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Azerbaycan’›n ünlü bestekâr› Üzeyir Hac›beyov, daha yarat›c›l›¤›n›n ilk
dönemlerinden itibaren halk›n manevî
miras›na ve zengin folkloruna karﬂ› bir
an bile eksilmeyen bilakis her geçen gün
biraz daha artan bir ilgi göstermiﬂtir.
Büyük sanatkâr bütün yaﬂam› boyu
halk yarat›c›l›¤› örneklerinin korunup
saklanmas›, muhafaza edilmesi, halk
kültürünün iyi araﬂt›r›lmas› ve estetik
süreçte ondan yarat›c›l›kla istifade edilmesi gibi sorunlara son derece ciddi bir
önem göstermiﬂtir. Bestekâr›n derin fikrî içeri¤e, ayn› zamanda tür ve biçim çeﬂitlili¤ine sahip yarat›c›l›k miras›n›n
müzik folklorumuzla her yönlü münasebetini bir kez daha ispatlamaktad›r.
Klâsik dünya bestekârlar›n›n, bunun yan›s›ra profesyonel Rus musikisinin yarat›c›s› M.‹.Glinka’n›n halk musikisi ile ba¤l› ilerici geleneklerini devam
ettiren bestekâr, Azerbaycan halk musikisinin spesifikli¤i ve zengin estetik potansiyele sahip olmas›n› iyi anlamakla
birlikte, bu tükenmez manevi servetten
yarat›c›l›kla, yüksek maharetle istifade
etme yollar›n› ilk olarak gösterebilmiﬂtir.
Üz.Hac›beyov halk›m›z›n musiki
folkloru örneklerinden araçs›z olarak, oldu¤u gibi istifade etti¤inde bile bu ilerici
yarat›c›l›k usulünü önemli saym›ﬂt›r.
Onun, ilk millî profesyonel operam›z sa*
**

y›lan “Leyla ve Mecnûn“ (1908) eseri fikrimizi biraz daha aç›klayabilir. Bestekâr
bu eserinde iki önemli sorunu çözmeye
muvaffak olmuﬂtur. O, bir yönden ilk defa halk›m›z aras›nda özellikle sevilen
klasik mu¤amlar›m›zdan (makamlar›m›zdan) sentetik sahne janr› olan operan›n esteti¤ine uygun olarak istifade edebilmiﬂ, di¤er yönden de halk›n musikiestetik e¤itiminin geliﬂme e¤ilimlerini
derinden dikkate alabilmiﬂtir.
Opera gibi zengin ve karmaﬂ›k psikolojik imgeler âlemine, emosyonel (duygusal) nüanslar, kompozisyon ve form
özellikleri ile farkl›laﬂan bir sahne janr›nda (türünde) Üz.Hac›beyov ilk defa
hakl› olarak mu¤amlar›m›zdan geniﬂ bir
ﬂekilde istifade etmiﬂtir.
Bestekâr her bir mu¤ama has olan
idea-emosyonel içeri¤i, onlar›n insana
olan somut psiko-fizyolojik etkisini derinden bildi¤inden dolay› eserin esas
idea-içeri¤ine, imgelerin aç›klanmas›na,
genellikle oyunun mant›ki gidiﬂine uygun olarak onlar›n her birinden yerinde,
bedii hakikate uygun olarak istifade edebilir. Bestekâr kendisinin 1945 y›l›nda
yay›nlad›¤› “Azerbaycan Halk Musikisinin Esaslar›” isimli temel monografisinde (eser 1985 y›l›nda Azerbaycan, Rus,
‹ngiliz dillerinde tekrar yay›mlanm›ﬂt›r)
her bir mu¤ama has emosyonel içerik ve
etki özelliklerinden bahsederek yaz›yor-

Atatürk Üniv., Güzel Sanatlar Fakültesi, Ö¤retim Üyesi.
Atatürk Üniv., Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bil. Bölümü Araﬂt›rma Görevlisi

52

Milli Folklor

Y›l: 12 Say›: 48
du: “Bedii-ruhi tesir yönünden “Rast”
dinleyicide mertlik ve aktiflik hissi,
“ﬁur” ﬂen, lirik ahvali-ruhiye (ruh hali),
“Segah” muhabbet hissi, “ﬁüﬂter” derin
keder, “Çahargâh” heyecan ve ihtiras,
“Bayat›-ﬁiraz” kederlik “Hümayun” ise
“ﬁüﬂtere” nazaran daha derin bir keder
hissi uyand›r›r.
Operada da bestekâr imgelerin
emosyonel-psikolojik durumlar›n› dikkate alarak mu¤amlar›m›zdan ustal›kla istifade eder ve bunun sonucunda, klasik
mu¤am örnekleri vas›tas›yla eserin imgelerinin zengin iç âlemini açmaya muvaffak olurdu.
Böylece operan›n musiki dili, millî
musikimizin esaslar›na uygun oluﬂmuﬂ,
dinleyicilerimizin de estetik be¤eni ve isteklerine uygun idi, ayn› zamanda profesyonel musikinin opera gibi karmaﬂ›k
bir janr›n (türün) onlarda derin ilgi ve
sevgi hissi uyand›rmak iste¤inden ileri
gelirdi. Bestekâr›n opera janr›, onun
idea-e¤itici fonksiyonu hakk›nda söyledi¤i ayn› zamanda halk›m›z›n musiki-estetik e¤itimi ile ayr›lmaz ﬂekilde ilgili
olup, dahi bestekâr›n halk millî musikisi
ﬂuurunun s›n›rlar›n› daima zenginleﬂtirmek, geliﬂtirmek arzusundan ileri gelirdi. Bestekâr›n ilk operas› için Fuzuli’nin
“Leyla ve Mecnun” eserinden faydalanmas› tesadüfi de¤ildir.
Bütün Do¤u âleminde büyük ün
bulmuﬂ bu muhabbet efsanesinin opera
sahnesine getirilmesinin seyircilerimizin büyük ilgisine sebep olabilece¤ini
bestekâr iyi hissetmiﬂtir. Tesadüfi de¤ildir ki, meydana gelmesinden, 70 seneden fazla bir zaman›n geçmesine ra¤men
opera yine de büyük sevgi ve hürmetle
karﬂ›lan›r, seyircilerimize büyük estetik
haz verir. Operan›n hakikaten milli özelli¤ini, millîli¤ini gösteren özelliklerden
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biri de onun musiki dilinin mu¤am (makam) intonasyonlar› ile zengin olmas›,
mu¤am icrac›l›¤›na has özelliklerin burada özgür bir ﬂekilde kendi ifadesini bulabilmesidir.
Halk çalg› aletleri ansambllar›n›n
(birliklerinin) seslendirilmesi, bu s›rada
millî musiki enstrümanlar›m›zdan
tar’›n, kemançenin, balaban›n burada ilk
defa senfoni orkestra ile yarat›c› ﬂekilde
uzlaﬂt›r›lmas› da operan›n millî intonasyonlarla zengin olmas›n›, spesifikli¤ini
ve kendine hasl›¤›n› gösterir.
Bilinmelidir ki, bestekâr yarat›c›l›k
sürecinde millî musiki intonasyonlar›na
münasebette dikkatli olmay›, onlara yüzeysel yanaﬂmamay›, sahte millîlik hat›r›na yerli-yersiz onun spesifik özelliklerinden, özellikle de “art›r›lm›ﬂ sekunda”
(art›r›lm›ﬂ ikili) intervalinden (aral›¤›ndan) istifade etmeyi ciddi bir ﬂekilde haberdar ediyordu. O, bir daha gösterirdi
ki, “yüzeysel stilizasyon musiki eserine
asla as›l millî ruh getirmeyip, asl›nda
onu hayat hakikatinden, samimilikten
ve genellikle estetik ve bedii de¤erden
mahrum k›l›yor.”
Operan›n baﬂar›s› sahne yaﬂam›n›
ünlü halk sanatç›lar›m›z›n, hanendelerimizin (halk ﬂark›c›lar›) yarat›c›l›k miras›n›n d›ﬂ›nda düﬂünmek mümkün de¤ildir. Ayn› zamanda opera eserini türlü
mu¤annilerimize (ﬂark›c›lar›m›za) sahne
tecrübesi veren sihirli sanat mabedi olarak adland›rmak mümkündür. Halk musikisi icrac›l›¤›n›n tan›nm›ﬂ birçok sanatç›s›, Hac›bababeyov, H.Rzayeva,
G.Pirimov, E.Bak›hanov, B.Mensurov,
S.Gedimova, E.Guliyev, Z.Hanlarova,
A.Babayev, B.Mirzeyev, R.Guliyev ve di¤erlerinin adlar› ebedi olarak bu operan›n tarihi, genelde Azerbaycan opera sanat›n›n geliﬂme aﬂamalar› ile araçs›z
olarak ilgili olmuﬂtur.
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Üz.Hac›beyov’un mu¤am operalar›n›n (“Leyla ve Mecnun”, “ﬁeyh Sen’an”,
Rüstem ve Zöbrab”, “ﬁah Abbas ve Hurﬂud Banu”, “Asl› ve Kerem”, “Garun ve
Leyla”) ananeleri Azerbaycan profesyonel musikisi medeniyetinde kendisine
hakl› olarak birçok taraftar buldu ve dahi bestekâr›n klasik mu¤amlar›m›za ilgisinin önemini ispatlam›ﬂ oldu. Bu bak›mdan bestekâr›n bunun gibi ilgi çekici
ve orijinal eserlerini özellikle belirtmek
mümkündür.
Üz.Hac›beyov’un halk musikisi yarat›c›l›¤›na hassas münasebetinin yüksek ifade tarz› profesyonel musikimizin
zirvesi say›lan “Köro¤lu” (1937) operas›nda izlemek mümkündür. Bestekâr burada klasik mu¤amlar›m›zla birlikte
halk musikimizin di¤er önemli bir dal›
olan âﬂ›k (ozan) poetik ve musikili yarat›c›l›¤›ndan baﬂar›yla istifade edebilmiﬂtir. Hiç kuﬂkusuz, böyle bir münasebet
her ﬂeyden önce metnin idea-içeri¤inden
ileri gelirdi. Malumdur ki, halk›m›z aras›nda geniﬂ ün bulmuﬂ “Köro¤lu” destan›
âﬂ›k musiki yarat›c›l›¤› örnekleri ile zengindir. Bestekâr hakl› olarak bu tarihi
kahramanl›k halk destan›na has özgürlük u¤runda mücadele fikirlerini, bu yolda Köro¤lu’nun kahramanl›k ve e¤ilmezlik timsaline çevrilmesi, onun saf muhabbeti ve zarif kalpli sanatkâr-âﬂ›k olmas› gibi yönleri ön plâna ç›karm›ﬂt›r.
Zengin âﬂ›k yarat›c›l›¤› buna son
derece geniﬂ imkânlar tan›maktad›r. Köro¤lu’nu epik havalar› (ﬂark›lar›), ayn›
zamanda kahramanl›k, lirik, yumoristik
(mizah) karakterli ﬂark›lar operan›n genel emosyonel (duygusal) ruhuna, ideaiçeri¤ine uygun gelmektedir.
Bestekâr bu ﬂark›larda, genellikle
âﬂ›k yarat›c›l›¤›n› derinden hissederek
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anlay›p, onlardan üretkenlikle yararlan›yordu. Kendisinin yukar›da da bahsetti¤imiz ünlü monografisinde bestekâr
bununla ilgili özel sohbet etmeyi gerekli
görür ve ﬂöyle bahsederdi. “Azerbaycan
halk musikisinin esaslar›n› ö¤renmek
sahas›ndaki iﬂimin, bir bestekâr olarak
benim için fiili, önemi oldu¤undan ben
“Köro¤lu” operas›n› yazd›m.”
Bestekâr burada âﬂ›k musikisine
özel lad-intonasyon (makam), metro-ritim özelliklerinden, ayn› zamanda âﬂ›k
musikisine has seslenmelerden baﬂar›yla istifade ediyor, senfoni orkestras›n›n
yard›m› ile gereken bedii-sanatsal tasvir
vas›talar› ve millî musiki koloriti (ahengi) meydana getiriyordu.
Yukar›da söylenenler XX.asr›n büyük bestekârlar›ndan say›lan Üzeyir
Hac›beyov’un halk musikisine, musiki
folkloruna ne kadar büyük önem verdi¤ini, yarat›c›l›k sürecinde ondan faydalanman›n ne kadar zaruri oldu¤unu bir kez
daha kan›tlamaktad›r.
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