kültürtine
verdiği
dehalar
az
olrna
Nizirni'nin, Tiisi'nin, Ecemi'nin, Nesimi'nin,
Fuzfrli'nin, Sadık: Bey Afşar'ın, Akhundov'un ve diğerlerinin isimleri dünya
kamuoyunca tanınmışttr. Hem hatt hem de do~ ilmi kuramsal ve kültüroloji
litaretürde onlann şöhreti, orjinal yaratıcılık faaliyeti, üslıip tarzı dünya kültürüne
getirdiği yenilikler vs. üzerine geniş bilgiler bulmak mümkündür. Yukanda ismi
geçen bu ünlü aydınlar, kendi seleflerinden sıynlmışlar ki, kendi kaynağımn
yarattcılık faaliyetlerinde geçmiş medeni mirasla çağdaştığı gelenek ile yeniciliği
millilikle beşerciliği diyalektik şekilde alakalandırabilmişlerdi. Toplumun kültürel
ve manevi gelişimini bu önemli cihetler olmadan tasavvur etmek imkansızdır.
Kaydettiğimiz bu önemli sosyal estetik kriterler büyük şahsiyetleri, aydınlan,
alimleri, sanat adamlannı daima düşündüren, rahatsız eden problemlerden olup,
aslında onlann merak ve yeteneklerini halkın maddi ve manevi isteklerinin
giderilmesi
yolunda
istikametlendirilmesinde
önemli
amiller
gibi
Dünya

.Behmenyar'ın,

değerlendirilmiştir.

XX ason tamnmış sanatk3rlan, aydınlan içerisinde medeniyet temsilcimiz
HÜSeyin Hacıbeyov'un özel bir yeri vardır. Bu büyük şahsiyerin dünyaya gelişinin
100. yılı ile ilgili Bakü'de gerçekleştirilmiş Yubiley töreninde (1985) dünyanın en
tanınmış sanat adamlan, müzisyenler ve musikişinaslar bu fikri açık bir şekilde
itiraf etmiş, dahi bestekanmızın dünya musiki kültürüne getirdiği yenilikleri aynı
zamanda, orjinal içerik, fonna-kompozisyon prensiplerini, birçok. yönden onun
yarattcılık mirasının örnek ınektebi olabileceği fikrini özelolarak kaydetmişlerdir.
Bestekarın zengin ve çok yönlü yaratıcılık mirasına göz gezdirildiğinde bu
kabilden olan [ıkirlerin hakikiliğine bir daha inanınz.Üzeyir Bey'in yarattcılık
mirasına has realizın, halkçılık, hayatilik, iyimser ruh, yüksek idea-içerik., forına
mükemmelliği ve nihayet yüksek bediilik (sanatsallık), gelenek ve yenicilik gibi
özellikler örnek halkın geçmişi ve bu güne, istek ve arzulann, sosyal-estetik
ideallerine olan hakiki ve sönmez ilgisinden ileri geliyordu. Tesadüfi değil ki,
• Atatark Üniversitesi, Kazım Karabekir E~tim Fakültesi, Felsefe Eğitimi Böltlmil ~tiın
Üyesi
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Üzeyir Bey, Azerbaycan medeniyetine yalnız bir ünlü bestekar gibi dahil olmamış, o
zamanda görkemli medeniyet temsilcisi, yazar gazeteci, ter<:üman, <ıpetmen ve
nihayet bir IJlÜZisyen-estetikçi gibi de bUy'ak ün bulmuştur. BestekArın genç
yaşlardan başlayarak emek ve maliyetlerinin kaydettikirniz bu çeşitli alanbımda
aynı

başarıları

meydana

Ü7..erine baklt olarak S2}lSlZ

getirilmiştir.

yazılar,

bilimsel makale Ye monogeafiler
sınırsız ilgi dıriresini,

Hiç kuşkusuz, bütün bunlar bestekarın

daima ansiklopedik bilgilere sahip olmak.

iste~ni göstermelde birlikte, topladığı

zengin ideoloji-siyasi. sosyal estetik, tarihi-etnogrdfik bilgilerin yaratıcılık
projesinde onun sonsuz derecede zenginleştirdiğini canlı. enIm.yonel (duygusal),
yüksek idea içeriğe sahip olmasım da ispatlayabilir. Aynı zamanda bestekinn
yaratıeı1ığına has yeniellik ve ilericiti~ olan egitimleri de bu nedenler olmadan
idrak etmek olanaksızdır. Bestekar profesyonel (çok sesli) musiki medeniyetinin
hangi alanına müracaat ederse etsin kendisini }cnilikçi, ilerici gibi gösterebiImiştir.
O ilk kez Azerbaycan' da, aynı zamanda bütün ~ ülkelerinde bile opera sanatının
yaratıcısı gibi tanınmıştır. Lakin onun ı 908 yılında "Leyla ile Mecnun" operası,
kendi kompozisyon ve fanna özelliklerine göre hiç de Avrupa Opera esteti~nin
ilkelerini oldu~ gibi tekrar etmemiş, haJ.kımıZm milli musiki şuuruna, estetik
idealine uygun ve aynı zamanda Yakın ve Ortadoğu halklanmn manevi estetik
istetine yanıt verebilecek bir sahne eseri meydana getirebilmiştir. Eserin içeri~
tüm dotu ülkelerinde yayılmış "Leyla ile Mecmın" efsanesinden alınması, aynı
zamanda bu bölgelerde sonsuz derece sevilen, icra olunan klasik makam smıatına
geniş yer verilmesi, operamn doğu özelliwni ve oIjinalligini belli etmiş oldu.
Bestekar ilk opemsından başlayarak kendisinin müstakil yaratıcılık yetenegi ve
üslup tarzına sahip olmasını gösteIdi. Onun meydana getirdigi ilk makam operası
olan "Leyla İle Mecnunn gibi bir sanat eserinin meydana gelmesini göstermelde
birlikte, günümÜZde onun estetik ilkelerinin hayatiliğini, yaratıcılık prosesindeki
ilerici yönlerinin faydalı olduğunu da ispatlamıştır. Azerbaycan besteldlılannın
opera eserlerinin bir ~ bu etkilerin olumlu sonucunu görmek mümkündür.
Bestekarın kendi ilk opera1annda ınakamlarımıza geniş yer vermesi, aynı
zamanda tüm doğuda meşhur olan bir e!sarteye müracaaUm da burada tesadüfi
saymak olmaz. Nitekim mücllif burada bir tarafdan asırlarca dotu melooya
özellilderinin etkisi altında oluşmuş musiki şuurunıuzun kanuna uygunluklannı,
daha doğrusu ona temellenen dinleyicllerin bedü, estetik ilgisini dikkate almış,
di~r taraftan do~ halklan için doğma olan bir konuya müracaat etmiştir ki. opera
gibi karmaşık ve spesifik bir dile sahip bu sentetik sanatı kendi dinleyicileri için
aniaşılmasını sallayabilsin. Üzeyir Bey iyi anlıyordu ki, doğuda opera sanatının
meydana gelmesi bedii, estetik ve yaratıcılık sorunIan ile birlikte aynı zamanda
geniş kitlelerin musiki, estetik eğitimi ile de araçsız olarak ilgili idi. Onun tiyatro ve
opera tiyatrosu ile ilgili bilimsel makaleleri; tiyatronun halkın Tuauevi, estetik
küJtüıiinün, milli şuunınun oluşmasında oynayabilecegi. rolüne b~sr ettiği derin
anlamlı yazılan fikrim.izi bir kez daha kanıtlıyor. Tesadüfi d('f,il ki. beSteLW
aralıksız olarak opera sanatı alamndaki faaliyetini dunnadan mükemmeJleştirmeye,
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halk

musikiınizden,

klasik

makam1anmızdan

iktibas

gibi

istifade

etmek

ewıimlerinden el çekmeye estetik: tabiatına uygun olarak senfonik parçalara, ariya,
CıUet, romans, koro gibi musiki parçalanna daha çok dikkat etmeye başlıyor.

Bestekann ünlü "Köroğlu" operasında, bu özellikleri görmek mümkündür.
Bestekarın "Köro@u" operası dünya şöhreti kazanmış bir eser olup, halkımızın
kahramanlık tarihine, yiğitlik ve cesurluk gibi niteliklerinehastolunmuştur. Lakin
operada kahraınani ruh1u musiki parçalan ilc birlik'te son derece lirik, ,,-azip
emosyonel muslli parçalan da az değildir. Bestekar, "Köroğlu"yu yalnız halkın
namus ga)Tetini savunan, onun hürriyeti uyunda mücadele veren bir kahraman gibi
tasvir etmekle yetinmiyor, bu halk kahramanının zengin manevi alemini,
hoşgörülüğünü, hassas aşık: (ozan) kalbini, sevgi ve muhabbete sadıklığını da ifade
ediyor. Eserin musiki dili, asıl ha1kçılığı ve profesyonalizmi, özellikle dikkat çeker.
Bestekar burada asırlardan gelen milli musiki şuurumuzun kanuna uygunluklanm
senfoni orkestrn vasıtasıyla güzel ifade edebilmiş, bir daha onun tük:enmez
imkanlara sahip olmasını ispatlayabilmiştir.
Bestekar bu konuyla ilgili olarak şöyle diyor: "Serbest yapılmasına ve musild
fakturasınm

(dilinin) karmaşık olmasına rağmen 'Körogıu' operası Azerbaycan
halk makamı (şarla) ve ezgilerini ITj1liyle tekrar eden bazı eserlerden daha iyi
benimseniliyor, çünki 'Köroğlu' operası hallan doğma musiki dilinde
yazılmıştır ...Ben halktan hazır nağmeler (şarktlar) almadım.
Yalmz halk
yaratıcılığının esaslarını (jğrendim."1

Bestekar isbat etmiştir ki, uzun asırlardan beri esasen monolik (tek sesli)
tarzda gelişmiş halk musikimizin Lad-makam esaslan büyük çaplı senfonik
genelleştirmelerle, aynı zamanda sentetik janra ait olan opera sanatının meydana
gelmesine esas oluyor. Hatırlatalım ki, Avrupa'ya olan aşın meyiller uzun bir SÜre,
batta son zamanlara da kendisini musiki sanatı alanında da gÖSteriyor. Do~ bu
sırada Azerbııycan musikisinin gelişimini ne pahasına olursa olsun çağdaş
profesyonel musikiden teerid olunmuş şeklinde izah etmeye çalışıyordu.
Bu teorilere göre doğu musikisi, czgisi güya çok sesli senfonilc
genelleştirmelere, aynı zamanda bütünlükte senfonik musikinin gelişimine
yabancıdır. Üzeyir Hacıbeyov'un "Köro@u" ve diğer eserleri bu fıkıin kökündeıı
yanlış olduğunu ispatlayabildi.
Azerbaycan halk musoosine temellenen milli bestekarlık oku1nnu meydana
getirmekle o, ferdi üslubuna, yazı tekniğine, bedii tefekkör tarzına sahip
sanatkarlann yaratıcılık faaliyeti için de geniş imkanlar açnuş oldu. Bu okulun ünlü
temsilcileri Gara Garayev, Fikret Emirov, Niyazi, Cevdet Hacıyev ve diğerleri
Üzeyir Bey'in etkisi, yönlendirid gücü hakkında defalarca sohbet etmişlerdi. Ünlü
bestekanmız Sü1e'jDla11 Eleskerov ( onun 'Zengin Babanın Fakir Oğlu' müzikal
komedisi Ankara Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu'nda oynanmıştır) bu fikri
duygusal bir şekilde ifade ederek şöyle söylemiştir: '"Birkaç J'1ldır ki, bestekıinmız

1

Üzeyiı' Hacıbeyov Hakkında SÖZ (Hazırlayan: E. 1sazade). Bakn, ım, s.I9
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Duyir Hacıbeyov aramızda yoktur. Lakin biz halen de üstadımızı, öğretmenimizi
/rendimizle konserııatuvarda ders verdiği oditoryumda hissediyoruz. Oyle biliyoruz
ki, o halen de bir baba gibi yaratıcı!ığımızı izliyor. Dikkatle gtlzleri yine de
iJunmlzdedir. ,,2
Üzeyir Bey'in "Azerbaycan Halk MusOOsinin Esaslan" isimli temel
monografISi, Azerbaycan musikisinın zcngin, bedii, estetik potansiyele sahip olması
ve OIlUC hiç de Avrupa musikisine has tempcrasiya akordlanmasına (ayarlanmasına)
zıt olmaması fikrini bilimsel delillerle ispatlıyor. Aynı zamanda yukarda
kaydettiğimiz gerici mahiyetIi kııramsal fikirlcrin esassu olmasını açıklıyor.
Hatırlatalım ki, Üzeyir Bey'İn bu eseri haklı olarak Azerbaycan'da çağdaş
mu..<;jki~inashk ilminin en büyük başansı gibi değerlendirilir ve Azerbaycan
musikisinin kıır.ını.sal/estetik problemlerinin araştırılması zamanı onun esas ilkeleri
mutlak..a uzman alimlerin dildaıt merkezinde durur. Tesadüfi değil ki, bu ~r bir
k:.ıç defa büyük başanyla tanınmış müsikişinaslanmızdan M. S. İsmayilov ve E.
Eldarovd'mn cditörlütü ile 1985 yılın±! Azerbaycan, Rus, lngi1ız dillerinde
yaymlanmıstır.

Üzeyir Hacıbüyov'un profesyonel mlisİkinin karmaşık alanlanna olan ilgisi
merhaleIerinden beri görülmektedir. Bestekarın bu )ıllar opera ile
birlikte müzikal komedi jannna da özel ilgi göstermiş ve burada da kaydettiğimiz
estetik prensipterı tiyatronun sahne eserlerinin halkın eğitilmesi işinde
oynayabilecel? önemh rolün 7AJ1lriliğindcn hareket etmiştir. Bestekann "Arşın Mal
Alan" ve "'0 Olmasın Bu Olsun' muzıkal komedileri fazla begeni toplamıştır.
"Arşın Mal Alam" eseri filme çekildikten sonra. dünyanın bütün ülkelerinde eserin
milSi.kisi gcnilf bir şekilde yayılmış oldu. Bu eser; Bulgar, Türk, Polonya, Fars,
!ngiliz. fransiZ dUlerinde sahneye konuldu. Üzeyir Bey musikinin gelişmesinde
oynadıw, biiy'Ük rolü kaydeden uzmanlar örnek olarak sık: stk bu escıin idea
konusuna ve. musiki diline müracaat ediyorlardı. Mesela, vaktiyle bu etkinin
nedenlerini araştıran İran'ın tanımruş tiyatro yönetmeni, Ehmcd Hürnayuni şöyle
diyor: "Biz Üzeyir Hacıbeyav'un ünlü komedisini hiç de tesadüfen seçmemişi::. Bu
yaratıcılığının ilk

eserin televizyon vasıtasıyla gösterilmesi ile biz tiyatroyu seyircı ile yakınlaştınnak
istiyorduk. Bundan ötürü ise tiyatro seyirciden ileride gitmelidir. Bu bakımdan
'Arşın Mal Alan' dan daha hayati komedi bulmak olanaksız idi.,,3
Genellikle Azerbaycan'da müzikal komedi jann'mn gelişmesini de Üzeyir

Bey'in komedileri olmadan tasavvur etmek itnkausızdır. Bestekann bu eserlerindeki
ince yumor, halk milli melodisine özgü zengin çalgılar, metroritmik ve itOWl5)""on
ögeleri, zengin imgeler alemi onların bütün dünyada şöhret bulmasına sebep
olmuştur. Bu eserlerin derin içerikli lıbrettosunu (senaryosunu) bestekar kendisi
meydana geti.mıiştir ve musiki prati~nde biz buna nadir hallerde rastlayabiliyoruz.

:ı a.g.e. s.25
3

Babek KURBANOV.lsIrusstvo Aı.erbaydjana
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Üzeyir Bey'in yenielliğini, özellikle yeni jannlann meydana gelmesinde de
izliyibiliriz. Onun dahi Nizami'nin sözlerine yazdıgı "Sensiz" ve "Sevgili Canan"
romans gazelleri vokal lirikasımn nadir incilerinden sayılır. Bestekar şu vokal
örnekleriyle do~ yeni musiki jannnın temelini koymuştur. Azerbaycan
bestekarlanndan C. Cahangirov, E. Abbasov, S. Elesgerov ve di~erlerinin voka!
yaratıcı!ı~nda bu jannrın etkisini ve güzel örneklerirj görm.ek müınkündür.
Bestelmrm vatanseverlik ruhunda yazdığı "(.engi" ve "Kahramani" eserleri
de yem orjinal jann meydana gelmesini ispatlıyor ve tabiidir ki bu jannlatın
;\zerbaycan profesyonel musikisinde geniş istifadesinden, bazen oo)iik kapsamlı
seı'tetik eserlerde scslcIlllW.sinden sohbet etmek mümkü.nditr.
Genellikle
vatanseverlik, kalınınıanlık hislerinin )üksek bcdii ifadesi Üzeyİr Bey'in bedii
yaratıcılığı için seciyevi ohıp, II. Dünya Savaşı. yıllarında bestelediği bir dizi ün
k;lZaunıış şa.!ktlannda, kantata ve eııstnımenmJ e--.:ıerlerinde kendisini özellikle
parlak bir şekilde gösterir. "Ananın ~dü", "ŞefY~t Bacısı", açağınş", "Cengi",
"Marş", "Vatan ve Cephe" bu kabilden olup, çağdaş koşullarda da kendi
aktüelE~ni saklıyor ve hiç kuşkusuz onlann yeniden canIandmlması halkımızın
iyimrer ruhunun, cesurluk: ve kahramanlık hislerinin daha da canlanmasına hizmet
gösterebilmektedir.
Bestekann ilk notah M!k çalgi aletleri erkestmsı meydana getirmesi, yüksek
tahsil profesyonel musiki kadrolan eğitmesi, aynı zamanda sayısız hesapsız halk
musİkisi örneklerinin ıopiamp nowya alınmasında aralıksız sürdürdüğü faaliyeti,
bir çok ünlü ıCrdO, aktör ve şarkıcı ekibinin oluşturulmasında oynadığı müstesna
rolü kaydetmem~ olmaz.
Üzeyir Hacıbeyov yaratıcılığı kendi hayatiliği., realizmi, balkçı1ığı,
beynelmileki ruhuna gôre gerçekten umunı halk ve beşeri ınana kesbedip bütün
dünya halklarınm manevi kültürüne dahilolabilmiştir.
Çağıınızın ünlü sanat adamlan Dm. Şostakoviç, T. Khrenni.k:ov, Y. Şaporin,
A Haçaturyan, O. T~ili, S. Samosud, S. Sinsadze, v. Selo'oYov-Sedoy, Y.
Doga ve BülbiiI, S. Vurgun G. Garayc\', E. Emirov, Niyazi ve onlarca bestekarlann
Üzeyif Hacıheyev hakkında söyledikleri güzel sözler fikriınizi bir daha
kanıtlamaktadır.
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