aktyor evində paytaxt tamaşaçılarına da göstərildi. Azərbaycan
SSR xalq artisti Ş.Bədəlbəyli tamaşa haqqında fikrini belə ifadə
etmişdir: “Aktyor Evində tamaşaya qoyulan “Sükut divarı” tamaşası
bir daha sübut etdi ki, Naxçıvan teatrı öz ənənələrinə sadiqdir.
Fərəhli haldır ki, son illərdə teatrda bir çox unudulmaz obrazlar
silsiləsi yaradan və öz maraqlı ifa tərzi ilə tamaşaçıların hörmətini
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qazanan Vaqif Əsədov “Sükut divarı” tamaşasında bir rejissor
kimi iştirak edir. Vaqifin ilk rejissor debütü səmimi qarşılanmış və
pyesin ideya istiqaməti düzgün şərh edilmişdir”.2
Naxçıvan teatrında 25 ildən sonra, 1982-ci il aprel ayının 24də “Şeyx Sənan” faciəsi yeni quruluşda tamaşaya qoyulur. Teatrın
səhnəsində bu dəfə Şeyx Sənan obrazını yaratmaq Ə.Qardaşbəyova
nəsib olmuşdu. Bu tamaşada Şeyx Kəbiri K.Hüseynov, Zəhranı
S.Mirzəyeva, Şeyx Mərvanı V.Əsədov, Dəli Dərvişi M.Quliyev,
Xumarı Z.Əliyeva, Serqonu T.Mövləvi, Simonu H.Ağayev, Platonu
A.Şahsuvarov, Keşişi K.Quliyev ifa edirdilər. Tamaşaya Vəli
Babayev quruluş vermişdi. Tamaşanın bəstəkarı Fikrət Əmirov
idi, bədii tərtibatını isə gənc rəssam Mircəlil Seyidov hazırlamışdı.
Mircəlil Seiydovun teatr aləmində ilk işi olmasına baxmayaraq o,
Cavid dühasının böyük əzəmətini dərindən duymuş və maraqlı
tərtibatı ilə diqqəti cəlb etmişdi.
1982-ci ilin noyabr ayında teatr qırğız dramaturqu, görkəmli
yazıçı Çingiz Aytmatovun Kolday Məhəmmədcanovla birlikdə
yazdığı “Füdzi dağında qonaqlıq” əsərinə müraciət edir. Tamaşanın
iştirakçıları əsasən gənclər idi. Osimpay Tatayeviç rolunu Kamran
Quliyev, Almagül rolunu Sona Mirzəyeva, Gülcanı Zemfira
Əliyeva, Mambeti İbrahim Sədiyev, Dosbelkeni İbrahim Məmmədov,
Aişəni Pakizə Məmmədova, İsabayı Həsən Ağayev, Meşə fəhləsi
rolunu isə Şirzad Abutalıbov oynamışdılar. Tamaşanın quruluşunu
V.Babayev, bədii tərtibatını Y.Məmmədov, musiqi tərtibatını isə
Y.Əsgərov vermişdilər.
Azərbaycan KP MK-nın “H.Cavidin anadan olmasının 100
illiyi haqqında” 1981-ci ildə qəbul etdiyi qərarla əlaqədar Naxçıvan
teatrının nəzdində Cavid Poeziya Teatrı yaradıldı. 1982-cı ilin
noyabr ayının 6-da Cavid Poeziya Teatrının təntənəli açılışı oldu.
Şair-dramaturq K.Ağayevanın “Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir”
tamaşası göstərildi. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Azərbaycanın
əməkdar artisti (hazırda xalq artisti) V.Əsədov tamaşanın təsirli və
emosional çıxması üçün meydan teatrı üslubundan istifadə etmiş,
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Cavid dramaturgiyasının romantik pafosunu və əzəmətini sənətsevərlərə ləyaqətlə çatdırmışdı. “Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir”
tamaşasında V.Əsədov və Ə.Lalayev-Cavid, Z.Əliyeva-şairə, Sevda,
A.Şahsuvarov-Alp Arslan, İblis rollarında çıxış etmişlər. Tamaşanın
rəssamı Naxçıvan MSSR-in əməkdar incəsənət xadimi M.Qasımov,
bəstəkarı isə Azərbaycanın SSR əməkdar incəsənət xadimi Ramiz
Mirişli idi.
1983-cü ilin may ayında H.Arzulunun “Əlincə qalası” tarixi
qəhrəmanlıq dramı uğurla səhnəyə qoyulur. Tamaşanın quruluşçu
rejissoru V.Əsədov aktyor heyətinin əsas istiqamətini xalqın tarixi
qəhrəmanlığının, vətənpərvərliyinin yaddaqalan vasitələrlə aşkarlanmasına yönəltmiş, tamaşadakı mizan və səhnələr Əlincə qəhrəmanlarının hər birinin fərdi xarakterini qabarıq şəkildə mənalandırmağa xidmət etmiş, əsas ideyanın təbii və inandırıcı ifadəsinə
şərait yaratmışdır. Quruluşçu rejissorun müvəffəqiyyətlərinin əsas
səbəblərindən biri də ayrı-ayrı obrazlar üzərində apardığı yaradıcılıq
"əməliyyatı" ilə yanaşı, iki əsas qütbün- əlincəlilərlə düşmən
tərəfin hərəsinin özünəməxsus səhnə təqdimini tapmasında olmuşdur.
Tamaşada əlincəlilər şən, nikbin, azad ruhlu, digər tərəf isə ağır,
ləng, ciddi, tünd boyalarla təqdim olunmuşdur. Ağıllı sərkərdə
Əmir Altun rolunu Kamran Quliyev, təmkinli Əlincə hakimi Məlik
Tahiri İbrahim Səfiyev, vüqarlı, dəyanətli, yenilməzliyi ilə seçilən
Gilan ananı Sona Mirzəyeva, çılğın təbiətli Rəşidi Həsən Ağayev,
təlxəyi Əyyub Haqverdiyev, Teymurləngi isə son dərəcə inandırıcı
boyalarla Aydın Şahsuvarov sənətsevərlərə təqdim edirdi. O, Teymurun əsrlərin yaddaşına bəlkə də əbədilik həkk olunmuş zəhmini,
pərdə-pərdə çılğınlaşan ehtiraslarını ürəkdən yaşayırdı. Aydının
gözəl və məzmunlu ifasında Teymurləngin soyuqqanlılığı qabarıq
tərzdə yaradılmışdı. Tamaşada rejissor-rəssam işi bir-birini tamamlayırdı. Zəngin təcrübəyə malik olan quruluşçu rəssam M.Qasımov iki qütbün arasındakı fərqi bacarıqla ayırmışdı. Dekorlar
mövzuya və onun dinamikasına, obrazların əhval-ruhiyyəsinə, hadisələrin xarakterinə çox uyğun hazırlanmış, dövrün xarakterik
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xüsusiyyətlərini, geyim və əlbisələrini rəssam maraqla duymuş və
yaddaqalan bir tərtibat yaratmışdır. Əkrəm Məmmədov tamaşanın
ruhuna uyğun musiqi parçaları seçmiş, vahid bir sujetdə birləşdirməyə
nail olmuşdur.
Teatrda türk yazıçısı Orxan Kamalın “Yad qızı” əsəri1984-cü
ilin yanvar ayında müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulur. Əsas rolları
Z.Əliyeva, A.Əsgərova, S.Qəribov A.Şahsuvarov, H.Ağayev, N.Xudiyeva sənətkarlıqla yaratmışdılar.
Böyük Azərbaycan bəstəkarı Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının
100 illik yubileyi ilə əlaqədar “Məşədi İbad” musiqili komediyası
1985-ci ildə teatrda yeni quruluşda tamaşaya hazırlandı və teatrsevərlərə təqdim edildi. Məşədi İbad rolunda iki aktyor- İ.Məmmədov
və gənc artist İ.Abdullayev, Gülnaz rolunda Y.Ramazanova, Sərvər
rolunda Ə.Əliyev, Hambal rolunda A.Şahsuvarov, Sənəm rolunda
S.Hüseynova, Rüstəm bəy rolunda Ə.Qardaşbəyov, Həsən bəy rolunda H.Ağayev çıxış edirdilər. Tamaşaya quruluşu qocaman
rejissor B.Qələndərli, bədii tərtibatı teatrın baş rəssamı M.Qasımov
vermişdilər.
Bu illərdə Naxçıvan teatrının repertuarında əxlaqi-etik keyfiyyətləri tərənnüm edən pyeslərə maraq və diqqət daha da artır.
Bu baxımdan H.Orucovun Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulan
“Məni qınamayın” psixoloji-lirik komediyası sənətsevərlərin
diqqətini cəlb edir. Tamaşada bürokratizm və digər meyillər ifşa
olunur, onlara qarşı fəal mübarizə mövqeyi mənəvi saflığın
tərənnümü kimi səslənir. Tamaşada rəssam M.Qasımovla, rejissor
Ə.Lalayevin səmərəli işləri bir-birini tamamlayırdı.
1985-ci ildə K.Ağayevanın lirik ovqatlı, məlum xalq əfsanəsi
əsasında yazdığı “Apardı sellər Saranı” adlı mənzum pyesində
təkcə iki gəncin nakam məhəbbəti deyil, bütöv bir xalqın acı
dərdi, onun mənəvi zənginliyi, böyüklüyü, ülvi məhəbbəti ifadə
olunur. Əsərin tamaşası sənətsevərlərin marağına və sevincinə
səbəb olmuş, ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmişdir. Quruluşçu
rejissor Ə.Lalayevin rəssam M.Qasımovun və tamaşanın bəstəkarı
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Cavanşir Quliyevin birgə səmərəli fəaliyyəti öz gözəl bəhrəsini
vermişdi. Rejissor yozumunda ülvi məhəbbət ön plana çəkilmiş,
hadisələr də məhz bu ideya istiqamətində cərəyan edir. Xançobanın
Sara ilə ilk rastlaşdığı səhnə bu baxımdan mənalı və təbii mizanlarla
işlənmişdi. Xordan yerli-yerində istifadə olunmuş, rəqslər hadisələrin
dinamizmini artırmış və məhəbbət səhnələrinə dolğunluq və
zənginlik gətirmişdi.
Sevindirici haldır ki, Sofoklun “Elektra” əsəri Azərbaycanda
ilk dəfə olaraq1985-ci ildə Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.
Aktyor sənətinin fərdi imkanlarını üzə çıxarmaq üçün bu pyesin
böyük əhəmiyyəti var idi. Z.Əliyeva Elektranın daxili aləmini genişliyi ilə tamaşaçılara çatdırmaq üçün yaradıcı imkanlarından
məharətlə istifadə etmişdi. Tamaşadakı digər rolları A.Şahsuvarov,
Ə.Qardaşbəyov, Y.Ramazanova, S.Nüseynova, O.Quliyev, C.Məmmədova və b. öz təbii oyunları ilə canlandırmışdılar. Azərbaycan
Mədəniyyət Nazirliyinin kollegiyası və Azərbaycan Teatr Cəmiyyətinin Rəyasət Heyəti teatrın quruluşçu rejissoru V.Əsədovu
“Elektra” tamaşasının rejissor işinə görə birinci dərəcəli mükafata
layiq görmüşdü. Bu tamaşanın tərtibatını Ş.Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya teatrının baş rəssamı Elçin
Məmmədov, musiqi tərtibatını bəstəkar Cəmil Əmirov vermişdilər.
Naxçıvan teatrı 1987-ci il teatr mövsümündə “Elektra” tamaşası
ilə Tbilisi şəhərində keçirilən Ümumittifaq teatr festivalında Azərbaycan teatr ictimaiyyətini təmsil edirdi. Festivalda ölkənin qüdrətli
teatr kollektivləri iştirak edirdilər. Moskvadan, Leninqraddan,
habelə Bolqarıstandan, Çexoslovakiyadan və digər yerlərdən dəvət
olunmuş teatr tənqidçiləri, rejissorlar və aktyorlar münsiflər
heyətində idilər. “Elektra” tamaşasına K.Marcanaşvili adına Gürcüstan Dövlət Dram Teatrının səhnəsində baxış oldu. Teatr tənqidçilərindən Anatoli Afanasyev (Rusiya),Vaxtanq Vaxtverişvili (Gürcüstan), Dmitrina Dakova (Bolqarıstan), Nadejda Lindoviska (Çexoslovakiya) bu tamaşanı çox yüksək qiymətləndirdilər.
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“Elektra” tamaşası SSRİ Mədəniyyət Nazirliyinin, ÜİLKGİ
MK-nın,3 SSRİ Teatr Xadimləri İttifaqının və Mədəniyyət İşçiləri
Həmkarlar İttifaqı Mərkəzi Komitəsinin diplomuna layiq görüldü.
Tamaşa bütünlüklə Mərkəzi televiziya tərəfindən lentə alındı və
Ümumittifaq tamaşaçısına nümayiş etdirildi.
Naxçıvan teatrın 100 illik yubileyi ərəfəsində belarus dramaturqu
Aleksey Dudarevin “Astana” psixoloji pyesi tamaşaya qoyuldu.
Bu, teatrın hazırladığı yaddaqalan tamaşalardan biri idi.
Qədim sənət ocağının 100 illik yubileyi 1987-ci ilin iyun
ayında böyük təntənə ilə qeyd edildi. Yubiley günündə Zaqafqaziyanın
və eləcə də İttifaqın müxtəlif sənət adamları iştirak edirdilər.
Onlar Naxçıvan teatrının keçdiyi şərəfli inkişaf yolundan danışmış,
kollektivə yeni uğurlar diləmişlər. Teatrın yubileyi münasibətilə
respublikanın müxtəlif qəzet və jurnallarında yazılar çap edilmişdi.
“Sovet Naxçıvanı” qəzetinin 13 iyun 1987-ci il tarixli nömrəsində
xalq şairi B.Vahabzadənin, Ə.Şərifin, xalq yazıçılarından M.İbrahimovun, İ.Əfəndiyevin, dramaturqlardan Anarın və Ə.Yusiflinin,
xalq artistlərindən Ə.Haqverdiyevin, H.Ərəblinski adına Sumqayıt
Dövlət Dram Teatrının ədəbi hissə müdiri Sabir Adilin, S.Rəhman
adına Şəki Dövlət Dram Teatrının direktoru Nazim Bilalovun və
bir çox sənət adamlarının teatrın yubileyi ilə bağlı yazıları və
təbrikləri dərc edilmişdi.
12 iyun 1987-ci ildə Azərbaycan teatr sənətinin inkişafında
xidmətlərinə görə və yaranmasının 100 illiyi ilə əlaqədar C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif
edilir, həmçinin Azərbaycan teatrının inkişafında xidmətlərinə
görə Əkbər Qardaşbəyov Azərbaycan SSR xalq artsiti, Rövşən
Hüseynov, Kamran Quliyev, Tofiq Mövləvi, Tamara Məmmədova
Azərbaycan SSR əməkdar artisti fəxri adlarına layiq görülürlər.
Yubiley günlərində M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və Dərviş
Məstəlişah” əsəri nümayiş etdirildi.
Naxçıvan teatrı özünün təşəkkül və formalaşma dövründən
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başlayaraq bütün tarixi boyu ictimai geriliyi və cəhaləti qamçılamış,
qabaqcıl ideyaların carçısı olmuş, işini azadlıq və milli dirçəliş
uğrunda mübarizə ilə əlaqələndirməyə çalışmış, öz repertuarını
daim zənginləşdirmək və ifaçılıq məharətini artırmaqla əsl sənət
məbədinə çevrilmişdir. Teatr bir əsr ərzində əsl yaradıcılığın və
sənətkarlığın uğurlu yoluna çıxmış, xəlqilik, realizm, novatorluq
mövqeyində durmaqla ildən-ilə yüksəlmiş və milli teatr tariximizdə
özünəməxsus şərəfli yer tutmuşdur.
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Ələkbər Qasımov
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

TARİXİ şƏXsİYYƏTLƏRƏ
HƏsR oLuNMuş ƏsƏRLƏRİN
NAXÇIVAN TEATRINDA
TƏCƏssÜMÜ
Azərbaycan teatrına Eynəli Sultanov, Məmmədtağı Sidqi,
Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Bəhruz Kəngərli, Rza
Təhmasib, Əliqulu Qəmküsar, Kazım Ziya, Rza İsfəndiyarlı, Əli
Xəlilov, Səməd Mövləvi, İsa Musayev, Mirhəsən Mirişli, Miribrahim
Həmzəyev, Firuzə Əlixanova, Zəroş Həmzəyeva, Məmməd Qasımov,
Kəmalə Ağayeva, Vəli Babayev və digər bu kimi görkəmli teatr
təşkilatçıları, dramaturq, rejissor, rəssam və aktyor bəxş etmiş
Naxçıvan teatrının təsir dairəsi geniş olmuşdur.
130 illik tarixi olan Naxçıvan teatrı Azərbaycanın başqa şəhərlərində yaranan teatrlara nisbətən milli teatr hərəkatında daha
möhkəm mövqe tutmuş, Azərbaycan teatr sənətinin inkişafına
daha güclü və səmərəli təsir göstərmiş, çoxəsrlik və zəngin milli
mədəniyyətimiz tarixində öz yerini müəyyənləşdirmişdir.
Azərbaycanın görkəmli teatr fədaisi, yazıçı, publisist və
ictimai xadim Eynəli bəy Sultanovun bilavasitə təşəbbüsü, təşkilatçılığı və rəhbərliyilə yaranan və fəaliyyətə başlayan, pərvəriş
tapdığı ilk günlərdən daim yüksək ideyalılıq, humanizm, bəşəri
duyğular, həm də xəlqilik mövqeyindən çıxış edən Naxçıvan teatrı
milli-klassik dramaturgiyamızın ən dəyərli əsərlərinin dolğun
səhnə şərhini verməklə bərabər, həmçinin repertuarı zənginləşdirmək
niyyətilə dünya klassik dramaturgiyasından seçmə əsərləri bacarıqla
ifa etməklə bir sıra dəyərli nəticələr əldə edə bilmiş, güclü aktyor
kollektivinə sahib olmuş, ustad rejissor və rəssam şəxsiyyətləri
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qazanmışdır.
1923-cü ildə Naxçıvan Vilayət Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin
qərarı ilə Naxçıvan teatrına “Dövlət Dram Teatrı” adı verilir.
Məhz həmin vaxtdan üzübəri Naxçıvan teatrının səhnəsində eyni
zamanda tarixi şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş
əsərlərin də tamaşaya qoyulması mərhələsi başlayır.
1924-cü ildə teatrın işini yaxşılaşdırmaq, aktyorların peşə ustalığını daha da artırmaq məqsədilə Azərbaycanın tanınmış teatr
xadimlərindən biri, görkəmli səhnə ustadı Kazım Ziya Bakıdan
Naxçıvana dəvət edilir. Bir müddət Naxçıvan Dövlət Dram
Teatrında çalışan Kazım Ziya aktyorların nitqi üzərində gərgin işləyərək onlara səhnə danışığının incəliklərini aşılayır, rol üzərində
aktyor işinin xüsusiyyətlərini açıqlayır və beləliklə də yaradıcı
kollektivin püxtələşməsinə öz töhfəsini verir.
Kazım Ziya özünün rejissorluq qabiliyyətindən də istifadə
edərək Naxçıvan səhnəsində Vano Mcedaşvilinin “Qaçaq Kərəm”
pyesini də tamaşaya qoyur. Məhz bu əsər Naxçıvan teatrının həm
gürcü dramaturgiyasından ilk nümunə kimi, həm də tarixi şəxsiyyətlərə həsr olunmuş ilk tamaşa kimi səciyyələndirilməlidir. Hələ
1912-ci ildə Hüseyn Mirzəcamalov tərəfindən Azərbaycan dilinə
tərcümə edilmiş bu pyes 1913-cü ildə Bakıda “Nicat” Maarif Cəmiyyətinin teatr truppası tərəfindən tamaşaya qoyulmuşdu. Tamaşanın
rejissoru və baş rolun ifaçısı Hüseyn Ərəblinski idi. Həmin
tamaşada Kazım Ziya bir neçə dəfə gənc Ömər rolunda çıxış etmişdi.
Adından göründüyü kimi əsər Azərbaycanda qaçaq hərəkatının
əfsanəvi nümayəndələrindən biri Kərəm İskəndəroğluna həsr olunmuşdur. Atasının intiqamını aldıqdan sonra Kərəm əvvəl Yelizavetpol
(Gəncə) Quberniyasında, sonralar isə Gürcüstan, Şimali Qafqaz,
Cənubi Azərbaycan və Türkiyə ərazisində fəaliyyət göstərmişdir.
1885-ci ildə “Narodnaya volya” jurnalı yazmışdı ki, məşhur Kərəm
bütün Zaqafqaziya üçün təhlükəyə çevrilmişdir.
Maksim Qorki isə onun haqqında belə yazırdı: “Kərəm yalnız
-153-

Zaqafqaziyada deyil, Kuban kazakları arasında da şöhrət tapmış,
əfsanələşdirilmiş qaçaq kimi məşhurdur”.
İgidliyi, mərdliyi və xeyirxahlığına görə Kərəmə böyük məhəbbət və ehtiram bəsləyən xalqlar onun haqqında üç dastan,
neçə-neçə rəvayət, xeyli nəğmə qoşmuşlar. Onun haqqında onlarla
kitab çap olunmuşdur ki, V.Mcedaşvilinin “Qaçaq Kərəm” pyesi
də bu qəbildəndir.
Kazım Ziyanın quruluşunda Naxçıvan teatrında hazırlanıb
göstərilən “Qaçaq Kərəm” tamaşası bir neçə baxımdan qiymətli
olmuşdur. Buna görə də rəğbətlə qarşılanan bu tamaşa uzun
müddət teatrın repertuarında qala bilmişdi. Bu tamaşada Kazım
Ziya bir neçə gənc aktyor yetişdirib onları ilk dəfə səhnəyə
çıxarmışdı.
“Qaçaq Kərəm” tamaşasından düz 15 il sonra Naxçıvan teatrı
yenidən tarixi şəxsiyyətlərə həsr olunmuş əsərə müraciət etmişdir.
Bu, Səməd Vurğunun “Vaqif” pyesi idi. Tamaşaya Həsən Əliyev
quruluş vermişdi. Bakıdan dəvət olunan bu rejissor qısa zamanda
teatr truppası ilə səmimi və mehriban münasibət quraraq çox
gözəl aktyor ansamblı yarada bilmişdi. Muxtar respublikanın
mədəni həyatında böyük hadisəyə çevrilmiş bu tamaşada 4 tarixi
şəxsiyyət səhnədə görünürdü: Molla Pənah Vaqif, Molla Vəli
Vidadi, Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan və Ağaməhəmməd şah
Qacar. Əsər dövrün diqtəsilə qələmə alındığından tarixi hadisələr
təhrif edilməklə İbrahim xan və Qacar obrazları da tamaşaçıya tamamilə yanlış aspektdən çatdırılmışdı. Buna baxmayaraq aktyorlar
üzərlərinə düşən vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlmiş və nəticədə
maraqlı bir tamaşa alınmışdı.
Aprel ayının 12-də göstərilən ilk tamaşada aktyor heyəti belə
olmuşdur: Vaqif – İbrahim Həmzəyev, Vidadi – Səməd Mövləvi,
Qacar – Sadıq Həsənzadə, Xuraman – Xədicə Qazıyeva, İbrahim
xan – Mirhəsən Mirişli, Eldar – İsa Musayev, Vəzir – Abbas
Quluyev (sonralar Sovet İttifaqı Qəhrəmanı), Gülnar – Firuzə Əlixanova, Əli bəy – Nadir Rzayev, şeyx Alı – Rza İsfəndiyarlı,
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təlxək – Əliheydər Həsənzadə, kürd Musa – Əyyub Haqverdiyev.
Tamaşanın rəssamı o dövrdə teatrın baş rəssamı vəzifəsində çalışan
Şamil Qazıyev olmuşdur. İlk tamaşada iştirak edə bilməyən Səməd
Vurğun teatrın kollektivinə təbrik teleqramı göndərmişdi.
Ümumiyyətlə, “Vaqif” tamaşası Naxçıvan teatrında dəfələrlə,
müxtəlif rejissorların quruluşunda tamaşaya qoyulmuşdur. 40-cı,
50-ci, 60-cı və 70-ci illərin repertuarında “Vaqif” tamaşası yeni
quruluşlarda tamaşaçılara təqdim olunmuşdur. Son quruluş 1976cı ildə S.Vurğunun 70 illiyi münasibətilə hazırlanan tamaşa
olmuşdur.
Uzun illər Naxçıvan teatrında Vaqif rolunun məharətli ifaçısı,
xalq artisti İsa Musayev, Qacar rolunun əvəzedilməz ifaçısı muxtar
respublikanın əməkdar artisti Kazım Hüseynov, Xuraman rolunun
məlahətli ifaçısı xalq artisti Zəroş Həmzəyeva, kürd Musa rolunun
daimi ifaçısı xalq artisti Əyyub Haqverdiyev olmuşlar. Quruluşçu
rejissor Baxşı Qələndərlinin və quruluşçu rəssam Məmməd Qasımovun hazırladıqları “Vaqif” tamaşası daha uğurlu olmuşdur.
Teatrın repertuarında uzun müddət özünə möhkəm yer tutan
“Qaçaq Nəbi” tamaşasına ilk dəfə İ. Həmzəyev 1940-cı ildə
quruluş verərək özü də baş rolu ifa etmişdir. Böyük Vətən müharibəsinin əvvəlindən sonunadək xalq qəhrəmanının şücaətini
tərənnüm edən bu tamaşa ilə kollektiv dəfələrlə döyüşən ordu qarşısında, hərbi hissələrdə və hospitallarda çıxış etmişdir. Sonralar
da həmin tamaşa 1946 və 1950-ci illərdə İ. Həmzəyevin yeni quruluşunda tamaşaya qoyulmuşdur. Hər üç quruluşda Həcər rolunun
əvəzedilməz ifaçısı Z. Həmzəyeva olmuşdur.
1940-cı və 50-ci illərdə İbrahim Həmzəyev tarixi şəxsiyyətlərə
həsr olunmuş əsərlərə daha intensiv müraciət etmiş və bu dövrdə
Zeynal Xəlilin “Qatır Məmməd”, Osman Sarıvəllinin “Babək”,
Mehdi Hüseynin “Nizami” pyesləri əsasında hazırlanmış tamaşalarda
baş rollarda çıxış etmişdir. 1958-ci ildə isə İ. Həmzəyev Nəriman
Nərimanovun “Nadir şah” faciəsinə uğurlu quruluş vermişdir. Bu
tamaşada baş rolu İsa Musayev ifa etmişdir.
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1964-cü ildə Naxçıvan teatrının tarixində çox mühüm və əlamətdar bir hadisə baş verir. Teatr həmin ilin yayında, şəhərin mərkəzində inşa olunmuş yeni əzəmətli üçmərtəbəli binaya köçürülür.
Arxitektor H.Məcidovun müəllifi olduğu bu möhtəşəm teatr binası
beş ilə ərsəyə gəlmişdi. Üçmərtəbəli lojaları və amfiteatrı ilə
birlikdə 600 nəfərlik tamaşa salonu, fırlanan dairəyə, “orkestr
xəndəyi”nə, hər cür işıq və ştanqet sisteminə malik səhnəsi, 20dən artıq qrim otağı, dekorasiya, emalatxana və sexlər üçün geniş
otaqları, geniş foyeləri olan bu yeni teatr binası kollektivi daha
böyük yaradıcılıq uğurlarına ruhlandırdı.
Demək olar ki, 1964-cü ilin sonundan Naxçıvan teatrının
profili rəsmi surətdə dəyişdirilmiş və ona “musiqili dram teatr”
adı verilmişdir. Yeni binaya köçürüldükdən sonra isə teatr Cəlil
Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı
adlandırıldı. Naxçıvan teatrında bundan sonra hazırlanan tamaşaların
əksəriyyətində musiqiyə və mahnılara daha çox yer verildi.
Yeni binada ilk dəfə tamaşaya qoyulan və açılış münasibətilə
nümayiş etdirilən əsər də tarixi şəxsiyyətə həsr olunan pyes idi.
Hələ köhnə binada məşqlərinə başlanmış “Məhsəti” tamaşasının
yeni binadakı premyerası çox böyük uğurla keçmiş, tamaşaçılar
tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdı. Adından göründüyü kimi ədəbiyyatımızda ilk şairə kimi tanınan Məhsəti Gəncəvinin həyatından
bəhs edən bu mənzum pyes o zamanlar artıq istedadlı gənc şair
kimi tanınan Kəmalə Ağayevanın dramaturgiya sahəsində ilk
qələm təcrübəsi idi.
Tamaşada Məhsəti ilə yanaşı, Nizami Gəncəvinin, Gəncə və
Bəlx hökmdarlarının da obrazları vardır. Bu obrazları səhnədə
müvafiq olaraq Zəroş Həmzəyeva, İldırım Cabbarov, Məmməd
Quluyev, Xədicə Qazıyeva yaratmışlar. Teatra yenicə baş rejissor
təyin olunmuş Baxşı Qələndərli maraqlı aktyor ansamblı ilə
tamaşaya məzmunlu quruluş verməyə nail olmuş, teatrın baş
rəssamı Məmməd Qasımov isə yeni səhnənin texniki imkanlarından
məharətlə istifadə edərək, gözoxşayan dekorlar, əlbisələr və
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geyimlər vermişdi. Bəstəkar Məmməd Ələkbərovun gözəl, yaddaqalan musiqisi və mahnıları tamaşanın təsir qüvvəsini xeyli artırmışdı.
“Məhsəti”nin 5 gün ard-arda böyük anşlaqla davam edən və
hər gün tamaşaçıların hərarətli rəğbəti və sürəkli alqışları ilə
müşayiət olunan premyera tamaşaları qədim sənət ocağının tarixində
yeganə hal kimi bu gün də xoş duyğularla xatırlanmaqdadır. Digər
bir tərəfdən Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının yeni
binasında ilk tamaşa sayılan “Məhsəti” musiqili dram əsəri kimi
də bu janrın tələblərinə yüksək səviyyədə cavab verirdi.
1965-ci il Naxçıvan teatrının tarixinə və ümumiyyətlə, muxtar
respublikanın mədəni həyatına ən unudulmaz illərdən biri kimi
həkk olunmuşdur. Həmin il iyun ayının 14-dən 21-dək respublikamızın paytaxtında –Bakıda Naxçıvan MSSR mədəniyyət həftəsi
keçirilmişdi. Muxtar respublikanın şair və yazıçıları, musiqi kollektivlərilə yanaşı Dövlət Musiqili Dram Teatrı da repertuarında
olan üç tamaşa ilə ilk dəfə paytaxt tamaşaçıları qarşısında hesabat
vermişdi. O dövrün mətbuatından məlum olur ki, bu tamaşalardan
“Məhsəti” daha böyük müvəffəqiyyət qazanmış, ədəbi və teatr
tənqidi tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi.
1965-ci ildə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının Bakıya
etdiyi bu ilk səfər, paytaxt tamaşaçıları qarşısında uğurlu çıxışlar,
yüksək mükafatlar, eyni zamanda tənqidi dəyərləndirmələr yaradıcı
kollektivi yeni-yeni axtarışlara və nailiyyətlərə ruhlandırdı.
Bakı səfərindən sonra 60-cı illərin sonunadək Naxçıvan
teatrının səhnəsində tarixi şəxsiyyətlərə həsr olunmuş üç tamaşa
hazırlanmışdır: 1967-ci ildə Cəlal Məmmədovun “Dan ulduzu”,
1968-ci ildə Səməd Vurğunun “Vaqif” və Adil Babayevin “Yarımçıq
şəkil” əsərləri.
“Dan ulduzu” tamaşası 60-cı illərin məşhur pambıqçısı, Azərbaycanın ilk qadın-mexanizatoru, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
Sevil Qazıyevanın xatirəsinə həsr olunmuşdu. Baxşı Qələndərlinin
quruluş verdiyi bu tamaşanın rəssamı Məmmədəli İsmayılov, baş
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rolun ifaçısı isə öz məharətli oyunu ilə yadda qalan Tamara Məmmədova idi.
1968-ci ildə tamaşaya qoyulan “Vaqif” əvvəlkilərdən öz səviyyəsilə xeyli fərqlənirdi. Bu tamaşanın da rejissoru B. Qələndərli,
quruluşçu rəssamı isə M. Qasımov olmuşdur. Tamaşada Vaqifi İsa
Musayev, Vidadini Rza İsfəndiyarlı, Xuramanı Zəroş Həmzəyeva,
İbrahim xanı Məmməd Quluyev, Qacarı Kazım Hüseynov, Təlxəyi
Əkbər Qardaşbəyov, Əli bəyi Nizami Həmzəyev, Gülnarı Tamara
Məmmədova, şeyx Alını Mirzə Ələkbərov, Eldarı Əyyub Məmmədov, kürd Musanı Əyyub Haqverdiyev, vəziri Mirhəsən Mirişli,
Tükəzbanı Xədicə Qazıyeva, gürcü qızını Sofya Hüseynova, qarını
Firuzə Əlixanova böyük ustalıqla yaradırdılar.
Tamaşada xalq artisti İsa Musayev özünün fərqli və cazibədar
oyunu ilə böyük rəğbət qazanmışdı. Əgər İ. Həmzəyevin yaratdığı
Vaqif humanist şair, sadiq dost, qayğıkeş ər, mehriban ata,
insanpərvər vəzir, namuslu vətəndaş təsiri bağışlayırdısa, İ.Musayevin
ifasında dövrün haqsızlıq və təqiblər məngənəsində çarpışan ailə
başçısı, mübariz şair, vətənpərvər dövlət xadimi, qeyrətli diplomat,
səmimi dost, gördüyü əyriliklərə qarşı barışmaz bir Vaqif təqdim
olunurdu.
“Yarımçıq şəkil” əsəri nakam sənətkarımız, milli realist rəssamlığımızın öncülü Bəhruz Kəngərlinin yarımçıq həyatından
bəhs edir. Əsərdəki hadisələr Naxçıvan şəhərində baş verir. Sənətşünaslıq namizədi Əli Qəhrəmanov “Cəlil Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı” kitabında bu əsərin
Naxçıvan teatrındə göstərilən tamaşası haqqında mülahizələrini
belə ifadə etmişdir: “Tamaşada Rəssam Bəhruzun mürəkkəb
taleyini, ziddiyyətli daxili aləmini görürük. Gürcü qızı Eterinin
ona məhəbbəti, Bəhruzun həyəcan və iztirabları tufanlı illərin hadisələrilə üzvi şəkildə tamaşada əks olunur. Bəhruz təkcə təbiət
aşiqi olan rəssam kimi deyil, həm də inqilab alovları içində
mətinləşən bir vətəndaş kimi diqqəti cəlb edir. Rejissor Baxşı Qələndərli əsərdəki hadisələri də daha geniş miqyasda götürərək
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Bəhruzun taleyini 1912-1920-ci illərin gərgin hadisələri fonunda
göstərmişdir” .
“Yarımşıq şəkil” tamaşasında baş rolları Əkbər Qardaşbəyov
və Sofya Hüseynova (sonralar hər ikisi xalq artisti) ifa etmişlər.
Bu tamaşa bir neçə il repertuarda özünəlayiq yer tuta bilmişdi.
1974-cü ildə teatrın müraciət etdiyi iki tarixi əsərin hər ikisi
həyatdan vaxtsız və faciəvi şəkildə köçmüş böyük ziyalılarımız
Əliqulu Qəmküsara və Mikayıl Müşfiqə həsr olunmuşdu. Məmmədəli
Tarverdiyevin “Qəmküsar” pyesinin tamaşasında baş rolu İsa Musayev ifa etmiş, Mustafa İskəndərzadənin “Səni kim unudar?” tamaşasında isə Müşfiq obrazını dünyasını vaxtsız dəyişmiş istedadlı
aktyor Qurban Ələkbərov yaratmışdı.
1976-cı ildə Naxçıvan teatrı “Məhsəti” və “Vaqif” tamaşalarını
yeni quruluşda hazırlamışdı. Həmin tamaşalarda baş rolları Zəroş
və İbrahim Həmzəyevlər canlandırmışdılar.
1980-ci ildə bütün sovet teatrları kimi Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrı da V.İ. Leninin anadan olmasının 110 illiyinə
hazırlaşaraq bu münasibətlə Yuri Yakovlevin “Oğlum Volodya”
pyesini tamaşaya qoydu. Aprel ayının 22-də premyerası olan bu
tamaşanın quruluşçu rejissoru Vəli Babayev, rəssamı Yuran Məmmədov, bəstəkarı Elxan Muradov idi. Volodya Ulyanov rolunu
Vaqif Əsədov (indi xalq artisti) ifa etmişdi.
1983-cü ildə Vaqif Əsədovun quruluşunda hazırlanan Həmid
Arzulunun “Əlincə qalası” tamaşasında bir neçə tarixi şəxsiyyətin
obrazı canlanır. Mərkəzi planda duran Teymurləng rolunda Aydın
Şahsuvarovun (sonralar xalq artisti) məharətli oyunu böyük maraq
və rəğbətlə qarşılanmışdı. Tamaşanın quruluşçu rəssamı M. Qasımov
olmuşdur. Bu tamaşadan sonra 1991-ci ilədək teatrda tarixi şəxsiyyətlərə həsr olunmuş əsərlərə müraciət edilməmişdir.
1990-cı ilin 20 yanvar faciəsinin ildönümünə teatr Rafiq Səməndərin “Şəhidlər” tamaşası ilə münasibətini bildirdi. Tamaşada
əsas tarixi şəxslər İlham və Fərizədir. Həmin rolları Rza Xuduyev
və Yasəmən Ramazanova ifa etmişlər. Tamaşanın quruluşçu
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rejissoru Əsgər Əsgərov, quruluşçu rəssamı Əbülfəz Axundov idi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan teatrında tarixi şəxsiyyətləri
tərənnüm edən tamaşalara müraciət müstəqillik dövründə daha intensiv və səmərəli olmuşdur. Belə ki, bu teatrın səhnəsində 1992ci ildə Anarın “Sizi deyib gəlmişəm”ində Mirzə Cəlili (rejissor
Kamran Quluyev, baş rolda Əli Əliyev), 1997-ci ildə N. Nərimanovun
“Nadir şah”ında Nadir şahı (rejissor Elçin Mirzəbəyli, baş rolda
Kamran Quluyev), 1999-cu ildə N. Həsənzadənin “Atabəylər”ində
Nizami Gəncəvini, Əcəmi Naxçıvanini, Qızıl Arslanı (rejissor
Mərahim Fərzəlibəyov, həmin rollarda Həsən Ağasoy, Xəlil Hüseynov, Kamran Quluyev), 2000-ci ildə H. Cavidin “Topal
Teymur”unda Əmir Teymuru, Yıldırım Bayazidi (rejissor K.
Quluyev, rollarda Kamran Quluyev, Daməd Xəlilov), 2002-ci ildə
N. Həsənzadənin “Pompeyin Qafqaza yürüşü”ndə məşhur sərkərdə
Pompeyi (rejissorlar M. Fərzəlibəyov və K. Quluyev, baş rolda
Kamran Quluyev) görürük.
2004-cü ildə İlyas Əfəndiyevin “Hökmdar və qızı” faciəsi
Rövşən Hüseynovun quruluşunda tamaşaya qoyuldu. Bu tamaşada
da bir neçə tarixi obrazla rastlaşmışıq: Qarabağ xanı İbrahimxəlil
xan (Kamran Quluyev), onun qızı Ağabəyim (Elmira Kərimova),
Cavad xan (Həsən Ağasoy), Kəlbəli xan (Şirzad Abutalıbov), Məhəmməd xan (Elxan Şeyxov), Sisianov (Rza Xuduyev), Lisaneviç
(Vüsal Rzayev) və s. Tamaşada hökmdar qızını oynayan Elmira
Kərimovanın (indi respublikanın əməkdar artisti) emosional ifası
rəğbətlə qarşılanmış və çox yüksək qiymətləndirilmişdir. Quruluşçu
rəssam Səyyad Bayramov olmuşdur.
Bir müddət sonra Naxçıvan teatrında daha iki tarixi əsərə
quruluş verildi – İlyas Əfəndiyevin “Şeyx Xiyabani” və Adil Babayevin “Yarımçıq şəkil” faciələri hazırlandı. Hər iki tamaşada
Rza Xuduyev (indi xalq artisti) baş rolda iştirak edirdi. Lakin
həmin tamaşalardan heç birinin premyerası olmamışdır.
2005-ci ildə teatrda hazırlanan Nəbi Xəzrinin “Atillanın
atlıları” əsərinə quruluşu və musiqi tərtibatını K. Quluyev, bədii
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quruluşu Ə. Axundov vermişdi. Atillanı Rza Xuduyev ifa edirdi.
2007-ci ildə isə Naxçıvan Teatrı üç tarixi əsərə yeni quruluşda
müraciət etmişdir. Bunlar Kəmalənin “Məhsəti”, Həmid Arzulunun
“Əlincə qalası” və Hüseyn Cavidin “Səyavuş” əsərləri idi. “Məhsəti”
tamaşasının quruluşçu rejissoru R.Hüseynov, quruluşçu rəssamı
S.Bayramovdur. Məhsəti rolunda Elmira Kərimova, Nizami rolunda
Vidadi Rəcəbli, Gəncə hökmdarı rolunda Kamran Quluyev, Əmir
Əhməd rolunda Rza Xuduyev, Bəlx hökmdarı rolunda Nazlı Hüseynquluyeva çıxış edirlər.
“Əlincə qalası” tamaşasında quruluşçu rejissor, xalq artisti
Kamran Quluyev Teymurləng rolunu Əli Əliyevə (indi respublikanın
əməkdar artisti) həvalə etmişdir. Bədii quruluş muxtar respublikanın
əməkdar rəssamı Əbülfəz Axundova, musiqi tərtibatı isə muxtar
respublikanın əməkdar incəsənət xadimi Şəmsəddin Qasımova
məxsusdur.
H.Cavidin anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunmuş “Səyavuş”
tamaşasının da rejissoru K. Quluyev, rəssamı Ə. Axundov, bəstəkarı
Yaşar Xəlilovdur. Tamaşada Səyavuşu Rza Xuduyev, Rüstəm Zalı
Əli Əliyev, Keykavusu Həsən Ağasoy, Əfrasiyabı Yusif Allahverdiyev
oynayırlar. Burada xatırlatmaq yerinə düşər ki, “Səyavuş” Naxçıvan
Teatrında ilk dəfə 1962-ci ildə İ. Həmzəyevin rejissorluğu və M.
Qasımovun bədii quruluşunda tamaşaya qoyulmuşdu. Həmin tamaşa
da H. Cavidin yubileyinə - 80 illiyinə həsr edilmişdi.
2008-ci ildə teatr yerli müəllif olan Həsənəli Eyvazlının
“Araz sahilində doğan Günəş” adlı əsərini tamaşaya qoydu.
Tamaşada 1921-ci ilin tarixi hadisələri əks olunur, proseslər
“Moskva” və “Qars” müqavilələrinin işığında cərəyan edir. Burada
tarixi şəxsiyyətlərin böyük bir qalereyası ilə rastlaşırıq: Behbud
ağa Şahtaxtinski (Rza Xuduyev), Nəriman Nərimanov (Əli Əliyev).
İbrahim Əbilov (Elxan Şeyxov), Mirzədavud Hüseynov (Xəlil
Hüseynov), Bahadır Vəlibəyov (Rövşən Hüseynov), Tağı Səfiyev
(Şirzad Abutalıbov), Atatürk (Kamran Quluyev), Veysəl bəy
Ünüvar (Vidadi Rəcəbli), Yusif Kamal (Yusif Allahverdiyev),
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Stalin (Həsən Ağasoy), Çiçerin (Əbülfəz İmanov), Vladimirski
(Vüsal Rzayev) və s. Tamaşanın rejissoru K. Quluyev, rəssamı
Ə.Axundovdur.
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının tarixi şəxsiyyətlərə
həsr olunmuş əsərlərdən biri də Müzəffər Nəsirlinin “Qönçəbəyim
nəğməsi” faciəsidir. 2010-cu il aprel ayının 7-də premyerası olan
bu tamaşanın quruluşunu xalq artisti Rövşən Hüseynov, bədii quruluşunu muxtar respublikanın əməkdar rəssamı Səyyad Bayramov,
musiqi tərtibatını muxtar respublikanın əməkdar artisti Əbülfət
Babayev vermişlər. Əsərdə Kəngərlilər nəslindən olan sonuncu
Naxçıvan xanı Ehsan xanın qızı, şairə Qönçəbəyimin nakam
həyatının son dövrü əks olunur.
Tamaşada Qönçəbəyimi Zəminə Baxşəliyeva, Ehsan xanı
Kamran Quluyev, Nikoloz Barataşvilini Rza Xuduyev, İbrahim
bəyi Bəhruz Haqverdiyev, Süleyman xanı Xəlil Hüseynov, knyaz
Melikovu Zakir Fətəliyev, xanəndə Səttarı Hünər Əliyev canlandırırlar.
2011-ci ildə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı öz repertuarında tarixi şəxsiyyətlərə həsr olunmuş iki əsərə yer ayırmışdır:
M.Cəfərin “İnsanlar və talelər” və Ş.Mehdiyevin “Mirzə Fətəli”
pyesləri. Bu pyeslərdə C.Məmmədquluzadə və M.F. Axundovun
həyatlarından mühüm məqamlar əks olunmuşdur. Birinci əsər tamaşaçılara “Mirzə Cəlil taleyi” adı ilə təqdim olundu. Baş rolda
Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Əli Əliyev çıxış
etmiş, “Mirzə Fətəli” tamaşasında isə əsərin qəhrəmanını xalq
artisti Həsən Ağasoy canlandırmışdır
Ümumiyyətlə, ədəbiyyat və incəsənətdə, xüsusən də teatrda
və kinoda tarixi əsərlərə müraciət etməyin və həmin əsərlərdəki
tarixi simaların bir daha xatırlanması milli yaddaşın formalaşmasına,
vətənpərvərlik hislərinin güclənməsinə, gənc nəslin mənəvi yetkinliyinə çox müsbət təsir göstərir. Bu mənada Naxçıvan teatrının
səhnəsində hazırlanan belə tamaşalar bu gün də mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
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Cəfər Cəfərov
sənətşünaslıq doktoru

NAXÇIVAN TEATRI
Azərbaycanda teatr hərəkatının başlanğıcı Naxçıvanla bilavasitə əlaqədardır.
1873-cü ildə Bakıda başlayan bu hərəkat
bir müddət sonra ölkənin başqa mədəniyyət mərkəzlərinə də yayılmış və genişliyə doğru inkişaf edərək,
əslində bir neçə teatrın yaranmasına səbəb olmuşdur ki, bunlardan
biri də keçən əsrin 80-ci illərində meydana çıxan Naxçıvan teatrıdır.
Lakin teatrlar müxtəlif şəhərlərdə yaransa da, hərəkatın özündə
ümumi bir keyfiyyət var idi. Bu nöqteyi-nəzərdən Naxçıvan teatrı
başqa teatr mərkəzlərinə nisbətən milli teatr hərəkatında daha
güclü mövqe tutmuş və Azərbaycan teatr sənətinin inkişafına daha
səmərəli təsir göstərmişdir. Naxçıvan Azərbaycan teatrına E.Sultanov,
M.Sidqi, C.Məmmədquluzadə, B.Kəngərli, H.Cavid, R.Təhmasib,
Ə.Qəmküsar, K.Ziya kimi görkəmli dramaturq, aktyor və teatr
təşkilatçıları vermişdir.
Naxçıvan teatrının ümumimilli teatr hərəkatında mühüm rol
oynaması onun müstəqil mövqeyə malik olduğunu da aydın sübut
edir. Bunun teatr sənətimizin ümumi inkişafı üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır. Milli teatr heç zaman bir teatr demək deyildir.
Milli teatr mədəniyyəti teatrlar sistemində yaranır. Vaxtı ilə
M.F.Axundov deyirdi ki, hər şəhərdə teatr yaratmaq lazımdır. Bu
çox mühüm arzu və mülahizə idi, çünki məhz belə olduğu təqdirdə
milli teatr mədəni faktora çevrilir. Sovet dövründə Azərbaycanda
bir çox teatrların yaranması həmin bu qanuniyyətdən irəli gəlmişdir.
Lakin bu sahədə buraxılan bəzi təşkilat səhvləri nəticəsində təəssüf
ki, son 20 ildə bizim teatrlarımızın sayı artmaq əvəzinə xeyli azal-163-

mışdır. Halbuki teatrların sayı sadəcə kəmiyyət məsələsi deyildir,
bu, zəruriyyətdir, milli teatr mədəniyyətinin inkişaf qanuniyyətlərindəndir.
Teatr sənətinin təbiətində bir müxtəliflik keyfiyyəti vardır.
Teatrın yaradıcıları müxtəlif fərdlərdir, onlar nə qədər həmdil
olsalar, müəyyən üsluba xidmət etsələr, yenə də fərd olaraq müxtəlifdirlər və əgər eyni rolu oynayan iki aktyor bir-birini təkrar
edirsə, bu səhnə sənəti üçün nöqsandır. Belə olduğu təqdirdə bir
teatr nə qədər güclü olsa da, heç zaman teatr mədəniyyətinin
əhatəli keyfiyyətlərini özündə cəm etdirə bilməz.
Milli teatrlar təkcə milli zəmindən qidalanmır, onlar dünya
teatr mədəniyyəti ilə bağlıdır. Düşünmək olarmı ki, vahid bir
teatrda dünya dramaturgiyasının müxtəlif dövr, üslub, janra mənsub
əsərləri oynanıla bilər? Əlbəttə, yox, bunun üçün teatr şəbəkəsi lazımdır. Buna görə də Naxçıvan teatrı, eləcə də Kirovabad (Gəncə
- F.X.;F.C.) teatrı öz-özlüyündə bir teatr olmaqla qalmır, milli
teatr mədəniyyətimizin mühüm bir qolunu, üzvi bir parçasını,
teatr hərəkatının, səhnə sənətinin inkişafı prosesinin təsirli amilini
təşkil edir.
Təəssüf ki, bu həqiqəti bizim teatr aləmimiz, teatr elmimiz
hələlik lazımınca dərk edə bilməmişdir və nəticədə elə vəziyyət
yaranmışdır ki, Naxçıvan teatrı haqqında təsəvvürümüz çox zəif
və çox səthidir. Təəccüblü deyilmidir ki, Naxçıvan teatrının indiki
gəlişi Bakıya, ümumiyyətlə, ilk gəlişidir?1 Burada haşiyə çıxaraq
deməliyik ki, qoy bu gəliş ənənəyə çevrilsin, elə vəziyyət yaransın
ki, həm Naxçıvan, həm də Kirovabad teatrı növbə ilə hər il Bakıda
qastrol tamaşaları versin.
Deyildiyi kimi, Naxçıvan teatrı köklü, əsaslı teatrdır. Burada
bir çox qocaman aktyorlar vardır. 80 yaşlı İsfəndiyarlının2 bu gün
də Naxçıvan teatrında çalışması rəmzi məna kəsb edir. Naxçıvanın
truppasında yaxşı bir sabitlik keyfiyyəti vardır. Bununla belə
Naxçıvan teatrında cavan qüvvələrin azlıq təşkil etdiyini demək
olmaz, həm də elə etmək lazımdır ki, truppa yalnız öz istedadına
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güvənən cavanlar hesabına deyil, eləcə də, teatr təhsili, savadı,
mədəniyyəti olan gənc qüvvələrlə zənginləşsin və möhkəmlənsin.
Yeniləşmə, saflaşma teatr üçün ən zəruri şərtlərdəndir, ona görə
də truppanın sabitliyini qiymətləndirməklə bərabər, Naxçıvan
teatrı öz qapılarını yeni qüvvələrə geniş açmalıdır.
Bakıya teatr yalnız o tamaşalarını gətirmişdir ki, Naxçıvanda
müstəqil olaraq yaranmışdır. Bununla teatr öz qüvvəsinə əminliyini
və fəal bir yaradıcı orqanizm olduğunu nümayiş etdirmişdir. Bu
tamaşalarda biz Naxçıvanın özünü görməklə bərabər, Azərbaycan
teatr mədəniyyətinə xas olan ümumi cəhətləri də aydın hiss edirik.
Azərbaycan teatrı realist bir teatr kimi doğmuş və bu istiqamətdə
inkişaf etmişsə də, müəyyən bir mərhələdə, xüsusən 1905-ci il inqilabından sonra romantizmə güclü meyil göstərmişdir. Lakin bu
heç də üslubda ikilik deyildir. C.Zeynalovla H.Ərəblinski sənəti
nə qədər fərqli olsa da, birində realizm, digərində romantizm keyfiyyətləri nə qədər güclü olsa da, hər ikisi sənətə həqiqət, doğruluq,
inandırıcılıq prinsiplərinə müxtəlif yollar və vasitələrlə xidmət etmişdir.
Azərbaycan teatrının sonrakı mərhələlərində də eyni mənzərə
davam etmişdir. A.M.Şərifzadə və M.Əliyev sənəti bir –birindən
nə qədər fərqlənsə də, onların qüdrəti müxtəlif yollarla əldə edilən
həyatilikdə və inandırıcılıqda olmuşdur. Naxçıvan teatrında da
vəziyyət belədir. Teatrın tamaşalarına baxanlar hiss etməmiş deyildirlər ki, Əyyub Haqverdiyevlə İsa Musayevin oyununda
müəyyən bir üslubi fərq vardır, birincidə realizm güclüdürsə,
ikincisi daha çox romantik boyalara meyil edir. Lakin bununla
belə hər ikisi inandırır, xarakterin doğruluğuna şübhə oyatmır. İntəhası, burada başqa bir cəhət vardır ki, biz naxçıvanlı sənətkarlarımızın diqqətini məhz ona cəlb etmək istəyirik. Azərbaycan
teatrında, xüsusən onun ən qüvvətli mərkəzini təşkil edən Akademik
teatrdakı aktyor sənətindəki “ikilik” getdikcə aradan qaldırılır,
ancaq romantik və realist səpkili aktyorlara indi çox az təsadüf
edilir. Ə.Ələkbərov yaxşı bir Vaqif idi, eyni zamanda çox qüvvətli
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bir Barxudar (“Namus”). Bu o deməkdir ki, “ikiliyin” aradan qaldırılması birinin digərini məhv etməsi demək deyildi, əksinə,
onların vəhdət halına girməsi, bir keyfiyyətdə birləşməsi idi ki,
nəticədə biz Azərbaycan teatrının realizmində həmişə romantik
vüsət, parlayış, işıq duyuruq.
Milli teatrımız üçün ümumi olan bu proses Naxçıvan teatrında
bir az ləngimiş kimidir. Zəroş Həmzəyeva həmin prosesin müvəffəqiyyətlə cərəyan etdiyinə yaxşı nümunə ola bilərdi. Lakin teatrda
bu cür nümunələrin sayı hələlik azdır, çalışmaq lazımdır ki,
üslubda “ikiliyə” deyil, vəhdətə artıq diqqət yetirilsin. Məhz belə
olduqda teatrın aktyor yaradıcılığında gözə çarpan “köhnəlik”
(saxta pafos, gərginlik, sünilik) ünsürləri də tez aradan qaldırıla
bilər.
Lakin bu şərəfli işin çətinliklərini də nəzərə almaq lazımdır.
Müstəqillik öz-özlüyündə məqsəd deyildir, sənətin inkişaf prinsipləri
ilə bağlıdır, əsl müstəqillik müasir tələləblər səviyyəsində mümkündür.
Bakıda verilən “Odlu diyar”, “Məhsəti”, və “Sahil əməliyyatı”
tamaşaları3 göstərdi ki, teatr əsasən doğru yoldadır, xüsusən
“Məhsəti” tamaşası bizi buna inandırır. Lakin bu tamaşalarda
teatrın çox tələbkar olmadığı, azla qənaətləndiyi, güzəştə getdiyi
də gözə çarpır. Tamaşalarda hadisə çoxluğu müqabilində xarakter
dayazlığı, psixoloji bəsitlik, fantaziya zəifliyi hiss olunur. Dramatik
toqquşmalarda gərginlik, süjetin inkişafında dinamika da lazımınca
duyulmur. Teatrın ən yaxşı tamaşası olan “Məhsəti” bir çox
cəhətdən cazibəli olsa da, xüsusən başlanğıcda çox orijinal səslənsə
də, hadisələrin və xarakterlərin təsvirində bəzən səthiliyə, ritorikaya
yol verilir. Süjetin ayrı-ayrı qollarında lazımi tənasüb gözlənilmir,
əsərin lirik mövzusu inkişaf etdirilmir.
Naxçıvan zəhmətkeşlərinin mübarizə tarixində ən gərgin və
ağır bir dövrə həsr edilmiş “Odlu diyar” tamaşasında da yaxşı,
qüvvətli cəhətlərə baxmayaraq, dramaturji səthilik və xarakter dayazlığı şəksizdir. “Sahil əməliyyatı” isə daha nöqsanlıdır. Roman
əsasında yaradılmış bu səhnə əsərində əhvalat yiğcam və təsirli
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nəql edilə bilərdi. Halbuki indiki halında hadisələr, xüsusən birinci
pərdədə çox uzadılmış, xarakterlər isə əksərən sönük çıxmışdır.
Məsələn, Lübavin və Çingizov obrazları xarakter olaraq qətiyyən
fərqlənmirlər, dramaturji funksiya etibarı ilə isə eyni şeydirlər,
onlar bir simada birləşsəydilər daha faydalı olardı.
Bütün bunlar göstərir ki, Naxçıvan teatrı repertuarda müstəqilliyə
çalışarkən daha tələbkar olmalıdır. Müstəqillik nə qədər vacib, nə
qədər xoş keyfiyyətdirsə, tələbkarlıq zəiflədikdə yaxşı nəticələnə
bilməz. Biz bunu ona görə bu qədər təkidlə deyirik ki, naxçıvanlıların
müstəqilliyə meylini çox bəyənirik. Onların gətirdikləri əsərlərdən,
xüsusən “Məhsəti”dən duyuruq ki, teatrın bu sahədəki səyləri
təkcə özü üçün deyil, ümumiyyətlə, Azərbaycan teatrı üçün çox
bərəkətli ola bilər. Teatrın tamaşalarını müzakirələrdə - “Məhsəti”ni
Akademik teatrın səhnəsində göstərmək arzusu bildirildi və olsun
ki, bu arzu olaraq qalmayacaqdır.4 Bizi düşündürən ümumi bir həqiqətdir ki, zəif əsərlər teatrı yalnız gözdən sala bilər. Bundan
qaçmaq, buna yol verməmək, tələbkar olmaq böyük şərtdir.
Burada rejissuranın üzərinə böyük yük düşür. Müasir teatrda
rejissura çox mühüm qüvvədir. Naxçıvan teatrının bu sahədə
nailiyyəti isə, açıq demək lazımdır ki, böyük deyildir. Yalnız bu
ildən teatrda çox təcrübəli və bacarıqlı bir rejissor olan Baxşı Qələndərli5 işləməyə başlamış, “Sən həmişə mənimləsən” və “Məhsəti”
tamaşalarının quruluşunu vermişdir. Bizim gördüyümüz “Məhsəti”
göstərir ki, Qələndərli teatr üçün tam mənası ilə tapıntıdır və gələcəkdə böyük xeyir verə biləcəkdir. Ən yaxşı cəhət burasıdır ki,
Qələndərlinin rejissorluğunda ciddi bir səliqə, mədəniyyət və
müasirlik duyulmaqdadır. Bununla belə, biz Qələndərlini də tələbkarlğa çağırırıq. “Məhsəti” nə qədər mütəşəkkil bir tamaşa olsa
da, dramaturqla iş zamanı əsərin daha kamil çıxmasına çalışılmalı
idi. Digər tərəfdən heç bir teatr yalnız öz rejissurası, rəssamları ilə
kifayətlənmədiyi kimi, Naxçıvan teatrı da kənardan rejissor, rəssam,
bəstəkar cəlb etməli, məhdudluğa yol verməməlidir. Teatra daim
yeni qüvvə axmalıdır, bu qanundur. Elə etmək lazımdlr ki, Naxçıvan
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teatrı öz imkanlarından, kollektivin istedad və təcrübəsindən
səmərəli istifadə edə bilsin. Sənəti irəli aparmaq əzminə malik
olsun, daim narahatlıq duysun, yeni söz deməyə çalışsın. Belə
olarsa, Naxçıvan teatrı milli teatr sənətimizin inkişafında öz layiqli
mövqeyini daha da möhkəmləndirər, başqa Azərbaycan teatrları
ilə sıx əlaqə yarada bilər.
Əlbəttə, bu arzular və məsləhətlər böyük yaradıcılıq əməyi
və təşkilatçılıq bacarığı tələb edir ki, Naxçıvan teatrının öz qüvvəsi
bunun üçün kifayət deyildir. Respublikanın Mədəniyyət Nazirliyi,
Teatr Cəmiyyəti, Bakı teatrları Naxçıvan teatrına ciddi və ardıcıl
kömək etməli, respublikanın görkəmli rejissor, aktyor və rəssamları,
həmçinin teatr sənəti ilə məşğul olan başqa adamları Naxçıvan teatrının fəaliyyəti ilə daha çox maraqlanmalı və onunla əməkdaşlıq
etməlidirlər.
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Adil Babayev
şair

“MƏHsƏTİ”
Kiçik, lakin mənalı şerləri ilə oxucuların rəğbətini qazanmış gənc şairə
Kəmalə Ağayeva ilk dəfə böyük həcmli
əsər yazmağa meyil etmiş və öz gücünü çətin bir janr sayılan dramaturgiyada sınamışdır.
Müəllif tarixi hadisələrə müasir nəzərlə baxmağı bacarmış,
sənətkar və xalq problemini Məhsəti xanımın taleyi ilə bağlı bir
şəkildə, inandırıcı tərzdə əks etdirmişdir. Əəsərdə təsvir olunan
hadisələr Məhsətinin həyatından alınmış olsa da, bioqrafik xasiyyət
daşımayıb, ictimai məna kəsb edir. Biz insan ləyaqəti, azad eşq
yolunda min bir cəfa görən Məhsəti xanımın nəhayətsiz vətən
həsrətini duyuruq.
Müəllif Məhsətinin öz gözəl rübailərindən məharətlə istifadə
etdiyi kimi, orijinal şerlərində də səlisliyə və mənaya xüsusi diqqət
yetirmişdir. Əsərdə aforistik ifadələr, sərrast mükalimələr çoxdur
və onlar pyesin dinamikliyinə xələl gətirmir. Şerin müxtəlif formalarından məharətlə istifadə etməyi bacaran Kəmalə istər qədim
Gəncənin ədəbi mühitini, istərsə də zamanın ictimai qüvvələri
arasındakı mübarizəni romantik bir səpkidə göstərə bilmiş, onun
səhnə üçün münasib olan ifadə tərzini tapmışdır.
Müəllif əsərdə müxtəlif taleli, müxtəlif səciyyəli insanlarla
bizi tanış edir. Məhsəti və İlyas, Əşrəf və Tərgül, Pərvər baba və
Rəna, Gəncə hökmdarı və Əmir Əhməd, Gəncə xətibi və Möhnət
– bunlar hamısı surət kimi maraqlıdır.
Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili
Dram Teatrında həmin əsər öz ləyaqətli səhnə təcəssümünü
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tapmışdır. Quruluşçu rejissor Baxşı Qələndərli on ikinci əsr Gəncə
mühitini, ümumiyyətlə, o zaman Azərbaycanda baş verən hadisələrlə
üzvi şəkildə bağlaya bilmişdi. Rejissor əsas diqqətini Məhsəti
Gəncəvinin taleyinə, onun xalqına olan məhəbbətinin təsirli şəkildə
ifadəsinə vermişdir. Xalq ilə sənətkarın bir-birindən ayrılmazlığı
fikri tamaşanın əsas xəttini təşkil edir.
Bədii tərtibatın və geyim eskizlərinin müəllifi rəssam Məmməd
Qasımovun işində yığcamlıq və yenilik nəzərə çarpır. Onun tərtibatı
tarixən dürüst olmaqla yanaşı, aktyor oyununa geniş imkan verir.
Bəstəkar Məmməd Ələkbərovun tamaşaya yazdığı musiqi də
təravətli və ürəyəyatandır, tamaşanın emosional təsirini xeyli qüvvətləndirir.
Pyesin qəhrəmanı Məhsətinin rolunu Azərbaycanın əməkdar
artisti Zəroş Həmzəyeva oynayır. İstedadlı artist öz qəhrəmanının
düşdüyü dramatik vəziyyətləri inandırıcı şəkildə, həm də ustalıqla
yaradır. Məhsəti – Həmzəyeva həyat aşiqi, məhəbbət səsidir. O,
vətən torpağını – şairlər yurdu gözəl Gəncəni sevir. Onun ən
böyük idealı insan məhəbbəti, vətən eşqidir.
Z.Həmzəyeva Məhsətinin sevincini də, kədərini də, qürurunu
da səmimiyyət və ilhamla ifadə edir. Bu cəhətdən onun Gəncə
hökmdarı ilə görüş səhnəsi xüsusilə təsirlidir.
İlyas surəti ilə müəllif gənc Nizamini göstərmək istəmişdir.
Artist İldırım Cabbarov ustadına sonsuz hörmət bəsləyən, onun
fəlakətlərinə can yandıran, taleyi uğrunda mübarizə edən gənc
şairin surətini tamaşaçılara sevdirə bilir.
Memar Pərvər baba pyesin maraqlı surətlərindən biridir. Bu
rolu Azərbaycanın xalq artisti İsa Musayev oynayır. Zəngin
təcrübəyə malik olan artist ömrünü zəhmətlə keçirmiş, dövranın
müdhiş tufanlarına sinə gərmiş qoca memarı sədaqətli, sözübütöv,
vüqarlı bir insan kimi tamaşaçının nəzərində ucaldır.
Əşrəf və Əmir Əhməd rollarını ifa edən Naxçıvan Muxtar
Respublikasının əməkdar artistləri Əyyub Məmmədov və Əkbər
Qardaşbəyov dünyagörüşü və həyat tərzi etibarı ilə bir-birindən
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kəskin şəkildə fərqlənən bu iki gəncin surətini inandırıcı şəkildə
yaratmaq üçün xeyli zəhmət çəkmişlər. Hər iki surətdə həyat
mayası, realizm çoxdur. Onlar Məhsəti xanıma olan münasibətlərini
də özlərinəməxsus bir şəkildə göstərə bilirlər. Arzu edirik ki, gələcəkdə Ə.Qardaşbəyov öz qəhrəmanının daxilindəki ikiliyi daha
aydın əks etdirsin. Ə.Məmmədov isə tələffüzünün aydınlığı qeydinə
qalsın.
Gəncə hökmdarı rolunda çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti Məmməd Quliyev onu şöhrətpərəst
və qəddar bir hakim kimi göstərir. Artist hökmdarın zahiri parıltı
arxasındakı qorxu hissini bacarıqla ifadə edir. Xüsusən Məhsəti
xanım ilə görüşdüyü səhnələrdə xalq intiqamının amansız olacağını
duyan bir hökmdarın qorxu və təlaşı M.Quliyevin ifasında təbiidir,
təsirlidir.
Tərgül (Sofya Hüseynova), Tamara Məmmədova (Vəzir),
Rəna (Rza İsfəndiyarlı), birinci mürid (Yusif Haqverdiyev), ikinci
mürid (Əyyub Haqverdiyev), Bəlx hökmdarı (Xədicə Qazıyeva),
Möhnət (Kazım Hüseynov), ərəb taciri (Tamara Məmmədova),
vəzir (Mirhəsən Mirişli) surətləri də aktyor ifası cəhətdən maraqlı
və qənaətbəxşdir.
“Məhsəti” tamaşası haqqında bu müxtəsər mülahizələrə yekun
vurarkən demək istəyirik ki, tamaşa kollektivin gənc müəlliflə səmərəli əməkdaşlığının gözəl nəticəsi olmaqla bərabər, zəngin
realist ənənələrinə malik Naxçıvan teatrının böyük yaradıcılıq imkanlarını nümayiş etdirir.
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Cabir səfərov
teatrşünas

REjİssoR TAMAşANIN
MÜƏLLİFİDİR
Teatr həmişə afişaları ilə tanınır.
Əgər afişalarda yeni, maraqlı, müasir
ruhlu tamaşalar vardırsa, bu, kollektivin axtarışlarını, yaradıcılıq
narahatlığını göstərir. C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrının son dövr tamaşalarına diqqət yetirdikdə
hiss olunur ki, qədim tarixə, zəngin təcrübəyə malik olan bu teatr
realist ənənələrə sadiqdir və bu yolda inamla addımlayır. Doğrudur,
bəzən teatr “müasirliyə” uyub zəif əsərləri, tamaşaçılara yeni fikir
və hislər aşılamayan pyesləri də tamaşaya qoymuşdur. Lakin bu,
teatrın öz ənənəsindən ayrılması demək deyildir və onun fəaliyyətini
bütünlüklə müəyyən etmir. Əksinə, Naxçıvan teatrının son illərdəki
fəaliyyətində yeniliyə güclü meyil, rejissor və aktyor sənətində
müasirlik duyğusunun qüvvətlənməsi aydın nəzərə çarpır. Bu,
xüsusən Baxşı Qələndərlinin baş rejissor kimi teatrda fəaliyyətə
başlamasından sonra daha aydın görünməkdədir. Onun teatra gəlişi
kollektiv üçün uğurlu olmuşdur.
Bir rejissor kimi Baxşı Qələndərlini böyük və ciddi problemlər,
yüksək ideallar, mürəkkəb xarakterlər, zəngin insan obrazları cəlb
edir. O istəryir ki, hazırladığı tamaşaların ideya masştabı geniş
olsun. Əsər tamaşaçını yalnız güldürüb-əyləndirməsin, eyni zamanda
həyat haqqında, insan haqqında dərin düşüncələrə sövq etsin. O
çalışır ki, tamaşalarda rejiossor aktyorun aynasına çevrilsin, yəni
aktyorun bütün yaradıcılıq imkanları, fərdi sənətkarlıq meyilləri
onun hazırladığı tamaşada parlaq şəkildə meydana çıxsın. Təəssüf
ki, Baxşı Qələndərlinin rejissor işi haqqında mətbuatda az yazılmışdır.
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Məhz bu məqsədlə biz onun son vaxtlarda hazırladığı iki yeni
tamaşa haqqında danışmaq istəyirik.
Əvvəlcə “Cehizsiz qız” tamaşası haqqında.1 Görkəmli rus
dramaturqu A.N. Ostrovskinin “Cehizsiz qız” əsərində ticarət burjuaziyasının, feodal-mütləqiyyət üsul-idarəsinin eybəcərlikləri ifşa
edilmişdir. Naxçıvan teatrının tamaşasında bu ifşaçılıq sarsıdıcı
bir qüvvə ilə göstərilmişdir. Gəmi sahibkarı Paratovun riyakarlığı
və xudpəsəndliyi üzündən Larisanın məhvi tamaşaçıların qəlbində
feodal mühitinə qarşı amansız nifrət hissi oyadır. Biz bunu
tamaşanın final səhnəsində xüsusilə aydın görürük. Budur, məhəbbəti
və mənliyi təhqir edilmiş Karandışev əlində silah səhnəyə gəlir.
İlk nəzərdə elə düşünürsən ki, o, namusuna ləkə gətirmiş Paratovdan
intiqam alacaqdır. Lakin bu, belə olmur. Karandışevin qisas almağa,
öz eşqi uğrunda vuruşmağa cəsarəti çatmır, bəlkə də elə buna görə
də əlində tutduğu silahdan açılan güllə Larisaya dəyir.
Məlumdur ki, A.N.Ostrovskinin qəhrəmanları da M.F.Axundovun, C.Məmmədquluzadənin, C.Cabbarlının obrazları kimi
Azərbaycan tamaşaçılarına öz ehtirasları, duyğu və düşüncələri
ilə çox yaxındır. Təsadüfi deyil ki, ədibin “Günahsız müqəssirlər”,
“Tufan” və “Cehizsiz qız” kimi pyeslərinin tamaşaları bir çox aktyorlarımız üçün həqiqi sənət məktəbi olmuş, teatrımıza yeni şöhrət
gətirmişdir. Tamaşaçılar Larisanın taleyində bizim inqilabdan
qabaqkı qız-gəlinlərin faciəsinin izlərini görürlər. Bəlkə əsəri tamaşaçılara sevdirən də bu cəhətdir.
Quruluşçu rejissor B.Qələndərli tamaşaçılara mənəvi borcun
zəruri olduğunu, insan ləyaqətinin və məhəbbətinin qüdrətini göstərməyə çalışmışdır. O, Ostrovski pyesindəki insanın öz ləyaqəti
uğrunda mübarizəsi motivini ön plana çəkmişdir. Larisa “Cehizsiz
qız” tamaşasında yalnız insan taleyi ilə qorxunc oyun oynayan ətrafdakı adamlarla deyil, həm də öz duyğuları ilə mübarizə etməli
olur. Buna görə də rejissor Larisa obrazının bədii təcəssümü üçün
onun oxuduğu romansdakı “Məni gərəksiz yerə yoldan azdırma”
sözlərini əsas götürmüşdür. Larisanın burjua mühiti ilə təkbətək
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mübarizəsi bütün tamaşa boyu davam edir və o, Paratova, Knurova,
Oqudalovaya, Vojevitova qarşı mübarizədə məğlub olur. Rejissor
öz praktikasında Larisanın ölümünü zülmkarlar dünyasına qarşı
intiqam kimi səsləndirmişdir. Yeri gəlmişkən, bu rolun ifaçısı
Sofya Hüseynovanın səmimi və inandırıcı oyunlarından da danışmaq
istərdik. O, obrazın səciyyəvi cəhətlərini real bir zəmində əks etdirməklə yanaşı, öz qəhrəmanının məhəbbətini və faciəsini də
səhnədə ustalıqla canlandırır.
Paratov rolunda Əkbər Qardaşbəyov ticarət burjuaziyasının
tipik nümayəndəsidir. O, həyatın bütün mənasını öz sərvətində
görür. Paratov- Ə.Qardaşbəyovun ən böyük arzusu varlanmaqdır.
Larisanın nakam məhəbbətinin baisi də odur. Aktyor qəhrəmanının
zahiri portretini əks etdirdiyi kimi, daxili aləmindəki çirkinliyi də
açıb göstərir.
Ümumiyyətlə, “Cehizsiz qız” tamaşasında iştirak edən aktyorlar
ədalətsizlik və riyakarlıq kimi naqis ehtirasları öz təbii oyunları
ilə ifşa etməyə nail olurlar. Bu baxımdan artist Məmməd Quluyevin
(Knurov), Firuzə Əlixanovanın (Oqudalova), Əyyub Məmmədovun
(Karandışev), Yusif Haqverdiyevin (Vojevatov) oyunlarında da
aktual səslənməsinə kömək edən cəhətlər çoxdur.
“Cehizsiz qız” tamaşası teatrın orijinal və müstəqil işi kimi
diqqətəlayiqdir və klassik irsə düzgün münasibətin ifadəsidir. Bütünlükdə maraqla seyr edilən bu tamaşanın bəzi qüsurları da
vardır. Pyesdəki ikinci dərəcəli obrazlar ( Qavrilov, Robinzon,
İvan və b.) lazımi dərəcədə həyati detallarla səciyyələndirilməmişlər.
İfaçıların bəzən milli kolorit yaratmaq qeydinə qalmaması da tamaşanın təsir qüvvəsinə xələl gətirir.
B.Qələndərlinin yeni rejissor axtarışları sayəsində hazırlanmış
bir tamaşa da “Yarımçıq şəkil” adlı tarixi dramdır.2 Hər bir sənətkar
tarixə müraciət edərkən ona yeni həyat üçün zəngin bir zəmin
kimi baxır, tarixi hadisələri bu günün mövqeyindən qiymətləndirir.
Əgər keçmiş zamanla müasir həyat arasına əlaqə yaranmayıbsa,
əgər biz tarixi adamların simasında öz müasirlərimizi görmürüksə,
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belə əsərlərin yazılmasının və tamaşaçılara göstərilməsinin mənası
yoxdur. Yeni nəsildə keçmişə, həyatını doğma xalqının səadəti
yolunda vermiş insanlara hörmət və məhəbbət tərbiyə etmək tarixi
inqilabi əsərlərin əsas məziyyəti olmalıdır. B. Qələndərli “Yarımçıq
şəkil”ə məhz bu mövqedən yanaşmış, müəllif fikrini daha dərindən
şərh etmişdir. Şair-dramaturq Adil Babayevin “Yarımçıq şəkil”
pyesinin bədii məziyyətlərindən danışmazdan əvvəl, bu mövzunun
Naxçıvan teatrı üçün xüsusilə yaxın olduğunu demək lazımdır.
Çünki hadisələrin mühüm hissəsi Naxçıvanda gedir və əsərin baş
qəhrəmanı Bəhruz Kəngərlinin bütün fəaliyyəti bu qədim şəhərin
adamları, mədəni həyatı ilə əlaqədar olmuşdur. Lakin teatr bu
əsərə “yerli” mövzu kimi baxmamış, onun daha çox ictimai- siyasi
mahiyyətini və bədii məziyyətlərini açmağa çalışmışdır. Adil
Babayev poetik əsərlərində olduğu kimi, pyeslərində də xalqımızın
nəcib sifətlərindən vətəndaşlıq qüruru ilə söhbət açır. Yaxşı bir
cəhət də budur ki, onun qəhrəmanları yüngül və cılız hislərdən
uzaq olub dərin düşünən, yüksək ideallarla yaşayan müasir duyğulu
insanlardır. “Yarımçıq şəkil”də qüsurlar da tapmaq olar. Lakin
fədakar əcdadımızın mənalı həyatının, böyük arzularının məhəbbətlə
səhnəyə gətirilməsi bizi sevindirməyə bilməz. Naxçıvan teatrında
da Bəhruzun həyatı yeniliyə, işığa doğru can atan insanların mübarizəsi kimi mənalandırılmışdır. Quruluşçu rejissor qəhrəmanın
tərcümeyi-halının təfərrüatına uymayıb, onu bir sənət fədaisi kimi
nəzərimizdə canlandırmışdır. Tamaşada rəssam Bəhruzun mürəkkəb
taleyini, ziddiyyətli daxili aləmini görürük. Gürcü qızı Eterinin
ona məhəbbəti Bəhruzun həyəcan və iztirabları ilə, tufanlı illərin
hadisələri ilə üzvi şəkildə bağlanmışdır. Buna görə də tamaşada
Bəhruz təkcə təbiət aşiqi olan rəssam kimi deyil, həm də inqilab
alovları içərisində mətinləşən, məğrur təbiətli bir insandır. Tamaşanın
rejissoru əsərdəki hadisələri daha geniş bir miqyasda götürmüş,
Bəhruzun taleyini inqilabdan əvvəlki dövrün gərgin hadisələri fonunda göstərmişdir. Hadisələri əhatəli əks etdirmək mənasında
rəssam Məmmədəli İsmayılov və bəstəkar Nəriman Məmmədovun
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da yaradıcılıq səyləri yaxşı nəticə vermişdir. Tərtibat sadəcə fon
xarakteri daşımayıb, əsərin ideya pafosu ilə üzvi vəhdət təşkil
edir. Tamaşada xalqın iztirab və mübarizəsini ifadə edən bir obraza
çevrilmiş musiqi də (bəzi səhnələrdə musiqi parçalarının çox
olmasına baxmayaraq) sanki bizə ağır illərin hekayətini danışır.
Tamaşanın müvəffəqiyyətində teatrın təcrübəli aktyorlarının
zəhməti böyükdür. Xüsusilə Bəhruz rolunu oyanayan Əkbər Qardaşbəyovun yaradıcılıq axtarışları bizi sevindirir. Bəhruz obrazı
aktyorun əvvəllərdə yaratdığı rollardan yaxşı mənada fərqlənir. O,
obrazın həllini düzgün tapmış və bizi həyəcanlandıran sadə bir
tələbə kimi görünən Bəhruz- Qardaşbəyov tamaşanın sonunda
həqiqi xalq sənətkarı, əsl vətənpərvər kimi nəzərimizdə yüksəlir.
Naxçıvan teatrının səhnəsində Vaqif, Şeyx Sənan, Otello kimi
yüksək ehtiraslı obrazlar yatarmış İsa Musayev şair Qəmküsar
rolunda təbii təsir bağışlayır. Qəmküsar- İ.Musayev zülmə, istibdada
qarşı fəal mübarizə aparır, mühiti dəyişmək, zəmanəni devirmək
haqqında düşünür. Cahillər, nadanlar şairin səsini susdurmaq
istəyirlər. Şair isə bu zərbələri zəmanə tərəfindən vətənin ürəyinə
vurulmuş yaralar kimi qiymətləndirir.
Teatrın artistlərindən Firuzə Əlixanova Şirin rolunda və Sofya
Hüseynova Eteri rolunda öz qəhrəmanlarını sevdirə bilirlər. F.Əlixanova Azərbaycan analarına xas olan mehribanlığı və sadəliyi
qəlb hərarəti ilə canlandırdığı kimi, S. Huseynova da gürcü qızı
Eterinin fədakar məhəbbətini emosional tərzdə tamaşaçılara çatdırır.
Yumoristik səpkidə işlənmiş Oğulbəy (Əyyub Haqverdiyev),
polis (Mirhəsən Mirişli), Mirbağır ağa (Mirzə Ələkərov) obrazları
təbii komizmlə səciyyələnib tamaşaya rövnəq verirlər.
Biz təfərrüata varmadan “Yarımçıq şəkil”in səhnə təcəssümündəki ən çox müsbət cəhətlərdən bəhs etdik. Ancaq tamaşadan
aldığımız təəssüratın bütövlüyünə xələl gətirən bəzi nöqsanlar da
vardır ki, bunlar teatrın ümumi yaradıcılıq fəaliyyəti ilə əlaqədar
olduğuna görə onları da qeyd etməyi lazım bilirik. Geyim, qrim
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cəhətdən obrazların dəqiqliyinə, estetik təsirinə fikir verilməlidir.
Bəzi ifaçıların müəllif fikrini rəngarəng şəkildə tamaşaçılara çatdırmaqda çətinlik çəkdikləri, öz tələffüzlərinə diqqət yetirmədikləri
nəzərə çarpır. Müəyyən rolların ifası üçün (məsələn, “Yarımçıq
şəkil” də Vaso, Yasəmən və b.) münasib gənc aktyor qüvvələri
kifayət etmir.
Naxçıvan teatrı klasik irsə, habelə tarixi inqilabi keçmişimizdən
bəhs edən əsərlərə müraciət etməkdə faydalı iş görür. Müasir
əsərlərlə yanaşı, klassik dramaturgiyanın nümunələrinin səhnəyə
gətirilməsi teatrın yaradıcılıq inkişafının yeni əlamətidir. Biz məqalənin əvvəlində rejissorun teatrdakı mövqeyindən danışdıq. Hələ
vaxtı ilə Balzak demişdir ki, bədii əsər üzərindəki iş prosesi iki
hissədən ibarətdir: bədii niyyətdən və onun həllindən. Rejissorun
bədii görüşü olmadan müvəffəqiyyətli tamaşa yaratmaq mümkün
deyil. Bu, rejissor işinin ən çətin, lakin mühüm və maraqlı mərhələsidir. Bunları deməkdə məqsədimiz odur ki, Bakıdan kənarda işləyən rejissorların sənətinə diqqəti artıraq və bu sənətdə hər cür
simasızlıq təzahürlərinə qarşı amansız olaq. Haqqında bəhs
etdiyimiz B.Qələndərlinin rejissorluq işində bu nöqsan yoxdur.
Əksinə, o, həm “Cehizsiz qız”da, həm də “Yarımçıq şəkil”də
məlum bir həqiqəti - rejissorun tamaşanın müəllifi olması fikrini
bir daha təsdiq etmişdir. Biz istərdik ki, respublikamızın teatrlarında
bir-birini təkrar edən tamaşalar görməyək, hər kollektiv öz orijinal
yolu ilə getsin.
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İlham Rəhimli
sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru,
professor

MÜAsİRLİk soRAğI İLƏ
Sənət daim yenilik sorağında, axtarış
yollarında olduğu insanların həyat amalının carçısına, onların saf və müqəddəs
ideyalarının tərənnümçüsünə çevrildiyi, dövrün, zamanın problemlərini əks etdirdiyi üçün mayasını mütləq müasirlik təşkil etməlidir. Rejissor sənətindəki müasirlik ilk növbədə özünü səhnə
əsəri ilə tamaşaçılar, səhnə ilə həyat arasındakı möhkəm əlaqədə,
zamanla sıx bağlılıqda tapmalıdır. Bu da müasir rejissordan fitri
istedad, zəngin fantaziya, dərin həyat təcrübəsi, insan psixologiyasının
bilicisi olmağı tələb edir.
Sevindirici haldır ki, səhnədəki kövrək tərpənişlərdən tez bir
zamanda inamlı, cəsarətli addımlarla keçən Vəli Babayev sənət
yolunda düzgün istiqamət tutan, öz nəfəsi, öz dəst-xətti olan gənc
rejissordur. Vəlinin bütün tamaşaları istər formaca qarşıya qoyulmuş
problemin səhnə həlli və quruluşu, istərsə də məzmunun əlvanlığı,
müxtəlifliyi baxımından tamamilə fərqlənirlər. Bununla belə,
həmin səhnə əsərlərini bir-biri ilə əlaqələndirən qırılmaz tellər
vardır. Bu, Vəli Babayevin istedad və qabiliyyətindən, uzun axtarışların dəyərli tapıntılarından yoğrulmuş və tamaşadan tamaşaya
süzülüb keçən, gündən-günə cilalanan müasirlikdir.
Vəlinin ömrünün 29-cu baharında Cəlil Məmmədquluzadə
adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının baş rejissoru olmasının, Azərbaycan SSR əməkdar artisti kimi fəxri ada layiq görülməsinin əsas səbəbi də budur.
Vəli heç vaxt əldə etdiyi nailiyyətlərlə kifayətlənmir, daha
inamla, daha böyük həvəslə sənətin yeni-yeni sirlərinə yiyələnməyə
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çalışır. Düzdür, bu yolda sənət axtarışlarında büdrəmələr, müvəffəqiyyətsizliklər də olur. Lakin öz sənətinə, insanlara vurğunluq, müasirlərimizin saf arzusu və istəkləri, gözəl ideyaları Vəlinin inamına
qol-qanad verir. Səhnə fəaliyyətinə nəzər salsaq, yaradıcılığını
arayıb araşdırsaq, hazırladığı tamaşaları sıra nömrəsi ilə təhlil etsək,
bunu açıq-aydın görərik. Görərik ki, Vəli Babayev hər tamaşada
yeni söz deməyə, təzə fikir aşılamağa, tamaşaçıların estetik tələblərini
daha dərindən duymağa, onların zövqünü oxşamağa can atır.
Əgər V.Babayev doğma səhnəsində - ilk dəfə aktyor kimi
çıxış etdiyi Naxçıvan teatrında 1966-cı ildə diplom müdafiəsi
üçün hazırladığı “Konsulu oğurladılar” (G.Mdivani) tamaşasında
yeni fikir, təzə forma, müəllif ideyasına rejissor münasibətindəki
orijinallıqlar diqqəti cəlb etdisə, bir il sonra “Yaşar” (C.Cabbarlı)
əsərinin uğurlu səhnə həlli ilə ona olan inamı daha da doğrultdu.
Məzmunlu rejissor işi, maraqlı bədii tapıntılarla diqqəti cəlb edən
“Kor padşah” (N.Hikmət),1 “Günəş” (H.Razi)2 kimi yığcam və
bitkin formalı tamaşalarda V.Babayevin yaradıcılığının yeni keyfiyyətləri aşkara çıxdı. Vəli aktyorlarla yaradıcılıqla işləməyi, onlara sənətin sirlərini aşılamağı dramaturq fikrini, rejissor məqsədini
incəliklərinədək başa salmağı, obrazların mahiyyətini, pyesdəki
hadisələr axınında, ideyanın açılmasında, münaqışələrin yaranmasında
bu və ya digər surəti dərindən təhlil etməyi bacarır. Tamaşanın
uğurlu, tam çıxması, fikir və ideya ardıcıllığının pozulmaması,
kompozisiyanın yığcamlığı üçün aktyor ifalarının bir-birini tamamlamasına, onların səhnədəki ünsiyyətlərinə, möhkəm ansambl
yaratmalarına xüsusi fikir verir.
Vəlinin rejissorluq fəaliyyətindəki xoşagələn, müvəffəqiyyətlərin
əsas rəhni olan keyfiyyətlərdən biri də pyes üzərində ciddi yaradıcılıqla işləyə bilməsi, əsərdəki daha vacib və müasir səslənən
problemləri düzgün anlayıb, qabarıq verməyi bacarmasıdır. Bu
baxımdan onun “Tribunal” (A.Makayenok)3 və “Toros canavarı”
(Ə.Nesin)4 əsərləri üzərindəki işi, həmin pyeslərin uğurlu səhnə
taleyi diqqətəlayiqdir.
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Tərcümə pyeslərini tamaşaya qoyarkən ortaya bir sıra çətinliklər
çıxır. İlk növbədə çalışmaq lazımdır ki, həmin əsər onu tamaşaya
hazırlayan milli teatrın ənənələrinə cavab versin, məzmun və
forma tamaşaçıları düşündürsün, onların zövqünü oxşaya bilsin.
Buna görə tərcümə əsərini tamaşaya hazırlayan rejissor ilk növbədə
pyesdən öz xalqı üçün daha xarakterik olan keyfiyyətləri, problemləri
ön plana çəkməli, səhnə ilə tamaşaçılar arasında canlı əlaqə yaratmalıdır. V.Babayev bu incə mətləbi duyduğuna görə “Ağır cəza”
(R.Kauqver)5 kimi tamaşaları müvəffəqiyyətli çıxmış, teatrsevərlərin
rəğbətini qazanmışdır.
Vəli müxtəlif mövzulu müasir əsərlərlə yanaşı, milli pyeslərə,
eləcə də, görkəmli dünya klassiklərinin əsərlərinə də müraciət
edir. Klassik əsər yalnız ənənə xatirinə, yubiley münasibətilə, repertuarın zahirən zəngin olması naminə tamaşaya qoyulmamalıdır.
Hər şeydən əvvəl müasir tamaşaçını düşündürən, həyat, insanlar
haqqında onda yüksək humanist fikirlər, bəşəri hislər oyadan
tamaşa yaratmaq barədə düşünmək lazımdır. Bunun üçün isə ciddi
axtarışlar aparmaq, sənətdə novatorluq yolu ilə getmək tələb
olunur.
Həmin problem gənc sənətkar V.Babayevi M.Əliyev adına
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda təhsil alanda da, M.Qorki
adına Moskva Akademik Bədaye Teatrında görkəmli sovet rejissoru
Oleq Yefremovun rəhbərliyi altında iki il yaradıcılıq təcrübəsində
olanda da ciddi narahat etmiş, Vəlini teatra, dramaturgiyaya dair
çoxlu ədəbiyyat oxumağa, müəllimlərinin köməyi ilə sənətin incəliklərinə daha da dərindən yiyələnməyə həvəsləndirmişdir. Məhz
buna görə də “Od gəlini” (C.Cabbarlı),6 “Nə yardan doyur, nə
əldən qoyur” (Lope De Veqa)7 əsərlərinin səhnə həllində də
müasirliyə meyil güclüdür. Bəzi qüsurlarına baxmayaraq, ümumilikdə
götürüldükdə Vəlinin klassik irsə münasibəti, müasirliyi düzgün
dərk etməsi sevindiricidir.
Sənət aləmində uğurlu addımlar atan, müvəffəqiyyətli tamaşalar
hazırlayan, gələcəyinə daha böyük ümidlər bəslədiyimiz Vəli Babayev
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vaxtaşırı Naxçıvanın televiziya teatrı üçün də maraqlı tamaşalar
hazırlayır. “Bir parça səma” (İ.Əfəndiyev), “Poçt qutusu”, “Bəlkə
də qaytardılar” (C.Məmmədquluzadə), “220 nömrəli otaq” (Y.Səmədoğlu) və s. əsərlər ekran tamaşaçılarını sevindirmişdir. Vəli
tamaşa hazırlamaq, qəzet səhifələrində resenziya, problem məqalələrlə
çıxış etməklə yanaşı doğma teatrın səhnəsində aktyor kimi də
çıxış edir. Onun tələbəlik dövründə ilham və həvəslə, bacarıq və
müvəffəqiyyətlə ifa etdiyi Bahadur bəy (“1905-ci ildə”), Oleq
(“Şadlıq sorağında”), casus (“Üfüqlər qızaranda”), professor Şirəli
(“İnsan məskən salır”) və başqa rolları bu baxımdan təqdirəlayiqdir.
Vəli Babayev hazırda (1975) C.Məmmədquluzadənin “Dəli
yığıncağı” əsəri üzərində (Azərbaycan teatrının tarixində ilk dəfə
- F.X.;F.C.) yaradıcılıq işi aparır. O, eyni zamanda bəstəkar
Məmməd Quliyevin M.F.Axundovun eyni adlı əsəri əsasında
yazdığı “Aldanmış kəvakib” operasını tamaşaya qoymaq üçün
dəvət olunmuşdur. Vəlinin bacarığına, zəhmətsevərliyinə, rejissorluq
qabiliyyətinə bələd olduğumuz üçün inanırıq ki, bu tamaşalar da
mənalı səhnə həlli ilə teatrsevərlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanacaqdır.

-181-

Leyla Məmmədova
Naxçıvan MR Dövlət Arxivinin şöbə
müdiri

MÜsTƏQİLLİk İLLƏRİNDƏ
NAXÇIVAN TEATRINDA
TAMAşAYA QoYuLAN
ƏsƏRLƏR
1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra
Naxçıvan teatrı yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Çox
maraqlı, zəngin, bəzən müxtəlif maneə və qadağalarla üzləşən,
özünəməxsus yaradıcılıq yoluna malik olan bu teatr müstəqillik
illərində mütərəqqi tarixi ənənələrinə sadiq qalmaqla yanaşı, öz
yeni simasını da müəyyənləşdirə bildi. Teatrın yeni simasını
müəyyənləşdirən əsas keyfiyyətlər bunlardır: müasirlik, millilik,
qan yaddaşına qayıdış, klassik dramaturgiya ənənələrindən faydalanmaq, müasir tamaşaçının marağını və bədii zövqünü nəzərə
almaq, repertuar zənginliyi və s.
Naxçıvan teatrının müstəqillik illərində formalaşan yeni
simasını əyani şəkildə əks etdirmək üçün 1991-2013-cü illərdə bu
teatrın səhnəsində tamaşaya qoyulan əsərləri xronoloji ardıcıllıqla
göstərməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Tamaşaya qoyulan əsərlərin
siyahısını hazırlayarkən “Naxçıvan teatrının salnaməsi 1883-2008”
(Naxçıvan 2010) kitabından da mənbə kimi istifadə etmişik.
Müstəqillik illərində Naxçıvan teatrında
tamaşaya qoyulan əsərlərin siyahısı
“şəhidlər”
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– Rafiq Səməndər, rejissor Əsgər Əsgərov,
rəssam Əbülfəz Axundov (18 yanvar 1991)

“Ürəkçalanlar”

– Fikrət Əmirov, Məmməd Səid Ordubadi,
rejissor Əsgər Əhmədoğlu,
rəssam Hüseynqulu Əliyev (19 may 1991)

“Xeyir və şər”

– İslam Səfərli, rejissor Əsgər Əsgərov,
rəssam Hüseynqulu Əliyev (2 iyul 1991)

“Anamın kitabı”

– Cəlil Məmmədquluzadə,
rejissor Vaqif Əhmədov,
rəssam Əbülfəz Axundov (3 yanvar 1992)

“sizi deyib gəlmişəm” – Anar, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov (28 aprel 1992)
“Ölən adam”

– Əziz Nesinin “Taxtalıköydən məktublar”
əsəri əsasında səhnələşdirən və rejissor
Əsgər Əsgərov, rəssam İlham Mirzəyev
(29 iyul 1992)

“o olmasın, bu olsun” – Üzeyir Hacıbəyov, rejissor Əsgər Əsgərov,
rəssam Hüseynqulu Əliyev (23 may 1993)
“Arvadımın əri”

– Georgi Xuqayev, rejissor Əsgər Əsgərov,
rəssam Hüseynqulu Əliyev (29 iyul, 1993)

“Gülbala”

– Kərim Həsənov, rejissor Gülxar
Məmmədova, bədii tərtibatçı
Bəhruz Haqverdiyev (4 avqust 1994)

“Arşın mal alan”

– Üzeyir Hacıbəyov, rejissor Tofiq Mövləvi,
rəssam Səyyad Bayramov (24 avqust 1994)

“İtilənən xəncərlər” – Həmid Arzulu, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov (5 avqust 1996)
“Ər və arvad”

– Üzeyir Hacıbəyov, rejissor Əsgər Əsgərov,
rəssam Əbülfəz Axundov (9 yanvar 1997)

“50 yaşında cavan”

– Zülfüqar Hacıbəyov, rejissor Əsgər Əsgərov,
rəssam Hüseynqulu Əliyev (15 iyun 1997)
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“Nadir şah”

– Nəriman Nərimanov, rejissor Elçin
Mirzəlibəyli, rəssam Əbülfəz Axundov
(14 avqust 1997)

“Arzum çin oldu”

– Rauf İçərişəhərli, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov (17 noyabr 1997)

“koroğlu nəsli”

– Həsən Elsevər, rejissor Rövşən Hüseynov,
rəssam Əbülfəz Axundov (5 fevral 1998)

“Qarğanın iflası”

– Mərkəz Quliyev, rejissor Ələkbər Qasımov,
rəssam Səyyad Bayramov (16 may 1998)

“şəhərli kürəkən”

– Ramiq Muxtar, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov (18 may 1998)

“Hələlik”

– Emin Sabitoğlu, Rüfət Əhmədzadə, rejissor
Yusif Əkbərov, rəssam Səyyad Bayramov
(7 oktyabr 1998)

“kələkbaz qızlar”

– Raur İçərişəhərli, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Hüseynqulu Əliyev (22 fevral 1999)

“Atabəylər”

– Nəriman Həsənzadə, quruluşçu rejissor
Mərahim Fərzəlibəyov, rejissor Kamran
Quliyev, rəssam Əbülfəz Axundov (10 may 1999)

“Ərsizlər və arsızlar” – Həmid Arzulu, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov (28 sentyabr 1999)
“Dörd ekiz haqqında nağıl” – Panço Pançev, rejissor Rövşən
Hüseynov, rəssam Hüseynqulu Əliyev
(14 noyabr 1999)
“Qorxulu oyun”

– Həsən Elsevər, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Həsən Qurbanov (23 fevral 2000)

“Hərənin öz ulduzu” – İsi Məlikzadə, Süleyman Ələsgərov,
rejissor Yusif Əsgərov, Əsgər Əhmədoğlu,
rəssam Əbülfəz Axundov (20 aprel 2000)
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“Qurbanəli bəy”

– Cəlil Məmmədquluzadə, rejissor Faiq
Musayev, rəssam Əbülfəz Axundov
(23 sentyabr 2000)

“Topal Teymur”

– Hüseyn Cavid, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Səyyad Bayramov (30 dekabr 2000)

“sehrli yaylıq”

– Kərim Həsənov (Vladimir Qubaryevin
“Adada üç nəfər” povesti üzrə), rejissor
Rövşən Hüseynov, rəssam Əbülfəz Axundov
(2 mart 2001)

“Mənim ərim dəlidir” – Elçin, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Hüseynqulu Əliyev (23 mart 2001)
“Pompeyin Qafqaza
yürüşü”

– Nəriman Həsənzadə, quruluşçu rejissor
Mərahim Fərzəlibəyov, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov
(16 aprel 2002)

“Gəl qohum olaq”

“Mənim sevimli dəlim”
(“Dəlixanadan dəli qaçıb”)

– İsi Məlikzadə, rejissor Kamran
Quliyev, rəssam Əbülfəz Axundov
(4 iyul 2002)
– Elçin, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov
(22 oktyabr 2002)

“İblis”

– Hüseyn Cavid, rejissor Kamran
Quliyev, rəssam Əbülfəz Axundov
(10 iyul 2003)

“Mənim qayınanam”

– Georgi Xuqayev, rejissor Yasəmən
Ramazanova, rəssam Səyyad
Bayramov (18 sentyabr 2003)

“Ana laylası”

– İskəndər Coşqun, rejissor Rövşən
Hüseyov, rəssam Səyyad Bayramov
(30 oktyabr 2003)
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“Mərhəmət məhəbbət deyil”

– Həmid Arzulu, rejissor Kamran
Quliyev, rəssam Hüseynqulu Əliyev
(22 noyabr 2003)

“Hökmdar və qızı”

– İlyas Əfəndiyev, rejissor Rövşən
Hüseynov, rəssam Səyyad Bayramov
(30 mart 2004)

“Atabəylər”

– Nəriman Həsənzadə, quruluşçu
rejissor Mərahim Fərzəlibəyov,
rejissor Kamaran Quliyev, rəssam
Əbülfəz Axundov (14 may 2004)

“Yazıya pozu yoxdur”

– Abdulla Şaiq, rejissor Yasəmən
Ramazanova, quruluşçu rəssam
Bəhruz Haqverdiyev (15 iyun 2004)

“Lənkəran xanının vəziri”

– M.F.Axundov, rejissor Kamran
Quliyev, rəssam Əbülfəz Axundov
(12 oktyabr 2004)

“Bu dünyanın adamları”

– Hidayət Orucov, rejissor Kamran
Quliyev, rəssam Səyyad Bayramov
(16 noyabr 2004)

“Atillanın atlıları”

– Nəbi Xəzri, rejissor Kamran
Quliyev, rəssam Əbülfəz Axundov
(20 yanvar 2005)
– Hüseyn Cavid, rejissor Yasəmən
Ramazanova, rəssam Hüseynqulu
Əliyev (9 fevral 2005)
– Cəlil Məmmədquluzadə,
rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov (2 aprel 2005)
– Elman Həbib, rejissor Kamran
Quliyev, rəssam Əbülfəz Axundov
(2 dekabr 2005)

“Afət”
“Dəli yığıncağı”
“sahilsiz çaylar”
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“Qız atası”

– Əfqan Əsgərov, rejissor Rövşən Hüseynov,
rəssam Səyyad Bayramov (25 yanvar 2006)

“Dirilən adam”

– Mir Cəlal Paşayev, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov (8 aprel 2006)

“Həmyerlilər”

– Altay Məmmədov, rejissor Rövşən Hüseynov,
rəssam Səyyad Bayramov (24 iyun 2006)

“Arşın mal alan”

– Üzeyir Hacıbəyov, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Hüseynqulu Əliyev (18 sentyabr 2006)

“Fərhad və şirin”

– Səməd Vurğun, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov (28 oktyabr 2006)

“Məhsəti”

– Kəmalə Ağayeva, rejissor Rövşən Hüseynov,
rəssam Səyyad Bayramov (17 fevral 2007)

“Əlincə qalası”

– Həmid Arzulu, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov (4 aprel 2007)

“səyavuş”

– Hüseyn Cavid, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov (24 oktyabr 2007)

“kor padşah”

– Nazim Hikmət və Vera Tulyakova, rejissor
Rövşən Hüseynov, rəssam Səyyad Bayramov
(27 dekabr 2007)

“Araz sahilində
doğan günəş”
“koroğlunun
Çənlibelə qayıdışı”
“Dəli yığıncağı”

– Həsənəli Eyvazlı, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov (10 aprel 2008)
– Adil Babayev, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Hüseynqulu Əliyev (10 may 2008)
– Cəlil Məmmədquluzadə, quruluşçu rejissor
Kamran Quliyev, rəssam Əbülfəz Axundov
(17 sentyabr 2008)
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“Araz sahilində
doğan günəş”

– Həsənəli Eyvazlı, quruluşçu rejissor
Kamran Quliyev, rəssam Əbülfəz Axundov
(19 sentyabr 2008)

“Qaravəlli”

– Anar, rejissor Rövşən Hüseynov,
rəssam Səyyad Bayramov (27 fevral 2009)

“Ah, Paris, Paris”

– Elçin, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Hüseynqulu Əliyev (18 iyun 1009)

“Qana qan qarışdı” – Şəmil Sadiq, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov (24 dekabr 2009)
“Qönçəbəyim nəğməsi” – Müzəffər Nəsirli, rejissor Rövşən Hüseynov,
rəssam Səyyad Bayramov (07 aprel 2010)
“Müdrik Natan”

– Qodhold Efraim Lessinq, rejissor Kamran
Quliyev, rəssam Əbülfəz Axundov,
(21 dekabr 2010)

“Xırs-quldurbasan” – M.F.Axundov, rejissor Rövşən Hüseynov,
rəssam Səyyad Bayramov, (25 may 2011)
“Mirzə Fətəli”

– Şəfaət Mehdiyev, rejissor Rövşən Hüseynov,
rəssam Səyyad Bayramov (10 mart 2012)

“kəllə”

– Nazim Hikmət, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov (25 iyun 2012)

“şeyx sənan”

– Hüseyn Cavid, rejissor Kamran Quliyev,
rəssam Əbülfəz Axundov (24 oktyabr 2012)
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XATİRƏLƏR
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Cəlil Məmmədquluzadə
yazıçı

XATİRATIM
Miladi tarixinin min səkkiz yüz doxsan üçüncümü-dördüncümü illərində,
Naxçıvan teatr həvəskarları mən də onların içində teatr oynayırdıq. Və bu oyunun mənfəəti kasıb məktəb şagirdləri üçün idi. O vədə Naxçıvanda
teatr nümayişləri üçün tək bircə yerdə kiçik bir səhnə var idi. Və
hər dəfə türk həvəskarları da orada oynayanda söz yox, erməni
məktəbinin nəfinə bir kirayə verirdilər. Naxçıvanda o vaxt səhnədə
göstərilən pyeslər Mirzə Fətəlinin “Hacı Qara”, “Məstəli şah” və
“Kimyagər”, “Xan Sərabi” komediyaları idi.
Burada mənim söhbətim “Kimyagər” komediyası barəsindədir
ki, bu gün o pyesi biz həvəskarlar həmən səhnədə mövqeyitamaşaya qoyurduq. Qərar qoyduq ki, tamaşanın qabaqkı günü
pyesi məhz məktəb şagirdləri üçün oynayaq və elə də elədik. O
günü Naxçıvan şəhər məktəbinin və məhəllə məktəbinin cəmi şagirdləri tamaşanın müftə olmağını qənimət bilib gəlib dolmuşdular
teatra. Belə ki, iki, bəlkə üç yüz şagirdi səhnənin zalına ancaq yerləşdirə bildik. Tamaşa günortadan iki saat keçəndə başladı və pis
də keçmədi. Şagirdlərə böyük təsir bağışladı. Səhnə ustadı Mirzə
Fətəlinin nadir qələmindən törəyən ləzzətli komediya duzlu və
zəif məzhəkələri ilə uşaqlara o qədər xoş gəldi ki, nümayiş qurtarandan sonra küçəyə çıxa-çıxa bir ucdan virdi-zəban eləyib çığırışırdılar:
-Molla Həmid, körüyü bas!
Bir neçə dəqiqənin içində şəhər, küçə və bazarın hər yerində
elə uşaq idi ki, çığırırdı:
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-Molla Həmid, körüyü bas!
Paho! Vaveyla! Naxçıvanın mollaları məscidlərdə namaz və
ibadətə məşğul olduqları yerdə uşaqların bu fəryadını eşidirdilər:
“Molla Həmid, körüyü bas!” Balam bu nə qiyamətdir? Necə
molla əmi, kimdir körüyü basan Molla Həmid?
Axırda məlum olur ki, körüyü basan Molla Həmid teatr nağılı
imiş. Orada erməni kilsəsi səhnəsində bir dəstə növcavan müsəlman
müəllimləri teatr oyunu qurublar ki, ermənilərin və rusların içində
mollaları lağa qoysunlar. Bu nə qiyamətdir, bu nə rüsvayçılıqdır!
Camaat bazar-dükanı bağlayır və şəhərin mötəbər mollası
Axund Molla Tağının yanına cəm olurlar. Qərar qoyurlar ki,
Naxçıvan naçalnikinə şikayət edib belə nümayişlərin bundan sonra
qadağan olunmağını iltimas etsinlər. Və belə də eləyirlər. Nəticədə
naçalnik tərəfindən biz həvəskarlara bir növ nəsihət olundu ki,
bundan sonra ehtiyatlı olaq və teatr nümayişləri ilə mollaları özümüzdən rəncidə salmayaq.
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Mirzağa Əliyev
SSRİ xalq artisti

XATİRAT DƏFTƏRÇƏMDƏN
PARÇALAR
1910-cu il yay fəsli idi. Bəstəkar
Zülfüqar bəy Hacıbəyov teleqraf vasitəsilə
bir neçə tamaşaya məni Tiflisə dəvət etdi. O zaman Zülfüqar bəy
Tiflisdə yaşayırdı. Mən Tiflisdə bir neçə dəfə Zülfüqar və Üzeyirin
operettalarından “Əlli yaşında cavan”, “Evli ikən subay”, “Ər və
arvad”, “Məşədi İbad”ı oynadıqdan sonra Zülfüqar bəy ilə bir
truppa düzəldib İrəvan şəhərinə qastrola çıxdıq. Truppamızda on
nəfər aktyor və aktrisa var idi. Bizimlə bərabər tarçalan Mirzəbala
adında bir şəxs də var idi. Repertuarlarımız fəqət operettalardan
ibarət idi. Dirijor Zülfüqar özü idi.
İrəvanda işlərimiz yaxşı getmədi. Bir həftə burada qalandan
sonra Naxçıvana getməyi qət etdik. Naxçıvanda teatr binası olmadığından tamaşalarımızı Hüseyn xanın binasında yerləşən erməni
məktəbi salonunda gostərirdik.
Naxçıvanda teatr həvəskarları bizə çox kömək edirdilər.
Xüsusilə şair Mirzə Əliqulu Nəcəfov (Qəmküsar) bizə çox yaxından
kömək edib. Hətta afişalarımızın əl ilə yazılmasını belə öz boynuna
götürmüşdü. Mirzə Əliqulu bizim tamaşalarda qadın rollarını da
ifa edirdi.
On beş gün Naxçıvanda qaldıqdan sonra Qəmküsarın təkilifilə
Culfaya getməli olduq. Culfada da teatr binası olmadığından mehmanxana dəhlizində səhnə düzəldib tamaşalarımızı göstərməyə
başladıq. Xoşbəxtlikdən Culfada Azərbaycanın qocaman ədibi
Məhəmməd Səid Ordubadi ilə Mirzə Əliqulu vasitəsilə tanış
olduq. Hörmətli ədib bizim teatr işlərimiz ilə yaxından tanış olub
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əlindən gələn köməkliyi edirdi. O zaman Culfa böyük bir ticarət
mərkəzi idi. İrandan və Rusiyadan gələn mallar buradakı tacirlərin
əllərindən gəlib keçməli idi. Ona görə də Culfada işlərimiz çox
yaxşı oldu. Mən Culfada Qəmküsarın evində qalırdım.
Hər axşam bizim tamaşalarımıza İran Culfasından gəlib tamaşa
edənlər çox olurdu... Biz bir aya yaxın Culfada qalıb tamaşa göstərdikdən sonra Tiflisə qayıtdıq.
Mən Bakıya gələndən sonra Mirzə Əliqulu Qəmküsar ilə teztez məktublaşırdım. Həmin il sentyabrın 15-də şəkil ilə bir məktub
aldım. Şəklin dalında bu şer yazılmışdı:
HƏsBHAL
Təsviri-pürkəmalımı mütləq görən zəvat,
Anlar keçirtmişəm necə əfsürdə bir həyat.
Gəldim cahana sanki həmişə bəla çəkim,
Könlümdə vardı min əməlü min təhəssürat.
Dünyada bir mərami-dilim hasil olmayıb,
Yağı olub mənə bütün əcrami-kainat.
Bəs kimi düşünmüşəm, qırışıbdır üzüm-gözüm
Zaye edib vücudumu işbu təfəkkürat.
Sinnim otuzda, tüklərim iştə bəyaz olub,
Köçmək sifarişin yetirib qasidi-məmat.
Qalıb ümid cünki həyatın bəqasına,
Əksim götürmüşəm qala bəlkə bu xatirat...
Qəmküsar.
Culfa, 10 sentyabr 1910-cu il.
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sidqi Ruhulla
SSRİ xalq artisti

YADDAşIMDA QALANLAR
1908-ci ildə Ərəblinski ilə bərabər
bir truppa təşkil edib Tiflis, Batum, İrəvan
və Naxçıvana qastrola gəlmişdim. O vaxt
Naxçıvanda teatr binası olmadığı üçün erməni kilsəsinin həyətində, erməni məktəbinin zalında “Bəxtsiz cavan” və “Nadir şah” faciələrini tamaşaya
qoymuşuq. Sonra yenə mən Naxçıvana gəlib Cəfərqulu xanın sarayında
səhnə düzəldib tamaşalar vermişəm.
O vaxt Naxçıvan ziyalılarından Kəblə Nəsrulla Şeyxov, Mirzə
Əliqulu Nəcəfov, Mirzə Cəlil Şürbi və bir çox yerli ziyalıların köməyi
ilə tamaşalar vermişəm.
1912-ci ildə Ordubada gedib birinci tamaşa verən mən olmuşam.
Ordubadda tamaşa vermək üçün yer olmadığından Nəcəf adlı bir
kişinin tövləsində, Mehdixanın iki otağını bir eləyib, ipək zavodunun
böyük dalanında səhnə düzəldib tamaşalar vermişik. Bir dəfə bizim
tamaşamızda xor lazım olduğu üçün bir çayçının dükanını gecə saat
12-dən sonra icarə alıb tar ilə xoru məşq edirdik. Tar səsini eşidən
Şeyx Qafar ağa gəlib bizi hədələyib, tarçalanımızın tarını alıb
sındırandan sonra bizi qovaladı.
Azərbaycanda teatr inkişafı, aktyorluq sənəti yalnız oktyabr inqilabından sonra sovet dövründə ardıcıl yüksəliş dövrü keçirməyə
başlamışdır. Siz elə xəyal etməyin ki, sovet dövründən qabaq indi
gördüyünüz kimi səhnələrimizdə qadınlar rolunu qadınlar ifa edirdi.
O vaxt qadın rollarını oğlanlar, kişilər ifa edirdi. Hüseyn Ərəblinski
həmişə arzu edib mənə deyərdi:
-Ruhulla, görəsən bizim xüsusi teatrımız, müntəzəm truppamız,
səhnəyə çıxan aktrisalarımız olacaqmı? Biz görə biləcəyikmi?
İndi mən deyirəm: “Qardaşım, rahat yat, sən arzu etdiyin günləri
sovet hakimiyyəti sayəsində mən indi görürəm”.
1955
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Dilbər sultanova
müəllim

XATİRƏLƏRİM
1918-1919-cu illərdə o dörün maarifpərvər şəxslərindən biri olan Böyük
xan Naxçıvanski Naxçıvanda qadın teatrı
təşkil etmək fikrinə düşmüşdü. Bu məqsədlə, o, Süsən Sultanova, Günəş Kəngərli, Qəmər Nəcəfova
(Qəmküsarın qızı), Xanım Əliyeva və Cövhər Kəngərli kimi o
dövrün qabaqcıl qadınlarını öz ətrafına toplamışdı. Böyük xan
bizimlə məşqləri öz evində aparırdı. Hələ Böyük Oktyabr sosialist
inqilabından qabaq biz Böyük xanın rəhbərliyi ilə “Ünas” məktəbində
(O vaxt həmin məktəb indiki tibb məktəbinin binasında yerləşirdi)
M.Ə.Sabirin “Hophopnamə”sindən parçalar göstərməyə nail olduq.
Biz o vaxt Böyük xanın rəhbərliyi ilə Ü.Hacıbəyovun “Arşın
mal alan” əsərini də tamaşaya hazırlayırdıq. Lakin həmin əsərin
tamaşasını heç yerdə göstərə bilmədik.
Payızın son ayı idi, ağaclar öz yaşıl donunu dəyişir, yarpaqlar
saralıb yerə tökülürdü. Mən həyəti süpürürdüm. Bu zaman qapı
döyüldü. Qapıya getdim. Qapını döyən bir dəstə qız idi. Mən
1920-ci ildə həmin qızlarla birlikdə Rəşid bəy Əfəndiyev tərəfindən
Naxçıvanda açılmış müəllimlər hazırlayan kursda oxuyurdum.
-Xoş gördük, qızlar nə əcəb, xeyir ola?
Qızlar:
-Bacını və səni Bahadur Vəlibəyov1 tərəfindən çağırmağa
gəlmişik, vacib məsələdən ötrü.
Mən çox təəccüb etdim. Vəlibəyov hara, biz hara? Süpürgəni
bir tərəfə qoyub anama məsləhət üçün qaçdım. Anam bisavad olsa
da, maarifpərvər qadın idi. Atam müəllim olduğundan onun təsiri
anama da keçmişdi.
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Mən otağa üz qoydum:
-Anacan, bacıma və mənə icazə ver, gedək görək Vəlibəyov
bizi nədən ötrü çağırıbdır.
Anam bir qədər təəccüb etdikdən sonra dedi:
-Gedin, ancaq tez qayıdın.
Bacım və mən qızlarla birlikdə Vəlibəyovun evinə getdik.
Qapıda milis nəfəri durmuşdu. O gəlməyimizin səbəbini bildikdə
bizi içəri buraxdı. İçəridə bizi iki nəfər gülərüzlü qadın qarşılayıb
bizə əl verdi. Qadınların birisi qadınlar şöbəsinə baxan Cənnət
xanım, ikincisi isə Vəlibəyovun qadını müəllimə Xavər xanım idi.
-Qızlarım, xoş gəldiniz, siz bizə çox lazımsınız. Sizin köməkliyiniz ilə istəyirik Naxçıvan qadınlarını dörd divar arasından
yavaş-yavaş çıxaraq, – deyə sözə başlayaraq öz şirin dilləri ilə
bizi başa salırdılar ki, nə vaxtacan bu yazıq qadınlar əsarət zənciri
altında çürüyəcəklər.
Biz hamımız təəccüblə qulaq asır və düşünürdük ki, görəsən
bizim bunlara nə kimi köməyimiz dəyə bilər? Nəhayət, mən dilə
gəlib dedim:
-Bizim işimiz nədən ibarət olacaqdır?
Cənnət xanım:
-Sizi həmin bu evin içərisində “Arşın mal alan” komediyasına
hazırlaşdırıb Naxçıvan qadınlarını pulsuz olaraq həmin tamaşaya
dəvət edəcəyik. Bəlkə, yazıq qadınlar dünya işığını görə bilsinlər.
Biz bir-birimizin üzünə baxırdıq, hamı anasından ehtiyat
edirdi. Bir də o dövrdə bu fikri həyata keçirmək çox da asan iş
deyildi. Çünki Naxçıvanda sovet hökuməti təzəcə qurulduğundan
cəhalət və nadanlıq çox güclü idi.
Biz fikir içində idik. Necə ola bilərdi ki, Cənnət xanımın o
şirin dilləri insana təsir etməsin. Buna görə də, biz hamımız
razılaşdıq ki, sabah bu zaman fikrimizi onlara bildirək.
Evə çatdıqda bacım və mən anama dedik:
-Anacan, narahat olma, biz “Arşın mal alan” komediyasını
Naxçıvan qadınlarına göstərəcəyik.
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Anam öz razılığını bildirdi və qədim paltarlarından bir neçəsini
də bizə verdi.
Səhəri günü saat 3-də biz həmin evə toplaşdıq. Yenə də bizi
gülərüzlə qarşıladılar. Biz məşq apardığımız bina milislər tərəfindən
qorunurdu. Rejissorumuz müəllim Həsən Səfərli, suflyorumuz
Əliqulu ağa Sultanov, çalanlarımız isə böyük qardaşım Mansur
Sultanov, kiçik qardaşım Müzəffər Sultanzadə və Tapdıq Hüseynov
idi. Rollar aşağıdakı kimi bölündü:
1.Sultan bəy – Süsən Sultanova
2.Gülçöhrə - mən
3.Xala – Gövhər Kəngərli
4.Əsgər – Günəş Kəngərli
5.Asya – Vəlibəyovun xanımı Xavər xanım
6.Vəli – müəllimə Xanım Əliyeva
7.Telli – Əliqulu Qəmküsarın qızı Qəmər Nəcəfova
Süleyman rolunun ifaçısını isə dəqiq xatırlaya bilmirəm.
Ancaq gərək ki, bu rolu bir dəfə də Tovuz Talıbova ifa etmişdi.
İlk tamaşanı 1921-ci ildə böyük bağdakı teatrın binasında
göstərdik. Tamaşanı ancaq qadınlara göstərirdik.
Birinci tamaşa müvəffəqiyyətlə keçdiyi üçün Xalq Komissarları
Soveti tərəfindən bizə hədiyyə olaraq bir dəst paltarlıq parça verildi.
Birinci tamaşanın ardınca iki dəfə dalbadal “Arşın mal alan”ı
göstərdik.
“Arşın mal alan”ın birinci tamaşasında mən səhnəyə çıxarkən,
zalda qabaq cərgələrin birində qoca bir kişinin oturduğunu gördüm.
Bu, Naxçıvan əhli Şahbaz ağa Kəngərli idi. Özümü bir anlığa
itirdim. İstədim səhnədən çıxam. Lakin əsəri tamaşaya hazırlayarkən
çəkdiyimiz zəhməti yerə vurmamaq üçün bütün cəsarətimi toplayıb
rolumu ifa etməyə başladım. Mən seygah oxuyarkən Şahbaz
ağanın ağlaması da diqqətimdən yayınmadı.
Həmin ildə “Məşədi İbad” əsərinin tamaşasını da göstərməyimizi
xatırlayıram.
1960.
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Mirzə İbrahimov
xalq yazıçısı
“HƏYAT” PYEsİ
NECƏ YARANDI
Deməliyəm ki, yalnız konkret həyat
hadisəsi iyirmi beş il əvvəl məni “Həyat”
dramını yazmaq fikrinə salmışdı. O
zaman mən Naxçıvana Maşın-Traktor Stansiyası siyasi şöbəsinə
“Sürət” adlı qəzetin redaktoru göndərilmişdim. Mən Bakıda ali
məktəbin aspiranturasına yenicə daxil olmuşdum, bərk oxumaq
arzusunda idim. Buna görə də Naxçıvana çox könülsüz gəlmişdim.
Öz aləmimdə belə hesab edirdim ki, orada keçirəcəyim illəri ömrümdən itmiş bilməliyəm. Lakin zaman keçdikcə mən Naxçıvandakı
illərimi daha böyük həsrətlə və sevinclə yad edirəm. O şeyi ki,
mən o zaman mübarizələrdə görüb qazanmışam, onu başqa şəraitdə
heç vaxt əldə edə bilməzdim. Siyasi şöbə qəzetindəki işim məni
tamamilə yeni bir mühitlə, çox qızğın mübarizə ilə, yeni və
maraqlı insanlarla tanış etdi. Minlərlə zəhmətkeş kəndlilərin yeni
həyat uğrunda, kəndin bütün varlığını dəyişmək, varlı, mədəni
həyat qurmaq, tozlu, kəsəkli daxmaların yerində yaraşıqlı evlər
tikmək, kəndə su və işıq gətirmək, qadınların əl-ayağını bağlayan,
gözə- görünən və görünməyən zəncirləri qırmaq, torpağı maşınlarla
işləyib becərmək uğrunda vuruşunu görəndə kənardan baxmaq
mümkün deyildi. İstər-istəməz bu mübarizə səni öz qucağına
alırdı. Mən isə çox tez Bakının aspiranturasını unudub ürəklə mübarizəyə qoşulmuşdum. Həmin bu dövrdə cox təsirli bir hadisə
məndə “Həyat” dramını yazmaq fikrini oyatdı, çən-duman içərisindən
süzülən işıqlar kimi xəyalımın dərinliklərində əsərin ilk surətləri,
ilk hadisələri doğmağa başladı. Bütün bunların toxumu, rüşeymi
isə doğurdan da baş vermiş həyat hadisələrində idi.
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Ya 1933-cü ilin dekabrı, ya da 1934-cü ilin yanvarı idi. Naxçıvana qar yağmışdı. Naxçıvan şəhəri nisbətən hündür yerdə olduğundan şəhərin bəzi nöqtələrindən durub baxanda qar basmış
çöllərin, kolxoz bağlarının gözəl mənzərəsi açılır. Naxçıvanın qışı
mənim olduqca xoşuma gəlirdi, xəyalımda fantastik əhvalatlar,
ürəyimdə şirin duyğular oyadırdı. Xüsusən günlərlə buludlu,
dumanlı, qaşqabaqlı olan göylərin birdən-birə açılmasını, mülayim
qış günəşinin altında büllur ayna kimi işıqlanmasını, çöllərdəki
qarın göz qamaşdıran parıltısını unutmaq çətindir. Belə bir gündə
mən qəzetin redaksiyasına getmişdim. İkinci mərtəbədəki balaca
otaqda oturub müxbir yazılarına baxarkən yavaşca qapının açıldığını
gördüm. Ortaboylu bir adam “olarmı?” deyib soruşdu. Əynində
qalife şalvar, tumac yarımpalto vardı. Bir dəstə qəzeti büküb qoltuğuna vurmuşdu. İri qara gözləri və təmiz qırxılmış üzü mehriban
bir ifadə ilə işıqlanmışdı.
-Buyurun,- deyib mən onu otağa dəvət etdim və yer göstərdim.
Oturduq, tanış olduq. Bu, Qoşadizə kolxozunun sədri Abbas idi.
Mən onu birinci dəfə görsəm də adını eşitmişdim. Qoşadizə
kolxozu rayon təşkilatlarını və xüsusən siyasi şöbəni daim
düşündürən kolxozlardan idi. Burada bir neçə əliəyri, fikri natəmiz
adamlar uzun müddət kolxozu dirçəlməyə qoymur, daim qalmaqal
qoparır, su bulandırırdılar. İki- üç ay əvvəl köhnə kolxoz sədri
işdən azad edilmiş, yerinə ordudan yenicə qayıtmış Abbas göndərilmişdi. Abbas yeddilllik təhsilə malik idi, orduda xeyli artmişdi,
öz üzərində müntəzəm işlərdi, yəni o zamanın şəraitinə görə
kəndin mədəni adamı hesab olunurdu. Yoxsul ailədən çıxmışdı,
yetimçilik çəkmişdi, öz əlinin rənci ilə yüksəlmişdi, çox təmiz və
vətənə sadiq bir gənc idi. Abbas iki saat redaksiyada oturdu,
kolxozu kəsirdən çıxarmaq üçün başladığı işlərdən, kənddə mədəniyyət evi, yeni məktəb binası, su kəməri, elektrik işığı yaratmaq
haqqındakı xəyallarından danışdı. Məndə kəndin yeni adamları
barədə xoş xəyallar, bir çox yeni fikirlər oyadıb getdi. Həmin
günün sabahısı alaqaranlıqda yaman bir xəbər eşitdim. Gecə
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Abbası Naxçıvan çayının sahilində tapança ilə vurub öldürmüşdülər.
Biz dərhal faciənin baş verdiyi yerə getdik. Abbas qəzet bükülüsü
sol qoltuğunda olduğu halda yerə yıxılmışdı. Hər şey bunu sübut
edirdi ki, onu riyakarcasına, əvvəlcədən düşünülmüş plan üzrə öldürmüşlər. Kim isə onunla birlikdə Naxçıvanda olmuş, bütün
günü onu izləmiş, bir yerdə oturub-durmuş, qəsdən onu gecə
düşənə qədər rayon mərkəzində ləngitmiş, sonra da yanına düşmüş,
hətta qoluna da girmişdi. Elə ki, şəhərdən uzaqlaşmışdılar gözlərdən
uzaq, gecə qaranlıqda çay sahilində şirin söhbətə tutduğu halda,
tapançanı qulağının dalına dayayaraq tətiyi basmışdı. Bu xain və
namərd gülləsi Abbasın nəfəsini kəsmişdi, yeni kənd uğrunda
vuruşan, dünən sinəsi şirin və müqəddəs arzularla dolu olan bir
mübarizi əlimizdən almışdı. Mən onun cənazəsi üstündə bacısının
və anasının ağır kədərini gördükdə də bir gün əvvəlki sözlərini
eşidirdim. İşıqlı gələcək haqqında ümidlə dolu sözlərini!
Bu hadisə “Həyat” üçün əsas oldu. Abbasa əl qaldıranlara
göz dağı və lənət damğası olaraq mən “Həyat”ı yazmağa başladım.
Abbasın adını da saxladım, hətta tərcümeyi-halının da müəyyən
hissələrindən istifadə etdim. Lakin mən deyə bilmərəm ki,
“Həyat”dakı başqa tiplər, başqa hadisələr də konkret olmuş hadisələrdir. Əlbəttə, həyatda onlara bənzər adamlara və hadisələrə
rast gəlməmiş deyildim. Lakin heç birisi konkret adamı və ya
konkret hadisəni nəzərdə tutmur, bir çox hadisələrin, bir çox
adamların hərəsindən bir cəhəti, bir xüsusiyyəti əks edir.
1959.
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səməd Mövləvi
Azərbaycan SSR xalq artisti
NAXÇIVAN TEATRINDA
Yadımdadır, 1921-ci ilin avqust ayı
idi. Yerli həvəskarlar bir yerə toplaşıb
teatr təşkil etməyi qərar aldılar. Onlar
şəhər klubunu sahmana salıb tamaşa hazırlamağa başladılar. Bu işdə müəyyən təcrübəsi olan aktyorlardan
Əli Xəlilov, Həsən Səfərli, Qurbanəli Abbasov, Abbasqulu Sultanov
və başqaları daha çox fəallıq göstərirdilər. Dövlətin tapşırığı ilə
xüsusi iclas çağırıldı və burada yeni yaradılan teatr komitəsinin
sədrliyinə Əli Xəlilov təsdiq olundu. Heydər Muradovu teatra
müdir, Həsən Səfərlini isə rejissor təyin etdilər.
Bununla da Naxçıvan teatrı fəaliyyətə başladı. Teatrın aktyor
heyətinə Məşədi Bağırov, Səməd Allahverdiyev, Mirhəsən Mirişli,
Rza Vəzirov, Əkbər Abbasov, Hacı Nəsirov, Cabbar Əmirov,
Hidayət Kəngərli, Qurbanəli Abbasov, Rza İsfəndiyarlı, Tanya
Poqosova, Şura Nikişova və başqaları daxil oldular.
Lakin tamaşalar hazırlamaq üçün yaxşı şərait yox idi. Paltar,
səhnəyə lazım olan əşyalar çatışmırdı. Qadın rollarını rus və
erməni qızları ifa etməli olurdular. Onlar isə bizim dili yaxşı bilmirdilər. Buna görə də çox zaman qadın rollarında Heydər Muradov,
Muxtar Nəsirov, Mirhəsən Mirişli, Qurbanəli Abbasov, Yusif
Qasımov və başqaları çıxış edirdilər. Bu isə tamaşaçılara çox pis
təsir bağışlayırdı.
İlk illərdə teatrın repertuarında aşağıdakı əsərlər vardı: “Bəxtsiz
cavan”, “Dağılan tifaq”, “Ac həriflər”, (Ə.Haqverdiyev), “Laçın
yuvası” (S.S.Axundov), “Məşədi İbad” (Ü.Hacıbəyov), “Evliykən
subay”(Z.Hacıbəyov), “Daşım-daşım”, “Vurhavur” (M.Kazımovski),
“Xor-xor”, “Dursunəli və ballıbadı” (S.Qənizadə) və s.
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Tamaşalarla yanaşı, biz konsertlər də təşkil edir, onları
meyxana deməklə qurtarardıq. Teatrın ayrıca satira və yumor
bölməsi vardı. Burada aktyor Rza İsfəndiyarlının yazdığı gülməli
kupletlər oxunurdu. Bu işdə Bakının “Tənqid və təbliğ” teatrının
təcrübəsi bizə örnək idi.
Teatrın nəzdində komsomolçulardan ibarət dərnək də yaradılmışdı. Bu dərnəyin işində Həmid Mahmudov, Teymur Qasımov,
Əkbər Rzayev, Abbas Qasımov, Murtuz Vəzirov kimi gənclər fəal
iştirak edirdilər.
1922-ci ildə Cənubi Azərbaycanda inqilabi hərəkat yatırılanda
inqilabçıların bir dəstəsi Naxçıvana keçmişdi. Onların arasında
şair Əbülqasım Lahuti də vardı. Lahuti bir müddət Naxçıvanda işləyəndən sonra Moskvaya getdi. Onun ilk şeir kitabı Naxçıvanda
nəşr olundu. Biz onun şerlərindən konsertlərdə istifadə edirdik.
Lahuti ilə birlikdə Rza Quluzadə Şərqi adlı bir nəfər də gəlmişdi.
O, Şeyx Məhəmməd Xiyabani hərəkatının iştirakçısı idi, həm də
pyeslər yazardı. Onun “İran-ingilis” pyesi maraqlı idi. Əsərdə ingilislərin İrandakı müstəmləkəçilik siyasəti kəskin tənqid edilirdi.
Pyesin quruluşu çox maraqlı idi. İran ana surətində təsvir olunmuşdu.
Ana xəstə düşüb yorğan-döşəkdə yatır. O öz xəstəliyini müalicə
etdirmək üçün yaxşı həkim axtarır. İngilislər özlərini yaxşı həkim
kimi təqdim edirlər və ananın-İranın yaralarını sağaltmağı öz boyunlarına götürürlər. Lakin onların müalicə üsulları, yəni yeritdikləri
siyasət İrana çox baha başa gəlir. Ananın-İranın xəstəliyi daha da
şiddətlənir. Ana fəryad edib öz övladlarını köməyə çağırır: - Daha
bəsdir, məni xarici qəsbkarların əlinə verib bu hala saldınız! Daha
bəsdir illər uzunu qəflət yuxusunda qaldınız! Açın gözlərinizi,
məni bu xəstəlikdən azad edin! Mənim nicatım yalnız sizin əlinizdədir! Haydı, övladlarım, ölkənizi bu xarici qəsbkarlardan azad
edin!
Xalq ayağa qalxır və ingilisləri İrandan qovur. Əsər xalqın
qələbəsi ilə qurtarır.
Rza Quluzadə Şərqinin Naxçıvana gəlməsinin teatrımızın in-202-

kişafına böyük təsiri oldu. Çunki o dramaturq olmaqla bərabər,
həm də yaxşı aktyor və bacarıqlı rejissor idi. Onun “Pul, yoxsa
Allah?” əsəri özünün rejissorluğu ilə 1922-ci ildə teatrımızda tamaşaya qoyuldu. Tamaşanın səhnə tərtibatını rəssam Bəhruz
Kəngərli vermişdi. Böyük müvəffəqiyyətlə keçən bu tamaşa adamların teatra marağını daha da artırdı. Bu əsər uzun müddət Naxçıvan
teatrının səhnəsindən düşmədi.
Bunlardan başqa Rza Quluzadənin inqilabi ruhda yazılmış
daha bir neçə pyesi vardı. O, duzlu komediyalar da qələmə almışdı.
Onlardan “Kərbəlayi Qənbər cəhənnəmdə”, “Behişt huriləri”, “Sərabla Ərdəbil arasında”, yaxud “Allah kasıblığa bərəkət versin”
və başqalarını göstərmək olar.
Teatrımızın işləri günü-gündən yaxşılaşırdısa da, qadın aktrisaların olmaması xeyli əngəl törədirdi.
Heç yadımdan çıxmaz. 1922-ci ilin payız ayları idi. Biz “Əsli
və Kərəm” operasını tamaşaya qoymağı qərara aldıq. Tamaşanı
mən hazırlamalı, Kərəm rolunda da çıxış etməli idim. Rollar
paylandı. Əslini Yusif Qasımov oynamalı idi. Çünki yaxşı səsi
vardı. Amma keçəl idi. Başına parik qoymalı olduq.
Bir ay müddətinə məşq etdik. Tamaşanın musiqi hissəsini
idarə etmək Adil Kəngərliyə tapşırıldı. Onun rəhbərliyi ilə orkestr
təşkil olundu. Bu orkestrin tərkibinə yerli musiqi həvəskarlarından
mandolina çalan Tapdıq Hüseynov da daxil idi. Tamaşaya aid
paltar, parik və səhnə ləvazimatı da əldə edildi.
Onu da deyim ki, “Əsli və Kərəm” operası Naxçıvanda ilk
dəfə idi göstərilirdi. Ona görə çox böyük rəğbətlə qarşılandı.
Ancaq bir məsələ tamaşanın ahəngini pozdu. Səhnələrdən birində
Əslinin yaylığı başından düşdü və çox gülməli vəziyyət yarandı.
Odur ki, bundan sonra kişilərin qadın rolları oynamasına son
qoyduq.
Tamaşalarımıza maraq get-gedə artırdı. Qadınlar klubunda
bir dram dərnəyi təşkil olunmuşdu. Dərnəyə Heydər Muradov
rəhbərlik edirdi. Maraqlı idi ki, kişi rollarını da qadınlar oynayırdı.
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Yadımdadır ki, onlar Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasını
müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoydular. Amma tamaşaçılar da qadınlardan ibarət olmuşdur.
1923-cü ilin yayında teatrın tarixinə unudulmaz bir səhifə
yazıldı. Azərbaycanın görkəmli səhnə ustası Abbas Mirzə Naxçıvana
qastrola gəldi.1 O, Mərziyə, Tanailidi, İsmət xanımları da özü ilə
gətirmişdi. Onların gəlişi həm bizim, həm də tamaşaçıların böyük
ruh yüksəkliyinə səbəb oldu. Abbas Mirzə öz qastroluna Cəfər
Cabbarlının “Aydın” əsəri ilə başladı.2 Onu da qeyd edim ki, bu
əsər Naxçıvan teatrında ilk dəfə idi tamaşaya qoyulurdu.
Abbas Mirzə rolları belə bölmüşdü: Aydın (A.M.Şərifzadə),
Gültəkin (Mərziyə xanım), Dövlət bəy (Həsən Səfərli), Böyükxanım
(Tanailidi), Balaxanım (Əli Xəlilov), Susanna (İsmət xanım),
Mirzə Cavad (Rza İsfəndiyarlı), Pirqulu (Səməd Mövləvi), Səlim
(Qurbanəli Abbasov), Surxay (Həmid Mahmudov).
Tamaşa böyük müvəffəqiyyətlə keçdi. Abbas Mirzənin Aydın
rolunda məharətlə çıxışı tamaşaçılara dərin təsir bağışladı.
Mərziyə xanımın ifasında Gültəkin rolu teatr sənətində yeni
bir səhifə açırdı. O bu rolu o qədər məharətlə, o qədər ustalıqla yaradırdı ki, insan əsərə (tamaşaya –F.X.;F.C.) baxanda tamamilə
özünü başqa bir aləmdə hiss edirdi. Dövlət bəylə qarşılaşan
səhnələrdə onun vüqarı, əzəməti, öz ərinə olan sonsuz məhəbbəti
nə qədər də canlı və real şəkildə ortaya çıxırdı.
Bu iki səhnə ustasının çıxışını tamaşaçılar həm alqışlarla,
həm də göz yaşları ilə qarşılayırdılar. Tamaşalara biletlər bir neçə
gün əvvəldən satılıb qurtarırdı.
Abbas Mirzənin hazırladığı ikinci tamaşa Hüseyn Cavidin
“Şeyx Sənan” əsəri idi.
Böyük sənətkarlıqla yaradılmış bu əsərin tamaşasında rollar
aşağıdakı aktyorlara tapşırılmışdı: Şeyx Sənan (Abbas Mirzə),
Xumar ( Mərziyə xanım), Dərviş (Həsən Səfərli), Platon (M.H.Mirişli), Keşiş (Teymur Qasımov), Kor (S.Mövləvi), Serqo (Ə.Xəlilov),
Şeyx Kəbir (İsfəndiyarlı), Zəhra (İsmət xanım), Nina (Tanailidi).
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Tamaşa sonsuz maraqla qarşılandı. Əsərin mənzum olması
və Hüseyn Cavidin yüksək sənətkarlığı tamaşanın təsir gücünü
xeyli artırırdı. Abbas Mirzənin Şeyx Sənan rolunda ahəngdar səsi
tamaşaya xüsusi gözəllik verirdi.
Mərziyə xanım Xumar surətini gürcü qızlarına xas olan
gözəllik və əzəməti ilə ifa etdi. Tamaşada Əli Xəlilov, Həsən
Səfərli, Teymur Qasımov, Mirhəsən Mirişli, Rza İsfəndiyarlı öz
rollarını çox böyük həvəs və məharətlə oynadılar.
Bundan sonra böyük sənətkarın iştirakı ilə “İblis” (Hüseyn
Cavid) və “Nadir şah” (N.Nərimanov) əsərlərinin tamaşaları da
göstərildi. Hər iki tamaşada yenə də Abbas Mirzənin oyunu hamını
valeh etdi.
Qastrolun son günlərinin birində Abbas Mirzə, Mərziyə xanım,
Tanaiilidi və İsmət xanımın iştirakı ilə böyük konsert-tamaşa
verildi. Konsert olduqca gözəl keçdi.
Axırıncı gün Abbas Mirzə ilə aktyorların görüşü keçirildi. O
öz həmkarlarına yaradıcılıq nailiyyətləri arzuladı və bir sıra dəyərli
məsləhətlər verdi. Ümumiyyətlə, Abbas Mirzə Naxçıvanda on beş
gün qaldı3 və onun qastrol səfəri teatrımızın yaradıcı kollektivinin
gələcək işində mühüm rol oynadı...
Naxçıvan Ölkə Xalq Maarif Komissarlığının 1923-cü il 18
oktyabr tarixli 24 №-li əmri ilə teatrımız Mirzə Fətəli Axundov
adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı adlandı.4 Teatr binasının əsaslı
təmirinə və lazım olan invertarların alınması üçün vəsait buraxıldı.
Buna baxmayaraq teatrımızın qadın aktyorlarına yenə də
ehtiyacı vardı. Bir gün repertuar məsələsini həll edirdik. Təklif
olundu ki, “Leyli və Məcnun” operasını hazırlayaq. Mən tamaşanı
hazırlamağı öz üzərimə götürdüm. Leyli rolunu Tanya Poqosovaya
tapşırdıq. Hazırlığa bir aydan çox vaxt sərf edildi. Tərtibat işini
Şamil (Adil olmalıdır – F.X.;F.C.) Qazıyev yerinə yetirdi. Tamaşa
ilk gündən müvəffəqiyyət qazandı. Musiqi hissəsini yenə də Adil
Kəngərli idarə edirdi. Bu tamaşa uzun müddət teatrımızın repertuarından düşmədi.
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Yadımdadır, iş elə gətirdi ki, məşhur opera müğənnisi Hüseynqulu Sarabski Naxçıvana qastrola gəldi. Məmmədtağı Bağırov,
Hacıməmməd Qafqazlı, Lalə xanım və tarçalan Şirinov da onunla
birgə idilər.
Onların gəlişi Naxçıvanda opera sənətinə rəğbət və məhəbbət
hissi oyatdı. Yerli aktyorlarla birlikdə “Leyli və Məcnun”, “Şah
Abbas və Xurşidbanu”, “Əsli və Kərəm”, “Aşıq Qərib” operaları
və “Arşın mal alan” operettası oynanıldı. Hüseynqulu Sarabski və
Məmmədtağı Bağırovun çıxışları böyük rəğbətlə və alqışlarla qarşılandı.
1924-cü ildə Azərbaycanın müqtədir səhnə ustalarından biri
olan Kazım Ziya Naxçıvan teatrına rejissor dəvət olundu.5 Böyük
sənətkarın bu dəvəti qəbul etməsi bizi həddindən artıq sevindirdi
və onun gəlişi teatrımızın işində mühüm dönüş əmələ gətirdi. O,
səhnə aləminin bir sıra sirləri ilə aktyorlarımızı tanış etdi. Kazım
Ziya aktyorluq sənətinə, Azərbaycan teatrı tarixinə, səhnə mədəniyyətinə və s. məsələlərə aid çox məzmunlu məruzələr oxudu.
Ümumiyyətlə, o teatr aləminin incəliklərinə dərin həssaslıqla
yanaşır, aktyorun diksiyasına, sözlərin ifadəsinə və orfoqrafiya
xüsusiyyətlərinə çox fikir verirdi.
Doğrudur, Kazim Ziya Naxçıvan teatrında cəmi bir mövsüm
işlədi, lakin teatrın gələcək inkişafı üçün yeni bir cığır açdı.
Aktyor yaradıcılığının inkişafına böyük təsir göstərdi.
Həmin il Zina Budaqova və Nadirə Rzayeva səhnəyə gəldilər.
Əlbəttə, o zaman azərbaycanlı qadın aktyorların teatra gəlməsi
böyük hadisə idi. Bununla teatr qadın aktyorların olmaması
üzündən oynanıla bilməyən tamaşaları yenidən göstərməyə başladı.
Nadirə Rzayeva teatrda az işlədi. Amma Zina Budaqovanın teatrımızın inkişafında müəyyən xidmətləri vardır. O işlədiyi müddətdə
Gültəkin (Aydın), Dezdemona (Otello), Xumar (Şeyx Sənan),
Ofeliya (Hamlet), Firəngiz (Oktay Eloğlu) və s. kimi çox məsuliyyətli
və xaraktercə mürəkkəb rolların öhdəsindən bacarıqla gəlmişdir.
1928-ci ili Naxçıvan teatrının yüksəliş dövrü adlandırmaq
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olar. Çünki həmin ilə qədər teatrın yaradıcı kollektivi müəyyən
təcrübə qazanmış və yeni istedadlı gənclər hesabına xeyli möhkəmlənmişdi. O zaman teatra İsa Musayev, Məmmədhüseyn Təhmasib, Əyyub Haqverdiyev, Nəcəf Tağızadə, Əyyub Abbasov,
Rza Məmmədov, Seyid Səbri və başqaları daxil olmuşdur. Bununla
yanaşı azərbaycanlı qızlardan Məhbubə Məmmədova da öz
çadrasını atıb teatra gəlmişdi. Onun ardınca Xədicə Qazıyeva
səhnəyə çıxdı (X.Qazıyeva ilk dəfə 1927-ci ildə səhnəyə çıxıb –
F.X.;F.C.). Bu iki qızın kollektivimizə daxil olması teatrın qadın
aktyorlarına ehtiyacının müəyyən dərəcədə ödəməsinə kömək
etdi. Beləliklə, teatr Azərbaycan, rus və Qərbi Avropa klassik dramaturqlarının məşhur əsərlərini öz repertuarına salmağa başladı.
Onu da deyim ki, həmin il teatr binası əsaslı surətdə təmir olunub
lazımi avadanlıqla təmin edilmişdi. Səhnə genişləndirilmiş, aktyorlar
üçün qrim otaqları ayrılmış, qarderob, parik, rekvizit və butafor
yerləri qaydaya salınmışdı.
Teatr Şəmsəddin Saminin “Dəmirçi Gavə” əsərini tamaşaya
qoydu. Tərtibat işini Şamil Qazıyev aparmışdı.6 Çoxdan gözlənilən
bu tamaşa böyük səmimiyyətlə qarşılandı. Gənclərin çıxışı onların
yaxşı aktyor olacaqlarına təminat verirdi. Bütün iştirakçılar xüsusi
həvəslə oynadılar.
İki gün sonra “Şərq qapısı” qəzetində tamaşa barədə resenziya
çıxdı. Resenziyada tamaşanın uğurları ilə bərabər, nöqsan cəhətləri
də qeyd olunur, aktyorların oyunu yüksək qiymətləndirilirdi.
Bu müvəffəqiyyətdən ruhlanan teatrın yaradıcı kollektivi
C.Cabbarlının “Od gəlini” pyesi üzərində işə başladı. Əsər bizim
teatrda ilk dəfə idi ki, hazırlanırdı. Tərtibat yenə də rəssam Şamil
Qazıyevə tapşırılmışdı. Tamaşaya maraq böyük idi. Odur ki,
biletlər iki gün əvvəl satılıb qurtarmışdı. İlk tamaşa böyük uğurla
keçdi. Üç gün dalbadal göstərdik. Tamaşa zalı ağzınacan dolubboşaldı. Belə müvəffəqiyyətli tamaşaya görə Naxçıvan Ölkə Xalq
Komissarlar Sovetinin xüsusi qərarı ilə teatra əlavə vəsait buraxıldı.
Bu vəsait keyfiyyətli tamaşalar hazırlanmasına və teatrın başqa
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ehtiyaclarına sərf olundu.
Bundan başqa teatr çətin və məsuliyyətli bir işə girişdi. Böyük
ingilis dramaturqu V.Şekspirin “Hamlet” əsərini hazırlamağa
başladıq. Əvvəlcə əsərin təhlili keçirildi, görkəmli dramaturqun
yaradıcılığı barədə mühazirələr oxundu. Sonra gərgin məşqlər
başladı.
Əməyimiz hədər getmədi. Kollektiv müvəffəqiyyətli bir
tamaşa göstərməyə nail oldu.
1929-cu ildə 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günü münasibətilə
C.Cabbarlının “Sevil” pyesini tamaşaya qoyduq. Bu əlamətdar bir
hadisə kimi qeyd olundu. Heç yadımdan çıxmaz: üçüncü pərdədə
Sevil öz çadrasını Balaşın üzünə çırpanda böyük bir canlanma
əmələ gəldi. Qadınlar öz çadralarını səhnəyə atmağa başladılar.
Tamaşa qurtaranda saydıq, səhnəyə yüz altmış çadra tullanmışdı.
Hər həftə “Sevil” tamaşasını göstərirdik, həmişə də zal dolu
olurdu.
Teatrımız getdikcə tamaşaçıların rəğbətini qazanırdı. Şəhər
ziyalıları, yerli yazıçılar, mətbuat işçiləri tamaşalara böyük maraq
göstərirdilər. Yerli yazıçılar da teatr üçün pyeslər yazmağa başladılar.
İlk dəfə olaraq Müzəffər Nəsirlinin “Azadlıq günəşi” əsərini
tamaşaya qoyduq.7
Teatra gəlmiş gənc aktyorlar da get-gedə seçilməyə başlayırdılar.
Onlardan diqqəti daha çox cəlb edəni İsa Musayev idi. Bu istedadlı
gənc az zamanda bir sıra çətin və mürəkkəb xarakterə malik
rollarda məharətlə çıxış etmişdir. Bunlardan Elxan (“Od gəlini”),
Zöhhak (“Dəmirçi Gavə”), Jak (“İki yetimə”), Aydın (“Aydın”),
Frans Moor (“Qaçaqlar”), Hamlet (“Hamlet”) və başqalarını göstərmək olar.
İstedadlı gənclərdən biri də Məmmədhüseyn Təhmasib idi. O
cəmi iki il çıxış etməsinə baxmayaraq yaddaqalan, maraqlı rollar
oynamışdır. Okner (“Hind ixtilaçıları”), Kolte Dolney (“Qanlı
qala”), Pərviz (“Dəmirçı Gavə”), Pyer (“İki yetimə”) və başqaları
onun ifa etdiyi ən yaxşı rollar idi.
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Nəcəf Tağızadə də teatrda az işlədi. Lakin o, Filip Dolney
(“Qanlı qala”), Qəhtan (“Dəmirçı Gavə”), Surxay (“Aydın”) kimi
surətlər yarada bildi.
Hər iki gənc 1930-cu ildə Bakıya təhsil almağa getdi. Sonra
aktyorluq sənətindən uzaqlaşdılar.
Xədicə Qazıyeva da böyük fəallıq göstərirdi. O, teatra bir
neçə il əvvəl gəlmişdi. Özünü istedadlı bir aktyor kimi göstərə bilmişdi. Onun yaratdığı Edilya (“Sevil”), Nina (“Şeyx Sənan”), Susanna(“Aydın”), Henreta (“İki yetimə”), Emiliya (“Otello”) və
başqa surətlərin yaxşı ifasına görə diqqəti cəlb edirdi.
Az müddətdə öz istedadı ilə parlayan aktyorlardan biri də
Əyyub Haqverdiyev idi. Onun rəngarəng surətlər yaratmaqda
xüsusi məharəti var idi. O həm faciəvi, həm də komik rollarda
çıxış etməyi bacarırdı. Aktyorun ilk rollarından bəzilərini qeyd
etməyi lazım bilirəm; Aqşın (“Od gəlini”), İmamverdi (“1905-ci
ildə”), Vəli (“Arşın mal alan”), Məşədi İbad (“O olmasın, bu
olsun”), Məşədi Oruc (“ Ölülər”) və s.
1930-cu ildə Azərbaycan səhnəsinin görkəmli səhnə ustası
Sidqi Ruhullanı Naxçıvan teatrına direktor və baş rejissor təyin
etdilər.8 O, teatrın təmiri, yeni dülgərlik və dekorativ sexlərinin
təşkili üçün çox iş gördü. Onun rejissorluğu ilə “Qaçaqlar” (F.Şiller)
əsəri tamaşaya qoyuldu. Sonra “Otello” (V.Şekspir), “Dağılan
tifaq” (Ə.Haqverdiyev), “Namus” (A.Şirvanzadə) kimi tamaşalar
hazırlandı. Sidqi Ruhulla iki ilə yaxın Naxçıvan teatrında çalışdı.
1931-ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədaye Teatrı Naxçıvana
qastrola gəldi. Bu teatrın Naxçıvana ilk səfəri idi.9 Truppanın tərkibində Tuqanov, Abbas Mirzə Şərifzadə, Ülvi Rəcəb, Rza
Təhmasib, İsmayıl Hidayətzadə, Mirzağa Əliyev, Rza Darablı,
Mərziyə xanım, Qəmər xanım, Rza Əfqanlı, Məcid Şamxalov,
M.Vəlixanlı, Mustafa Mərdanov, Əli Qurbanov və başqaları var
idilər.
Onların bu qastrol zamanı göstərdikləri “Hamlet”, “Şeyx
Sənan”, “Dəli Knyaz”, “Aydın”, “1905-ci ildə”, “Od gəlini” və
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başqa tamaşalar hamını heyran qoydu. Kollektivimizin üzvləri
böyük sənətkarların çıxışlarından çox şey öyrəndilər, onların sənətkarlığı bizim üçün məktəb oldu...
Teatrımızda işlər get-gedə yaxşılaşırdı. Artıq bizim bacarıqlı
və istedadlı aktyor kollektivimiz var idi. Müntəzəm tamaşalar
verirdik.
Kollektivə yeni-yeni gənclər qəbul olunurdu. Onlardan bir
neçəsinin adını çəkmək istəyirəm; Əşrəf Rüstəmov, Əziz Hüseynov,
Yaqub Şahtaxtılı və Kazım Şeyxov.
Əşrəf Rüstəmov “Yaşar”da Toğrulu, “Aydın”da Surxayı, “Od
gəlini”ndə Dönməzi, “Vəziri-xani-Lənkəran”da mehtəri; Əziz Hüseynov “Od gəlini”ndə Rəbbini, “Şeyx Sənan”da Şeyx Hadını,
“Otello”da Montanonanı; Yaqub Şahtaxtılı “Sevil”də Atakişini;
Kazım Şeyxov “O olmasın, bu olsun”da hambalı, “Hacı Qara”da
Kərəməlini və başqa rolları yaxşı oynayırdılar.
Gənc qüvvələrin ildən-ilə artmasına baxmayaraq, teatrın azərbaycanlı qadın aktyorlarına ehtiyacı hələ də ödənməmiş qalırdı.
Həmin il “Sevil” tamaşasını yenidən göstərdik. Zal tamaşaçılarla
dolu idi. Əsər uğurlu keçdi.
Sabahı evdən çıxıb teatra gedirdim. Aktyor Məhbubə Məmmədova qabağımı kəsdi. Onun yanında iki qız var idi. Məni
onlarla tanış edib dedi:
-Müəllim, bunlar teatrın böyüyünü axtarırlar, onunla işləri
var.
Mən onları direktorun kabinetinə apardım və yer göstərdim:
-Bacılar, əyləşin!
Onların qəribə geyimləri vardı. Birinin əynində bozarmış
şinel, başında rəngi solmuş yaylıq vardı. Yaylığın bir ucunu
yaşmaq kimi ağzına çəkmişdi. O birisinin əynində isə kəndli arvadlarına məxsus uzun tuman, başında tənzifdən yaylıq vardı.
Yaman utancaq idi, başını aşağı sallamışdı.
Soruşdum:
-Bacı, indi deyin görüm nə istəyirsiniz?
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Onlardan biri dedi:
-Buranın böyüyünü axtarırıq, ona ərizəmiz var.
Soruşdum:
-Bacı, siz “böyük” kimə deyirsiniz? Teatrın direktoru lazımdırsa,
mən onu əvəz edirəm.
Onlar mənə bir ərizə verdilər. Ərizədə yazmışdılar ki, biz
keçən gecə sizin teatrda “Sevil” tamaşasına baxdıq. Çox xoşumuza
gəldi. Xüsusən Sevili oynayan arvad çox yaxşı çıxış edirdi. Biz istəyirik ki, sizin teatra daxil olub, burada işləyək.
Onların ərizəsi məni son dərəcə sevindirdi. Əlbəttə, azərbaycanlı
qızların teatra gəlişi sevindirici hal idi. Ad və familiyalarını
ərizədən oxudum; Firuzə Əlixanova və Telli Əkbərova.10
Sonra xəbər aldım:
-Çox yaxşı, səsiniz var, oxuya bilirsinizmi?
Telli dilləndi:
-Mənim səsim yoxdur, amma Firuzə gözəl oxuyur.
-Doğrudanmı, Firuzə? Bir şey oxuyarsanmı?
-Nə oxuyum?
-Nəyi yaxşı oxuyursan?
Onun əvəzinə Telli cavab verdi:
-İcazə verin, “Şahnaz” oxusun .
-Bu lap yaxşı, deməli, muğamat da bilir.
Adam göndərdim tarçalan Tapdığı çağırdı. Tapdıq gəldi. Ona
dedim ki, bir “Şahnaz” çalsın bu qız oxuyacaq. Tapdığın tarı dilə
gəldi. Onun ardınca məlahətli bir səs otağa yayıldı. Mən Firuzəni
dinlədikcə sevinir, xəyalımda yeni opera tamaşaları canlanırdı.
Axı operaları tamaşaya qoymamağımızın bir səbəbi də yaxşı səsə
malik qadın aktyorlarımızın olmaması idi.
Firuzə Əlixanova kollektivə daxil olandan sonra “Leyli və
Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, “Aşıq Qərib” operaları və “Arşın mal
alan” operettası repertuarda möhkəm yer tutdu. O, ilk dəfə Leyli
rolunda çıxış etdi. Firuzə Əlixanova sonrakı illərdə də özünü
istedadlı və bacarıqlı bir aktyor kimi tanıtdı.
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Şərəbanı (“Yaşar”), Mariya Timofeyevna (“1905-ci ildə”),
Kəblə Fatmanisə (“Almaz”), Atlas (“Həyat”), Məhinbanu (“Fərhad
və Şirin”), Gülnar (“Vaqif”) kimi rollar onun ifasında öz səhnə təcəssümünü tapdı. Bunlardan başqa Firuzə Əlixanova Əsli (“Əsli
və Kərəm”), Şahsənəm (“Aşıq Qərib”), Gülçöhrə (“Arşın mal
alan”), Sənəm (“O olmasın, bu olsun”) və başqa rolları da məharətlə
ifa etmişdir.
Telli Ələkbərova da müəyyən müddər teatrda çalışdı. Lakin
onun aktyorluğu uzun sürmədi. Nə səbəbdənsə, teatrı tərk etdi...
Yerli mətbuat səhifələrində tamaşaçılarımız və aktyorlarımız
barədə tez-tez yazılar dərc olunurdu. Yazıçı Mirzə İbrahimovun
Naxçıvana gəlişi teatrla mətbuatın əlaqəsini daha da möhkəmləndirdi.
Məlum olduğu kimi kolxozlaşmanın ilk illərində MaşınTraktor Stansiyaları nəzdində siyasi şöbələr təşkil edilmişdi. Bunlar
kolxoz işlərinə yaxından kömək edir və kolxozlara soxulmuş
düşmən ünsürlərlə ciddi mübarizə aparırdılar. Naxçıvanda olan
siyasi şöbənin nəzdində “Sürət” qəzeti çıxırdı. Bu qəzetin redaktoru
Mirzə İbrahimov idi. 1933-cü ildə “Şərq qapısı” qəzetinin redaktorluğuna Əli Vəliyev təyin olundu. Hər iki yazıçının teatrımızın
inkişafında böyük rolu vardır. Mirzə İbrahimov teatra yaxından
kömək məqsədilə bir sıra faydalı işlər görürdü. O, Azərbaycan
tetarı tarixinə və aktyor sənətinə dair söhbətlər aparır, məruzələr
edirdi. Yadımdadır, bir dəfə “Şərq qapısı” qəzeti redaksiyasının
işçiləri və şəhər ziyalıları ilə aktyorların görüşü təşkil olundu və
əsas məruzəni Mirzə İbrahimov etdi. O öz məruzəsində şəhər ziyalılarını teatr ətrafında birləşdirmək və mətbuatın rolunu artırmaq
məsələlərini irəli sürdü.
Mirzə İbrahimov Naxçıvanda iki ilə yaxın çalışdı. O, ilk
dram əsəri olan “Həyat” pyesini burada yazdı. 1935-ci ildə əsərin
Naxçıvan teatrında oxunuşu oldu. 1933-cü ilin dekabr ayında Qoşadizə kolxozunun sədri öldürülmüşdü. Bu hadisənin “Həyat”
pyesinin yaranmasına mühüm təsiri oldu.
1934-cü ildə teatra iki gənc aktyor-Yusif Haqverdiyev və
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Əyyub Məmmədov qəbul edildilər. Teatrın direktoru Əli Xəlilov
Bakıya oxumağa göndərildi. Onun yerinə Qasım Əliyev təyin
olundu.
1935-ci ildə İsmayıl Hüseynov teatrın baş rejissorluğuna
dəvət olundu. Lakin o, Naxçıvanda bir il işləyə bildi və yalnız
“Hamlet” əsərinin quruluşunu verdi. Xəstələndiyi üçün Naxçıvanı
tərk etdi.
1936-cı ildə Qasım Əliyev, İsa Musayev və mən Bakıya
getdik. Teatr işlərini yoluna qoymaq və repertuar məsələsini həll
etmək niyyətində idik.
Ruhulla Axundov o zaman İncəsənət İşləri İdarəsinin rəisi
idi. O, bizi səmimi qəbul etdi və bir saata yaxın söhbət aparıb teatrımızın vəziyyəti ilə tanış oldu. Axırda teatrın işlərini yaxşılaşdırmaq
barədə göstərişlər verdi. İşlərimizi bəyəndiyi üçün direktora tapşırdı
ki, İsa Musayevlə məni bir aylığa Moskvaya ezamiyyətə göndərsin.
1936-cı ilin avqust ayında Moskvaya getdik. İlk dəfə idi ki,
paytaxta qədəm qoyurduq. Şəhərin qaynar həyatı ilə tanış olduqca
sonsuz fərəh hissi keçirirdik. Əzəmətli binalar, metropoliten,
küçələr, meydançalar, parklar-bir sözlə, bütün şəhər bizi valeh
etmişdi.
Biz SSRİ Xalq Komissarları Soveti yanında İncəsənət İşləri
İdarəsinə getdik. Şəhər şöbəsinin müdiri bizi hörmətlə qarşıladı.
O, bizim teatrın vəziyyəti ilə tanış olduqdan sonra şəhərlə tanışlıq
üçün hər cür şərait yaratdı. Biz bu yaradılan imkandan yaxşı
istifadə etdik, teatrlarda tamaşalara baxdıq, kinoteatrlarda yeni
filmlərlə tanış olduq, muzeyləri gəzdik. Ümumiyyətlə, iyirmi beş
günlük Moskva səfəri həyatımızda unudulmaz iz buraxdı. Biz
paytaxtdan böyük təəssüratla qayıtdıq.
Həsən Ağayevi bizim teatra baş rejissor təyin etmişdilər. Kollektivə Rüxsarə Ağayeva, Əliheydər Həsənzadə, Naibə Rzayeva
kimi təzə aktyorlar qəbul olunmuşdular. Butaforiya işləri Həsənağa
Rzayevə tapşırılmışdı. Bütün bunlar teatrın işlərində müəyyən
canlanma yaratdı.
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Həsən Ağayevin Naxçıvan teatrında ilk işi “Od gəlini” tamaşası
oldu. Sonra Trenyovun “Düşmənlər” pyesini hazırladı. Hər iki
tamaşa uğurlu keçdi.
1936-cı ildə H.Cavidin “Şeyx Sənan” əsəri repertuara yenidən
daxil edilmişdi. Tamaşanın quruluşunu vermək mənə tapşırılmışdı.
Çoxdan bəri repertuardan kənarda qalan bu əsər yeni quruluşda
göstərildi və tamaşaçılar tərəfindən səmimiyyətlə qarşılandı.
Həmin ilin yayında böyük səhnə ustası Abbas Mirzə Şərifzadə
Naxçıvana qastrola gəldi.11 Tamaşaçılar teatra axışdılar. Onun ilk
çıxışı “Hamlet” tamaşası ilə başladı.
Abbas Mirzə bir-birinin ardınca Sənan (“Şeyx Sənan”), Oqtay
(“Oqtay Eloğlu”) Aydın (“Aydın”) rollarında böyük ustalıqla çıxış
etdi. Bunlar Naxçıvan tamaşaçılarının xatirində həmişəlik qaldı.
Həsən Ağayev bir mövsüm işləyib Bakıya getdi. Onun yerinə
istedadlı rejissorlardan sayılan Yusif Yulduz dəvət olundu. Kirovabad
(Gəncə - F.X.;F.C.) teatrının aktyorları İbrahim Həmzəyev və
Sadıq Həsənzadə də Naxçıvana gəldilər.
Yusif Yuldızun hazırladığı ilk tamaşa Mirzə İbrahimovun
“Həyat” pyesi oldu. Bu əsərin tamaşaya qoyulmasına böyük maraq
vardı. Çünki təsvir olunan hadisə bilavasitə Naxçıvanla əlaqədar
idi. Rollar belə bölünmüşdü; Həyat (X.Qazıyeva), Süleyman
(İ.Musayev), Həsənov (S.Mövləvi), Abbas (İ.Həmzəyev), Atlas
(F.Əlixanova), Akif (M.Mirişli), Pardon Qurbanəli (Ə.Haqverdiyev),
Heydərqulu (Y.Şaxtaxtılı), Tofiq (R.Məmmədzadə), Rauf (Ə.Rüstəmov).
Afişalar vuruldu. Tamaşaçılar bilet almaq üçün axın-axın
teatra gəlməyə başladılar. Tamaşa ilk gündən böyük müvəffəqiyyət
qazandı. On gün dalbadal göstərdik. Uzaq kəndlərdən belə adamlar
dəstə-dəstə tamaşaya baxmağa gəlirdilər. Abbasın ölümü xalq
düşmənlərinə qarşı sonsuz nifrət hissi oyatmışdı. Odur ki, yerli
partiya təşkilatının rəhbərliyi ilə “Həyat” tamaşası Naxçıvanın
rayon mərkəzlərində və kəndlərində göstərildi. İfaçı aktyorlar
böyük yaradıcılıq imtahanı vermiş oldular. İsa Musayev xalq
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düşməni Süleyman rolunu məharətlə yaratdı. Səhnəmizdə ilk dəfə
çıxış edən İbrahim Həmzəyev kolxoz sədri Abbas surətini ustalıqla
canlandıra bildi. Bu çıxışı ona Naxçıvan tamaşaçıları arasında
dərin hörmət qazandırdı. Xədicə Qazıyeva, Firuzə Əlixanova,
Əyyub Haqverdiyev və başqaları öz rollarını bacarıqla ifa etdilər.
Bu nailiyyətlərə görə Naxçıvan MSSR Xalq Komissarlar Sovetinin
təşəbbüsü ilə aktyorlar biraylıq maaşla mükafatlandırıldılar.
Bundan sonra Yusif Yulduz “Od gəlini” əsərini yeni quruluşda
hazırlamağa başladı. Tamaşanın tərtibatı üzərində rəssam Şamil
Qazıyev işləyirdi. Keçmiş quruluşlara nisbətən bu tamaşa daha
çox cəlbedici idi. Birinci gün muxtar respublikanın partiya və hökümət rəhbərləri də tamaşaya gəlmişdilər. Yusif Yulduza bu müvəffəqiyyətə görə mükafat verildi. Lakin o yalnız bircə mövsüm
işlədi.
1938-ci ilin sentyabrında Həsən Ağayev yenidən teatra dəvət
edildi. Direktor da dəyişildi. Teatrın ştatları artırıldı. Yaradıcı kollektivə Nadir Rzayev, Əli Mənsur, Gülüş Quliyeva, Nəzakət
Əliyeva , Kazım Hüseynov, Mirzə Əkbərov, Abbas Quliyev kimi
aktyorlar qəbul olundu. İlk dəfə olaraq notlu orkestr yaradıldı. Bu
orkestrin tərkibinə musiqi məktəbi müəllimlərindən də bəziləri
daxil idilər. Orkestrin rəhbəri Hüseyn Sadıqov təyin edildi.
Repertuara Sabit Rəhmanın “Toy” komediyası və Tur və
Şeynin qardaşlarının “Üzləşdirmə” əsəri salındı. Mən “Toy” komediyasını hazırlamağa başladım. Komik bir tamaşa alınmışdı.
Teatrın repertuarından uzun müddət düşmədi...
Bu tamaşa Naxçıvan, Noraşen, Ordubad, Şahbuz və Culfa rayonlarının bir sıra kolxozlarında da göstərildi. Əsər kolxozçularda
böyük təsir oyatmışdı.
1939-40-cı il mövsümündə teatrın repertuarı yeni əsərlər hesabına zənginləşdi. Məmmədhüseyn Təhmasibin “Bahar”, Səməd
Vurğunun “Vaqif” və Üzeyir Hacıbəyovun “Ər və arvad” əsərləri
hazırlanmağa başladı.
“Bahar” pyesinin quruluşunu mənə tapşırdılar. Bu, müəllifin
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ilk səhnə əsəri olmasına baxmayaraq, aydın sujetə və yüksək xarakterli surətlərə malik idi. Odur ki, pyesin tamaşaya hazırlanmasında
bu xüsusiyyətlərin böyük köməyi oldu.
Bu mövsümdə teatr öz üzərinə “Vaqif” dramını tamaşaya
qoymaq kimi məsuliyyətli bir vəzifə götürmüşdü. Əsərin repertuara
salınması teatrımız üçün əlamətdar bir hadisə idi.12 Tamaşaya
quruluş verməyi bacarıqlı rejissorlardan biri olan Həsən Əliyevə
həvalə etdilər. O, ciddi yaradıcılıq işinə girişdi. Əvvəlcə dramın
məzmunu və ideya xüsusiyyətləri, M.P.Vaqifin həyat və yaradıcılığı,
dövrü, saray mühiti barədə aktyorlarla söhbətlər apardı. Rejissor
Həsən Əliyev keyfiyyətli tamaşa yaratmaq üçün bütün imkanlardan
istifadə etməyə çalışdı.
Rəssam Şamil Qazıyev də tərtibatı son dərəcə gözəl aparmışdı.
Xüsusilə saray pərdələri daha çox diqqəti cəlb edirdi.
Tamaşada əsas rollar belə paylanmışdı: Vaqif (İbrahim Həmzəyev), Xuraman (R.Ağayeva), Vidadi (S.Mövləvi), Gülnar (F.Əlixanova, N.Rzayeva), Əli bəy (H.Rzayev), Tükəzban (Lala xanım),
İbrahim xan (M.Mirişli), Şeyx Alı (R.İsfəndiyarlı), Təlxək (Əliheydər
Həsənzadə), Gürcü qızı (T.Əkbərova), Eldar (İ.Musayev), Kürd
Musa (Ə.Haqverdiyev), Vəzir (Abbas Quliyev) və s.
Rejissor Həsən Əliyevin böyük məharətlə yaratdığı bu tamaşa
uzun illər teatrın repertuarında yaşadı.
Bu tamaşaya görə o, Naxçıvan MSSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edildi.13
1940-41-ci il mövsümündə tamaşaçılar yeni bir əsərlə tanış
oldular. Teatrın bədii rəhbəri təyin edilmiş Məcid Zeynalov
Süleyman Rüstəmin “Qaçaq Nəbi” dramını tamaşaya hazırladı.
Bu tamaşa onun bizim teatrda ilk yaradıcılıq işi idi.
1941-ci ildə Ağalar Qurbanov teatrın direktoru təyin edildi.
Həmin il Ağarza Rzayev və Sara Azaryan Bakı Gənc Tamaşaçılar
Teatrından bizim kollektivə keçdilər.
İyun ayının 22-də alman faşıstləri xaincəsinə vətənimizə
hücum etdilər. Vətənimizin mərd və namuslu adamları silaha sa-216-

rıldılar. Teatrımızın aktyorları Abbas Quliyev, Rza Məmmədzadə,
Tələt Nəcəfov, Firudin Sultanov və bir sıra inzibati işçilər cəbhəyə
göndərildi. Bu da teatrın vəziyyətini kökündən dəyişdi. Cəbhəyə
gedən aktyorların rolları bizim aramızda bölündü və tamaşaların
göstərilməsi davam etdirildi...
1942-ci ilin oktyabrından (1941-ci il olmalıdır F.X.; F.C)
İbrahim Həmzəyev teatrın direktorluğuna irəli çəkildi. Artıq
müharibə ilə əlaqədar olaraq repertuarımızın əsasını bu mövzuda
əsərlər tuturdu. Mirzə İbrahimovun “Məhəbbət”, Məhəmmədhüseyn
Təhmasibin “Aslan yatağı”, Qurban Musayevin “Arsenal”, A.Surkovun “Stalinqraddan uzaqlarda”, K.Simovun “Praqanın şabalıd
ağacları altında” və başqa belə əsərlərdən idi. Bunlardan başqa
yerli dramaturqlar da teatrla əlbir işləyərək yeni-yeni pyeslər yazırdılar. Yazıçı Nağı Nağıyevin “Polad” adlı əsəri İsa Musayevin
rejissorluğu ilə 1943-cü ildə oynanıldı. 1944-cü ildə İslam Səfərlinin
“Xeyir və Şər”, 1945-ci ildə isə Əbülfəz Abbasquliyevin “Günəş
doğur” pyesləri tamaşaya qoyuldu.14
Böyük Vətən müharibəsi illərində teatrın nəzdində bədii briqadalar təşkil edilmişdi ki, bunlar da hərbi xəstəxanalarda, çağırış
məntəqələrində, hərbi hissələrdə konsertlər verirdilər. Axşam tamaşalarının pərdələr arasındakı fasilələrində teatrın foyesində yumoristik və satirik çıxışlar olurdu. Bu çıxışlar yırtıcı faşistlərə,
onların vəhşiliyinə qarşı nifrət hissi ilə dolu idi. Aktyorların cəbhə
həyatına dair söhbətləri tamaşaçıları çox maraqlandırırdı.
Müharibə illərində teatra yeni gənclər də qəbul olundular.
1942-ci ildə Zəroş Həmzəyeva, Tamara Məmmədova və Məmməd
Quliyev, 1943-cü ildə isə Əkbər Qardaşbəyov kollektivimizin
üzvləri sırasına keçdilər.
Müharibə dövründəki əməyimiz nəzərə alınıb 1944-cü ildə
İbrahim Həmzəyevə, İsa Musayevə, Əyyub Haqverdiyevə və
mənə Azərbaycan SSR əməkdar artisti,15 Rza İsfəndiyarlıya, Firuzə
Əlixanovaya, Kazım Hüseynova, Zəroş Həmzəyevaya, Əyyub
Abbasova və Mirhəsən Mirişliyə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
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əməkdar artisti fəxri adları verildi. Bir sıra aktyorlarımız orden və
medallarla təltif olundular.
Müharibə dövrü tamaşalara verilən tərtibatın rəngarəng olmasında iki rəssamın – Şamil Qazıyevin və Əyyub Hüseynovun
xidmətləri böyükdür. Onların verdikləri incə, zərif tərtibat uzun
zaman xatirələrdən silinməyəcəkdir.
Qələbə günü gəlib çatdı. Cəbhəyə getmiş aktyorlar və teatr
işçilərindən bəziləri vətən uğrunda döyüşlərdə həlak oldular. Sovet
İttifaqı Qəhrəmanı adı almış Abbas Quliyev yenidən doğma
kollektivə qayıtdı. Müharibədən əvvəl Naxçıvan İncəsənət İşləri
İdarəsinin rəisi İsmayıl Sailov, aktyorlardan Rza Məmmədzadə,
Tələt Nəcəfov, Firudin Sultanov, səhnə işçilərindən Məmməd
Cəfərov, Mirqasım Seyidov və başqaları vətənin azadlığı yolunda
qurban getdilər. Onların xatirəsi teatrımızın tarixində əbədi yaşayacaqdır...
Müharibədən sonra teatrın repertuarı yeni əsərlər hesabına
xeyli zənginləşdi. K.Simovun “Rus məsələsi”, V.Şkvarkinin “Özgə
uşağı”, C.Cabbarlının “Almaz”, “Solğun çiçəklər” əsərləri bunlardan
idi. 1947-ci ildə “Rus məsələsi” pyesini tamaşaya hazırlamaq
üçün M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının
rejissoru Səftər Turabov dəvət olundu. Bu çətin və mürəkkəb
əsərin Naxçıvan teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulması aktyor
kollektivinin yaradıcılığında yeni bir mərhələ idi. Ona görə də
əsərin məşqi çox gərgin keçdi və kollektiv maraqlı bir tamaşa göstərməyə nail oldu. Bunun ardınca “Solğun çiçəklər” və “Özgə
uşağı” əsərləri tamaşaya qoyuldu.
1948-ci ildə Azərbaycanda bütün teatrlar təsərrüfat hesabına
keçirildi. Bu başqa teatrlar kimi Naxçıvan teatrının da işini xeyli
çətinləşdirdi. Teatrların ağır vəziyyətə düşməsinin bir səbəbi də
zəif və bayağı əsərlərin repertuara salınması idi. O zaman dramaturgiyada belə bir fikir geniş yayılmışdı ki, madam, bizdə sinfi
düşmən yoxdur, deməli, səhnə əsərlərində konfliktin olması vacib
deyil. Bu hal bir neçə il davam etdi. Zəif əsərlərin səhnəyə yol
-218-

tapması tamaşaçıları teatrdan uzaqlaşdırmışdı.
1953-cü ildən sonra bu məsələyə ciddi yanaşıldı və yeni-yeni
səhnə əsərləri meydana çıxmağa başladı. Teatrlar yenə əvvəlki
kimi dövlət hesabına keçirildi. Bu illərdə “İldırım” (C.Məcnunbəyov),
“Atayevlər ailəsi” (İ.Əfəndiyev), “Nişanlı qız” (Sabit Rəhman),
“Göz həkimi” (İ.Səfərli) və başqa müasir mövzulu pyeslər yazıldı
ki, bunlar ayrı-ayrı mövsümlərdə teatrımızın repertuarına daxil
oldu.
1956-cı ildə H.Cavidin “Şeyx Sənan” əsəri yeni quruluşda
tamaşaya qoyuldu.16 Tamaşanın quruluşunu M.Əzizbəyov adına
Azərbaycan Dövlət Dram Teatrından dəvət olunmuş rejissor
Ələsgər Şərifov verdi. Onun aktyorlarla gərgin işi müvəffəqiyyətli
bir tamaşa hazırlanmasına səbəb oldu.
1958-ci ildə teatrda “Qanq qızı” pyesi göstərildi. Bu əsər
hind yazıçısı P.Taqorun “Fəlakət” romanı əsasında səhnələşdirilmişdi... Tamaşanı hazırlamaq üçün Bakıdan R.Sarabski dəvət edilmişdi.
Əliyar Yusiflinin “Vicdan əzabı” (1959) və Cəmşid Əmirovun
“Sahil əməliyyatı” povesti əsasında İbrahim Həmzəyevin səhnələşdirdiyi əsərlərin tamaşaları da Naxçıvan teatrı tarixinə maraqlı
yaradıcılıq işləri kimi daxil olmuşdur...
Naxçıvan teatrının 40 yaşı tamam olur.17 Bu illər ərzində teatr
böyük bir inkişaf yolu keçmişdir. Teatrın repertuarında Qərbi
Avropa, rus, Azərbaycan klassik dramaturqlarının əsərləri möhkəm
yer tutmuşdur. Bununla yanaşı, teatr qardaş xalqların bir sıra
tanınmış dramaturqlarının pyeslərini də müvəffəqiyyətlə tamaşaya
qoymuşdur. Onun repertuarı müasir həyatla səsləşən əsərlərlə
zəngin olmuşdur.
Qırx ildə teatrımızda bir çox bacarıqlı səhnə ustaları yetişmişdir.
Onlardan İsa Musayev, Xədicə Qazıyeva, Mirhəsən Mirişli, Əyyub
Haqverdiyev, Firuzə Əlixanova, Rza İsfəndiyarlı, İbrahim Həmzəyev,
Məmməd Quliyev, Roza Cəfərxanova, Əyyub Məmmədov, Tamara
Məmmədova, Yusif Haqverdiyev, Mirzə Əkbərov və başqaları
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teatrın inkişafında böyük əmək sərf etmişlər. Tamaşaların musiqi
hissəsini idarə etməkdə tarçalan Tapdıq Hüseynovun xidmətləri
böyükdür. O, 1923-cü ildən bu məsul işin öhdəsindən bacarıqla
gəlir.
Teatrın yaradıcı kollektivi ildən-ilə gənc aktyorlar hesabına
qüvvətlənir.
Qırx illik şərəfli yol keçmiş Naxçıvan teatrının sabahı uğurlu
olacaq, yeni-yeni tamaşalarla xalqın hörmətini qazanacaqdır.
1960.
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İbrahim Həmzəyev
Azərbaycan SSR xalq artisti
DoğMA TEATRIM
Naxçıvan teatrı haqqında xatirələrimi
yazmaq mənim üçün çox əziz və şərəflidir.
Əzizdir onun üçün ki, yaradıcılığımın
çiçəklənən dövrünü mən bu teatrda keçirmişəm. Tam otuz beş ildir ki, Naxçıvan teatrı mənim ikinci evim,
ikinci ailəm olubdur. Şərəflidir onun üçün ki, mən bu teatrda
inkişaf edərək Azərbaycan Respublikasının xalq artisti kimi yüksək
bir ada layiq görülmüşəm.
Naxçıvan teatrında mənim fəaliyyətim 1937-ci ildən başlanmışdır. Həmin ilədək mən Kirovabad (Gəncə -F.X.;F.C.) teatrında
işləmişəm1. 1937-ci ildə Azərbaycan SSR XKS yanında İncəsənət
İşləri İdarəsinin sərəncamı ilə mən Naxçıvan teatrına işə göndərildim.
Həmin dövrdə Naxçıvan teatrının bədii rəhbəri Yusif Yulduz idi.
Artistlərdən İsa Musayev, Səməd Mövləvi, Əyyub Haqverdiyev,
Xədicə Qazıyeva, Firuzə Əlixanova, Mirhəsən Mirişli və başqaları
o vaxt Naxçıvan teatrının yaxşı aktyorlarından idilər.
1937-ci ildə Naxçıvan teatrında Yusif Yulduzun rejissorluğu
ilə Mirzə İbrahimovun “Həyat” pyesi tamaşaya hazırlanırdı. Mənə
bu tamaşada Abbas rolu tapşırılmışdı. Naxçıvan teatrında ilk
rolum olan Abbas surətini yaratmağı boynuma götürərək, mən
necə deyərlər, Naxçıvan tamaşaçıları qarşısında imtahan vermək
ərəfəsində idim. Bu sınaq imtahanından müvəffəqiyyətlə çıxmaq
üçün və eləcə də teatr kollektivinin etimadını qazanmaq üçün
dolğun və mənalı bir obraz olan Abbası mən olduğu kimi təcəssüm
etdirməli idim. Axı bu obrazı necə oynayacağım təkcə özümü
deyil, quruluşçu rejissor Yusif müəllimi və bütün teatr kollektivini
düşündürürdü. Bəli, mən görkəmli dramaturq Mirzə İbrahimovun
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əsərdə demək istədiyi fikirləri aydınlaşdırmalı və hiss etməli idim.
Fəxrlə deməliyəm ki, ilk tamaşa mənim və bütün teatr kollektivinin
böyük sevincinə səbəb oldu. Tamaşa böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Xalq kütləsinin rəğbətini qazanan bu tamaşada Yusif müəllim dəfələrlə səhnəyə çağırıldı. Tamaşadan sonra bütün yaradıcı kollektivə
öz minnətdarlığını bildirən Yusif müəllim mənim də əlimi sıxaraq:
“Sağ ol, İbrahim, çəkdiyimiz iztirablar, yuxusuz gecələr hədər
getmədi”, – deyə xəfif gülümsədi. Yusif müəllimin baxışlarından
hiss olunurdu ki, o, mənim oyunumdan razı qalmışdı.
Yaxşı yadımdadır, M.İbrahimovun “Həyat” pyesi böyük şöhrət
qazanmışdı. Tamaşanın göstərildiyi günlər salon həmişə dolu
olurdu. Tamaşanın təkrar göstərilməsi haqqında teatr kolxozlardan
çoxlu sifarişlər alırdı. Açıq deməliyəm ki, “Həyat” pyesi böyük
təsir gücünə malik idi. “Həyat” pyesinin günaşırı müvəffəqiyyətlə
getməsi teatrı diqqət mərkəzinə qaldırmış, bütün kollektiv Naxçıvan
İcraiyyə Komitəsi tərəfindən biraylıq əmək haqqı ilə mükafatlandırılmışdı.
İndiyədək mən Naxçıvan səhnəsində müxtəlif obrazlar yaratmışam. Bunlardan C.Cabbarlının “Od gəlini”ində (1938) Elxan,
“Nəsrəddin şah” tamaşasında (1960) Mirzə Rza, S.Vurğunun
“Vaqif” tamaşasında (1939)Vaqif, “Fərhad və Şirin” tamaşasında
(1942) Fərhad, N.Nərimanovun “Nadir şah” tamaşasında (1939)
Nadir, C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” tamaşasında (1938) Hacı
Baxşəli, M.F.Axundovun “Vəziri-xani-Lənkəran”tamaşasında
(1939) Teymur ağa, A.Şirvanzadənin “Namus” tamaşasında (1946)
Seyran, S.Rüstəmin “Qaçaq Nəbi” tamaşasında (1953) Nəbi,
S.S.Axundovun “Eşq və intiqam” tamaşasında (1947) Çingiz,
Qurban Qurbanovun “Ayrım” tamaşasında (1938) Ayrım, “Xosrov
və Şirin” tamaşasında (1940) Xosrov və başqalarını göstərə
bilərəm. Yaratdığım bütün obrazları böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq ürəkdən sevmışəm, ona qəlbən bağlanmışam. Ən çox
sevdiyim rollarımdan biri də Vaqif olmuşdur.
“Vaqif” əsərinin Azərbaycan teatr tarixində aktyor və rejissor
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heyətinin yaradıcılıq sahəsində xeyli irəliləməsi işinə böyük köməyi
olmuşdur. Bu əsər ayrı-ayrı artistlərimizin inkişafında misilsiz rol
oynamışdır. Azərbaycan SSR xalq artistləri Ə.Ələkbərov, K.Ziya,
A.Qurbanov, İ.Dağıstanlı kimi görkəmli səhnə xadimləri məhz
“Vaqif” pyesində Vaqif surətində müxtəlif sənətkarlıq yolları ilə
uzun zaman beyinlərdə həkk olan bir surət yaratmışlar. Açıq deməliyəm ki, bu böyük səhnə xadimlərinin oyunlarından sonra
Vaqif surətini yeni səpkidə, tam dolğunluğu ilə oynamaq məndə
həyəcan yaratmaya bilməzdi. Mən özümü yeni bir sınaq qarşısında
hiss edirdim, məndən sənətkarklıq tələb olunurdu. İztirablı gecələrim
hədər getmədi, özüməməxsus sənətkarlıqla oynadığım Vaqif surəti
ilə tamaşaçıları razı sala bildim.
1941-ci ildə mən Naxçıvan teatrının həm direktoru, həm də
baş rejissoru vəzifəsinə təyin olundum. Həmin il faşist Almaniyası
vətənimizə qəflətən və xaincəsinə basqın etmişdi. Başqa sahələr
kimi teatrımız da öz işini dövrün tələbi əsasında qurmağa başladı.
Yaradıcı kollektivimiz partiyanın çağırışına böyük ruh yüksəkliyi
ilə cavab verərək öz işini yenidən qurdu. Biz tez bir zamanda briqadalar təşkil etdik. Həmin briqadalar kolxozlara, sovxozlara,
ordu hissələrinə, çağırışçıların məntəqəsinə gedir, öz zəngin
proqramı ilə tamaşaçıları vətəni müdafiəyə, yeni əmək igidliyinə
ruhlandırırdı. Azərbaycanın görkəmli şairi S.Vurğunun şeirlərindən
parçalar, bir sıra məzhəkə və atmacaları da konsertlərin proqramına
daxil edirdik.
Aktyorluqla yanaşı, mən Naxçıvan teatrında Q.Qurbanovun
“Xosrov və Şirin” (1940), C.Cabbarlının “Od gəlini” (1940),
S.Vurğunun “Fərhad və Şirin” (1942), M.Hüseynin “Nizami”
(1942), F.Əmirovun “Gözün aydın” (1945), A.Şirvanzadənin “Namus” (1946), Ə.Abbasovun “Məlik Məmməd” (1946), S.S.Axundovun “Eşq və intiqam” (1947), A.Şaiqin “Vətən” (1946), Z.Xəlilin
“Qatır Məmməd” (1950), Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” (1955),
O.Xəlilovun “Cinayətin izi ilə” (1957), N.Nərimanovun “Nadir
şah” (1958), Ə.Yusiflinin “Vicdan əzabı” (1959), C.Cabbarlının
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“Nəsrəddin şah” (1960), S.Rəhmanın “Əliqulu evlənir” (1961),
H.Cavidin “Səyavuş” (1962), Ə.Qəmbərovun “İlan yuvasında
fırtına” (1965) və başqa əsərlərin quruluşçu rejissoru olmuşam.
Mən bu gün də Naxçıvan teatrına bağlıyam. Hər gün teatra
daxil olanda, hər dəfə təzə rol alanda, hər axşam yüzlərlə tamaşaçının
ilıq nəfəsini duyanda, onun hərarətli alqışlarını eşidəndə düşünürəm:
Dünyada aktyorluqdan şərəfli, dəyərli sənət varmı? Mən özümü
xoşbəxt hesab edirəm.
Fevral 1973.
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Firuzə Əlixanova
Azərbaycan SSR xalq artisti
sƏHNƏ FƏALİYYƏTİMİN İLk
oN İLİ
1930-cu ildə Naxçıvan Kənd Təsərrüfatı Texnikumuna daxil olmuşdum.
Ancaq hiss edirdim ki, məndən kənd təsərrüfatı işçisi çıxmaz. Çünki meylim
və marağım səhnəyə, aktyorluq sənətinə idi. Bu barədə ürəyimdə
çox götür-qoy edir, ancaq “sirrimi” hələlik heç kimə demirdim.
Beləliklə, iki il texnikumda oxudum və nəhayət, qərara gəldim ki,
fikrimi uşaqlıq dostum Naxçıvan teatrının aktrisası Məhbubə
Məmmədovaya bildirim. Məhbubə xanım mənim arzumu bəyəndi
və alqışladı. Hətta mənə Naxçıvan teatrının aktrisalara böyük
ehtiyacı olduğundan da danışdı. Bir neçə gündən sonra 1932-ci
ilin iyun ayında M.Məmmədova ilə birlikdə teatra getdik. Rejissor
S.Mövləvi bizi ehtiramla qarşıladı. Ondakı nəzakət və mehribanlıq
incəsənətə olan həvəsimi daha da artırdı. Bu gəlişlə də mən
Naxçıvan Dövlət Dram Teatrına işə qəbul olundum. Həmin vaxt
Naxçıvan teatrının əsas aktrisaları bunlar idilər : Zina Budaqova,
Xədicə Qazıyeva, Məhbubə Məmmədova və Lala xanım.
Açıq deməliyəm ki, mən səhnəyə qədəm qoyduğum dövrdə
Naxçıvanda aktrisalığı özünə sənət seçən qadınlara barmaqarası
baxırdılar. Vətənimizin çətin günlərində pis nəzərlə baxan gözlər
və kin-küdurətli ürəklərə görə Naxçıvan teatrı azərbaycanlı qızına
həsrət qalmışdı.
İşə qəbul olunduğum ilk günlərdən başlayaraq tarzən Tapdıq
Hüseynovla müntəzəm şəkildə məşqlər aparırdıq. Bəzən məşqlərimiz
saatlarla uzanırdı. Biz yorulmaq bilmirdik. T.Hüseynov mənə
dəyərli məsləhətlər verirdi. Az müddətdən sonra məlahətli səsim
və gənclik təravətim teatr rəhbərliyinə imkan verdi ki, mənə mə-225-

suliyyətli rollar tapşırsınlar. Səhnə fəaliyyətim də elə həmin ilin
yeni mövsümündə Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan”ındakı Asya
rolunda çıxış etməklə başladı. Bundan sonra mən “Leyli və
Məcnun”da Leyli, “Əsli və Kərəm”də Əsli, “Aşıq Qərib”də Şahsənəm, “Arşın mal alan”da Gülçöhrə, “Ər və arvad”da Minnət və
başqa əsərlərdə əsas rollarda çıxış etdim.
Teatr aləmində ilk addımlarımı atarkən məşhur bəstəkarımız
Ü.Hacıbəyovun operaları nəinki təkcə mənim üçün, hətta mən deyərdim ki, bütün yaradıcı kollektivimiz üçün sənət məktəbi
olmuşdur. Elə ölməz əsərlər müəllifi, Azərbaycan opera məktəbinin
banisi Üzeyirbəyin özü də yaradıcı adamlara, o cümlədən Naxçıvan
musiqiçi və aktyorlarına həmişə qayğı ilə yanaşır, onların yaradıcılığına xüsusi diqqət yetirirdi.
Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Ü.Hacıbəyov 1937-ci ildə Naxçıvana seçicilərlə görüşə gəlmişdi. Həmin vaxt onun köməkçisi
mənim adımı, familiyamı və mənə aid digər faktları qeyd etdi. Bir
müddətdən sonra məlum oldu ki, Ü.Hacıbəyov mənim musiqi
təhsili almağım üçün Bakıya çağırılmağımı məsləhət bilmişdi.1
Bu xəbərdən nə qədər şad olsam da, müəyyən səbəblər üzündən
mükəmməl musiqi təhsili almaq üçün Bakıya gedə bilmədim.
1936-1938-ci illər arasında teatrımızda Bakıdan və Kirovabaddan (Gəncədən – F.X.;F.C.) bir qrup aktyor və rejissor dəvət
edildi. Bunların içərisində Əliheydər Həsənzadə və Rüxsarə
Əliyeva, Əlimənsur Quliyev və Gülüş Quliyeva, Həsən Əliyev,
Həsən Ağayev, İbrahim Həmzəyev, Yusif Yulduz və başqaları da
var idi. Biz bu sənətkarlarla çiyin-çiyinə işləyir və maraqlı
yaradıcılıq axtarışları aparırdıq. Məhz buna görə də yaxın illərdə
“Həyat”, “Vaqif”, “Qaçaq Nəbi”, “Pəri Cadu”, “Ölülər”, “Düşmənlər”, “Günahsız müqəssirlər”, “Hamlet”, “Otello”, “İki ağanın
bir nökəri”, “Eşq və intiqam”, “Hacı Qara”, “Xırs quldurbasan”,
“Hacı Qənbər” və başqa əsərlərin tamaşalarını müvəffəqiyyətlə
göstərə bildik.
1937-ci ilin iyununda H.Sarabski Naxçıvana qastrola gəlmişdi.
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Onun iştirakı ilə “Leyli və Məcnun”, “Aşıq Qərib” operalarını
göstərdik. H.Sarabski Məcnun və Qərib rollarını xüsusi məharətlə
yaradırdı. Mən Leyli və Şahsənəm rollarında böyük sənətkar
H.Sarabski ilə tərəf-müqabil oldum. Bu tamaşalar mənim üçün əsl
bayrama və sənət imtahanına çevrilmişdi. S.Mövləvi “Leyli və
Məcnun”da həmişə Məcnun rolunu oynayırdı. Lakin Sarabskinin
Naxçıvana gəlməsi ilə əlaqədar olaraq, o bu dəfə Məcnunun atası
rolunu ifa etməli oldu. Nofəl rolunu isə İ.Musayev öhdəsinə götürmüşdü.
Etiraf etməliyəm ki, o vaxtlar tamaşalarımız çox yüksək səviyyədə keçdiyi üçün tamaşa zalında oturmağa yer tapmaq olmazdı.
Camaat teatra axın-axın gələrdi. Səhnəyə hörmət edən tələbkar tamaşaçılarımız az deyildi. Yadıma gəlir ki, Böyük Vətən müharibəsindən bir az əvvəl “Ər və arvad” əsərini on gün dalbadal
göstərdik, özü də hər gün zal tamaşaçılarla dolu oldu. Bütün
rolları iki və üç aktyor hazırlamışdı. Əsas rollar belə bölünmüşdü:
Mərcan bəy – S.Mövləvi, Ə.Quliyev, Ə.Abbasov, Minnət – F.Əlixanova, R.Ağayeva, T.Əkbərova, Kəblə Qubad – M.Mirişli, M.Əkbərov, Səfi – Ə.Həsənzadə, Ə.Haqverdiyev.
Həmin günlər tamaşaçılar teatra gələr və bugünkü tamaşada
hansı aktyorların oynayacağını soruşardılar. M.Mirişli, Ə.Quliyev
və Ə.Həsənzadənin iştirak etdiyi tamaşalara daha çox adam gələrdi.
Biz o vaxtlar Naxçıvanda, həmçinin onun rayon və kəndlərində
tamaşalar göstərməklə bərabər qonşu rayonlara da qastrola çıxardıq.
İ.Həmzəyev teatrımıza gələndən sonra qastrollarımızın sayı da
xeyli artmışdı. Belə qastrollarımızdan biri 1938 ya 1939-cu ildə
Ermənistannın Meqri rayonuna olmuşdu. Biz orada eyni gündə
iki tamaşa – “Leyli və Məcnun” və “Əsli və Kərəm”i oynadıq.
Hətta iş elə gətirdi ki, həmin gün bir saatlıq istirahətdən sonra
“Leyli və Məcnun”u ikinci dəfə göstərməli olduq. Bu qastrola
bizimlə bərabər Ordubad teatrının aktyorlarından Məşdi Abdullayev,
İbadulla Quliyev və İsi Əliyev də getmişdi. Onların məlahətli səsi
var idi. Ümumiyyətlə, Meqri qastrolu uğurlu keçdi...
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İndiyədək müxtəlif tamaşalarda böyüklü-kiçikli rollarım çox
olub. Bu rolların hamısını sevmiş, onları məsuliyyətlə ifa etməyə
çalışmışam. Almaz (“Almaz”), Şirin (“Fərhad və Şirin”), Tükəz
(“Hacı Qara”), Hafizə (“Pəri cadu”), Zəhrabəyim (“Anamın kitabı”)
və başqaları belə rollarımdandır.
Doğma teatrımızın Böyük Vətən müharibəsi illəri və müharibədən sonrakı dövrü ilə də bağlı xatirələrim vardır. Lakin mən bu
yazımda əsasən 1930-1940-cı illəri əhatə edən təəsüratımı əks etdirməyə çalışdım.
12 aprel 1972.
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şamil Qazıyev
Naxçıvan MSSR əməkdar
incəsənt xadimi
sƏMƏRƏLİ YARADICILIQ
İLLƏRİ
Mən hələ gənc vaxtlarımda teatr sənətinə çox həvəs göstərirdim. 1920-ci
ildə Bəhruz Kəngərli ilə taniş oldum. O, o vaxtlarda qız şkolası
adlanan məktəbdə ona verilən bir otaqda öz çəkdiyi işlərdən ibarət
sərgi düzəltmişdi. Və həmin vaxtlarda teatr üçün pərdə üzərində
dekorasiya çəkirdi. Teatr o vaxt ancaq asma pavilyonlardan istifadə
edirdi. 1920-ci illərdə qardaşım Cavad Qazıyev ilə teatra gedərdim.
Həmin dövrdə teatr truppası müəllimlərdən və qulluqçulardan
ibarət idi. Elektrik işığı zəif və çox vaxt olmadığından teatr o vaxt
tamaşaları böyük neft lampası ilə işıqlandırırdı.
Teatrda qız rollarını o vaxt ancaq kişilər ifa edirdi. Bunlardan
biri də Heydər Muradov idi. O, qadın rollarını çox gözəl ifa
edirdi, dəfələrlə tamaşaçıların alqışına səbəb olurdu.
Teatrda o vaxt rəssam yox idi. İşçilər özləri dekor düzəldirdilər.
Kimi dülgərlik işlərini görür, kimisi isə rəssamlıq edib pavilyonlar
çəkirdilər. Mən bu işlə çox maraqlandığım üçün teatra tez-tez
gedib orada görülən işlərlə maraqlanırdım. Bir gün teatrın foyesinə
daxil olanda gördüm ki, böyük bir pərdəni foyeyə salıb kömür ilə
üzərində nə isə çəkiblər. Mən çox maraqlandım və işi görən şəxsi
gözləməli oldum. Bu vaxt qapı açıldı, içəri Adil Qazıyev və
qardaşı İslam Qazıyev daxil oldular. Mən bunlarla görüşüb tanış
oldum. A.Qazıyev Bakı Rəssamlıq məktəbinin IV kurs tələbəsi
idi. O, yay tətili zamanı Naxçıvana gəlmiş, teatrın direktoru Əli
Xəlilov ona bir meşə çəkməsini tapşırıq vermişdi. Adil Qazıyev
həmin meşəni yağlı boya ilə çəkməyə başlamışdı.
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Bundan sonra bu işə daha çox həvəslənməyə başladım. 1927ci ildə teatrın direktoru Əli Xəlilovun tapşırığı üzrə böyük bir
pərdədə dəniz çəkdim. Bu, Əli Xəlilovun və Səməd Mövləvinin
çox xoşuna gəldi.
1929-cu ildə Bakı Rəssamlıq məktəbinin teatr tərtibatı şöbəsinin
bitirmişdim. Lakin teatrın mümkünatı olmadığı üçün məni Naxçıvan
Pedaqoji Texnikumunda rəsm müəllimi vəzifəsinə təyin etdilər.
1934-cü ildə Azərbaycan SSR xalq artisti Sidqi Ruhulla məni
teatra rəssam vəzifəsinə təyin etdi və onunla “Hacı Qara”, “Namus”
tamaşalarına tərtibat verdim. Bu vaxt teatrda İsa Musayev, Rza
Bacıoğlu, Həsən Mirişli, Əyyub Haqverdiyev də işləyirdi. Lakin
teatr bir o qədər də inkişaf pilləsinə qalxa bilməmişdi. 1935-1936cı illərdə teatrın direktoru Qasım Əliyev teatra Bakıdan bir qrup
aktyor dəvət etmişdi. Həsən Ağayev (baş rejissor), Əliheydər Həsənzadə, Rüxsarə Ağayeva və başqa yoldaşlar da gəlmişdilər.
Bunların içərisində butafor və parixmaxer də var idi. Bu vaxtlar
Naxçıvan teatrı olmaz dərəcədə inkişaf dövrünə başladı. Bu dövrdə
teatr asma pərdə pavilyonlardan əl çəkərək Bakı teatrlarının
simasını almağa başladı.
Mən həmin ildən teatr üçün həcmli pavilyonlar və stanoklarla
birlikdə tərtibat verdim. Mən Naxçıvan teatrında rejissor Həsən
Ağayevlə “Lyubov Yarovaya”, “Günahsız müqəssirlər”, “1905-ci
ildə” əsərlərinə, Yusif Yulduzla “Od gəlini”, “Hamlet”, “Həyat”
pyeslərinə, Səməd Mövləvi ilə “Otello”, “Özgə uşağı”, “Qohumlar”,
“Vəziri-xani–Lənkəran”, “Xırs quldurbasan”, “Ər və arvad”, “O olmasın, bu olsun”, “Arşın mal alan”, “Leyli və Məcnun”, “Pəri cadu”
və “Almaz” əsərlərinə, Həsən Əliyevlə “Vaqif” əsərinə, Məcid Zeynalovla “Qaçaq Nəbi”, “Qardaşlar”, “Şən nəğmə” əsərlərinə, İbrahim
Həmzəyevlə “Fərhad və Şirin”, “Nadir şah”, “Günəş doğur” və
həmçinin İsa Musayevlə bir neçə tamaşaya tərtibat vermişəm.
1948-ci ildə isə öz xahişimlə teatrdan çıxıb Bakıya köçməli
oldum.
29 dekabr 1971
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Zəroş Həmzəyeva
Azərbaycan SSR xalq artisti
YADA DÜşƏR XATİRƏLƏR
Dramaturgiya və teatr sənəti haqqında ilk söhbətləri orta məktəb müəllimim, xatirəsini həmişə ehtiramla yad etdiyim Abbas Əsgərovdan eşitmişəm. O,
bizə - öz şagirdlərinə M.F.Axundov, N.Vəzirov, C.Məmmədquluzadə,
C.Cabbarlının dram əsərlərindən, Azərbaycan teatrının ölməz sənət
korifeyləri H.Ərəblinski, M.Əliyev, A.M.Şərifzadə, S.Ruhulladan
maraqlı söhbətlər edərdi. Biz eşitdiklərimizi başa düşməyə, duyub
yadda saxlamağa çalışardıq. Məndə teatr sənətinə marağın yaranması
məhz bu söhbətlərin nəticəsində olmuşdur. Lakin teatrla ilk və
canlı tanışlığım 1941-ci ilin yazında oldu...
Rəfiqələrimlə birlikdə Naxçıvan Dövlət Dram Teatrına C.Cabbarlının “Oqtay Eloğlu” tamaşasına baxmağa getmişdik. Teatrın
qabağında adam dolu idi. Bilet alıb içəri girdik. Adamların çoxluğu,
qadınların əlvan geyimləri, rəngarəng işıqlar, foyedəki şəkillər
məni heyrətə gətirdi. Elə bil ki, nağıllar aləminə düşmüşdüm.
Tamaşa başlandı. Mən heyrət içində idim. Birinci pərdə qurtardı.
Yerimdən tərpənmirdim. Donub qalmışdım. Fasilənin necə keçdiyi
yadımda deyil. Pərdə yenidən açıldı. Səhnədə artistlər çox narahat
idilər. O tərəf-bu tərəfə qaçırdılar. “Tamaşanı saxlayın, aktrisa
gəlməyib tamaşa olmayacaq” sözlərini eşidəndə ürəyim qopdu.
Əsərin məzmunundan xəbərsiz olduğum üçün elə bildim ki, bu
sözlər həqiqətdir. Ürəyimdə bir ağırlıq hiss etdim. Buna bax, mən
ilk dəfə teatra gəlməkdə, aktrisa da işə gəlməyib. Heyf axıra qədər
baxa bilməyəcəyəm. Elə bu zaman tamaşa salonundan bir nəfər
qızın “mən bu rolu oynayaram” deməsi məni sevindirdi (bu qızın
tamaşaçı olduğunu güman etmişdim). Qız qaçaraq səhnəyə çıxdı.
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Gördüm ki, bu tamaşaçı deyil, Firəngiz rolunu oynayan aktrisadır.
Tamaşa davam etdi. Sonrakı səhnələrə baxarkən qəlbimdən
qəribə bir həsəd hissi keçdi. Firəngizin qətiyyətinə, bacarığına və
cəsarətinə həsəd aparırdım. Bir an özümü onun yerində görmək
istədim. “Mən aktrisa olacağam” fikri mənə hakim kəsildi. Fikrim
qəti idi: Aktrisa olacağam!
Tamaşa qurtardı. Alqış səsləri, pərdənin bir neçə dəfə açılıbörtülməsi, artistlərin səhnəyə qayıdıb baş əymələri - bir sözlə, hər
şey məndə dillə deyilə bilməyəcək bir əhval-ruhiyyə yaratmışdı.
Tamaşaçılar çıxıb getdilər. Salon boşaldı. Nə isə gözləyirmiş
kimi mən son sıralardan birində oturub gözümü səhnəyə dikmişdim.
Rəfiqələrimin getdiyini hiss etməmişdim. Mənə elə gəlidi ki, indi
salona yeni tamaşaçılar gələcək və tamaşa yenidən başlanacaq.
Mən bu fikirdə ikən orta yaşlı bir kişi (sonralar onun teatr
xidmətçisi olduğunu öyrəndim) mənə yaxınlaşdı.
-Qızım, niyə getmirsən? Kimi gözləyirsən? Kimin qızısan?
Bir-birinin ardınca verilən suallar məni xəyaldan ayırdı və
yerimdən qalxıb cəld addımlarla salondan çıxdım. Özüm getsəm
də, ürəyim, fikrim orada qaldı.
Bir gün eşitdim ki, Kirovabaddan (Gəncədən – F.X.;F.C.)
Naxçıvana gələn aktyor İ.Həmzəyev pionerlər evində dram dərnəyi
yaratmışdır. Həmin dərnəyə üzv yazılmaq arzum ürəyimdə qaldı.
Çünki atam bu dərnəyə getməyi mənə qadagan etmişdi. Lakin
mən tar dərnəyinə gedir və dolayı yolla olsa da, dram dərnəyinin
işləri ilə maraqlanırdım. Çox keçmədi ki, teatr sənətinə qızğın
marağım atamın iradəsini qıra bildi. 1941-ci ilin sentyabrında
Naxçıvan teatrına işə qəbul olundum. İlk vaxtlar mənə sözsüz
rollar tapşırılırdı. Hətta lazım gələndə kişi paltarında da səhnəyə
çıxırdım.
Bir gün teatrda “Əsli və Kərəm” operası oynanılırdı. Əsərin
axırıncı pərdəsi idi. Rejissor İ.Həmzəyev mənə dedi ki, sən şahın
taxtının yanında oturmalısan. Mən də oturdum. Kərəm rolunu xalq
artisti S.Mövləvi, keşiş rolunu İbrahim Həmzəyev, Əsli rolunu isə
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Firuzə Əlixanova oynayırdı. Musiqi altında pərdə yavaş-yavaş
açıldı. Qızlar oxuyur, şah keşişə deyir: “Qızı ver Kərəmə!” Keşiş
isə deyir: “Vermərəm, vermərəm, vermərəm!” Gördüm ki, səhnədə
hamı danışır, öz-özümə dedim ki, yaxşı mən biabır olub səhnəyə
çıxmışam, barı heç olmasa bir söz deyim. Ona görə də keşişə
(İ.Həmzəyevə) yaxınlaşıb: “Əşi duzsuz olma, ver getsin”,- dedim.
Mənim bu sözümə zalda əvvəl gülüşmə, sonra alqış qopdu. Artistlər
də səhnədə özlərini saxlaya bilməyib gülüşdülər. Mən bu gülüşdən
pərt olub səhnədən çıxdım və ağladım.
Mənim səhnə dilim həmin gecədən açıldı.
Sənətə gəldiyim ilk günlərdən məndə səhnə acgözlüyü, hər
şeyi bilmək, öyrənmək ehtirası əmələ gəlmişdi. Odur ki, mən tamaşalarda iştirak edən bütün aktyorların oyununa göz qoyur, ayrıayrı rolların sözlərini öyrənməyə, əzbərləməyə çalışırdım və
çətinlik çəkmədən buna nail olurdum. Bir neçə tamaşadan sonra
artıq “Əsli və Kərəm” operasının demək olar ki, bütün mətnini
əzbər öyrənmişdim. Hətta bir çox mizanlar da yadımda qalmışdı.
Odur ki, səs imkanlarımla tanışlıqdan sonra teatrın baş rejissoru
mənə Əslinin partiyasını oxumağı təklif edəndə tərəddüdsüz
razılığımı bildirdim.
Lakin mənim teatrda ilk rolum N.Vəzirovun “Yağışdan çıxdıq,
yağmura düşdük” komediyasındakı qulluqçu qız Yetərdir.
Fəaliyyətimin ilk illərində oynadığım əsas rollardan Məryəm
(S.Vurğun “Fərhad və Şirin), Afaq (M.Hüseyn “Nizami”), Pəri
(Ə.Haqverdiyev “Pəri cadu”) və Məhəbbəti (M.İbrahimov “Məhəbbət”) göstərə bilərəm.
1943-cü ildə səhnəmizdə tamaşaya qoyulan “Aydın” pyesində
Gültəkin rolunda çıxış etməyim mənə çox gözəl təsir bağışlamışdı.
Gültəkin rolunda səhnədə ölsəm də, həyatda yeni yaradıcılıq işləri
üçün daxili qüvvələrim üzə çıxmağa başlayırdı.
Mən yaradıcılığına məftun olduğum C.Cabbarlının obrazlarına
səhnə həyatı vermək üçün həmişə var qüvvə və bacarığımı sərf etmişəm. Çünki onun surətləri yüksək insani keyfiyyətlərlə zəngindir.
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Buna görə də onlar həm aktyora, həm də tamaşaçıya həyat həqiqətlərini anlamaqda və mənəvi cəhətdən təkmilləşməkdə çox
kömək edir.
C.Cabbarlının pyeslərinin tamaşalarında yaratdığım Sevil,
Gültəkin, Solmaz, Firəngiz, Sara, Sona, Sitarə və başqa obrazlar
mənim bir sənətkar kimi təkmilləşməyimdə mühüm rol oynamışdır.
Bütün tamaşalardan fərqli olaraq “Sevil” pyesindəki çıxışım
mənim üçün xüsusilə unudulmazdır. Sevilin zəngin daxili aləmi,
psixoloji gərginliyi, dinamik inkişafı diqqətəlayiqdir. Buna görə
də Sevil obrazını yaratmaq mənimçün fərəhli olmuşdur.
Səhnədə çoxlu qadın obrazları ilə qarşılaşmışam. Amma
“Vaqif” pyesindəki Xuraman öz cazibə qüvvəsi ilə məni daha çox
özünə cəlb etmişdir.
Hardasa lirik, hardasa dramatik və hardasa da fəci bir obraz
olan Xuraman öz daxili aləmi, psixoloji gərginlikləri ilə mənim
səhnə bioqrafiyama dərin iz salmışdır. İlk vaxtlarda xoşbəxt həyat
tərzi keçirən Xuraman necə də bəxtiyardır. Bəxtiyardır ki, Vaqif
kimi şair ərin, Vaqif kimi qüdrətli bir vəzirin həyat yoldaşıdır.
Amma bir qədər sonra Şeyx Alı və qarının “cənnət” söhbətləri
Xuramanın – bu şöhrət düşkününün fikir- xəyalını tamamilə altüst edir. O, Vaqif kimi böyük bir insana, dərin zəka sahibinə
xəyanət yoluna qədəm basır. Axırda zindan səhnəsində öz bağışlanmaz səhvini başa düşsə də, artıq gecdir. Vaqif sarsılmış, mənliyi
tapdalanmışdır. Xuramanın son ümidi yalnız ölümdür və o, belə
də edir. Budur mənim qəhrəmanımın keçdiyi psixoloji anımlar,
budur mənim qəhrəmanımın ömür səhifələri.
İndiyə kimi səhnədə yeddi Vaqif ilə qarşılaşmışam və özümü
çox xoşbəxt sanıram ki, bu sənətkarlardan çox şeylər öyrənmişəm.
Ələsgər Ələkbərov, Kazım Ziya, İbrahim Həmzəyev, İsmayıl Dağıstanlı, İsa Musayev, Mürşüd Haşımlı və Həsənağa Salayev. Birbirinə bənzəməyən, bir-birini təqlid etməyən qüdrətli sənətkarlar.
Qəribədir ki, Vaqiflərin heç biri bu gün həyatda yoxdurlar və bu
yoxluq necə də qəlbimi göynədir. Amma özləri olmasa da söz-234-

söhbətləri qalıb, şirin sözləri qalıb...
İlk dəfə Vaqif tamaşasında İbrahim Həmzəyevlə qarşılaşmışam.
İbrahim mənim sənət müəllimim olub və buna görə də ömrüm
boyu ona borcluyam. Onun məhəbbətlə yaratdığı Vaqif hər şeydən
əvvəl dövlət xadimi idi. Elin-obanın qeydinə qalan, zavallı xalqın
sabahını düşünən və ona işıqlı yollar göstərən yanar bir qəlb
sahibi idi. O, Vaqifi doğrudan da sevirdi, xüsusən zindan səhnəsində
necə də romantik duyumlu, necə də böyük qəlb sahibi idi. Onun
Xuramana yazığı gəlirdi və buna təqsirkar yalnız dövranı bilirdi.
“Bizim eşqimizi məhv etdi zaman” deyən vaxt onun səsi inildəyir
və görkəmi zavallı bir hala düşürdü.
Səhnədə görüşdüyüm ikinci Vaqif xalq artisti İsa Musayev
idi. Heyf İsadan! Yanarlı və istiqanlı sənətkar idi. 800 dəfədən çox
Vaqif rolunda çıxış etmişdi. Yaraşıqlı boy-buxunu, daxili aktyor
zənginliyi və ən ümdəsi obraza yanar münasibəti onun Vaqifini tamaşaçıya sevdirirdi. İsa öz rolunu əsasən lirik səpkidə yaradırdı
və bu istiqamətdə də davam etdirirdi. Axı Vaqif hər şeydən əvvəl
şair idi. Onun bu yozumu mənə xoş gəlirdi.
Azərbaycan səhnəsinin müqtədir aktyoru, respublikanın xalq
artisti, dövlət mükafatı laureatı Kazım Ziya mənim qarşılaşdığım
üçüncü Vaqifdir. Gözəl səhnə danışığına, aydın diksiyaya, zəngin
daxili aləmə malik olan Kazım Ziya öz Vaqifi ilə səhnəyə böyük bir
poetik dünya gətirirdi. Birinci pərdədə Vidadi ilə görüş anında Kazım
Ziya necə də cazibədar idi, necə də görümlü idi və onun durnalara
qoşduğu şeir elə bil ki, lirik bir rapsodiyanı xatırladırdı. Yaratdığı
obrazın daxili aləmini bütün incəlikləri ilə rəsm etməyi bacarırdı.
Üstündən nə qədər illər keçib, fəsillər dolanıb, amma böyük sənətkarın
əlvan boyalarla yaratdığı Vaqifi unuda bilmirəm. Və elə bil ki, onun
bu dəqiqə məlahətli, aydın səsini eşidirəm: “- Get, get, vəfasızsan bu
dünya kimi, görünmə gözümə bir röya kimi”.
Səhnədə qarşılaşdığım dördüncü Vaqifi heç bir vəchlə unuda
bilmirəm. Bu, Azərbaycan səhnəsinin təkrarsız sənətkarı, xalq
artisti Ələsgər Ələkbərov idi. Məgər bu qüdrətli sənətkarı unutmaq
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olarmı? Məgər belə bir bənzərsiz Vaqiflə qarşılaşmaq mümkündürmü? Əsla! Yüksək səhnə mədəniyyəti, zəngin daxili və xarici
görünüşü ilə fərqlənən, aydın danışıq tərzi ilə tamaşaçını sehrləyən
Ə.Ələkbərov ilk dəfə səhnəyə çıxanda “ay ev yiyəsi” deyən zaman
salon alqış burulğanında elə bil ki, dalğalanırdı. Zindan səhnəsi...
Vaqif və Xuraman... Artıq hər şey arxada qalmışdı. Vaqifin arzu
və ümidləri qırılmışdı. Belə bir məqamda Xuraman onun görüşünə
gəlir. Hansı Xuraman? Böyük qəlb sahibinə xəyanət etmiş, el-oba
yanında onu alçaltmış, mənliyini təhqir etmiş Xuraman. Asta-asta
içəriyə daxil olurdum. Həzin kaman səsi Vaqifi –Ə.Ələkbərovu
xəyal dünyasından ayırırdı. O, mənim gəlişimi gözləmirdi. Daxildən
gələn pıçıltı ilə danışırdı. “Nə var, nə deyirsən, vəfalı yarım”
deyən zaman bütün mənliyim, vücudum titrəyirdi. Vaqif – Ə.Ələkbərov necə də qocalmış, necə sarsılmışdı. “Nəydi o yazığın günahı
İndi çöllərmidir onun pənahı?” dediyi zaman yenə də böyüklüyü,
insan duyğusu bütün reallığı ilə səciyyələnirdi.
Beşinci Vaqiflə - əməkdar artist Mürşüd Haşımlı ilə Füzuli
Dövlət Dram Teatrında tərəf-müqabil olmuşam.
1969-cu ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik
Dram Teatrına “Vaqif” pyesində Xuraman rolunu ifa etmək üçün
dəvət olundum. Düzünü deyim ki, Akademik teatrın səhnəsinə
dəvət olunmağım haqda xəbəri eşidəndə çox həyəcan keçirdim.
Axı bu mənim üçün bir növ imtahan idi. Altıncı Vaqiflə - SSRİ
xalq artisti İsmayıl Dağıstanlı ilə də bu səhnədə rastlaşdım.
Tərəf-müqabil olduğum sonuncu-yeddinci Vaqif Azərbaycan
SSR xalq artisti Həsənağa Salayev oldu.
Yaradıcılıq bioqrafiyamda dünya və rus klassiklərinin əsərlərindən bir sıra obrazların da özünəməxsus yeri vardır. Dezdemona
(V.Şekspir “Otello”), Estrelya (Lope de Veqa “Sevilya ulduzu”),
Kruçinina (A.N.Ostrovski “Günahsız müqəssirlər”), Aqafiya
(N.V.Qoqol “Evlənmə”), rollarını sevə-sevə xüsusi sənət yanğısı
ilə ifa etməyə çalışmışam.
1986.
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Məmmədəli Tarverdiyev
yazıçı-jurnalist
TEATRIMIZ
1962-1964-cü İLLƏRDƏ
1962-ci ildə Naxçıvan Dövlət Dram
Teatrı təsərrüfat hesabına işlədiyindən
özünü doğrultmur, böyük maddi çətinliyə
məruz qalırdı. Aktyorların əmək haqqı aylarla ödənilmirdi. Repertuar
oynaq, maraqlı və rəngarəng deyildi. Odur ki, teatra tamaşaçı az
gəlirdi. Beləliklə, teatrın gəliri çıxarını ödəmirdi. Buna görə
yaradıcılıq işlərinin səviyyəsi aşağı idi.
Bu vaxt Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi mənə teatrda
direktor işləməyi məsləhət gördü. Mən o vaxt Azərbaycan Yazıçılar
İttifaqının Naxçıvan şöbəsində məsul katib işləyirdim, yaradıcılıqla
məşğul olurdum. Teatra işləməyə getdim. Burada yaradıcılıq işi
ilə bərabər böyük təşkilatçılıq işi də tələb olunurdu ki, teatr ağır
vəziyyətdən çıxsın. Ona görə də mən teatrın ağsaqqal və ağbirçəklərini, təcrübəli aktyor və aktrisalarını başıma yığıb onlarla
məsləhətləşdim. Xalq artistləri İsa Musayev, İbrahim Həmzəyev,
Əyyub Haqverdiyev, Zəroş Həmzəyeva, Azərbaycan SSR əməkdar
artistlərindən Məmməd Quliyev, Firuzə Əlixanova və Xədicə Qazıyeva ilə götür-qoydan sonra teatrın bədii sovetini yenidən qurduq.
Repertuar planımız qüvvətli pyeslər hesabına yeniləşdi. Kadr məsələləri ilə məşğul olduq.
İlk növbədə teatrın adını dəyişməyi lazım bildim və Azərbaycan
SSR Mədəniyyət Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırdım. Teatrımız
Dövlət Musiqili Dram Teatrına çevrildi. Çünki bu ad teatrımıza
opera, operetta və komediyalar oynamağa ixtiyar verirdi ki, bu da
tamaşaçıları daha çox maraqlandırırdı. Odur ki, teatrımıza yeni
dram əsərlərilə yanaşı, “Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm” ope-237-

ralarını, “Arşın mal alan” və bir neçə musiqili komediya daxil
etdik. Bunu bir də ona görə etdik ki, Naxçıvan teatrı kollektivinin
içərisində güclü və məlahətli səsə malik aktyor və aktrisalar var
idi. Hərdən baş rollarda çıxış etmək üçün Bakıdan opera artistləri
də dəvət edirdik. Tamaşaların dəyərini yüksəltmək üçün qüvvətli
rejissorlar da tələb olunurdu. S.Mövləvinin ölümündən sonra1
professional rejissor kadrlara ehtiyacımız var idi. Daimi rejissorlar
tapana qədər biz Bakı rejissor və aktyorlarından istifadə etdik.
Azərbaycan Akademik Teatrının baş rejissoru Tofiq Kazımov,
həmin teatrın rejissoru Ələsgər Şərifov, xalq artisti Rza Əfqanlı və
başqaları bir sıra əsərləri tamaşaya hazırladılar. Yaradıcı kollektiv
qarşısında mühazirələr oxudular və gözəl məsləhətlər verdilər.
Teatrın binası çox darısqal idi. Yaxşı quruluş verməyə, yaradıcı
heyətin geniş qol-qanad açmasına imkan yox idi. Bunu nəzərə
alaraq, teatr üçün geniş zal, səhnə və qrim otaqlarına malik yeni
bir bina tikildi. Biz V.İ.Lenin adına mədəniyyət və istirahət
parkındakı mədəniyyət evinin binasından yeni teatr binasına
köçdük. Bu xoş hadisə 1964-cü ildə oldu ki, indi də teatr kollektivi
həmin binada zəngin repertuarla öz işini davam etdirir.2
24 oktyabr 1973.
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kəmalə Ağayeva
Azərbaycan Respublikasının
əməkdar incəsənət xadimi
NAğILLARLA BAşLAYAN
sƏHNƏ sEVGİM
Mən nağılları çox oxuyar, onları
səhnələşdirər və məhəllə uşaqları ilə oynayardıq. Həyətimizdəki taxtın üstü səhnəmiz idi. Mən gah rejissor,
gah Məlikməmməd, gah da üçüncü gözəl olurdum.
O zamanın uşaqlarından indi həyatda olanlardan tez-tez görüşdüyüm kiçik qaynım, tanınmış rəssam, poliqrafçı, 40 ildən
artıq indiki “Azərbaycan” Nəşriyyatında bədii redaktor və məsul
redaktor vəzifələrində çalışmış Həmid Qasımov və ən sevimli rəfiqələrimdən olan, hazırda F, Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru işləyən Fizurə xanımdır. Onları hər dəfə
görəndə o nağıllı, səhnəli uşaqlıq illərim yadıma düşür, biz mehribancasına görüşüb, o illəri xoş xatirələrlə yad edirik.
Qış aylarında həyətdəki səhnəmiz yalqız qalıb kədərə qərq
olardı. Həmin aylarda mən, evimizdə bacı-qardaşlarımı bir yerə
toplayıb sevinclə elan edərdim: “Teatr veririk!” Onlar düzülüb
oturar, biri isə otaqların arasındakı pərdələri açmaqda mənə kömək
edərdi. Mən divlə vuruşmağa hazırlaşan Məlikməmməd olardım.
“Tamaşa” boyu atam kamançada müxtəlif havalar ifa edərdi.
Mənim səhnə eşqim sonsuz idi. Naxçıvan Dövlət Dram
Teatrında çalışan əmim arvadı Zərifə xanım (50 ildən artıq bu
teatrda paltar sexinin müdiri olmuş Naxçıvan MSSR əməkdar mədəniyyət işçisi Z.Ağayeva – F.X.; F.C.) axşamlar işə gedərkən
onun yanına düşüb teatra gedərdim. Baxmayaraq ki, anam məni
danlayardı, amma ağlamaq həddinə çatsam belə istəyimə nail
olurdum. Ən çox sevdiyim Mir İbrahim Həmzəyevi və Zəroş
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xanımı hər gün səhnədə görməsəydim, oturub ağlayardım. Bir
dəfə əmim arvadı ilə gedə bilmədiyim üçün ona dedim: “Əmmə,
nə olar, ordakı afişadan bir parça kəs mənə gətir, barı onu qoxulayım
sakit olum, yoxsa ölərəm”.
Böyüdükdən sonra Allah mənə elə bir həyat yoldaşı nəsib
etdi ki, onun vasitəsilə teatr aləminə həmişəlik bağlandım. O,
mənə teatr aləminin, dramaturgiyanın sirlərini çox gözəl anladır,
ilk pyesim üzərində işlərkən məni istiqamətləndirirdi. Tale belə
gətirdi ki, Naxçıvan teatrının ilk ədəbi hissə müdiri olmaq mənə
müyəssər oldu (1968-1990-cı illər – F.X.; F.C.).
Mən 22 ildən çox (bu ştat teatrda təsis olunduğu vaxtdan)
həmin vəzifədə çalışdım və dramaturgiya sahəsində uğurlar
qazandım. Sonralar eyni vəzifəni yenicə təşkil olunmuş Naxçıvan
Dövlət Kukla Teatrında 13 ildən artıq bir müddətdə yerinə yetirərkən
uşaqlar üçün də mövzusu məşhur nağıllarımızdan alınmış mənzum
pyeslər yazdım
Böyük qürur hissi keçirirəm ki, Naxçıvan Dövlət Musiqili
Dram Teatrının bugünkü möhtəşəm binasının təntənəli açılışı
1964-cü ilin oktyabrında mənim dramaturgiyada ilk qələm təcrübəm
olan “Məhsəti” mənzum dramımın premyerası ilə olmuşdur.
Naxçıvan teatrı və mənim üçün ən unudulmaz günün o sevincli
anları indi də gözlərim önündə, pərdələrarası gurlayan sürəkli tamaşaçı alqışlarının sədası qulaqlarımdadır.
Həmin gün bütün tamaşaçıların xoş gülüşünə və alqışına
səbəb olan gözlənilməz bir hadisə də baş verdi. Əsəri və aktyorların
gözəl ifalarını rəğbətlə qarşılayan tamaşaçılar finalı gözləmədən,
ikinci pərdədən sonra kəsilməyən gurultulu alqışlarla bütün yaradıcı
heyəti pərdə önünə dəvət etdilər. Mən də 5 yaşlı oğlumla tamaşa
zalında, onları alqışlayanlar arasında idim. Bu zaman zaldan
ucalan “müəllif! müəllif!” sədaları məni diksindirdi. Bir an yerimdə
donub qaldım. Bu gün mən də sonda pərdə önünə çıxacağımı
bilirdim, amma bu tezlikdə gözləmədiyimdən çaşıb nə qərar verəcəyimi bilmirdim. Ətrafımda məni tanıyanlar mütləq səhnəyə
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çıxmalı olduğumu xatırladırdılar. Mən çox utanırdım və ona görə
də ilk sıralarda olmağıma baxmayaraq səhnəyə zaldan deyil, pərdə
arxasından çıxmağıma qərar verdim. Oğlumun əlindən yapışıb
onu özümə dayaq bilərək titrəyə-titrəyə bu alqışlar altında zaldan
çıxdım və foyedən səhnəyə keçdim. Pərdə arxasında olan digər
aktyorlar tez əllərimdən tutub məni pərdə önünə apardılar. Uşağı
əmim arvadına tapşırıb bir anda özümü səhnəyə alqış yağdıran tamaşaçılarla üzbəüz gördüm. Tamaşayadək aparılan məşq günlərində
zalı belə nəhəng və möhtəşəm görməmişdim. Amfiteatrdan parterə,
oradan da orkestr xəndəyinədək sanki insan seli gəlirdi. Üçüncü
mərtəbədəki lojalar da dopdolu idi.
Artıq səhnənin tam mərkəzində idim. Mənə elə gəlirdi ki, həyəcandan bu dəqiqə tamaşaçılarla bizi uçurum kimi ayıran orkestr
xəndəyinə yuvarlanacağam. Lakin oradan musiqiçilərin də böyük
sevinclə məni alqışladıqlarını görüb bir az toxtaqlıq tapdım. Bir
dəqiqə keçməmiş qucağıma dolan gül dəstələrindən artıq tamaşaçıları
görməz olmuşdum. Üzümün görünməməsi məni bir az sakitləşdirsə
də həyəcanım keçməmişdi. 3-4 dəqiqədən sonra hamımız pərdə
arxasına keçdik, alqışlar isə hələ də səngiməmişdi. Məni gül dəstələrilə birlikdə kimlərin tamaşa zalına gətirib yerimdə oturmağıma
kömək etdiyini xatırlaya bilmirəm. Çünki hələ özümə gəlməmiş
tamaşa zalına daxil olan kimi alqış sədaları yenidən gurladı. Mən
başıaşağı birtəhər gəlib yerimdə oturdum. Gül dəstələrini yanımdakı
boş kresloya yerləşdirib ətrafımdakı onlarla insanın təbrikinə minnətdarlığımı bildirirdim.
Zalın işıqları sönər-sönməz üçüncü pərdə başlamamış birdən
tamaşaçıların qəhqəhə qarışıq alqışlarını eşidib nə olduğunu
anlamaq üçün başımı qaldırıb qeyri-ixtiyari səhnəyə baxdım. Düz
mərkəzdə, açılmamış pərdələrin arasından, projektorların işıqları
altında balaca bir uşaq başı görünürdü. Yanımdakı bir səs sanki
məni yuxudan ayıltdı: “O, Ələkbər deyil?” Bir anda kiminsə
arxadan onu çəkib pərdəni düzəltdiyini hiss etdim və uşağı səhnədə
unudub gəldiyimi, gül dəstələrini də onun oturduğu kresloya yığ-241-

dığımı anladım.
İlk tamaşa böyük uğurla keçdi. Muxtar respublika rəhbərliyi,
Bakıdan gələn qonaqlar və bütün tamaşaçılar teatrın yeni binasından
və onun ilk tamaşasından xoş təəssüratla ayrıldılar. Biz gecədən
xeyli keçmiş evə gəlsək də valideynlərinin sevincini bölüşən və
hələ də yatmaq fikrində olmayan Ələkbərdən niyə pərdədən
baxdığını soruşduq. O dedi: “Çıqqılı tyatrda pərdələr yoxuydu.
Neçə gündü yekə tyatrda görürəm ki, ucaaa pərdələr açılır-bağlanır,
açılır-bağlanır. Deyirdim görəsən onnarın bitişən yeri hardadı?
İndi də gördüm səhnədəyəm, hamının başı qarışıb, papa da mənə
baxmır, deyir: onu bura gətirin, bunu ora qoyun, papağıvın lələyi
hanı, rübəndi möhkəm bərkit... nə bilim nə. Onda dedim yaxşı
vaxtdı, görüm axı, bu pərdələrin bitişən yeri haradı? Lap qıraxda
durmuşdum, elə ordan pərdəni vıra-vıra gəldim, bir də gördüm
pərdə aralandı. Səhnəyə də rəyhbərəyh işıxlar düşmüşdü. İstədim
baxım ki, bu biri tərəfə də işıxlar düşüb ya yox. Başımı çıxardanda
gördüm qaranlıxda nə qədər adam var... Onlar da məni görüb
güldülər, əl çaldılar. Noossun gör neçə vaxtdı siznən məşqə gedibgəlirəm. Mənə də əl çalmalıdılar daa!”
Uşağın bu izahatına mən də, atası da xeyli güldük. Dedim ki,
eybi yoxdur, böyüyəndə sən də rejissor olarsan, biz də sənin
məşqlərinə gedib-gələrik. Ancaq yadında saxla ki, bugünkü gün
səhnədən ilk çıxışını elədin, hamını güldürdün və alqış qazandın.
“Məhsəti”nin məşqləri teatrın Böyük bağda yerləşən binasında
(sonralar burada mədəniyyət evi, dövlət filarmoniyası, dövlət
kukla teatrı yerləşmişdi) başlanmışdı. İlk stolarxası məşqlər bəzən
günün ikinci yarısında bir neçə aktyorla bizim evdə də davam
edirdi. Teatra yenicə baş rejissor gələn və “Məhsəti”yə quruluş
verən Baxşı Qələndərli müvəqqəti olaraq ovaxtkı “Naxçıvan”
mehmanxanasında (indiki tibb kollecinin binası – F.X.; F.C.)
qalırdı. Teatrla üzbəüzdə yaşadığından Baxşı müəllimin son bir
aydakı axşam məşqləri bəzən gecə saat 12-yə, hətta 1-dək davam
edirdi. Bu avqust-sentyabr aylarına təsadüf etdiyindən və rejissorun
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tələbkar və maraqlı işi nəticəsində heç kəs narazılıq etmirdi.
“Məhsəti” yeni binanın ilk tamaşası olacağına görə hamı demək
olar ki, ikiqat məsuliyyətlə çalışırdı.
Həyat yoldaşım – Məmməd Qasımov tamaşanın quruluşçu
rəssamı kimi bütün gün ərzində teatrda olurdu. Onsuz da baş
rəssam kimi bütün sexlərin işinə nəzarət öhdəsində olsa da, bu
dəfə həm də quruluşçu rəssam kimi ilk dəfə olaraq böyük masştablı
və fırlanan dairəsi olan səhnə üçün dekorasiya eskizləri vermiş,
onların maketlərini də özü hazırlamışdı. Ona görə də səhnə ilə
əlaqədar olaraq yeni binaya da tez-tez baş çəkməli olurdu. Eyni
zamanda şəhər internat məktəbi açıldığı ildən o da mənimlə
bərabər burada pedaqoq kimi fəaliyyət göstərirdi.
Mən gündüzlər dərsdə olduğumdan müəllif kimi yalnız axşam
məşqlərində iştirak edə bilirdim. Məşqlərə gedərkən də o vaxt ilk
və yeganə övladımız olan Ələkbəri də özümlə aparmalı olurdum.
Hər gün son məşq prosesini 3-4 saat izləyən 5 yaşlı uşaq zaldakı
kreslolarda mürgüləyib yuxuya gedir, gecə saatlarında atasının
qucağında nə vaxt evə gəldiyindən və yatağına uzadıldığından
bixəbər olurdu. İlk tamaşa gecəsi onun “izahatını” dinlədikcə
bütün bunlar gözlərim önündə bir daha canlandı və hardasa uşağa
haqq qazandırdım. Çünki teatrda onu maraqlandıran hər bir şeyi
biz anlatmalıydiq, xüsusən də atası. Ancaq təəssüf ki, bizim buna
vaxtımız qalmırdı.
İndi hər dəfə həmin premyera gecəsindəki bu gözlənilməz
hadisəni öz-özümə xatırlayanda düşünürəm: o gecə kimin ağlına
gələrdi ki, bu qocaman sənət ocağının yeni binasının açılışı günü
özünü səhnə pərdəsinin arasından göstərən o uşaq ali teatr təhsili
alıb muxtar respublikanın mədəniyyət nazirliyində işə başlayaraq
məhz bu teatrın kuratoru kimi fəaliyyət göstərəcək. Daha bir neçə
ildən sonra təşəbbüs göstərərək Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının
yaradılması və təşkil olunması sahəsində, həmçinin onun püxtələşməsində xidmətlər göstərəcək, uşaq vaxtı gecə saatlarında
yuxuya getdiyi zalda əyləşib neçə-neçə tamaşaya quruluş verəcəkdir.
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Bağlı sərhədlər açılacaq, bu kukla teatrı qonşu ölkələrdə Naxçıvan
mədəniyyətini, Azərbaycanın teatr sənətini təbliğ edəcək və günlərin
birində pərdəsindən boylandığı səhnəyə quruluşçu rejissor kimi
dəvət olunub burada da gözəl bir tamaşanın afişasına imza atacaqdır.
Çox qəribədir ki, Ələkbərin 2010-cu ildə AMEA-nın Memarlıq
və İncəsənət İnstitutunda Naxçıvan teatrının 80-ci illərin ortalarında
təhrif olunmuş tarixinin elmi surətdə bərpasına həsr etdiyi dissertasiyasının müdafiəsində də həmin hadisəni xatırladım. Yenə özözümə düşündüm haradan-haraya. Taleyin nə qəribə işləri varmış.
Onun da taleyinə teatr kəlməsi böyük hərflərlə, valideynləri kimi
uşaqlıqdan yazılıbmış. Müdafiədən sonra həmin hadisəni Ələkbərin
elmi rəhbəri, görkəmli teatrşünas, mərhum professor İnqilab Kərimova və opponenti, xalq artisti, professor Amaliya xanım Pənahovaya
nəql etdim. Gülməklə yanaşı bunu bir qanunauyğunluq kimi qəbul
etdilər.
Bu gün Ələkbərin fəaliyyəti yenə də bilavasitə teatrla bağlıdır.
AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
teatr və musiqi şöbəsinin böyük elmi işçisidir və hazırda doktorluq
mövzusu üzərində çalışmaqdadır. Eyni zamanda Naxçıvan Dövlət
Universitetinin müəllimi kimi incəsənət fakültəsinin aktyor sənəti
şöbəsində səhnə danışığı fənnini tədris edir.
Böyük iftixar hissi duyuram ki, uşaqlıqdan bağlandığım teatr
sevgisindən mənim teatral ailəm yarandı. Mən Azərbaycan ədəbiyyatında və milli teatrımızın tarixində mənzum pyeslərin ilk
qadın müəllifi kimi məşhurlaşdım. Sevimli, doğma teatrımın səhnəsində üç mənzum tamaşam oynanıldı. 1982-ci ildə Naxçıvanda
yaradılan Cavid Poeziya Teatrının da təntənəli açılışı müəllifi
olduğum mənzum “Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir” tamaşası
ilə oldu.
Bütün bu uğurlarıma görə öncə Allahıma, sonra həyat yoldaşım
– 35 ildən artıq Naxçıvan teatrının baş rəssamı işləmiş mərhum
Məmməd Qasımova, daha sonra teatrın kollektivinə minnətdaram.
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Həyat yoldaşım dünyasını dəyişdikdən sonra mən doğma teatra
əvvəlki kimi gedib-gələ bilmirdim. Foye, pillələr, otağının yerləşdiyi
mərtəbə, xüsusən də səhnə daim onu xatırladırdı. Hər gün kövrəlib
evə dönürdüm. Həyatımı isə teatrsız təsəvvür edə bilmirdim. Bədii
Şuranın və ilk partiya təşkilatının katibi idim. Ancaq heç nəyə
əlim yatmırdı. Bir neçə il tərəddüdlər içində işləmək məcburiyyətində
qaldım.
Nəhayət, 1989-cu ilin dekabrında yenicə təşkil olunmağa
başlamış Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrına dəvət aldım. Bu teatrın
da ilk ədəbi hissə müdiri oldum. 13 il də burada – oğlumun
rəhbərlik etdiyi kollektivdə çalışdım. Bu teatr məni uşaqlar üçün
də pyeslər yazmağa həvəsləndirdi. Vaxtilə “Məhsəti”nin məşqləri
gedən səhnədə nağıllar əsasında qələmə aldığım üç mənzum
pyesim tamaşaya qoyuldu. Ümumiyyətlə isə bu dövrdə uşaqlar
üçün 6 pyes yazdım. Onlardan bir neçəsi bu gün də Bakıda,
Gəncədə və Qaxdakı dövlət kukla teatrlarının repertuarındadır.
Beləliklə, mənim nağıllarla başlayan səhnə sevgim nağıllarla
da davam edib. Bu gün də yeni pyeslər üzərində çalışarkən
xatirələr məni kövrəldir. Düşünürəm ki, kaş o zamanlar olaydı.
Sübhü oyaq gözlərimlə qarşılayanda mənim bir dramaturq kimi
yetişib püxtələşməmdə əvəzsiz və unudulmaz xidmətləri olan
həyat yoldaşım yanımda dayanıb yorğun gözlərimə baxaraq
deyərdi: Sabahın xeyir olsun, yuxusuz şairə!
Bu xatiratımı doğma səhnəmizə həsr etdiyim şeirimlə tamamlamaq istədim:
Neçə sənətkardan ruhunu alıb,
Cəlil qələmiylə gülüb səhnəmiz.
Keçdiyi yollara hey şölə salıb,
Qəmi, rəzaləti silib səhnəmiz.
Qədim sinəsində min xatirə var,
“Sevil” seviləndə gəldi ilk bahar.
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Açılıb atıldı qara çadralar,
İgidlər meydanı olub səhnəmiz.
Sənət yanğısıdır neçə ürəyin,
Yarandı qoynunda eşqin, diləyin.
Böyük Üzeyirin, Eynəli bəyin
Qolları üstündə gəlib səhnəmiz.
Bir əsrin əlindən o, cam alıbdır
Cavid ilhamından ilham alıbdır.
Ellərdən sönməyən bir şam alıbdır,
Onun ziyasıyla dolub səhnəmiz.
Bir elin, obanın könlünə düşüb
Hər an zirvələrlə qalxıb görüşüb.
Ölməz Səbuhinin qəlbidir düşüb
Əbədi yadigar qalıb səhnəmiz.
Bakı, 2013
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Nağı Nağıyev
yazıçı
NAXÇIVAN TEATRINDA
RƏssAMLIQ İLLƏRİM
Mən 1935-ci ildən Naxçıvan Dövlət
Teatrında quruluşçu rəssam kimi işləməyə
başlamışam. O zaman mən Naxçıvan şəhər 1 nömrəli orta məktəbdə
müəllim idim. Teatrın direktoru Əli Xəlilovun xahişi ilə məktəbdə
dərslərim qalmaqla teatra quruluşçu rəssam getdim. O vaxtlar teatrın
rəssamı Şamil Qazıyev idi. Teatrda rəsm işləri çox idi, bir adam
çatdıra bilmədiyi üçün quruluş və dekorasiya işləri ləngiyirdi. Biz
Şamillə əlbir işləyib quruluş işlərini qaydaya salırdıq. Bundan əlavə
teatrın binası da köhnə idi, əvvəllər bəy-xanların klubu olmuşdu. Bu
bina indiki Böyük bağın ortasında idi. Səhnə, zal, foye kiçik olduğuna
görə yaradıcılıq işləri üçün yaramırdı, xüsusilə rəssamlıq işlərini
görmək üçün heç bir şərait yox idi. Biz dekorasiyaları, pərdələri
zalda , foyedə hazırlamalı olurduq.
Əli Xəlilov başqa işə keçdiyi üçün 1936-cı ildə Qasım Əliyev
teatra direktor təyin edildi. Qasım Əliyev o vaxtlar Bakı fəhlələrindən
rayonlara göndərilən iyirmibeşminçilərdən idi. Qasım Əliyev çox
təmiz, yeniliyə can atan adam idi. Əlbəttə, Qasım Əliyev teatr adamı
deyildi, buna görə də o, yaradıcı işçilərə daha çox qulaq asırdı.
Həmin ildə Moskvada təhsil almış Həsən Ağayev teatra baş rejissor
göndərildi. Ondan əvvəl Səməd Mövləvi teatrın aktyoru olmaqla,
eyni zamanda rejissor idi. Həsən Ağayevin teatra gəlməsi ilə teatrda
dönüş yarandı: quruluşlar, dekorasiyalar, arxa pərdələr təzələndi, yay
teatrı genişləndirildi. Sonra səhnə bizi düşündürməyə başladı. Belə
qərara gəldik ki, səhnəni mexanizm üzərində qurmaq lazımdır ki,
səhnə fırlansın. Mən çertyojlar hazırladım, o vaxtkı Naxçıvan şəraitində
çox çətin də olsa, bu işi başa çatdırdıq. Səhnəmiz mərkəzdə və
yanlarda qurulmuş diyircəklərin və təkərlərin köməyilə fırlanmağa
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başladı. Bu, böyük imkan yaratdı və hamını sevindirdi. Biz sonrakı
quruluşları fırlanan səhnə üzərində qurur, tamaşanın gedişini sürətləndirir,
vaxtın itməsinə, tamaşaçıların darıxmasına yol vermirdik. Deməliyəm
ki, səhnənin arxasında, yanlarında yer olmadığı üçün dekorasiyalar
həyətə (yay tamaşası yerinə) yığılır, hər pərdə arxasında səhnə söküldükcə oradan çıxarılır, yeniləri həyətdən səhnəyə daşınırdı. Odur ki,
səhnə gec sökülüb qurulur, pərdəaraları həddən çox vaxt alır, camaatı
gözləməyə, darıxmağa məcbur edirdi. Dekorasiyalar isə sınıb dağılırdı,
həm də qapı açıq qalırdı ki, həyətin soyuğu səhnəyə, oradan da içəri
dolub zalın soyumasına səbəb olurdu. Bütün bunlara görə səhnənin
fırlanan olması çox vacib idi. Səhnə yenidən qurulduqdan sonra ilk
tamaşamız C.Cabbarlının “Almaz” pyesi oldu. Əsərin quruluşçu
rəssamı mən idim. Səhnənin kiçik olmasına baxmayaraq, biz “Almaz”ın
bütün səhnələrini elə quruluşda vermişdik ki, səhnə bir dəfə gündüzdən
qurulur, tamaşa zamanı heç nəyə toxunulmadan oyun axıra kimi,
həm də çox sürət və effektlə davam edirdi.
Səhnənin belə qurulmasında Həsən Ağayevin, Qasım Əliyevin
və dülgər Əli Qasımovun böyük fəaliyyətləri oldu. Sonralar teatrda
rejissor və rəssam qüvvəsi daha da qüvvətləndirildi. Belə ki, rejissor
Yusif Yulduz, rəssam Əyyub Hüseynov da işə götürüldülər.
Mən “Yaşar”, “Hacı Qara”, “Polad qartal”, “Özgə uşağı” və yadımdan çıxan bir neçə pyeslərin quruluşunu verməli oldum.1 Deməliyəm
ki, Şamil Qazıyevin bir rəssam kimi mənə köməyi az deyildi. Biz
üçümüz2 də əl-ələ verib, tərtibatların keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa çalışırdıq. Mən teatrda rəssam olarkən, eyni zamanda orta məktəbdə dilədəbiyyat müəllimi idim. Teatrda yaradıcılıq işləri ilə məşğul olmağım,
dramaturgiya ilə yaxınlığım məndə yazmaq həvəsi oyatdı. 1938-ci
ildə “Səadət və sədaqət” adlı pyesimi yazdım və Bakıda təsdiq
etdirdim. Lakin Böyük Vətən müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar
olaraq həm teatrdan aralanmalı oldum, həm də əsər tamaşaya qoyula
bilmədi. Mən cəbhədə olarkən “Ölümdən həyata” adlı əsərimi yazdım.
Bu da “Polad” adı ilə Naxçıvan və Ordubad teatrlarında tamaşaya qoyuldu.
20 mart 1972.
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Xadicə Qazıyeva
Azərbaycan SSR əməkdar artisti
TALEYİMİ BAğLADIğIM
sƏNƏT oCAğI
Mən 1909-cu ildə Kazan şəhərində
fəhlə ailəsində anadan olmuşam. Yeddi
yaşında ikən atam vəfat etmişdir. Anam isə xəz artelində işləyib,
məni böyüdüb tərbiyə etmişdir. Mən ilk təhsilimi tatar məktəbində
almışam. Ailə vəziyyətimiz ağır keçdiyindən 1923-cü ildə anamla
birlikdə Kazan şəhərindən Bakıya köçmüşük.
1925-ci ildə mən ailə həyatı qurdum. 1926-cı ildə həyat yoldaşımı hərbi işləri yoxlamaq üçün Naxçıvan şəhərinə ezam etdilər.
Mən də onunla birlikdə Naxçıvana gəldim. Səkinə Rzalıgildə1 qalırdıq, Səkinə xanım mənə xüsusi rəğbət bəsləyirdi. Qonşuluqdakı
toyda rəqs etdiyimi gördükdə isə mənə hörməti daha da artdı. Bir
gün söhbət zamanı o, mənə dedi ki, sənin rəqs etməyin çox
xoşuma gəlir. Sonra o, mənə öz minnətdarlığını bildirdi. Səkinə
xanım məni hərdənbir iclaslardan sonra rəqs etmək üçün teatra
aparırdı. Mən beləliklə, xalq arasında bir rəqqasə kimi şöhrətləndim.
Bu şöhrətimi görən teatrın direktoru Əli Xəlilov və teatrın artisti
Cabbar Əliyev məni teatra dəvət etdilər. Onlara dedim ki, axı mən
tataram, Azərbaycan dilini bilmirəm. Ə.Xəlilov təkidlə dedi:
- Eybi yoxdur, dilimizi bilmirsən, öyrənərsən. Biz “Qaçaq
Kərəm” əsərini tamaşaya hazırlayırıq. Elə sənin həmin tamaşada
rəqs etməyin nəyə desən dəyər.
Mən razılıq verdim və məşqlərə başladım. Azərbaycan sözlərini
tatar əlifbası ilə yazıb əzbərlədim. Azərbaycan dilini öyrənməkdə
mənə teatrın təcrübəli aktyoru Məşə Rza İsfəndiyarlı çox böyük
köməklik göstərdi. İlk səhnə müəllimim isə Azərbaycanın xalq
artisti mərhum Səməd Mövləvi olmuşdur... Bir neçə ciddi məşqdən
-249-

sonra 1927-ci teatr mövsümündə mən ilk dəfə olaraq aktrisa kimi
səhnəyə çıxdım və “Qaçaq Kərəm” əsərində Sirab rolunu ifa
etdim.
İlk çıxışımın tamaşaşılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanması
məni cəsarətləndirdi və bundan sonra mənim Naxçıvan teatrında
səhnə fəaliyyətim başlandı.
Həyat yoldaşım mənim teatrda işləməyimə razı deyildi və
qəti olaraq mənə həmişəlik qadağan edirdi ki, mən səhnədən
uzaqlaşım. Mən onunla razılaşmırdım. O, məni və iki qızımı atıb
Bakıya getdi. Mən isə o vaxtdan indiyə kimi öz taleyimi Naxçıvan
teatrına bağladım. Uzun illər teatrın ən çətin vaxtlarında hər bir
əzab və əziyyətə dözərək, fasiləsiz surətdə Naxçıvan zəhmətkeşlərinə
xidmət etmişəm və edirəm. Səhnəmizə azəri qızlarının cəlb olunmasına əmək sərf etmişəm və çalışmışam. Bunlardan Məmmədova
Məhbubə, Əkbərova Telli, Əlixanova Firuzə, Məmmədova Pakizə,
Məmmədova Tamara, Həmzəyeva Zəroş və nəhayət, öz doğma
qızım Hüseynova Sofyanı da səhnəmizə vermişəm.
Uzun illərdir ki, teatrımızda müxtəlif surətlər yaratmışam.
Həmin surətlər tamaşaçılar tərəfindən hərarətlə qarşılanmışdır.
Bunlardan “Sevil”də Gülüş, Edilya, “Almaz”da Almaz və Yaxşı,
“Şeyx Sənan”da Xumar (1929-cu ildə) . (Bu rolu böyük sənətkarımız
Abbas Mirzə Şərifzadə ilə birlikdə oynamaq mənə qismət olmuşdur).
“Lyubov Yarovaya”da Panova, “Hamlet”də kraliça, “Otello”da
Dezdemona, “Özgə uşağı”nda Manya, “Polad qartal”da Nərgiz,
“Od gəlini”ndə Solmaz, “Həyat”da Həyat, “Fərhad və Şirin”də
Şirin və Məryəm, “Məkr və məhəbbət”də Lidi Melford, “Vaqif”də
Xuraman və Tükəzban, “Aydın”da Gültəkin, “Küləklər şəhəri”ndə
Maşa, “Qohumlar”da Rahilə, “Pəri Cadu”da Pəri , “1905-ci ildə”
Sona və s.
1972.

-250-

kazım Hüseynov
Naxçıvan MSSR əməkdar artisti
kİÇİk XATİRƏ
Mən 1931-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Dram Teatrının nəzdində təşkil olunmuş
studiyaya daxil oldum. O zaman görkəmli
dramaturq Hüseyn Cavid ədəbiyyat müəllimimiz idi. Cəfər Cabbarlı isə sənətdən bizə dərs verirdi. 1934-cü
ildə studiyanı bitirib aktyor heyətinə daxil oldum. Bakı teatrında
xırda-xırda rollar oynamağa başladım. 1938-ci ilədək orada
aktyorluq etdim. 1938-ci ilin sentyabr ayında Naxçıvan teatrına
dəyişildim. O vaxtdan indiyədək Naxçıvan teatrında aktyorluq
edirəm. Bu teatrda ilk rolum “Vətən namusu” əsərində Arçil
obrazı olub. Bu rolu yaxşı ifa etdiyim üçün bütün əsərlərdə mənə
rol verərdilər.
Rejissor Yusif Yulduzun rəhbərliyi ilə “Od gəlini” əsərində
Altunbay obrazını yaratmışam. Sonra rejissor Həsən Ağayev oldu.
Onun dövründə “Namus” əsərində Rüstəm, “Vaqif” əsərində Qacar
obrazlarını yaratmışam. Qacar obrazını yaxşı oynadığım üçün
1944-cü ildə Naxçıvanın 25 illiyində1 mənə Naxçıvan MSSR
əməkdar artisti adını verdilər. İbrahim Həmzəyevin rejissorluğu
ilə “Səyavuş” əsərində Keykavus, “Vətən” əsərində Atababa surətlərini oynamışam. “Yaşar” əsərində İmamyar, “Almaz” əsərində
Hacı Əhməd, “Toy” əsərində Dəmirçi Musa, “Solğun çiçəklər”də
Əbdül, “Məşədi İbad”da hambal, “Əliqulu evlənir”də Səfər, “Beş
manatlıq gəlin”də Mirzə və s. tamaşalarda müxtəlif surətlər də yaratmışam.
29 yanvar 1972.
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Məmməd Qasımov
Naxçıvan MSSR əməkdar
incəsənət xadimi
MƏNİM sƏNƏT YoLuM
1930-cu ildə (beş yaşım var idi) qonşumuz Xalacan adlı qadın (o, türkiyəli
idi və biz onu “nənə” deyə çağırardıq) bir gün dedi ki, bu axşam
teatr var. Həmin dəqiqə qərara gəldim ki, mən də teatra getməliyəm.
Məni başa salmaq istədilər ki, məqsədim baş tutmayacaq. Sonra
əlavə etdilər ki, teatra uşaq buraxmırlar. Özümü ora-bura çırpdım,
ağlamsındım və təkidlə dedim: “Mən teatra gedəcəyəm!”
Arvadlar götür-qoy etdilər və dedilər ki, bu, mümkün olan iş
deyil. Mən ümidimi üzmüşdüm. Birdən Xalacan nənə mənə baxaraq
dedi: “Mən oğlumu aparacam.” Onun çox qətiyyətlə dediyi sözə
mən yarı arxayınlaşıb sakitləşdim və işin sonunu gözləməli oldum.
Tamaşa vaxtı çatdı. Qulağım səsdə idi ki, nənə indi məni çağıracaq.
Bu arada anam məni geyindirib bəzəndirdiyi üçün tam arxayın
olmuşdum. Nənənin məni səsləməsi mənim üçün bir aləm oldu.
Biz nənə ilə getdik. Teatrın binasına yaxınlaşanda nənə dedi
ki, gir tumanımın altına. O, qədim zamanlara uyğun enli və büzmə
tuman geyərdi. Mən tərəddüd etmədən öz yerimi tutdum. Bu
tumanın altında bir həkim olsaydı və mənim ürək çırpıntılarıma
qulaq assa idi, mütləq mənim getməyimə icazə verməzdi.
Nənə və mən (tumanda) içəri daxil olduq. Burada nənənin nə
dərəcədə mahir və sözünəsadiq olması onu mənim nəzərimdə yüksəklərə qaldırdı. Nənənin yeri düz birinci sırada idi. Bəlkə də bunu
mənə görə etmişdi. Nəhayət, gözlənilən an gəlib çatdı. Mən hiss
etdim ki, bütün işıqlar sönüb. Musiqi səsləndi və nənə mənim baxmağım üçün lazımi şəraiti yaratdı. Mənim ilk gördüyüm səhnədəki
(o zaman onun adını bilmirdim) çox böyük pərdələr oldu. Onun
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üzərində rəngbərəng işıqlar var idi. Musiqi sədaları altında pərdələr
yavaş-yavaş açıldı. Böyük səhnədə tam fərqli bir aləm gördüm.
Elə bil nağıllar dünyasına düşmüşdüm. Teatra, yəni tamaşaya axıra
qədər baxıb yenə də tumanın içində binanı tərk etdim. Küçədə öz
yerimdən çıxıb dərindən nəfəs aldım. Bu, həm də arzumun yerinə
yetməsi üçün aldığım rahat, razılıq nəfəsi idi. Səhərə qədər yatağımda
teatrda gördüklərimi gözlərim önündə təkrarən canlandırır, sanki
hələ də özümü orada hiss edirdim. Mənim bütün ömrümü bağladığım
teatrla ilk tanışlığım və əbədi dostluğumun tarixçəsi belədir.
Orta məktəbin son sinfində təhsil alarkən tez-tez Naxçıvan
Dövlət Dram Teatrının tamaşalarına gedirdim. Bir təsadüf nəticəsində
teatrın görkəmli aktyoru və rejissoru Səməd Mövləvi ilə tanış
oldum. Növbəti görüşlərin birində böyük sənətkarın rəyini öyrənmək
məqsədilə ona bir qovluq təqdim etdim. Bu qovluqdakı müxtəlif
pyeslərə çəkilmiş onlarla dekorasiya və geyim eskizlərinə baxaraq
heyranlığını gizlətməyən S.Mövləvi elə oradaca həmin il (1943)
hazırlayacağı “Ölülər” (C.Məmmədquluzadə) tamaşasının rəssam
işini mənə tapşırdı. İlk sınaq uğurlu oldu. Az sonra həmin teatrda
S.Mövləvinin hazırladığı daha bir əsərin – “Ər və arvad” (Ü.Hacıbəyov) operettasının da bədii tərtibatını verdim.
1943-cü ilin payızından Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasında
təhsil illərim başladı. Bu illər ərzində M.F.Axundov adına Gürcüstan
Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının bütün tamaşalarına baxır,
yaradıcı heyətlə sıx əlaqə saxlayırdım. O vaxt bu sənət ocağının
səhnəsində hazırlanan A.Məşədibəyovun “Toy kimindir?” və
F.Əmirovun “Ürəkçalanlar” musiqili komediyalarının tamaşalarına
bədii tərtibat vermək mənə müyəssər oldu.
Gözlənilmədən Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasında Azərbaycan
bölməsi bağlandığı üçün 1947-1952-ci illərdə ixtisas təhsilimi
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində davam etdirməli oldum.
1952-ci ildən doğma Naxçıvan Teatrının baş rəssamı kimi
yaradıcılığımın yeni mərhələsinə qədəm qoydum. İndiyədək bədii
quruluş verdiyim əsərlər bunlardır:
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Aydın şahsuvarov
Azərbaycan SSR xalq artisti
sƏHNƏYƏ GƏLİşİM VƏ BƏZİ
RoLLARIM HAQQINDA
1948-ci ildə Bakı Dəmiryolları sənət
məktəbində oxuyurdum. Məktəb Çapayev
küçəsindəki 19 nömrəli binada yerləşirdi. Məktəbdə fəaliyyət
göstərən dram dərnəyinin rəhbəri Ağakərim Hüseynov idi. Neftçilər
həyatından bəhs edən “Səadət uğrunda” pyesinin məşqləri gedirdi.
Mən Mərdan kişi rolunu, musiqili komediya teatrının aktyoru Hacıbaba Bağırov isə Baloğlan rolunu ifa edirdik.
1950-ci ildə bu məktəbi fəxri-fərmanla bitirib, bir müddət Mincivan
Parovoz Deposunda işlədim və oradan hərbi xidmətə çağırıldım.
Hərbi xidmətdən qayıtdığım vaxt – 1954-cü ildə Naxçıvan
teatrında Lope de Veqanın “Seviliya ulduzu” pyesi tamaşaya hazırlanırdı. Teatra səhnə fəhləsi qəbul olundum. O zaman teatrın
direktoru Maqsud Hüseynov, baş rejissoru isə İ.Həmzəyev idi.
1955-ci ildə Bakıya kinomexanik kursunda oxumağa getdim.
Hara gedirdimsə gedim, ancaq teatr sənəti haqqında düşünür,
aktyor olmaq arzusu ilə yaşayırdım. Bu arzu məni o vaxt 26 Bakı
Komissarı adına Mədəniyyət Evində yaradılan dram dərnəyinə
gətirib çıxardı. Dərnəyin rəhbəri Lütfi Məmmədbəyov idi. Ondan
əvvəl isə bu dərnəyə indi Bakıda kukla teatrında baş rejissor
işləyən Əfrasiyab Məmmədov rəhbərlik etmişdir.
1956-cı ildə Naxçıvana qayıtmışdım. Aktyorluq fəaliyyətimdən
xəbər tutan Fikrət Sultanov (o vaxt Naxçıvan Rayon Mədəniyyət
Şöbəsinin təlimatçısı idi) məni Naxçıvan texniki-peşə məktəbində
təşkil etdiyi dram dərnəyinə dəvət etdi. Burada S.Vurğunun “Vaqif”
pyesindən səhnəciklər hazırlanırdı. Mən Qacar rolunda məşq aparırdım. Bir neçə məşqdən sonra F.Sultanov məni özü ilə birlikdə
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M.F.Axundov adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrına apardı. O
zaman teatr V.İ.Lenin adına parkda yerləşirdi. F.Sultanovun
təqdimatı ilə məni teatra qəbul etdilər.
Naxçıvan teatrında ilk rolum Z.Xəlilin “Qatır Məmməd” pyesində
Hacı bəy rolu olmuşdur. İlk vaxtlar S.Rüstəmin “Qaçaq Nəbi”
pyesində Təhmas bəy, Baqqal Xəlil və Alı kişi rollarını ifa etmişəm.
1956-1964-cü illər arasında Naxçıvan teatrında oynadığım rollar
bunlardır : İlyas (S.Vurğun “Vaqif”), Sərkərdə (B.Vahabzadə “Ədalət”),
Şeyx Nəim (H.Cavid “Şeyx Sənan”), Vəzir (H.Cavid “Səyavuş”), Pota
Xəlil (F.Aşurov “Qanlı çinar”), Avetis (S.Rəşidi “İki ananın bir oğlu”),
Rəhim xan (C.Cabbarlı “Nəsrəddin şah”), Əliş (İ.Səfərli “Ana ürəyi”),
Nikizin (C.Əmirov “Sahil əməliyyatı”), Qarmonçalan (S.Rəhman
“Əliqulu evlənir”), hind əsgəri (H.Razi “Odlu diyar”), Mirpaşa (S.Vurğun
“Komsomol poeması”), Bəbirli (Ş.Qurbanov “Özümüz bilərik”) və s.
1964-cü ildən 1968-ci ilədək Naxçıvan teatrından ayrılsam
da, sənətdən uzaq düşmədim. Üç ilədək Naxçıvan MSSR Radio
və Televiziya Verilişləri Komitəsində rejissor assistenti işlədim.
1967-ci ildən 1968-ci ilədək C.Cabbarlı adına Yerevan Dövlət
Azərbaycan Dram Teatrında işlədim. Bu teatrda cəmi üç pyesdə
iştirak etmişəm: S.Rəhmanın “Əliqulu evlənir” (Əliqulu rolunda),
Ə.Süleymanov və Ə.Yerevanlının “Alovlar” (darğa rolunda) və
C.Cabbarlının “Solğun çiçəklər” (axund rolunda).
1968-ci ildə yenidən doğma Naxçıvan teatrına qayıtdım.
1970-ci ilədək bir-birindən fərqlənən müxtəlif xarakterli obrazlar
yaratmaqda öz gücümü sınadım. Belə rollarımdan A.Babayevin
“Yarımçıq şəkil”ində knyaz Solomon, Ü.Hacıbəyovun “Məşədi
İbad”ında hambal, S.Vurğunun “Vaqif”ində Vidadi, N.Hikmətin
“Kor padşah”ında Kor padşah və başqalarını göstərə bilərəm.
1969-cu ildə teatrımızla Gürcüstanda qastrol səfərində olmuşam.
1970-ci ildə Bakıda paytaxt tamaşaçılarına K.Qoldoninin
“Mehmanxana sahibəsi” komediyasını göstərdik. Tamaşa haqqında
mətbuatda müsbət rəylər söylənmişdir.
22 fevral 1972.
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Əyyub Məmmədov
Azərbaycan Respublikasının
əməkdar artisti
NAXÇIVAN TEATRINDAkI
FƏALİYYƏTİM
Mən 1934-cü ildən Naxçıvan teatrında yaradıcılıq fəaliyyətinə başlamışam.
Teatrda hazırlanan əsərlərin məşqinə çox həvəslə baxıb böyük sənətkarlardan öyrənib və onlardan məsləhətlər alardım. İlk dəfə
mənim səhnədə çıxış etməyimə köməklik edən mərhum artistimiz,
mənim ilk sənət müəllimim, Naxçıvan səhnəsinin görkəmli
sənətkarı, xalq artisti Səməd Mövləvi olmuşdur. O mənə bir neçə
tamaşada rejissorluq edib və olduqca faydalı məsləhətlər vermişdir.
1935-ci ildə S.Mövləvi ilk dəfə A.Şərifzadənin “Namus” əsərində
birinci qonaq rolunu mənə tapşırmış və demişdi: “Bu rolu yaxşı
oynasan, sənə həmişə rol verəcəyəm”. Sonralar isə C.Cabbarlının
“Almaz” əsərində komsomolçu və başqa bu kimi kiçik rollarda
çıxış etməyə başladım.
Ümumiyyətlə, o zamanlar rol oynamaq çox çətin idi. Gərək
bir neçə vaxt işləyəydin ki, sənə rol verəydilər.
1936-cı ildə haliyədə teatrımızın baş rejissoru Baxşı Qələndərli
ilə birlikdə C.Cabbarlı adına Yerevan Dövlət Azərbaycan Dram
Teatrında işləmişəm. Bir il sonra yenidən Naxçıvan teatrına qayıtmışam.
1937-ci il mənim xatirimdən silinməz. O zaman teatrın baş
rejissoru, indi Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət
xadimi Həsən Ağayev idi. Ağayev mənə ilk dəfə məsuliyyətli rol
tapşırmışdı. Bu rol mənim sənətdə təkmilləşməm üçün bir imtahan
oldu. 5 mart 1937-ci ildə C.Cabbarlının “Almaz” əsərində mən
Barat rolunda çıxış etdim. Bundan razı qalan H.Ağayev öz diplom
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işi üçün hazırladığı A.N.Ostroviskinin “Günahsız müqəssirlər”
əsərində mənə baş rollardan biri olan Murov rolunu tapşırdı. Bu
rolda mən 9 aprel 1937-ci ildə çıxış etdim. “Günahsız müqəssirlər”
əsərində bir də mən təxminən on il sonra, 15 oktyabr 1945-ci ildə
ilk müəllimim S.Mövləvinin rejissorluğu ilə Neznamov rolunda
çıxış etdim.
1937-ci il bir daha xatirimdən ona görə silinməz ki, Azərbaycan
səhnəsinin ulduzu Abbas Mirzə Şərifzadə Naxçıvana gəlmiş,
həmin il mən onunla bir səhnədə “Hamlet” əsərində Rozenqrans,
“Şeyx Sənan” əsərində isə Simon rollarında çıxış etmişəm.
1938-ci ildə Azərbaycan Teatr Texnikumu nəzdində açılmış
təkmilləşdirmə kursunda oxumuşam. Həmin kursu qurtardıqdan
sonra 1939-cu il fevral ayında Azərbaycan İncəsənət İşlər İdarəsinin
(o vaxt belə deyilirdi) əmri ilə M.Ə.Sabir adına Nuxa (Şəki –
F.X.;F.C.) Dövlət Dram Teatrında işləməyə başladım. O zaman
həmin teatrın baş rejissoru Mikayıl Ağayev və rejissor Hacıbaba
Səlimovun da zəhmətləri qəlbimdən silinməz. Naxçıvan və Nuxa
səhnələrində mərhum sənətkar artistlərimiz Sidqi Ruhulla və Ələsgər
Ələkbərovla da çıxışlarım olmuşdur. Onlardan çox şeylər öyrənmişəm.
İşlədiyim müddətdə bir çox rollarda çıxış etmişəm. O cümlədən
“Vaqif”də Eldar, “Fərhad və Şirin”də Xosrov, “Sevil”də Balaş,
“Solğun çiçəklər”də Bəhram, “Cehizsiz qız”da Karandışev, “Qaçaq
Nəbi”də Səlim bəy, “Səyavuş” da Səyavuş, “Nəsrəddin şah”da
Fərhad, “Nadir şah”da Təhməz şah, “Anamın kitabı”nda Rüstəm
bəy, “Əliqulu evlənir”də Rövşən, “Nakam qız”da Murad, “Məşədi
İbad”da Rza bəy, “Odlu diyar”da Cəlal, “Məhsəti”də Əşrəf, “Rus
məsələsi”ndə Smit, “Nizami”də Əbdək və başqa rollarda çıxış etmişəm. İşlədiyim vaxtlar Naxçıvan zəhmətkeşlərinin və ziyalılarının
hörmətini qazanmağa çalışmışam. Teatrın ictimai işlərində də yaxından iştirak etmişəm.
1961-ci ildə mənə Naxçıvan MSSR-nın əməkdar artisti adı
verilmişdir.
21 fevral 1972
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Abbas Namazov
müəllim
1926-1935-ci İLLƏRDƏ
NAXÇIVAN TEATRINDA
1926-1927-ci dərs ilində yoldaşlarımdan Yaqub Qasımov, Müzəffər Nəsirli,
Qulam Qasımov, Əyyub Abbasov, İsa
Musayev, Nəcəf Tağızadə, Əyyub Haqverdiyev, Məmmədəli Tarverdiyev, Həlimə Bağırlı, Bətulə İsmayılova, Küşvər Axundova,
Xurşud xanım Puşkin küçəsində yerləşən komsomol klubunda
dram dərnəyi təşkil etdik. Dərnək üzvlərinin iştirakı ilə “Məşədi
İbad”,“Arşın mal alan”, “Hacı Qənbər”, “Daşım-daşım” və başqa
tamaşaları hazırlayıb xalqımıza göstərdik.
1928-ci ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumuna daxil oldum.
Yoldaşlarımdan bir çoxu isə Bakıya oxumağa getdilər. Lakin
sənətə güclü həvəsimiz olduğu üçün Əyyub Abbasov, Əyyub
Haqverdiyev və Nəcəf Tağızadə ilə birlikdə Böyük bağın içindəki
fəhlə-kəndli klubuna getdik və teatrın müdiri Əli Xəlilova müraciət
etdik ki, tamaşalarda çıxış etməyə bizə də icazə versin. O, bizi çox
səmimi qəbul etdi. Məşqlərə başladıq. Məşqlər axşamlar aparılırdı.
Teatrın rejissoru Həsən Səfərli idi. O, elə adam idi ki, təbiətində
və hərəkətində aktyorluq əlamətləri özünü qabarıq şəkildə göstərirdi.
Hətta bu əlamətlər onda müəllim kimi sinfə girib dərs deyəndə də
özünü biruzə verirdi. H.Səfərli tez-tez texnikum tələbələrinin konsertini də təşkil edər və bu konsertlərdə xora geniş yer verərdi. O,
xorda çoxsəsliliyə xüsusi diqqət yetirərdi.
Rejissor kimi H.Səfərlinin səciyyəvi keyfiyyətlərindən biri
bu idi ki, o, aktyorlara öz rollarına aid geniş məlumat verər və
onlara tapşırırdı ki, hər biri ifa edəcəyi rolun həyatdakı tipini
tapsın, onu diqqətlə öyrənsin, rol üzərində işləyərkən öyrəndiklərini
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nəzərə alsın.
Əvvəllər teatrda bizə xırda rollar verirdilər. Get-gedə təcrübəmiz
artdı, böyük rolları da ifa etməyə başladıq.
O zamanlar biz maaş almırdıq. Tamaşalardan toplanan pullar
ifaçılara dərəcə hesabı ilə verilirdi. Tamaşalara isə o qədər adam
gəlirdi ki, çoxlarına bilet çatmırdı.
H.Səfərli teatrdan uzaqlaşdıqdan sonra Tbilisi teatrından
gəlmiş Səməd Mövləvi bizə rejissorluq etdi. O zaman Əli Xəlilov,
Əsəd Cəfərli, Murad Tutayuq, Rza Qulubəyov, Pənah Əliyev,
Əyyub Abbasov, Əyyub Haqverdiyev, Mirhəsən Mirişli, Rza İsfəndiyarlı, Məmmədhüseyn Təhmasib, Əkbər Zalov, Əli İmanov,
Rza Tumbullu, Mircəfər Seyidov, Məşədi Tağı, Xədicə Qazıyeva,
Zina Budaqova, Məhbubə Məmmədova, Firuzə Əlixanova, Bella
Ağayeva, Sona xanım, Telli xanım, İsmət xanım və başqaları
teatrın əsas aktyorları idilər. Teatrın repertuarı “Aydın”, “Oqtay
Eloğlu”, “Məşədi İbad”, “Leyli və Məcnun”, “Qaçaq Kərəm”,
“Qanlı qala”, “İki yetimə”, “Qaçaqlar”, “Hamlet”, “Otello” və
başqa əsərlərdən tərtib olunmuşdu. Mənim ifa etdiyim rollardan
yadımda qalanları bunlardır: Nofəl (“Leyli və Məcnun”), Qaçaq
Kərəm (“Qaçaq Kərəm”), Rəbi (“Od gəlini”), Süleyman (“Arşın
mal alan”), Surxay (“Aydın “), Vasif (“İblis”), Oğuz (“Şeyx
Sənan”), Qoçu Əsgər (“Məşədi İbad”), Markiz (“İki yetimə”).
S.Mövləvi aktyorlara tələbkarlıqla yanaşır, onları oxumağa,
öyrənməyə çağırırdı. Fikrimin təsdiqi üçün 56 il bundan əvvəl
29 yanvar 1930-cu ildə S.Mövləvinin mənim xatirə albomuma
yazdığı aşağıdakı sözləri oxuculara təqdim etməyi lazım bilirəm:
"Sevimli arkadaşım Abbas! Ulu pürqiymət albomunuzu əlimə
alarkən bir çox arkadaşlarımın tərəfindən yazılmış bir çox tövsiyələri
nəzərdən keçirərək bir neçə sətirlər ilə albomunuzun bir tərəfini
qaralamağı özümə borc bildim.
Arkadaş! Deyirlər həyat mübarizədir. Pək doğru. Yalnız həyat
mübarizə üzərində qurulduğu kimi, mübarizə də həyat üzərində
qurulmuşdur. Bu gün Naxçıvan səhnəsi olduqca geridə qaldığı
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üçün var qüvvənlə çalışmalısan. Bunu səhnəmiz səndən tələb edir.
Səhnə, aktyor, sənət. Bu üç şeyi bir-birindən seçmək üçün aylar,
illər uzunu çalışmalısan. Unutma ki, bu yol ən tikanlı yoldur. Bu
yola qədəm qoymaq üçün həyatın bir çox acı kəçməkəşlərini
arayıb seçmək lazımdır. O zaman məqsədə vararsan ki, səhnə arkadaşların səni bir ideal kimi əlləri üstünə alaraq kütləyə təqdim
edərlər. O zaman bu albomunuzu əlinizə alarkən vərəqlədikcə
mənim bu kiçik xatirələrim sənin gözünün önündən bir kino
lentası kimi gəlib keçər. O zaman yad et məni, qəmli-qəmli yad et.
Qardaşın Səməd Mövləvi”.1
Yadımdadır ki, K.Ziyanın rejissorluğu ilə “Od gəlini” tamaşasını
hazırlayırdıq. Elxan rolunda İsa Musayev məşq edirdi. O, “la
ilahə illəllah” sözlərini nədənsə düzgün tələffüz edə bilmir, “la
ilaha ləlləllah” deyirdi. K.Ziya bu qüsuru aradan qaldırmaq üçün
xeyli vaxt sərf etməli oldu.
Bakı aktyorları göstərəcəkləri hər tamaşadan əvvəl ciddi
məşqlər aparır, bizi də öz məşqlərinə dəvət edirdilər. Yerli aktyorlarla
onların arasında səmimi münasibətlər yaranmışdı. Bu səmimiyyəti
göstərən belə bir faktı deyə bilərəm ki, aktyor Heydər Muradovun
ilk qızı anadan olanda A.M.Şərifzadə ona ad qoymağı öz öhdəsinə
götürərək qıza C.Cabbarlının ədəbi qəhrəmanı Gültəkinin adını
qoydu.
Aktyor yoldaşlarımdan Əyyub Abbasov, M.Təhmasib, Rza
Bacıoğlu, Əyyub Haqverdiyev, İ.Musayev öz istedadları ilə seçilirdilər. Yadımdadır, Ə.Abbasovun oyunu A.M.Şərifzadənin diqqətini
cəlb etdiyi üçün böyük sənətkarımız onu Azərbaycan Dövlət Dram
Teatrına dəvət etmişdi. Əyyub gündüzlər ticarətlə məşğul olur,
axşamlar isə tamaşalara gəlirdi. Ticarətdən uzaqlaşmaq istəmədiyindən o, A.M.Şərifzadənin təklifini qəbul etməmişdi.
Rza Bacıoğlu da hərtərəfli inkişaf etmiş bir adam idi. Aktyorluq
qabiliyyətinə isə söz ola bilməzdi.
Onun əsl familiyası Məmmədov idi. Sevimli aktyorumuz
Mirhəsən Mirişlinin bacısı oğlu olduğundan dayısı ona “bacıoğlu”
-262-

deyə müraciət edirdi. Sonralar hamı ona “bacıoğlu” deməyə
başladı və o, beləliklə də “Bacıoğlu” təxəllüsü ilə məhşurlaşdı.
Naxçıvan teatrında 1935-ci ilin yayına qədər işlədim. O vaxt
kəndlərimizdə müəllimə böyük ehtiyac var idi. İxtisasca müəllim
olduğum üçün məni Noraşen rayonunun Qarabağlar, sonra isə
Baş Noraşen kəndlərinə müəllim göndərdilər.
Baş Noraşendə işləyərkən kənd klubunda bir dram dərnəyi
təşkil etdim. Müəllimlər və yuxarı sinif qızları bu dərnəyin üzvləri
idilər. Klubun müdiri Cabbar Həsənov təşkilati işlərdə bizə xeyli
kömək göstərirdi.
Bu il Naxçıvan teatrının 100 illiyi qeyd olunur. Ona görə mən
də doğma teatrımızla bağlı xatirələrimi yazıb oxuculara çatdırmağı
özümə borc bildim.
30 sentyabr 1986.
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Yavuz Axundlu
filologiya üzrə elmlər
doktoru, professor
NAXÇIVAN TEATRI İLƏ BAğLI
XATİRƏLƏRİM
Bizim nəslin uşaqlıq və ilk gənclik
dövrü keçən əsrin 30-cu illərinin ikinci
yarısına təsadüf edir. Böyük Vətən müharibəsinin başlanmasına
qədər davam edən bu dövrdə Naxçıvan teatrı ən sevimli mədəniyyət
ocağı idi. Yadımdadır, şagirdləri hər həftə istirahət günləri teatr tamaşalarına aparırdılar. Mən “Od gəlini”, “Vaqif”, “Həyat”, “Yaşar”,
“Toy” əsərlərinə ilk dəfə məktəbli kimi tamaşa etmişəm və teatrı
sevmişəm.
Bizim məktəbin müəllimi Qurban Qurbanov yazıçı-dramaturq
idi. Onun müasir mövzuda yazdığı “Ayrım” pyesi Naxçıvan
teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. O, Nizami motivləri əsasında
“Xosrov və Şirin” adlı dram da yazmışdı. Qurban müəllim həm də
teatrın direktoru idi. Ona görə bizim teatrla əlaqəmiz daha sıx idi.
Müharibə başlananda Qurban müəllim cəbhəyə getdi, lakin
qayıtmadı.
Naxçıvanda yeni yaradılan pionerlər evində də dram dərnəyi
fəaliyyət göstərirdi. Burada əsasən vətənpərvərlik ruhunda olan
və ya müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı mübarizə mövzusunda yazılmış əsərlər oynanılırdı. Pionerlər evindəki dram dərnəyinə o
zamanlar hələ gənc yaşlarında olan görkəmli səhnə ustası İbrahim
Həmzəyev rəhbərlik edirdi. O, Naxçıvan teatrında həm rejissor,
həm də aktyor idi. Baş rolların əvəzsiz ifaçısı kimi şöhrət
qazanmışdı. İ.Həmzəyev 40 ildən artıq Naxçıvan teatrında çalışdı.
Onun inkişafı üçün böyük işlər gördü. İ.Həmzəyev sadəliyi, səmimiliyi, geyimi, rəftarı ilə hamıya nümunə idi. Ona görə bu gün də
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onu tanıyanlar müqtədir sənətkarı hörmətlə yad edirlər.
Bu illərdə Naxçıvanda Böyük Bağda1 hər həftənin istirahət
günləri karnaval keçirilərdi. Bir tərəfdə aşıqlar çalıb-oxuyur, bir
yanda rəqs qrupları oynayır, bir tərəfdə pəhləvanlar güləşir, başqa
bir tərəfdə idman yarışları keçirilir, o biri tərəfdə isə teatr tamaşalarından parçalar göstərilirdi.
Hacı Qaranın qaçaq mal gətirərkən Araza düşməsi səhnəsi tamaşaçıların sürəkli gülüşünə səbəb olurdu. Bütün şəhər əhli, hətta
çadralı qadınlar, qoca kişilər, uşaqlar bu tamaşalara baxır, əylənirdilər.
O vaxtlar Naxçıvanın ayrı-ayrı məhəllələrində gənclərin 10-a
qədər teatr truppası fəaliyyət göstərirdi. Bizim “Zaviyyə” məhəlləsinin
də belə truppası var idi. Böyük balkonu olan həyətlərdən birində
balkonun altında səhnə və tamaşaçılar üçün yer düzəltmişdik. İlk
dəfə N.Vəzirovun “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” komediyasını
hazırlamışdıq. Mən Əşrəf rolunu ifa edirdim. Hacı Qənbəri isə
bizdən 2-3 yaş böyük Əli adlı oğlan (ona Eşqəli deyirdilər)
oynayırdı. Əlinin böyük bacısı Rübabə xanımın əri, tanınmış
müəllim Murad Tutayuq bizim məşqlərə tez-tez gələr, lazımi göstərişlər verərdi. Mən böyüyəndən sonra eşitdim ki, Murad müəllim
Naxçıvan teatrında da bəzi rolları uğurla ifa etmişdir. O zamanlar
müəllimlərin teatrla sıx əlaqələri bir ənənəyə çevrilmişdi. Əli
Xəlilov, Həsən Səfərli, Rza İsfəndiyarlı və başqaları müəllimlikdən
səhnəyə gəlmişdilər. Şəhərin ən yaxşı məhəllə teatrını isə orta
məktəbin yuxarı siniflərində oxuyan Əkrəm Həsənov yaratmışdı.
Bu teatrlara avadanlıq - pərdə, xalça, stol və s. evlərdən gətirilirdi.
Dövlət teatrı da bəzi zəruri əşyalar - tüfəng, tapança və s. verərdi.
Tamaşalar isə məhəllə sakinlərinin alqışları ilə qarşılanırdı.
Müharibə hər şeyi alt-üst etdi. Lakin Naxçıvan teatrı öz fəaliyyətini
dayandırmadı. Dövrün tələbinə uyğun əsərlərlə xalqı ruhlandırdı.
Müharibədən sonra mən 1945-ci ildə Naxçıvan ikiillik Müəllimlər İnstitutuna qəbul olundum. Burada Məmmədcəfər Turabov
adlı müharibədən yeni qayıtmış bir müəllim kitabxana müdiri işləyirdi. Onun müavini Məmmədtağı Əhmədov da cəbhədən yaralı
-265-

qayıtmışdı, kitabxanaçı isə Gülnar adlı tatar qızı idi. Gülnar Krım
cəbhəsində Seyidəli adlı naxçıvanlı bir gənclə evlənmiş, sonra da
Naxçıvana gəlmişdi (Seyidəli akademik Nadir Seyidovun böyük
qardaşı idi). Bu üç əməkdaş kiçik institutda zəngin kitabxana yaratmaq üçün böyük fədakarlıq göstərir, bundan başqa müxtəlif
ədəbi-mədəni tədbirlər keçirirdilər. Onların iştirakı ilə bədii əsərlərin
müzakirəsi, disputu maraqla başa çatardı. Az sonra M.Turabovu
və Gülnarı həbs etdilər. Deyirdilər ki, onlar alman əsirliyində
olub, vətənə xəyanət etmişlər. Məmmədtağı müəllim isə öz işini
ləyaqətlə davam etdirirdi. Bizə Naxçıvanın ən savadlı müəllimləri
– Lətif Hüseynzadə, Abbas Əsgərov, Əli Hüseynov və başqaları
dərs deyirdilər. S.Vurğunun 40 illik yubileyinə hazırlaşırdıq. Mənə
“Vaqif” dramı mövzusunda məruzə etmək tapşırılmışdı. Mən əsərə
dəfələrlə tamaşa etsəm də, bütün əsəri əzbər bilsəm də, özünü
oxumamışdım. Çünki hələ çap olunmamışdı. Əli Hüseynov mənə
dedi ki, teatra - Həmzəyevin yanına get. De ki, Əli müəllim məni
göndərib, “Vaqif” əsərini al oxu. Həmzəyev məni nəzakətlə qəbul
etdi. Əsərin makinada yazılmış nüsxəsini mənə verdi. Ayrı-ayrı
səhifələrdə İ.Həmzəyevin qələmlə yazılmış çoxlu qeydləri vardı.
Kitabxanada belə məsləhət gördülər ki, rəsmi həssədən, yəni
mənim çıxışımdan sonra Vaqiflə Qacarın qarşılaşdığı səhnəni də
göstərək. Məmmədtağı müəllim bizi hazırlaşdırdı. Mən Vaqif,
sinif yoldaşım, sonra Moskva Dövlət Universitetini bitirib professor
olmuş mərhum Nadir Bəhramov Qacar rolunda öz paltarlarımızda
çıxış etdik.
Mən müharibədən sonrakı illərdə teatr tamaşalarına daha
həvəslə gedir, rejissor və rəssam işinə, aktyor oyununa qiymət
vermək istəyirdim. Lakin bu illərdə teatrda faciəli bir hadisə baş
verdi. Müharibə qurtarandan az sonra Naxçıvana bir kazak diviziyası
yerləşdirilmişdi. Qələbədən məst olmuş əsgərlər şəhərdə özlərini
azğın aparır, bazarda mal alıb pulunu istəyənləri döyüb təhqir
edir, gecələr həyət qapılarını çıxarıb yandırırdılar. Şəhərin yeganə
kinoteatrı gənclərin əsas əyləncə yeri idi. Cavanlar seansarası fa-266-

silələrdə müğənnilərə qulaq asır, rəqs edir, vaxtlarını şən keçirirdilər.
Müharibədən sonra xalqın belə əylənməyə haqqı var idi. Lakin
kazak zabitləri buna imkan vermir, oynayanları döyür-söyürdülər.
Buna cavab verildikdə isə silahla təhdid edirdilər. Ona görə biz
çox zaman axşamlar kinodan aralı olan bağda gəzərdik. Bir axşam
kazaklar bağa gəldilər. XX əsrin ilk illərində tikilmiş teatr binası o
vaxt bağda yerləşirdi. Bir dəstə silahlı əsgər tamaşa gedən salona
girib əvvəlcə havaya güllə atmış, sonra isə bir nəfər işçini vurub
öldürmüşdülər. Tamaşa pozulmuş, artistlər və tamaşaçılar pərənpərənə düşmüş, hərə bir tərəfə qaçmışdı. Teatrda inzibatçı işləyən
Sultan Qədimov adlı gənc kazakların bu hərəkətinə etiraz etdikdə
onu döymək istəmişlər. (Sultan Qədimov müharibədən əvvəl bizim
idman müəllimimiz idi. Tərbiyəli, lakin olduqca cəsarətli adam,
yaxşı idmançı idi. 1941-ci ildə müharibədən bir ay əvvəl CulfaNaxçıvan arasında keçirilən 42 km. 194 metrlik marafon qaçışında
iştirak etmişdi. Müharibədən qayıtdıqdan sonra axşamlar teatrda
işləyirdi). Sultan müəllim onlara müqavimət göstərdikdə onu zorla
maşına mindirib aparmış və milisə vermişdilər ki, guya xuliqanlıq
edib. Ona görə də məhkəməyə verib 8 il həbsə məhkum etdilər.
Bir neçə ildən sonra həbsdən qayıtdı və pedaqoji fəaliyyətini
davam etdirdi.
Bu məsələ ilə əlaqədar Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin komandanı
marşal Tolbuxin və Azərbaycanın rəhbəri M.C.Bağırov Naxçıvana
gəldilər. Təcili olaraq kazak diviziyasını Naxçıvandan və Bakıdan
çıxardılar. Mən müharibə dövründə ordu ilə insident görməmişdim.
Lakin indi belə bir xoşagəlməz hadisə baş vermişdi.
1947-ci ilin sentyabrında mən təhsilimi davam etdirmək üçün
Bakıya getdim. Bakıda oxuduğum illərdə də (1947-1952) teatrın
qızğın həvəskarı idim. Bütün teatrlara gedərdim. Akademik Dram
Teatrı isə mənim ən çox sevdiyim sənət ocağı idi. Burada tamaşaya
qoyulan bütün əsərlərə böyük həvəslə dəfələrlə baxmışam. Ə.Ələkbərov, S.Ruhulla, İ.Dağıstanlı, İ.Osmanlı, M.Sənani, A.Gəraybəyli,
K.Ziya, H.Salayev, M.Davudova, H.Qurbanova, L.Bədirbəyli kimi
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böyük korifeylərin ifa etdiyi rollara baxmağı özüm üçün xoşbəxtlik
hesab edirəm.
Naxçıvana qayıtdıqdan sonra yenə də müntəzəm olaraq tamaşalara gedər, müzakirələrdə çıxış edərdim. Uzun illər Naxçıvan
teatrının bədii şurasının üzvü kimi tamaşaya qoyulan əsərlərin seçilməsində və hazırlanmasında yaxından iştirak etmişəm. Biz daha
çox yerli müəlliflərin əsərlərinə üstünlük verirdik. H.İbrahimov,
H.Razi, M.Ə.Tarverdiyev, Ə.Yusifli, H.Fətullayev, Ə.Qəmbər,
R.Muxtar və başqa yerli müəlliflərin əsərləri Naxçıvan teatrında
müntəzəm olaraq oynanılırdı.
Naxçıvan teatrının İ.Həmzəyev, İ.Musayev, Ə.Haqverdiyev,
M.H.Mirişli, M.Quliyev, B.Qələndərli, F.Əlixanova, X.Qazıyeva,
Z.Həmzəyeva kimi sənətkarları ilə yaxın dostluğum olub. Bu sənətkarlar Naxçıvan teatrı üçün böyük tapıntı idi. Onlarla söhbət
etmək, onları dinləmək nə qədər də maraqlı idi.
İ.Həmzəyevin Abbas, Vaqif, Yaşar, Qaçaq Nəbi, Qatır Məmməd,
Şeyx Sənan, İsa Musayevin Otello, Süleyman, Vaqif, Eldar, Elxan,
M.H.Mirişlinin Kərəmov, Ə.Haqverdiyevin Vəli, F.Əlixanovanın
musiqili əsərlərdə baş rollarda çıxışı, Z.Həmzəyevanın Almaz,
Sevil, Firəngiz, Sara rollarında təkrarsız ifaları Naxçıvan teatrının
salnaməsinə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Z.Həmzəyeva Azərbaycanda
yeganə sənətkardır ki, Vaqif rolunu ifa etmiş bütün ustad aktyorlarla
– İ.Həmzəyev, İ.Musayev, Ə.Ələkbərov, K.Ziya, İ.Dağıstanlı,
H.Salayev, M.Haşımlı ilə tərəf-müqabil olmuşdur. İ.Həmzəyev və
Z.Həmzəyevanın övladlarından biri Nizami Həmzəyev də uşaqlıqdan
aktyorluğa həvəs göstərirdi. Bakıda İncəsənət İnstitutunu bitirdikdən
sonra Naxçıvan teatrında bir neçə il istedadlı aktyor kimi çıxış
etdi, sonralar isə 9 ildən artıq Naxçıvan MR Mədəniyyət naziri
kimi yenə də teatrla əlaqədə oldu. İ.Həmzəyev Naxçıvan teatrına
gənc istedadlar cəlb etmək işinə də həmişə diqqət verirdi. Onun
teatra cəlb etdiyi gənclərdən Aydın Şahsuvarov, İbrahim Bənəniyarlı,
Müzəffər Səfərov və başqaları qabiliyyətləri və zəhmətsevərlikləri
hesabına yüksək sənət uğurları qazandılar.
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50-ci illərin sonu, 60-cı illərin əvvəllərində elmi işimlə
əlaqədar tez-tez Bakıya gedərdim. Abbas Zamanov məni Naxçıvan
teatrının inkişafında böyük xidmətləri olmuş Əli Xəlilovla tanış
etdi. Əli Xəlilov vaxtilə mənim atamla bir yerdə pedaqoji texnikumda
müəllim işləmiş, həm də Naxçıvan teatrının direktoru olmuşdu.
Əli Xəlilov olduqca söhbətcil, səmimi, sadə bir şəxs idi. Mən hər
dəfə Bakıya gedəndə mütləq onunla görüşərdim. Axşaçağları dənizkənarı parkda olardı. İndiki kukla teatrının yanındakı çayxanada
vaxtını keçirərdi. Ətrafında da çoxlu naxçıvanlı olardı. O illərdə
Bakıda yaşayan az sayda naxçıvanlıların ağsaqqalı idi. Hamısının
ünvanı, telefon nömrəsi Əli dayıda var idi. (Hamı ona Əli dayı
deyə müraciət etdiklərindən mən də belə deyirdim). Naxçıvanın
görkəmli nəsillərinə mənsub həkim Əsgər Kəngərli, məşhur
Naxçıvan qazisi Şeyx Kərimin oğlu həkim Bağır Qazıyev və
başqaları ilə də Əli dayının yanında tanış olmuşam. (Mənim ata
babam Hacı Molla Hüseyn gənc yaşlarında Şeyx Kərimlə birlikdə
İraqda ali ruhani təhsili almışdılar. Babam XX əsrin ilk illərində
cavan yaşlarında dünyasını dəyişsə də, iki ailə arasındakı dostluq
münasibəti davam etmişdir. Atam 1921-ci ildə Naxçıvana işləməyə
gələndə bir neçə ay Şeyx Kərimin evində qonaq qalmışdı. Şeyx
Kərim 1937-ci ildə repressiya qurbanı oldu. Atam onun böyük din
alimi olduğunu deyərdi). Şeyx Kərimin böyük qızı Zəhra xanım
Qazıyeva Azərbaycanda tanınan həkim idi. Dəfələrlə SSRİ Ali
Sovetinə deputat seçilmiş, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq
görülmüşdü. Keçən əsrin 80-ci illərində Bakıda “leçkomissiya”
deyilən xəstəxanada tanış olduq. Həyat yoldaşım Validə xanımla
qohum olduqları aydın oldu. Atamı uşaqlıqdan tanıdığını dedi.
Sonralar Naxçıvanda bir neçə dəfə bizdə qonaq oldu.
Əli dayı məni bir gün görkəmli sənətkar, xalq artisti, Dövlət
mükafatı laureatı, professor Rza Təhmasiblə tanış etdi. 1964-cü il
idi. Rza müəllimi hamı kimi mən də tanıyırdım. Qardaşı professor
Məmmədhüseyn Təhmasib universitetdə müəllimim olmuşdu.
Yaxın münasibətimiz var idi. Rza Təhmasib də hərdən Əli dayının
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çay məclislərində iştirak edər, maraqlı söhbətlərlə dinləyicilərdə
xoş təəssürat oyadardı. Bir gün məndən Naxçıvana nə vaxt gedəcəyimi soruşdu. Mən “2-3 gündən sonra gedəcəyəm”,- dedim.
Vədələşdik. Sabahı Əli dayının yanında mənə 2 zərf verdi. Dedi
ki, zərfin biri sənindir. Oxuyarsan. İkincisini isə Vilayət Partiya
Komitəsinin I katibi H.İbrahimova çatdırarsan.
Mən evdə zərfi açdım. Rus dilində makinada H.İbrahimovun
adına yazılmış məktub idi. Əli dayının Naxçıvan teatrının inkişafındakı rolundan danışılır. Sonda isə H.İbrahimovdan xahiş edirdi
ki, onun xidmətlərinin qiymətləndirilməsinə köməklik etsin.
Əli Xəlilov “Naxçıvan teatrının tarixi” adlı kitab (1964) yazmışdı. Onun da bir nüsxəsi bizim zərflərə qoyulmuşdu. Mən Naxçıvanda H.İbrahimova ünvanlanmış məktubu o zaman Vilayət
Partiya Komitəsində şöbə müdiri işləyən yazıçı dostum hörmətli
Hüseyn müəllimə (jazıçı Hüseyn İbrahimov – F.X.;F.C.) verdim.
Bir-iki gündən sonra Hüseyn müəllim mənə zəng vurub H.İbrahimovun mənimlə görüşmək istədiyini bildirdi. O zamanlar mən
tez-tez yubileylərdə çıxış edərdim. Məni tanıyırdı. Onun kabinetinə
getdim. Məni hörmətlə qarşıladı. Məndən Əli dayı haqqında əlavə
məlumatlar öyrənmək istəyirdi. Mən Əli dayının tərcümeyihalından bildiklərimi dedim. Əli dayı atamın yaxın dostu, mənim
müəllimim Əsəd Cəfərlinin dayısı idi. Naxçıvan teatrında uzun
illər aktyor, rejissor, uzun müddət direktor vəzifəsində işləmişdi.
Əsl sənəti diş texniki idi.
“Naxçıvan teatrının tarixi” adlı kitabı isə qiymətli əsərdir.
H.İbrahimov dedi ki, Əli dayı daha yüksək ada layiqdir. Lakin biz
ona ancaq “Naxçıvan MSSR əməkdar artisti” fəxri adı verə bilərik.
Mən Əli dayı və Rza Təhmasibin adından minnətdarlığımı bildirdim.
Az sonra qəzetlərdə bu barədə fərman oxudum. Əli dayı bir neçə
il sonra M.Təhmasibin ssenarisi əsasında çəkilmiş “Onu bağışlamaq
olarmı” filmində primus ustası rolunda çəkilərək böyük şöhrət qazanmışdı.
1965-ci ilin iyun ayında Bakıda Naxçıvan mədəniyyəti günləri
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keçirilirdi. Mən də nümayəndə heyətinin tərkibində idim. Ali
məktəblərdə, fabrik-zavodlarda, Sumqayıt və Neft daşlarında
olduq. Mən çıxış edirdim, sonra isə bədii hissə olurdu. Naxçıvan
teatrı da K.Ağayevanın “Məhsəti”, H.Razinin “Odlu diyar”, C.Əmirovun “Sahil əməliyyatı” əsərlərini Bakı tamaşaçılarına göstərirdi.
Görkəmli sənətşünaslar, o cümlədən professor C.Cəfərov Naxçıvan
teatrının sənətkarlıq uğurlarını yüksək qiymətləndirdilər.
1969-cu ildə Naxçıvan teatrı Gürcüstanın azərbaycanlılar yaşayan Borçalı bölgəsinə qastrola getmişdi. O zaman Naxçıvan
MR-nın mədəniyyət naziri olan yaxın dostum İsa Məmmədov
məni də özü ilə bərabər Tiflisə apardı. Borçalıya gedib Naxçıvan
aktyorlarının tamaşalarına baxdıq. Xalqın onları necə yüksək səviyyədə qəbul etməsindən qürur duyduq.
Sonrakı illərdə də Naxçıvan teatrı ilə əlaqəni kəsməmişəm.
Tamaşaya qoyulan bəzi tamaşalara – “Onlar dörd nəfər idilər”,
“İtirilən sağlıq”, “Üfüqlər qızaranda”, “Haray səsi”, “Kəndçi qızı”,
“Atabəylər” əsərlərinin səhnə təcəssümü ilə bağlı resenziya yazıb
“Şərq qapısı” və “ Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetlərində çap etdirmişəm.
Yadımdadır, 1971-ci ildə müəllimim və dostum professor
Abbas Zamanov Naxçıvana gəlmişdi. Naxçıvan teatrı M.F.Axundzadənin “Hacı Qara” komediyasını hazırlamışdı. Abbas müəllimlə
ilk tamaşaya getdik. Abbas müəllim rejissor işinə və aktyorların,
xüsusən istedadlı sənətkar Zemfira Əliyevanın oyununa heyran
olmuşdu. Tamaşadan sonra yaradıcı heyəti təbrik etdi. Zemfira
xanımı xüsusi olaraq qeyd etdi. Bakıya qayıtdıqdan sonra öz təəssüratını mətbuatda çap etdirdi. Zemfira xanımla yanaşı, sonralar
xalq artisti adına layiq görülən Sofya Hüseynova və Roza Cəfərxanovanın da uğurlarını qeyd etmək istəyirəm.
1960-cı illərdə Naxçıvan teatrında baş rejissoru işləyən Baxşı
Qələndərlinin fəaliyyətini də qeyd etmək lazımdır. Sankt-Peterburqda
ali teatr təhsili almış, uzun illər İrəvan Azərbaycan teatrında
rejissorluq etmiş görkəmli sənətkarın Naxçıvana gəlişi teatrsevərlər
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üçün böyük hadisə idi.
1970-1980-ci illərdə Naxçıvan teatrında Vəli Babayev, Vaqif
Əsədov, Əliqismət Lalayev kimi gənc rejissorlar teatra yeni nəfəs,
yeni ruh gətirdilər. Onların müasir teatr haqqında təzə düşüncələri
olduqca faydalı idi. Son illərdə Kamran Quliyev, Həsən Ağasoy,
Rza Xudiyev, Nəzakət Xudiyeva, Yasəmən Ramazanova, Bəhruz
Haqverdiyev, Vidadi Rəcəbli və başqa gənc sənətkarların uğurları
Naxçıvan teatrının şöhrətini daha da artırmışdır.
Şərəfli tarixə malik olan Naxçıvan teatrı indi, müstəqillik
dövründə milli dramaturgiyamızın gözəl nümunələri ilə yanaşı
dünya klassiklərinin ölməz əsərlərini tamaşaya qoyur, qonşu
ölkələrə qastrol səfərlərinə gedir, vətənimizin tarixini, xalqımızın
zəngin mədəniyyətini ləyaqətlə təmsil edir, qədim Naxçıvan
diyarının şöhrətini daha da artırır.
2008.
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İZAH və QEYDLƏR
MƏQALƏLƏR
R.NƏCƏFOV. Cəlil Məmmədquluzadə və Azərbaycan səhnəsi
Əsər 1937-ci ildə C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr
Muzeyi üçün yazılımışdır. Muzeyin direktoru Ə.Şərifovun Naxçıvan
Dövlət Dram Teatrının direktoruna göndərdiyi 13 mart 1937-ci il
tarixli 43 nömrəli məktubundan (rusca yazılan bu məktubun surəti
Naxçıvan MR DA-da saxlanılır. (F.50, siy.1., sax.vah.19, vər.23.)
məlum olur ki, muzey bu əsəri kitabça şəklində çap etməli imiş.
Məktubun mətni belədir: “Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının direktoruna. Teatrın direktoru Qasım Əliyev və baş rejissoru Həsən
Ağayevin dəfələrlə verdikləri vədlərə baxmayaraq, Azərbaycan
Dövlət Teatr Muzeyi yoldaş Nəcəfovun (Rzaqulu Nəcəfov nəzərdə
tutulur – F.X.) 1936-cı ilin avqust ayında Naxçıvanda olarkən
göstərişi üzrə teatr tərəfindən hazırlanan Naxçıvan teatrının tarixinə
aid fotoşəkilləri almamışdır. Təcili lazım olduğunu nəzərə alaraq
xahiş edirik, göstərilən fotoşəkillərin göndərilməsi işini sürətləndirəsiniz. Belə ki, muzey Naxçıvan teatrının yaranması və inkişafına
həsr olunan xüsusi əsərin çapına başlayır.”
Əsər o zaman çap olunmamışdır. Onun latın əlifbası ilə
makina nüsxəsi C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyindədir (inv.№ 3176). İlk dəfə professor A.Zamanovun redaktorluğu
ilə nəşr olunan “Cəlil Məmmədquluzadə. Məqalələr və xatirələr
məcmuəsi” kitabında (Bakı: Azərbaycan SSR EA-nın nəşriyyatı,
1967,.s.71-102.) çap edilmişdir. Burada cüzi ixtisarla verilir.
1.1937-ci il nəzərdə tutulur. Naxçıvan MR DA-da həmin ildə
Naxçıvan teatrının 50 illik yubileyinin keçirilməsini təsdiq
edən heç bir sənədə rast gəlmədik.
2.1887-ci ildən əvvəl də Naxçıvanda teatr tamaşaları göstərilmişdir.
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3. Son tədqiqatlar qəti sübut edir ki, C.Məmmədquluzadə 1869-cu
ildə anadan olmuşdur. (Bax: İ.Həbibbəyli. Cəlil Məmmədquluzadə
nə vaxt anadan olmuşdur? “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti , 20
aprel 1990).
4.Səhvdir. Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsi
1879-cu ildə təşkil edilmişdir.
5.Müəllif yanılır. A.O.Çernyayevski 1879-cu ilin yazında Naxçıvanda
olmuş, 10 nəfər yeniyetmənin adını valideynlərinin razılığı ilə
oxumağa aparılanların siyahısına yazmış, bunlardan yeddisinin
yaşı çatmadığı üçün yalnız üçünü- Əliməmməd Xəlilov, Əsgər
Şeyxhəsənov və Ələkbər Süleymanovu seminariyaya qəbul
etdirə bilmişdir (Bax: İ.Həbibbəyli. C.Məmmədquluzadə: mühiti
və müasirləri. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı,. 1997,
s.75).
6.Bax: 2-ci qeydə.
7.Həmin küçə sovet dövründə “Oktyabr küçəsi” adlandırılmış,
hazırda isə Afiyəddin Cəlilovun adını daşıyır.
8.Ə.Xəlilov “Naxçıvan teatrının tarixi” kitabında (Bakı, 1964,
s.12.) Hacı Nəcəf .Zeynalovun evinin əvəzinə səhvən başqa binanın şəklini oxuculara təqdim etmişdir.
9.1937-ci il nəzərdə tutulur.
10.Məqalənin makina nüsxəsində (səh.19) R.Nəcəfovun xətti ilə
belə bir qeyd vardır: “Fayfinin kim olduğu haqqında doğru məlumat hələ ki, əldə edilməmişdir”.
11.Teleqramın arxivdə saxlanılan fotosurətində bu sözün sonunda
“te” hərfi yoxdur.
12.Hazırda həmin sənədin Naxçıvan MR DA-da fond və saxlama
vahidinin yeni nömrəsi belədir: f.26, siy.1, iş 212.
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13.Raportda biletlərin qiyməti göstərilməmişdir.
14.Raportun Naxçıvan MR DA-da mühafizə olunan orijinalında
adları göstərilən şəxslərin soyadı yoxdur. Şəhər deputatının
soyadı isə “Starı” kimi göstərilmişdir.
15.Hazırda “Təbriz” mehmanxanasının qarşısında yerləşən və
qədim abidə sayılan İsmayıl xan hamamı bərpa edilmiş və
“Çay evi” kimi fəaliyyət göstərir.
16.Mirzə Cəlil Nehrəmdə 1890-1897-ci illərdə cəmi yeddi il işləmişdir.
17.Həmin məktəbin açılması barəsində ilk məlumat verən yazılardan
biri “Əxtər” qəzetinin (İstambul) 1885-ci il tarixli 20-ci
nömrəsində dərc olunan “Məktəbi-tərbiyeyi-Nəxçivan” adlı
məqalədir.
18.C.Məmmədquluzadə sonuncu dəfə Naxçıvanı 1901-ci ilin əvvəllərində tərk etmişdir.
19.Palantuman Məsmə Naxçıvanda Şahab məhəlləsində yaşamış,
çıxıqçılıqla məşğul olmuşdur.
20.”Kaspi” qəzetinin 7 fevral 1902-ci il 31-ci nömrəsində verilən
məlumata görə həmin lüğət 30.000 sözdən ibarət olmuşdur.
21.Ətək yazısında R.Nəcəfovun belə bir qeydi vardır: “Bu lüğətin
əlyazısı 1934-cü ilə kimi Naxçıvanda oğlu Əliqulu Sultanovda
imiş. Həmin ilin yayında buraya elmi komandirovkaya gəlmiş
şərqşünas Nikolay Smirnov Əliqulu ağagildə qonaq olarkən bu
əlyazmasını götürür və istifadə etmək üçün özü ilə Tiflisə
aparır. Lakin bu lüğəti indiyə kimi nə eyləmiş, nəşr və istifadə
etmişmi, ya yox? – bu xüsusda Əliqulu ağaya hələ məlumat
verməmişdir”.

-275-

22.Ətək yazısında R.Nəcəfovun belə bir qeydi vardır: “1894-cü
ildə şəhər sənətkarlarından Kəblə Əsəd Dəmirçi Abdulla oğlunun
(doktor Ələsgər və Heydər İsmayılovların dayısı) axırda cana
yetişib desyatnik (aşağı polis xidmətçisi) Muradverdi Tarverdiyevin günün günorta çağında bazarda tapança ilə vurub öldürməsi bu hadisələrdən sayıla bilər”.
23.Ətək yazısında R.Nəcəfovun belə bir qeydi vardır: “Bu əlyazmalardan üç nüsxəsi mövcud olduğu bizə şəxsən məlumdur.
Bir nüsxəsi Həmidə xanım tərəfindən Azfana verilmiş, bir
nüsxəsi hal-hazırda Dövlət Kino İdarəsinin rejissorlarından
Qulu Şeyxovdadır, bir nüsxəsi də bizdə idi, lakin 1931-ci ildə
Bakıda Füzuli küçəsində yaşayarkən təsadüfi yanğın zamanı
başqa kitablarımızla bir yerdə yanıb tələf oldular.”
24.Qala- Şuşa şəhərinin xalq arasında işlədilən adıdır.
25.”Açıq söz” qəzetinin 1917-ci il 2 iyun tarixli nömrəsində
“Ölülər”in Naxçıvanda oynanılması xəbərindən görünür ki,
həmin tamaşa 1917-ci ilin may ayının axırlarında olmuşdur.
26.Həmin bina 1951-ci ildə yanğın nəticəsində dağılıb məhv olmuşdur.
27.Ə.Xəlilovun öz yazdığına görə, o, bu tamaşada Mir Bağır ağa
rolunu oynamışdır.
28.Müəllif yanılır. Naxçıvan teatrına Türk (Azərbaycan – F.X.)
Dram Teatrı adı Naxçıvan SSR Xalq Komissarlığı Sovetinin
1922-ci il 21 yanvar tarixli (protokol № 5.) qərarı ilə verilmişdir.
(bax: Naxçıvan MR DA f.40, siy.1, sax.vah.9, vər.3.)
Ə.NƏCƏFZADƏ (Qəmküsar). sənayeyi-nəfisə
İlk dəfə Bakıda çıxan “Günəş” qəzetinin 26 dekabr 1910-cu
il tarixli nömrəsində “Bizə yazırlar. Culfadan. “Sənayeyi-nəfisə”
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başlığı ilə dərc edilmişdir.
1.Ərəbcədən tərcüməsi: Ən yaxşı insan odur ki, insanlara xeyri
dəysin.
F.XƏLİLOV. İlk tamaşanın tarixi
İlk dəfə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 23 avqust 1975ci il tarixli nömrəsində dərc edilmişdir.
1-2. 1887-ci ildən əvvəl də Naxçıvanda teatr tamaşalarının
göstərilməsi haqqında məlumatlar vardır.
Q. MƏMMƏDLİ. Tələsik nəticə çıxarmayaq
İlk dəfə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 23 avqust 1975ci il tarixli nömrəsində dərc edilmişdir. F.Xəlilovun “İlk tamaşanın
tarixi” məqaləsinə cavabdır. Məqalədən əvvəl readaksiyanın belə
bir qeydi vardır: “Redaksiya teatr tariximizlə müntəzəm məşğul
olan Q.Məmmədlini F.Xəlilovun məktubu ilə tanış etmişdir.
Aşağıda onun qeydlərini veririk”.
1.Tamaşa göstərmək üçün icazə teleqramının əldə olması hər
hansı bir tamaşanın göstərilməsini təsdiq edən fakt deyil.
2.Professor A.Zamanovun R.Nəcəfovun məqaləsindəki nöqsanları
islah etməsinin 1883-cü ildə Naxçıvanda tamaşa göstərilibgöstərilməməsi məsələsinə aidiyyatı yoxdur.
F.Xəlilov. Naxçıvanda ilk teatr tamaşaları
İlk dəfə “Sovet Naxçıvanı” qəzetinin 25 noyabr 1986-cı il
tarixli nömrəsində dərc edilmişdir.
M.ATAYEV. Hansı fakta inanmalı?
İlk dəfə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 10 iyun 1983-cü
il tarixli nömrəsində dərc edilmişdir.
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1.1967-ci il olmalıdır.
2.1937-ci il olmalıdır.
3.1850-1855-ci illər olmalıdır.
4.Teleqramda Fayfinin inspektor olması göstərilmir.
5.Həmin sənədlər tapılmışdır. (bax: bu topludakı “Sənədlərin dili
ilə” məqaləsinə) Sənədin fotosurəti də oxuculara çatdırılmışdır.
(Bax: Naxçıvan teatrının salnaməsi 1883-2008. Naxçıvan, 2010,
s.41.)
6.”Görünməyən şal” vodevili V.Mədətovundur.
7-8.F.Xəlilovun “Sovet Naxçıvanı” qəzetinin 25 noyabr 1986-cı il
tarixli nömrəsində dərc edilən “Naxçıvanda ilk teatr tamaşaları”
adlı məqaləsində “Novoye obozreniye” qəzetinin 31 mart və
10 noyabr 1884-cü il tarixli nömrələrindəki məlumatı ətraflı
şəkildə şərh olunmuşdur.
F.XƏLİLOV, F.CƏFƏROV. sənədlərin dili ilə
İlk dəfə “Sovet Naxçıvanı” qəzetinin 17 iyul 1986-cı il, sonra
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 26 dekabr 1986-cı il tarixli
nömrələrində dərc edilmişdir.
Ə.XƏLİLOV. “Ölülər” Naxçıvan səhnəsində
Bu yazı müəllifin 1964-cü ildə Azərbaycan Teatr Cəmiyyyəti
tərəfindən çap olunan “Naxçıvan teatrının tarixi” kitabından bir
hissədir.
1.R.Təhmasibin yazdığına görə, Kərbəlayi-Fatmanı Teymur
Qasımov, Nazlını Əsəd Muradov, Q.Məmmədlinin fikrincə isə,
Nazlını Teymur Qasımov, Kərbəlayi-Fatmanı Qurbanəli Abbasov,
Hacı Baxşəlini Məcid Mahmudov oynamışlar.
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Q.MƏMMƏDLİ.. “Ölülər” ilk dəfə Bakıda oynanılmışdır
İlk dəfə “Bakı” (axşam) qəzetinin 3 avqust 1965-ci il tarixli
nömrəsində dərc edilmişdir.
1.Səhvdir. Həmin tamaşa Naxçıvanda 1917-ci ilin may ayının
axırlarında oynanılmışdır.
R.TƏHMASİB. “Ölülər” Naxçıvanda
İlk dəfə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 10 iyun 1967-ci
il tarixli nömrəsində dərc edilmişdir.
1. Şuşada “Ölülər”in birinci oxunuşu 1909-cu ildə yox, 1913-cü
ilin yayında olmuşdur.
2. Ə.Xəlilov Mir Bağır ağa rolunu oynamışdır.
3. Müəllif şair və müəllim M.C.Mirzəyev haqqında o vaxt xalq
arasında yayılan aşağıdakı söhbətə işarə edir:”Məhərrəmlik
günlərinin birində M.C.Mirzəyev (Şürbi) möhkəm içir və bir
buzova da zorla araq içirdərək onu kefləndirir. Sonra buzovu
faytona mindirib Naxçıvan məscidinin qarşısına gətirir. Buzovu
faytondan düşürüb məscidə sürümək istəyir.”
Bir daha “Ölülər” haqqında
(Q.Məmmədlinin məktubu və R.Təhmasibin ona cavabı)
İlk dəfə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 18 noyabr 1967-ci
il tarixli nömrəsində dərc olunmuşdur. Redaksiyanın xüsusi
qeydində yazılır: ”Qəzetimizin bu ilin 10 iyun tarixli 23-cü nömrəsində professor R.Təhmasibin ““Ölülər Naxçıvanda” adlı məqaləsi
dərc olunmuşdur. Bununla əlaqədar yazıçı-ədəbiyyatşünas Q.Məmmədli redaksiyamıza məktub yazmışdır. O, “Ölülər”in 1915-ci
ildə Naxçıvanda oynanılması faktının doğruluğuna şübhə etdiyini
bildirirdi. Biz Q.Məmmədlinin məktubunu R.Təhmasibə göndərib
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bu barədə mülahizələrini söyləməyi xahiş etdik”.
1. Həmin monoqrafiya çap olunmamışdır.
2. “Naxçıvan məişətindən” sərlövhəli bu xəbər Bakıda çıxan
“İqbal” qəzetinin 28 iyul 1913-cü il tarixli nömrəsində dərc
edilmişdir.
3. Nazlı Tahirova. Azərbaycan SSR əməkdar müəllimi. Naxçıvanda
50 ildən artıq xalq maarifi sahəsində çalışmışdır.
4. Azərbaycan Respublikası Siyasi Partiyalar və İctimai Hərəkatlar
Arxivində (f.95, siy.1, sax.vah.36, vər.13) “Dram dərnəyi üzvləri
və Naxçıvanda qadınlar teatrlarında (yəqin ki, tamaşalarında
olmalıdır – F.X.) iştirak edən həvəskar qadınların siyahısı”
saxlanılır. Sənəd 1924-cü ilə aiddir. Siyahıda adları göstərilən
azərbaycanlı qadınlar bunlardır: Laləzər Zamanbəyova, Rübabə
Sadiqova, Güllər Ənnağıyeva, Küşvər Xudatova, Əminə
Bağırova, Qəşəng Kəngərli, Bulqeyis Əliyeva, Səmənnaz
Əliyeva, Tükəzban Mahmudova, Səkinə Qurbanova, Şahxanım
Musayeva, Xanım Süleymanova, Ənvər Rzayeva, Məsmə Köçəliyeva, Züleyxa Mustafayeva, Canı Qasımova, Xanım Əliyeva,
Fatma Rzayeva və Həlimə Bağırova.
5. Bu tamaşa 1921-ci ildə oynanılmışdır.
6. Hörmətli professor “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 8 avqust
1964-cü il tarixli nömrəsində dərc etdirdiyi “Şmaqa-Mirişli”
adlı məqaləsində bu fikri inkar edən aşağıdakı sözləri yazmışdır:
“...1916-cı ilin sonları idi. Təməl daşları C.Məmmədquluzadə
tərəfindən qoyulmuş Naxçıvan Dram Teatrının truppasına şair
Əliqulu Qəmküsar və mən rəhbərlik edirdik. “Ölülər” tamaşasını
hazırlamaq istəyirdik. Başqa rollar bölünmüşdü. Lakin Nazlı
rolunu oynamağa adam tapa bilmirdik. O zaman qızların
səhnəyə çıxması çox çətin idi. Rola münasib oğlan tapmaq da o
qədər asan iş deyildi. Biz məktəbləri, tanış adamların evlərini
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gəzir, aktyor axtarırdıq. Bir gün səhər ali-ibtidai məktəbinə
getdik. Oradakı uşaqlar içərisində Mirhəsən nəzərimi cəlb etdi.
Biz əvvəlcə məktəbin müdiri ilə, sonra Mirhəsənin ata-anası
ilə danışdıq. Çox keçmədi ki, Mirhəsən Nazlı rolunu hazırladı
və müvəffəqiyyətlə oynadı...”
Ə.ŞƏRİF. Yenə “Ölülər” haqqında
İlk dəfə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 2 mart 1968-ci il
tarixli nömrəsində dərc edilmişdir.
A.ZAMANOV. 33 il sonra
İlk dəfə “Şərq qapısı” qəzetinin 10 dekabr 1971-ci il tarixli
nömrəsində dərc olunmuşdur. Məqalə müəllifin “Sabir bu gün”
kitabına da (Bakı: “Gənclik” nəşriyyatı, 1985,s.309-311) daxil
edilmişdir.
1.Müəllif yanılır. M.F.Axundzadənin “Hacı Qara” komediyası
Naxçıvan teatrında 1949 və 1954-cü illərdə də tamaşaya qoyulmuşdur.
(bax: “Şərq qapısı” qəzeti, 14 dekabr 1949-cu il və Naxçıvan
teatrının salnaməsi -1883-2008, Naxçıvan2010, s.204)
L.HÜSEYNZADƏ. sabir və Naxçıvan teatrı
İlk dəfə “Şərq qapısı” qəzetinin 27 fevral 1962-ci il tarixli nömrəsində dərc edilmişdir.
1. 1962-ci il nəzərdə tutulur.
2. Naxçıvan teatrı 1938-ci ildən 1964-cü ilədək M.F.Axundovun
adını daşımışdır.
İ.HƏBİBBƏYLİ. Cəlil Məmmədquluzadə və Naxçıvan teatrı
İlk dəfə Naxçıvan MR Ali Məclisinin təsisçisi olduğu “Naxçıvan”
jurnalının 2008-ci il 17-ci nömrəsində (s.39-66) dərc edilmişdir.
Bəndlərdəki qeydlərin əksəriyyəti müəllifin özünə məxsusdur.
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1. N.Nərimanov. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Azərnəşr, 1974, səh. 242.
2. C.Məmmədquluzadə. Teatr konfransı. “Molla Nəsrəddin” jurnalı,
10 fevral 1928, № 6.
3. C.Məmmədquluzadə. Ədəbiyyat. “Şərqi-Rus” qəzeti, 4 fevral
1904, № 13.
4. C.Cəfərov. Azərbaycan teatrı. Bakı, 1974, s.26.
5. İ.Həbibbəyli. Baş Noraşen məktəbində tamaşa. ”Ədəbiyyat
qəzeti”, 4 mart 1994, № 10.
6. L.Hüseynzadə. Naxçıvan teatrı tarixindən. “İncəsənət” almanaxı,
Azərbaycan EA-nın nəşri, III c., Bakı, 1950, s.95
7. Z.Mehdizadə. A.O.Çernyayevskinin həyatı və pedaqoji fəaliyyəti.
Bakı: “Maarif”, 1983, s.21-22
8. C.Məmmədquluzadə. Əsərləri, 4 cilddə, IV cild (tərtib edəni və
izahların müəllifi İ.Həbibbəyli) Bakı. “Öndər nəşriyyat”, 2004,
s.103.
9. Yenə orada, s. 270.
10.Yenə orada, s. 103.
11.”Cadus”u “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” əsəri ilə eyniləşdirmək olmaz. Çünki Naxçıvan teatr həvəskarlarının xalq
məktəbləri inspektoru Ç.V.Lovalnikova göndərdikləri teleqramda
adı çəkilən “Cadus” kitabının 1948-ci ildə çap olunduğu göstərilir.
M.F.Axundzadənin “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah” komediyası isə 1852-ci ildə yazılmış, az sonra hissə-hissə Tiflisdə
çıxan “Kavkaz” qəzetində çap olunmuşdur – F.X.
12. İrəvan kişi gimnaziyasının şagirdlərinin təhsil göstəriciləri,
Ermənistan MDTA, fond 1, siy.3, q-51, vərəq 458-483.
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13. İrəvan Quberniyası Dairə Məhkəməsi prokurorunun köməkçisi
Eynəli bəy Sultanovun şəxsi işi. Ermənistan MDTA, fond 66,
siy. 1, Q- 1118, vərəq -2.
14. 1883-cü ildə Naxçıvanda hər hansı bir tamaşanın oynanılmasını
təsdiq edən heç bir sənəd hələlik əldə edilməmişdir – F.X.
15. Bax: Ələkbər Sultanovun şəxsi işi. Odessa Dövlət Arxivi,
fond 45, siy. 1, Q- 2342, vər. 6-10
16. C.Cəfərov. Əsərləri, I cild, Bakı, 1968, s.312.
17. Teatrın direktoru və bədii rəhbəri Ələkbər Qasımovun
quruluşunda həmin tamaşa Urmiya və İzmir şəhərlərində də
uğurla nümayiş etdirilmişdir – redaktorun qeydi.
18. Əli Qəhrəmanov. C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrı. Bakı, 2004, s..256.
F.CƏFƏROV. Naxçıvan teatrı 1920-1940-cı illərdə
İlk dəfə “Şərq qapısı” qəzetinin 28 fevral 2008-ci il və 12 aprel
2008-ci il tarixli nömrələrində hissə-hissə dərc edilmişdir.
C.VƏZİROV. Naxçıvan teatrı və Böyük Vətən müharibəsi
İlk dəfə “Sovet Naxçıvanı” qəzetinin 10 yanvar 1984-cü il,
sonra “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 4 may 1984-cü il tarixli
nömrəsində dərc edilmişdir. “Sovet Naxçıvanı” qəzetindəki mətn
verilir.
1. Bu hissə “Rza Bacıoğlu kimdir” sərlövhəsilə “Şərq qapısı” qəzetinin 14 fevral 1971-ci il tarixli nömrəsində dərc edilmişdir.
Məqalənin müəllifləri C.Vəzirov və Ə.Əsgərovdur.
2. Bu hissə “Tələt Nəcəfov” sərlövhəsilə “Şərq qapısı” qəzetinin
24 noyabr 1971-ci il tarixli nömrəsində dərc edilmişdir.
Məqalənin müəllifləri C.Vəzirov və Ə.Əsgərovdur.
-283-

3. Bu hissə “Qəlblərdə yaşayır” sərlövhəsilə “Şərq qapısı” qəzetinin
14 mart 1973-cü il tarixli nömrəsində dərc edilmişdir. Məqalənin
müəllifləri C.Vəzirov və Ə.Əsgərovdur.
ƏLİ QƏHRƏMANOV. Naxçıvan teatrı 1960-1980-cı illərdə
İlk dəfə iri həcmdə “Naxçıvan teatrının salnaməsi”ndə (Naxçıvan, 2010) çap olunmuşdur.
1. “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzeti , 24 avqust 1962-ci il.
2. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 15 mart 1981-ci il.
3. SSRİ dövründə Ümumittifaq Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı
adlanan təşkilat idi.
Ə.QASIMOV. Tarixi şəxsiyyətlərə həsr olunmuş
əsərlərin Naxçıvan teatrında təcəssümü
İlk dəfə dərc edilmişdir: AMEA Naxçıvan Bölməsi. Xəbərlər
(ictimai və humanitar elmlər bölməsi). Cild 7, № 1, s.253-260.
C.CƏFƏROV. Naxçıvan teatrı
Məqalə 1965-ci il iyun ayında Bakıda keçirilən Naxçıvan
günləri münasibətilə yazılmışdır. İlk dəfə “Kommunist” (azərbaycanca) qəzetinin 1965-ci il 25 iyun tarixli nömrəsində dərc olunmuş,
üç il sonra isə müəllifin “Əsərləri”nin birinci cildinə (Bakı:. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1968, s.312-317) daxil edilmişdir.
1. 1965-ci ilin iyun ayında Bakıda keçirilən Naxçıvan MSSR mədəniyyət həftəsi nəzərdə tutulur.
2. Rza İsfəndiyarlı 1910-1972-ci illərdə Naxçıvan teatrında
aktyorluq etmişdir.
3. “Odlu diyar” pyesi H.Razinin, “Məhsəti” pyesi K.Ağayevanın,
“Sahil əməliyyatı” romanı isə C.Əmirovundur.
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4. Sonralar həmin əsər M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət
Akademik Dram Teatrında tamaşaya qoyulmamışdır.
5. Ermənistan SSR və Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi
B.Qələndərli 1964-1985-ci illərdə müəyyən fasilələrlə C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında
baş rejissor və rejissor kimi fəaliyyət göstərmişdir.
A.BABAYEV. “Məhsəti”
İlk dəfə “Kommunist” qəzetinin 18 iyun 1965-ci il tarixli
nömrəsində dərc edilmişdir.
C.SƏFƏROV. Rejissor tamaşanın müəllifidir
İlk dəfə “Şərq qapısı” qəzetinin 27 dekabr 1967-ci il, ikinci
dəfə “Kommunist” qəzetinin 21 fevral 1969-cu il tarixli nömrələrində
dərc edilmişdir. “Kommunist” qəzetindəki mətn verilir.
1.1966-cı ildə tamaşaya qoyulmuşdur.
2.1967-ci ildə tamaşaya qoyulmuşdur.
İ.RƏHİMLİ. Müasirlik sorağı ilə
İlk dəfə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 8 mart 1975-ci il
tarixli nömrəsində dərc edilmişdir.
1. İlk tamaşası: 30 dekabr 1967-ci il.
2. İlk tamaşaları: 3, 4, 5 fevral 1968-ci il.
3. İlk tamaşaları: 22, 23 mart 1972-ci il.
4. İlk tamaşaları: 25, 26 yanvar 1971-ci il.
5. İlk tamaşaları: 29, 30 iyun 1967-ci il.
6. İlk tamaşası: mart 1970-ci il.
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7. İlk tamaşası 1974-cü ilin oktyabrında Bakıda A.M.Şərifzadə
adına aktyor evində olmuşdur.
L.MƏMMƏDOVA. Müstəqillik illərində Naxçıvan
Teatrında tamaşaya qoyulan əsərlər
İlk dəfə çap olunur.

XAT İ R Ə LƏ R

C.MƏMMƏDQULUZADƏ. Xatiratım
Ədibin məşhur “Xatiratım” memuarından götürülmüşdür.
(C.Məmmədquluzadə əsərləri. Altı cilddə. Bakı. Azərbaycan Dövlət
Nəşriyyatı. VI cild 1985, s. 180-181)
M.A.ƏLİYEV. Xatirat dəftərçəmdən parçalar
Mətn müəllifin Azərbaycan Respublikası S.Mümtaz adına
Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində saxlanılan (f.518, siy.1,
sax.vah.33, vər.13-14) avtoqrafı əsasında verilir.
S.RUHULLA .Yaddaşımda qalanlar
Müəllifin 1955-ci ildə Naxçıvan MSSR incəsənət işçiləri qarşısındakı çıxışının bir hissəsidir. Çıxışın makinada yazılan tam
mətni Azərbaycan Respublikası S.Mümtaz adına Dövlət Ədəbiyyat
və İncəsənət Arxivində S.Ruhullanın şəxsi fondunda (f.519, siy.1,
sax.vah.33, vər.13-14) saxlanılır.
D.SULTANOVA. Xatirələrim
D.Sultanova XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın mədəni həyatında müəyyən xidmətləri olan Mirzə Əbülqasım Sultanovun
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qızıdır. Onun şəxsi kitabxanasında öz həyat və fəaliyyətinin 20
ilini (1920-1941) əks etdirən xatirələri vardır. Xatirələrin bir
hissəsi “Şərq qapısı” qəzetinin 1964-cü il tarixli 138-ci nömrəsində
dərc edilmişdir. Burada verilən mətn adı çəkilən xatirənin əlyazmasındandır.
1. B.Vəlibəyov (1894-1938) Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizənin fəal iştirakçılarından olmuşdur. 1921-ci ildə
Azərbaycan K(b)P Naxçivan Ölkə Komitəsinin katibi idi.
2. Şahbaz ağa Kəngərli Naxçıvanın tərəqqipərvər şəxslərindən
biri olmuşdur. H.Zeynallının yazdığına görə “Ölülər”in qəhrəmanı
olan kefli İsgəndər Naxçıvanda hamının tanıdığı Şahbaz ağanın
özüdür. (bax: C.Məmmədquluzadə. Molla Nəsrəddin. “Bəlkə
də qaytardılar” kitabına. Bakı. Azərnəşr, 1927, s.4. H.Zeynallının
yazdığı “Molla Nəsrəddin” sərlövhəli müqəddiməyə).
M.İBRAHİMOV. “Həyat” pyesi necə yarandı
Müəllifin “Xəlqilik və realizm cəbhəsindən” kitabına (Bakı,.
1961, s.227-240) daxil edilən “Görmək, seçmək və bədii şəklə
salmaq haqqında” məqaləsinin son hissəsidir. İlk dəfə “Ədəbiyyat
və incəsənət” qəzetinin 14 mart 1959-cu il tarixli nömrəsində dərc
edilmişdir.
S.MÖVLƏVİ. Naxçıvan teatrında
Avtoqrafı və makina yazısı Azərbaycan Respublikası S.Mümtaz
adına Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində saxlanılır (f.463,
siy.1, sax.vah.19-20) . İlk dəfə müəyyən ixtisarla R.Quliyev, A.Paşayev və M.Teymurovun tərtib etdikləri “Səhnədən keçən yollar”
toplusunda (Bakı: “Yazıçı” nəşriyyatı, 1983, s.238-256) çap olunmuşdur. Burada həmin topludakı mətn cüzi ixtisarla verilir.
1. A.M.Şərifzadənin həmin qastrol səfəri haqqında “Yeni fikir”
qəzetinin 10 iyun və 18 iyul 1923-cü il tarixli nömrələrində
-287-

rəsmi məlumatlar vardır.
2. ”Yeni fikir”in (2 iyul 1923) yazdığına görə “Aydın” qastrol
zamanı oynanılacaq ilk pyes deyildi.
3. ”Yeni fikir” qəzeti (10 iyul 1923) yazırdı: “A.M.Şərifzadə Naxçıvanda bir aydan artıq qalacaqdır”.
4. Səhvdir. Naxçıvan Dövlət Dram Teatrına Naxçıvan MSSR
XKS-nın 15 sentyabr 1938-ci il 171 nömrəli qərarı ilə M.F.Axundovun adı verilmişdir. (bax: Naxçıvan MR DA f.2, siy.1,
sax.vah.177, v.5)
5. K.Ziya Naxçıvan MSSR Xalq Maarif Komissarlığının 3 iyun
1924-cü il tarixli 96 nömrəli əmri ilə (2-ci bənd) müqavilə
əsasında Naxçıvan teatrına baş rejissor təyin olunmuş, komissarlığın 29 aprel 1925-ci il tarixli 95 nömrəli əmri ilə isə (1-ci
bənd) müqavilənin vaxtı bitdiyindən öz xahişi əsasında tutduğu
vəzifədən azad edilmişdir. (bax: Naxçıvan MR DA f. 1, siy.2,
sax.vah.8, v.21 və f.1, siy. 2, sax.vah.15, v.13.)
6. ”Naxçıvan teatrının salnaməsi”ndə (Naxçıvan, 2010, s.545)
həmin tamaşaya Adil Qazıyevin bədii tərtibat verməsi qeyd
olunur. Bu, daha çox həqiqətə uyğundur.
7. M.Nəsirlinin “Azadlıq günəşi” pyesi Naxçıvanda ilk dəfə
Naxçıvan Şəhər Mərkəzi Pionerlər Evinin dram dərnəyi tərəfindən
tamaşaya hazırlanmışdır. (bax: Afişa. Azərbaycan Respublikası
Dövlət Teatr Muzeyinin arxivi № 903)
8. S.Ruhullanın 1932-1933-cü illərdə Naxçıvan teatrının direktoru
vəzifəsində işləməsini təsdiq edən sənədlər vardır. (bax: Naxçıvan
MR DA f.1, siy.2, sax.vah.31, v.80, 82, 95, 97 və f.40, siy.1,
sax.vah.271, v.8)
9.”Şərq qapısı” qəzetinin 19 sentyabr 1930-cu il tarixli nömrəsindəki
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Azərbaycan Dövlət Bədaye Teatrının Naxçıvanda qastrolda olmasına dair məlumat göstərir ki, həmin teatrın Naxçıvana ilk
səfəri 1931-ci ilə aid ola bilməz.
10.F.Əlixanovanın öz yazdığına görə, o, 1932-ci ilin iyun ayında
səhnəyə gəlmişdir. S.Mövləvinin yanına isə Telli Əkbərova ilə
yox, Məhbubə Məmmədova ilə getmişdir.
11.A.M.Şərifzadənin Naxçıvana bu qastrolu haqqında Q.Məmmədlinin “Abbas Mirzə Şərifzadə. Həyatı, yaradıcılığı və fəaliyyətinə aid sənədlər toplusu”nda (Bakı: “İşıq” nəşriyyatı,
1985) məlumat yoxdur.
12.”Vaqif” pyesinin 1939-1940-cı il mövsümündə tamaşaya qoyulmasına aid Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları Sovetinin
1939-cu il 10 sentyabr tarixli 504 nömrəli qərarı vardır. (bax:
Naxçıvan MR DA f.5, siy.1, iş 13, v. 5) .
13.S.Vurğun da əsərin tamaşaya hazırlanması münasibətilə Naxçıvan
Dövlət Dram Teatrının yaradıcı heyətinə təbrik teleqramı göndərmişdir: “Kollektivinizin yaradıcılıq qələbələrini tərbik edirəm.
Tamaşada şəxsən iştirak edə bilməyəcəyimdən dərin təəssüf
edirəm.
S.Vurğun. 22 sentyabr 1939”
(bax: L.Hüseynzadə. Naxçıvan teatrı tarixindən. Azərbaycan incəsənəti, Azərbaycan teatrını tarixinə aid materiallar. Azərbaycan
SSR EA nəşriyyatı. Bakı, 1950. III cild, səh.216).
14.Müəllif yanılır. “Polad” 1945, “Günəş doğur” 1947, “Xeyir və
Şər” 1948-ci illərdə tamaşaya qoyulmuşdur.
15.Müəllif yanılır. İ.Həmzəyev, İ.Musayev, Ə.Haqverdiyev və
S.Mövləviyə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 17
iyun 1943-cü il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan SSR əməkdar
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artisti adı verilmişdir.
16.”Şeyx Sənan”ın yeni quruluşda ilk tamaşası 11 mart 1957-ci
ildə olmuşdur.
17.Teatrın sovet hakimiyyəti illərindəki 40 illik tarixi nəzərdə
tutulur.
İ.HƏMZƏYEV. Doğma teatrım
Makina yazısı Naxçıvan MR DA F.Xəlilovun şəxsi fondunda
(f.701, siy.1, sax.vah.15, v.21-23) saxlanılır. İlk dəfə çap olunur.
1. İ.Həmzəyevin Gəncə teatrındakı fəaliyyəti haqqında Azərbaycan
SSR əməkdar artisti Kərim Sultanov “İbrahim Nəmzəyevin
həyat və yaradıcılığı” adlı diplom işi yazan və müdafiə edən
Nəriman Sadiqova 25 iyul 1969-cu il tarixli məktubunda yazır:
“...İbrahim Həmzəyevin Kirovabad (Gəncə - F.X.) teatrındakı
yaradıcılıq fəaliyyəti haqqında bildiklərimi yazıb sizə göndərməmi
xahiş edirsiniz. Əlbıttə, mən İ.Həmzəyevi ilk yaradıcılıq
dövründən bir çox şeylər bilirəm, ancaq onların hamısını qələmə
alıb kağıza köçürməkdə çətinlik çəkirəm.
İ.Həmzəyev mənim ilk səhnə müəllimlərimdən, ustadlarımdandır. İ.Həmzəyevin istər kollektiv arasında, istərsə də tamaşaçılar
arasında böyük hörməti var idi... İ.Həmzəyev N.Nərimanovun
“Nadir şah” pyesində Ağa Məhəmməd şah Qacar, C.Cabbarlının
“Od gəlini” pyesində Elxan, “Aydın” pyesində Aydın, A.Şirvanzadənin “Namus” pyesində Seyran, S.S.Axundovun “Laçın yuvası”
pyesində Əmirxan bəy və başqa müxtəlif səpkili rollarda çıxış etmişdir...
İ.Həmzəyev öz səhnə fəaliyyəti ilə Gəncə tamaşaçıları
tərəfindən həmişə sevilmiş və alqışlarla qarşılanmışdır...
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F.ƏLİXANOVA. səhnə fəaliyyətimin ilk on ili
Avtoqrafı və müəllifin imzası ilə makina yazısı Naxçıvan
MR DA-da (f. 701, siy.1, sax.vah.15, v.5-9) saxlanılır.
1. Naxçıvan MR İncəsənət İşləri İdarəsinin rəisi İsa Musayevin
Ü.Hacıbəyova göndərdiyi aşağıda mətnini verdiyimiz 6 iyul
1946-cı il tarixli məktubu bu fikri təsdiq edən maraqlı sənəddir:
“Hörmətli deputatımız Hacıbəyov yoldaşa. Sizə teleqram vurmağımıza baxmayaraq, ikinci dəfə Dövlət Mükafatı laureatı
adı almağınızı Naxçıvan İncəsənət İşçiləri adından qəlbən
təbrik edirəm. Sizin təşəbbüsünüz üzrə Naxçıvanda xalq çalğı
alətləri orkestri təşkil edilmişdir. Xahiş olunur həmin orkestrin
daha da inkişafı üçün müvəqqəti üç aylıq bir nəfər kompozitor
göndərəsiniz. Verdiyiniz vədə görə Naxçıvan incəsənət işçiləri
Naxçıvana gəlməyinizi səbirsizliklə gözləyirlər.
Göndərdiyimiz artistlərə konkursda yardım etməyinizi arzu
edirəm.” (Bu məktub haqqında Q.Məmmədlinin “Üzeyir Hacıbəyov.
Həyat və yaradıcılığının salnaməsi”) kitabında (Bakı: “Yazıçı”
nəşriyyatı, 1984) məlumat verilməmişdir.
Ş.QAZIYEV. səmərəli yaradıcılıq illəri
Avtoqrafı Naxçıvan MR DA F.Xəlilovun şəxsi fondunda
(f.701, siy.1, sax.vah.14, v.1-5)saxlanılır. İlk dəfə “Sovet Naxçıvanı”
qəzetinin 7 oktyabr 1986-cı il tarixli nömrəsində dərc olunmuşdur.
Z.HƏMZƏYEVA. Yada düşər xatirələr
Xatirə teatrşünas A.İsmayılovanın “Nehrəmli qız” kitabı
(Bakı: ”İşıq” nəşriyyatı, 1985) və C.Vəzirovun “Yada düşər
xatirələr” məqaləsi əsasında (“Sovet Naxçıvanı” qəzeti 15 may,
1986) hazırlanmışdır.
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M.TARVERDİYEV. Teatrımız 1962-1964-cü illərdə.
Avtoqrafı Naxçıvan MR DA F.Xəlilovun şəxsi fondunda
(f.701, siy.1, sax.vah.14, v.6-9) saxlanılır. İlk dəfə çap olunur.
1.S.Mövləvi 1962-ci ildə vəfat etmişdir.
2.Teatr hazırda da həmin binada fəaliyyət göstərir.
K.AĞAYEVA. Nağillarla başlanan səhnə sevgim
İlk dəfə çap olunur.
N.NAĞIYEV. Naxçıvan teatrında rəssamliq illərim
Makina yazısı F.Xəlilovun şəxsi arxivindədir. İlk dəfə çap
olunur. İlk dəfə “Sovet Naxçıvanı” qəzetinin 7 oktyabr 1986-cı il
tarixli nömrəsində dərc olunmuşdur
1.”Pəri Cadu” tamaşasının da bədii tərtibatını N.Nağıyev vermişdir.
2.”Biz üçümüz” deyərkən müəllif özündən başqa o dövrdə teatrın
rəssamları Ş.Qazıyev və Ə.Hüseynovu nəzərdə tutur.
X.QAZIYEVA. Taleyimi bağladığım sənət ocağı
Makina yazısı F.Xəlilovun şəxsi arxivindədir. İlk dəfə çap
olunur.
1. Səkinə Rzalı Naxçıvanda uzun müddət partiya və dövlət işində
çalışmışdır.
K.HÜSEYNOV. kiçik xatirə
Makina yazısı F.Xəlilovun şəxsi arxivindədir. İlk dəfə çap
olunur.
1.“Vətən namusu” əsəri G.Mdivaninindir.
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2. Naxçıvanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının 25 illiyi 1945-ci
ildə qeyd olunmuşdur.
M.QASIMOV. Mənim sənət yolum
İlk dəfə çap olunur. M.Qasımovun bədii tərtibat verdiyi
əsərlərin siyahısının orijinalı rəssamın oğlu sənətşünaslıq üzrə
fəlsəfə doktoru Ə.Qasımovun şəxsi arxivindədir.
A.ŞAHSUVAROV. səhnəyə gəlişim və bəzi rollarım haqqında
Avtoqrafı F.Xəlilovun şəxsi arxivindədir. İlk dəfə çap olunur.
Ə.MƏMMƏDOV . Naxçıvan teatrındakı fəaliyyətim
Makina yazısı F.Xəlilovun şəxsi arxivindədir. İlk dəfə çap olunur.
1.1936-cı il olmalıdır.
A.NAMAZOV. 1926-1935-ci illərdə Naxçıvan teatrında
Avtoqrafı F.Xəlilovun şəxsi arxivindədir. İlk mdəfə çap olunur.
1. Xatirə albomu müəllifin şəxsi kitabxanasındadır. Albomda Naxçıvan teatrının artistlərindən Rza Bacıoğlu və M.Təhmasibin
də qeydləri vardır:
Rza Bacıoğlu:
Arkadaşım Abbas! Hər kəs tərəfindən deyilən tatlı sözlərin,
yazılan xatirələrin içərisində riyakar çöhrələr tərənnüm edər. Bir
kəsin işlətdiyi fəsadlar özü üçün olacağına inan. Zira sənə qardaş
deyən hər şəxsin bəlalı sövdalarının ağuşunda yalan göz aldanışlarından başqa heç bir şey görmüyəcəksin. Sakın, sən də öyləcə
aldanma!
Səni dünündən çox, yarından az sevən qardaşın Rza.
27.1.30.
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Məmmədhüseyn Təhmasib:
Qardaşım, “həyat gəncliyin omuzu üstündə yüksəlir”
Bu, doğru və heç də şübhə qəbul etməz bir həqiqətdir. Əsrlər
boyu mədəniyyətə gəncliyin titrəməz varlığı, iradəsi, qırılmaz
mətanəti, daşqın fəaliyyəti sayəsində iləriləmiş və bugünkü şəkli
almışdır. Bununla bərabər, həyatda çox əksikliklər doğuran bir
çox təzadlar, bir çox əks-fəaliyyətlər var ki, bu və ya bəzilərinin
şəxsi fikirləri, şəxsi mənfəətləri və bu yoldakı xəyanət dolu
məqsədli hərəkətləri nəticəsində əmələ gəlir. Fəqət bu kəndisi
belə şəklini dəyişmiş həyat mübarizəsindən başqa bir şey deyildir.
Həmin qeyri-şüuri mübarizə nəhayət bir çox xəyanət və gəncləri
bədbin edə biləcək şeylərlə nəticələnir. Bu kibilərin qarşısında
boyun əyməməli. Zatən xüsusiyyətcə heç bir məna və əhəmiyyəti
olmayan həyatın sonuna qədər bəlkə də ölümlə nəhayətlənəcək
belə olursa, mübarizə davam etməli. İctimaiət altında şəxsiyyət
cığırları salan bu haqsızlıqları devirməlidir.
Bu gün bir çoxlarının haman qeyri-şüuri mübarizədə haqsızlar
tərəfindən məğlub olmuş kibi görünmələrinə baxıb bədbin olmaq
yaramaz. Zaman dəyişdikcə övza dəyişir. Bü gün qan püskürən
bir kral yarın qara və soyuq məzara iltica edir. Bu, bir qanundur.
Şəxsiyyət və xüsusiyyət ictimai görüş qarşısında və həqiqət
qarşısında ən nahəyət titrəyəcək, solacaqdır. Buna bütün varlığımla
əminəm.
Həyatda ağlama, göz yaşlarında yox məna,
Yazıq-yazıq çəkilən hiçqırıqda yox əzəmət.
Mübarizin kobud eşqində bəslənə sevda,
Bunalma bu gün, sonra canlanır xilqət.
Unutma ki, yarınkı müvəffəqiyyətlə qalibiyyət bugünkü,
dünkü məğlubiyyətə mədyun və onun nəticəsidir. Vaxt gələr, oxur,
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düşünür, xatırlar, həq verərsin.
Qardaşın Məmmədhüseyn Təhmasib
17.II.30

Y.AXUNDLU. Naxçıvan teatrı ilə bağlı xatirələrim
İlk dəfə Naxçıvan MR Ali Məclisinin təsisçisi olduğu “Naxçıvan” jurnalının 2008-ci il 17-ci nömrəsində (səh.209-218) dərc
edilmişdir.
1. Bu bağ keçən əsrin 30-cu illərində salınmışdır. Hazırda həmin
bağ Naxçıvanın istirahət parklarından biridir.

-295-

Naxçıvan teatrı
(məqalələr, xatirələr)

Tərtib edənlər:
Fərman Xəlilov,
Fəxrəddin Cəfərov
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