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K.Q.YUNQ. ŞÜURSUZUN “ARXETİPLƏRİ“
Psixoanalitik hərəkatının inkişaf tarixi Freydin elmi-nəzəri irsinə ikili münasibəti
səbəbindən bir sıra metamorfozla müşayiət edilirdi. Freydin şüursuza və nevrotiklərin
davranışının, bütün insan fəaliyyətinin seksual determinasiyasına alimlər, xüsusilə
həkimlər tərəfindən o dərəcədə mənfi idi ki, psixoanalizin banisi faktik olaraq izolyasiyaya düşmüşdür. Lakin Freyd ideyaları inkişaf etdikcə, alimin tərəfdarları meydana
çıxır və onların sayı artmağa başlayır.
K.Yunq və A.Adler ilk alimlər idi ki, nəinki elmi mətbuatda Vyana psixiatrın
fəaliyyətinə müsbət rəy söyləmişlər, hətta bu istiqamətdə nəzəri tədqiqatları və praktik
işi davam etdirmişlər. Tədricən psixoanaliz get-gedə Qərb alimlərinin diqqətini daha
çox cəlb etməyə başlayır. Bu alimlərin əksəriyyəti, Freydin ideyalarından ruhlanaraq,
onun psixoanalitik konsepsiyalarına istinadən fərdi, mədəni və ictimai xarakterli
tədqiqatlar aparırdılar. Psixoanalizə və psixoanalitik tədqiqatlara həsr olunmuş elmi
jurnallar nəşr olunmağa başlayır, ayrı-ayrı problemlərin araşdırılması, psixoanalitik
bilikləri üzrə beynəlxalq psixoanalitiklər qurultayları və konqressləri keçirilir. Freydin
yaratdığı psixoanalizin dünya miqyasında təbliği və elmi praktikaya tətbiqi məqsədləri
güdən Beynəlxalq Psixoanalitik Cəmiyyət öz fəaliyyətini uğurla davam etdirir.
Freydizm geniş elmi dairələrdə öz populyarlığını təsdiq etdikcə, psixoanalitik
hərəkatın tərkibində – onun görkəmli və aparıcı nümayəndələri arasında fikir ayrılığı
getdikcə daha aydın surətdə özünü göstərməyə başlayır. Bunun nəticəsində freydizmdə
müxtəlif axınlar, təmayüllər və istiqamətlər müəyyənləşir. Onların içərisində K.Yunqu
“analitik psixologiya”, A.Adlerin “fərdi psixologiya”sı və V.Rayxin “seksual-iqtisadi
psixologiya”sı xüsusilə böyük diqqəti cəlb etmış və geniş yayılmşlar.
Diqqətinizə təqdim etdiyimiz işdə biz kulturoloji baxımdan müəyyən maraq oyada biləcək K.Yunqun şüursuzun “arxetipləri” mövzusuna aydınlıq gətirmək istərdik.
İsveçrə psixiatrı Karl Qustav Yunq (1875–1961) Freyd təliminin əsas ideyalarına
tərəfdar çıxmışdı, lakin sonralar şüursuzun mahiyyəti və mənşəyinə qarşı münasibətdə
onların arasında müəyyən əhəmiyyətli ziddiyyətlər özünü göstərməyə başlayır. Nəticədə
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isə Yunq quruluşu, məqsəd və vəzifələri baxımından klassik psixoanalizdən köklü
surətdə fərqlənən “analitik psixologiya” adı ilə məşhurlaşmış konsepsiyasını irəli
sürmüşdür.
Psixoanalizin banisi kimi, Yunq da öz nəzəri mülahizələrində həm öz klinik
praktikasına, həm də keçmiş dövrlərin mühüm və ciddi saydığı fəlsəfi konsepsiyalarına
istinad edirdi. Guman ki, İsveçrə psixiatrı Qərb fəlsəfəsi ilə, Freydə nisbətən, daha
yaxından və daha dərindən tanış idi. Onu da qeyd etmək lazım bilirik ki, o, Freyddən
fərqli olaraq, həm də Şərq fəlsəfəsi ilə (xüsusilə daosizm və buddizmlə) maraqlanırdı.
Alimin özü xatirələrində yazırdı ki, hələ gənclik illərində o, tibb elmi ilə yanaşı, fəlsəfə
ilə o qədər maraqlanırdı ki, uzun müddət oz gələcək fəaliyyətinin istiqamətini dəqiqliklə
müəyyənləşdirməkdə xeyli çətinlik çəkirdi. Nəhayət, Yunq tibb elmini seçir, lakin, eyni
zamanda, fəlsəfəyə də marağını itirmir. «Elmi maraqlar dairəsinin genişlənməsinə baxmayaraq, mən yenə də vaxtaşırı fəlsəfi kitablara qayıdıram». Alim qeyd edirdi ki, onun
fəlsəfi düşüncəsinin formalaşmasına Platon, Kant, Şopenhauer, Hartman və Nitsşe kimi
böyük alimlər güclü təsir göstərmişlər.
Öz klinik praktikasında şizofreniyanın müalicəsi zamanı o, psixikanın
dağılmasının elə bir səviyyəsi ilə rastlaşmışdı ki, onu fərdin uşaqlıq seksual həyacanları
ilə bağlamaq və onların vasitəsilə izah etmək heç cür mümkün deyildi və beləliklə insan
davranışının seksual determinasiyası haqqındakı Freydin təsəvvürlərinin ziddinə idi.
Bunun nəticəsində Yunq Freydin ideyalarına tənqidi münasibət və onların yenidən
işlənməsi zərurətini hiss etmişdir.
Freydin “libido” anlayışı da Yunqda daha geniş məna kəsb edir. “Libido”
dedikdə o, insan ruhunda baş verən psixi proseslərin intensivliyini müəyyən edən psixi
enerjini nəzərdə tutur.
Freydin şüursuz anlamının həddindən artıq seksuallaşdırılmasını tənqidi
münasibət bəsləyərək, Yunq, eyni zamanda, şüursuz psixi proseslərin traktovkasında
Freydin fikirlərinə şərikliyini nümayiş etdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, şüursuz anlayışı
Yunq üçün yalnız şüurun predmeti olmadığı üçün dərk edilməyən, yaxud şüurdan xaric
edilmiş proseslər kimi dərk edilə biləcək psixi prosesləri səciyyələndirən psixoloji
anlayışdır.
Yunq ilə Freydin şüursuzun dəqiqləşdirilməsində fikir ayrılığı isə onun məzmun
tərəfinin aşkarlanmasında özünü büruzə verir. Belə ki, əgər psixoanalizin banisi bütün
insan fəaliyyətini yalnız bioloji cəhətdən irsən əldə edilmiş şüursuz instinktlərlə
bağlayırdısa, Yunqa görə isə insan instinktləri oqədər bioloji deyil, nə qədər ki, simvolik
təbiətlə bağlıdır. Düzdür, Freyd də şüursuzun simvolik xarakterini inkar etmirdi, lakin
Yunqun fərziyyəsinə görə, simvolika psixikanın özünün tərkib hissəsidir və şüursuz
fəaliyyət simvolik xarakter daşıyan və bütün insan təsəvvürlərinin əsasını təşkil edən
müəyyən ideyaları yaradır. Bu ideyaları alim məzmun daşıyıcıları kimi deyil, psixikanın
formal elementləri kimi qiymətləndirir. Onları Yunq “arxetiplər” adlandırmışdır. «Arxetip – simvolik düsturdur. O, şüurlu anlayışlar olan yerdə... funksiyaya çevrilir».(1.59)
Yunqun “arxetipləri” – davranışın formal nümunələridir (2.127). İlk baxışdan elə
təsəvvür yarana bilər ki, Yunqun “arxetipləri” Freydin “ilkin meylləri” kimi şüursuzun
elementləridir. Lakin bu, belə deyil. Yunqun “arxetipləri” daha dərin xarakter daşıyan
insan psixikasının çöküntüləridir. Onlar ayrı-ayrı fərdlərin deyil, bütün bəşəriyyətin
neçə min il ərzində topladığı təcrübənin nəticələridir.
Şüursuzu ayrıca götürülmüş bir fərdin psixikasının elementi kimi qiymətləndirən
Freyddən fərqli olaraq, Yunq “fərdi” və “kollektiv şüursuzun” arasında olan fərqləri
göstərir. “Fərdi şüursuz” (Yunq onu bəzən “şəxsi şüursuz” da adlandırır) ayrıca bir
insanın şəxsi təcrübəsini əks etdirir və nə vaxtsa şüurlu olub, sonra isə müəyyən
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səbəblərə görə şüurluluğu itirmiş həyacanlardan ibarətdir. O, fərdin bütün ömrü boyu
qazandığının hamısını, hətta şüurun altında olanları da əhatə edir.
“Analitik psixologiyanın” mərkəzi anlayışlarından biri olan “kollektiv şüursuzu”
anlayışı keçmişin (irqi və milli tarix və s.) gizli izlərini özündə əks etdirir. Bu – bütün irqlər
üçün və bütün xalqlar üçün səciyyəvi olan ümumbəşəri təcrübədir. Məhz “kollektiv
şüursuzda”, İsveçrə psixiatrın təbirincə, bütün “arxetiplər” toplaşmışlar.
“Kollektiv şüursuz” haqqında ideyaları Yunq fransız etnoloqu Levi-Brülün
”kollektiv təsəvvürlər” haqqındakı nəzəriyyədən götürmüşdür. Levi-Brül etiraf etmişdir
ki, o, bu nəzəriyyənin “yalnız empirik əsasını vermişdir”.Belə təsəvvür yarana bilər ki,
Yunq Levi-Brülün tədqiqatlar istiqamətini davam etdirir. Lakin Levi-Brüldə kollektiv
təsəvvürlər şəxsiyyətin sosiallaşması prosesi ilə bağlıdır. Yunqda isə, sosial aspektlərin
araşdırılmasına insan həyatının biolğoji bəzən isə mistik aspektləri daxil edilir.
Yunqu, ilk növbədə, “kollektiv şüursuzda” əks etdirilən konkret psixoloji struktur
maraqlandırır. O, kollektiv ideyaların, onların simvolik elementləri baxımından, struktur
xüsusiyyətlərini aşkarlamaq niyyətindədir. Burada İsveçrə psixiatrı müasir
strukturalistlərin bəzi ideyalarını xeyli qabaqlamışdır. Lakin, strukturalistlər, şüursuzun
simvolik funksiyasını tədqiq edərkən, onu insanın dili ilə bağlayırdısa (bu məqam
J.Lakanın “Şüursuz dil kimi strukturlaşdırılır” maksimasında daha parlaq əksini
tapmışdır), Yunq, “kollektiv şüursuzun” simvolik elementlərini aşkarlayaraq, dini əsası
olan ideyalara müraciət edir. Onun təbirincə, məhz dini təsəvvürlər, kollektiv
ideyalarının gizli məzmununu əks etdirən mifoloji obrazların məcmusu olan “kollektiv
şüursuzun” irsən qəbul edilmiş elementlərin faktik tərəfini daha dolğun ifadə edir. Elə
buna görə də o, mifoloji əlaqələri, dini münasibətləri insanın psixi həyatının vacib
elementləri kimi dəyərləndirir. O, nəinki dinin pozitiv dəyərini qeyd edir, həm də Freydi
dini təcrübənin dərk edilməsində aciz olduğunu tənqid edir.
İsveçrə psixiatrı “arxetip” və “kollektiv şüursuzu” anlayışlarını elmi praktikaya ona
görə daxil etmişdir ki, Freyddən fərqli olaraq, şüursuzun mənşəyi və məzmunu, psixoloji
və bioloji aspektdə deyil, insanın struktur təsviri və sxematik tərtibi baxımdan araşdırılsın.
Burada onun mövqeyi fransız strukturistləri Levi-Strossun, Fukonun və Lakanın
baxışlarına yaxınlaşır. Yunq da, strukturalistlər də Freydin şüursuzunu təbiət tərəfindən
verilmiş əlavələrdən azad etmək fikrində idilər. Strukturalistlər müəyyən dərəcədə Freydin
şüursuzunun debiologizasiyasına nail olmuşlar (3.156). Lakin Yunqda bu məsələ yalnız
zahiri təzahürlərə görə öz həllini tapmışdır.
Yunqun “analitik psixologiya”sının tərkib hissələrindən biri də “komplekslər”
nəzəriyyəsidir. “Komplekslər” – sistem quruluşu olan və insanın fəaliyyətinə daim təsir
göstərən fərdin şüursuz psixi qüvvələridir. Yunqun fikrinə görə, şüursuzun
dərinliklərində fərdi keçmişin xatirələri olan müxtəlif “komplekslər” (“ailə kompleksləri”, “hakimiyyət kompleksi” və başqaları) mövcuddur. “Komplekslər” – bir növ
“psixoloji demonlar”, şüursuz aktların spontan partlayışlarıdır. Onlar insanın rahatlığını
pozan, normal psixi proseslərə dağıdıcı təsir göstərən insan psixikasında şüursuzu şüur
üzərində hakimiyyətin təzahürünün rəmzi olan idarə olunmayan qüvvələrdir.
“Komplekslər” konsepsiyası əsasında Yunq və onun davamçıları şüursuzun mexanizmlərini aşkarlaamaq, psixi proseslərdə şüursuzla şüurlunun arasında olan
mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələri dəqiqləşdirmək, insanların davranışının formalaşmasında
şüursuz meyllərin rolunu açıqlamağa çalışmışlar. Lakin bu konsepsiya Freydin
xaricedilmiş şüursuz nəzəriyyəsindən o qədər də fərqlənmirdi.
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ALMANİYANIN XARİCİ MƏDƏNİYYƏT SİYASƏTİ VƏ MƏDƏNİYYƏT
DİPLOMATİYASI
Bu gün Almaniya Federativ Respublikası beynəlxalq mədəni əlaqələrin
inkişafına xüsusi önəm verir. Almaniyanın sabiq kansleri Villi Brandtın sözləri isə desək, хarici mədəniyyət və təhsil siyasəti klassik diplomatiya (təhlükəsizlik siyasəti) və
xarici iqtisadi siyasət ilə yanaşı, ölkə diplomatiyasının «üçüncü sütun»udur. 2009-cu
ildə Villi Brandtın irəli sürdüyü tezis bundestaqa seçkilər ərəfəsində yenidən aktuallıq
əldə etdi. Almaniyanın xarici mədəniyyət siyasətinin əsas məqsədi Almaniyanın müasir imicini dünyaya təbliğ etmək, Avropanın inteqrasiyasına və xalqlar arasında anlaşmanın nail olmasına yardım göstərməkdir.
Alman diplomatiyasında mədəniyyət sahəsində iş böyük rol oynayır. Bəlli olduğu
kimi, alman xalqı dünyaya tanınmış şairlər, mütəfəkkirlər, filosoflar, musiqiçilər bəxş
edib, həmçinin faşistlər də. Ona görə də əməkdaşlıq etdikləri əksər xalqlarda və
insanlarda almanlar haqqında ya şairlər, musiqiçilər və mütəfəkkirlər, ya da qatı millətçi
xalq kimi fikir formalaşıb. Hər iki halda hazırda alman mədəniyyət diplomatiyasının
səmərəliliyi göz önündədir. Birinci halda Almaniya mədəni əlaqələrini inkişaf
etdirməyə davam edir, ikinci də isə bütün yollarda mənfi fikirləri dağıtmağa və sübut
etməyə çalışırlar ki, almanlar təkcə nasizmi yaradan xalq deyildir, həmçinin incəsənəti
və mədəniyyəti sevən və dəyərləndirən xalqdır.
Bu gün Almaniyanın hakimiyyət dairələri xarici mədəniyyət siyasətinin
inkişafına dəstək göstərir. Almaniya höküməti maraqlıdır ki, ölkə beynəlxalq səviyyədə
əsas dəyərləri «avropa ruhunun» mündəricəsini təşkil edən azadlıq və tolerantlıq
əsasında inkişaf edən «müasir və çoxtərəfli dövlət» kimi təqdim olunsun. Faktdır ki,
Yoşka Fişerin nazirlik etdiyi dövrdə mədəniyyət sferasında maliyyələşdirilməyə diqqət
verilmirdi. Xarici İşlər Naziri Ştaynmayer və Anqela Markel kimi siyasətçilər isə əksinə
olaraq mədəniyyət diplomatiyasına xüsusi önəm verərək mədəniyyətin maliyyələşməsini prioritet məsələlərdən biri hesab edirlər.
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Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Valter Ştaynmayer öz çıxışlarında qeyd
edir ki, mədəniyyətin bu gün beynəlxalq aləmdə mühüm rolu danılmazdır. O, hesab edir
ki, maliyyə böhranı dövründə dünyanın yenidənqurulmasına və qərb dəyərlərinin
perspektiv rolunun təyin edilməsinə ehtiyac vardır. «Mən əminəm ki, yalnız Qərbə
istiqamət götürməyən formalaşmaqda olan yeni dünyada … mədəniyyətin yeni anlamı
da formaşmaqdadır. Dünyanın yeni mərkəzlərində həyat tərzi və Avropanın klassik
fəlsəfi ənənələrin bərpası birmənalı qarşılanmayacaqdır». Ştaynmayerin gənaətinə görə,
dünya ictimaiyyətinə Avropanın təcrübəsi və «tarixi yaddaşı» gərəklidir. Məhz
incəsənət və mədəniyyət adamları öz yaradıcılıqlarında həmin yaddaşı qorumalı və
əldə olunan təcrübə ilə bütün dünya ilə paylaşmalıdırlar. Bu işdə beynəlxalq mədəniyyət
təşkilatlarının fəaliyyətinə Ştaynmayer böyük ümid bəsləyir. (1)
Almaniyada mədəni təsisatların sayı digər dövlətlərlə müqayisədə daha çoxdur.
Almaniyanın federativ quruluşunda əsas gücə malik olan mədəniyyət 16 federativ
torpağın dövlət müstəqilliyinin əsas bəndidir. Əsas qanun federasiyaya mədəniyyət
sahəsində çox cüzi səlahiyyət verir. Məhz bu səbəbdən əksər mədəni təsisatlar müxtəlif
icmalar, cəmiyyətlər tərəfindən idarə olunur. Mədəniyyət sferasındakı müstəqillik hər
yerdə mədəniyyət mərkəzlərinin yaranması ilə nəticələnib. Hətta kiçik şəhərlərdə belə
beynəlxalq əhəmiyyətli mərkəzlər fəaliyyət göstərir.
Almaniyada mədəniyyət torpaqların tabeliyində olduğundan federal səviyyədə
mədəniyyət nazirliyi yoxdur. Federasiyanın mədəni siyasət sahəsindəki fəaliyyəti
federal kanslerin nəzarəti altındadır.
Federal Mədəniyyət Fondunun əsası 2002-ci ildə qoyulub. O, federal və
beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərir. Lazımi miqdarda maliyyə dəstəyinin
göstərilməsi sayəsində fond XXI əsrin incəsənət və mədəniyyət sahəsindəki tələblərinə
cavab verir.
Hal-hazırda mədəniyyət təşkilatları qloballaşma prosesləri və siyasətçilərin
maraqları hesabına öz fəaliyyət dairələrini əməli şəkildə genişləndirməkdədirlər.
Müəyyən ölkənin mədəniyyətinin və onun dəyərlərinin dünya səviyyəsində
yayılması üçün elementar marketinq biliklərinə ehtiyac vardır. Almaniyanın Xarici İşlər
Nazirliyi bu məsqsədlərdən çıxış edərək Höte adına İnstitutunun Almaniyada olan
mərkəzlərinin və dünyada fəaliyyət göstərən filiallarının maliyyələşdirmə faizini artırır.
Müasir Almaniyanın mədəniyyət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri dil
siyasətidir. Avropada sərhədlər artıq aradan götürülməkdədir, xüsusən də dil sərhədləri.
Birdən artıq dilin öyrənilməsi Avropanın siyasəti və eyni zamanda qloballaşmanın
diktəsidir. İnsanların dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq ünsiyyət yarada
bilməsi çox vacibdir. Əlbəttə, məlumdur ki, güclü təbliğat sayəsində bu gün ingilis dili
geniş istifadə edilir. Ancaq regional dillərin öyrənilməsi də az vacib deyil.
Alman dili regional dillər arasında əhəmiyyətinə görə birinci yeri tutur. Alman
dili Avropada və onun hüdudlarından kənarda da əhəmiyyətini itirmir və maraq
dairəsindədir. Lakin alman dilinin digər xarici dillərlə təmasının hansı mənfi və müsbət
nəticələri vardır – sualı bir çox tədqiqatçı və siyasətçiləri düşündürməkdədir.
Tarixdən məlumdur ki, Alman dili «yaşına görə» erkən yaranan latın, fransız və
ingilis dilləri ilə konfrontasiya nəticəsində formalaşmışdır. Linqvist Volqanq Kleynin
(Wolfgang Klein) gənaətinə görə, «gecikmiş inkişaf» «geridə qalmaq» demək deyildir:
«Son 150 il ərzində alman dili dünyanın inkişaf etmiş dillərindən biri olaraq qalır.
Bundan başqa, Yer üzündə mövcud olan altı-yeddi min dildən yalnız az bir qismi barədə
demək olar ki, bu gün inkişaf etməkdə olan dildir. Alman dili – inkişaf edir. Çünki alman dili «donmuş», «qapalı» dil deyildir. O, inkişaf edir, dildə müxtəlif dəyişikliklər
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baş verir – yeni sözlər yaranır, normalar dəyişir və sairə. Bu tendensiyaların az bir
hissəsi bu gün təhlükə doğurandır». (2)
Tədqiqatçıların əksəriyyəti alman dilinə anqlosizmlərin mənfi təsirini şişirtməməyə çağırır. Qeyd edilir ki, anqlosizmlərin əksəriyyəti Şekspirdən miras qalmış klassik
dilin təsiri deyildir, modifikasiya olmuş gəlmə sözlərdir. Misal üçün, Almaniyaya
gələn insanların öyrəndiyi ilk söz mobil telefon mənasını bildirən «xendi» sözüdür.
Lakin ingilis dilli ölkələrdə mobil telefon hələ də «mobile phone» adlandırılır.
Bu kimi təzadları aradan qaldırmaq üçün
Almaniya mədəni əlaqələrin
genişləndirilməsi və alman dilinin təbliği məqsədilə çoxsaylı proqramlar həyata keçirir.
Bu proqramların içərisində müxtəlif ölkələrdə Höte adına İnstitutunun filiallarının
açılmasıdır. Almaniyanın kansleri Anqela Markel Höte ad.İnstitutu «Almaniyanın
xaricdə simvolu» adlandırıb. Höte adına İnstitut (və ya «Höte ad. Alman Mədəniyyət
Mərkəzi», alm. Goethe-Institut) – alman qeyri-hökümət təşkilatıdır. Məqsədi xaricdə
alman dilinin populyarlaşdırılması, alman dilinin xarici dil kimi tədrisinə nail olmaq və
beynəlxalq mədəni əməkdaşlığın inkişafına yardımdır. Həmçinin digər məqsədlərindən
biri də mədəni və ictimai dəyərlər, kino, musiqi, ədəbiyyat sahəsində mübadilənin
genişləndiilməsi vasitəsilə Almaniya ilə mədəniyyətlərarası münasibətlərin güclənirilməsidir. İnstitut görkəmli alman şairi İohan Volfqanq fon Hötenin adını daşıyır.
Höte adına İnstitutunun əsası 1951-ci ildə Alman
Akademiyası tərəfindən təsis edilib. İlk mərhələdə İnstitutun
əsas məqsədi xarici müəllimlərin alman dilinin öyrənilməsinə
köməklik göstərməkdən ibarət idi. 1953-cü ildə alman dilini
tədris edən ilk kurslar təşkil olundu. Eyni zamanda İnstitut
qarşısına alman dilinin xaricdə təbliğinə
nail olmaq
məqsədini qoydu. 1959-1960-ci illərdə Almaniyanın xaricdə
fəaliyyət göstərən bütün federal mədəniyyət təşkilat və
idarələri Höte adına İnstitutunun tərkib hissəsinə çevrildi.
Şəkil 1. Praqada Höte
1968-ci ildən institut öz mədəniyyət proqramlarının
adına İnstitutun filialı
reallaşdırılması sahəsində fəaliyyətinə başladı. 1989-cu ildə
dəmir pərdənin açılması ilə
Höte adına İnstitutu Şərqi Avropada öz fəaliyyət dairəsini genişləndirdi ki, bu da
çoxsaylı filialların yaradılmasına təkan verdi.
21 sentyabr 2001-ci il tarixdə Inter Nationes təşkilatı ilə birləşdikdən sonra
İnstitut «Goethe-Institut Inter Nationes» kimi adlandırıldı. 2004-cü ildə Şimali Koreyada sözügedən qərb mədəniyyətini təmsil edən ilk İnstitutun
Pxenyanda informasiya mərkəzi açıldı. 2008 və 2009-cu
illərdə Dar-əs-Salam və Luandada institunun filialı açıldı.
Bu gün dünyanın 91
ölkəsində Höte adına İnstitutun
149 mədəniyyət institutları və 10
təşkilatı
fəaliyyət göstərir.
Şəkil 2. Höte adına
Almaniyanın
13 şəhərində Höte
İnstitut
adına İnstitut
mədəniyyət
proqramlarını həyata keçirir. İnstitutun gərargahı Münxen

şəhərindədir. 1 aprel 2008-ci ildən etibarən prezidenti KlausŞəkil 3. Kuala –
Lumpurda Höte adına
Diter Lemandır (Klaus-Dieter Lehmann).
İnstitutun filialı
Höte adına İnstitutda 3500-dən çox əməkdaş çalışır.
İnstitut dövlət büdcəsindən maliyyələşir. 2008-ci ildə İnstitutun büdcəsi 320 milyon
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avro təşkil edirdi. Bundan 211 milyon avro AFR-nın Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən
ayrılmış, 99 milyondan çox vəsait isə institut dil kursları və imtahanlar keçirməklə
qazınmışdır. İnstitut xarici tələbələrə stipendiyalar ayırır. Stipendiantların əksəriyyəti
alman dili müəllimləridir.
İnstitut alman dilini xarici dil kimi
öyrənənlər üçün A1-dən C2-dək
səviyyələrində (Deutsch als Fremdsprache, DaF) və «Großes Deutsches Sprachdiplom»
üzrə yüksək dərəcə almaq üçün imtahan sistemini işləmişdir. Bu imtahanlar Ümumavropa standartlarına cavab verir. İmtahanları Almaniyada və ya xaricdə vemək
mümkündür.
Höte adına İnstitutunun imtahanlar cədvəli:
Höte adına İnstitutun nəzdində imtahan
CEF
Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom
C2
C1
B2

Goethe-Zertifikat C1 — Zentrale Mittelstufenprüfung (neu),
Prüfung Wirtschaftsdeutsch
Zertifikat Deutsch für den Beruf

B1

Zertifikat Deutsch

A2

Start Deutsch 2

A1

Start Deutsch 1

1998-2000-ci illərdə DAAD akademik mübadilə proqramı çərçivəsində Höte
adına İnstitut Xaqena, Rur Universitetləri və Karl Daysburq ad. Mərkəz ilə birgə
Almaniyanın ali məktəblərində təhsil almaq imkanı verən TestDaF dil üzrə imtahan
sistemi işləmişdir.
Bu gün Höte adına İnstitut xarici ölkələrin orta məktəblərində alman dilinin
tədrisinin keyfiyyətinin artırılması işinə böyük önəm verir. İnstitut müxtəlif dövlətlərin
alman dilini tədris edən 1000-dən artıq orta məktəblərilə əməkdaşlıq edir. Hazırda
Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi xaricdə orta məktəblərin fəaliyyətinə dəstək olan
«Məktəblər: gələcəyin partnyorudır» adlı layihəni həyata keçirir. Bundan başqa,
Almaniyanın XİN-i xarici ölkələrdə alman dilini xarici dil kimi mükəmməl səviyyədə
tədris edən orta məktəblər şəbəkəsinin yaradılması üçün təşəbbüs göstərir.
Bu gün Almaniya inkişaf edən ölkələrdə, xüsusilə də Asiya və Yaxın Şərqdə
Höte adına mədəniyyət məkəzlərinin sayının artırmasına və bununla da mədəni
əlaqələrin bərpasına səy göstərir. Almaniyanın hökümət dairələri hesab edir ki, müasir
dövrdə ölkənin digər dövlətlər, ümumiyyətlə dünya ictimaiyyəti qarşısında məsuliyyəti
gündən-günə artır. Son illərdə Qafqaz regionunda baş verən hadisələr Almaniyanın
Rusiya ilə mədəni əlaqələrinin artırılmasını şərtləndirir.
2008-ci ildə Bakıya növbəti dəfə səfər etmiş Höte adına İnstitutun Qafqaz üzrə
məsləhətçisi Artur Rapbın sözlərinə görə, hazırda burada Dil Tədris Mərkəzinin (SLZ)
yaradılması istiqamətində iş gedir. Artur Rapb bildirib ki: «SLZ-nin əsas məqsədi alman dilini öyrənmək istəyənlərin hamısına yardımçı olmaq, geniş əhali kütləsində
Avropanın ən mühüm dillərindən biri olan alman dilinə maraq oyatmaq, həmçinin
Azərbaycan ali məktəblərində bu dilin statusunun yüksəldilməsinə nail olmaqdır. Bu
məqsədlərə çatmaq üçün Höte adına İnstitut bir çox ölkələrə alman dili mərkəzlərinin
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yaradılmasında köməklik edir. Bu mərkəzlərdə Höte adına İnstitutun dil kursları və
imtahanları təklif olunur (belə mərkəzlər Rusiya və Qazaxıstanda müvəffəqiyyətlə
fəaliyyət göstərirlər - red.), alman dili müəllimləri üçün dil öyrənməkdən ötrü təqaüdlər
və institutun Almaniyadakı bölmələrində ixtisasartırma, həmçinin Azərbaycanda seminarlar təklif edir, alman dili üzrə tədris planları və proqramlarının hazırlamasında, alman dilini xarici dil kimi öyrənənlər üçün tədris materialları və dərsliklərin
işlənilməsində iştirak edir». Qeyd edək ki, alman dili tədris edən kurslarda Höte adına
İnstitut tərəfindən bir çox ölkədə uğurla tətbiq olunan üsuldan istifadə edilir: dinləyicilər
autentik mətnlər, aktual informasiya və Almaniyada hazırlanmış dərs vəsaitləri əsasında
onlara təcrübədə lazım ola biləcək səviyyədə müasir alman dili bilikləri əldə edirlər.
A.Rapb sözlərinə görə, Höte adına İnstitutun yardımı ilə dünyada fəaliyyət göstərən
bütün SLZ-lər müasir dərslik və metodik materiallarla (audio və videomateriallar) təhciz
olunub, yaxşı infrastruktura malikdir. SLZ həmçinin alman diasporu və Almaniya ilə
maraqlananlar üçün əlaqə qurmaq vasitəsidir. Onlar 40 il ərzində uğurlu fəaliyyəti olan
Höte adına İnstitutun məqsəd, dəyər və üsullarını təmsil edirlər.
Hazırda Höte adına İnstitut inkişafın yeni erasına qədəm qoyur. İnstitutun pezidenti Klaus Lemann çıxışların birində bildirir ki, mədəniyyət mərkəzləri Almaniyada
məskünlaşmış mühacirlərin inteqrasiyası və Almaniya mədəniyyətinin xaricdə təbliğ
olunmasında maraqlıdır. Bu Almaniyanın həyata keçirdiyi xarici mədəniyyət
siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biridir.
Höte adına İnstitutun fəaliyyəti yalnız alman dili kurslarının təşkili və ya alman
dilinin təbliği işi ilə bitmir. İnstitut xarici ölkələrdə ədəbi gecələr, teatr tamaşaları və
kino təqdimatları keçirir, müxtəlif mövzularda disput və ya dəyirmi masa tədbirlərini
təşkil edir.
Almaniyanın həyata keçirdiyi mədəniyyət siyasətinin digər prioritetlərindən
biri xarici dövlətlərin ali məktəbləri ilə elmi əməkdaşlıqdır. Ümumiyyətlə, beynəlxalq
təhsil siyasəti Almaniyanın xarici siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Almaniya ideyalar ölkəsidir. Burada təhsil və elm böyük əhəmiyyət kəsb edir. Almaniya
təhsil sistemi, o cümlədən ali təhsil sistemi artıq ilk bəhrələrini verən yeniləşmə
dövrünü yaşayır. Bu gün Almaniya ali məktəbdə oxumaq baxımından ən populyar,
qabaqcıl beynəlxalq elmi tədqiqatlar aparılan və patentlər işlənən bir ölkədir. Qeyd edək
ki, hazırda alman ali məktəblərində 1,98 milyona yaxın tələbə təhsil alır. Ölkədə 383 ali
məktəb fəaliyyət göstərir, bunların 103-ü universitet, digərləri isə ixtisaslaşmış ali
məktəblərdir. Beynəlxalq təhsil siyasəti çərçivəsində hazırda Almaniya Azərbaycanın
ali məktəbləri ilə əməkdaşlıq sazişləri bağlayıblar. Belə ki, Bakı Dövlət Universiteti,
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, «Odlar Yurdu» Universiteti ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində tələbələrə elmi-tədqiqat işi aparmaq üçün stipendiyalar ayrılıb.
Almaniya dünya ölkələrində, o cümlədən MDB məkanında dil kurslarından
başqa, müxtəlif seminar və treninqlər keçirilir. Belə ki, Almaniyanın xarici yayım
teleşirkəti olan Deutsche Welle şirkətinin jurnalistləri digər qurumlardan olan
həmkarları üçün peşekar treninqlər təşkil edirlər.
2008-ci ilin il noyabrın 25-dən dekabrın 5-dək Bakıda 6 telejurnalist Deutsche
Welle şirkətinin intensiv ixtisasartırma kurslarına cəlb olunmuşdu. Kurs tədris edən
Deutsche Welle əməkdaşlarının səfərlərinin məqsədi Azərbaycan teleradio şirkətlərinin təmsilçiləri ilə tanış olmaq,onların peşəkar ehtiyaclarını öyrənmək, treninqlər
keçirmək üçün tərəfdaşlar tapmaq idi. Deutsche Welle redaksiyalarla əməkdaşlıq
etməkdə maraqlıdır. Həmin treninqlər vasitəsi ilə alman və azərbaycanlı həmkarlar
arasında bilik mübadiləsi aparıldı, yeni əlaqələr yaradıldı. Deutsche Welle aşağıdakı
əsas istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir: televiziya - DW-TV, radio - DW-RADIO və
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İnternet. DW-TV efirə alman, ingilis və ispan dillərində çıxır. Bundan başqa,
Əfqanıstana yayımlanmaq üçün ərəb, dari və puştu dillərində ayrı-ayrı verilişlər
hazırlanır. DW-RADIO isə 30 dildə «danışır». (3)
Xalqların qarşılıqlı anlaşılması, beynəlxalq mədəni mübadilənin genişləndirilməsi sahəsində Almaniyanın müxtəlif mədəniyyət fondlarının Böyük rolu vardır.
Almaniyanın mədəni inkişafına və eyni zamanda mədəniyyət diplomatiyasının genişləndirilməsinə xidmət edən xeyriyyə fondlarından biri filantrop ideyaları reallaşdıran iş
adamı, mesenat Robert Boşun adına Fonddur. Almaniyanın böyük müəssisə şəbəkələrini təmsil edən Fond 1964-cü ildə təsis edilib. Əsas fəaliyyət sahəsi cəmiyyətin
inkişafını stimullaşdırmağa yönəlmişdir.
Robert Boş adına Fond aşağıdakı sahələrdə fəaliyyət göstərir:
• Sağlamlığın qorunması;
• Humanitar yardım;
• Xalqların qarşılıqlı anlaşılması;
• Xeyriyyəçilik, təhsil və tərbiyənin inkişafı;
• Mədəniyyətin və incəsənətin inkişafı;
• Humanitar, ictimai və təbiət elmlərinin inkişafı;
• Qərbi Avropa və ABŞ ilə beynəlxalq münasibətlərin stimullaşdırılması;
• Mərkəzi və Şərqi Avropa ilə beynəlxalq münasibətlərin inkişafına yardım.
Fondun maliyyə və institusional strukturları əməliyyat çevikliyinə malik olar
cəmiyyətin inkişafını və modernləşməsinə yardım göstərir. Robert Boş adına Fondun
fəaliyyətinin əsas məqsədi müəyyən mübadilə proqramları çərçivəsində qrantların
ayrılmasıdır. Bu baxımdan Robert Boş adına Fondunun lektorlar (mühazirəçilər)
proqramı maraq doğurur. Fondun «lektorlar proqramı»nda əsas məqsədi ali məktəbi
«alman dili» ixtisası üzrə
bitirmiş və həmçinin
Şərqi Avropa və Çinin
universitetlərində alman dilini tədris edən gənc mütəxəssislərə maliyyə yardımı
göstərməkdir. Proqramda alman dilini bilən humanitar, sosial, hüquqi və ya iqtisadi
ixtisaslar üzrə təhsil almış, Şərqi Avropa və Çin mədəniyyətinə maraq göstərən və fəal
sosial mövqeyə malik olan məzunlar da iştirak edə bilər. Layihələr üzrə pedaqoji
təcrübə keçən stipendiantlar çalışdıqları ölkə barədə məlumat toplayaraq peşəkar kvalifikasiya artırmaq imkanını da əldə edirlər. Eyni zamanda lektorlar sülhməramlı
missiyanın icraçısına çevrilirlər. Belə ki, onlar Almaniya və onun şərq qonşuları
arasında dialoqun möhkəmləndirilməsinə xidmət edirlər.
Proqram çərçivəsində lektorlar müxtəlif ölkələrin ali məktəblərində alman dilini
xarici dil kimi və ya ixtisas fənlərini 6 akademik saat həcmində alman dilində tədris
edirlər. Stipendiantlar kafedraların fəaliyyətində yaxından iştirak edir, Almaniyaya dair
məsələlərdə məsləhətçi funksyasını həyata keçirirlər. Layihələr üzrə birgə fəaliyyət
nəticəsində həm lektorlar həm də ki təhsil müəssisəsi bilikləri təcrübədə tətbiq etmək
imkanını əldə edirlər.
Beləliklə, elmi məqalə çərçivəsində apardığımız araşdırma müasir mərhələdə
Almaniyanın xarici mədəniyyət siyasətinin və mədəniyyət diplomatiyasının dil və təhsil
aspektlərinin kulturoloji təhlilinə həsr olunmuş tədqiqat işidir. Tədqiqatdan əldə olunan
nəticələri yekunlaşdıraraq, vurğulayaq ki, bu gün Almaniyanın mədəniyyət diplomatiyasının əsas məqsədi alman dilinin və mədəniyyətinin populyarlaşdırılması vasitəsilə
beynəlxalq arenada müsbət imicin formalaşdırılmasına nail olmaqdır.
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Внешняя культурная политика и культурная дипломатия Германии
Резюме
На современном этапе Федеративная Республика Германия обращает особое внимание на
развитие международных культурных связей. наряду с классической дипломатией или политикой
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европейской интеграции и развития взаимопонимания между народами мира.
Автор данной статьи исследует приоритетные направления внешней культурной политики
Германии, а также анализирует механизмы реализации культурной дипломатии. В статье большое
внимание уделено языковому аспекту культурной дипломатии Германии, а именно популяризации
немецкого языка и немецкой культуры в рамках деятельности Института имени Гете, а также Фонда
имени Роберта Боша.
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Summary
At the present stage the Federal Republic Germany pays special attention on development of the international cultural contact. Along with classical diplomacy or a security policy the economic, educational
and cultural policy of the country are the basic priority directions. The primary goal of an external cultural
policy of Germany for today is propagation of modern image of the country, and also assistance to processes
of the European integration and mutual understanding development between nations of the world.
The author of given article investigates priority directions of an external cultural policy of Germany,
and also analyzes mechanisms of realization of cultural diplomacy. In article the great attention is given language aspect of cultural diplomacy of Germany, namely popularization of German language and German
culture within the limits of activity of Institute of a name of Goethe, and also Robert Bosh Foundation.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
АЗЕРБАЙДЖАНА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Государственная политика Азербайджана во всех сферах направлена на
обеспечение осуществления национальных интересов страны. Национальные
интересы в сфере культуры направлены на сохранение, защиту и развитие
национальных традиций, нравственных и материальных ценностей, а также на
обеспечение международного сотрудничества в сфере культуры [1. 17]. Основным
принципом правового обеспечения развития культуры в Азербайджане является
недопустимость командно-распорядительных методов регулирования культурной
жизни в целом и всех её фаз в отдельности – процессов создания, сохранения, распространения и освоения (восприятия) культурных ценностей. Государственная
политика признала необходимость управления культурой, используя различные
виды ресурсов – материальные, финансовые, кадровые и информационные,
только лишь через тщательно продуманное, хорошо проработанное и отвечающее
современным требованиям законодательство [2]. Поэтому подготовка, принятие и
практическое применение соответствующих законов, являющихся одним из
основных средств осуществления культурной политики, имеют исключительную
значимость [3]. В процессе подготовки каждого закона обязательно учитываются
также соответствующие международные конвенции.
Законотворческая деятельность Милли Меджлиса – первого (1995-2000),
второго (2000-2005) и третьего (2005-2010) созыва, связанная со сферой культуры,
была довольно интенсивной. В течение 1995-2010 гг. принято более 20
основополагающих законов в области культуры [4].
Основными законами в сфере культуры являются:
− Закон «О восстановлении азербайджанского алфавита с латинской графикой» от 25 декабря 1991 г.;
− Закон «О средствах массовой информации» от 21 июля 1992 г.;
− Закон «Об Агентстве по авторским правам Азербайджанской
Республики» от 10 сентября 1993 г.;
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− Закон «О производственном объединении «АЗЕРКИНОВИДЕО»» от 13
декабря 1993 г.;
− Закон «Об авторских и смежных правах» от 5 июня 1996 г.;
− Закон «О рекламе» от 3 октября 1997 г.;
− Закон «О культуре» от 6 февраля 1998 г.;
− Закон «Об охране памятников истории и культуры» от 10 апреля 1998 г.;
− Закон «О грантах» от 17 апреля 1998 г.;
− Закон «О свободе информации» от 19 июня 1998 г.;
− Закон «О кинематографии» от 3 июля 1998 г.;
− Закон «Об архитектурной деятельности» от 3 июля 1998 г.;
− Закон «О библиотечном деле» от 29 декабря 1998 г.;
− Закон «О туризме» от 4 июня 1999 г.;
− Закон «Об основах градостроительства» от 11 июня 1999 г.;
− Закон «О национальном архивном фонде» от 22 июня 1999 г.;
− Закон «О средствах массовой информации» от 8 февраля 2000 г.;
− Закон «О музеях» от 24 марта 2000 г.;
− Закон «Об издательском деле» от 30 мая 2000 г.;
− Закон «О государственном языке в Азербайджанской Республике» от 30
сентября 2002 г.;
− Закон «О государственной политике, связанной с азербайджанцами,
живущими за рубежом» от 27 декабря 2002 г.;
− Закон «О правовой охране выражений азербайджанского фольклора» от
16 мая 2003 г.;
− Закон «Об образовании» от 19 июня 2009 г.;
− Закон «О физической культуре и спорте» от 31 августа 2009 г.
На повестку дня весенней (2010) сессии Милли Меджлиса третьего созыва
будет вынесен новый проект закона «О культуре». По словам председателя
парламентского комитета по культуре Низами Джафарова, действующий закон «О
культуре» не отвечает требованиям дня, потому что в нем не нашли отражения
такие вопросы, как финансирование сфер культуры и искусства, понятия
«продюсер», «творческие лица» и другие вопросы [5]. Сегодня Азербайджан –
развитая страна и может вкладывать финансовые ресурсы в развитие культуры и
искусства, как и в другие сферы. Именно эти вопросы найдут отражение в новом
проекте. После принятия нового закона не будет необходимости в подготовке
специального закона, связанного с творческими организациями. Этому вопросу
также будет уделено место в проекте.
Перед парламентом страны стоят вопросы принятия законов о культуре
(новый вариант), театре и т.д. 23 февраля 2010 года, во время своего интервью
агентству АПА, председатель комитета культуры Милли Меджлиса Низами
Джафаров отметил: «Основная наша работа (комитета культуры – Л.Г.)
заключалась в принятии закона «О театре». Было бы хорошо, если бы до конца
года приняли закон «О культуре» в новом формате. Были и такие законы, которые
мы не смогли принять. К примеру, мы не смогли принять закон «О творческих
личностях и творческих структурах». Однако мы обсудили множество вопросов.
Культура – это общий процесс. Эту область невозможно приравнивать к
отдельным сферам. Было бы хорошо, если бы был принят отдельный Кодекс
культуры, и, таким образом, многие из этих вопросов были бы обобщены.
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Сегодня в законе о культуре нет понятия «продюсер». Кроме того, существует
вопрос статуса творческого лица. Это все необходимо внести в закон» [6].
Подходит к концу работа над созданием нового варианта закона о туризме
Азербайджана. Во время своего выступления 13 апреля 2010 г. на конференции по
реализации Госпрограммы по развитию туризма министр культуры и туризма
Азербайджана А. Караев отметил: «Нам нужен новый закон о туризме, и я очень
надеюсь, что его в этом году включат на обсуждение в общую повестку
парламента с тем, чтобы по итогам обсуждения в следующем году его принять», –
сказал министр [11]. По словам А.Караева, принятие такого закона необходимо в
2011 году, чтобы в период с 2012-2014 – время реализации недавно принятой
госпрограммы, он принес свои плоды. Госпрограмма охватывает все виды
туризма, проект по созданию статистического аппарата подсчета доходов от
внутреннего туризма, привлечение инвестиций из-за рубежа [7].
Постоянная парламентская комиссия по вопросам культуры и отдел социального законодательства Милли Меджлиса, обеспечивающие законодательный фундамент культуры, при подготовке каждого представляемого на
обсуждение закона ставили перед собой такие основные задачи, как соответствие
этих законов стандартам и практике развитых стран мира [8. 93], обязательное
отражение в них культурных приоритетов ЮНЕСКО, Совета Европы, а также
реалий и специфических особенностей Азербайджана, что преследовало основную цель – добиться эффективности и действенности законов, их созвучия духу
времени, обеспечения прав и интересов всех субъектов культурной деятельности,
приближения к современным внутренним и международным требованиям [9].
Во всех перечисленных законах специально подчеркивается, что если
между нормативными правовыми актами, регулирующими сферу культуры, и
межгосударственными договорами, к которым присоединился Азербайджан,
имеются противоречия, применяются данные межгосударственные договора. Это
положение подтверждает приоритетность для Азербайджана именно международных правовых норм.
Любой готовый к обсуждению законопроект проходит языковую и правовую экспертизу в Секретариате Милли Меджлиса – парламента Азербайджана.
Особо важные законопроекты со времени вступления Азербайджана в Совет
Европы посылаются затем на экспертизу в данную организацию. В частности это
касается законопроекта «О теле- и радиовещании», первоначальный вариант которого получил в Совете Европы положительную оценку. Подготовленный и обсужденный в постоянной комиссии законопроект выносится для рассмотрения на
заседание Милли Меджлиса, где помимо депутатов присутствуют представители
рабочей группы, которая непосредственно готовила этот документ, а также лица,
приглашенные из различных профильных ведомств и организаций [10].
Каждый законопроект проходит три чтения. Представляет его докладчик,
являющийся членом постоянной комиссии. Эти чтения имеют свои особенности.
В первом чтении обосновывается необходимость данного законопроекта в сфере
культуры для страны, обсуждаются его основные положения, оценивается общая
концепция. После первого чтения возможно принятие Милли Меджлисом
решения об опубликовании законопроекта и вынесении его на всенародное
обсуждение. Во втором чтении закон обсуждается постатейно. После принятия на
первом и втором чтениях законопроект возвращается на доработку в ту
постоянную комиссию, где он готовился. Здесь рассматриваются все сделанные
замечания и предложения, вносятся либо не вносятся соответствующие
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изменения. В третьем чтении закон ставится на голосование в целом. В его тексте
уже не могут быть сделаны какие-либо изменения. Принятый в третьем чтении
закон представляется Президенту Азербайджана на подпись в течение 14 дней со
дня его принятия и вступает в силу после опубликования в печати.
Принимая во внимание, что зрелость общества, уровень его развития во
многом характеризуется разнообразием культурной структуры, то есть
количеством и качеством совокупных культурных интересов, составляющих его
формализованных
и
неформализованных
социальных
структур,
все
подготовленные и принятые законы направлены на формирование и
удовлетворение плюрализма социально одобренных культурных потребностей.
Необходимо отметить особое значение правовых документов – законов,
регулирующих область культуры в целом, в частности «Закон о культуре» (1998)
и законы, связанные конкретными видами культурной деятельности.
В законе о культуре, прежде всего, сформулированы принципы, цели и
обязанности государственной политики, обозначены полномочия исполнительных
(государственных) и местных органов власти (муниципалитетов) в данной
области. Законом гарантированы права и свобода творчества каждой личности,
развитие международных связей и сотрудничества, а также антимонопольной
государственной политики в сфере культуры, сохранение и развитие
национальной самобытности, в том числе культурного наследия как титульной
нации, так и всех этнических групп, исторически проживающих на территории
Азербайджанской
Республики,
возможность
создания
общественных
объединений и организаций, занимающихся культурной деятельностью.
Вмешательство государства в эту деятельность ограничивается запретом
пропаганды насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости,
порнографии и наркомании. Обеспечение реального функционирования
подобных запретов предусмотрено через судебную процедуру. Другие формы
вмешательства в культурную деятельность законом не разрешаются. В общем
виде очень многие вопросы, связанные с функционированием и развитием
культуры решены в рамках данного закона [11.31-34].
Что касается одной из приоритетных проблем культурной политики
Азербайджана – сохранения культурного наследия – в правовом плане она уже в
основном решена благодаря принятию законов «Об охране памятников истории и
культуры» (1998), «О национальном архивном фонде» (1999), «О библиотечном
деле» (1999). «О музеях» (2000), «О государственном языке в Азербайджанской
Республике» (2002), «О государственной политике, связанной с азербайджанцами,
живущими за рубежом» (2002), «О правовой охране выражений азербайджанского
фольклора» (2003).
Несмотря на то, что охрана памятников истории и культуры была провозглашена и в Конституции 1995 г. и в «Законе о культуре» (1998) как основная
обязанность каждого гражданина, остро ощущалась потребность в специальном
законе, регулирующем отношения, связанные с нахождением, изучением,
защитой и использованием в нашей стране этих памятников. Поэтому закон «Об
охране памятников истории и культуры» (1998) детально раскрывает вопросы,
связанные с государственным и муниципальным обеспечением охраны памятников, правилами их использования, изучением, консервацией, ремонтом, реставрацией, реконструкцией, регенерацией и безопасностью памятников [12.275]. В
законе всесторонне решены проблемы благоустройства и строительно-укрепительных работ, проводимых с целью их защиты. В нем предусмотрены сос-
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тавление и утверждение полного списка памятников истории и культуры при
присвоении им статуса всемирной, государственной и местной (региональной)
культурной ценности, взятие их на государственный учет и паспортизация,
подготовка карт недвижимых памятников, определение форм собственности над
ними. В законе отражена статья о запрете на изменение художественно-эстетического облика памятников, на проведение ремонтных, строительных, хозяйственных и прочих видов работ, способствующих их полному или частичному разрушению. Предусмотрены санкции за нанесение ущерба памятникам.
Новые требования, предъявляемые к формированию и функционированию
Национального архивного фонда, важность точного определения формы
собственности и прав государственного и негосударственного архивного фонда и
хранящихся в них документов, а также отсутствие нормативно-правовой основы
столь большого духовного богатства, соответствующей требованиям
сегодняшнего дня, обусловили необходимость подготовки и принятия
специального закона. Закон «О национальном архивом фонде» (1999) регулирует
все отношения, связанные с деятельностью архивов, с формированием, охраной и
использованием национального архивного фонда, значительно усиливает
социальную защиту работников архивов [10].
В целях усовершенствования организации библиотечного дела, усиления
его эффективности, увеличения плодотворности, а также обеспечения библиотечно-информационных прав читателей в стране принят закон «О библиотечном деле» (1998). Закон активно способствует развитию интеллектуального и духовного
потенциала общества, повышению уровня знаний, отвечающих самым
современным требованиям, поскольку содержит в себе фундаментальную
правовую основу для успешного проведения в жизнь библиотеками их функций, в
том числе информационной и коммуникативной, для качественного обновления и
улучшения библиотечного дела. Основное внимание привлечено не к частичному
изменению принципов в данной сфере, а к их коренному пересмотру и
переформированию в условиях новой экономической и политической системы.
Этот закон определяет основные принципы государственной политики в области
библиотечного дела, общие основы библиотечной системы, требования,
необходимые для формирования и охраны библиотечных фондов, источники
финансирования библиотек, правила их создания и деятельности, права и
обязанности граждан при пользовании библиотеками, принципы международного
сотрудничества в области библиотечного дела [10].
Правовое регулирование всех проблем, связанных с охраной памятников
истории и культуры, решено в соответствии с основными положениями международных конвенций, в том числе с такими, как конвенции «О защите культурных
ценностей во время вооруженных конфликтов (Гаага, 1954), «Об охране
всемирного культурного и природного наследия» (Париж, 1972), «О мерах,
направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и
передачи права собственности на культурные ценности» (Париж, 1970), «Об
украденных и незаконно вывезенных культурных ценностях» (1995), а также в
соответствии с разработками и рекомендациями ЮНЕСКО и международных
организаций, функционирующих при ЮНЕСКО (ИКОМ, ИКОМОС и ИККРОМ)
и занимающихся широким спектром вопросов по охране культурных ценностей
[9].
Для усиления защиты и качественного пополнения музейного фонда
страны,
формирующегося
с
1919
года,
значительного
улучшения
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широковекторной деятельности музеев (на сегодняшний день их 231), создания
новых, в том числе частных, был принят специальный закон. Закон «О музеях»
(2000) является действенным документом, регулирующим взаимосвязи между
государством и музеями, определяющим их обязанности и функции, льготы и
полномочия, точно формулирующим правила деятельности и права музеев,
способствующим защите, сохранению, развитию и обогащению музейного фонда
и усиливающим социальную защиту музейных работников [10].
Особое значение имеет Закон «О государственном языке в Азербайджанской Республике», принятый 30 сентября 2002 года. Данный закон, признающий
не только права государственного языка, но одновременно защищающий
языковые права всех этнических групп, исторически проживающих на территории
Азербайджана, и таким образом правильно регулирующий с правовой точки
зрения важные этноязыковые процессы в стране, оказывает практическое
содействие в повышении культурной, социальной и политической значимости
азербайджанского языка [4].
Также, особое значение в сохранении и защите многовековых традиций
азербайджанского фольклора имеет Закон «О правовой охране выражений азербайджанского фольклора» (2003). Настоящий Закон регулирует отношения,
возникающие в связи с обеспечением правовой охраны, использования и защиты
выражений национального фольклора, как особого вида интеллектуальной
собственности, являющихся составной частью культурного наследия
Азербайджана. 5 статья этого закона определяет основные направления политики
государства в сфере правовой охраны выражений фольклора. В частности, закон
предусматривает, что основными направлениями политики государства в сфере
правовой охраны выражений фольклора являются: правовая охрана, развитие и
донесение выражений фольклора до будущих поколений; создание
законодательной базы, обеспечивающей правовую охрану выражений фольклора;
создание условий для международного сотрудничества с целью обеспечения
правовой охраны принадлежащих азербайджанскому народу выражений
фольклора на территории иностранных государств [13].
В законе также отмечается, что Министерство Культуры и туризма в
рамках своих полномочий с целью правовой охраны выражений фольклора
осуществляет: в соответствии с международной практикой подготавливает
предложения по усовершенствованию существующего законодательства;
представляет Азербайджанскую Республику в международных организациях по
правовой охране выражений фольклора и организует сотрудничество в этой
сфере; в случаях нарушений требований настоящего Закона по использованию
выражений фольклора представляет и защищает интересы государства [14].
Закон «Об образовании» (2009) играет важную роль в развитии культуры в
сфере образования. Настоящий Закон устанавливает основные принципы государственной политики в сфере обеспечения права на образование, закрепленного
в Конституции Азербайджанской Республики, и общие условия регулирования
образовательной деятельности, играет базовую роль в принятии соответствующих
законов и других нормативно-правовых актов по отдельным ступеням образования. Образование в Азербайджанской Республике носит светский и непрерывный характер и является приоритетной сферой деятельности стратегического значения, отражающей интересы гражданина, общества и государства. Образование в
Азербайджанской Республике основывается на международных конвенциях о
правах человека и иных международных договорах, участницей которых является
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Азербайджанская Республика, и развивается на основе приоритетности
национальных духовных и общечеловеческих ценностей путем интеграции в
мировую образовательную систему [12. 279]. Статья 3 этого закона определяет
основные принципы государственной политики в образовательной сфере,
которыми являются: гуманизм; демократичность; равенство; национальный и
светский характер образования; качество; эффективность; непрерывность,
единство, постоянство; преемственность; либеральность; интеграция.
Таким образом, правовые основы государственной политики Азербайджана
в сфере культуры обладают достаточной эффективностью, охватывают все необходимые сферы культуры, создают прочные фундаменты для сохранения
традиций и развития всех сторон духовной жизни общества.
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(milli mədəniyyətin inkişaf mərhələləri kontekstində)
XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan tarixinə mili demokratik görüşlərin intibahı dövrü kimi daxil olmuşdur. Bu dövrdə ziyalılar arasında yaşanan
müəyyən ideya ixtilaflarına baxmayaraq onların fəaliyyəti, mədəniyyət sahəsindəki
görüşləri ümumən xalqın tərəqqisinə xidmət etmişdir.
Həmin dövrdə əxlaqi-etik və mənəvi dəyərlərin inkişaf etdirilməsində böyük
maarifçi-ziyalı, publisist H.B.Zərdabinin böyük rolu olmuşdur. H.B.Zərdabi haqda çox
deyilmiş və yazılmışdır. Tədqiqatçılar onun əsasən elmi - publisistik, ictimai-siyasi
fəaliyyətini işıqlandırmışlar. Təbii ki, bu siyahıya böyük mütəfəkkirin maarifçilik
fəaliyyətini də əlavə etmək lazım gəlir. Biz isə öz araşdırmamızda Zərdabinin daha çox
mədəni görüşlərinin təhlilinə üstünlük verməyə çalışmışıq.
Əksər Azərbaycan ziyalıları kimi, Zərdabinin mədəni görüşlərinin əsasında
rasionalist-maarifçi istiqamət dayanır. H.B.Zərdabi bir mədəniyyət xadimi kimi folklor
ədəbiyyatı nümunələri toplamış, məktəblər üçün tədris vasitələri hazırlamış, peşə və bədii
sənət məktəbləri açmaq kimi mütərəqqi ideyalar irəli sürmüşdü (1;145).
Zərdabinin mədəni-kütləvi fəaliyyətində məhz bu sonuncu amil daha qabarıq
nəzərə çarpır.
Vaxtilə Zərdabi «Kaspi» qəzetində bir neçə məqalə ilə çıxış edərək Qafqazın
müxtəlif bölgələrində bədii sənət məktəbləri açılmasının vacibliyini vurğulamışdı. Sənət
dedikdə, Zərdabi ilk öncə dekorativ-tətbiqi sənətlərin müəyyən sahələrini – xalçaçılığı,
bədii toxuculuğu, eləcə də keramika sənətini, misgərliyi və s. nəzərdə tuturdu. Zərdabi
Azərbaycan xalça sənətini yüksək qiymətləndirmiş, müxtəlif sərgilərdə Azərbaycan
xalçasının mükafatlar qazanmasını iftixar hissi ilə qeyd etmişdi. Zərdabi Bakı, Şamaxı,
Göyçay kimi yerlərdə sənət məktəblərinin açılmasının vacibliyini onunla əsaslandırırdı
ki, bir tərəfdən istedadlı gənclərin öz imkanlarını göstərməkləri üçün şərait yaranar,
digər tərəfdən isə peşə əldə etmiş gənclər öz maddi güzaranını yaxşılaşdırar. Zərdabinin
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fikrincə, istənilən halda, məktəblərin, xüsusilə peşə və bədii sənətkarlıq öyrədən
məktəblərin açılması millətin gələcəyi üçün olduqca vacibdir.
H.B.Zərdabinin maarifçilik fəaliyyətinin mühüm bir istiqamətini onun folklor
nümunələrini toplaması və öyrənməsi olmuşdur.
Böyük mütəfəkkir və ictimai xadimin fəaliyyətinin bu sahəsini yaxşı araşdırmış
olan prof. Ə.Məmmədov yazır: «H.B.Zərdabi Azərbaycanda olan bir çox məktəblərin
müəllimlərinə məktub yazıb xahiş eləmişdi ki, ya el mahnılarını toplasınlar, yaxud da
çox asan bir dildə elmi, maarifi təbliğ edən mahnılar düzəldib uşaqlara oxutsunlar.
Beləliklə, H.B.Zərdabi bir neçə il müddətində külli miqdarda mahnı toplaya bilmişdi.
Bu mahnıların əsas məzmunu uşaqları elmə, təhsilə, tərəqqiyə, milli ruha
həvəsləndirməkdən ibarət idi. H.B.Zərdabinin topladığı bu mahnılar 1901, 1903 və
1909-cu illərdə üç dəfə çap olunmuşdur» (2; 23).
Əlbəttə, H.B.Zərdabinin maarifçi-əxlaqi görüşləri həmin dövrdə Azərbaycan
ictimai həyatında dərin iz buraxmışdı. Bununla belə Zərdabi öz baxışları ilə xeyli
mötədil təsir bağışlayırdı. Onun maarifçiliyi millətçilik ideologiyasından uzaq idi.
Hətta, Ə.Hüseynzadə kimi tanınmış millətçi mütəfəkkirlər Zərdabinin maarifçi
görüşlərinin əhəmiyyətini qeyd etmişlər. Ə.Hüseynzadə onu özünə bir müəllim sayırdı.
Beləliklə, Zərdabinin baxışları mötədilliyi ilə seçilsə də, onun əsasını qoymuş olduğu
maarifçi platforma sonralar ictimai şüurda milli-demokratik görüşlərin təşəkkül
tapmasına səbəb oldu. Məhz buna görə dövrün tanınmış milli-demokratik məfkurəli
ziyalıları – Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, Ə.Şeyxülislamov və başqaları onun fəaliyyətini
yüksək qiymətlənmişlər.
Ə.Ağaoğlunun milli demokratik görüşləri əsrin əvvəllərində həm ictimai şüurun,
həm də bədii mədəniyyətin inkişafına xeyli təsir göstərmişdir. Müasiri
Ə.Hüseynzadədən fərqli olaraq, Ə.Ağaoğlunun estetik və etik görüşlərinin əsasını ŞərqQərb münasibətləri fonunda birincinin mənəvi dəyərlər sisteminin müasir dövrdə
izahına doğru yönəlmişdi. Əgər Ə.Hüseynzadə turançılıq ideologiyasını millidemokratik hərəkatın hərəkətverici qüvvəsi hesab edirdisə, Ə.Ağaoğlu bunu daha geniş
kontekstdə – Şərq və islam kontekstində başa düşürdü. O, XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycan ictimai və mədəni fikrində islam əxlaqı və bədii-estetik görüşlərini ardıcıl
öyrənən tədqiqatçılarımızdan olmuşdur. Onun və digər mütəfəkkirlərin həmin dövrdə
irəli sürdüyü mütərəqqi ideyalar cəmiyyətin mənəvi həyatını ümumən inkişaf etdirdiyi
kimi, realist, zamanla səsləşən bədii mədəniyyətin də təşəkkül tapmasına xidmət edirdi.
Ə.Ağaoğlunun bədii-estetik irsinin araşdıran X.Sofiyev bu böyük mütəfəkkirin
erkən dövr islam dəyərlərinə olan münasibətini şərh edəprək yazır: «Yeri gəlmişkən
deməliyik ki, Ə.Ağaoğlu islam tarixinə nəzər salanda Əməvilər və Abbasilər dövrünü
başqa cür dəyərləndirir. Qadına münasibətin tənəzzülə uğramasını o, Əməvilər dövrü ilə
yox, Abbasilər dövrü ilə əlaqələndirir. Göstərir ki, İslamın ilk çağında insan tipində və
münasibətlərində sərtlik dərəcəsinə çatan ləyaqətə, igid davranışlara, sadə həyat tərzinə
meyl güclü idi… Abbasilər dövründə İslam dünyasında getdikcə qadın şəxsiyyətinin
müəyyən böhranı başlayır və sonralar İslam üçün qadınlarla əlaqədar xarakterik sayılan
mənfi halların çoxu da bu çağda formalaşır» (3; 134).
Ə.Ağaoğlu insan mənəviyyatının yüksəlməsində estetik amilin mövqeyini yüksək
qiymətləndirirdi. Bu cəhət onun fəlsəfi və kulturoloji görüşlərinin çıxış nöqtəsi
olmuşdur. Digər tərəfdən, Ə.Ağaoğlunun milli-demokratik görüşləri (xüsusilə
Türkiyədə yaşadığı illərdə) onun Şərq-islam estetikliyi ideologiyasına heç də hər zaman
istinad etmirdi. İslam əxlaqi-etik dəyərlərini araşdıran mütəfəkkir bu araşdırmalara dini
zəmindən deyil, milli-demokratik zəmindən yanaşırdı. Bir dəfə İstiqlal məhkəməsinin
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sədri Əli Çətinqaya Ağaoğludan soruşubmuş ki, siz şiəsiniz, elə deyilmi? Əhməd bəy
isə cavab vermişdi ki, xeyir, şiə deyiləm, azəriyəm (3; 167).
Ə.Hüseynzadə, H.B.Zərdabi, Ə.Ağaolğlu arasında kulturoloji kontekstində
müəyyən paralellər apadıqda, maraqlı mənzərənin şahidi oluruq. Bu işdə diqqəti daha çox
çəkən ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin və ideologiyaların psixoloji baxımdan bir araya sığmaması
məsələsidir ki, bu da 70-illik birtərəfli ideologiyanın təsirindəndir. Bir sıra
mütəfəkkirlərimiz (M.F.Axundov, N.B.Vəzirov, H.B.Zərdabi, F.Köçərli) onilliklər
boyunca ətraflı surətdə tədqiq oloduqları halda, bəzi başqaları (Ə.Hüseynzadə, S.Mənsur,
Ə.Topçubaşov, Ə.Ağaoğlu, Ə.Şeyxülislamov, F.Xoyski) uzun müddət ya tədqiqatlardan
kənarda qalmış, ya da əsassız tənqid obyektinə çevrilmişdir. Yalnız son iki onillikdə ötən
əsrin əvvəllərində mövcud olmuş mədəni-ictimai irsimizin qapalı qalan hissinə işıq
salınmış, ona obyektiv qiymət verilmişdir (4).
Digər tərəfdən bu iki əks «qütblər» arasında ideoloji qarşıdurmalar, doğrudan da
mövcud idi. Bariz nümunə kimi, Mollanəsrəddinçilərlə fyuzatçılar arasındakı sosialmədəni və məfkurəvi çəkişməni göstərmək olar. Əgər C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir,
A.Səhhət, B. Abbaszadə (Hammal), C.Cəbrayılzadə, Ə.Nəzmi, Ə.Abid, Ə.Qəmküsar və
başqaları cəbhənin bir tərəfində daynırdılarsa, əks mövqedə Ə.Hüseynzadə, İ.Qasprinski
(Qaspıralı), Ə.Topçubaşov, Ə.Ağaoğlu, Ö.F.Nemanzadə və başqaları dururdular. Lakin
elə bu qarşıdurma cəmiyyətdə müəyyən ictimai düşüncə tərzi formalaşdırır, milli ruh
oyadır, müstəqil mühakimə qabiliy-yətini inkişaf etdirirdi (5). Nəhayət, həmin dövrdə,
bir çıra hallarda yaşca daha böyük olan nüfuzlu ziyalılar, pedaqoq və maarifpərvər
siyasətçilər dəstəsi mövcud idi ki, bunlardan da H.B.Zərdabi, N.B.Vəzirov, F.Köçərli,
A.Şaiq, N.Nərimanov və başqalarını qeyd edə bilərik (6;7). Bir sıra hallarda xüsusilə
F.Köçərli, H.B.Zərdabi kimi şəxsiyyətlərin şəxsi nüfuzu, siyasət və fərdiyyəçilikdən
uzaq olan maarifçi-demokratik görüşləri ziddiyyətləri balanslaşdırır, cəmiyyətin ayrıayrı ideoloji qruplaşmaları arasında dialoq yaradırdı (7;78 – 80). Təsadüfi deyildi ki,
H.B.Zərdabini həm Ə.Hüseynzadə və onun ardıcılları, həm də mollanəsrəddinçilər yüksək qiymətləndirir, onu özlərinə müəllim sayır, fəaliyyətinin xalqın inkişafı üçün böyük
əhəmiyyət daşıdığını qeydsiz-şərtsiz qəbul edirdilər. Belə görkəmli şəxsiyyətlərdən biri
də Firudin bəy Köçərli idi.
Xalq yaradıcılığına, eləcə də folklora olan böyük elmi maraq, Firudin bəy
Köçərlinin fəaliyyətində böyük yer tutur. O, həm də bunları özünün müəllimlik peşəsi
ilə əlaqələndirməyə çalışırdı. Belə ki, Firudin bəy Köçərli əldə etdiyi folklor nümunələrindən tədris prosesində istifadə edir, bununla da Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf
etməsinə, yayılmasına zəmin yaradırdı. «Balalara hədiyyə» kitabı dərslik xarakterli
olmaqla, həm də folklorşünaslıq baxımından maraqlı elmi mənbədir. O, deyirdi:
«Keçmişdə şan - şöhrət sahibi olan türk milləti öz məişətinə, ayin və adətinə dair
yaratdığı qisim-qisim nağıl və hekayələr, gözəl mənzumə və bayatılar, hikmətamiz
məsəllər, nazik mənalı müəlma və tapmacalar, balalar qəlbi açan düzgülər və
yanıltmaclar, heyvanat qisminə məxsus sayağı sözləri mürur əyyam ilə xatirlərindən
çıxıbdır və bu halda unudulmaqdadır»(8; 31). Bu maraqlı cümlədə Firudin bəy Köçərlini xarakterizə edən müxtəlif göstəricilər öz əksini tapır. Əvvəla, böyük mütəfəkkir
xalq yaradıcılığı nümunələrinin tədricən unudulmasını vurğulayaraq həyəcan təbili
qalır. Bu isə onun yüksək vətəndaşlıq, vətənpərvərlik mövqeyindən xəbər verir.
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Полад Зейналов
Развитие культурно-общественной мысли в Азербайджане в начале прошлого века
(в контексте этапов развития национальной культуры)
Резюме
В статье говорится о проблемах развития общественной мысли в азербайджанском обществе в
контексте культурного мышления в начале прошлого века. Автор отмечает что, несмотря на
конфронтации, имевшиеся в рядах национальной интеллигенции, их передовые взгляды, творческая
работа сыграли решающую роль в формировании новых культурных и художественных устоев в
азербайджанском обществе.
Ключевые слова: начало ХХ века, просвещение, национальная культура Азербайджана, Гасан
бек Зардаби, Ахмед бек Агаоглу
Polad Zeynalov
Development of cultural-public thought in Azerbaijan
in the beginning of the last century
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Summary
In article it is spoken about problems of development of public thought in the Azerbaijan society in a
context of cultural thinking of that time. The author notices, that despite the confrontations, available in the
ranks of national intelligency, their advanced views, creative work have played a main role in formation of
new cultural and art foundations in the Azerbaijan society.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА
Каждый период в истории культуры по-своему ценен. Но не случайно
особую роль исследователи отводят античной (особенно греческой) культуре. И
литература, и искусство, и философия Древней Греции стали отправной точкой в
развитии европейской культуры. Древняя Греция открыла человека как
прекрасное и совершенное творение природы, как меру всех вещей. Наше
знакомство с мировой культурой начинается с великолепных образцов греческого
гения проявившегося во всех сферах духовной и социально-политической жизни в поэзии, архитектуре, скульптуре живописи, политике, науке и праве.
Современному человеку с его установкой на практическое использование
достигнутых знаний (не говоря уже об идеологии, согласно которой бесполезное
не имеет права на существование) крайне трудно понять древнего грека
ценившего знания ради знания, истину ради истины. Оказавшись перед лицом
необозримого мира, человек увидел, что в ней действуют законы и нормы,
неподвластные человеческому разуму, с большей радостью и надеждой он
осознал, что в нем есть Высший Разум и Высшая Справедливость.
Многообразии ликов культуры ХХ- ХХI столетий, различие способов
отношения человека к миру и к себе подобным не должно скрывать сущностных
моментов развития культуры. Другим важнейшим итогом развития культуры воспринятой в нашим столетии является установка на научно-рациональное познание
мира и связанная с ней социокультурная система науки. Наука стала мировой
объединив усилия ученых разных стран.
Идеалы установки современной науки культуры имеются сплавом того, что
было открыто человечеством в прошедшие века и того, что достигло человечество
к концу ХХ в.
Такие формы социальной жизни, образцы деятельности, способы мироощущения и мировосприятия отсеяло «сито времени»
В современной культуре широкое распространение получили гуманистические принципы и идеалы. Разумеется, гуманизм - достаточно многообразное
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понятие. Ренессансный гуманизм, например, утверждающий мощь и свободу
творческого человеческого духа, являлся в определенном смысле элитарным, поскольку его мораль была индивидуалистической, значимой лишь для избранных.
Суть современного гуманизма заключается в его универсальности: он адресуется каждому человеку, провозглашает право каждого на жизнь,
благосостояние, свободу. Иными славами это не элитарный, а демократический
гуманизм.
Гуманистическая ориентация культуры ХХ в. проявляет себя в различных
«мирах» современного общества и т.д. Эта тенденция определила, например,
становление политической культуры в передовых странах. Так ценности
современной политической культуры в первые зафиксированы в «Декларации
прав человека и гражданина» (1789 г.). если сравнить два документа ХVIII и ХХ
в. и мы увидим как идеи, выработанные во Франции в далекую эпоху революции
принимаются сейчас в качестве идеала всеми государствами Организации
Объединенных Наций.
«Декларация прав человека и
гражданина»
Статья 1. «Люди рождаются и остаются
свободными и равными в правах».
Статья 2. « Целью всякого
политического союза является сохранение
естественных и неотъемлемых прав
человека. Права эти суть: свобода и
безопасность, сопротивление угнетению».
Статья 7, 8, 11 провозглашают свободу
личности, свободу совести, слова и печати.
Статья 3. «Источник всей верховной власти
всегда находится в нации». В дополнении
1793 г. провозглашаются обязанности
общества искать работу для неимущих,
обеспечивать средствами существования
нетрудоспособных, заботиться о
просвещении всех граждан.

«Всеобщая декларация прав человека»
Статья 1. «Все люди рождаются
свободными и равными в своем
достоинстве и правах.
Эти положения содержатся и в статьях 3, 4,
5, 8, 9, 14.

Эти положения содержатся и в статьях 12,
18, 19.
Статья 21. « Воля народа должна быть
основой власти правительства». Остальные
положения содержатся и в статьях 22, 23,
24, 25, 26.

Право пронизывает всю жизнь общества и отдельного человека. Хорошо
если мы не только знаем это, но и видим, ощущаем постоянно. Человек с недостаточно развитой правовой культурой, как правило, обращает внимание только на
самые вопиющие случаи нарушения закона, например преступления, а другие
многочисленные случаи игнорирования права остаются им не замеченными. В
таком восприятии право предстаёт в виде айсберга, меньшая часть которого
видима, а большая скрыта под толщей воды. Незнание законов – существенный
недостаток правовой культуры. [Конечно, одна только осведомлённое в области
действующего законодательства не способна, как показывает практика и
специальные научные исследования, обеспечить высокий уровень правосознания
и соответствующего поведения.]
Вышеуказанное мнение о правовой культуре полностью совпадает с реальностью. Живя в обществе не зная свои права может привести человека в очень
затруднительное положение. Право воспринимается людьми обычно как
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естественное, присущее ему состояние. Какое значение имеет знание или
незнание человеком его прав? Только то, что он, будучи не осведомлённым в
своих правах, ими не воспользуется. Для него не существует какой-то обязанности
воспользоваться своими правами. С юридическим содержанием своих прав человек
сталкивается только тогда, когда они кем-то нарушены, и он должен обратиться за
их защитой. Обычно наше представление об обязанностях всегда связанно с тем,
что исполнение их обязательно и, что исполнения их кто- то требует. Иногда (к
сожалению, не всегда) возникает и мысль о том, что за неисполнение обязанностей
человеку грозят какие-то неблагоприятные для него последствия. Если человек не
знает своих обязанностей и поэтому их не исполняет, несёт ли он за это
ответственностих? Да, несёт. Значить, важнейшее требование --- знание своих
обязанностей.
Субъективные права воспринимаются легче. Исполнение же обязанностей
требует определённого, причём с детства, воспитания. Это воспитание должно
включить знание обязанностей.
Таким образом, здесь мы видим цепь взаимосвязанных обстоятельств,
имеющих юридическое знание: знание обязанностей, правильное их понимание,
их исполнение, последствия за неисполнение. Но, видимо, вряд ли все знают, что
какие- то права человека иногда бывают, связаны и с его обязанностями.
Таким образом, вопрос о юридическом значении прав и обязанностей человека в государстве не так прост, а знание его --- обязательное условие для того,
чтобы наиболее полно и всесторонне осуществлять эти права и обязанности.
Между общей духовной культурой человека и его правовой культурой
существует самая непосредственная связь. Из дальнейшего изложения станет
понятным, что содержание правовой культуры то и дело вторгается в иные
области общей духовной человеческой культуры, сохраняя, тем не менее,
своеобразие.
Преодоление недостатков в процессе формирования правовой культуры
приобретает особое значение в период ускорения развития общества. Чтобы эта
работа проходила успешно и дала желаемые результаты, важно иметь представление об этих недостатках и о том вреде для общества и отдельных людей, который
вызывается такими недостатками.
Правовая культура человека=сложное психологическое явление, отражающее многие важные стороны жизни общества, государства. Но, несмотря на его
сложности, мы всё- таки можем представить себе это явление в его существенных
чертах. Это необходимо для того, чтобы лучше понять его знание для общества и
отдельного человека, чтобы со знанием дела оценить свои возможности в этом
отношении, свои сильные и слабые стороны, постараться воспитать в себе
высокую правовую культуру.
Понятие «правовой культуре личности» учёный А.Ф. Никитин в своём научном труде под называнием «Что такое правовая культура?» объяснил просто и
понятно. Он пишет: «чтобы представить, что такое правовая культура личности,
из каких частей она состоит, возьмём для сравнения … дом. При этом будем
помнить, что сравнение это условно, этот наш «дом»--- всего лишь схема.
У этого «дома» три этажа:
На первом этаже разместились правовые знания и умения ими пользоваться;
Второй этаж обозначает отношению к праву;
А третий --- поведение и деятельность в ситуациях, имеющих правовое
содержание.
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Как и всякий дом, наш опирается на «фундамент». «Фундаментом»
правовой культуры человека выступают его идейно-политические и нравственные
взгляды, убеждения, являющиеся элементами политической и нравственной
культуры. Весь «дом» вместе с «фундаментом» стоит на «почве», которой
является экономический базис общества. (Экономический базис --- в учении
исторического материализма --- совокупность производственных экономических
отношений между людьми, соответствующих определенной ступени развития
материальных производственных сил общества) .
От того, насколько крепко, добротно сложен фундамент, во многом зависит:
---качество правовых знаний и умений ими пользоваться;
---характер отношения к закону (чувства уважения к нему, чувства законности);
---готовность исполнять правовые нормы, активно содействовать укреплению
законности и правопорядка.
Любые права человека гарантируются государством. А это значит, что
человек, которому закон предоставляет определенное право, вправе же требовать,
во-первых, чтобы это право никто не нарушал, во-вторых, чтобы лица и
учреждения, от которых зависит реализация прав человека, выполняли
необходимые по закону действия. Естественно, что требования человека только
тогда становятся осуществимыми, когда у него существует объективная защита
этого требования. Такую защиту, как уже говорилось, осуществляет государство.
Литературa:
1. Драч Г. В. Культурология. Ростов- на- Дону, 1997;
2. Там же
3. Там же
4. А. Ф. Никитин. Что такое правовая культура? М., 1988г.
Natiq Ələsgərov
Hüquq mədəniyyəti cəmiyyətin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi
Xülasə
Hüquq mədəniyyəti özündə bütün hüquqi dəyərləri birləşdirir.
Hüquq mədəniyyəti dedikdə cəmiyyətin hüquqi həyatının keyfiyyəti, insan hüquq və azadlıqlarının
dövlət tərəfindən təmini səviyyəsi, həmçinin cəmiyyətinin hər bir üzvü tərəfindən hüququn öyrənilməsi, dərk
edilməsi və ona riayət edilməsi başa düşülür.
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Rightful culture- as a main part of our society
Summary
Lawful culture of human is a difficult phenomenon. Was explored it is not all about human scientifically and when we speak about human, about his consciousness and behavior, appearance many gestations
and many serious sciences such as pedagogies, psychology, sociology, medicine can not give sates factory
answers. There are some important principles, we must know them and should follow in our life.
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XX əsrdə xarici dilin tədrisi zamanı əsas diqqət yazılı dilə yönəldilmişdir. Belə
ki, bədii ədəbi dilin tədrisi və tədris olunan dildə yazılı dilin inkişaf etdirilməsinə yönəldilən bir sıra tapşırıq və istiqamətlər yazılı dilin tədrisinin dil öyrənmə aspektlərindən
ən əsası kimi qəbul olunmasına gətirib çıxartmışdır. Lakin son illərin tədqiqatları və
müasir dövrün tələbləri bunu deməyə imkan verir ki, bu gün canlı şifahi dilə maraq daha
çoxdur. Danışıq dilini mənimsəmək prosesi isə bu və ya digər səbəblər üzündən hər
zaman böyük çətinliklərlə üzləşir (dərs saatlarının azlığı, dil mühitinin olmaması və s.).
Tədris və işgüzar məqsədlərlə Böyük Britaniya və s. ingilis dilli ölkələrə gedənlər
ilk zamanlarda konfrans zallarında və tədris auditoriyalarında müəyyən anlaşılmazlıqlarla qarşılaşırlar. Danışıq vərdişləri əldə etmiş xarici ölkəyə gedən şəxslər adi
danışıq dialoqlarının deyil, natiqlərin nitqini başa düşə bilmirlər. Yalnız bir müddət
keçdikdən sonra onlar bu nitqi anlaya bilirlər və bu zamana qədər keçilmiş materiallar
anlaşılmamış qalır. Bunun üçün hələ öz vətənində olarkən tələbələrlə və ya dil
öyrənənlərlə müəyyən mənada bu istiqamətdə hazırlıqlı olmaları üçün xüsusi müzakirələr aparmaq lazımdır. Ingilis dilini ingilis dilli insanın dilindən başa düşmək üçün
bir sıra mətləblər dil öyrənən qruplarda araşdırılmalıdır. Məhz bundan sonra dil
öyrənənlər anlaşılmazlıqların səbəbini başa düşər və çətinlikləri aradan qaldıra bilərlər.
Tədris prosesi zamanı istifadə olunan maqnitafon çalışmaları “asta nitq” (‘slow colloquial’) olduğundan gündəlik həyat üçün lazım ola bilən nitqi formalaşdırmağa kömək
edir. Bu nitqə danışıq zamanı müəyyən temp əlavə olunarsa, normal söhbət baş
tutacaqdır. Bəzən qeyri-formal olan nitqlər zamanı, fikir və ideyalar irəli sürən natiqlərin tez-tez danışmaqları sözlərin tələffüz qaydalarında və səslərin assimilyasiyasında
bir sıra pozuntulara səbəb olur və bu da öz növbəsində bir sıra çətinliklər yaradır. Bu çətinliklərə səbəb ola biləcək amillərdən ən əsası isə ingilis dilinin bir neçə tələffüz
variantına malik olmasıdır.
İngilis dili Böyük Britaniya, ABŞ, Avstraliya, Yeni Zenlandiya və Kanada kimi
boyük ölkələrin dilidir. Hədsiz dərəcədə genişlənməkdə olan xarici əlaqələrin inkişafı
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özü-özlüyündə müəyyən çətinliklər yaratmaqdadır. Belə ki, hər bir ingilis dilli ölkənin
öz tələffüz variantlarının olduğunun şahidi oluruq. Bu variantlar öz növbəsində
müəyyən bir millətin nitqini təşkil etdiyindən hər biri müəyyən milli xüsusiyyətlərə
malikdir. Məşhur linqvist A.D.Şvaytzerin təbiri ilə desək, “milli dil-tarixi bir proses
olub iqtisadi və siyasi əsaslara əsaslanan bir millətin mövcudluğudur”. Britaniya ingiliscəsi, Amerika ingiliscəsi, Avstraliya ingiliscəsi, Kanada ingiliscəsi ingilis dilinin milli
tələffüz variantlarıdırlar. Bunları dialekt adlandırmaq olmaz. Dialektlər coğrafi cəhətdən
və ərazi baxımından müxtəlif mənbə və əsaslar nəticəsində lokal təsirlərdən, təhsil və
sosial əhatə, sinif müxtələlifliyindən birbaşa asılıdırlar. Hər bir ingilis dilinin
variantında öz dialektik xüsusiyyətləri əks olunur. Dialekt dil, ümumiyyətlə, müəyyən
insan kütləsi tərəfindən müəyyən ərazi daxilində məskunlaşmış insanlar tərəfindən işlədilir. Dialektləri standart dildən fərqləndirmə dərəcəsi bir çox faktorlardan: 1)dialektin
inkişaf tarixindən, 2) cəmiyyətin sosial-iqtisadi quruluşundan asılıdır. Dialektdə çoxdan
itmiş köhnə cəhətlər bir daha işlənə və ya yox ola bilər. Belə ki, dialekt sərbəst şəkildə
inkişaf edir. Dialektlərin öyrənilməsi tarix üçün də çox maraqlıdır. İngilis dilinin fonologiyasında baş verən müəyyən xarakterli dəyişikliklər mədəniyyət tarixinin öyrənil-məsinə kömək edən sahələrdən sayıla bilər. M.Pey (Amerika linqvisti) düzgün olaraq qeyd
edir ki, hər hansı bir coğrafi ərazidə yaşayan insanların özünəməxsus yeməkləri, geyim
və adətləri olduğu kimi, özlərinə məxsus dialektə də malikdirlər. Insanların zövq və
həyat tərzi müxtəlif olduğu kimi, dilləri də müxtəlifdir. Siyasi, iqtisadi və sosial faktorlar nəticəsində hər hansı bir dialekt millətin “standart dilinə” çevrilə bilər. Bu və ya
digər tələffüz qaydaları və normaları da öz növbəsində “standart tələffüz” normalarına
çevrilə bilər. Digərləri isə “qeyri standart tələffüz” kimi qəbul olunacaqdır. Linqvistikada “bədii tələffüz, milli variant, orfoepik norma, dialekt” kimi terminlər bu gün də
tez-tez işlənir və tədqiq edilir.
Ingilis dili variantları ümumi cəhətlərə malik olmaları ilə yanaşı özünəməxsus
xüsusiyyətlərlə biri digərindən fərqlənirlər. Məhz bu səbəbdən də onlar ingilis dilinin
variantları adlanırlar. Bütün bu fərqlilikləri araşdırmaqdan ötrü bir sıra aspektlərdən bu
prosesə diqqət yetirmək lazımdır. Hər milli variant öz işlənmə yerinə görə, həmçinin öz
milli formasına görə, standart-bədii tələffüz xüsusiyyətlərinə görə, öz dialektləri və
teritorial müxtəlifliklərinə görə müəyyən spesifikliyə malik olur.
Standart tələffüz dilin ən çox qəbul olunmuş nitq variantıdır. Danışıq forması
özü-özlüyündə həm standart, həm də müəyyən dəyişikliklərə malik olur. Standart
tələffüz orfoqrafik normalarla xarakterizə olunur. Orfonorm-variantların tənzimləyicisi
və sərhəddidir, və ya tələffüzün qəbul olunan və qəbul olunmayan tərəfləridir. Standart
dil normalarına, əsasən tələffüz qaydaları daxildir. Bu, savadlı insanların, radio və
televiziya diktorlarının dilidir. Standart tələffüzü sabit tələffüz də adlandırmaq olar.
Lakin bu proses zamanı da bir sıra yeniliklər baş verə bilər. Dil inkişaf etdikcə daxili
faktorlar nəticəsində (“moverment of population” - əhalinin gediş-gəlişi nəticəsində)
qəbul olunan standartlar yox olar və ya yeniləri əlavə oluna bilər. “New Fashions” (yeni
dəblər) insanlar tərəfindən qəbul olunub ümumiləşə bilər. Ingilis dilinin milli variantları
müxtəlif regional standartlardan ibarətdir. Bunlar da qəbul olunma səviyyələrinə görə 2
yerə bölünürlər: 1) regional standart tələffüz, 2) ümumi standart tələffüz. Bədii dil ilə bu
standartların uyğunluğu digər variantlarla nisbətdə böyük olur. Regional Standart tələffüz çoxlu dialektlər əsasında əmələ gəlir. Milli standart tələffüz dialektlərin əlaqəsindən
fərqli olaraq dəyişir. Regional standart milli standartın fərqli formasıdır. Dilin milli
standart variantı regional və dialekt variantların tamıdır. Orfoqrafik normalarla səciyələnən variantlar bu baxımdan müxtəlif olurlar.
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Ingilis dilinin inkişaf tarixində Böyük Britaniya ərazisində müxtəlif dialektlər
mövcud olmuşdur və indi də vardır (Şotland, Uels, Şimali İrlandiya dialektləri). XV əsr
bunun üçün ən səciyyəvi bir dövr sayıla bilər. Urbanizm dövrü zamanı standart dil də
meydana gəldi. Bu, cənubi London dialekti formasında idi. Müddət keçdikcə lokal
xarakterli prinsipləri itirərək savadlı kütlənin nitqi kimi qəbul olunaraq məktəblərdə
tədris olunan dil səviyyəsinə kimi qalxdı. “Recieved Pronunciation” (RP) - kimi “qəbul
olunan tələffüz” bu gün radio və televizorlarda işlənir. “BBC English” termini “RP”-in
güzgüsü kimi xalq arasında məşhurdur. Britaniya ingiliscəsinin fonetik normaları tədris
kitablarında öz əksini tapır və xarici vətəndaşlara tədris olunur. Səhv olar düşünsək ki,
RP Böyük Britaniya xalqı tərəfindən geniş istifadə olunur. Azlıqların aksentləri bu dil
üçün çox xarakterikdir. Təqribən 3% əhali aksentlə danışır. A.Ginson (Britaniya
fonetisti), RP–nın 3 növünü qeyd edir: 1) konservativ növ- yaşlı nəsil tərəfindən işlənən
(xüsusi ixtisas sahibləri və ya sosial qruplar tərəfindən), 2) ümumi RP, “BBC”–i
tərəfindən işlənən, 3) təkminləşmiş növ-gənclik tərəfindən işlənən. Böyük Britaniyada
qəbul olunan dialekt dillər ingilis dilinin variantlarından fərqli olaraq RP-lə heç cürə
müqayisə oluna bilməz.
Gediş-gəlişlərin genişlənməsi, ünsiyyət mobilliyinin artması, film və pop
musiqilərinin ingilis dilli ölkələr arasında mübadiləsi, xüsusilə Amerika filmlərinin
İngiltərədə geniş nümayişi dilin tələffüz normalarına böyük təsir edən səbəblərdəndirlər.
Bu gün bu proses inkişaf etməkdədir. A.Gimson Amerika ingiliscəsinin inkişafının dilin
tələffüz normalarına böyük təsirini qeyd edərək demişdir ki, əvvəllər səslənmiş olan
filmlərlə bu gün səsləndirilən filmlər arasında tələffüz nöqteyi-nəzərdən çox böyük
fərqlər var. Onları başa düşmək çətinləşib. Məsələn, 60-cı illərdə “Beatles” qrupunun
ifaları Böyük Britaniyada Liverpul aksentinin yayılmasına səbəb olmuşdur. Böyük
Britaniyada RP ilə bahəm ən çox işlənən Şotland, İrland, Uels, Şimali İrlandiya regional
standartlar mövcud olduğu halda, bu gün ingilis dilini tədqiq edən alim müasir nəslin
RP-i təkzib etdiklərini qeyd edir. Onlara görə regional və popular aksentlərin böyük
üstünlükləri var. Son vaxtlar “BBC” və digər kanallarda diktorların əksəriyyəti ya RP
tələffüzü ilə və ya aksentlə danışırlar.
America ingiliscəsi Böyük Britaniya ingiliscəsinin dil normalarından fərqli
olaraq çox müxtəlif standart normaları ilə xarakterizə olunur. Ümumiyyətlə, cənubi
ingilis standartlarına əsaslanan Amerika ingiliscəsi (AE) əsrlər keçdikcə gəlmələrin
təsirindən daha fərqli tələffüz normaları ilə təzahür olunurdu. ABŞ-da yeganə standart
yoxdur. Amerika ingiliscəsi müxtəlif regional standartlara malikdir: 1) ümumi Amerika
“GA”, 2) şərqi Amerika, 3) cənubi Amerika. Lakin bunlar da, ümumi xüsusiyyətlərə
malikdirlər və bu da çoxluq təşkil edir. GA regional xarakter daşısa belə Amerika
standart tələffüzü kimi böyük vüsət almışdır. Lakin bu da Amerika tələffüzünün ingilis
tələffüzündən üstün ola biləcəyinə əsas vermir. Hal-hazırda Amerikada mövcud olan
regional standartlar arasındakı fərq Britaniya ilə müqayisədə çox azlıq təşkil edir. GA
tələffüzü nəinki Amerikada, hətta Böyük Britaniyada geniş yayılmışdır.
Avstraliya dilçiləri qeyd edir ki, lokal dialekt və ya regional standart yoxdur. Nitq
müxtəlif sosial və şəxsi baxışdan dəyişə bilər. Avstraliya ingilis variantı başqa variantlarla linqvistik nöqteyi nəzərdən eynidir, lakin nitq cəhətdən hec də oxşar deyildir. Avstraliya səs sistemi quruluşuna görə şəxsdən-şəxsə dəyişə bilər: 1)məhsuldar Avstraliya
ingiliscəsi (danışanın nitq səviyyəsi ilə dəyişə bilən), 2) ümumi Avstraliya ingiliscəsi
(75% insanlar tərəfindən işlədilən radio və televiziya, rəsmi danışıqlar, teatr və kino dili), 3)çox işlənən Avstraliya ingiliscəsi (savadsız, bir qədər qırıq-qırıq səslənən tələffüz).
Kanada variantında vəziyyət bir qədər başqadır. Bəzi linqvistlər Kanada ingiliscəsi statusuna şübhə ilə yanaşırlar. Onu Britaniya və Amerika ingiliscələrinin qarışığı,
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hər iki variantın ortaq məxrəci adlandırırlar. Bu haqda çox az tədqiqatlar aparılmışdır.
Məlumdur ki, RP –də danışan kəs, Kanada ingiliscəsi ilə Amerika ingiliscəsi arasında
cox fərq tapa bilmir. Lakin Amerika ingiliscəsində danışan çox asanlıqla Kanada
variantının Amerika variantı olmadığını anlayır. Kanada ingiliscəsinin əsası Kanada
xalqının bir millət kimi inkişafından xəbər verir. Müstəmləkəçilik illərində Kanada
ingiliscəsi eyni ilə Britaniya ingiliscəsinə oxşayırdı və bu, ziyalı insanlar arasında bir
müddət davam etdi. Bütün məktəb və təhsil ocaqları Britaniya ingiliscəsində tədris
verirdilər və universitetlərdə rəsmi orfoqrafiya öyrədilirdi. Kanada məktəblərində
Britaniya standart yazı qaydaları və rəsmi lüğətlər Britaniyaya aid idi. Hətta alimlərin də
bu haqda olan qeydləri bunu təsdiq edə bilər. Kanadanın tarixi inkişaf müddətində
Britaniya imperiyası süquta uğrasa belə kanadalılar İngiltərəni özlərinin mənəvi və
mədəni evləri kimi qəbul etdiklərinə görə bundan heç narahat belə olmurdular. Amerika
ingiliscəsi isə Kanada ingiliscəsinin bir orijinal elementi kimi qəbul olunurdu. Vaxt
keçdikçə Kanada ingiliscəsi Amerika ingiliscəsinin bir variantı kimi də qiymətləndirilirdi. M.V.Blumfild (Kanada linqvisti) bu haqda yazır: “Kanada ingiliscəsi ingilis
dilinin cənub standartlarına əsaslanaraq Şotland tədris qaydalarını davam etdirərək
XVIII əsrdə yaranmışdır.” Bu özü də problemli bir fakt kimi qiymətləndirilə bilər.
Əllinci illərdən bəri dilin vəziyyəti müəyyən mənada dəyişdi. Kanada nitqində yüksək
təbəqə tərəfindən çox işlənən Britaniya tələffüzü öz yerini Amerika ləhcəsinə verdi.
Mədəni, siyasi, iqtisadi və linqvistik təsir bu gün Amerika tərəfindən Kanada dilində
daha tam şəkildə özünü göstərir. Kanada nitqi demək olar ki, amerikansayağılaşıb.
Lakin bəzi Kanada tədris müəssisələri bunu tədris etməməyə çalışırlar. Radio və
televiziya diktorları əsasən RP-da danışmağa üstünlük verirlər.
Danılmaz faktdır ki, bu gün radio, televiziya və pop musiqisi bütün dünyada, o
cümlədən ingilis dilli ölkələr arasında kütləvi yayımlanmaqdadır və bu da, öz təsirini tələffüz
normalarında göstərməyə bilməz. Lakin bu səbəblər heç də onlar arasındakı fərqi yox
etməyə qadir deyildir. A.Markvart (Amerika dialektoloqu) qeyd edir ki, Yokşiəlilər və
Alabaniyalılar bir-birini asan başa düşə bilməsələr də, lakin başa düşürlər.
Əgər RE ilə bütün variantları müqayisə etsək görərik ki, onlar bir-birindən
müəyyən dərəcədə fərqlənirlər və hər biri nitqə məxsusilik və millilik qatır. Burada
birinin digərindən üstünlüyünü sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Ingilis dilinin böyük vüsət
aldığı indiki zamanda bu kimi çətinliklərlə üzləşən hər bir kəs bilməlidir ki, RE (qəbul
olunmuş ingilis dili), yəni tədris müəssisələrində tədris olunan ingilis dili normalarına
yiyələnmək qarşıya çıxa biləcək çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün yeganə vasitədir.
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Резюме
Современный английский язык является государственным языком Великобритании, США,
Австралии, Новой Зеландии и Канады. Каждая страна имеет свое национальное произношение
английского языка и это называется в лингвистике варианты английского языка. У этих вариантов есть
много общего, но каждый вариант имеет свой специфические качества. Что бы отличать эти разницы
надо знать стандартные нормы английского языка.
Ключeвые слова: английский язык, государственный язык, стандартные нормы английского языка.
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Summary
The English language, in its spoken form, is the national language of Great Britain, the USA, New
Zealand and the greater part of the population in Canada. Today all the English speaking nations have their
own national varieties of pronunciation. The national variety is defined as the speech of a nation. American
English, Australian English , Canadian English represent national variants of the English language. The
pronunciation of every variant of English has peculiar features that distinguish it from other variants.
Key words: English language, national language, the pronunciation of every variant of English.

Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi:14.10.2010
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 22.10.2010
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 29.10.2010
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Y.Əliyeva
ADMİU-nun Elmi Şurasının 01 dekabr 2010-cu il tarixli 3 saylı iclas protokolunun qərarı ilə çap
olunur.

37

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Elmi-nəzəri məcmuə
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,
XX buraxılış, Bakı, 2010
МИР КУЛЬТУРЫ
Научно-теоретический сборник
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств,
ХХ выпуск, Баку, 2010
THE WORLD OF CULTURE
Scientific-theoretical bulletin
Azerbaijan State University of Culture and Art, ХХ edition, Baku, 2010

UOT 069. 01; 069. 8; 069: 316
Vasif Novruzov
AMEA-nın Memarlıq və
İncəsənət İnstitutunun dissertantı
AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 31
E-mail: vasif65@box.az
KAMAL TALIBZADƏNİN MUZEYŞÜNASLIQ FƏALİYYƏTİNİN
ELMİ, MƏDƏNİ VƏ TARİXİ ASPEKTLƏRİ
Səmərəli muzey fəaliyyəti akademik Kamal Talıbzadənin tərcümeyi-halında çox
müstəsna bir əhəmiyyətə malikdir. Fəal elmi və mədəni yaradıcılıqla məşğul olan alim,
ömrünün bir hissəsini muzey işinə həsr etmiş, bu sahədə fəaliyyətinin uğurlu alınması
üçün əlindən gələni əsirgəməmişdir. Uzun illər Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda
rəhbər vəzifələrdə işləməsinə, məhsuldar elmi yaradıcılıqla məşğul olmasına, mütəmadi
olaraq müxtəlif ictimai təşkilatlarda fəaliyyət göstərməsinə, elmi simpozium və konfranslarda elmimizi layiqincə təmsil etməsinə baxmayaraq, K.Talıbzadə atası Abdulla
Şaiqin adını daşıyan muzeyin yaranmasında, onun dövlət statusu almasında, eksponatların toplanmasında və tərtib olunmasında, muzeyin fəaliyyətinin yeni tələblərə uyğunlaşdırılmasında, mövcud ekspozisiyaların müasir tələblər baxımından təkmilləşdirilməsində, fondların zənginləşdirilməsində, eləcə də muzeyə bacarıqlı, öz işini sevən işçilərin
cəlb olunmasında müstəsna xidmətlər göstərmişdir.
Ötən əsrin 70-80-ci illərindən etibarən mənzil muzeylərin inkişafına, yenilərinin
açılmasına dövlət tərəfindən diqqət artırılmışdı (Azərbaycanda ilk belə muzeylərin əsası
1938-ci ildə Şəkidə yaradılmış “M.F.Axundovun Ev Muzeyi” (2. s. 86) ilə qoyulmuşdur). Abdulla Şaiqin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə ilə bağlı Azərbaycan
SSR Nazirlər Sovetinin 29 dekabr 1990-cı il (№ 592) tarixli qərarından sonra “Abdulla
Şaiqin Mənzil Muzeyi” (yazıçının adını daşıyan küçənin № 21 ünvanında) fəaliyyətə
başladı və ədibin 120 illik yubileyi ərəfəsində (2001-ci ilin yanvar ayında) muzeyin
ekspozisiyası açıldı.
Qərarda Elmlər Akademiyasına və Yazıçılar İttifaqına, muzeyin ekspozisiyasının
təşkili, Bakı şəhəri Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsinə isə həmin ünvanda
yaşayan sakinlərin mənzillə təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi tapşırılırdı.
Respublikanın Mədəniyyət Nazirliyinə Rəssamlar İttifaqı ilə birlikdə yazıçının adını
daşıyan 154 saylı məktəbin qarşısında Abdulla Şaiqin büst-abidəsinin qoyulması həvalə
edildi. Habelə Bakı şəhəri Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsinə Rəssamlar
İttifaqı ilə birlikdə Hüsü Hacıyev küçəsindəki (vaxtilə yazıçının yaşadığı evin (№ 19)
qarşısında) bədii dəyərini itirmiş memorial lövhənin yenisi ilə əvəz olunması tapşırılırdı.
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Elmlər Akademiyası və Yazıçılar İttifaqına tapşırılırdı ki, elmi təşkilat və
müəssisələrdə (1991-ci ilin yanvar-mart aylarında) yazıçının yubileyinə həsr olunmuş
elmi sessiyalar, ədəbi-bədii gecələr, mühazirələr və sərgiləri təşkil edilsin.
Qeyd edək ki, A.Şaiqin ev muzeyi, yazıçının 1916-cı ildən 1957-ci ilə qədər
yaşadığı və hələ 1905-ci ildə inşa edilmiş üçmərtəbəli evdə (100 illik yubileyi ilə
əlaqədar – 1981-ci ildə ədibin adı verilmiş küçədə) yerləşir (1, s.4-5).
Ədibin 100 və 120 illik yubileyləri dövlət səviyyəsində qeyd edilmişdir. Abdulla
Şaiqin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 24 fevral 2001-ci il tarixli sərəncamında deyilirdi: “2001-ci ilin
fevralında görkəmli Azərbaycan ədibi və maarifçisi Abdulla Mustafa oğlu Talıbzadənin
(Abdulla Şaiqin) anadan olmasının 120 illiyi tamam olur. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkül tapıb inkişaf etməsində şair, nasir və dramaturq kimi Abdulla Şaiqin
böyük əməyi vardır. Onun Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatının, xüsusilə milli uşaq dramaturgiyasının yaranmasında misilsiz xidmətləri olmuşdur. Bir əsrə yaxındır ki, Azərbaycan xalqının neçə-neçə nəsli Abdulla Şaiqin uşaqlar üçün müxtəlif janrlarda qələmə
aldığı gözəl sənət nümunələrindən faydalanıb və indi də faydalanmaqdadır. Abdulla
Şaiq Azərbaycanın elmi və ədəbi mühitində sanballı ədəbiyyatşünas və gözəl bədii
tərcümə ustası kimi də yaxşı tanınır. Abdulla Şaiqin çoxşaxəli fəaliyyətinin böyük bir
qismi Azərbaycan maarifçiliyin müxtəlif sahələri ilə bağlı olmuşdur. Ali və orta təhsil
məktəbləri üçün onlarla dərsliyin müəllifi olmuş Abdulla Şaiqin uzun müddətli pedaqoji
fəaliyyəti milli təhsilimizin yeni mərhələyə yüksəlişində mühüm rol oynamışdır”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Azərbaycan ədəbiyyatı və maarifinin
inkişafında böyük xidmətləri olan Abdulla Şaiqin 120 illik yubileyinin ölkəmizdə
layiqincə keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə verdiyi bu sərəncamda, Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyinə, Mədəniyyət Nazirliyinə və Elmlər Akademiyasına,
Yazıçılar Birliyi ilə birlikdə Abdulla Şaiqin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş
tədbirlərin hazırlanıb həyata keçirilməsi tapşırılmışdır.
Talıbzadələr şəcərəsinin görkəmli nümayəndələrindən biri, Abdulla Şaiqin oğlu
akademik Kamal Talıbzadə, ümummilli liderin Azərbaycan mədəniyyətinə olan bu qayğısını özünəməxsus bir minnətdarlıq məktubu ilə cavablandırmışdı. O, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevə ünvanladığı müraciətində yazırdı:
“Möhtərəm Prezident!
Abdulla Şaiqin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 24 fevral 2001-ci il
tarixli sərəncamınız Sizin dünya şöhrətli Azərbaycan ədəbiyyatına, mədəniyyəti və
maarifçiliyinə göstərdiyiniz daimi qayğıkeşliyinizin növbəti nümunəsidir. Xalqımızın
taleyinin bu ağır, mürəkkəb vaxtında, Qarabağ probleminin qızğın müzakirəsi şəraitində
vaxt tapıb sərəncam verdiyiniz üçün Abdulla Şaiq ocağının ağsaqqalı kimi Sizə öz dərin
minnətdarlığımı bildirirəm. 1981-ci ildə A.Şaiqin 100 illik yubileyi də Sizin təşəbbüsünüz və qərarınız ilə keçirilmişdi. Sizin sərəncamınızda Abdulla Şaiqin xalqımızın mədəniyyət tarixindəki mövqeyi çox dəqiq və geniş qiymətləndirilmişdir. Həqiqətən XX əsr
ədəbiyyatının təşəkkül tapıb inkişaf etməsində şair, nasir və dramaturq kimi Abdulla
Şaiqin böyük xidməti vardır. Onun Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının, xüsusilə milli uşaq
dramaturgiyasının yaranmasında misilsiz xidmətləri olmuşdur. Siz Abdulla Şaiqin
Azərbaycan maarifçiliyinin inkişafındakı böyük xidmətlərini xüsusi qiymətləndirmisiniz. Həqiqətən A.Şaiq 1918-ci ildə Azərbaycanda orta təhsili milliləşdirən ilk maarifçilərdən olmuşdur. Bu da həqiqətdir ki, A.Şaiq Azərbaycanın elmi və ədəbi mühitində
sanballı ədəbiyyatşünas və gözəl bədii tərcümə ustası kimi də yaxşı tanınır.
Hörmətli Prezident! Abdulla Şaiqin 120 illik yubiley təntənəsi, şübhəsiz, müstəqil Azərbaycan Respublikasının mədəni yüksəlişini nümayiş etdirəcək, müstəqil
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Azərbaycan Respublikasının mədəni inkişafında Sizin adınızla bağlı böyük mədəni
tədbirlərdən biri olacaqdır”.
1990-cı ildə verilmiş tarixi qərarın verilməsindən sonra yaradılmış Abdulla
Şaiqin Mənzil Muzeyi ədibin həyat və yaradıcılığını, onunla bağlı olan insanların,
dostlarının, həmfikirlərinin, müəllimlərinin fəaliyyətini tədqiq və təbliğ edir. “Muzeyin
əsas vəzifəsi gənc nəsli Şaiq fikri, onun sənət dünyası ilə tanış etməkdən, ədibin ömür
boyu göstərdiyi pedaqoji və geniş ictimai fəaliyyətini, ədəbi tənqidi görüşlərini təbliğ
etməkdən ibarətdir” (1, s. 5). Lakin fikrimizcə, muzeyin fəaliyyəti təkcə bu çərçivədə
qalmamış, ziyarətçilərin, xüsusən gənclərin və uşaqların milli düşüncə ilə tərbiyə
olunmasında, onlarda vətənpərvərlik hissinin, türkçülük ideyalarının oyanmasında,
inkişafında xeyli işlər görmüşdür.
Statistik məlumatlara görə muzeyin kolleksiyasında 4000-dən artıq eksponat toplanmışdır. Kolleksiyanın əsasını xatirə və məişət əşyaları, qədim kitablar, fotoşəkillər,
əlyazmalar, incəsənət əsərləri, proqramlar, afişalar və s. təşkil edir. Kolleksiyanın kitab
və dövri mətbuat fondu 1200-dən çox eksponat əhatə edir ki, onların arasında çox nadir
biblioqrafik nəşrlər, A.Şaiqin tərtib etdiyi ilk məktəb dərslikləri, müntəxəbatlar, əsrin
əvvəllərinə məxsus dövri mətbuat nümunələri nümayiş etdirilir. A.Şaiqin 120 illik
yubileyi ilə əlaqədar nəşr edilmiş “Abdulla Şaiq – 120” kitabı məhz muzeyin fondunda
qorunan nadir kitab əsasında hazırlanaraq işıq üzü görüb (1, s. 5-7).
Muzeyin fondunda 100-dən artıq qiymətli əlyazması saxlanılır. Bunların sırasına
ədibin çap olunmayan ədəbi-tənqidi, elmi-pedaqoji əsərlərinin, repressiya dövründə
yazdığı nəşr edilməyən şeirlərinin əlyazmaları da daxildir. A.Şaiqin “Arazdan Turana”
(2004) adlı yeni toplusu məhz muzeydə qorunan əlyazmalar əsasında tərtib edilmişdir.
Kitabın tərtibçilərindən biri də akademik Kamal Talıbzadədir (1, s. 7). Bir çoxu Kamal
müəllimə də məlum olmayan əlyazmaları əsasında tərtib edilmiş bu kitab, əsl Abdulla
Şaiqi millətin diqqətinə təqdim edə bildi. Bu kitabla da A.Şaiqin layiq olduğu yüksək
mərtəbə təmin edilmiş oldu.
Bu bir həqiqətdir ki, muzeyin eksponatlarının bir hissəsini K.Talıbzadə öz əli ilə,
öz zəhməti, şəxsi hörməti və nüfuzu ilə toplamışdır. Nizami adına Ədəbiyyat muzeyindən, S.Mümtaz adına Azərbaycan Dövlət Əlyazmaları İnstitutundan, müxtəlif
şəxslərin mənzillərindən, Şaiqsevərlərin şəxsi kolleksiyalarından dənə-dənə, ədəd-ədəd
toplanan bu eksponatlara alim öz ürəyinin istisini vermişdir.
Dövrün acı reallıqları səbəbindən həqiqəti deməyə imkanı olmayan, ağa qara
deyən, özünün varlığı qədər inandığı şəxslər barəsində reallıqdan çox-çox uzaq fikirlər
söyləyən akademik Kamal Talıbzadə onu narahat edən, ürəyində qalan məsələləri
deməyə, illərlə qeyrətli oğulların səyi ilə qorunub saxlanılan sənədləri üzə çıxarmağa,
xalqımızın diqqətinə təqdim etməyə gözəl bir imkan əldə etdi. Bu Abdulla Şaiqin ev
muzeyi idi. “Bizim onlara münasibətimiz bəzən birtərəfli, bəzən isə kökündən yalnış
olmuşdur. Ancaq bu şəxsiyyətlərdən pis-yaxşı ilk dəfə yazanlardan biri də mən olmuşam”, – deyən K.Talıbzadə bununla razılaşmayaraq imkan düşən kimi tarixi ədaləti bərpa etməyə çalışmışdır (9, s. 8). Muzeyin fəaliyyətə başlaması ilə A.Şaiq irsinin indiyə
qədər geniş auditoriyadan gizlədilən, milli və bədii cəhətdən daha dəyərli yaradıcılığı
xalqın ixtiyarına verildi. Məlum oldu ki, Abdulla Şaiq indiyə qədər bizə təqdim edilən
kimi (hətta oğlu K.Talıbzadənin də təqdim etdiyi kimi), yəni sovet ideologiyasını tərənnüm edən olmamışdır və bu adla bizlərə çatdırılanlar məhz onun bədii cəhətdən ən zəif
əsərləridir. Məlum oldu ki, A.Şaiqin onu bir yazıçı və şair kimi sevməyə layiq olan
əsərləri qeyrətli oğulların gizli saxlanc yerlərində qorunanlarıdır.
Məlum oldu ki, “Bakının alınması ərəfəsində Axund Yusifin də ön sıralarında
döyüşdüyü Qafqaz İslam Ordusunu ruhlandıran, bu işin tarixi əhəmiyyətini türk əsgər-
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lərinə aşılayan və bu şansın əldən verilməsi ilə onsuz da düşmən zülmü altında inləyən
bacı və qardaşlarımızı hansı taleyin gözlədiyini gizlin müraciət və bəyannamələrdə
yayanlardan biri də... A.Şaiq” olmuşdur (6, s. 70).
Məlum oldu ki, təsir qüvvəsinə görə yüzlərlə əsgərin gördüyü işə bərabər olan,
xalqı mübarizəyə səsləyən, türk ordusunun Bakıya gəlişini səbirsizliklə gözləyən və bunu
alqışlayan milli-istiqlal ruhlu şeirlərin müəllifi olan A.Şaiqin vəfatı münasibətilə Əbdül
Vahab Yurdsevər hələ 1959-cu ildə yazdığı məqalədə yazıçını “...məfkurə baxımından
tamamən milliyyətçi, türkçü, hətta turançı bir münəvvər...” adlandırmışdır (12, s. 13).
Məlum oldu ki, M.B.Məmmədzadənin dili ilə desək, rus işğalı dövründən sonra
fəhlə həyatından, məzlumların yaşayışından əsər yazanların heç də hamısı sovet
ideologiyasını təbliğ etməmişdir. “Rus işğalı dövründən sonra fəhlə həyatından, məzlumların yaşayışından kim əsər yazırsa, bolşeviklər onu sovet ideologiyasının təbliği
kimi qiymətləndirirlər. A.Şaiq də uzun müddət bu formada təbliğ olunan ədiblərimizdəndir” (4, s.52) Belə olanda M.Əsədlinin “A.Şaiqi sovet yazıçısı, sovet pedaqoqu
adlandıran tədqiqatçılar öz fikirlərində yanılırlar. Düzdür, o, sovet dövründə yazıb
yaradıb. Lakin A.Şaiqin həmin dövrə məxsus əsərləri sovet ideologiyasını təbliğ
etməyib” (4, s.51) sözlərinin doğruluğuna şübhə yeri qalmır. Amma, necə olursa-olsun
“Azərbaycan xalqının yarım əsrlik mədəni inkişaf tarixində elə bir böyük və ya kiçik
hadisə yoxdur ki, Şaiqin orada iştirakı olmasın” (13, s.244).
Fikrimizcə, A.Şaiq ədəbiyyatımızda öz sözünü və istedadını içində saxlamağa
məcbur olan ən talesiz şairlərimizdən biridir. Bu baxımdan A.Şaiqi fiziki olmasa da,
siyasi cəhətdən repressiya olunmuş hesab etmək olar ki, onun ev muzeyinin fəaliyyətə
başlaması ilə bəraət alması faktı bir növ rəsmiləşmiş oldu. Bütün bunların reallaşması
isə ağır zəhmət, A.Şaiq şəxsiyyətinə və yaradıcılığına dərin sevgi tələb edirdi ki, bunu
da təbii ki, ən yaxşı K.Talıbzadə edə bilərdi. Elmi yaradıcılığından fərqli olaraq muzey
fəaliyyətində “yuxarıların” təzyiq və təpkiləri ilə qarşılaşmayan alim, indiyə qədər
tarixin qaranlıqlarında saxlanılan həqiqətlərə işıq sala bildi. İndiyə kimi içində yanayana özünün də iştirakçısı olduğu ədalətsiz bir kompaniyaya yox dedi. Şaiq də daxil olmaqla həmin dövr haqqında ağlagəlməz iftiralar, yalanlar yazılmış qalaq-qalaq kitabların ağrılı əhatəsindən canını qurtara bildi. Tarixin qaranlıqlarında havasızlıqdan qaralmış, bozarmış muzey eksponatları ilə birgə K.Talıbzadə də rahat nəfəs ala bildi.
“Muzeyin şüşə ilə örtülmüş vitrinlərində qoyulmuş və özündə insan taleyini yaşadan
cansız əşyalar hər bir ziyarətçinin yaddaşını təzələyəndə dünənimizlə indimiz arasında
körpü yaranır” (3, s. 125).
K.Talıbzadə muzeyin fəaliyyətində bir direktorun görməli olduğu işlərdən xeyli
artıq iş görürdü. Muzeydə olduğu vaxt ziyarətə gələn hər bir şəxsi eksponatlarla tanış
edir, illərlə anti-milli təbliğat nəticəsində gözdən salınan qeyrətli oğullarımız haqqında
həqiqəti çatdırmağa çalışırdı. Bu hal məktəbli uşaqlarla daha səmimi şəkildə aparılırdı.
Bu, həqiqətin gələcək nəsillərə çatdırılmasından əlavə atası A.Şaiqin uşaqlarla
dostluğundan irəli gəlirdi.
Muzeyin kolleksiyasına Abdulla Şaiqin böyük qardaşı, görkəmli ictimai-siyasi,
dövlət və din xadimi Yusif Ziya Talıbzadənin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı materiallar
da (əsərlərinin əlyazmaları, nəşrlər, sənədlər) daxildir (1, s.9) Y.Z.Talıbzadənin əsərlərinin əlyazmaları, müxtəlif nəşrlər, sənədlər, eləcə də onun şəxsi əşyaları bu azadlıq
mücahidi haqqında seyrçidə və ziyarətçidə dolğun, düzgün fikir formalaşdıra bilir.
Əlbəttə, Y.Talıbzadəyə muzeydə kifayət qədər yer ayrılmasının səbəbi təkcə onun bu
ailə şəcərəsinə daxil olmasında, A.Şaiqin qardaşı olmasında deyildir. “Bu həm də onunla bağlıdır ki, sovet dövründə adlarının düşmən obrazında belə çəkilməsi qadağan
olunmuş yeddi nəfərdən biri də məhz Yusif Ziya Talıbzadə idi” (8, s.57). Doğrudur,
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siyasi arenada “buz əriməyə” başlayandan sonra Yusif Ziya barədə yazılan əsərlər də
araya-ərsəyə gəldi, lakin bütün bunlar K.Talıbzadəni tam qane etmirdi. Təsadüfi
deyildir ki, o, yazılarında da bu fakta toxunur, bu sahədə hələ də davam edən
boşluqlardan narahat olurdu. Bu barədə Y.Talıbzadənin tədqiqatçısı və eləcə də muzeyin əməkdaşı M.Əsədli yazır: “...Kamal müəllim əmisi Yusif Ziya tərəfdən nakam
getdi... Kamal müəllim bu şəxsiyyəti layiqincə tanıda bilmədiyinə görə özünü həmişə
günahkar sayırdı...” (5, s.228-229). Fikrimizcə, muzey kollektivinin əsas məqsədi, uzun
illər adının səslənməsi, yazılması qadağan olunan, haqqı ola-ola diqqətdən kənarda saxlanılan Y.Talıbzadə şəxsiyyətini, Y.Talıbzadə yaradıcılığı və fəaliyyətini xalqa olduğu
kimi tanıtmaqdır. K.Talıbzadənin qənaətinə görə əmisinin bu cür təqdimata mənəvi
haqqı çatırdı: “ XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın milli məfkurəsini hazırlayan görkəmli ideoloqlar maarifçiliyi, türkçülüyü, islamçılığı rus müstəmləkəciliyi əsarətində
çırpınan xalqın azadlıq mübarizəsinin əsas fikri, siyasi, dini cərəyanları hesab edirdilər.
Dövrün bu ideoloqları içərisində qızğın fəaliyyət göstərən Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd
bəy Ağayev, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Firidun Köçərli
ilə yanaşı Yusif Ziya Talıbzadənin də xüsusi yeri vardır”(10, s.40-41).
Muzey şərti olaraq dörd otağa bölünüb. Birinci otaq A.Şaiqin dünya şöhrətinə
həsr edilib. İkinci otaq qonaq otağı hesab olunur. Üçüncü otaq A.Şaiqin pedaqoji fəaliyyətinə həsr olunub. Dördüncü otaq A.Şaiqin iş otağıdır ki, bu otaqda onun müxtəlif
illərdə nəşr edilən əsərləri, repressiya dövrü yaradıcılığı, ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyəti öz
əksini tapıb. Otaqda A.Şaiqə aid olan memorial eksponatlar, mebel dəsti, şəxsi əşyalar,
Şaiqin şəxsi kitabxanasından nümunələr nümayiş etdirilir. (1, s. 11).
Dördüncü otaqda 2007-ci ildən akademik Kamal Talıbzadənin də guşəsi yaradılmışdır ki, burada alimin dövrün ziyalıları ilə olan fotoşəkilləri və şəxsi əşyaları
sərgilənir (1, s.11).
K.Talıbzadənin özünə aid guşənin məhz dördüncü otaqda yerləşməsi təsadüfi
hesab olunmamalıdır. Bu otaq iki səbəbdən akademikə daha doğma və məhrəm idi.
Burada atasına, eləcə də ailələrinə məxsus ev əşyaları daha çoxdur ki, bunlar da alimdə
keçmişinə, uşaqlıq illərinə bir bağlılıq yaradırdı. A.Şaiqin əsərlərinin, şəxsi kitabxanasının, eləcə də, repressiya olunan əsərlərinin də bu otaqda nümayiş olunması buranı
K.Talıbzadəyə sevdirən ikinci səbəb idi. Görünür, eksponatların bu cür düzülüşü də elə
məhz K.Talıbzadənin şəxsi istəyi ilə olubdur. Doğrudur, muzeydə K.Talıbzadənin şəxsi
arxivi ilə əlaqədar işlər tamamlanmasa da, əməkdaşlar tərəfindən bu işin başa çatması
üçün işlər görülməkdədir.
Ziyarətçi, özünü muzeydə çox müqəddəs ocaqda olan kimi hiss edir. Bu onunla
bağlıdır ki, A.Şaiq XX əsr Azərbaycan ədəbi-elmi fikrinin tanınmış nümayəndələri olan
F.Köçərli, S.Hüseyn, A.Səhhət, N.Nərimanov, M.Hadi, Ə.Haqverdiyev, B.Çobanzadə,
A.Musaxanlı, Ə.Nazim və s. alimlərin, S.Vurğun, M.Hüseyn, Y.V.Çəmənzəminli,
H.Cavid, Ə.Cavad kimi ədiblərin hər biri ilə dostluq əlaqəsi saxlayırdı və K.Talıbzadə
də onların bir çoxunu öz evlərində dəfələrlə görmüş, onların ədəbiyyat və tənqid
haqqında elmi mühakimələrinə qulaq asmış, zarafatlarının şahidi olmuşdur (11, s.19).
İstedadlı alim, akademik Kamal Talıbzadə öz sahəsində elmin yüksək mərtəbələrini fəth etmiş bir şəxs kimi mədəniyyət tariximizdə layiqli bir yer tutmuşdur. “Lakin
o, milli məfkurəmizin yaddaşında ilk növbədə Abdulla Şaiqin oğlu və Şaiq ocağının
məşəlini tutan davamçı kimi qaldı... Onun özünün də dönə-dönə dediyi kimi, ən böyük
xidməti şəxsi tədqiqatlarından daha çox, Abdulla Şaiq ədəbi irsinin bir küll halında yeni
nəsillərə çatdırılması, Şaiq ocağının əbədi bir işıq mənbəyi kimi qorunub saxlanılmasından ibarət idi” (7, s.126).

42

Əgər qəbul etsək ki, muzeyşünaslıq – muzeylərin yaranması, elmi-ictimai fəaliyyəti, muzey işinin nəzəriyyə və metodikası, muzey memarlığının əsasları, muzeylərin
müasir avadanlıq və eksponatlarla təchizi məsələləri ilə məşğul olan elm sahəsidir (2, s.
86), onda bu mənada K.Talıbzadəni əsl muzeyşünas hesab etmək olar. Və əgər onun
şəxsiyyətinə bu prizmadan yanaşsaq, o zaman deyə bilərik ki, Abdulla Şaiqin adını
daşıyan muzey K.Talıbzadənin məqsədyönlü fəaliyyətinin bəhrəsidir. Məhz belə bir
fəaliyyətin nəticəsi idi ki, onun ədəbiyyatşünaslıq sahəsindəki xidmətləri ilə yanaşı
muzey işinin təşkili yönündəki fəaliyyəti də həm dövlət rəhbərliyi, həm də geniş
ictimaiyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə bir qədirşünaslığa nümunə
kimi təkcə bunu demək kifayətdir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin 13 avqust 1998-ci il tarixli fərmanı (“Xalq qəzeti”, 15 avqust 1998-ci il, №
217) ilə Kamal Abdulla Şaiq oğlu Talıbzadə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.
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Васиф Новрузов
Научные, культурные и исторические аспекты музееведческой деятельности
академика Кямал Талыбзаде
Резюме
В статье исследуется плодотворная деятельность академика К.Талыбзаде в области музееведения. Освещается особая заслуга академика в создании дома музея А.Шаика, в получении для этого
музея государственного статуса, в сборе экспонатов музея и их оформлениях. А также, анализируется
его деятельность в обогащении фонда музея, в составлении экспозиций, привлечения научных и талантливых музееведов для организации культурного обслуживания посетителей музея.
20-летняя деятельность К.Талыбзаде в музее оценивается в научно-культурном контексте. В
статье освещена роль К.Талыбзаде в изучении творчества А.Шаика. Дом музей А.Шаика
представляется, как результат целенаправленной деятельности К.Талыбзаде.
Ключевые слова: aкадемик, Камал Талыбзаде, театр, критика, спектакль, статья
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Vasif Novruzov
Scientific, cultural and historical aspects of academician
Kamal Talibzadeh’s museum activity
Summary
Academician Kamal Talibzadeh’s museum activities are explored in the article. Creating Abdulla
Shaig’s flat musueum, collecting and compiling its exhibits and obtaining its state status are academician’s
significant efforts that are lightened in the writing. Moreover, his activity in thriving foundation of the
musueum, setting the expositions, providing better service to visitors, involving professional cadres and
experienced musueum workers is emphasised. Comings and goings of experienced and respected scientific
cadres, as well as, the specialists in the museum managements have been taken in the museum.
The 20 years’ activity of the museum is appreciated following to the scientific and cultural activity of
Kamal Talibzadeh. According to the article, it is believed that creation of this musueum has bringed more
factual attitute to Shaig’s estate. Talibzadeh’s role in revealing the hidden plays from the wide auditory, at the
same time his role in investigation of national aspects of Abdulla Shaig’s plays is explained in the writing.
The importance of the corner devoted to A.Shaig’s elder brother Yusif Ziya Talibzada’s life and activity is
shown in this article.
Furthermore, it is also stated memorial corner that exhibits Kamal Talibzadeh’s wide activity is newly
created in the musueum. The musueum is evaluated as Talibzadeh’s appropriate effort of his creative and
productive life.
Keywords: academician, Kamal Talibzadeh, theatre, critic, performance, article.
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ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ В МАТЕМАТИКЕ. ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
РАССМОТРЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ: ФИЛОСОФИЯ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Человечество с глубокой древности стремилось осознать мир, в котором
живет. Философы древности как Востока, так и Запада привнесли в мир свое
видение мира - теории, которые до сих пор находят своих последователей и стали
неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. В результате стремления к
более глубокому познанию мира в отдельных его проявлениях от философии
стали отпочковываться самостоятельные частные науки. Что бы мы ни захотели
исследовать - разум, материю, историю, космос и т.д. - повсюду найдется
соответствующий вид науки, который занимается этой проблемой. Далее стали
возникать науки на стыке наук.
Можно утверждать, что все науки родом из философии. Частные науки
(математика, физика, химия, биология, история, ...), в том числе возникшие на
стыке наук (экология, геоэкология, биофизика, биохимия, и др.), а также
новейшие направления (нанофизика, синергетика, теория нечетких множеств и
нечеткая логика Лютфи Заде, ...) изучают некоторые отдельные части мира,
философия же стремится познать мир в целом, опираясь на потенциал частных
наук. Особенностью философии как науки должна стать ее интегральность, т.е.
стремление целостно охватить совокупную реальность. И на самом деле с целью
построения стройной научной системы современная философия, стремится
использовать логику, систему знаний, эмпирическое знание других наук, т.е.
можно утверждать, что в настоящее время наблюдается обратный процесс –
вовлечение частных наук в философию.
Философская мысль не стоит на месте. В разные периоды истории и в различных уголках Земли люди строили здание философии на различных фундаментах. Последователи идеализма признают первичность идеи и вторичность
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материи. Для материализма первична материя, а идея вторична. Дуализм же,
основоположниками которого являются Аристотель и Декарт, признаёт равноправие идеального и материального. В физике дуализм является основой
теории колебательных процессов, для исследования которых используется
аппарат дифференциального исчисления.
О понятиях «философии всеединства» и «философии неовсеединства»
Всеединство. В отличие от вышеназванных концепций идеализма,
материализма и дуализма, философская концепция всеединства рассматривает
идеальное и материальное в неразрывном единстве. Одно несет в себе другое и
наоборот.
Как известно, основой всеединства является признание множества в
единстве и целостности и единства во множестве.
Идея всеединства была представлена во многих философских концепциях,
начиная с древнегреческой натурфилософии. Являясь универсальной идеей, она
была отражена в различных предфилософских и философских памятниках
духовной культуры.
Существует мнение, что концепция всеединства и как философская
концепция, и как междисциплинарная методология науки более адекватно
отражает диалектическое развитие бытия, более убедительна и, главное, как
философская методология более продуктивна при дальнейших исследованиях
природы, различных уровней процесса познания, общества, выбора
гуманистической и демократической ориентации социального развития, нежели
идеалистическая, материалистическая и дуалистическая концепции [1]. Данное
представление было объектом обсуждения на научно-теоретическом семинаре,
организованном Институтом философии, социологии и права Национальной
Академии Наук Азербайджана совместно с Фондом развития науки при
президенте Азербайджанской Республики 30-31 марта 2010-го года [2].
Неовсеединство. Философия всеединства получает дальнейшее развитие в
виде философии неовсеединства, направления философии, которое предполагает
продолжение и развитие синтетических традиций философии всеединства в
современной мировой культуре и средствами современной философии и науки.
Сам термин «неовсеединство» происходит от названия философии всеединства и
впервые был упомянут в предисловии к книге В.И. Моисеева «Логика Добра» в
2004-м году [3,4] .
Философия неовсеединства предполагает развитие идей философии
всеединства более строгими и структурными средствами, используя в первую
очередь возможности и язык математики и логики и базируясь на методах
строгого познания на основе математических структур, т.е. проект философии
неовсеединства - это замысел математического построения наиболее полной
философской системы, т.е. соединение принципов универсальности и строгости в
рамках одной системы [5].
Основываясь на вышесказанном формула философии неовсеединства
кратко может быть представлена следующим образом:
Философия
неовсеединства
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=

Универсальность
(Всеединство)

+

Строгость
(Структурность)

Следует отметить, что в последнем издании 4-х томной Новой философской энциклопедии, изданной в 2010-м году, не существует статьи, посвященной
теории неовсеединства, т.к. это направление, совмещающее интегральность и
строгость, лишь недавно начало разрабатываться современными исследователями
и находится в стадии становления [6].
Единство рационального и иррационального в математике как уже было
сказано, философия неовсеединства подразумевает более строгое и структурное
выражение идей всеединства в форме своего рода «логики всеединства» и
системы
логико-математических
средств,
представленных
рядом
математических структур.
Представляется интересным рассмотреть взаимосвязь философской
концепции двуединства материального и идеального, которая отказывает в
приоритете любому из них, рассматривая их в целостности, с точки зрения
математики.
Как же обстоят дела в самой математике?
В древности отдельные области знания не выделялись. В те времена
философ и математик без труда понимали друг друга и не мыслили свои науки
отделёнными друг от друга непроницаемыми барьерами. Платон, Аристотель
требовали от своих учеников уверенного владения математикой, а большинство
математиков древности были хорошо знакомы с философией своего времени.
Поэтому одни и те же учёные изучали числа с точки зрения и философии, и
математики.
Неопределяемые или первичные понятия
Вся такая стройная и четкая, точнейшая из наук, математика базируется на
понятиях, которые являются неопределяемыми, их также называют первичными.
Первичных, иначе, неопределяемых понятий не так много, но именно на их
основе строится аксиоматика и система доказательств математической науки.
Надо отметить, что в разные времена учеными были предприняты попытки
дать точные определения первичным понятиям. Так, Евклид дал такое
определение точки: - «Точка есть то, что не имеет частей». Кантор так
определял множество: «Множество есть многое, мыслимое как единое». А
Шеннон говорил об информации: «Информация – это снятая неопределенность
наших знаний о чем-либо. Но все это скорее описания.
К неопределяемым понятиям относятся понятие точки, прямой и плоскости
в геометрии, понятие множества в теории множеств и информации - в теории
информации.
Если считать первичные понятия идеальными, а системы доказательств
реальными (материалистическими), то приходим к выводу, что наука вырастает
из единства идеального и реального, рационального и иррационального.
Неопределяемым или первичным является также само понятие числа.
Самым естественным для человека является понятие натуральные числа.
Позже появилось понятие отрицательного числа. Наиболее существенные вклад в
развитие понятия "иррациональное число", которое является следующим, после
натурального числа, фундаментальным понятием математики, сделали пифагорейцы благодаря открытию "несоизмеримых отрезков". «Иррациональное» в
переводе означает непостижимое.
В современной математике иррациональные числа рассматриваются наряду
с рациональным, как равноправная часть множества действительных чисел
(числовой оси). Рациональные числа однозначно определяются через натуральные
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числа, как дроби, и числитель, и знаменатель которых представлены натуральными числами, а иррациональные не могут быть определены конечными алгоритмами, поэтому все современные теории чисел построены как способы
определения иррациональных чисел через рациональные.
Как известно, количество иррациональных чисел бесконечно. Однако,
некоторые из них занимают особое место в истории математики, более того - в
истории материальной и духовной культуры человечества. Особенность этих
чисел состоит в том, что они выражают некоторые отношения, имеющие
универсальный характер и возникающие в самых неожиданных местах.
Первое из таких чисел есть иррациональное число √2, которое равно
отношению диагонали к стороне квадрата. С этим иррациональным числом связано открытие "несоизмеримых отрезков". В конечном итоге, это открытие
привело к разработке теории иррациональных чисел и созданию современной
"непрерывной" математики.
Еще два важных иррациональных числа - это число π и "Эйлерово число" e.
Число π, выражающее отношение длины окружности к ее диаметру, вошло в
математику в античный период вместе с тригонометрией, в частности
сферической тригонометрией. Все мы знаем, что число π приблизительно равно
3,14. Но на самом деле это иррациональное число, дробная часть которой является
непериодической бесконечной последовательностью чисел. В настоящее время
японскими учеными при помощи сверхмощных компьютеров вычислен
миллионный после запятой знак числа π.
Еще одно важное иррациональное число - число e (основание натурального
логарифма) вошло в математику значительно позже числа π. Его открытие было
непосредственно связано с открытием натуральных логарифмов. Как известно,
число e выражает ряд важных геометрических свойств гиперболы.
Существует следующее математическое выражение, известное как
тождество Эйлера (это особый случай формулы Эйлера из комплексного анализа)
и связывающее пять фундаментальных констант
еiπ + 1 = 0,
В этом выражении, кроме упомянутых выше чисел, присутствует еще одно
необычное число. Число i = √-1, так называемая "мнимая единица", еще одно
необычное творение математической мысли, на его основе выстроена такая ветвь
математики как Теория функций комплексного переменного. Комплексные числа
известны науке с 17-го века и представляются в виде: a+bi, — где a –
действительная величина, bi – величина мнимая, взятая как произведение
действительного числа b и i – мнимой единицы. Само понятие комплексного
числа, сама его логика - вносит в спор философов о «первичности» материи (тела)
или духа (сознания) весьма существенные коррективы. Геометрически же
комплексные числа изображаются точками на плоскости, т.е. множество
комплексных чисел образует плоскость, частью которой является числовая
прямая (состоящая из рациональных и иррациональных чисел).
Рациональные и иррациональные числа геометрически представляют
неразрывное единство точек на числовой оси и на оси их невозможно
отделить друг от друг (мощность континуума).
А множество комплексных чисел (рациональные и иррациональные
числа являются подмножеством комплексных чисел) геометрически
представляет собой единство точек на плоскости.
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Наверное, единство рационального и иррационального в математике
можно выразить коротеньким математическом выражением
-еiπ = 1
Здесь 3 непостижимых числа, причем два из них трансцедентные, а одно
мнимое, после применения двух простых операций - умножения и возведения в
степень - дают в результате простое число единицу! Что это, как не факт еще раз
подтверждающий неразрывную связь рационального (постижимого) и
иррационального (непостижимого)[7].
И может быть, не только в математике!
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА КАК СРЕДСТВО, СОХРАНЯЮЩЕЕ
ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
Сегодня можно утверждать, что потребность в изучении азербайджанского
национального характера и пластов народной культуры Азербайджана способствует развертыванию научно-философских исследований. Общим методологическим основанием данной статьи являются философский подход, который исходит
из определения связи изучения музыкального фольклора азербайджанской культуры с исследованием национального характера азербайджанского народа. Устное
народное творчество наиболее надежный источник сведений о национальном
характере.
Азербайджанская музыка объединяла, вдохновляла, служила ярким средством национального самовыражения в азербайджанской культуре и помогала осуществлять связь поколений, передавая заложенные в ней ценности. Исторические
аспекты эволюции музыкальной культуры Азербайджана выявляют роль музыки
как средства объединения нескольких племен в единую народность, как инструмента борьбы за независимость и становления важнейшего фактора
национального осмысления и самоидентификации.
Анализируя музыкальное и устно-поэтическое творчество предков азербайджанцев становится ясно, что изначально, связь музыки и слова составляли
единое целое, развиваясь в тесной взаимосвязи, друг с другом. Каждый период в
истории азербайджанской культуры отмечен возникновением различных
фольклорных волн, при этом каждый фольклорный жанр отличается своими
закономерностями и фазами становления и включения в народную культуру.
Процесс формирования фольклора в Азербайджане способствовал становлению
азербайджанского типа культуры. Для исследования качеств национального
характера наряду с другими фольклорными источниками большую ценность
представляет древнее музыкальное искусство, в виде дошедших до нас народных
песен, мугамов, ашугских дастанов и мейханы.

50

Азербайджанская этническая культура обладает своей особой «музыкальной
матрицей», в которой хранится и передается из поколения в поколение образ
мышления и видение окружающего мира. Музыка в сочетании с устно-поэтическим
словом занимают особое место среди национально-значимых компонентов
культуры Азербайджана, так как формируются во взаимосвязи с исторической
судьбой азербайджанского народа, а также с его этническими особенностями.
С целью поиска исходных образов национального характера азербайджанского народа следует выделить те качества характера, которые идеализировались
в древних памятниках культуры. В народе воспевались положительные качества
поведения: гостеприимство, защита слабого, нуждающегося в помощи человека;
осуждались выходки, унижающие человеческое достоинство. В устном народном
творчестве имеется множество положительных образов, свидетельствующих о
том, что азербайджанский народ всегда старался воспитать в человеке такие
качества, как: справедливость, честь, достоинство, мужество, отвага.
Бесценным культурным наследием являются азербайджанские народные
песни, раскрывающие в наиболее совершенной художественной форме национальный характер народа, богатство его внутреннего мира. Художественная природа большинства песен как бы «передает» историческую информацию.
Народные песни "Аман-нене", "Ай Лоло", "Сона бюлбюллер", "Сусен сюмбул" и
другие до сих пор живут в репертуаре современных певцов. Азербайджанская
национальная музыка имеет свои особенности и выражает, прежде всего, «душу
народа». Передаваясь из поколения в поколение с древних времен азербайджанские народные песни, отличаясь особым национальным колоритом, остались в
азербайджанском национальном подсознании.
Для того чтобы сохранить азербайджанский фольклор для будущих
поколений, несколько десятков азербайджанских народных песен (в том числе
«Сары гялин») положил на ноты первый азербайджанский профессиональный
композитор Асаф Зейналлы. Азербайджанский народ создавал свое творчество, не
оглядываясь на других, так как специфика азербайджанского искусства особенная, и ее не каждый может повторить, так как необходимо прочувствовать азербайджанскую «душу». Азербайджанские песни часто исполняют армянские
артисты (в том числе и азербайджанскую песню «Сары гялин»), но им не удается
отразить все тонкости («хырдалыглар»), специфически свойственные азербайджанским произведениям, поэтому они вынуждены опускать эти трели, а из-за их
отсутствия песня теряет гармонию и звучит фальшиво.
Много образцов азербайджанского фольклора создано специально для
детей и это в основном колыбельные и детские песни. Детский фольклор
представляет интерес тем, что при его помощи можно лучше понять неизученный
пласт древнего музыкального искусства. Матери, открывая ребенку мир доброты,
с детства старались привить подрастающему поколению любовь к родному народу, земле, обычаям и традициям.
Азербайджанская народная мудрость веками создавала образцы музыкально-поэтического искусства, сохраняя прошлое в настоящем для будущего.
Впитав богатые традиции азербайджанского народного творчества, азербайджанская ашугская поэзия соединила в себе несколько видов жанра литературы и
искусства: слагая стихи, сочинялась к ним музыка, исполняя все это в сопровождении саза и при этом, напевая, танцую, что не так уж легко. Ашугов еще
называли озанами и яншагами. Турецкий профессор М.Ф. Кепрюлзаде считает,
что «в Азербайджане и Анатолии (Турция) пользуются словом «ашыг», но более
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древним является слово «озан» (3,25). Можно поспорить с турецким профессором, во-первых понятие «ашуг» (ашыг) означающее на азербайджанском языке
«влюбленный», могло быть первоначальным, так как родившись из любви к
музыке, к природе, к родине и т п. - это искусство стало в тоже время высмеивать
тех кто посягает на их любовь; а во-вторых, как известно из истории, на территории Анатолии жили предки азербайджанцев. Ашугов еще называли «яншаг»
и даже есть селение «Яншаг кенди» в Кельбаджарском районе, где раньше жили
яншаги, то есть ашуги. На турецком языке слово «яншаг» означает в переводе –
«сквернослов», «пустослов, то есть имеет отрицательный смысл, что можно
объяснить тем, что предки современных турков (сельджуки, османцы),
появившись на территории Азербайджана, вероятно, не сразу восприняли
искусство ашугов, критиковавших их завоевательные походы. У нас нет сомнений
в том, что ашугское искусство имеет азербайджанские корни.
В истории азербайджанского фольклора упоминается имя Гурбани, которое
было известным во времена шаха Исмаила Хатаи. Наиболее известным в Х1Х
веке был ашуг Алескер, которому удалось воспроизвести в «Мушгиназ»,
«Салатын», «Джейран» и др. фундаментальные образы смелых мужчин и верных
женщин. Опираясь на символ горы, ашуг Алескер выдвигает в своей поэзии
глубочайшую философскую проблему: «для гор и шах, и раб, и проходимец,
прежде всего, человек».
Устному народному творчеству, принадлежит особая роль в формировании
национального образа мира, в котором заложены и исторический опыт нации, и
его эстетические идеалы, и нравственные представления. В ашугском искусстве,
сочиненных ашугами стихах и дастанах, особое место занимает понятие
достоинства человека, достоинства мужчины и женщины. Ашуги воспевали
сильный национальный характер, в котором воплощено то лучшее, что
существует в народном понимании азербайджанцев. В соответствии с тем
временем, когда исполнялось произведение, часто с юмором и критическими
замечаниями высмеиваются недостатки текущих процессов, бесполезность
некоторых кем-то предпринятых мер и т.д.
Главным условием азербайджанского ашугского мастерства (устад ашыглар) была по традиции передача всех навыков своему ученику (шагирду). У
азербайджанских ашугов сильная школа, у них берут уроки турецкие озаны,
также как самой сильной считается школа мугама в Азербайджане, которые
выражали всегда через исполнения характерные черты и чаяния азербайджанского народа.
Азербайджанская национальная культура выросла на базе свободного
сердечного восприятия азербайджанской поэзии и искреннего лиризма
азербайджанского мугама. В своей статье «Мугамсаягы» Рахиля Гасанова пишет,
что «основу, взрастившую мелодию мугама, составили гимнопения
зороастрийских жрецов-мугов (в новой транскрипции-магов) племен, некогда
проживавших в Мильской-Муганской низменностях…» (2, 60).
Еще в эпоху великого Низами музыканты назывались – музикар, а певцы –
муганий. В поэме «Хосров и Ширин» Низами описывает состязание Накисы и
Барбеда, исполняющих последовательно по ладам газели. Из истории
азербайджанской музыки известно, что среди известных певцов-мугамистов ХVI
века был Хафиз Леле Тебризи, а в ХVII веке азербайджанский ханенде
(певневияце) Ширвани был увезен с собой турецким султаном Мурадом IV.
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В Азербайджане одним из распространенных очень древних фольклорных
жанров является также мейхана, имеющая более чем тысячелетнюю историю,
которая в современном виде напоминает своеобразную форму рэпа. В свое время
в форме мейханы исполняли свои экспромты суфии, так же как свою философию
суфисты проводили и через мугам. Мейхану, как правило, исполняют два
человека, которые в форме диалога, под музыку, складывая стихосложение
экспромтом, без подготовки соревнуются в высказываниях своего мнения по
отношению к избранной теме, которая отражала злободневные вопросы.
Остроумные взаимосвязанные мысли часто с применением юмора произносятся
ими до тех пор, пока кто-то из них не собьётся с ритма, что зажигает интерес у
слушателей. Язык мейханы – простонародный, причем наряду с азербайджанским
языком используются два-три ключевых слова из другого языка (например,
русского, английского, а раньше персидского или арабского языков) для усиления
смысла и для юмора. Одним из видных исполнителей мейханы прошлого века
был Алиага Вахид, который сочинил немало сатирических стихов и газелей.
Азербайджанская мейхана являясь сложным комплексом творческих явлений,
бытует по преимуществу в народной среде и отображает менталитет
азербайджанского народа.
Историческими корнями ментальной характеристики азербайджанского
народа, источниками жизнеутверждающих социальные установки, нашедшие
отражение в национальном характере, на наш взгляд, является доисламское время
и сложившиеся на ее основе мировосприятие и мироощущение, воплотившееся в
образе жизни. После принятия ислама женщинам практически запрещено было
петь, где присутствует мужчина, поэтому они могли проявить свои способности в
кругу женщин и детей.
Изучение азербайджанского национального характера и фольклорной
традиции позволяет увидеть глубокую связь стариной азербайджанской музыки
со всеми аспектами жизни предков азербайджанцев и их потомков, ставит музыку
на ключевое место среди национально-специфических компонентов их культуры.
Национальное осмысление азербайджанцев, кроме других традиций чаще
всего происходило, через музыкальное творчество. Богатый песенный фольклор,
музыкальность устной поэзии, а также их связь с другими видами творчества
позволяют рассматривать музыку как особое средство самоидентификации
азербайджанцев на протяжении всей истории Азербайджана. Однако это
феноменальное явление не получило должного осмысления в отечественной
научной литературе.
В азербайджанской народной музыке на генном уровне «проецируются»
характерные для азербайджанского народа биоритмы человеческого организма,
через воспроизведение которых национальная музыка дает возможность
«переживать» культуру на физическом и эмоционально-психологическом уровне.
Проведенные исследования проблемы национального характера и
музыкальной культуры Азербайджана показывают, как связь музыки и слова приобретает масштаб национального и служит средством национальной самоидентификации. Этническая музыка и устно-поэтическое слово азербайджанского
народа, преодолев границы времени и расстояния, сумели проложить мост, который связал воедино традиции предков с сегодняшним днем. Азербайджанская народная музыка раскрывает духовно-эмоциональную суть национального
характера азербайджанцев. Слово, воплощенное в азербайджанском музыкальном
фольклоре, позволяет наиболее полно отразить общие, характерные для всего
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народа черты. Образ мышления и национальный менталитет народа проявляются в
искусстве изготовления музыкальных инструментов тар, кяманча, деф (в трио
мугамистов), саз (в творчестве ашугов), нагара (в праздничных обрядах) и другие в
гармонических особенностях народных мелодий. Ощутить душу азербайджанского
народа позволяют его народная музыка, которая проникает дальше, чем любое другое
впечатление внешнего мира, наполняя азербайджанцев особыми чувствами.
Как отмечает Посол Доброй воли ЮНЕСКО, президент Фонда Гейдара
Алиева Мехрибан Алиева, лишь через силу традиции, через сохранение
архаического архетипа каждой цивилизации, культуры каждого народа, мы
можем прийти к многообразию культур, к такому миру, в котором будут
сохранены и приумножены традиции. Именно этому и служит Конвенция
ЮНЕСКО по сохранению устного и нематериального наследия (1, 4-6).
Азербайджанская музыка служит средством идентификации азербайджанского народа и его культуры, недаром во всем мире очень большое значение
придается в государственном устройстве национальному гимну и, как правило,
все важные события происходят в сопровождении национальной музыки.
Народная музыка, сопровождая азербайджанский народ на протяжении всех
этапов истории и являясь неотъемлемой частью самопознания и самовыражения
национальной культуры, сыграла особую роль в формировании лучших черт его
национального характера.
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QƏDİM TÜRK DÜŞÜNCƏ SİSTEMİNDƏ DİN-SAVAŞ ƏLAQƏLƏRİ VƏ
BUNUN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ MADDİ SƏNƏTKARLIQ
NÜMUNƏLƏRİNİN ROLU
Doğuşdan savaşçı olan qədim türklərin həyata baxışlarında onların dini inamları
mühüm rol oynayırdı. Əsasən “Göy Tanrı” (Tenqri) inamına, təbiət və onun
varlıqlarının müqəddəsləşdirilməsinə əsaslanan bu inam sistemi türklərdə fərqli savaş
fəlsəfəsinin yaranmasına səbəb olmuşdu. Onların bütün həyatını əhatə etmiş bu fəlsəfə,
maddi sənətkarlıq nümunələrində də öz əksini tapmış, özünəməxsus sənət inciləri
yaradılmışdır. Bir qismi müasir dövrümüzədək gəlib çatmış bu sənət inciləri qədim
türkün dünyagörüş sisteminin öyrənilməsində mühüm rol oynayır.
Əl-Cahiz yazırdı ki, hər millət bir sənətdə məşhur olmuşdur. Türklər də hərb
sahəsində yunanların fəlsəfədə, çinlilərin sənətdə, bədəvilərin sadalanmış sahələrdə,
sasanilərin dövlət və siyasətdə əldə etdikləri səviyyəni əldə etdilər [1, 49]. Lakin,
zamanımızadək qorunub saxlanmış maddi sənətkarlıq nümunələri qədim türklərin bu
sahədə də böyük məharətə malik olduqlarını göstərir. Doğrudur, türklərin köçəri həyat
tərzi ilə bağlı olaraq sənət əşyalarının sayı bir o qədər çox olmamışdır. Eyni zamanda,
uzaq məsafəyə ağır yükün daşınmasının çətinliyi sənətkarlıq nümunələrinin hazırlanması zamanı onların kiçik ölçüsünü də müəyyən etmişdir. Sənət əşyalarının bir çoxu
bir neçə funksiya daşımışdır:1) istifadə olunacaq əşya kimi; 2) incəsənət əsəri kimi, 3)
Tanrıya inamlarının ifadəsi olaraq. Bu deyilən, həm məişət, həm geyim əşyalarında,
həm də silah hazırlanmasında özünü göstərirdi. Bunun ən parlaq nümunəsi isə əsasən,
döyüşlərdə istifadə olunan bayraqlar və tuğlar idi. Bayraqlar və tuğlar döyüşdə istifadə
olunmaqla bərabər, türklərin dini inamlarının ifadə edir, müqəddəsləşdirilir, onlarla
bağlı ayin və mərasimlər həyata keçirilir, həm də incəsənət nümunəsi kimi bəzədilirdi.
Bayrağın itirilməsi bədbəxtlik, hətta nəslin məhvi kimi qəbul olunurdu.
Lakin, türklərin özləri ilə daşıya bilmədikləri bir ağır və müqəddəs yükləri var
idi. Bu ata məzarları idi. Türklər ata məzarlarını müqəddəs bildikləri ərazilərdə, çox
vaxt yüksəkliklərdə salmış və göz bəbəyi kimi qorumuşlar. Türklər dəfələrlə böyüklərinin məzarlarını talan edən qonşu dövlətlərlə, məsələn, çinlilər və monqollarla savaşmışlar. Bu bəlkə də gözünün gördüyü və bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm– yalnız
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başqaları tərəfindən məskunlaşmamış ənginlikləri özünə vətən bilən türkü hər hansı bir
məskənə bağlayan yeganə bağ idi. Buna görə də, daşınmayan maddi mədəniyyət nümunələri – daş heykəllər, balballar məhz bu məzarların ustündə yerləşdirilir və onlar göz
bəbəyi kimi qorunurdu. Bu tipli abidələrdən olan, türk heykəl sənəti nümunələrini təşkil
edən Orxon-Yenisey yazıları türklərin savaşla bağlı dünyagörüş sistemini özündə əks
etdirən nümunələrdir. Göy Türk dönəminə aid olan bu daş kitabələrində Tenqri mədh
olunaraq savaş hadisələri onun adı ilə bağlanır, müharibələrdən söhbət açılır. “Kül Tigin” abidələrində göstərilib: “Türk xalqı ölər, məhv olar (və onlar) yox olmağa (doğru)
gedirmiş, (Lakin) yuxarıda türk Tanrısı, müqəddəs türk yeri (torpağı), suyu (yəni-vətən)
belə demiş: türk xalqı yox olmasın deyin – xalq (olaraq) qalsın deyin” [2, 19]. “Ey türk
Oğuz bəyləri, xalqı eşidin! Üstdə (yuxarıda) Tanrı (göy, səma) basmasa , aşağıda yer
dəlinməsə (yəni: heç bir tərəfdən səni bir təhlükə qorxutmasa), ey türk xalqı, sənin evini
(dövlət quruluşunu) qayda-qanunu kim pozar?”
Əski türk inanclarına görə Tenqri nəinki mərhəmət göstərə, həm də cəzalandıra,
xalqı məhv edə bilər. “Tonyukuk abidəsi”ndə deyilir: “Xanı olmayan türk xalqı Tabqaç
(Çin) dövlətindən ayrıldı, öz xanı olan xalq oldu. Xanını qoyub tabqaçlara yenə daxil
oldu (qarışdı). Tanrı o zaman belə demiş: xan verdim, xanını qoyub qarışdın (əsarətə
düşdün), qarışdığın üçün Tanrı [sənə] ölüm vermiş” [2, 28].
Başqa bir qədim türk heykəl nümunəsi hesab olunan balballar da türklərin o biri
dünya haqqında görüşlər sistemindən xəbər verir. Öldürdüyü hər bir düşmən üçün
döyüşçünün məzarında bir daş - balbal dikəldilirdi. Orxon-Yenisey abidələrində dəfələrlə balbalların adı çəkilir. Məsələn, “Kül Tigin” abidəsində yazılıb: “Mənim kaqan
atam bu qədər ölkə əldə edərək uçdu (öldü). Atam kaqana Baz kaqan balbal tikmiş ...”
[2, 19], “Əmim kaqan uçdu (öldü) (Əmim kaqanın şərəfinə) başqa qırğız kaqanının balbalını qoydum” [2, 20]. Qədim Çin mənbələrində də balballar haqqında məlumatlara
rast gəlirik. Türklər haqqında yazılmış belə mənbələrdən olan “Zhou sülaləsi tarixi”ndə
deyilir ki, türklər ölünü dəfn etdikləri zaman, “məzar hazırladıqdan sonra başına daş
heykəl və ya daş möhür ucaldılırdı. Daşın sayının çox və ya az olması onun həyatda
ikən öldürmüş olduğu düşmənlərin sayına bərabərdir” [3, 32].
Türk tədqiqatçısı Doğan Avcıoğlu qeyd edir ki, qədim türklərdə istər heyvan,
istərsə də insanın öldürülməsi məsələsinə xüsusi bir yanaşma var idi. Bu dünyagörüş
sisteminə görə hər ikisinin ruhu ölümdən sonra göyə yollandıqları üçün orada rastlaşırlar. Buna görə də öldürərkən ən başlıca şərt müəyyən qaydaya əməl olunmasıdır.
Bu qayda əzab vermədən və çox qan axıtmadan öldürməni nəzərdə tutur. Bu qaydaya
əməl olunaraq öldürülən düşmən onu öldürənin balbalı olur və o biri dünyada ona xidmət edir. Heyvan isə qəsdən özünü ovladır. Əgər bu qaydaya əməl olunmazsa
öldürülmüş varlıq o biri dünyada qisas ala bilər [4, 347].
Gördüyümüz kimi, Avropalıların “köçəri” deyərək bəyənmədikləri türk tayfaları
təbii humanistlik baxımından bir çox “mədəni” hesab olunan xalqlardan, məsələn, qədim mayyalardan daha üstün idilər. Onlar ən azından, mayyalar kimi kollektiv şəkildə
instiktiv sadist ehtiyaclarını ödəmək üçün din pərdəsi altında müharibədən istifadə etmir, əsirlərlə vəhşiliklə davranmırdılar. Fransız alimi J.P.Roux da türklərin başqalarına
qarşı dözümsüz olduqları fikrinin yunanlar və ermənilər tərəfindən bugünə qədər davam
edən pis məqsədli təbliğatın nəticəsi hesab edir [5, 26].
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, əzabsız öldürmə döyüşdə kəsici deyil,
əsasən vurucu (toppuz) və dəlici (ox və yay) silahlardan istifadəni müəyyən edirdi.
Azərbaycan ərazisində aşkar olunmuş toppuzlar da ata-babalarımızın qədim dövrlərdə
məhz bu silahdan istifadəyə üstünlük verdiyini göstərir. Qazıntılar zamanı Kültəpə
qəbirlərindən və Töyrətəpədən mis-daş dövrünə aid toppuz başlıqları aşkar olunmuşdur.
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Mingəçevirdə Kür-Araz mədəniyyətinə məxsus yaşayış yerindən ilk tunc dövrünə aid,
silah kimi istifadə olunan daş toppuzlar aşkar olunmuşdur. Yenə də Mingəçevir
ərazisində və Uzuntəpədə son tunc və ilk dəmir dövrünə aid toppuzlar əldə edilmişdir
[6]. Lakin, Azərbaycan ərazisində balballara rast gəlinmir. Bunun izahını mənbələrdə
tapmaq mümkündür. İslam yazıçısı ibn Fədlan IX yüzilliyin Oğuz boylarının ölü
mərasimini belə təsvir edir: “Bu ölü diri ikən, adam öldürmüşsə və cəsur bir igidsə
öldürdüyü insanların sayı qədər aqacdan surət yonar və məzarın üstünə qoyarlar.
Deyərlər ki, bunlar uşaklarıdır, cənnətdə ona xidmət edərlər”. [4, 348] Çox güman ki,
məhz ağacdan istifadə edildiyi üçün hazırda Azərbaycan ərazisində balballara rast
gəlinmir. Lakin, Bilgə Kaqan və Kül Tiqini anma məzarları olan ərazidə coxlu sayda
daş balballara rast gəlinmişdir. Bunlardan bir çoxlarının üzərində damğalar həkk
olunmuşdur. Türk alimi Saadettin Gömeçin fikrincə bunlar cənazə mərasiminə qatılan
dövlət və türk boylarını, eyni zamanda türk kaqanlığına bağlı olan türk və yad tayfaları
təmsil edə bilər [7, 32]. Əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bu balballar kaqanlar
tərəfindən tabe edilmiş tayfaların o biri dünyada da öz kaqanına xidmətini də ifadə edə
bilərdi.
Damğaların tuğ forması xüsusilə maraq doğurur. Çünki, tuğlar əski türk
dünyagörüş sistemində böyük rol oynayır. Qədim dövrdə türk dövlət və ailə ənənələri
və dini inancları tuğun müqəddəsləşdirilməsi kimi inamları da meydana gətirmişdi.
Tuğlar canlı, ruhun daşıyıcısı, əcdad və qoruyucu hesab olunurdu. Türk tədqiqatçısı
Hilmi Aydın göstərir ki, tuğlar əvvəllər, türklərdə müqəddəs olaraq qəbul edilən və
Qotuz (Kotuz) adı verilən Tibet öküzünün quyruq tüklərindən hazırlanırdı. Sonralar isə
at quyruğundan hazırlanmağa başladı. Qaynaqlara görə təpədə və tükləri birləşdirən
hissədəki top günəşi, hilallı tuğlarda hilal ayı, at quyruğu tükləri isə günəş şualarını
simvolizə etmişdir. B.e.ə. V yüzillikdən başlayaraq atların quyruqları Pazırıq məzarlarına buraxılmağa başlamışdır. Öldürülmüş düşmənin atının quyruğu kəsilərək bir
dirəyə bağlanır, qalibiyyət mesajı verilirdi. Hilmi Aydın belə bir fikir irəli sürmüşdür ki,
əvvəlcə tuğlar, sancaqlar, bayraqlarla birlikdə daha çox dini anlam ifadə etmiş, sonradan
tarixi təkamüldə onların orduda istifadəsinə başlanılmışdır. Böyük türk dövlətlərində
tuğlar “din-savaş-tuğ” kimi üçlü düşüncə və inanc formasında birləşmişdir [8, 32-33].
Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, döyüş zamanı uzaq məsafəyə işarənin, əmrlərin
verilməsi üçün istifadə olunan tuğlar döyüşün vacib elementi olduğu üçün qoruna,
müqəddəsləşdirilə və sonradan dini mərasimin mühüm elementinə çevrilə bilərdi. Savaşlar tuğ mərasimlərinin keçirilməsi ilə başlanılırdı. At quyruğundan hazırlanmış tuğlar xüsusi hörmət bəslənilən adamların məzarları üstünə asılırdı. Sonrakı dövrlərdə
məzar üstünə asılan tuğları bayraq və ya bez parçası əvəz etdi.
Bayraqlara da münasibət fərqli idi. Onlar da müqəddəsləşdirilir və eyni zamanda
zəngin dekor elementləri ilə bəzədilirdi. Rəmzlərdə dini inamlar ifadə olunurdu. “Zhou
sülaləsi tarixində göstərilir ki, türklər “bayraqlarının ucuna qızıldan düzəldilmiş qurd
başı taxırdı” [3, 32]. Alimimiz A.Şükurov göstərirdi ki, bu qurd çevikliyini, cəsarətini,
hücumunu, yırtıcılıqını, qüvvətini dolayısı ilə bildirən bir rəmz idi. Tarix boyunca
düşmənlər türk əsgərlərini qurda bənzətmişlər. Bu bənzətməni özləri üçün türklər də
işlətmişlər. Orxon abidələrindəki bir cümlə də bunu göstərir – “Tanrı güc verdiyi üçün
atam kaqanın əsgərləri qurd kimi düşmən əsgəri qoyun kimi imiş” [9, 82].
Öz ölülərinə böyük dəyər verən qədim türklər, onun yanında silahını, zirehli
geyimlərini, əşyalarını basdırırdılar. Məsələn, Uyğur türkləri ölən kişini silahı ilə təhciz
etdikdən sonra məzarın ortasina yerləşdirirdilər. Bu ölənin o biri dünyada silaha ehtiyaci
olacağı, lazım gəldikdə aparacağı döyüşlərdə onlardan istifadə edəcəyi düşünülürdü.
Altay kurqanlarında məzarların yanında basdırılmış çoxlu miqdarda atların sümükləri
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aşkar edilmişdir. Çox gümün ki, bu atların da o biri dünyada ölüyə xidmət etməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Dəmirçiliyin inkişafı türklərdə döyüş alətləri və silah hazırlanması sənətinin
inkişafına səbəb oldu. J.P.Roux türklərin ən qədim mədən işçiləri olduğunu qeyd edir
[5, 28]. Bununla birlikdə, tədqiqatçılar göstərirlər ki, qədim türklərdə dəmirçilik
müqəddəs tutulmuşdur. Təsəvvürə görə dəmirçilər Tanrı iradəsi ilə bu sənətə sahib
olurdular. Eyni zamanda, dəmirdən düzəldilmiş bəzi əşyalar da müqəddəslik daşıyırdı.
Qılınc müqəddəs hesab olunur, nəsildən-nəsilə verilirdi. Nəticədə, qılınc ata-baba
ocağından çıxmırdı. Türklər and içərkən qılınclarına and içirdilər [10, 102;108].
Altay qayaüstü rəsmlərində ağır silahlarla silahlanmış türk süvarilərinin təsvirləri
var. Döyüşçülərin özləri və paltarları zirehlidir. E.ə. V əsrə aid “İssık” kurqanından
tapılan, yanında türk dilində lövhə aşkarlanmış qızıl zirehli döyüşçü geyimi və silahı da
türklərin dəmirçilik sahəsində nə qədər irəlilədiyinin parlaq nümunəsidir. Döyüşçünün
yanında dəri və taxtadan düzəldilmiş bir qılınc qabında arxa ayaqları yuxarıya doğru
dönmüş qızıl at fiquru tapılmışdır. Bu geyim əşyaları və silahlarda qədim türklərin dini
simvolikası- insanı o biri dünyaya daşıyacaq əfsanəvi qanadlı varlıqlar öz əksini
tapmışdır. Türkiyəli Doç. Dr. Haluk Berkmen yazır ki, “əslində simvolik motivlərin heç
birinə anlaşılmayan bəzək kimi baxılmamalıdır. Onun bir anlam daşıdığını və “sənət
üçün sənət” anlayışından başqa “tanrılarla ünsiyyət üçün sənət” mahiyyətini daşıdığını
bildirmək istərdim” [11, 4]. Düşünürəm ki, bu fikirlə tam olaraq razılaşmaq olar. Lakin,
əlavə etmək istərdim ki, bu sənət nümünələrində nəinki dünyagörüşün təzahürü, həmçinin beynin alt qatlarında toplanmış təcrübənin simvolik ifadəsi də öz əksini tapmışdır.
Qeyri-şüuri formada təzahür edən bu simvolika bəzən bizim tərəfimizdən düşünülmüş
fikrin ifadəsi kimi qəbul edilə bilər.
Qədim türklər köçəri həyat tərzini unudub oturaqlaşdıqca, Tenqri tanrısından əl
çəkib Buddizmə və Maniliyə tapındıqca hazırladıqları sənət əşyalarının xarakterində də
dəyişikliklər baş verir. Evlər və tapınaklar tikilir, şəhərlər salınır. Tədqiqatçıların da
qeyd etdiyi kimi, Uyğur kaqanı, istedadlı hərbçi Moyun Çorunun hərbi məqsədlə qala
tikdirməsi türk hərb sənətinin yeni səhifəsidir. O, ərazisinin strateji baxımdan vacib
nöqtələrində qala tikdirərək orada hərbi hissələr yerləşdirmişdi. [10, 136].
Lakin, bütün bunlarla birlikdə, Buddizmin və Maniliyin yayılması ilə türk
dünyagörüş sistemində savaş hadisəsi arxa plana keçir. Məsələn, əgər Göytürk kitabələrinin mühüm motivi savaşlar idisə, VII əsrdə Buddizmi qəbul edən Uyğur türkləri
Sorcuk, Bezeklik və Hoçodakı mağara divarlarına buddist rəsmlər çəkmişlər. Artıq
oturaq həyata keçmiş uyğurların heykəl və rəsmlərində dini motivlər üstünlük təşkil
etməyə başlayır, rahiblərin təsvirləri ön plana keçir [12].
Bir sıra alimlər belə hesab edir ki, türklərin oturaqlaşması, şəhərlərə sığınaraq
naz-nemətə öyrəşməsi onların döyüş gücünün itirməsinə səbəb olmuşdur. Çünki,
köçərilər şəhərlilərlə müqayisədə daha şücaətli olurlar. Ərəb alimi İbn Xəldun bunun
səbəbini şəhərlilərin naz-nemətə öyrəşərək vali və hakimlərə, qala divarlarına sığınmalarında görür. Köçərilər isə özlərini və öz ailələrini qorumalıdırlar [13, 314]. Fransız
şərqşünası Rene Qrosset də bu fikirdədir ki, bəzi türk tayfalarının köçərilikdən uzaqlaşması, oturaq həyata keçməsi onların döyüşkənlik bacarıqlarına təsir göstərmişdir. O,
məlumat verir ki, Bilgə kaqan türkləri köçərilikdən uzaqlaşdıraraq oturaqlaşdırmaq,
Orxon üzərində Çin üslübunda paytaxt inşa etdirmək, buddist və daoçu məbədlər
tikdirmək istəmişdi. Müşaviri Tonyukuk bunun əleyhinə çıxmışdı – türklərin ən böyük
üstünlüyü onların köçəriliyi, hərəkət sərbəstliyidir. Çin tarixçisi onun adından bu sözləri
demişdi: “Budda və Lao Tsı-zıya gəlincə bunlar insanlara yumşaqlıq və təvazökarlıq
öyrədirlər, belə şeylər döyüşçülərə görə deyildir” [14, 119]. Bir-neçə əsr əvvəl yaşamış
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Tabqaç kralı Tora Tao (423-452) da R.Qrossetin yazdığına görə özü yetərincə çinliləşməsinə baxmayaraq, ordusunun türk gücünü itirməməsi üçün onun çinliləşməsinə icazə
verməmişdir. Onun xələfləri dövründə isə Çin mədəniyyətini və Budda dinini mənimsəyən tabqaçlar türk atalarının qüdrətli döyüşçü xarakterini itirdilər. Eyni hadisə əsrlər
boyunca kitaylar, curçatlar, çingizxanlılar, mancurlar ilə də təkrar olunmuşdur [14, 80].
Fikrimcə, burada səbəb yalnız oturaqlaşma deyil. Buddizmin və Maniliyin təsiri
bu prosesdə daha çox rol oynamışdır. Çünki, sonradan İslamın təsiri, oturaq həyata
keçmələrində böyük rol oynadığı türklərin döyüş gücünü nəinki azaltmadı, əksinə, əl
Cahizin qeyd etdiyi kimi “ruhi qüvvələri cismani qüvvələrindən üstün” [1, 46] olan
türklər uzun əsrlər İslam dünyasının avanqardına çevrildi.
Beləliklə, bildiyimiz kimi maddi sənət əşyalarının yaradılmasında böyük məharətə malik qədim türklərdə köçəri həyat tərzi ilə bağlı olaraq sənət əşyalarının sayı bir o
qədər çox olmamışdır. Araşdırma nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, eyni zamanda,
uzaq məsafəyə ağır yükün daşınmasının mümkünsüzlüyü sənətkarlıq nümunələrinin
hazırlanması zamanı onların kiçik ölçüsünü də müəyyən etmişdir. Beləliklə, onların
öyrənilməsi qədim türklərin yaşam tərzi, estetik görüşləri haqqında məlumatlar
verməklə bərabər, həm də dünyagörüş sistemi, dini inamları, o cümlədən bu inamların
hərbə münasibətdə təzahürlərini tədqiq etməyə imkan verir.
Əsasən “Göy Tanrı” (Tenqri) inamına, təbiət və onun varlıqlarının müqəddəsləşdirilməsinə əsaslanan qədim türk inanc sistemi türklərdə fərqli savaş fəlsəfəsinin
yaranmasına səbəb olmuşdu. Ata məzarlarını müqəddəsləşdirən türklər daşınmayan
maddi mədəniyyət nümunələri- daş heykəllər, balbalları məhz bu məzarların ustündə
yerləşdirilir və onlar göz bəbəyi kimi qorunurdu. Bu tipli abidələrdən olan, türk heykəl
sənəti nümunələrini təşkil edən Orxon-Yenisey yazıları türklərin savaşla bağlı dünyagörüş sistemini özündə əks etdirən nümunələrdir. Başqa bir qədim türk heykəl nümunəsi hesab olunan balballar da türklərin o biri dünya haqqında görüşlər sistemindən
xəbər verir. Öz ölülərinə böyük dəyər verən qədim türklər, onun yanında silahını, zirehli
geyimlərini, əşyalarını, atını da basdırırdılar. Buddizmin və Maniliyin yayılması ilə türk
dünyagörüş sistemində savaş hadisəsi arxa plana keçir. Fikrimcə, burada səbəb bir çox
tədqiqatçının qəbul etdiyi kimi yalnız oturaqlaşma deyil. Əsas səbəb Buddizm və
Maniliyin təsiridir. Çünki, sonradan İslamın təsiri türklərin oturaq həyata keçmələrində
böyük rol oynamaqla birgə onların döyüş gücünü azaltmadı.
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Севда Гусейнова
Связи религии и воинского искусства в древнетюркской системе мышления и роль образцов
материальной культуры в их изучении
Резюме
Религиозные верования играли очень большую роль в мировозрении древних тюрков. Они
повлияли и на становление своеобразной воинской философии. В свою очередь эта философия оставила
глубокий отпечаток в образцах материальной культуры, стала основой для создания оригинальных
жемчужин культуры. Невозможность перевозки тяжелого груза на дальнюю дистанцию в связи с кочевой
жизню определяла малые размеры, немногочисленность и многофункциальность этих памятников.
Каждый предмет нес функции собственно предмета, произведения искусcтва и отражения веры в бога.
Но у древних тюрков был и неперевозимый тяжелый груз - святые могилы их отцов. Именно
там были установлены единственные памятники - каменные изваяния и «балбал»ы. Камни ОрхонЕнисейской письменности являются такими образцами. Согласно этой письменности войны, победы и
поражения всецело зависят от Тенгри. «Балбал»ы были камнями установленными на могиле воина с
числом убитых врагов. Древние тюрки верили, что в потустороннем мире убитые по определенным
правилам (т. е. без пыток и кровотечения) враги станут служить им.
Утверждение религий Буддизма и Манихейства отразилось и в философии войны и в
отношении образцов материальной культуры. Были построены многочисленные города и храмы. В
искусстве начали преобладать религиозные мотивы.
Ключевые слова: Древние тюрки, Религиозные верования, Балбалы, Материальная культура,
Орхоно-Енисейские памятники, Оружие, Буддизм, Bоинская философия, Искусство, Погребальный культ
Sevda Huseynova
Religion-Martial Art Relations in Ancient Turks Thought System and Role of Material
Craftmanship in its Study
Summary
Living materially and morally together with nature, ancient Turks’ religious beliefs were affecting
their military. Despite that nature and its creatures conveyed sanctity for them, all this had one basis – Sky
God (Tengry). These beliefs became the reason of birth of peculiar battle philosophy of Ancient Turks in
relation to military. To connect military issues with the name of God was the basis of this philosophy. At the
same time, these beliefs could find its reflection in material craftmanship. One of the prominent examples of
these beliefs was Orkhon-Yenisey monuments. Other monuments was erected stones – “Balbal”s equal to
number of killed enemies on warrior’s tomb. Ancient Turks believed that enemy killed according to certain
rules, i.e. without torture and much bleeding, will serve him in another world. The religion of Buddha and
Manichaeism reflected in material craftmanship Ancient Turks. There were built city and Temples. Religious
motives begin to dominate in art.
Keywords:Ancient Turks, Religious beliefs, Balbal`s, Material craftsmanship, Orkhon- Yenisey
monuments, Weapon, The religion of Buddha, Battle philosophy, Art, Funerary cult
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MUĞAMIN AÇILMAMIŞ SİRLƏRİ
Muğamın qayəsi, mayası səbrdir. Bəli, bu səbr yolundan doğulur.
O, Səbr ki, sonda öz siratı var.
1) Sirat - 1) Yol, 2) Dini əfsanəyə görə cəhənnəm üzərində
qurulmuş nazik körpü.
2) Siratəlmüstəqim - düz yol.
Yığılıb cəm olun, siz o «Aləmə»,
Dərdimin öz dərdi Muğamatı var.
Şikəstə mülkündən birtəhər çıxıb,
Söküyü, salxağı, salamatı var.
Dahi qibləsinin “Nur”udu “Dəstgah”,
Bil Muğam əhlinin öz camaatı var.
B.Şirvani
Muğama dünya musiqisinin əcdadı desək, yanılmarıq. Bütün bunları aram-aram,
inşallah, sirat körpüsünə çatana qədər açacağıq.
İlk muğam, daha doğrusu, muğamın ilk sözləri məhz şikəstə üstündə qurulub. Mübaliğəsiz deyirəm Muğamın vətəni Azərbaycan, ana beşiyi isə Qabıssan və Abişirundur.
Buradan yol Təbrizə, sonra Misirə, ən nəhayət, Hindistana gedib.
Fikrimizin təsdiqinə yönəlməmişdən qabaq şair Bilalın söz karvanına nəzər yetirək. Şairin fikirlərində ideyamız qismən də olsa öz əksini tapır:
Agah ol Muğamın şah mahalı var,
Beytüllah evinin Beytulmalı var.
Nur içindədi gör, Muğam aləmi,
Zikr içrə şölədən qəm xəyalı var.
Neynəmək olar ki, cahil əqlindən,
Çatsın aliminə bir az kalı var.
Adi görünməsin sənə o Aləm,
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Bir saman çöpünün öz misqalı var
Var tar - kamanı, gecə əzanı,
Səsi Qabıssandı, dəf qavalı var.
Təhlil edək şair Bilal Şirvanın söz dünyasını. Onda dünyalar içində taparıq
Muğamın öz dünyasını:
Necə başa düşək Beytüllah evinin Beytülmalı var? Biz bilirik ki, müqəddəs ocağımız «Beytülhəramdır» (Məkkəyə (Kəbəyə) verilən ad).
Beytülhəram - Beytülləhın 8-ci adıdır. Ona qədər yeddi adı olub. Sual olunur - VII
əsrə qədər dünyanın qibləgahı olmayıbmı? Olub. Olubsa bu müqəddəs yer hara olub?
Nə üçün bu 8 müqəddəs adın hamısı Beylə başlayır. Bey-Beyt ilk dəfə nə vaxt, harada,
kim tərəfindən səslənib. Demək harda səslənibsə, kim tərəfindən səslənibsə qədim Kəbə
oradır. Başqa Kəbələrdən onun fərqi ondadır ki, məhz bütün dünya ilk dəfə ora ziyarətə
gəlib.
Beləliklə, bu sirri açmağa yönələk.
1) Bey-Beyt - ev. Beyti Xudavənd, Allahın evi (Kəbənin digər bir adı)
2) Beyət - 1) Birinin hakimiyyətini qəbul edib ona tabe olma, 2) itaət etmə, tabe olma, boyun əymə (Təkallahlıq)
3) Beyzə - Beyzəyi Xurşud - günəşin dairəsi.
Bəli, bu üç söz tənliyini ümumiləşdirib Quranın bir neçə surəsinə müraciət edək.
Ənam, 78
“Elə ki, Günəş çıxan və (üfüqlərdə) işıq saçan halda gördü dedi: «Bu mənim rəbbimdir. Ey mənim qövmüm (nəslim) həqiqətən mən sizin (Allaha) şərik qoşduqlarından
deyiləm. Dünyada bütpərəstliyə əks getmə yarandı İbrahim tərəfindən».
Bəqərə - 150
(Bəli) və haradan çıxsan (namazda) üzünü məscidi Hərama tərəf döndər. Harada
olsanız özünüzü ona tərəf döndərin ki, insanların zalımlarından (məntiqsiz söz danışıqlarından başqalarının sizə (irad tutmağı) bir dəlili olmasın (Müşriklər deməsinlər ki, İbrahim dininin iddiasını etdiyi halda onun qibləsi ilə müxalifdir. Və ya kitab əhli «gəlməsi vəd edilmiş» peyğəmbərin qibləsi Kəbə olmalıdır. Deməli, bu şəxs həmin peyğəmbər
deyil deməsinlər.)
Bəqərə - 130
İbrahim dinindən öz qədr-qiymətini bilməyən və özünü nadanlığa vurandan başqa
kim üz döndərər?! Şübhəsiz biz onu bu dünyada (Peyğəmbərlik, imamlıq və hikmət
üçün seçdik və axirətdə mütləq saleh (bəndə) olacaq.)
Bəqərə - 142
Tezliklə səfeh insanlar deyəcəklər: «Onları (müsəlmanları) öz tutduqları qiblədən
(Beytül müqəddəsdən Kəbəyə tərəf) nə döndərdi?»
De: - «Şərq və Qərb Allahındır, istədiyi şəxsi (bəşər cəmiyyətinin xeyrinə olan)
doğru yola hidayət edir». Bir müddət Qüdsə üz tutmaq məsləhət idi, ondan sonra isə
Kəbəyə üz tutmaq məsləhətdir».
Bəli, bu surələrdən aydın olur ki, İbrahimin Beyə-Beyətindən (Günəşə) yarandı –
dünyanın ilk dini, ilk qibləgahı. Qədim Kəbə. Beytüllətiq məkanı Ümbaki, Atəşgah və
Baba dağı və onun ətrafı oldu.
Beytüləhzan hüzn evi 2) Əsatirə görə Yaqub Peyğəmbərin öz oğlu Yusifin həsrəti
ilə qapanıb yaşadığı ev (Kəyanda - İran).
Beytüllah - Allahın evi (Kəbə və Məkkəyə verilən ad).
Beytülmüqəddəs - Qüds (Yerusəlim) şəhərinə verilən ad. Nəhayət, Beytülhəram
- Məkkəyə (Kəbəyə) verilən ad.

63

Bunları misal çəkməkdə məqsədim odur ki, Muğamın ilkin yaranışını bunlarsız
açmaq olmur. Ona görə ki, Muğamat məhz İbrahim (s.ə.v) Rəbbə üz tutmağından yaranmışdır ki, izahını aydınlıqla verəcəyik.
İbrahim (s.ə.v) Günəşə üz tutub “Rəbbim, sənin şərikin yoxdur” dedi. Buna görə
bütpərəstlər onu xam gönə sarıyıb döydülər. Nəhayət, əl çəkməyib onu oda atdılar. Od
yanıb qurtarandan sonra baxıb gördülər ki, İbrahim əli qucağında sağ və salamat oturub.
Ətrafı da gül və çiçəkdir. Ondan sonra ona səcdə etdilər. Bununla da təkallahlılıq yarandı. Sual verə bilərsiniz bunun Muğama nə aidiyyatı var. Möhtəşəm və müqəddəs şəkildə
bunların Muğama aidiyyatı var. Açaq və göstərək bu sehirli müqəddəs səhnənin işıqlarını. Muğamın ilk sözləri min illər keçməsinə baxmayaraq, bir hərfini də itirməmişdir.
Hansıdır bu sözlər?
1) A dad, A dad, A dad
2) Bey dad, Bey dad, Bey dad
3) A- Yar, A- Yar, A- Yar
4) Ay -Aman, Ay -Aman, Ay -Aman
5) Yar- Aman, Yar- Aman, Yar- Aman
6) Ey dad, Bey dad. Bu sirləri açılmayan sözlər hamısı Allaha xitabdır. Tarixin
müəyyən pilləsində, əlbəttə İbrahimin oddan salamat çıxmasından sonra qəbul edilmişdir.
1) A dad - İbrahim üzünü Ulduza, Aya, Günəşə tutmaqla bu sözü işlətmişdir.
Dad - 1) ədalət insaf; 2) ədalət məhkəməsi; 3) qarşılıq əvəz; 4) cəza; 5) aman, haray, yardıma çağıran.
1-ci bənddə İbrahim insanları bütlərdən uzaqlaşdırmağa, təkallahlığa çağırır. Cansız əşyalara sitayiş etməyə dəyməz, deyə yalvarır.
2-ci bənddə İbrahim başda Atalığı, əmisi Azər olmaqla ətrafındakıları bütlərdən
uzaqlaşdırmaq üçün mühakimə edirdi.
3) Qarşılıq əvəz kimi bütpərəstliyin tək allahlıqla əvəz olunmasını iddia edir.
4) Buna görə də İbrahim bütpərəstlərin qəzəbinə düçar olmuş, döyülüb, oda atılmışdır.
5) İbrahim haray qopardaraq Allahı yardıma çağırmış, son anda Allah tərəfindən
bəraət almış və qalib çıxmışdır. Budur adi baxdığımız, söz kimi qəbul etdiyimiz “Dad”ın müqəddəs mənası.
Dadın sinonimləri:
1) Dadbəxş - ədalətli, insaflı
2) Dad-gər - ədalətli, adil, Hakim
3) Dadrəs - fəryada yetişən, dada çatan, arxa, kömək
4) Dadxah - fəryada çağıran, haqqa çağıran; şikayətçi, şikayət edən; iddiaçı, müjdəçi.
5) Dai (Yə) dua edən, duaçı; səbəb, bais; iddia; arzu, dilək. Bütün bunların müqəddəs addımları İbrahimlə bağlıdır. Dünyanın ilk fəlsəfəsi Zəng Əvəstada verilmişdir
Zənd - çaxmaqdaşı, od. Əvəsta-əvvəl, başlanğıc (Təhrif olunmuş “Avesta” yox).
A Dad, A Dad, A Dad, A Dad. İstər söz baxımından, istərsə də, düzülüş
baxımından xalq mahnılarında da öz əksini tapmışdır. Belə mahnılardan biri, “Yad Aldı
Məni” xalq mahnısıdır. (Xalq mahnıları II cild.)
Kişmiri şalın ollam,
Dad aldı məni.
Ağ üzdə xalın ollam,
Yad aldı məni.
Anama yalvar oğlan,
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Dad aldı məni.
Dad ey, Dad ey,
Dad ey, Dad ey.
Dad aldı məni.
Burada dörd eyni formalı, lakin müxtəlif mənalı söz kimi, Dad sözü öz yerini
tutur. Ayrı-ayrılıqda bu sözü təhlil edib bir-birinə bağladıqda fikrimiz öz təsdiqini
tapmış olacaqdır.
Dad - 1) ədalət, insaf, 2) qarşılıqlı əvəz, 3) cəza, 4) yardıma çağırma.( ə. f. lüğ.
səh.134.)
1-ci mənada ilkin olaraq tarixi baxımdan insanları ədalətə, haqqa, Allahı tanımağa
çağırmadır.
2-ci məna bütpərəstliyi, təkallahlılıqla əvəz etməyə çağırmadır.
3-cü ona görə də cəzalara, haqsızlığa məruz qaldı İbrahim.
4-cü məna Aman, Aman. xalqı haqqa çağırır, Allaha müraciət etməklə bu haqqın
yerinə yetirilməsinə yardımçı olmağa çağırır.
Dad aldı məni.
Yəni ədalətsizlik, haqsızlıq incidir məni.
Yad aldı məni.
Allaha üz çevirməyən, Allahı danan bütpərəstlər incidir məni.
Kişmiri şalın ollam isə, əslində Kişmiri şahın ollam sənin. Yəni sənin dininin
rəhbəri olmaq istəyirəm.
Kiş - din, məzhəb (bax ə.f.lüğ. səh. 291.)
Mir – 1) Din başçısı, rəis, hacılıq ziyarətinin din rəhbəri deməkdir (bax. ə.f.lüğ.
səh.389).
Kişiş isə (bizim dediyimiz Keşiş) - dini icra edən rəhbərə deyilir. Kişiş xiristian
sözü adı yox, qədim dağlı (Pars) sözüdür. Bütpərəstlərin dini rəhbərlərinə deyilib,
xristianların rəhbərinə deyilməyib. Qədim tariximizə zərbə vuran, anlaşılmayan sözlərdən də biri və ilkini budur. A Dad sözünə məhz bu tarixi məna baxımdan yanaşmaq
lazımdır. Bundan əlavə Dadla bağlı sözlər də vardır ki, muğamın demək olar ki, şah
notlarıdır. Sanki onun davamıdır. Hansıdır bu sözlər?
1) A Yar, Ey Yar - Allahı, Rəbbi çağırma, ona işarə və üz tutmadır.
2) Bey Dad, - Günəşə üz tutmaqla, Rəbbi çağırmadır.
3) Yar, Yar, Yar – Allahı çağırma və ya ona üz tutmadır.
4) Yar Aman – Allahı çağırmaqla insanları, xüsusi ilə Şahları haqqa ədalətə
çağırmadır, əlbəttə tarixin ilkin mərhələsində.
Bu baxımdan dünyanın ilkin fəlsəfəsi də məhz İbrahim dinindən, onun
vəhylərindən doğulmuşdur. “Avesta” dediyimiz, “Zənd Əvəsta” dünyanın ilkin dini
kitabı olmaqla dediklərimizə sübutdur.
Bəli, demək olar ki, dünyanın ilkin fəlsəfəsi İbrahim vəhylərindən doğulmuşdur.
Ağıllı düşüncə, düz danışıq, düz əməl. Budur dünyanın ilk fəlsəfəsi. Məkanı Azərbeycan (Azərbaycan yox), yurdu Qabıssan və Abişurundur (Apşeron yox).
«Zənd Əvəstaya» istinad etsək, məlum olur ki, İbrahimin gözəl nitqi və gözəl səsi
olmuşdur. Beləliklə, Muğam dünyasının ilkin pəncərəsi “A- dadla” başlayır ki, bunun
da mənasını açıqladıq. İlk dəfədir ki, bu pəncərə döyülür və açılır. Baxın adi görünən bu
müqəddəs sözdə nə böyük tarix və müqəddəs məna vardır:
2) Bey - Dad. - Beyzə - Günəş, dad yardıma çağıran, ədalətə çağıran. Bəli, İbrahim
məhz Günəşə üzünü (beyzəyə) tutmaqla Rəbbim, şərikin yoxdur demişdir. Avazla, uca
səslə. Ərafa çıxmaqla bu sözləri demişdir (əraf - 1) yüksək yer. Dünyanın ilkin ərafi Bibiheybət dağı və Baba dağı olmuşdur. Şeytana ilk dəfə daş məhz Baba dağında atılmış-
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dır. Əl dəyilməyən, təbii, Allah tərəfindən istiqamətlənən dağ. Bu daş atılan məkanın da
öz möcüzəsi var. Daşı üzbəüz ata bilməzsən, qarşıda dərin uçurum var 4 km aşağı. Başı
yana əyməklə ata bilərsən. Bunlar hamısı tarixi şərtlərdir. Dünyanın ilk ziyarətgahıdır
Bibiheybət, Safi Həmid. Bunlar adlanır Ümbaki - yəni Ana Baki, Baki - isə Atəşgahdır.
Bura həm Baki deyilib, həm də Bəki deyilib. Baki ağlayan, ağı deyilən yer, Hüzn evi,
Atəşgaha görə deyilib. Bəki saf, təmiz, müqəddəs yer. Zamanında bütün dünyanın möminləri bura ziyarətə gəlib. Ərəblər, hindlilər, yunanlar, romalılar. Qabıssan qayalarındakı işarələr və müqəddəs sözlər buna şahiddir.
Ədəbiyyat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ərəb-Fars lüğəti. Bakı, 1985.
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Когда и где впервые был создан неповторимый волшебный мир и мелодия мугама? Почему он
был обречен на господство в мире и в особенности, в мире музыки? Потому что мугам является
музыкальным жанром нашего мира. Это музыка, которая как с исторической, так и с философской
точки зрения связана с миром.
Мугам как море, из которого испили чашу и донесли до народа и человечества свои чувства,
однако эти чувства не обеспечили общество.
Да, мугам это такой источник, который имеет отражение своих ритмов во всех видах музыки,
так как прародителем музыки является мугам. Его Родина Азербайджан.
Ключевые слова: мугам, пророк Ибрагим, единобожие, Коран-шариф, идолопоклонничество
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Unknown secrets of mugam
Summary
When and where it was first time created unique miracle world and melody of mugam? Why it was
doomed for dominancy in the world and especially in the music one? Because mugam is music genre of our
world. This is a music to be connected as historically, both philosophically with world.
Mugam is like a sea to be had a drink and it informed people and mankind its emotions, but these ones
cant provide society. Yes, mugam is the source to reflect own tunes in all kinds of music because one is ancestor of music. Its Motherland is Azerbaijan.
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DEMOKRATİYANIN KONSOLİDASİYASI VƏ ONUN SƏCİYYƏVİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Bəşəriyyətin inkişafının müasir səviyyəsi konsolidasiya problemini ümumbəşəri
münasibətlərin tənzimlənməsində əsas şərt kimi irəli sürür. Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər konsolidasiya meyllərinin zərurət olduğunu şərtləndirir. Buna görə də məntiqi olaraq diqqət istər-istəməz demokratiyanın konsolidasiyasına yönəlir. V.V.Bakerina
və L.A.Şestakovun «Siyasi dilin qısa lüğətində» konsolidasiya sözü latın dilindən
«möhkəmləndirmək, birləşdirmək»- ilk növbədə siyasi qüvvələrin konsolidasiyası mənasını verir.
Müqayisəli politologiyada «demokratiyanın konsolidasiyası» anlayışı kateqorial
termin kimi 1986-cı ildə Q.O.Donnelin və F.Şmitterin «Avtoritar idarəetmədən keçid»
əsəri çap olunduqdan sonra əhəmiyyət qazanmış oldu. Burada əsasən demokratiyanın
konsolidasiyası mövzusuna tranzitoloji yanaşma üstünlük təşkil edirdi. F.Şmitter isə
ictimai-siyasi elmlərə müstəqil istiqamət kimi «konsolidalogiya» anlayışını da daxil
etdi. Bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər ki, konsolidalogiya siyasi sferaya böyük praktiki
çıxışı olan tam, hərtərəfli və müstəqil fənn olmağa layiqdir. Konsolidalogiya üçün
material olaraq tərəqqi edən siyasi sistem və ona həyatilik, əbədilik təminatı verən
dinamik stabilləşmənin öyrənilməsi və stimullaşdırılması ola bilər.
S.Xantinqton «demokratiyanın konsolidasiyası»nı qlobal «dalğa»-larda demokratikləşmənin müşahidə olunması, formal demokratik dövlət (demokratiyanın ekspansiyası) qruplarının kəmiyyət artımı meylləri, bu ölkələrdən hər birinin demokratik institutlarının və demokratik təcrübəsinin güclənməsi, eyni zamanda demokratik millətlər
birliyində dövlətlərarası əlaqələrin möhkəmlənməsi kimi nəzərdən keçirir. O, hesab edir
ki, bu gün gündəlikdə ekspansiya yox, demokratiyanın konsolidasiyası dayanır. Eyni
zamanda «demokratiyanın konsolidasiyası ölkədə demokratiyanın bərqərar olmasına
aparan, sosial-iqtisadi, siyasi və başqa prosesləri əhatə edir, bu həm də elə siyasi
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şəraitdir ki, orada siyasi sferada demokratik prinsiplər əsas kimi tanınmış və demokratik
dəyişikliklər dönməzdir»[4, s. 255].
Amerikan politoloqları X. Lins və A.Stepan möhkəmləndirilmiş demokratiyanı
aşağıdakı şərtlər əsasında siyasi rejim kimi müəyyənləşdirirlər: 1) qeyri-demokratik
rejim yaratmaq yolunu öz məqsədi hesab edən, zor tətbiq etməklə və ya dövlətdən
ayrılmaqla, sərəncamında əhəmiyyətli aktor resursları, etnik, sosial, iqtisadi, siyasi və s.
qruplarla təmsil olan qüvvənin mövcud olmaması; 2) vətəndaşların böyük hissəsinin cəmiyyətin siyasi həyatının təşkilində demokratik prosedurların və institutların ən optimal
vasitə olmasına inamı; (bu zaman demokratik qurluşa qarşı çıxanların sayı az və təsirsizdir); 3) dövlət və qeyri- dövlət aktorlarının yaranmış istənilən münaqişəni demokratik siyasi institutların çərçivəsində mövcud olan və uyğun prosedurlar əsasında həll
olunmasına razı olmaları [1, s. 255] .
Konseptual olaraq demokratiyanın konsolidasiyası bir çox yanaşmada təqdim
oluna bilər. Bütün tədqiqatçılar bir məsələdə həmrəydirlər ki, demokratiyanın konsolidasiyası onun təşəkkül tapması üçün zəruri, davamlı və ziddiyyətli mərhələdir.
Konsolidasiyanın başlanğıcını dəqiq müəyyən etmək olmaz, çünki keçid prosesi artıq
onun bəzi elementlərini özündə birləşdirir. L. Dayamond demokratiyanın dərinləşməsi
və onun konsolidasiyası arasında sıx əlaqə olmasından bəhs edir. O, yazır: «Demokratik
konsolidasiya institutlarda, siyasətdə və davranışda çoxlu dəyişikliklərlə mükafatlanır.
Onlardan çoxu birbaşa dövlətin səlahiyyətinin gücləndirilməsi vasitəsilə; iqtisadi
strukturu liberallaşdırmaqla və səmərəliləşdirməklə; sosial təhlükəsizlik və siyasi qayda
əsasında azadlığın təmin edilməsilə; üfüqi hakimiyyət və tabeçilik hüququnu təkminləşdirməklə; korrupsiya üzərində nəzarəti həyata keçirilməklə idarəetməni yaxşılaşdırır»
[2, s. 34] .
Demokratiyanın konsolidasiyasının ilk tədqiqatçıları olan O’Donnell, F.Şmitter
demokratiyaya keçid və onun konsolidasiyası arasında fərqi müəyyənləşdirmişlər. Onlar
hesab edirlər ki, demokratiyanın konsolidasiyası prosesi özündə dörd istiqaməti
birləşdirir: 1) onun ideoloji və institutisional uyğunluğu əlaqəsini tez məhdudlaşdırmaq,
minimuma çatdırmaq; 2) köhnə hakimiyyətin, xüsusilə ordu qüvvələrinin qarşısında
onun muxtariyyətini təsis etmək; onun siyasi ifadə formalarına vətəndaş cəmiyyətini
səfərbər etmək; xalq qarşısında cavabdeh hökümətin formalaşmasını təmin etmək
bacarığı olan siyasi partiyalar sistemini formalaşdırmaq [3, s. 73-89]
Bir qədər sonrakı tədqiqatlar 80-ci illərin ortalarında baş verənlərin təhlilindən
çıxış edərək konkretləşdirmələrə və əlavələrə imkan yaratdı. Birincisi, bəlli oldu ki,
demokratiyanın konsolidasiyası prosesi təkcə yeni forma və strukturun institutlaşmasını
deyil, eyni zamanda ənənəvi mədəniyyətin elementlərinin istifadə olunmasını və hətta
əvvəllki avtoritar rejimə daha az radikal münasibət bəslənilməsini tələb edir. İkinci,
demokratiyanın konsolidasiyası dövlət strukturlarının uyğun inzibati islahatı olmadan
mümkün deyil. Üçüncü, demokratiyanın konsolidasiyası heç də hər hansı bir liberal
model əsasında deyil, müxtəlif forma və modellər əsasında həyata keçrilə bilər. Dördüncü, məhz partiya sistemi demokratiyanın əsas elementi olsa da, amma onun konsolidasiyası bu dinamik proses üçün müxtəlif hərəkatların, korporatizm, yerli özünüidarəertmə və s. kimi ehtiyatların olmasını tələb edir. Beşinci, demokratiyanın konsolidasiyası həm də beynəlxalq ölçülərə malikdir. Yəni, o təkcə yeni demokratiyaya göstərilən köməklə bağlı deyil, həm də demokratikləşən ölkələrin beynəlxalq birliyə bərabər
əsaslarla, tərəfdaş kimi daxil olmaları ilə əlaqədardır.
Konsolidasiya tərəddüd və geri çəkilmə deyildir. O demokratik institutların və
demokratik praktikanın hər bir ölkədə güclənməsi, həm də dövlətlərarası əlaqələrin
demokratik millətlər birliyində möhkəmlənməsini təcəssüm etdirir. Demokratiyanın
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konsolidasiyasının tədqiqində bir neçə mühüm yanaşmanı ayırmaq olar: struktur, tranzitoloji, institutisional yanaşma. Struktur yanaşma diqqəti demokratikləşmə prosesini
müəyyən edən xarici şəraitə yönəldir. Tranzitoloji yanaşma siyasət sahəsində fəaliyyət
göstərən aktorların siyasi həyatın demokratik formasını seçmək nəzəriyyəsi ilə bağlıdır.
İnstitutisional yanaşma demokratiyanın möhkəmlənməsi gedişində müxtəlif institutlaşmış rejimlərin rolunu fərqləndirir.
L.Daymonda görə «konsolidasiya elə geniş və dərin legitimləşməyə nail olma
prosesidir ki, burada demokratiya bütün siyasi aktorlar-həm elita, həm də kütlə üçün
onların təsəvvür etdikləri hər hansı başqa real alternativdən yaxşıdır»[2, s. 36].
Demokratiyaya keçid prosesi ilə onun konsolidasiyası arasında fərqin olması axırıncının
bərqərar olması üçün müəyyən kompleks zəruri və lazımi şərtlərin olmasını tələb edir.
Məsələn, X.Lins və A.Stepan aşağıdakı üç şərti ayırırlar: Əvvəla, cəmiyyətin müasir
siyasi təşkili şəraitində dövlət mövcud deyilsə azad və tanınan seçkilər keçirilə bilməz,
vətəndaşlar qanunun aliliyi ilə müdafiə olunan hüquqlarını səmərəli şəkildə reallaşdıra
bilməzlər. İkincisi, demokratikləşmə prosesi başa çatmadan demokratiya konsolidasiya
olunmuş hesab edilə bilməz. Üçüncüsü, heç bir rejim onu idarə edənlər demokratik
idarə etməyincə, demokratik adlandırıla bilməz [4, s.14-15].
Konsolidasiyalaşmış demokratiyanın şərti kimi yalnız vətəndaş cəmiyyəti, nisbi
muxtar siyasi cəmiyyət, dövlətin və əsas siyasi aktorların hüququn hakimliyinə tabeçiliyi, fərdi azadlığın və sosial həyatın müdafiəsi, iqtisadi dövlət idarəetməsinin institutlaşması ola bilər. A.Koen, E. Arato özlərinin «Vətəndaş cəmiyyəti və siyasi nəzəriyyə» əsərində inzibati-avtoritar sistemdən keçid variantlarını araşdırmış və aşağıdakıları fərqləndirmişdir - initsiasiya, konsolidasiya və tamamlama [5, s. 83].
Demokratiyanın konsolidasiyası həm də inzibati-dövlət idarəetmə sistemində
dəyişiklikdir. L.Daymond demokratiyanın konsolidasiyasının əlaməti kimi effektiv
rəhbərliyin zəruriliyindən söhbət açır. F.Şmitter konsolidasiya prosesinin mahiyyətini
siyasi oyun qaydalarının formalaşmasına aparan seçim, ən yaxşı halda qarşılıqlı razılaşma əsasında yaranan müqavilənin nəticəsi kimi müəyyən edir. Bu qaydalar və
normalar nəticədə Konstitusiyada təsbit olunur. Beləliklə F.Şmitter demokratiyanın
tranziti və konsolidasiyası prosesi arasında mərhələni ayırmır və hesab edir ki, müəyyən
şəraitdə bütün tranzit prosesini törədən qüvvələr, sonra gələn inkişafı o cümlədən konsolidasiya mərhələsini də nəzarətdə saxlamaq imkanına malik olur. Bütün demokratik
keçid tiplərindən – liberallaşma, islahatlar, müqavilə və inqilabdan F.Şmitterin fikrincə
ən yaxşısı«paktlaşmış» [6, s. 5] (müqavilə) keçididir.
Rus alimi, professor A.Y.Melvilə görə isə konsolidasiya faktiki olaraq elə
şəraitin yaradılmasını tələb edir ki, o vaxt yalnız demokratik strukturlar yaşamaq qabiliyyətinə malik olur, «prosedurların müəyyənliyi» əhəmiyyətli dərəcədə «nəticələrin
qeyri-müəyyənliyini» məhdudlaşdırır və ya praktiki olaraq «qeyri- demokratik nəticələrin» mümkünlüyünü heçə endirir»[7, s. 7] M.M. Lebedev hesab edir ki, «razılaşma
mədəniyyətinin» formalaşması problemi çox çətindir. Belə ki, «razılaşma mədəniyyətinin» əsası birgə işlənilmiş və qəbul edilmiş qərarların köməyi ilə yaranır. Bu isə öz
növbəsində gələcək konsolidasiya üçün vəsilə rolunu oynayır.
A.İ.Solovyov siyasi elitanın keçid dövründə davranışını nəzərdən keçirərək qeyd
edir ki, ilk əvvəl elitanın strukturunda baş verən islahatçılara və mühafizəkarlara bölünmə, sonradan əks istiqamətdə hərəkət edərək kompromis yolu ilə yuxarıların inteqrasiyasına, yəni siyasi razılığın əldə olunmasına gətirib çıxarır. Belə məntiq elitalararası
və elitadaxili ittifaqın yaranmasını əsaslandırır və bununla da demokratik dəyişikliklərin
dönməz olduğunu təmin edir. A.P.Davıdov isə cəmiyyətin konsolidasiyasını siyasi
qüvvələrin, hakim dairələrin birləşməsi üçün təminat hesab edir. Bu halda liberal isla-
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hatlar problemi proqramlar və ağıllı siyasi qərarlarla tənzimlənən düzgün siyasi
fəaliyyət məsələsinə çevrilir [6, s. 15]
Demokratiyanın konsolidasiyasını epizodik razılaşmaların, yarımçıq normaların
və təsadüfi qərarların avtoritarizmdən keçid dövründə demokratik idarəetmədə iştirak
edən kollektivlər və şəxslər tərəfindən könüllü olaraq qəbul edilmiş, əsaslı mənimsənilmiş, daima fəaliyyətdə olan əməkdaşlığa və rəqabətə transformasiyası prosesi kimi
müəyyən etmək olar. Demokratik rejimin konsolidasiyası zamanı siyasi həyatın bir sıra
rollarının və sahələrinin qeyri- müəyyənliyinin institutlaşması baş verir, vətəndaşlar eyni zamanda dövlət vəzifələri uğrunda mübarizənin təmiz olması və mümkün variantlardan kənara çıxılmayacağına əminlik əldə edirlər.
Konsolidasiya cəmiyyətin mövcud yeni demokratik institutları tərəfindən bərqərar edilmiş davranış normaları və qaydaların əksəriyyəti tərəfindən müdafiə edilməsi,
bəyənilməsi ilə bağlı zəruri (əhəmiyyətli) razılığın əldə edilməsidir. Adətən cəmiyyətin
demokratik qüvvələrin demokratik konsolidasiyası, eləcə də demokratik institutların
təşəkkül tapması kecid dövrünün özündən daha cox vaxt aparır. Cəmiyyətdə demokratik
konsolidasiya o zaman mövcud olur ki, siyasi və ictimai qüvvələr milli, sosial, iqtisadi,
siyasi resurslardan qeyri-demokratik quruluşun yaranması ücün istifadə etmir; əhalinin
böyük əksəriyyəti belə bir qənaətə gəlir ki, demokratik qaydalar və institutlar cəmiyyətin kollektiv həyatını idarə etməyin ən optimal üsuludur; həm hökumət, həm də qeyrihökumət qüvvələri meydana cıxan narazılıq və konfliktləri yeni demokratik prinsiplər
əsasında təsdiq edilmiş qanun-qaydalar, proseduralar cərcivəsində həll etməyə tabe olur
və getdikcə bu bir vərdişə cevrilir.
Cəmiyyətin demokratik konsolidasiyası ücün bu şərtlərin olması zəruridir:
qanunun aliliyi və vətəndaş cəmiyyətinin mövcudluğu; siyasi cəmiyyətin muxtariyyəti
və onun inkişaf etdirilməsi ücün qanunların olması; hakimiyyətin bölüşdürülməsi
prinsipini nəzərdə tutan konstitusiya aktının qəbul edilməsi; dövlət bürokratiyasının
demokratik qayda və normalara, qanunlara xidmət etməyi (əgər əvvəlki bürokratiya
siyasiləşməyib və professional standartlar cərcivəsində fəaliyyət göstərirsə, bürokratik
islahatları təxirə salamq olar); cəmiyyətdə siyasi və iqtisadi plyuralizmi təmin etmək
məqsədilə iqtisadiyyatın və iqtisadi amillərin suveren olması.
Qısa müddətli planda demokratiyanın konsolidasiyası siyasətçilərin və vətəndaşların normalara münasibətdə öz aralarında olan daxili münaqişələrin həlli yollarını
tapması bacarığından asılıdır; uzun müddətli planda isə o seçilmiş normalara əsaslanan
siyasi istiqamətin cəmiyyətin vətəndaş cəmiyyəti ümidi ilə yaşayan müxtəlif qruplarına
təsirindən asılıdır. Vətəndaş cəmiyyəti isə demokratiyanın konsolidasiyasına təsir
göstərir, kömək edir. Məhdud demokratiyanın «birinci dalğa»sının funksionallığı
dövlətin qoruyucu və tərbiyəedici rolundadır. Onun çərçivəsində artıq yalnız inzibati
orqanları deyil, çoxsaylı xidmət sahələrini də əhatə edən ixtisaslaşmış institutların geniş
sistemi, yaranır.
Bütünlükdə XX əsrdə dövlətçiliyin xarakterini və onun ümumi inkişaf meylini
müasir Qərb ölkələrinin timsalında qeyri-dövlət kütləviliyi və vətəndaş cəmiyyəti ilə
tərəfdaşlıq mövqeyi tutan güclü hami-dövlət formasının ümumiləşdirilməsi və beynəlmiləlləşdirilməsi kimi ifadə etmək olar.Xarici siyasət planında bu inkişaf fazasının əlaməti Vilson idealizmi və məsələn Millətlər Liqası formasında beynəlxalq demokratik
nizam yaratmaq cəhdindən ibarətdir. Nəticədə hamilik modeli beynəlxalq münasibətlərə
də sirayət edir. Mandatlı idarəetmə institutu yaranır. Yeni dövlətlər (xüsusilə Mərkəzi
və Şərqi Avropada) mövcud olmaq təminatı alırlar. Bu təminatsız onlar yaşam qabiliyyətli ola bilməzlər.

70

Ədəbiyyat:
1. Категории политической науки-М., 2002.-с.255.
2. Diamond L. Is the Third Wave Over? //Journal of Democracy 1996. Vol.7.№3, p.34.
3. O’Donnell G., Schmitter Ph. And White-head L.(eds) Transitions from Authoriarian Rule: Prospests for
Democracy. Baltimore: The Johns Hop-Kins University, 1986.p.73,89.
4. Linz X., Stepan A. Forward Consolidated Democracies //Journal of Democracy. 1996.vol.7-№2.p.14-15.
5. Коэн Д., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория.-М., 2003.-с.83.
6. Демократические переходы: варианты путей и неопределённость результатов. Круглый стол //
Полис, 199, №3-с.5.

Жале Магеррамова
Консолидация демократии и ее характерные особенности
Резюме
В статье говорится о консолидации демократии и ее характерных особенностях. Известно, что
современный уровень развития человечества выдвигает проблему консолидации как основное условие
в регулировании общечеловеческих отношений. Происходящие изменения обуславливают
необходимость склонностей к консолидации. Логически внимание направляется на консолидацию
демократии.
Консолидацию демократии можно определить как процесс трансформации в добровольно
принятое, присвоенное, постоянно действующее сотрудничество и конкуренцию коллективами и
лицами, участвующими в демократическом управлении в переходный период от авторитаризма от
эпизодических соглашений, неполных норм и случайных решений. В ходе консолидации
демократического режима происходит институтирование неопределенности ряда ролей и сфер
политической жизни, граждане одновременно обретают уверенность в чистоте борьбы за
государственные должности.
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The Consolidation of the Democracy and its typical features
Summary
In the article it’s talked about the consolidation of the democracy and its typical features. It’s known
that, the modern level of the mankind’s development puts forward the consolidation problem in the regulation
of the world – wide relations as the main condition. The happened changes cause necessity of the consolidation inclinations. Logically attention willingly directs to the consolidation of the democracy.
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and persons taking part in the democratic management in the transitional period from the authoritarianism of
the episodic agreements, unfinished standards and accidental decisions. It happens the institution’s indefiniteness of the roles and branches of the political life during the consolidation of the democracy regime, at the
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ESTETIKANIN KOMIKLIK KATEQORIYASI MÜASIR HƏQIQƏTI
MƏNALANDIRAN VACIB FAKTDIR
Aristotel komikliyin prinsipini belə xülasə etdi: «Heç kəsə nə əziyyəti verən, nə də
ki məhvedici təsir göstərən bir az səhv və eybəcər olan bir şey». Bütün bu əsrlər ərzində
komiklik mütəfəkkir və rəssamların intensiv tədqiqat sahəsində qalmağa davam edirdi.
Faciə və gözəlliklə yanaşı komiklik insanın həqiqətə estetik münasibətlərinin vacib
baxımlarını açıqlayan əsas estetik kateqoriyadır. Həqiqət və idealın uyğunsuzluğunu
təsvir edərək, komiklik cəmiyyətdəki tənqidin meyarlarından biri və mədəniyyətin əksi
kimi görünür. Komediya konflikti probleminin eyni surət sisteminə «daxil edilməsi»
real həyatın ziddiyət problemləri ilə düz və ya vasitəli yolla bağlılığı həyat təzadlarının
komiklik metodlarla əksinin xüsusiyyəti və onların daxili qeyri-adi məğzinin açılışı bu
və ya digər dəyər və elementlərin komikliyin quruluşuna daxil olması və həmişə onların
bir birinə bağlanmasının özəyi kimi görünür. Aktuallıq və sosiallıq həmçinin emosional
və intellektual meyl komikliyin ayrılmaz xüsusiyyətləridir.
Artıq XX əsrdə nəzərə çarpacaq dərəcədə beşəriyyətin kollektiv dərəggəsi
istiqamətini tapır. Bu ilk növbədə elm və texnikanın görünülməz dərəcədə inkişafı,
insanların intellektual və mənəvi fəaliyyətlərinin müasirləşməsi eləcə də sosial
münasibətlərin qəlizləşməsi ilə bağlıdır. İctimai və bədii ideallar rolunda çox vaxt
mərasimi əlamətlərə malik olan ənənəvi müsbət qəhrəmanlar yox, yaradılan və kütləvi
kommunikasiyavasitələri ilə saysız-hesabsız tirajı təyin edilən ruh yüksəkliyi və zahiri
parıltıdan məhrum olan həyatı təsvir edən və eyni zamanda imkan daxilində öz
hərəkətləri və düşüncə tərzi ilə mövcud ziddiyyətləri həll etməyə doğru can atan tipajlar
çıxış edir.
Daim rəssam və resipiyentlərin şüurunda hələ dünən sarsılmaz görünən uyğun
sosial normaları yenidən nəzərdən keçirmək vəzifəsi durur. Yeni zamanənin yeni
imkanları həqiqətə demək olar ki, hər şeyi təhlil etməklə, yalançı ehtiram və hörməti
unudub, daha kritik münasibətlə yanaşmağı vadar edir. Bir çox tarixi faktların
kerçəkliyinə şübhə yaradan səbəblər mövcud düşüncə və hərəkət tərzlərini ələ salmağa
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məcbur edir. Bu zaman onlar ya böyüdülə, ya da şişirdilə bilərlər. Axırda belə
ziddiyyətlər sərhədsiz insan nailiyyətləri və insan imkanlarının tarixi məhdudiyyəti
arasındakı parçalanmanı təntənə ilə bildirən ideal və həqiqətin toqquşmasına gətirib
çıxardır. Komik situasiya elə bu məlum olan təzadın tərkibində olur. Beləliklə, komiklik
bu həyatın parodiyası və eyni zamanda ona uyğunlaşma üsuludur.
Bu mövzunun tədqiqatının aktuallığı XX əsr mədəniyyətində komikliyin bu estetik
kateqoriyanın inkişaf spesifikasının güjündən asılı olaraq, müasir cəmiyyətin mədənitarixi şərtləri ilə bağlı olan «qara yumor», «cəfəngiyatın komikliyi», «tra-gifars» kimi
yeni modifikasiyalarının yaranması ilə şərtlənir. XX əsr mədəniyyətində komiklik
mahiyyətinin və ifadə formalarının dəqiq tədqiqatı eləcə də vacib elmi-nəzəri
konsepsiyalar çərçivəsi daxilində onun modifikasiyalarının təhlili və qədim dövrdən
indiki zəmanəyə qədər mədəniyyətdə komikliyin tarixi inkişaf qanunauyğunluğunun
təhlili vacib hesab olunur.
Komikliyin xüsusiyyətində diqqət bir tərəfdən bədii metod və estetik prinsiplər,
digər tərəfdən hər bir konkret əsərin sosial funksiyası arasındakı çətin münasibətlərə
yönəlir. Asan, əlçatan görünən komik formasının arxasında gülüşə məruz qalan, fitnəsi
yalnız «həsr olunanlara» aydın olan həqiqətin mənfi tərəflərinin dolayı ifşası gizlənir.
Bu kontekstdə komikliyin sosial funksiyalarının, onun cəmiyyətdə transformasiyasının
və inkişafının psixoloci yölmələrinin tədqiqi vacib hesab olunur.
Bu mənada tədqiqatının əsas baxışlarından biri kimi komikliyin inkişaf
proseslərinin meyllərinin və XX əsr mədəniyyətində onun modifikasiyalarının təhlili
eləcə də müasir mədəniyyətin həm xarici, həm də doğma nümunələrində onun əksinin
və qavramanın daha optimal modelinin aşkarı təqdim edilir. Dünyanın «komikliyin»
mənalandırılması kontekstində mədəniyyətiin hərtərəfli kodlarının tədqiqatı, komikliyin
inkişafının ümumi qanunlarının təhlili ilə bağlıdır. Axı bütün zamanlar folklor
komikliyin mənbəsi olmuş, tə’sir və müasirləşmə təbəqəsi isə həqiqət də sərhədsiz və
ümummillət olaraq qalırdı. Komikliyin inkişafının və transformasiyasının əsas
qanunauyğunluqlarının fundamental tədqiqatı və məna-landırılması əsasında XX əsr
mədəniyyətində komikliyin transformasiyasının optimal modelini əks etdirən
nəzəriyyədə və praktikada mədəniyyətdəki komikliyin problemlərinin və estetik
proseslərin fəlsəfi mənalandırılması üçün istifadə edilə bilən konsepsiya təqdim edilir.
Onun məğzi XX əsr mədəniyyətində komikliyin, bu estetik kateqoriyanın
inkişafınınardıcıllıq yolu ilə keçməsinə baxmayaraq, bunun mədəniyyətdən keçib,
müasir insanın dünyadərkini və dünyagörüşünü təyin edərək transformasiyaya
uğramasından və şəklinidəyişməsindən ibarətdir.
Misal üçün, «qara yumor» post-sovet dövrün həqiqətinin şərtləri əsasında yaradıcı
dərrakətin yeni dialektcəsinə inkişaf edən ictimai münasibətlər keçməsinin vacib
olduğunu, xarakterizə edir. «Qara yumora» bu kontekstdə real münasibətlərin doğru
çıxış yolunu əks etdirən uydurulmuş bir model kimi baxılır. Mədəniyyətdə ölçülməz
dərəcədə, bəzən zarafat formasında təsvir olunan «həyatın dəhşətlərini» dərk edərək, biz
tədricən onları olduğu kimiqəbul etməyə öyrəhirik, bu isə şübhəsiz həyatın
yüngülləşməsinə, onun təzadlarının hamarlanmasına və zərbələrin yumşalmasına kömək
edir.
Tədqiqatın əsas nəticələrindən biri XX əsr mədəniyyətində komikliyin modifikasiyalarının cəfəngiyatla əlaqəsinin təsdiqidir. Cəfəngiyat həmçinin ifrat dərəcəsində
çatdırılan məntiqsizliyin tez-tezxarakterizə etdiyi səbəb-nəticə əlaqələrinin
parodiyasıdır. İlk baxışdın sosial təhlildən imtina edən «cəfəkiyatın komikliyi»
həqiqətinşişirdilməsi kimi görünür. Qəflətən həqiqətin əsl mövzusunu, mənasız mövcudluğunu açıqlayan əsas komponentlərdən biri də qroteskdir. Komikliyin digər faciə,
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eybəcərlik və gözəllik kimi ən’ənəvi oxşar və ya təzadlı, zidd kateqoriyalarla xəlitəsi
yaranır. Bunlar bədii əsərlərin, yaradıcı surətli əbasına tikilmiş halda, onun ayrılmaz
hissəsinə, komikliyin isə təyin edən cəhətinə çevrilirlər.
Beləliklə, XX əsr mədəniyyəti «anti-komikliyin» xüsusi estetikasını fikrən təhlil
edir. «Anti-komiklik» əsər daxilində komikliyə yanaşı işlənməyib onu öz ənənəvi
dərkindən sıxışdırıb əvəz edərək, əsərə və onun bədii-surət sisteminə bütövlükdə keçir
və həcmləşdirir.
Pessimist, əhval, özünəqapılma, daxili konfliktlərin həlli, subyektivlik, özünlə
mübarizə imkan daxilində həqiqəti mənalandırmağa doğru can atmaq «anti-komiklik»
anlayışının birləşdirici amilləridir. Lakin məhz humanizm, komikliyin çoxdankı
optimizmi hadisəni axıra qədər dramlaşdırmaya, emosional qeyri-müəyyənlikdə həll
olmağa, kütləsinin dərrakənin hissələrə bölünməsindən acınıcıqlı vəziyyətə düşən
traqizmə qapılmağa imkan vermir. Ziddiyyət uyğunsuzluqları həll etməklə komiklik
həyatın sanki ən qəmgin epizodlarını parodiya vasitəsilə işıqlandıraraq, onun
qabaqcadan söylənilə bilməyəjəyini açıqlayır. Komikliyin həyatın dəhşətlərini lağa
qoyması artıq onun bunlara olan mənfimünasibətindən xəbər verir.
Mədəniyyətin yeni axını olan modernizm və postmodernizm öz yaranması və
inkişafına görə həqiqətin parodik dərrakəsinə borcludurlar. Parodiya olan imitasiyanın
postmodernist variantını təmsil edən yenidən mənalandırma üsullarından biri də
«pastiş»-dir. Müasir zəmanənin komikliyi nəinki ideoloji konsepsiya həmçinin sosialtarixi və eyni zamanda ekzistensial-psixoloji bir haldır.
Hələ yaxın zamanlara qədər azərbaycan estetikası üçün bu və digər bədii əsərlərin,
xüsusilə də komik dəyər və aktuallıq məsələlərinə birtərəfli sinfi yanaşma səciyyəvi idi.
Komiklik kateqoriyasına kapitalist və sosialist formasiyalı mədəniyyətin xarakteristikası
və xüsusiləşməsi ilə bağlı olan tarixi mərhələli bir hadisə kimi baxılırdı: sistemlibirləşmə yönəlmələri əvəzinə hökmranlıq edən analitik-təbəqələşmiş yönəlmələr
obyektin tam uyğun tarixi-nəzəri modelinin yaranmasına heç də imkan vermirdi.
C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev həmçinin digər müasir müəlliflər kimi
indiki zəmanənin dahi komedioqraflarının yaradıcılığını bu gün prinsipial metodoloji və
aksioloji mövqedən öyrənərək, sosial-siyasi formasiyalara və ideoloji yeni jərəyanlara
bölünmədən kənarda onların komikliyin inkişafının ümumdünya ənənələrini mənsub
olması qənaətinə gəlirik. Artıq XX əsrin əvvəlində Məmmədquluzadə, Sabir,
Haqverdiyev və Mirzə Cəlilin yaradıcılığının ilk mərhələsi üçün komikliyin
modifikasiyalarının funksiyalarından biri olan tragifars səciyyəvi idi. Janrın müasir
qanunlarına uyğun olaraq, bu müəlliflərin əsərlərində qəhrəmanların ürəyindəkilər,
onların daxili aləmi, özlərinə və başqalarına ginayəli münasibəti, ictimai-siyasi
hadisələrin istehzalı dərrakəsi və s. kimi proseslər ön plana çəkilir.
XX əsr mədəniyyətində komikliyin modifikasiyalarının əsas nəzəri və yaradıcı
baxımlarının təhlili bu mövzunun tükənməz olduğunu heç də iddia etmir. Bizim təqdim
etdiyimiz bu yol komiklik anlayışını və onun transformasiyasını genişləndirilməkdən
ibarət olan metodoloji istiqamətlərdən biridir.
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Джейла Ибрагимова
Эстетическая категория - комическое, как основной фактор наполняющее содержанием
современную реальность
Резюме
Теоретические и творческие подходы относительно модификации комического доказывают
неисчерпаемость данной тематики в культуре ХХ столетия. Представленный в данной статье подход к
понятию комического и его трансформациям является одной из методологических направлений в
научной мысли современности.
Ключевые слова: эстетика, категория комического, культура, современная реальность,
методология
Dzhejla Ibragimova
Esthetic category - comic, as a major factor filling
with the maintenance a modern reality
Summary
Theoretical and creative approaches concerning updating of the comic prove inexhaustibility of the given subjects in culture ХХ of century. The approach presented in given article to concept comic and to its
transformations is one of methodological directions in scientific thought of the present.
Keywords: an esthetics, a category comic, culture, a modern reality, methodology
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UKRAYNA TEATRININ TARİXİ İNKİŞAF PROSESİ
Teatr tarixi elə bir elmdir ki, o teatrın meydana çıxması, inkişafı yolları, həyat
həqiqətlərini, ictimai hadisələrini, ictimai hadisələrin səhnədə əks etdirilməsi, aktyor
sənəti, dramaturgiya, musiqi və təsviri sənətin birgə səslənməsi prosesini tədqiq edir. Bu
elm teatrın sinfi mübarizələrdəki iştirakını, mütərəqqi və mürtəce cərəyanların teatrda
əks olunmasını, dövrün ən qabaqcıl ideyalarının təbliğində üzə çıxarır. Teatr incəsənətin
elə bir növüdür ki, onun vasitəsilə xalqlar arasında mədəni əlaqələri genişləndirmək
mümkündür.
Az ömür sürüb səhnə sənətinin inkişafında böyük rol oynamış teatrlar arasında
ilkin olaraq «Gənclik» teatrının adını çəkmək lazımdır. Bu teatr hələ 1916-cı ildə
fəaliyyətə başlamışdı. Truppaya gənc aktyorlar daxil edilmişdir. Q.Yura, S.Bondarçuk,
V.Vasilyev və S.Sendordan ibarət rejissor kollegiyasına Les Kurbas rəhbərlik edirdi.
Teatrın öz mükəmməl proqramı var idi. Proqramda əsas yeri «mədəniyyət uğrunda»
tezis tuturdu. Bu tezisdə Les Kurbasın mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı ideyaları öz əksini
tapmışdır. Les Kurbas belə bir fikirdə idi ki, teatr prosesinin inkişafı üçün Avropa teatr
mədəniyyətinə istinad etmək lazımdır. Milli formada «Avropa mədəniyyəti deyimində
ümumbəşəri mədəniyyət Ukrayna əyalətlərinə qarşı qoyulub», - tezisi son dərəcə
məşhur bir fikir idi. O bir tərəfdən milli özünəməxsusluğun ideoloqu kimi çıxış edirdi.
Digər tərəfdən isə o, bu milli özünəməxsusluqdan ötrü hər dəqiqə Qərbə müraciət
etməyə hazır idi. Ümumiyyətlə, Les Kurbasın proqramı dolaşıq və mürəkkəb xarakter
daşıyırdı. Odur ki, «Gənclik» teatrının daxilində ziddiyyətlər, çəkişmələr getdikcə
güclənirdi. Bu ilk növbədə rejissor kollegiyasında duyulurdu. Çünki Les Kurbasın
axtarışları birbaşa Qərb sənətçilərinin, sənət ideoloqlarının təsiri altında idi.
S.Sendor, V.Vasilyev MBT-nın realist ənənələrinə meyl göstərir, psixoloji teatrın
prinsiplərini əsas götürürdülər. Digər bir konflikt də ondan ibarət idi ki, Les Kurbas
eksperimental teatr konsepsiyasını, Q.Yura isə repertuar teatrını alqışlayırdı. Bu teatrda
cəmləşmiş aktyorlar da inqilaba qədərki sənətin yerinə yeni sənət yaratmağa, köhnəlmiş
zamanın axınında öz məzmun və mahiyyətini itirmiş ənənələri dağıtmağa çalışırdı. Bu
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baxımdan onlar eksperimental teatrı alqışlayır və sırf aktyor teatrının tərəfdarı idilər.
Lakin burada təkcə aktyor, ifaçı nəzərdə tutulurdu. Teatra sözün əsl mənasında milli
Ukrayna aktyoru lazım idi. Elə aktyor ki, ona «formaya doğru milli iradə» anlayışı,
şüarı yaxın olsun. Bu ifadəni məzmunsuz saymaq düzgün deyil. Ümumiyyətlə, Ukrayna
xalq yaradıcılığı üçün bədii formaların ahəngdarlığına, aydınlığı və sadəliyinə meyl
xarakterik bir cəhət idi. Lakin anlayışın məna hüdudları «formaya doğru milli iradə» bir
məqsəd kimi götürüldü və inqilabi ideya məsələlərindən kənarlaşdırıldı. Les Kurbas öz
proqramında göstərirdi ki, teatrın inkişafı üçün ən qorxulu məna «hazır aktyordur». İlk
illər ərzində bütün teatr cəmiyyəti Les Kurbasın ideyalarına məftun idi.
«Gənclik» teatrının fəaliyyətə başlamağının ilk günlərindən məlum olur ki, aktyor Les Kurbasin fikrincə, «güclünün» əlində materialdır. Bu «güclü» isə yalnız rejissor olmalıdır. Tamaşada hər şey mimika, jest, intonasiya, qrim, kostyum rejissordan,
onun iradəsindən asılıdır. Məsələyə belə yanaşma yönü Les Kurbasın elə birinci Sofoklun «Şah Edip» tamaşasında öz əksini tapdı. Məsələnin ziddiyyətli tərəfi onda idi ki, bu
rejissorun hökmü, diktaturası aktyorların yaradıcı təşəbbüsünü məhv edirdi. Rejissorun
fəal tərəfdarlarından biri S.Bondarçuk o vaxt yazırdı: «Kurbas rejissor olmazdan öncə
teatrın heykəltaraşıdır, aktyorlar ondan ötrü simasız kütlədən başqa bir şey deyillər».
Səhnə sənətinin yeni milli forması haqqında Les Kurbasın fikirləri «Gənclik»
teatrının təcrübəsində də öz təzahürünü tapırdı. Proqram xarakteri daşıyan tamaşalar
Sofoklun «Şah Edip», Olesyanın «Etüdlər» rejissor axtarışlarının inkişafından başqa bir
şey diyildi. «Şah Edip» tamaşasında Les Kurbas alman rejissoru Maks Reynhartın
ardınca qədim yunan teatrının baxımlı formalarını bərpa etmək istəyirdi. Bu əsərlə
Ukrayna tamaşaçısının tanışlığı olmasa da tamaşa uğur qazana bilmədi. Tamaşa zahirən
effektli, daxilən isə soyuq idi. Bəzi gənc teatr bilicilərinə isə tamaşa xoş gəlirdi və onlar
belə hesab edirdilər ki, bu tamaşa Ukrayna teatrının tarixində, inkişafında irəliyə doğru
bir addımdır. Şübhəsiz «Gənclik» teatrının fəaliyyəti Ukraynada bütün teatr fikrini
lərzəyə gətirdi, mübahisələr obyektinə çevrildi. Les Kurbas öz uğursuzluqlarını onunla
izah edirdi ki, «Gənclik» teatrı axtarış formasıdır, ekspermental teatrıdır. Bu teatrın
repertuarında V.Vinniçenkonun pyesləri «Bazar», «Qara bibər» və «Ağ ayı», H.İbsenin
«Doktor Ştokman», Lesya Ukrainkanın «Cəngəllikdə» (rejissor L.Kurbas),
Y.B.Molyerin «Tartuf» (rejissor V.Vasilyev), L.Andreyevin «Fikir», G.Hauptmanın
«Qərq olmuş zəng» (rejissor Q.Yura) kimi müxtəlif əsərlər öz inikasını tapmışdır.
«Gənclik» teatrı az yaşasa da, lakin Ukrayna teatrının tarixində böyük rol oynamış oldu.
1922-ci ilin martında keçmiş «Gənclik» teatrının qabaqcıl nümayəndələrinin
iştirakı ilə «Berezil» adı altında sənətkarlar birliyi yaradıldı. Les Kurbas bu haqda
yazırdı: «Berezil- hərəkatdır və o, bu xüsusiyyətini itirdiyi an məhv olmalıdır. Berezil –
prosesdir. Berezilin sənəti ictimai və mədəni istəklərin təbliğidir». Les Kurbas və onun
yenicə yaratdığı teatr inqilabı ideyaları təbliğ etmək istəyirdi. «Berezil» tamaşaçının
yenidən tərbiyə olunması məsələsini ortaya atmışdır və hər cür ştamplara, aktyor
eqoizminə, iyrəndirici naturalizmə qarşı mübarizə aparırdı. Berezilin yaradıcılıq
platforması «Gənclik» teatrına nisbətən çox az dəyişmişdir və ümumiyyətlə demək
lazımdır ki, «Berezil» teatrı «Gənclik» teatrının davamı idi. Bunu Les Kurbasın özü də
dəfələrlə qeyd etmişdi. Lakin «Gənclik» teatrı heç studiya xarakterli eksperimentlərdən
uzağa gedə bilməmişdi. «Berezil» teatrının proqramı isə daha geniş idi. Bununla belə
«Berezil» teatrının taleyi də o qədər uğurlu olmadı. Teatrın bədii platformasının nəzəri
əsasları ilə bağlı mübahisələr, ziddiyyətlər teatrın ən uğurlu tamaşası «Oktyabr» hesab
olunurdu. Bədii cəhətdən isə teatrın və T.Şevçenkonun əsəri əsasında səhnələşdirilmiş
«Qaydamaklar» və «İvan Qus» tamaşaları böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bununla yanaşı
«Oktyabr», «Rur», «Yeni nəsil gəlir» kimi səhnə kompozisiyaları, Sinklerin «Cimmi
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Xiqqins», Şekspirin «Maqbet» əsərləri üzrə hazırlanmış tamaşalar teatrın repertuarında
aparıcı mövqe tuturdu. Bu tamaşalarda dəqiq, səlis formalar əksər hallarda mücərrəd
simvollar eyhamlarla müşaiyət olunurdu.
Ukrayna xalqının özünəməxsus teatr mədəniyyətinin yaranması və
formalaşmasının həqiqi tarixini müəyyənləşdirməyə imkan verir, digər tərəfdən heç bir
lokal xüsusiyyətlərdən və milli özünəməxsusluqlardan asılı olmayaraq teatr sənətinin
tarixi inkişaf prosesinin vahidliyini əminliklə aşkar edir.
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AZƏRBAYCAN TEATRININ INKIŞAF TENDENSIYALARI KONTEKSTINDƏ
«RUS DRAMATURGIYASI» AMILININ YERI
(mövzunun aktuallıq versiyaları)
XX əsrin son rübündə öz imicinə, reytinqinə və öz teatr eksperimentlərinin
masştabına görə dünya rejissura sənətinin birincisi Piter Bruk bəyan eləyirdi ki, «bizim
gördüyümüz hər işin sonucu siyasətdir» (1, s. 15). Biz isə artıq bu mövzunun tədqiqinin
başlanğıcında bir siyasət və siyasilik dayandığını vurğulamaq istərdik. Belə ki, hər hansı
bir xarici ölkə dramaturqunun yazdığı pyesin (janrdan asılı olmayaraq) milli teatr
səhnəsində görünməsi elçi, səfir missiyasına yaxın bir missiyadır, deməli, müəyyən
siyasi yük daşıyır. Azərbaycan səhnəsində rus dramaturgiyası nümunələri də qonşu
Rusiyanın qeyri-rəsmi elçisi, qeyri-rəsmi səfiri kimi anlaşılır və burada adilikdən kənar
heç nə yoxdur. Öz-özlüyündə hər bir tərcümə əsəri könüllü səfir (elçi) funksiyasını
yerinə yetirir. Tərcümə əsəri başqa mədəniyyətə çıxarılmış desant kimi bir şeydir. Çünki
əsrlər boyu davamlı olan bu mədəni təcrübənin ötürülməsi, paylaşdırılması və aktiv
dəyiş-düyüşü, müasir leksikondan yararlanıb desək, bu mədəni təcrübənin «eksxeync»i
diplomatiyanın siyasi texnologiyası arsenalına daxildir. Mövzunun aktuallığı da, ilk
növbədə, elə bu mənbədən, müstəqil Azərbaycanın dünya masştabında apardığı uğurlu
siyasətdən, qloballaşmanı şərtləndirən siyasi ideologiyadan qaynaqlanır. Tədqiqatın
mövzu aktuallığının bu aspektinin qabardılması çox mühüm bir elmi arqumentə cavab
kimi oxunmalıdır. Nədən ki, çağdaş dövrümüzdə bu konkret mövzuya müraciət
kimlərəsə (olsun ki əksəriyyətinə) öz aktuallğını itirmiş, sosial-siyasi gündəmin
məsələlərilə, müasir mədəniyyətimizin hazırki vəziyyətilə səsləşməyən bir akt kimi, bir
cəhd kimi görünə bilər. Bəziləri hətta belə bir fikir də yürüdərlər ki, respublikamızda
müasir humanitar tədqiqatların problematikası kontekstində bu mövzunun
işlənilməsinin heç bir elmi əhəmiyyəti yoxdur. Lakin bu belə deyil və özündə yalnız
ilkin bəsit reaksiyanı ehtiva edir. Məsələ ondan ibarətdir ki, müasir dövrümüzün sürətlə
dəyişən etik və estetik, sosial, siyasi, ideoloji, mənəvi dəyərlər sistemində keçmiş
təcrübəni yenidən anlamaq, başa düşmək, təhlilə çəkmək, dekonstruksiya eləmək
tələbatı yaranır. «Azərbaycan teatrının bədii-estetik xüsusiyyətləri kontekstində rus
dramaturgiyasının səhnə təcəssümü problemləri» mövzusunun tədqiqi də məhz bu
istiqamətdə maraqlı və aktualdır. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan teatrı sovetlər
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dönəmində totalitar rejimin ideologiyasına xidmət edirdi, daha doğrusu, totalitar rejimin
bir parçası idi. Elə bu səbəbdən də Azərbaycan teatrı 15 sosialist respublikasını
birləşdirən «Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı» adlı bir məkanda «1+14»
prinsipindən irəli gələn və kütləvi informasiya vasitələrində açıqlanmayan, amma daima
riayət edilən siyasi-ideoloji davranış qaydalarını gözləyirdi. Bu qaydalar onu diktə
eləyirdi ki, 14 «kiçik qardaş», yəni 14 müttəfiq respublika, mütləq «böyük qardaş»ın,
yəni Rusiya Federasiyasının, yəni müttəfiqləri ətrafına toplayan ölkənin hörmətini
saxlamalı, onun mənafeyini güdməlidir, müəyyənləşdirdiyi ideoloji, mədəni, mənəviəxlaqi prioritetlərdən kənara çıxmamalıdır. Bu baxımdan rus dramaturgiyasının
Azərbaycan səhnəsində 1920-90-cı illər arasında görünməsi sosial və ideoloji sifariş,
rəsmiləşdirilməmiş direktiv qanun kimi anlaşılmalıdır. Ona görə də 1920-90-cı illər
intervalında rus dramaturgiyası Azərbaycan səhnəsində könüllü səfir yox, könüllü
canişin funksiyasını yerinə yetirir. Bu zaman kəsimində Azərbaycan teatrının
repertuarında rus dramaturgiyasının mövcudluğu mütləqdir və mədəniyyətə rəhbərlik
edən qurumların birbaşa ciddi nəzarətindədir. 1920-ci ilə qədərsə Azərbaycan
ziyalılarının (maarifçilərinin) fəaliyyəti nəticəsində meydana gəlmiş mədəni-maarif
cəmiyyətlərinin və teatr truppalarının yürütdüyü teatr siyasəti kontekstində oynanılan
rus pyeslərinin sayı minimal olmuş və sırf bədii maraqlarla, kassa prinsiplərilə,
təsadüflərlə, şəxsi təşəbbüskarlıqla şərtlənmişdir. 1960-cı ildən etibarən keçmiş SSRİ-də
siyasi atmosferin köklü şəkildə «yumşalması» ilə əlaqədar bu məsələyə münasibət bir
xeyli neytrallaşmışdır. 1991-cı ildən, Azərbaycan dövlətçiliyinin müstəqillik
mərhələsinin başlanğıc məqamından, isə rus dramaturgiyasının Azərbaycan teatrının
repertuarındakı hüququ digər əcnəbi xalqların dramaturgiyasının hüquqları ilə
bərabərləşmişdir, daha doğrusu, böyük rus xalqını, Rusiya Federasiyasını təmsil edən
pyeslərin repertuarda mütləq yer almaq kimi müstəsna hüququ aradan götürülmüşdür.
Ona görə də mövzunun bu aspektdən tədqiqi son dərəcə aktualdır. Çağdaş dövrümüzdə
hər bir Azərbaycan teatrı öz repertuar siyasətində tam azad və sərbəstdir. Təbii ki, bu
məqam rus dramaturgiyasının müxtəlif Azərbaycan teatrlarının repertuarındakı
mövqeyini müəyyən qədər zəiflətmiş, rus dramaturgiyasından tərcümə edilmiş pyeslərin
səhnə təcəssümünü say etibarı ilə xeyli aşağı salmışdır. Bu prosesin pozitiv və neqativlərinin öyrənilib aşkarlanmasının artıq vaxtı çatmışdır. Müasir Azərbaycan teatr durumunun da buna ehtiyacı var. Ona görə də mövzu yenidən teatrşünaslıq elminin
gündəmindədir və aktualdır.
Lakin bu mövzu təkcə çağdaş siyasi-ideoloji proseslər müstəvisində deyil,
həmçinin Azərbaycan teatrının müasir inkişaf dönəminin bədii-estetik xüsusiyyətlərinin
və gələcək tərəqqi perspektivlərinin kontekstində də öz aktuallığını qoruyub saxlayır.
Belə ki, XIX-XX əsrin rus dramaturgiyası, hətta onun inkişafının müasir mərhələsinin
təmsilçiləri (İ.Kolyada, N.Sadur, M.Uqarov, M.Kuroxkin, O.Muxina, V.Siqarev və
digərləri) də daxil olmaq şərtilə, təbii ki, bir neçə istisnadan (M.Lermontov, A.Blok,
L.Andreyev, M.Bulqakov və s.) savayı, həmişə realist dramaturgiyanın bədii-estetik
qanunlarına söykənmişdir (XIX yüzilə qədər rus dramaturqları əsasən Avropada
klassisizm və sentimentalizm cərəyanlarının poetika mündəricəsinə uyğun yazılan
pyeslərin imitasiyası ilə məşğul olmuşlar). Bu da o anlama gəlir ki, rus dramaturgiyası
özünü dərk etdiyi məqamdan məhz realist dramaturgiya kimi formalaşmağa başlamışdır.
Ona görə də bu dramaturgiyanın ən gözəl örnəkləri elə rus yazarlarının pyesləri sayılır.
Deməli, Azərbaycanda realist teatr məktəbinin ənənələrini itirməmək, bu yöndə əldə
edilmiş uğurları yeni bir düşüncə və zövq müstəvisinə yüksəlltməkdən ötrü Azərbaycan
teatrı istər klassik, istərsə də müasir rus dramaturgiyasından imtina etməməlidir. Bu da
o deməkdir ki, tarixi zaman içində siyasi konyuktura vaxtaşırı dəyişsə də, xalqların bir-
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birilə ünsiyyətdə olub bir-birindən öyrənmək, yararlanmaq tələbatı azalmayacaqdır,
sadəcə, bu ünsiyyətin, bu yararlanmanın formaları başqalaşacaqdır.
Ötən əsrin 20-ci illərindən səhnə realizmini (hələ Azərbaycanın müqtədir aktyoru
Cahangir Zeynalovun «Teatro dəftərçəsi»ndə bu realizmin əlamətləri görünürdü) öz
inkişaf konsepsiyasının təməl prinsipi kimi götürmüş Azərbaycan teatrı üçün rus
dramaturgiyası bu yolda flaqman-bələdçi rolunu oynamışdır. Gerçəkçi teatrın poetikası,
heç şübhəsiz ki, realist dramaturgiya zəminində formalaşır. Rus dramaturgiyasının
səhnə təcəssümü həm də Azərbaycan səhnəsinin aktyorları üçün sənət realizmini
mənimsəmək baxımından köməkçi bir vasitədir, böyük səhnə reformatoru
K.S.Stanislavskinin yaratdığı «sistem»in dərin qatlarına varmaq imkanıdır. Amma
həqiqət bu ki, zaman-zaman realizmin özü də dəyişir, neorealizm (yeni gerçəklik),
sürrealizm (üstgerçəklik), ultrarealizm (stilizə edilmiş ifrat gerçəklik) kimi sənət
təmayülləri bədii dünyadakı zövq prioritetlərini, ünsiyyət dilini tamam fərqli dəyərlər
üzərində kodlaşdırır. Azərbaycan teatrı da mədəniyyətdə mövcud dil sistemlərini
mənimsəməkdən ötrü tərcümə dramaturgiyası faktorunu intesivləşdirməlidir. Məhz bu
yöndən yanaşanda həməncə aydınlaşır ki, mövzu bugünün kontekstində də qədərincə
aktual səslənir.
Mövzunun aktuallığının digər bir aspekti də mədəniyyətlərin qarşılıqlı dialoqudur. Müasir dövrdə bütün bəşəriyyət ünsiyyətin bu formasına üstünlük verir, onu
birgəyaşayışın əsas şərti, əsas kontakt prinsipi kimi dəstəkləyir. Məsələ budur ki,
mədəniyyətlərarası dialoq başlıca zənginləşmə amilidir. Lakin bu zənginləşməni təkcə
teatr poetikasının müstəvisilə məhdudlaşdırmaq onun əsl dəyərini azaltmaq demək
olardı. Hər hansı bir tərcümə əsərinin səhnə təcəssümü yalnız teatr poetikasına dəlaləti
olan bir şey deyil. Müəyyən (o cümlədən dramaturji) əsəri bir dildən digər bir dilə
çevirmək həm də başqa bir xalqın düşüncə modelini, davranış modelini, ünsiyyət
modelini və yaşayış təcrübəsini, həyat məntiqini anlamaq yolunda atılan bir cəhd kimi
dəyərlidir. Öz-özlüyündə hər hansı bir əsərin başqa bir dilə tərcüməsi milli mədəniyyət
üçün lokal hadisə statusunda qavranılmalıdır. Əgər hər hansı bir əsər müəyyən bir
xalqın dilinə tərcümə olunduqdan sonra həmin xalqın milli (və ya hər hansı bir digər)
teatrında öz təcəssümünü tapırsa, burada artıq söhbət yalnız əsərin yox, bütöv bir
sistemin (milli əqidənin, milli düşüncə və davranış tərzinin, milli qavrayış modusunun)
tərcüməsindən və onun digər bir yaşayış sistemində relevantlığından (yerinə düşübdüşməməsindən, məsələyə aidiyyəti olub-olmamasından) gedir. Rus dramaturgiyası
Azərbaycanın coğrafi baxımdan çox yaxın qonşusunu öyrənmək şansını da özündə
gizlədir. Etiraf edək ki, biz müasir rusları sovet dönəminin rusları kimi tanımırıq. Bu
vəziyyətin səbəblərindən biri də budur ki, çağdaş zəmanəmizdə rus dilindən
tərcümələrin intensivliyi azalıb və bu dildən edilən tərcümələr əsasən rus klassikası
çərçivəsindən kənara çıxmır, çağımızın rus pyes yazarlarının əsərlərinə müraciət
edilmir. Odur ki, rus dramaturgiyasının Azərbaycan teatrlarının repertuarında
mövcudluğu həm günün, həm də müasir teatr estetikasının tələbidir. İnkar etməyinə
dəyməz ki, Azərbaycan teatrı öz inkişafının hər dönəmində rus teatrından, rus
dramaturgiyasından yararlanmışdır. Ona görə də rus dramaturgiyası Azərbaycan
teatrının poetika xüsusiyyətlərinin müəyyənləşməsində mütəmadi olaraq funksional rol
oynamışdır.
Ədəbiyyat:
1.
2.
3.

Брук П.Д. Пустое пространство. М: Прогресс, 1976.
Əlizadə M.Ə. Teatr: seyr və sehr; milli teatr prosesi problemləri. B: Elm, 1998, 352 s.
İsmayılova A.M. Teatr tarixi: SSRİ xalqlarının teatrı (proqram və metodik göstərici). B: APİ, 1978,
90 s.

81

4.

Mustafayeva R.D. Tərcümə əsərləri və milli teatr estetikası (1940-1980). - B: Nurlan, 2003,158 s.
Гюльнара Мамедова
«Русская драматургия» в контексте развития Азербайджанского театра
Резюме

В статье изучается роль русской драматургии в развитии Азербайджанского театра. Автор,
анализируя спектакли, выявляет мотивации воплощения русской драматургии на сцене азербайджанского театра.
Ключевые слова: театр, театроведение, русская драматургия, Азербайджанский театр.
Gulnara Mamedova
“Russian dramatic art” in a context of development of the Azerbaijan theatre
Summary
In article the role of Russian dramatic art in development of the Azerbaijan theatre is studied. The author, analyzing performances, reveals motivations of an embodiment of Russian dramatic art on a scene of the
Azerbaijan theatre.
Keywords: theatre, theatre science, Russian dramatic art, the Azerbaijan theatre.

Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 01.11.2010
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 09.11.2010
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 30.11.2010
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: professor R.Sadıqov
ADMİU-nun Elmi Şurasının 01 dekabr 2010-cu il tarixli 3 saylı iclas protokolunun qərarı ilə çap
olunur.

82

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Elmi-nəzəri məcmuə
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,
XX buraxılış, Bakı, 2010
МИР КУЛЬТУРЫ
Научно-теоретический сборник
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств,
ХХ выпуск, Баку, 2010
THE WORLD OF CULTURE
Scientific-theoretical bulletin
Azerbaijan State University of Culture and Art, ХХ edition, Baku, 2010

KINO, TELEVIZIYA VƏ DIGƏR EKRAN SƏNƏTLƏRI
UOT 791.43 03
Nərminə Məhərrəmova
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetinin dissertantı
AZ – 1065, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 9
E-mail: zmukerrem @anadolu.ed.tr
KİNO RƏSSAMI RAFİS İSMAYILOV
“Sıradan bir otağda oturduğunuzu düşünün. Bu arada qapının arxasında bir
cəsədin göründüyü söylənir. Otaq birdən birə dəyişir, içindəki hər şey başqa bir
görünüşə dönür; işıq da, atmosfer də bambaşqadır artıq. Əslində hər şey olduğu kimi
galmışdır – duygularımız dəyişmişdir. Əşyalar bizlərin xəyal etdiyi biçimlərə
bürünmüşdür. Filmlərimdə əldə etmək istədiyim bu kimi hisslərdir”, – dünya kinosunun
dahilərindən biri Carl Theodor Dreyerin ifadə etdiyi təsviri bəyaz pərdədə və
tamaşaçının xəyalında yaratmaq meyli onun bir usta rejissor olduğundan xəbər
verməkdədir. Fəgət burada gözdən qaçırılmaması lazım olan bir özəllik var. Kinoda
bunun kimi təəssüratları rejissorun təkbaşına yaratmayacağından və bunun üçün ən azı
iki mütəxəssisin bu işə gatılması zərurətindən ibarətdir bu özəllik. Dreyerin söz açdığı
ab-havanı yaratmaq əsasən kino rəssamının və kinooperatorun vəzifələridir. Daha açıq
bir ifadəylə – rejissor bu tərz bir hava yaratmaq istəyincə kino rəssamı və kinooperatoru
işə qatmalıdır.
Carl Theodor Dreyer xatirələrdə çoxsaylı filmlərə imza atmış bir rejissor kimi
qalmasa da, məsləyində usta olduğu və kino tarixinə “Jean D’ark’ın İztırabları” kimi bir
şah əsər ərməğan etməsi mübahisəsiz bir gerçəkdir. Rejissor bu əsəriylə kinonun bir
beynəlmiləl sənət növü olduğunu bir daha isbat etmişdir.
Bilindiyi kimi, rejissor xəyallarının maddiləşmə prosesində film müdirindən
(prodüserdən) tutmuş çəkiliş meydançasındakı işçilərə gədər bir sıra sənət sahiblərinin
əməyi sərf edilməkdədir. Fəqət bu adamların arasında iki sənətçı var ki, hər hansı bir
mütəxəssisdən çox onların yardımı və fəaliyyəti rejissora əsil dəstək və ilham qaynağı
olur. Bunlar – kino rəssamı (Art Direktor) və kinooperatordur (Direktor of Fotoghrafi).
1930-cu illərin sonuna gədər kino rəssamı anlayışı, xüsusən Amerika kino
sənayesində, Production Designer – İstehsal Planlaşdırıcısı ilə eyni anlama
gəlməkdəydi. Lakin “Rüzgar kimi keçdi” (Gone with the Wind. 1939/MGM) filmində
prodüser David O.Selznick, sözü gedən işləri ayrı-yrı bir məslək növü kimi
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dəyərləndirərək, bu yolda ilk addım atmış bir şəxsiyyət oldu. Əsas anlamıyla
günümüzün kino rəssamı bir film və ya TV proqramının işlənməsi üçün bütövlüklə
təsfiri proyekti hazırlayan bir mütəxəssisdır. Bu proyektə daxili çəkiliş məkanları, açıq
hava çəkiliş məkanları, kostyumlar, rəng seçimi və b. işlər daxil olur.
Kino bir kütləvi informasiya vasitəsi olduğuna görə sözü gedən sənətçinin
gurduğu məkan və yaratdığı dünya görüşü də sehirçinin duygularında hekayə və diyaloqlar gədər guvvətli bir ruhsal təsir yaradır.
Tarixi hadisə olaraq, Production Designer (İstehsal Planlaşdırıcisı) məsləyinin
meydana çıxışı, bir rəssam olan Huck Wormanın adıyla bağlıdır. David Wark Griffithin
”Bir Ulusun Doğuşu” (Birt of a Nation,1925) isimli filmində 100 nəfərdən ibarət qrupula birlikdə o, filmdə çəkiliş məkanı, dekor və kostyum proyektlərini yaratmaqla filmin
müvəffəqiyyətində misilsiz bir rol oynamışdır.
Səsin kəşfindən öncəki dönəmdə bu məsləyin məzmunu çəkiliş məkanı və özəl
effektlər yaratmaqla məhdudlaşmaqdaydı. Lakin “Doktor Kaliqarinin Müayinəxanəsi”
(The Cabinet of Dr. Kaligari,1919, kino rəssamı Lazar Meyerson), “Bağdad Oğrusu”
(The Thief of Bağdad,1924, kino rəssamı William Cameron Menzies), “Metropolis”
(1926, Rəssamlar – Otto Hunte, Carl Kettelhut) filmlərin meydana çıxmasıyla daha
öncələri teatrın bir surəti olmasından yaxasını qurtara bilməyən kino, bir sənət növünə
yüksəliş yolunda həmin addımlarla irəliləməyə başladı. Bu arada İstehsal Planlaşdırıcısı
qavramı dərinləşir və bu məsləyin filmin müvəffəqiyyətində oynadığı rolun önəmi açıq
surətdə ortaya çıxmağa başlayır.
Səsin kəşfindən sonra isə “Rüzgar Kimi Keçdi” (1939) və “Yurtdaş Kane”
(1941) filmlərlə bu axış davam edir. Kinematograf bu əsərlər sayəsində bir sənət növü
kimi dəyərləndirildiyində kino rəssamlığının da bu yaradıcılıq sahəsində nə gədər bir
pay sahibi olduğu ortaya çıxır. Əsasında ingiliscədəki Production Designerin
azərbaycanca tərcüməsi olan və çox yayılan quruluşçu rəssam tanımı anlamıyla üst-üstə
düşür.
Azərbaycan kino tarixi çərçivəsində kino rəssamlığı əsasən üç mərhələ üzərinə
dəyərləndirilə bilir. Birinci dönəm – sözü gedən məsləyin təşəkkül dönəmidir ki, bu da
20-40-ci illərə təsadüf etməkdədir. İkinci dönəm daha geniş bir zamana – XX yüzilin
50-80-ci illərınə təmas etməkdədir. Üçüncü mərhələ isə kino rəssamlığının 90-cı
illərdən başlayan çağdaş dövrü sayıla bilər.
1930–50-ci illərdə Azərbaycan kino rəssamları sırasına ardıcıl olaraq bir neçə
sənətçı daxil olur və bu nəsil demək olar ki, əldə etdiyi mövgelərini kimsəyə vermir.
Sözü gedən dönəm çərçivəsində bu sahəyə məxsus bir sıra yeni sənətçilərin aktiv
şəkildə işə qatılmasına baxmayaraq, bu məsləyin yayılması 30-50-ci illərdə kino
sənayəsinə qatılmış sənətçilərin fəaliyyətləriylə məhdudlaşmaqdaydı.
Bu durgunluğa hərəkət verən ilk növbədə üniversal bir sənətçı Əlisəttar
Atakişiyev oldu. Başqa sözlə desək Azərbaycan kino tarixində təsviri tərtibatı milli
ünsürlərlə zənginləşdirmək istigamətində Əlisəttar Atakişiyevin rolu müstəsnadır.
Ümumiyyətlə, bu sənətçinin yaradıcılığı Azərbaycan kinosunda kino rəssamlığının öncül meyillərini özündə ehtiva etməkdədir. Bu meyillərin başlıcası şübhəsiz millilikdir. Təsadüf deyil ki, təsviri tərtibat baxımından milli kino tarixindəki bir sıra müvəffəqiyyətli əsərlərin arxasında Ə.Atakişiyevin ruhu sezilməktədir. Bu ruhu daşıyanlardan biri və Azərbaycan kinosunda rəssamlıq məsləyində dünya görüşü ilə, yaradıcılıq
tərzi ilə seçilən sənətçı Rafis İsmayılovdur (1939).
XX əsri Azərbaycan kino mədəniyyətini təşəkkülü və inkişafı tarixi üzrə
bölüşdürsək, görərik ki, kino rəssamlarının yeni nəslinin fəaliyyət çevrəsi Azərbaycan
kinosunun nisbi qürub çağına təsadüf edir. Rafis İsmayılovun yardıcılığı isə Azərbaycan
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kinematoqrafiyasının inkişafının hər iki mərhələsilə bağlıdır. Belə ki, Rafis Rza oğlu
İsmayılov kino sənətinə 70-ci illərin ortalarında gəlmişdir. O, Ə.Əzimzadə adına
Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini 1964-cü ildə bitirmişdir. Sonra müəyyən müddət
C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında rəssam assisenti və rəssam kimi
çalışmış, dəzgah rəngkarlığı ilə ciddi şəkildə məşğul olmuşdur. 1972-ci ildə
Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun rəssamlıq fakultəsində təhsilini başa
vurub quruluşçu rəssam kimi çoxsaylı bədii, eyni zamanda sənədli və cizgi filmlərində
öz qabiliyyətini göstərmişdi.
70-ci illər Rafis İsmayılovun sənətçi kimi formalaşması, püxtələşməsi dövrüdür.
Əsasən şəhər mövzularında çəkilən filmlərə tərtibat verən rəssam memarlığın əsaslarını
diqqətlə öyrənmiş, konstruktivizm cərəyanının estetik prinsiplərini mənimsəmişdir.
“Oxuyur Müslüm Maqomayev” (N.Zeynalovla birlikdə, 1971), “1001-ci qastrol”
(1974), “Mezozoy əhvalatı” (1976), “Dantenin yubileyi” (1978), “Qəribə adam” (1979)
bədii və bədii televiziya filmlərində R.İsmayılov şəhərin memarlıq üslubundan
yaradıcılıqla bəhrələnmişdi, şəhərin memarlığını kadrlarda “dilləndirdirmişdi”. Çünkü
“Memarlıq retrospektivzmdən başlayaraq hər hansı mədəni assosasiyanı interpetasiya
edir: ağac memarlığı tarixindən müxtəlif üslubları mənimsəyib, faydalanıb sonra
yüngülcə, arxaya boylanmadan postmoder-nizmə keçir. Kinematoqraf da bəşəriyyətin
və onun mədəniyyətinin inkişaf mərhələlərini son həddə qədər sıxır və ekran sənətində
digər estetik prinsiplərlə yanaşı, landşaft problemlərini axtarmağa imkan verir” Rafis
İsmayılov da “Qatır Məmməd” (N.Zeynalovla birlikdə, 1974), “Sevinc buxtası” (1977),
“Babək” (M.Ağabəyovla birlikdə, 1979) filmlərində retrospektivizm prinsiplərindən
bəhrələnmişdır. Lakin o, həmin prinsipləri yeni qayə və formada uğurla ifadə edə
bilmişdi. “Babək” filmindəki lX əsrin Bəzz qalası və qalanın interyeri milli memarlıq
ənənələrindən qaynaqlanır, öz əzəməti və gözəlliyilə diqqəti çəkir. Bu qala-dekor
retrospektivizm prinsipləri əsasında qurulsa da, konstruktvist elementləri özündə əks
etdirir. “Sevinc buxtası” filmində Bakının memarlıq abidələri rəssamın eskizlərində və
ekranda görünən kadrlarda bitkin obrazlar halına gəlir. Eləcə də “1001-ci qastrol”
filmində 70-ci illərin Bakısı fərdi cizgiləriylə yadda qalır.
R.İsmayılovun tarixi filmlərə çəkdiyi eskizlərdə hadisələrin baş verdiyi müəyyən
zaman kəsiyi deyil, öz ruhu, prinsipləri, konstruktiv strukturu, memarlıq abidələri olan
məkandır. “Babək” filmindəki belə məkanın mərkəzində öz ilkin görünüşünün
cizgilərini yaşadan Bəzz qalası durur. Xətti perspektivin prinsipləri üzərində qurulan
görüntüdə rəssam ölçüləri deyil, milli koloriti və memarlıq ənənələrini qabartmağa daha
çox üstünlük verir. “Sevinc buxtası” filmində belə məkan funksiyasını Bakının
memarlıq tikililəri və küçələri yerinə yetirir. “Babək”də əgər rəssamın memarlıq
taiximizə mükəmməl bələdliyi aşkarlanırsa, “Sevinc buxtası”nda mövcud tikililərin
təsvir olunan dövrə qaytarılması vəzifəsi üzə çıxır.
Həmkarlarının bir çoxu filmlərin interyer tərtibatında özlərini daha rahat hiss
etsələr də R.İsmayılov əksinə, quruluş verdiyi filmlərin natura seçimində daha dəqiq və
uğurludur.
Onun interyerdəki işində gözə dəyən qüsurlar xüsusilə tarixi-inqilabi filmlərdə
özünü daha qabarıq büruzə verir. Məsələn, iki seriyalı “Sevinc buxtası” filmindəki
rəssam tərtibatı nə qədər uğurlu olsa da, bir sıra epizodlarda, daha dəqiq desək
interyerdə çəkilmiş epizodlarda rəssamın nəzərdən qaçirdığı detallar var. Məlumdur ki,
konkret zaman və məkan üçün nəzərdə tutulmuş interyer həm də dövrün ruhunu və
havasını özündə daşımalıdır, yəni təkcə formasına görə yox, zamana və məkana
uyğunluğuna görə də dəqiq olmalıdır. Bunun üçün qurulmuş dekorların, yaradılmış
interyerlərin mənsub olduğu zamanın həddinə qədər “köhnəldilməsi, aşılanması”
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quruluşçu-rəssamdan xüsusi ustalıq tələb edir. “Sevinc buxtası” filminin interyerdə
lentə alınmış epizodlarında isə tamaşaçıda bəzən zamanla məkan arasındakı güclə
sezilən ziddiyyət duyğusu yaranır.
Zaman R.İsmayılovun kino yaradıcılığında məkanın təyinedici amili kimi
meydana gəlir. Rəssamın tərtibat verdiyi “Üzeyir Hacıbəyov: uzun ömrün akkordları”
(geyim rəssamı K.Kazımzadə, qrim rəssamı E.Vahidovla birlikdə, 1981) filmində XX
əsrin əvvəllərinin mədəni mühiti, “Qara gölün cəngavərləri”(1984) filmində elə həmin
dövrün sosial-siyasi inqilabının ovqatı, “Ölsəm... bağışla” (geyim rəssamı Y.Kirşner ilə
birlikdə, 1989) filmində İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Sovetlər İttifaqının
mövcud olan ab-hava, “Anın quruluşu” (1980), “İşgüzar səfər” (Arif Məhərrəmovla
birlikdə, 1982), “Avqust gələndə” (1984), “On yeddi yaşlı oğlan” (1985), “Özgə ömür”
(1987), “Tələ” (1990), “Qətldən 7 gün sonra” (1991), “Təhminə” (1993), “Fəryad”
(1993) filmlərində isə zəmanəmizin mənəvi dünyası rəssamın başlıca tədqiqat
obyektidir.
R.İsmayılovun kino yaradıcılığı üçün filmdə portret yaratmaq bacarığı da
xarakterikdir. “Qatır Məmməd” və “Sevinc buxtası” filmlərində aydın nəzərə çarpan bu
xətt “Babək” və “Üzeyir Hacıbəyov: uzun ömrün akkordları” filmlərində özünün mükəmməlliyi ilə seçilir. R.İsmayılovun “Babək” filminə çəkdiyi eskizlərdə personajların
portretləri son dərəcə yaddaqalandır. Ona görə ki, rəssam hər hansı obrazı xarakterizə
edən cizgiləri tapmaq üçün dövrün salnamələrinə, təxəyyülün gücünə istinad edir.
“Üzeyir Hacıbəyov: uzun ömrün akkordları” kinolentində isə rəssamın istinad nöqtəsi
zəmanənin arxiv sənədləri, foto və çap məhsullarıdır. Odur ki, Rafis İsmayılov filmdə
çoxsaylı tarixi portretləri tamaşaçılara asanlıqla tanıtdırmaqla yanaşı, onların xarakterlərini də dəqiq cizgilərin köməyi ilə göstərməyə nail olur. Rəssamın R.Ocaqovun
filmlərinə (“Özgə ömür”, “Ölsəm... bağışla”, “Qətldən 7 gün sonra”, “Təhminə”) çəkdiyi eskizlərdə eyni ovqatdan doğan çeşidli çalarları aydın görmək mümkündür.
Bütün qeyd etdiyimiz filmlərdə R.İsmayılov, müəllif fikri və rejissor yozumu
çərçivəsində orijinal kinodetallar tapmağa, öz sənətçi fərdiyyətini memarlıq və interyer
elementləri vasitəsiylə ifadə etməyi bacarmışdı. “Ölsəm... bağışla” filmi isə bu baxımdan əsl bir nümunədir.
Sənədli kinoda R.İsmayılovun “Maestro Niyazi” (1973), multiplikasiyada isə
“Xeyir və Şər” cizgi filmi rəssamın uğurlarından sayılmalıdır. Bu isə sübut edir ki, Rafis
İsmayılov universal sənətçidir. Onun bir sıra filmlərə çəkdiyi eskizlər Respublika və
Ümumittifaq sərgilərində nümayiş etdirilmişdir. R.İsmayılov 1978-ci ildə “Sevinc
buxtası” filminə verdiyi uğurlu tərtibata görə Respublika Dövlət mükafatına, 22 il sonra
isə “Azərbaycanın Xalq Rəssamı” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Ədəbiyyat:
1. Alisattar Atakişiyev – görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, yönetmen // “Türk Dünyası Tarih və Kültür”
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RƏSSAMLIQDA BAŞ VERƏN CƏRƏYANLAR
Klassik sənət cərəyanı intibah dövründən başlayaraq sənətdə öz ağırlığını qoymuş, bərabərində böyük ustalar meydana gətirmişdi ki, bu sənətkarların Leonardo Da
Vinçi, Botiçelli, Mikelancelo, Buonorotti, Rembrandt, Rubens və s., onlarla rəssam cərgəsinin adları sənət tarixində olması idi, sənət kitabının çox səhifəsinin boş qalması demək idi. Bu sənətkarlar hər biri öz fərdi ustalığı ilə ad qazanmışdırlar ki, bunun arxasında böyük zəhmət dayanırdı. Həm də bu rəssamların çəkdikləri əsərlər sadə əsərlər deyildi. Çoxfiqurlu, mürəkkəb interyerdə, çox predmetli, hər kiçik detalın ayrıntılı incəliklərinə qədər çəkilməsi, mürəkkəb süjetli səhnələr çox incə zövqlə və məharətlə qurulurdu. Böyük ustalıqla ifa edilən bu əsərlər o qədər reallığa yaxın ifa edilirdi ki, əks olunan səhnə hansı mövzuda olursa olsun, məişət, dini, əyləncə və s. seyr edənlər bu səhnələrdə cövlan edən hadisələrin içində iştirak edirlərmiş kimi həyəcan keçirirdilər. Bunu
ifa edən rəssamların ustalıqları insanları valeh edirdi. Klassik rəssamlığın təsir gücü o
qədər geniş oldu ki, bu cərəyan dörd-beş əsr öz imperatorluğunu qoruyub saxladı.
Bu dövr içində klassik ənənə üzərində bir çox rəngkarlıq qolları yarandı. Bəzən
bir az daha cəsarətli formada ortaya çıxan bu qollar özlüyündə əsas klassik strukturu
yaşadırdı. Əsrlərdən keçərək, nəhəng bir ağac kimi dərinlərə doğru kök atan ənənəvi
klassik rəssamlığı səhnədən sıxışdırmaq üçün köklü bir yeniliyin ortaya çıxması lazım
idi. Başqa bir ənənənin olmadığı bir zamanda bu güc haradan alınmalı idi? Əlbətdə ki,
klassik üsul təlimi almış rəssamlar bu gücü təbiətdə gördülər və günəşin enerjisini təbiətin rənginə qataraq öz əsərlərinə sızdırmağa başladılar. Təbii ki, bu tip əsərlərə alışan
tamaşaçılar başlanğıcda bunu qəbul etməmişlər və hətta məsxərəyə də qoymuşdular.
Yalnız işlərində qətiyyət göstərən rəssamlar seçdikləi yolun doğruluğuna inanmışlar və
sənətdə yeni bir cərəyanın başlanğıcını qoymuşlar.
Bu cərəyanın gücü nə idiki, sənətdə öz hegemonluğunu qoydu və günümüzə
qədər də sevilərək davam etməkdədir! Plener yeni başlayan bu cərəyanın əsas meyarı
idi. Bitməz, tükənməz energi mənbəyi, sərhəd tanımayan rəng bolluğu, hər şey vardır
plenerdə. Çünki təbiətin əslində yaradanı vardır. Heç bir əziyyətə qatlanmağa, özündən
səhnələr qurmağa, mövzu axtarmağa və s.ehtiyac yoxdur. Sadəcə hazırlıq görüb təbiətin

88

qoynuna çıxmaq yetərlidir. Çünki təbiətdə olan enerji və tükənməz genişlik rəssamlar
üçün bir xəzinə mənbəyi idi. Ulu yaradanın əsəri olan təbiətin heç bir qrimə ehtiyacı
yoxdur. Fəsildən fəslə dəyişən günün hər saatında ayrı bir gözəlliyə bürünən təbiətin
əslində hər qarışından bir əsər meydana gətirmək mümkündür. Bunu sadəcə görə bilmək
məharəti olmalıdır. Klassik üsluba müharibə elan edən novatorçu rəssamların əsas silahı
məhz “plener” idi ki, rəssamlar təbiətin bu möhtəşəm gücünü və gözəlliyini öz
əsərlərinə yönəltdilər. Klassisizmdən fərqli olaraq bu üslub o qədər də böyük ustalıq
tələb etmirdi (yəni forma baxımından). Klassik ənənələrdən qurtulmaqda olan gənc
rəssamlar sərbəstlik əldə etmişdilər, və rahat, sıxılmadan nəfəs alırdılar. Əsasən rəng
münasibətlərinə diqqət yetirən rəssamlar bir-birinin ardınca gözəl əsərlər meydana
gətirməkdə idilər. Bu işdə klassisizmi səhnədən endirən kim idi? Yoxsa möhtəşəm
təbiətmi? Təbiət yaradılandan bu günə qədər gözəlliyindən heç bir şey itirməmişdir. Bu
gözəllikdən bəhrələnməmək məncə ağılsızlıq olar.
Rəssamlıq əsərlərinə yeni nəfəs gəlmişdi. Klassik əsərlərin başlıca meyarı olan
qaranlıq fonlardan imtina olunaraq bol işıqlı yumşaq və zəngin rənglərə üstünlük
verilirdi. Birdən-birə bu qədər işığa alışıq olmadan rastlaşan sənətsevərlər bunun hər
halda doğru olmadığına inanırdılar. Amma qısa bir müddət keçdikdən sonra işığa alışan
gözlər bir daha qaranlığa dönmək istəməyəcəkdirlər. Beləliklə, klassizm tarixin aktiv
sənət səhnəsindən düşərək yerini yeni cərəyanlara təslim etmiş oldu. Yalnız böyük
ustalıqlar göstərmiş olan klassik rəssamların məharətlə çəkdikləri əsərlərdə yaşamaqdadır. Dünya muzeylərində ən dəyərli sənət nümunələri arasında sayılan bu əsərlər
bütün rəssamlar üçün böyük bir məktəb nümunəsi olmaqla dərin bir irs buraxmışdılar.
Novatorçu rəssamlar şərq sənətindən də örnəklər alaraq rənglərin demokratikliyinə üstünlük verməkdə idilər.
Hansı üslubda çalışırsanız çalışın, rəngi öyrənmək, ondan doğru istifadə etməyi
bacarmaq, rəngləri çirkablıqdan çıxarmaq yolu plenerdən keçir. Çünki təbiəti kirli
rənglərdə yazmaq olmaz. Emalatxanada palitranızda qalan artıq rəng qarışımını tablonuzun hər hansı bir yerinə çəkə bilərsiniz. Amma plenerdə bunu edə bilmərsiniz. Səbəbtəbiətdə heç bir kirli rəngin olmamasıdır.
Impressionizm cərəyanının əsas meyarı plener olduğu halda ifa tərzində əsasən
üstünlük, gördükləri obyektin birbaşa özünü deyil, onun ilk təəssüratını əks etdirməyə
verilirdi. Bu ona görədir ki, impressionist rəssamların əsərlərində rəng münasibətləri
qurulurkən daha çox əlvan rənglərə yer verilirdi. Rənglərin əlvan, təmiz və işıqlı olması
böyük təsir qüvvəsinə malik idi və daha çox tamaşaçı auditoriyası toplamağa müyəssər
olurdu. Real sənət üslubundan fərqli olaraq daha az müddətli yazılırdı. Havanın mavisi
real mavidən daha artıq nəzərə çarpacaq dərəcədə yazılırdı. Qırmızı olduğundan daha
çarpıcı yaşıl, sarı və s. rənglərin effektlərindən ən maksimal dərəcədə istifadə etməyə
çalışılırdı. Yüksək effektə malik olduğundan tez bir zamanda vüsət aldı və bütün
dünyanı bürüdü. Dünyanın hər yerində impressionist rəssamlar meydana çıxdı. Plener
sahəsində o qədər gözəl əsərlər yazılırdı ki, istər Rusiya, istər Balkanlarda, çox sonralar
Azərbaycanda və s. , hətta bu cərəyanın mərkəzi sayılan Fransanı geridə qoymağa
başlamışdı. Əlbəttə ki, başlanğıc dövründən uzaqlaşdıqca daha obyektiv qiymət vermək
mümkündür.
Yaxın tarixdən başlayaraq rəssamlıq sənətində müxtəlif cərəyanlar meydana
gəldi ki, bütün rəssamlıq ənənələrindən imtina edərək, dövrün modasına uyğun olaraq,
dekorativ başlanğıcda fəlsəfi fikirlərə üstünlük verilərək fərqli adlarda ortaya çıxdı.
Əlbəttə ki, sənətin gözəlliklərindən biri də odur ki, özündə hər cür fərqliliyi yaşatsın.
Ancaq bütöv bir ənənədən imtina etmək bu doğru deyil. Nədən doğru deyil? Bir rəssam
nə cür əsərlər üzərində çalışırsa çalışsın, avanqard, modern, klassik yüksək ustalıq
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göstərməlidir ki, bu da onun rəssamlıq qabiliyyətini fərqləndirməlidir. Rəssamlığın
əsrlərdən keçərək günümüzə qədər gələn atributlarından uzaqlaşmaq rəssamlığın
ümumilikdə səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olmaqdadır.
Rəssamlıqdan uzaq olan dırnaq arası rəssamlar isə sənətə fərqli donlar geydirərək
məqsəddən uzaqlaşdırmağa çalışırlar ki, etdiklərinin rəssamlıqla heç bir əlaqəsinin
olmaması göz qabağındadır. Çünki adı rəssamlıq olan sənət rəssamlıqdan ibarətdir.
Ikincisi isə budur ki, dəb ilə gələn dəbin gedişi ilə bərabər gedər. Hər şeyin bir təməli
vardır, o cümlədən rəssamlığın da. Bir şeyi öyrənmək istədiyimizdə onu təməldən öyrənməyə çalışmalıyıq. Belə düşünürəm ki, nə vaxtsa rəssamlıq yenidən təbiətə müraciət
edəcək ki, bu müraciətdən yeni cərəyan doğulacaqdır. Bu cərəyanın içində yer tutmaq
üçün ustalıq səviyyəmizi artırmalıyıq. Ustalığın yollarından biri plenerdən keçir ki,
onun da mahiyyətini məşğul olanlar bilir. Çünki, əks etdirdiyimiz hər hansı bir kompozisiya mütləq bizim həyatımızla bağlıdır. Həyatımız isə təbiətin bir parçasıdır. Ümumiyyətlə, hansı cərəyan başda olursa-olsun, gözəl bir mənzərənin, etüdün öz xüsusi yeri
vardır. Hansı muzeyə getsəniz, nə qədər müxtəlf əsərlər izləsəniz də çox füqurlu komporisiyalar, mürəkkəb yazılışlı portretlər heyran etsə də naturadan çəkilimiş kiçik bir
mənzərə öz səmimiyyəti, gözəlliyi ilə oradakı bütün əsərlərdən seçilərək önündə durmağa, ayaq saxlamağa insanı vadar edir. Biz heç bir cərəyana uymadan sənət yolumuzu
plener üzərində qursaq yenə heç bir zaman peşiman olmarıq. Çünki, təbiətin və onun
içində bulunan şeylərin heç bir zaman dəbin keçməyəcəkdir. Adı sənət dünyasının tarixinə yazılan bir çox rəssam vardır ki, onlar bütün sənət yolunu məhz plener üzərində
qumuşdular. Bunlardan V. Van qoq, Klod Mone, A.Sisley, Klever, Kuinci, Şişkin, Levitan, S. Bəhlulzadə və s. Bu siyahını əlbətdə ki, uzatdıqca uzatmaq mümkündür.
Şişkin rus rəssamlıq məktəbinin böyük ustalarındandır. Sənət yolunu məhz plener
üzərində qurmuşdur ki, bunun da nəticəsi olaraq sənətsevərlərə yüzlərlə biri-birindən
gözəl və sənət yönündən yüksək səviyyəli əsərlər bəxş etmişdir. Günümüzdə bir çox evlərdə, iş yerlərində və s. onun tablolarının böyüdülmüş foto reproduksiyaları sevilərək
interyerləri bəzəməkdədir. Əsərlərini real üslubda işləyən rəssam adətən Rusiya təbiətini
əks etdirmişdir. Rəssam o qədər mürəkkəb motivlər seçmişdir ki, bu əsərlərə baxdığımızda ilk başda belə bir sual meydana çıxır: görən bir insanın ömrü yetərmi ki, bu qədər
mürəkkəb, istər süjet baxımından, istərsə ifa baxımından əsərləri bitirib sona gətirsin?
Demək ki, yetərmiş. Çox zamanını plenerdə, axtarışda keçirən rəssam hətta kəmərində
balta gəzdirərmiş ki, baltanın plenerlə nə əlaqəsi var, deyəcəksiniz. Rəssam işləmək
üçün təbiət mənzərəsi seçərkən bəzən elə olurdu ki, böyük bir ağac onun önünü kəsərək
maneçilik törədirmiş. Belə olan təqdirdə rəssam baltanı götürüb həmən ağacı kəsərək
maneəni aradan qaldırarmış. Əsərlərini seyr etdiyimiz zaman rəssamın o qədər gözəl,
dəqiq nöqtədən yer seçərək çalışdığının şahidi oluruq ki, əgər yerini dəyişib kompozisiyanın mərkəzini bir az sağa və ya sola doğru hərəkət etdirsən hər şeyin pozulub, təsirini
itirəcəyi fikri peyda olur. Bu da seçəcəyimiz nöqtənin nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını isbat edir.
Məşhur tatar rəssamı N.I.Feşinin gündəlik iş rejimini səhər erkəndən plenerə çıxaraq başlardı. Məşhur Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhlulzadə günlərlə plenerdə olar,
biri-birindən maraqlı, gözəl əsərlərlə sənətsevərləri sevindirərdi. Onun sevilən əsərlərindən biri olan “Kəpəzin gözyaşları” nı işləmək üçün bütün gecəni səhərədək Göy-Gölün
kənarında keçirmiş, onun neçə haldan hala dəyişdiyini izləmiş, lazımi qeydlər edərək bu
cür gözəl əsər meydana gətirmişdir.
İmpressionizmin başlanğıc dövrlərində bu yolu seçmiş olan rəssamların əsərlərində klassik ənənələrin tamamən yox olmadığının nişanələri hiss olunmaqdadır. Zaman
keçdikcə klassizmin diktə etdiyi qəti qanunlar əriyərək ortadan qalxmağa başladı və bu
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da əslində gələcəkdə peyda olacaq digər cərəyanların da başlanğıcını qoymuş oldu. Asudəliyin sərxoşluğu içində üzən bəzi rəssamlar heç bir sərhəd tanımadan bütün maneələri
aşmağa hazır idilər. Nəticədə bu da baş verdi və XIX əsrin ortalarından başlayaraq təsviri sənət saysız şaxələrə ayrılmağa başladı. Həqiqətən də təsviri sənətdə artıq heç bir
məhdudiyyət qalmamışdır və hətta o qədər demokratiklik qazanılmışdır ki, əlində qələm
tuta bilən hər kəs özünü rəssam adlandırmaqdan çəkinmirdi.
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1.
2.
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QACAR DÖVRÜ RƏSSAMLIĞINDA REALİZM
(1795-1925)
Giriş
İranda Azərbaycandillilərin hakimiyyətə gəldiyi Qacar dövrü1 daxili və xarici
siyasi yeniş-yoxuşlarla, dünyada geden və İranın vəziyyətinə əhəmiyətli dərəcədə təsir
edən dəyişikliklər və inqilablara səciyyəvidir. Bu dövr rəngkarlıq və rəssamlıq sənətləri
baxımından da çox əhəmiyyətli hesab olunur. Çünki iqtisadi və siyasi çətinliklər
şəraitində bu dövr şahların incəsənəti, o cümlədən, rəngkarlığı himayə etmələri və ona
qayğı göstərmələri, eləcə də, o zamankı iranlı sənətkarların qərb, xüsusən də, İtaliya və
Fransa sənət məktəblərinin texnikası, iş qaydası və üsulları ilə tanış olmaları, bədii
dəyəri olan və monqol dövründən qalma çinli sənətkarların təsirinə məruz olmuş, ancaq
tarixən artıq geridə qalmış neçə minillik İran rəngkarlığını zamanı ötmüş tərkib, forma
və rəsmlərin istifadəsi və təkrarçılığından azad etdi. Yeni təcrübə və qərb üslubu və
onun texniki vasitələri, o cümlədən, yeni formaların tətbiqi, rəng və yağın sahə ilə bağlı
geniş işlədilməsi, təzə nazik cizgilər, elmi yanaşma, yaradıcılıq və bu kimi yeniliklər ilə
tanışlıq İran rəngkarlığında, onun üslubunda yeni, elmi cəhətdən perspektiv2 bir dövrün
əsasını qoydu.
Realizmin təsirləri
Qacar dövrü ənənəvi şərq üslubu təsirində olan İran rəssamlığından qərb
üslubunun təsiri altında olan müasir rəssamlığa keçid hesab olunur. Kitab və mətn
rəngkarlığından və kitab səhifələrinin məhdud ölçülərindən bezmiş rəssamlar köhnə
stildən uzaqlaşır və yeni ölçülü rəsm əsərləri yaratmağa səy edirdilər. Bununla yanaşı,
belə demək olar ki, bu dövr rəssamlığın və rəngkarlığın müstəqil sahələr kimi bir-biri ilə
yanaşı inkişaf etdiyi bir dövrdür. Bu, onların kiçik işlərdən uzaqlaşmasının və daha
yüksək səviyyədə əsərlərinin ortaya çıxmasının əsası oldu. İranda bu ilkin sənət
nümünələrinin ortaya çıxması Nəsrəddin şah Qacar3 dövründə tanınmış saray nəqqaşları
Mirzə Rza Kelehrin gözəl xətti və Əbu Turab Qəffarınin4 istedadı ilə müxtəlif qəzetlərin
nəşr olunmasına rəvac verdi. Bu nəşrlərin və qrafika sənətinin kulminasiya dövrü özünü
Məşrutə hərəkatı zamanı göstərdi. Bu dövr satirasını özündə əks etdirən bəzi nümünələr
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də məhz o vaxt ortaya çıxdı, satirik sənətin-rəssamlığın əsası qoyuldu. Bu baxımdan
əlimizdə araşdıra biləcəyimiz və əhəmiyyətli çoxlu müxtəlif nümünələr vardır.
Qacar dövründə sənətə əhəmiyyətli təsir etmiş məsələlərdən biri də o dövr hakimlərinin sənətə verdikləri önəmlə bağlıdır. Məsələn, Fətəli şah5 özü şah olması ilə bərabər "Xaqan" təxəllüsü ilə şeirlər yazırdı.
Bəhs etdiyimiz dövrün nəqqaşlığının əvvəllərində çox hallarda özünü göstərən
cəhətlər sənətkarların gözəllik axtarışı və əhatəli müxtəlif boy təsvirlərinin vermələridir.
Bunlar, əsərlərin yaranmasında insan gözəlliyi amilini və özünü dərkin təsirinin
göstəricisidir. Bu dövr rəngkarlığında 2 ümumi xüsusiyyəti vurğulamaq olar:
1. Dövrün başlanğıcında rəngkarlıq qeyri-qrafik bir sənət növü kimi götürülürdü və
təmin olmuş müəyyən bir qrup insanlar üçün nəzərdə tutulurdu. Çünki bu qrup
özünün daha çox əzəmət və qüdrətlə ortaya çıxmasını istəyirdi və bundan xoşhal
olurdu. Sənəti yaradanlar da bu cəhəti bilərəkdən diqqətə alırdılar və onu heç vaxt
nəzərdən qaçırmır, həm də geyim və mühitin əks etdirilməsinə çalışırdılar6;
2. Qacar dövrü əvvəllinin rəngkarlığında istifadə olunan detallar özündən əvvəlki dövr
rəngkarlıq və rəssamlıq üslubu təsvirlərinin davam etdirilməsi idi. Bu baxımdan
sənətkarlar Səfəvi, Əfşar və Zənd mədəniyyətinə iz qoymuş monqol dövrü miniatür
ənənlərinin təsiri altında idilər. Qacar dövrünün sonunda bu təsir özünün ən aşağı
həddinə çatmışdı.
Başqa sözlə, Qacar dövrünün əvvələrində sənətkarların baxışı, düşüncəsi və fikri
özlüyündə Çin rəngkarlığından qaynaqlanan şərq sənətinin təsirindən ayrılmış və qərblə
əlaqədan doğan bir sıra mədəni, içtimai və siyasi dəyişikliklərə məruz qalmışdır.
Realizmin özəllikləri
Bu dövrdə sənətkar nəqqas daha çox görmə əsasında çalışmışdır. Məsələn, kişilərdə qüdrəti ortaya qoyan qara uzun saqqal, bığ, nazık bel, sıx qaşlar, bəzədilmiş tac,
cəvahirli silah, bəzəkli taxt və ya stul, yaxud digər bəzəklər altında şahın qüdrət və hakimiyyəti tərənnüm olunurdu. Bütün hallarda detallara diqqət edilirdi. Qadınlarda isə başın bir tərəfə əyilməsi, qadın məlahətini göstərən görünüşlü sinələr, dodaqdakı xal, mirvari düzümləri, qadın bəzəkləri, xına qoyulmuş əllər, bəzən yanında uşaqlar təsvir edilirdilər7. Bu rəsmlərdə görünənlər sonradan o dövrə aid fotolarda və kitablarda eyni ilə
tamaşaçıların gördükləri təsvirlər idi. Sanki rəngkar öncədən bu təsvirləri tamaşaçılara
göstərmişdi. Bu dövr İran rəngkarının əsərində artıq əvvəlki saf rənglər, səthi yanaşma
ilə baglı ənənəvi şərq təsiri ruhu qalmamışdı. Mədəni dəyişikliklər və yeni qərb dünyagörüşü ilə tanışlıq, elmi perspektivli, anatomik gözəlliklərə bağlı və görünüş rənglərindən istifadəli real və təbii sənətin ortaya çıxmasını ön plana çekirdi. Fikrimizcə,
Qacar dövrü rəngkarlığının əzəmətli cəhətləri aşağıdakılardır:
1. İnsan və onun vəziyyətlərinin təsvirləri ilə bağlı rəsmlər;
2. Yeni xalçalarda həqiqi ədəbi mövzuların işlənilməsi;
3. Ənənəvi üsullarla yanaşı Avrova ünsürlərinin işlədilməsi;
4. Qacar dövrü əvvəlində Avropa üsullarının həddən artıq uyğunlaşdırılması
və bu dövrün sonunda ondan üz döndərilməsi;
5. Sənət meyarlarında şərqdən qərbə dönüş.
Qacar dövründə sənətkarlar təsvirlərində işıqdan istifadə edirdilər. Ancaq işığın
bütün tablo boyu verilməsi onun məziyyətini artırmırdı. Bəlkə ikili bir vəziyyət
yaradırdı və səthilik əmələ gətirirdi. Ancaq Qacar dövrünün sonunda bu məsələ islah
olunmuşdu və rəsmlər daha iri görünürdülər8. Qeyd olunmalıdır ki, Məhəmməd şahin9
dövrünə aid tablolar Fətəli şahın dövrünə nisbətən xeyli azalmışdı. Bu tablolarda arxa
plan, döşəmə və geyim elementlərində Fətəli şah dövrü ilə müqayisədə haşiyələrin çoxu
daha tutqun və cansıxıcı idi. Lakin bu tutqunluğa baxmayaraq, onlardan istifadə daha
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azad olmuşdu; nəticədə qarışıqlıq və tədricən rəngin məhvi ortaya çıxırdı. Beləliklə,
Qacar dövrünün əvvəllərində görünməyən rəng nüansı və hərəkəti, eləcə də, Məhəmməd şah dövrü təsvirlərində əks olunan şəxsiyyətlər özündən əvvəlki dövrə nisbətən
daha çox idi. Bu dövr rəngkarlığının əvvələrində ənənəvi həndəsi rəsmlərə diqqət
olunurdu və onun ilham mənbəyi kiçik və hərəkətli Xorasan üslubu idi. Paltar və onların
ətəklərdə bu təsvirlərdən istifadə edilirdi. Bu geyimlərin biçimində və cəvahirlə bəzədilməsində bəttə və cıqqadan geniş istifadə edirdi. Mirvari və cəvahir düzümü cənubi
İranda daha geniş yayılmışdı10, ancaq onlar tədricən forma dəyişikliyinə məruz qalırdı.
Məsələn, qapalı rəsm planı şüşə güldanların, qızıl gül rəsmi çini kasa və boşqabların və
hətta bəzən gəc işləmələrinin və tavanların bəzəklərinin üzərində, xüsüsən, son Qacar
dövründə qadın paltarlarının üstündə müxtəlif fiqurlar halında, əsa, masa, tac və s.-də,
kişi papaq və geyimlərində bariz simvollar11 şəklində özünü göstərirdi.
Realizmin bölgüsü
Qacar dövrü rəngkarlığını və təsviri sənətini 3 dövrə bölmək olar:
1. I dövr Aga Məhəmməd xanın hakimiyyətini əhatə edən dövrdür. O, Zənd və Səfəvi
rəngkarlığı ilə Qacar rəngkarlıq ünsürləri arasında təsvir əlaqələrini özündə əks
etdirir12;
2. II dövr Fətəli şahdan başlanan və Nəsrəddin şah zamanına qədər davam edən və İran
rəngkarlarının Fransa rəngkarlıq təcrübəsi əldə etdikləri dövr;
3. III dövr Nəsrəddin şah zamanı və ondan sonrakı dövr. Fransız təcrübəsi ilə tanışlıq
və onun üslubunun daha çox istifadə edilməsi ilə bu sənət növündə Avropa nəfəsinin
ortaya çıxması. Bu baxımdan rəngkarlıq sənətinin 2 əsas qolu iki səbəbdən birbirindən ayrı inkişaf edirdilər. Birincisi, məzhəb təsiri və cəmiyyətin ümumi
mədəniyyəti ilə qəhvəxana rəngkarlığı şöhrət tapırdı. Bir sıra təsibkeş, mütəəssir və
həvəskar ustalar məzhəb yönlü əsərlər çəkirdilər. İkincisi, ustaların yolunu davam
etdirən Kəmalülmülk məktəbidir. Bu məktəb tənqidi akademik sənət yolunu seçmiş
və bu sahədə işləmişdir13.
Nəticə
Sonda belə bir ümumi nəticəyə gəlmək olar ki, bu dövr rəngkarlığı şahlar və
Qacar sülaləsi ilə əlaqədən başqa, əvvəlki tarixə, öz zamanına, dünyadakı dıyişikliklərə
və İran içtimai mədəniyyətinə baglı olmuşdur. Şərq (Çin) rəngkarlığının təsirinə məruz
qalmış İranın XII və XIII əsr rəngkarlığının Avropa təsiri ilə üzləşməsi onun milli və
dini dəyər və özünəməxsusluğunu azaltmamış, əksinə, yeni təcrübə kəsb etməsi onu
yeni, daha xoş, ürəyəyatımlı etmişdir. Yeri gəlmişkən, bu təcrübədən doğan aşagıdakı
cəhətləri sadalamaq yerinə düşərdi:
1. Rəngkarlıqda müxtəlif və fərqli mövzuların işlənilməsi;
2. Divar rəngkarlığının inkişafı (kaşı və güzgü ilə bəzəmə);
3. Əsərlərin ölçülərinin dəyişməsi, xüsusən böyük ölçülü kadrların istifadəsi;
4. Rəngkarlıqda yeni texniki vasitə və alətlərin tətbiqi;
5. Həqiqi ölçülü portretlərin çəkilməsi;
6. Qədim İran sənəti ənənələrinə və simvollarına diqqət;
7. Dini rəngkarlığın (qəhvəxana rəssamlığı üslubu) inkişafı;
8. Daxili memarlıq işlərində rəngkarlığın istifadəsi və nəticədə həmin dövrün
əvvələrində tabloların geniş yayılması və onların evlərin taxçalarına mütənasib
işlənilməsi;
9. Səthi perspektivlərin, şəffaf rənglərin və kiçik həcmlərin yerinə elmi perspektivlərdən, canlı rənglərdən və geniş həcmlərdən istifadə olunması.
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затронуты вопросы появления новых тенденций в традиционном искусстве Ирана под воздействием
исторических условий и влиянием европейской культуры. Подчеркивается создание антирелигиозных
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Ислама, а также анализируются новые методы и средства живописи того времени и появление
реализма в живописи Каджарского периода.
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Mahammad Rza Gaffary Nemin
REALISM OF THE GAJAR PAINTING ERA
(1795-1925)
Summary
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vice versa of the general traditions of Islam. Also are analyzed new methods and means of painting of that
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AZƏRBAYCANIN QƏDİM HEYKƏLTARAŞLIĞI
Heykəltaraşlığın tarixinə dair mövcüd tədqiqatlar sübüt edir ki, bu sənətin kökləri
və mənşəyi ibtidai icma quruluşu dövründə insanın əmək fəaliyyəti , mənəvi etiqadı,
estetik təssəvvürü ilə əlaqədardır. Heyvan və insan təsvirlərindən, qabartmadan ibarət
ilk heykəltaraşlıq nümunələri ibtidai insanın daxili aləmi, təbiət qüvvələrinə etiqadı,
dünyagörüşü haqqında aydın təsəvvür yaradır. Dünyanın bir sıra ölkələrində aparılmış
arxeoloji qazıntılar nəticəsində qədim daş dövrünə aid müxtəlif heykəl nümunələri
tapılmışdır. Bəşəriyyətin ən qədim yaşayış məskənlərindən olan Azərbaycan ərazisində
də, əkinçilik və maldarlıqla məşqul olan tayfarın mədəniyyəti, incəsənəti, dünyagörüşü
barədə zəngin məlumatlar verən nadir heykəltaraşlıq əsərləri əldə edilmişdir.
Azərbaycan heykəltaraşlığı öz mənşəyinə görə bir çox tarixi, bədii yaradıcılıq
ənənələrinə bağlıdır ki, bunların da kökləri orta daş dövrünə aid Qobustan qəbilələrinə
gedib çıxır. Ona görə də tədqiqatçılar mezolit dövrünü təsviri sənətimizin ən qədim
mərhələsi hesab edirlər. Daha doğrusu Qobustan qaya təsvirləri bu sahədə ilk nümunələr
sayıla bilər. Abşeron qaya təsvirlərində yaradılmış qabartmalar isə ilk heykəltaraşlıq
əsərlərindəndir. Bu əsərlər getdikcə plastika sənətimizin kökünə, qabarıq heykəllərin
inkişafına və Abşeronda da daş heykəllərin yaradılmasına təkan vermişdir.
Əsasən antropomorf və zoomorf təsvirlərdən ibarət plastika nümunələrinin sayca
azlığına baxmayaraq, onlar həm heykəllərin tarixinin müəyyənləşdirilməsinə, həm də
hazırlanma texnologiyasının, üslub xüsusiyyətlətlərinin, ikonoqrafik cizgilərinin
öyrənilməsinə imkan vermir. Digər ölkələrin ərazilərindən tapılmış anoloji materialların
müqayisəli təhlili sübüt edir ki, Azərbaycanın eneolit və tunc dövrünün əhalisi qədim
Şərq incəsənəti ilə tanış imişlər.
İncəsənətimizin başqa bir kökü türk xalqlarının bədii təfəkkürü, yaradıcılıq
tendensiyaları və dini təsəvvürləri ilə bağlı olmuşdur.
Eramızın birinci əsrlərinə aid olan Şamaxı rayonundan tapılmış kişi heykəlləri və
Tovuz rayonundan tapılmış hun bolluq, artım ilahəsinin fiquru plastika sənətimizin ilk
əsərlərindəndir.
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İncəsənətimizin mənşəyini ancaq dialektik yolla öyrənmək mümkündür. Çox
təəssüf ki bu məsələyə metafizik cəhətdən yanaşan bəzi alimlər də vardır.
İncəsənətimizin kökləri qədim mədəniyyətimizi müxtəlif ideoloji baxışlar və təsviri
sənət motivləri ilə zənginləşdirilmişdir. Bu mənəvi keyfiyyətlər, bədii nailiyyətlər
getdikcə sinkretikləşib vəhdət şəklini alaraq xalqımızın ümumi incəsənət irsinə
çevrilmişdir.
İbtidai insanlar daş alətlər vasitəsilə özlərinə yemək əldə etmiş, ondan müxtəlif
əşyalar düzəltmişlər. İbtidai insanların ilk yaşayış məskənləri (mağaralar və s.) daşdan
tikilmiş, qadınların ilk bəzəyi, ilk qələm və lövhə də daşdan hazırlanmışdır. O insanların
estetik zövqünün inkişaf etdirilməsində böyük rol oynamışdır. Əbəs deyildir ki, alimlər
ən qədim rəsm nümunələrinə daş və qayalar üzərində rast gəlirlər. Elə buna görə də
xalqımız uzaq keçmişlərdən tutmuş bu günədək daşı həmişə müqəddəs saymışdır.
Alimlərimizin fikrincə, Azərbaycan ərazisində ilahiləşdirilmiş təbii obyektlərdən ən
qədimi daş olmuşdur. Dağa, qayaya, mağaralara sitayiş, daşdan müalicə vasitəsi kimi
istifadə etmək Azərbaycanda geniş surətdə yayılmışdı. Elmi araşdırmalar göstərmişdir
ki, uzaq keçmişlərdə ölkəmizdə daşdan insan, heyvan fiqurları düzəltmək, onların
üzərini bəzəmək məhz bu məqsədlə edilmişdir.
Yurdumuzda daşdan düzəldilmiş və üstü bəzədilmiş daş abidələrin tarixi uzaq
keçmişlərə təsadüf edir. Oyma, yonma, cızma üsulu ilə daş üzərində həkk olunmuş
təsvirlərinən qədim nümunələrinə hələlik alimlərimiz Ordubad (Gəmi qayası),
Abşeron(Mərdəkan, Şüvəlan kəndlərində) və Bakı şəhərindən 60 kilometr cənubda
Xəzər dənizinin sahilindən bir qədər aralı Qobustan qayaları üzərində rast gəlmişlər.
Daşı oyma, yonma, cızma üsulu ilə bəzəməkdən Azərbaycanda orta əsrlərdə də
geniş istifadə edilmişdir. Əldə olan materiallar göstərir ki, orta əsrlərdə daş üzərində
oyma, yonma, cızma üsulu ilə bəzək açmaq və ya fiqur həkk etməklə bərabər, xalq
ustaları daşdan müxtəlif məzmunlu heykəllər də düzəldirdilər.
Orta əsrlərə aid edilən plastik sənət nümunələrimiz içərisində daş insan fiqurları
əsas yer tutur.
Şamaxının Dərə-Xınıslı və Dağkolanlı kəndləri yaxınlığından tapılmış heykəllər
üslub etibarı ilə bir-birinə bənzəsə də, ayrı-ayrı vəziyyətdə və ölçüdə düzəldilmiş
müxtəlif tipli kişi fiqurlarını əks etdirir. Şamaxıdan tapılmış fiqurların ən böyüyünün
hündürlüyü 2,23 metr, ən kiçiyinin isə 1,35 metrdir.
Heykəllər bir-birindən təxminən 200 m aralı tapılmışdır. 1946-cı ildə tapılmış
heykəl dikinə durmuş halda idisə, ikinci heykəl daş qutu qəbirlərinin üstünü örtən
daşlardan lazımı qədər verilmişdır.
1946-ci ildə Dərə Xınıslı kəndindən tapılmış birinci daş heykəl xüsusilə
maraqlıdır. Yerli əhəng daşından yonulub düzəldilmiş bu heykəl uca boylu naməlum bir
şəxsi təsvir edir. Haqqında bəhs etdiyimiz fiqur bu ərazidə aşkar edilmiş başqa heykəllər
kimi başsızdır. Baş yerinin formasından məlum olur ki, fiqurun başı sonralar hansı
səbəbə görə isə sındırılmışdır. Fiqurun əllərinin vəziyyəti də bu ərazidə tapılan əksər
heykəllərdə olduğu kimidir. Onların əksəriyyətində sol əl ürək, sağ əl isə bel tərəfdə
təsvir edilmişdir.
Fiqurun bədənində geyim olduğunu bildirən xətlərin izləri görünür. Kürəyinin
yuxarı hissəsində bu ərazidən tapılan o biri heykəllərdə olduğu kimi dalğavari xətlər
vardır ki, bu da təsvir olunan şəxsin uzun saç saxladığını göstərir.İkinci heykəlin
mühafizə edilmiş hissəsinin hündürlüyü 1,35 m-dir. 3,5 sm hündürlüyündə olan
kursiyyəsi nahamvardır və heykəlin dayağı olmadan dik durmasına imkan yaratmır.
Buna görə də ehtimal etmək olar ki, heykəlin kursiyyə hissəsini yerə basdırmışlar.
Heykəlin ən enli yeri 0,5 m, belinin eni 0, 35 m-dir. Heykəldə mütənasiblik yoxdur.
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Onun qıcları qısa və kobuddur. Birinci heykəlin ancaq baş və boyunu, sonuncunun
döşdən yuxarı hissəsi catmır. Beləliklə, sonuncunun qollarının vəziyyəti məlum
deyildir. Hər iki heykəli diqqətlə nəzərdən kecirdikdə, bunların həm boyca və həm də
formaca az fərqləndiyi gözə carpır.
Xınılslıdan tapılmış birinci daş heykəlin dini əhəmiyyət kəsb etdiyi və büt oldugu
inandırıcı dəlillərlə sübüt edilmişdir.
Güman etmək lazımdır ki, ikinci daş heykəl də eyni məqsəd daşımışdır. Onların
dövrünə gəldikdə isə birinci daş heykəlin ən yaxın tarix kimi eramızdan ilk əsrləri, ən
qədim tarix kimi isə eramızdan əvvəlki I və bəlkə də ikinci minilliyin olduğu qeyd
edilmişdir.
İnsan fiqurunu təsvir edən heykəllər içərisində 1973-cü ildə Ağdam rayonunun
Boyəhmədli kəndi yaxınlığından tapılmış abidələr xüsusilə diqqəti cəlb edir.
Cürətlə demək olar ki, insan fiqurlarını təsvir edən bu heykəllər indiyə qədər
Azərbaycan ərazisində tapılan ən orijinal plastik sənət örnəklərindəndir. Sxematik, real
proporsiyalardan xeyli kənar bir tərzdə yonulub düzədilməsinə baxmayaraq bu plastik
sənət nümunələri öz əzəmətli görünüşü ilə insanı heyran edir. İndi təsəvvür etmək olar
ki, azı min, min beş yüz il bundan əvvəl yol ayrıcına və ya hündür təpə üzərinə
qoyulmuş bu heykəllər öz dövrünün adamlarına necə təsir edirmiş. Xüsusilə fiqurun
gözləri, döşünün üstündə qatlanıb yuxarı açılmış əlləri çox orijinal təsvir edilmişdir. Bu
heykəllərin ən böyüyünün hündürlüyü 3 metr, ən kiçiyininki isə 1 metrdir. Həmin
heykəllər ilk nəzərdə üslub etibarılə Şamaxıdan tapılmış fiqurlardan fərqlənsələr də,
onları bir-birinə bənzədən çoxlu əlamət vardır. Bunları fiqurların statik duruşunda,
əllərinin vəziyyətində, etnik tipində saçlarının uzun olmasında və s. görmək olur.
Azərbaycan ərazisində bu tipli daş fiqurların aşkar edilməsi heç də təsadüfi
deyildir. Mənbələr göstərir ki, türkdilli xalqlar islam dinini qəbul etməmişdən qabaq hər
bir igidin məzarı üstə insan fiqurlu heykəllər qoyarmışlar. İlk orta əsrlərə aid çin, ərəb,
Orta Asiya mənbələrində bu tipli heykəllərin müqəddəs sayıldığı və onlara sitayiş
edildiyi qeyd olunur.
VII əsrdə yaşamış alban tarixçisi Moisey Kaqankatvasi öz “Aqvan tarixi”
əsərində Azərbaycan ərazisində yaşayan tayfaların daşdan heykəllər yonub sitayiş
etdiklərini, onların şərəfinə hətta at, qoç, sığır qurbanları verdiklərini xüsusi qeyd edir.
Tovuz şəhərindən bir xeyli aralı Qəribli kəndi yaxınlığından tapılmış heykəl çox
böyük deyildir. Ağ qum daşdan yonulmuş bu heykəl baş, bədən və ayaqları ilə birlikdə
83 sm-dir.
Fiqurun ağzı, çənəsi, gözləri, qulaqları və burnu çox simmetrik şəkildə yonulmuş
başına isə 28 sm., hündürlükdə konusvari papaq qoyulmuşdur.
Stilistik baxımdan və baş geyimindən bu fiqur Qazaxıstanda və Semireçiyedə
tapılmış heykəlləri xatırladır. Lakin onlardan nisbətən dəqiq işlənməsi ilə fərqlənir.
Bu baxımından Şamaxının Dağkolanlı kəndi yaxılığından tapılmış kişı heykəlləri
xüsusilə diqqəti cəlb edir. Bunların ən böyüyünün hündürlüyü 2, 26 m., ən kiçiyi isə 1,
35 m. ucalığındadır.
Şamaxının Dağkolanlı yaxınlığında “Allahəkbər” deyilən yerdən tapılmış heykəl
daha maraqlıdır . Bu heykəlin ümumi hündürlüyü 1,35 m., kürəklərinin eni 60 sm-dir.
Fiqurun bir az böyük ölcülü başı ümumiyyətlə yaxşı yonulmuşdur.
Sifəti monqol tipini xatırladır. Sol əli ürəyinin, sağ əli isə qarnının üstündədir.
Bədənində geyim olduğunu bildirən xətlər vardır.Kürəyinin yuxarı hissəsindən başa
tərəf uzanan dalğavari xətlər, təsvir olunan şəxsin uzun saç saxladığını göstərir.
Heykəlin dairəvi yonulmuş altlığı da var. Arxeoloqlar tərəfindən ilk orta əsrlərə aid
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edilən bu daş fiqurda yuxarıda qeyd etdiyimiz abidə kimi mərkəzi Asiya və cənubi – rus
çöllərində rast gəlinən monumental heykəltaraşlıq əsərlərini xatırladır.
İnsan fiqurunu təsvir edən heykəllər içərisində 1971-ci ildə Ağdamın Boyaəhmədli kəndi yaxınlığında Gavur-Qala adlanan yerdən tapılmış abidələr xüsusilə
maraqlıdır.
Cürətlə demək olar ki, insan fiqurlarını təsvir edən bu heykəllər indiyə qədər
Azərbaycan ərazisində tapılan ən orijinal plastik sənət örnəklərindəndir. Çox sxematik,
real proporsiyalardan xeyli kənar bir tərzdə yonulub düzəldilməsinə baxmayaraq bu
plastik sənət nümunələri öz əzəmətli görünüşü ilə insana güclü təsir bağışlayır.
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Теймур Рзаев
Возникновение и развитие скульптуры в Азербайджане
в доисторической эпохе
Резюме
В статье исследуется возникновение и развитие скульптуры в Азербайджане в доисторической
эпохе. Отмечается, что антропоморфная и зооморфная скульптура первобытной эпохи являлась
составной частью магических культов. Подавляющее большинство каменных скульптур
доисторической эпохи выполнены в монументальном стиле.
Ключевые слова: скульптура, первобытная эпоха, Азербайджан, монументальный стиль
Teymur Rzayev
Development of a sculpture in Azerbaijan is investigated in a prehistoric epoch
Summary
In clause occurrence and development of a sculpture in Azerbaijan is investigated in a prehistoric
epoch. Anthropomorphous and zoomorphous sculpture of a primitive epoch which is a component of magic
cults. The overwhelming majority of stone sculptures are executed in monumental style.
Keywords: sculpture, primitive epoch, Azerbaijan, monumental style.
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ORTA ƏSR RƏSSAMLARININ YARADICILIĞI AZƏRBAYCAN
MƏDƏNI DƏYƏRLƏR SISTEMINDƏ
Azərbaycanda uzun bir inkişaf yolu keçmiş rəssamlıq sənəti xalqımızın dinimilli əqidələri, adət –ənənələri, mənəvi zənginliyi əsasında yaranaraq özünəməxsus bir
mədəniyyətə çevrilmişdir.
Azərbaycan VII əsrin ortalarından ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olunur. VIII-IX
əsrlərdən başlayaraq islam mədəniyyəti, onun etik və estetik normaları Azərbaycan
mədəniyyətinin müxtəlif aparıcı istiqamətlərində olduğu kimi bu sahədə də özünü
büruzə vermişdir. Lakin bu təsir şəhər mühitində daha güclü olmuş, əsrlərlə xalqın
məişətində möhkəmlənmiş, onun müsbət adət və ənənələrini heç də dəyişdirə
bilməmişdir. Bu hal Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında aydın şəkildə özünü
göstərməyə başlayır. «Təsviri, tətbiqi sənətlərdə ornament başlıca təsvir vasitəsinə
çevrilir. İndi artıq varlıqların mücərrəd və simvolik nəqşi ifadələrinə geniş yer verilir.»
Bu zaman insanın təsvir olunmasına qadağa qoyulmasına baxmayaraq, Azərbaycan
rəssamları miniatür üslubda yaratdığı illüstrasiyalarla dünya incəsənətinə dəyərli əsərlər
bəxş etmişlər. Orta əsrlərdə Azərbaycanda Şərq poeziyasının tükənməz mənbə olduğu
miniatür sənəti təsviri sənətimizə dünya şöhrəti qazandırmışdır. Bu sənət əsasən
illüstrasiya kimi formalaşaraq, mahiyyət etibarı ilə kitabla bağlı olmuşdur.
Dünya ədəbiyyatının dahi şairlərindən Firdovsi və Nizaminin, Sədi, Cami və
Nəvainin, Xosrov Dəhləvi və klassik Şərq poeziyasının başqa görkəmli ustadlarının
ölməz əsərləri rəssamların tükənməz ilham mənbəyi olmuş, onların sənətini qabaqcıl
humanist ideyaları, əbədiyyət qazanmış füsunkar obrazlarla zənginləşdirmişdir.
Mədəniyyətin müxtəlif sahələrində olan ədəbi yaradıcılıq və rəssamlıq sənətinin birinin
digərinə təsiri nəticəsində inkişafı, təsviri sənətin yeni istiqamətlərin yaranmasına səbəb
olmuşdur.
Orta əsrlərdə Azərbaycanda islam miniatür sənətinin inkişafı mədəni bir hadisə
olduğunu aydın şəkildə göstərir. İncəsənətin bu dövrdə inkişafı üçün şəraitin yaranması
mahiyyətindən asılı olmayaraq kulturoloji əhəmiyyət kəsb edir.
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Sənətşünasların apardığı araşdırmalardan aydın olur ki, «Yaxın və Orta şərqdə
miniatür sənəti bir çox əsrlər məhz Azərbaycan şəhərlərində –Xoyda, Marağada,
Təbrizdə yaradılmışdır». XIII-XIV əsrin əvvəllərində Marağa, Təbriz, Qazaniyyə,
Rəşidiyyə şəhərləri şərq mədəniyyətinin yüksək səviyyədə inkişaf etmiş mərkəzi idi.
Bu dövrdən başlayaraq Azərbaycan rəssamlarının Firdovsi, Nizami, Sədi, Hafiz,
Cami, Nəvai, Xosrov Dəhləvi və başqa klassiklərini əsərlərinə çəkdikləri illüstrasiyalar,
həmçinin murakkalarda, xüsusi albomlarda toplanmış müstəqil miniatürləri hazırda
dünyanın ən məşhur muzeyləri və kitab fondlarında nadir sənət inciləri kimi qorunub
saxlanılır.
Şərqdə kitab sənətinin ilk nümunələrindən olan Xoylu rəssam Əbdül Mömin
Məhəmməd oğlunun «Vərqa və Gülşa» məhəbbət dastanına çəkdiyi 71 minatür kompozisiyası bədii forma və məzmunu, rənglərin əlvanlığı ilə əsərin dekorativliyini və
emosional təsir qüvvəsini gücləndirmişdir.
Orta əsrlərdə miniatür sənətkarlarının hər birinin fərdi yaradıcılıq yolu olsa da, onları
koloritin ahəngdar əlvanlığı, rəsmin incəliyi, kompozisiyanın zərif naxışlılığı kimi ümumi
xüsusiyyət birləşdirmişdir. Hər hansı bədii əsərə çəkilən illüstrasiyalar bir rəssamın deyil,
adətən bir qrup rəssamın yaradıcılığının məhsulu idi.
Görkəmli sənətşünas Ə.Verdiyev «Dəzgah rəngarlığı» əsərində yazır: «15391543-cü illərdə miniatürçülər tərəfindən şah I Təhmasib üçün (Şah İsmayılın oğlu) tərtib
olunmuş Nizami «Xəmsə»sinin birini götürək, bu tərtibatın üzərində Sultan Məhəmməd
Təbrizi olmaqla, bir qrup rəssam çalışmışdır».
Azərbaycan rəssamlarının bədii emosianal dəyərliliyini ilə seçilən əsərləri
müxtəlif miniatür məktəblərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Təbriz miniatür məktəbinin
yaranmasında görkəmli alim və dövlət xadimi Rəşidəddinin böyük xidmətləri olmuşdur.
Bu dövrdə Təbrizdə kitab sənəti yüksək inkişaf etmiş, burada iki kitabxana, Rəşidiyyədə
isə Rəşidəddinin şəxsi kitabxanası və onun nəzdində bədii emalatxana fəaliyyət
göstərirdi. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətləri olan görkəmli
alimin «Camiət-tavarix» əsərinə rəssamlar tərəfindən çəkilmiş illüstrasiyalar miniatür
sənətinin inkişafında xüsusi mərhələ təşkil edir.
Rəşidəddinin oğlu Qiyasəddinin vəzirlik etdiyi zaman ölkənin mədəni həyatında
böyük dəyişikliklər baş verir. Bu dövrdə «Böyük Təbriz Şahnamə»sinə illüstrasiyalar
işlənir. «Şahnamə»nin tədqiqatçılarından biri «E.Şroder illüstrasiyaların əksəriyyətinin
məşhur rəssam Əhməd Musanın şagirdi Şəmsəddin tərəfindən çəkildiyini, bir hissəsinin
isə onun tələbəsi Əbdülhaya Mənsub olduğunu güman edir». Tədqiqatçılar «Böyük
Təbriz Şahnaməsi»ni yüksək qiymətləndirir. Orijinallığı və ümumi üslubu ilə seçilən bu
miniatürlər Təbrizdə möhkəm yaradıcılıq məktəbinin yarandığına əyani sübutdur.
XV əsrdə Azərbaycan mədəniyyətinin bütün sahələrində yüksək inkişaf prosesi
getmişdir. Azərbaycanın inkişaf etmiş böyük şəhərlərində divar nəqqaşlığı, bədii kitab
tərtibatı, miniatür boyakarlığı sahəsində peşəkar rəssamlar yaradıcılıqları ilə bədii
mədəniyyət sahəsində böyük rol oynamışlar.
Azərbaycan sənətkarları ölkədə yaranan siyasi vəziyyətlə bağlı bir qismi vətəni
tərk etmiş, bəziləri zorla aparılmış, digərləri isə saraylara dəvət edilmişlər.
Azərbaycandan kənarda yaşasalar da bu sənətkarlar öz dəstxəttləri ilə yaratdıqları
incəsənət nümunələri ilə şöhrət qazanmışlar. Bəlli olduğu kimi, Azərbaycanı fəth
etdikdən sonra Teymur bir çox sənətkarları Səmərqəndə aparmışdır. Bunlardan
Səmərqənd miniatür sənətinin inkişafında mühüm rol oynamış rəssam Əbdülhayı,
Şəhrsyazbdı, Ağsarayın dekorativ bəzəyini işləmiş Məhəmməd Yusif Təbrizini,
Səmərqənddə «Şah –e Zində» memarlıq kompleksindəki Tuman-Əkə türbəsinin
monumental yazılarını və kaşılı bəzəyini işləmiş Şeyx Məhəmməd Təbrizini, Heratda
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Cümə məscidinin dekorativ tərtibatında iştirak etmiş Xacə Əli Hafiz Təbrizini və b.
xüsusilə qeyd etmək lazımdır.
XV və XVI əsrin ən görkəmli rəssamlarından Movlana Cəfər Təbrizi, Seyidi
Əhməd, Xacə Əli Müsəvviri, Qəvaməddin Təbrizi, Fəridəddin Cəfər, Əmir Xəlil, Pir
Əhməd Zərqub, Pir Seyid Əhməd Təbrizi, Xacə Əli Müssəvir, Əzhər Təbrizi, Mahmud
Xəyyam, Məhəmməd Xəyyam Təbrizi, Zərqub İbrahim Təbrizi, Kəmaləddin Məsud
Şirvani, Şəmsəddin Bərdəi, Ziya Təbrizi, İsmayıl Təbrizi, Soltan Məhəmməd, Mirseyid
Əli, Müzəffər Əli, Mirzə Əli, Şahqulu, Sadıq bəy Əfşar, Vəlican, Məhəmmədi,
Şərafəddin Hüseyn Sultani, Əbdülbaqi və başqaları Azərbaycan mədəniyyətinə eyni
zamanda dünya mədəniyyətinə əvəzsiz töhvələr bəxş etmişlər. «Bu sənətkarların
yaratdığı əsərlər yaxın və Orta Şərq incəsənətinin nadir inciləri kimi dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrinin məşhur muzeylərində qorunub saxlanır».
Mədəni dəyərlər sistemində özünəməxsus mövqeyi olan bu sənətkarların
yaratdıqları maddi mədəniyyət nümunələri mədəniyyətin sadədən mürəkkəbə doğru
inkişaf tarixi «Varislik» ənənəsinin daşıyıcısına çevrilmişdir.
XV əsrin axırlarında Uzun Həsən və Yaqub Mirzənin hakimiyyəti illərində
Təbriz Yaxın Şərqdə yenidən yüksək inkişaf etmiş mədəniyyət mərkəzinə çevrilir.
Şəhərdə tikilən bir sıra binalar, eyni zamanda memarlıq, monumental boyakarlıq və
dekorativlik baxımından Yaxın Şərqdə nadir sənət əsəri sayılan «Həşt Behişt» sarayı
tikilir. Avropa səyyahlarının yazdığına görə «Fiqurlar elə məharətlə təsvir olunmuşdur
ki, canlı insanlar kimi görünürdü. Bu gözəl təsvirlərlə bəzənmiş zal əfsanəvi təsir
oyadırdı». Bu məlumat bir daha həmin dövrdə Azərbaycanda rəssamlıq sənətinin
hərtərəfli inkişaf etdiyini isbat edir.
İstanbulda Topqapı sarayı muzeyində saxlanılan Nizaminin nəfis «Xəmsə»
əlyazması Təbriz miniatür məktəbinin inkişaf səviyyəsini, onun səciyyəvi xüsusiyyətini,
ümumiyyətlə rəssamların nailiyyətlərini əks etdirmə baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir.
XV əsrdə Azərbaycanın digər mədəni mərkəzlərində Bakıda və Şamaxıda
miniatür sənəti Təbriz məktəbinin təsiri altında inkişaf edirdi. Bakı miniatür sənətinin
hələlik bəlli olan yeganə nümayəndəsi Əbdülhaqi Bakuyinin İstanbulda Topqapı
muzeyində saxlanılan bir əsərində üz-üzə oturaraq söhbət edən 2 monqol əmiri təsvir
edilir. 1468-ci il tarixli Şamaxı antologiyası əlyazmasına çəkilmiş illüstrasiyalar Şamaxı
şəhərində Şərafəddin Hüseyn Sultani adlı kalliqraf tərəfindən yazılmış və 8 miniatürlə
bəzədilmişdir.
Xarici ölkələrin məşhur muzeylərində saxlanan Azərbaycan miniatür rəssamlarının yaratdığı bir sıra əlyazmaların və Murakka-albomların daxilindəki miniatürlərin
yalnız az bir qismi nəşr olunmuşdur. Türkiyənin İstanbul şəhərinin Topqapı sarayı
muzeyində saxlanan əsərlərdən 1539-cu ildə Şamaxıda rəssam və xətatt Əbdüllətif
tərəfindən yazılmış üç miniatürlə illüstrə edilmiş nəfis «Bustan» əlyazmasını «Bəhram
Mirzə albomu», «Şah Təhmasib albomu» Şirvanda miniatür məktəbinin mövcud
olduğunu sübut edir.
Səfəvilər dövlətinin yaranması ölkədə əmin-amanlığın möhkəmlənməsinə, bütün
sahələrdə inkişafın yaranmasına, Azərbaycan şəhərlərinin sürətlə mədəni mərkəzlərə
çevrilməsinə səbəb olmuşdur.
Azərbaycan bədii mədəniyyəti özündə neçə-neçə nəsillərin yaradıcılıq
təcrübəsindən bəhrələnərək, yüksək nailiyyətləri özündə sintez etmişdir.
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AZƏRBAYCANIN XALQ RƏSSAMI KAMİL NƏCƏFZADƏNİN
TEATRDA VƏ KİNODA İŞİ
Azərbaycan boyakarlığı özünün zənginliyi və yaradıcı şəxsiyyətlərinin çoxcəhətliliyi, həmçinin mövzu və janr diapazonunun genişliyi ilə fərqlənir. Azərbaycanın xalq
rəssamı Kamil Nəcəfzadənin yaradıcılığı buna parlaq misaldır. O, müharibədən sonra
yaradıcılıq yoluna qədəm qoymuş Azərbaycan rəssamlarındandır.
Kamil Nəcəfzadənin adı yalnız bədii tənqidçilərə və rəssamlıq həvəskarlarına
deyil, həmçinin kino tənqidçilərinə, eləcə də Azərbaycan kinomatoqrafı ilə bu və ya
digər dərəcədə tanış olan hər bir kəsə məlumdur. Onun boyakarlıq və qrafika əsərləri
mütəmadi olaraq respublika və Ümumittifaq sərgilərində nümayiş etdirilirdi. Lakin
Kamil Nəcəfzadənin əsas yaradıcılıq sahəsi kinematoqrafdır.
O, 40 ilə yaxın müddət ərzində C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında quruluşçu rəssam kimi çalışmış və 40-a yaxın kinofilmin yaranmasında iştirak
etmişdir. Lakin bu günədək Azərbaycan incəsənətinin ağsaqqallarından olan Kamil
Nəcəfzadənin yaradıcılığı mətbuatda hərtərəfli şəkildə işıqlandırılmamışdır. Doğrudur,
onun fərdi sərgilərinin kataloqları və jurnallarda nəşr olunmuş müəyyən yazılar vardır.
Azərbaycanın qocaman rəssamlarından olan K.Nəcəfzadənin 80 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq bu xüsusda boyakarlıq və səhnə quruluşu ustadının çoxcəhətli
yaradıcılığına həsr edilmiş monoqrafik tədqiqata böyük ehtiyac duyulur.
Kamil Nəcəf oğlu Nəcəfzadə 1929-cu ildə doğulmuşdur. 1948-ci ildə Ə.Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbini bitirmiş, 1949-cu ildə professional təhsilini Moskvada,
Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya institutunda davam etdirmişdir. İnstitutun
rəssamlıq fakültəsini bitirdikdən sonra - 1955-ci ildə vətənə dönən Nəcəfzadə C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında quruluşçu-rəssam kimi çalışmağa başlayır.
Yuxarıda deyildiyi kimi, o, toplam olaraq 40 ilə yaxın yaradıcılıq ömrünü kinoya həsr
etmişdir. Burada o, “Azərbaycanfilm”-in fəxri olan bir çox filmlərin yaradılmasında
iştirak etmişdir.
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Filmlərin heç də tam olmayan bu siyahısından belə, rəssamın film çəkilişlərində
necə intensiv məşğul olduğu görünür. Elə hallar olurdu ki, o eyni zamanda iki film
üzərində işləməli olurdu. Bununla bərabər quruluşçu-rəssamın kinodakı işi həm məsuliyyətli, həm də olduqca diqqət və dəqiqlik tələb edən bir işdir. Yalnız kino istehsalı
prosesi ilə yaxındandan tanış olan adamlar quruluşçu-rəssamın əməyinin çətinliklərini
layiqincə qiymətləndirə bilərlər. İlkin hazırlıq dövründən başlamış, bütün çəkiliş dövrü
ərzində rejissor və operatorla bərabər quruluşçu-rəssam da daim fəaliyyətdə olur.
Ssenari müəllifinin və rejissorun fikirlərinə uyğun olan naturanın axtarışı,
səhnələrin eskizlərinin tərtib olunması; bəzən kadrlar üzrə, bəzən isə detallar üzrə kadrların bölünməsi və ən nəhayət, çəkilişlərin sonunadək çəkiliş meydançasında quruluşçu
operatorla çiyin-çiyinə mütləq nəzarət etmək...
Əlbəttə, heç də kinoda işləyən hər bir rəssam burada təsvir olunmuş prosedurlara
tam dəqiqliyi ilə əməl etmirdi. Lakin ÜDKİ-nu fərqənmə ilə bitirən Kamin Nəcəfzadə
böyük professional idi. O, kinostudiyada işlədiyi son illərədək nə şəxsən özünə, nə də
onun işinin nəticələrinə cavabdeh olan şəxslərə, azacıq da olsa, güzəştə yol vermirdi.
Bütün yaradıcılığı dövründə rəssamın nə qədər eskiz çəkdiyinin heç kəs sayhesabını bilmir. Bu gün az sayda tək-tək eskizlər rəssamın emalatxanasında saxlanılır.
Eskizlərin əsas hissəsi ya məhv olmuş, yaxud da kinostudiyanın arxivlərində yatıb
qalmışdır. Lakin az miqdarda bizə gəlib çatmış bu eskizlər Kamil Nəcəfzadənin həssas
bədii intuisiyasına və yüksək peşəkarlığına əsaslı surətdə dəlalət edirlər.
Gənc rəssamın üzərində işlədiyi ilk ekran əsəri “Qara daşlar” (1956) filmidir. Bu
film Xəzər neftçiləri haqqındadır. Burada neft kəşfiyyatçılarının dənizdə apardığı qazma
işləri zamanı baş verən dramatik hadisələr göstərilir. Neft mövzusu: neft hasilatı, neft
buruqları, qazma qurğuları, Xəzər dənizi - Bakıda böyüyüb boya-başa çatan rəssam
üçün bütün bunlar çox yaxın idi, çünki bunlar Bakının və Bakı ətrafının ən xarakter
atributlarıdırlar.
K.Nəcəfzadənin kinostudiyadakı ikinci işi Azərbaycan kinematoqrafı tarixində
bir mərhələ filmi olmuşdur. Bu - 1957-ci ildə M.Qorki adına kinostudiya ilə müştərək
çəkilmiş “Bir məhəlləli iki oğlan” filmidir. Ssenari müəllifləri Alla Beqiçeva və türk
yazıçısı və dramaturqu Nazim Hikmətdir.
Həqiqətən də, “Bir məhəlləli iki oğlan” filmi bitkin, bütöv, müstəqil kompozisiyalardan təşkil olunmuş monumental freska kimi baxılır. İnqilabi mövzu heç də bu
kinoepopeyanın özəl bədii əhəmiyyətini üstələyə bilməmişdir.
Filmin hər bir kadrı o qədər düşünülmüş, o qədər diqqətlə qurulmuşdur ki, bu
kadrların hər biri ayrı-ayrılıqda boyakarlıq əsəri kimi baxılır. Bu filmdəki operator işini
unutmayaraq və arxa plana çəkməyərək, quruluşçu-rəssamın buradakı fəaliyyətinin nə
dərəcədə vacib və özünəməxsus tərzdə həlledici olduğu diqqəti cəlb edir.
Bu filmdəki çəkiliş naturasını bütövlükdə bir neçə qrupa bölmək olar. Bu - təbiət
qoynunda, Azərbaycanın rayonlarında çəkilən səhnələrdir (Əhmədin və Nurunun
uşaqlığı ilə bağlı və Gülsümlə Nurunun gəzinti səhnələri). Daha sonra İçərişəhərdə və
onun yaxın ətrafında çəkilmiş köhnə Bakı küçələri. Çox da boyük olmayan üçüncü
qrupa dəniz sahilində çəkilmiş səhnələr aiddir. Dördüncü - ən böyük qrup interyer
səhnələridir ki, buraya da öz növbəsində iki redaksiyanın interyerləri, bal səhnələri,
məişət interyerləri və həbsxana interyerləri aiddir.
Qeyd etmək lazımdır ki, məhz bu interyer qrupunda rəssamın istedadı daha
dolğun şəkildə açılmışdır. O illərin əhval-ruhiyyəsini rəssam heyrətamiz dəqiqliklə əks
etdirə bilmişdir. Həbsxanadakı səhnələrə və gecə səhnələrinə rəssamın yüksək estetik
münasibəti (əsasən də Nurunun “İşıq” qəzetinin redaksiyasında işlədiyi zaman pəncərədən görünən şəhərin gecə mənzərəsi) xüsusi heyrət doğurur.
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K.Nəcəfzadənin kinodakı növbəti işi Azərbaycan kinematoqrafında ən məşhur
ekran əsərlərindən biri - rejissor Tofiq Tağızadənin “Uzaq sahillərdə” (1958) filmidir.
Film İ.Qasımovun eyniadlı povestinin motivləri əsasında çəkilmişdir. Film II Dünya
müharibəsi zamanı, İtaliyada partizan dəstəsində döyüşən Azərbaycan oğlu Mehdi
Hüseynzadənin qəhrəmanlıqları haqqındadır.
Demək olar ki, bu filmdən başlayaraq, rəssamın eskizləri müstəqil bədii dəyər
kəsb etməyə başlamışdır. Başqa sözlə, bu eskizlər bitkin qrafika əsərləri kimi qəbul
oluna bilər. Məsələn, meşədəki səhnəni götürək. Kompozisiyanın iki planı üzvi surətdə
biri digərinə axıb keçir. Vərəqin bütün sahəsi səhnə üçün zəruri obyektlərlə bərabər
surətdə doldurulmuşdur: Blindaj, tonqal, at, piramida şəklində yığılmış tüfənglər, araba,
çadır. Səhnə ağcaqovaq meşəsində baş verdiyindən, rəssam meşəni də səhnəyə iştirakçı
personaj kimi daxil etmişdir.
İlk baxışda sanki uyğunsuz görünən iki şey heyrətamiz dərəcədə harmoniya təşkil
edir: təbiətin əhatəsində interyerə xas olan sakitlik və yığcamlıq təəssüratı yaradılmışdır.
Ağcaqayın meşəsi hər tərəfdən hadisə yerini əhatə edərək, özünün belə yaxın məsafədə
mövcudluğu ilə sanki bir mühafizəni simvolizə edir. Bu eskizin koloritinə xüsusi diqqət
cəlb etmək istərdik: üstünlük təşkil edən ümumi yaşıl və bozumtul çalarlar bir neçə
qırmızı və oxra rəngli aksentlərlə canlandırılır: kəhər at, sarı araba, tüfənglərin qəhvəyi
qundaqları.
Bir daha qeyd etmək istərdik ki, “Meşədə səhnə” eskizi işlənib miqyaslı boyakarlıq kompozisiyasına çevrilə bilərdi. Eskizlərin müstəqil bədii dəyəri gələcəkdə, rəssamın demək olar ki, özünəməxsus bir vizit kartına çevrilmişdir. Çox təəssüf ki, rəssam
özünün kino eskizlərini heç zaman fərdi, yaxud qrup sərgilərində nümayiş etdirməmişdir.
1959-cu ildə Kamil Nəcəfzadə Tofiq Tağızadənin “Əsl dost” filmində çalışır.
Filmin operatoru Rasim Ocaqov, ssenari müəllifi İmran Qasımovdur. Uşaqlıqdan
dostluq edən iki şəxsin taleyi filmin mövzusunu təşkil edir. Tufanlı havada, sualtı qayaların yaxınlığında gəmi batır. Bu filmdə kimin günahkar olması, tufan zamanı iki dostun
özlərini necə aparmaları və onların necə mühakimə olunmaları haqqında söhbət açılır.
Bu filmə çəkilmiş eskizlərin müxtəlif texnikada icra olunması diqqəti cəlb edir.
Sanki, rəssam ona lazım olan obrazı qrafikanın müxtəlif növləri: pastel, tuş, akvarel və
karandaşın ifadə imkanlarında axtarırdı.
Məsələn, evdə oturmuş qız səhnəsinin eskizini götürək. Kino qəhrəmanlarından
biri evdə, qızı ilə birlikdə stol arxasında əyləşmişdir. Quaş və akvarellə işlənmiş eskiz
zəngin boyakarlıq xarakteri ilə seçilir. Dolğun rəng qammasına dərin göy rəng
hopmuşdur. Ağ rəngin parlaq vurğuları (pəncərədən düşən ay işığı) və qırmızı – narıncı
isti işartılar (qızın əynindəki qırmızı köynək və ocağın saçdığı və açıq qapıdan görünən
işıq) ümumi tonallığa ahəng işıqlı verirlər.
Eskizin kompozisiyasının komponovkasının sıxlığını qeyd etmək istərdik.
Rəssam bütün detalları böyük dəqiqliklə düşünüb işlənmişdir. Belə bir eskizə baxarkən
istər – istəməz düşünürsən ki, professional üçün xırdalıqlar yoxdur, hər şeyin öz yeri
vardır.
Rəssamın böyük dramatik istedadından yalnız “Əsl dost” filminə çəkilmiş eskizlər dəlalət etmirlər. Gələcəkdə, o, dəfələrlə ciddi psixoloji, sosial mənəvi problemlərə
toxunan filmlərdə işləməli olmuşdu. “Bir cənub şəhərində”, “Əsas müsahibə”, “Dörd
bazar günü”, “Sən niyə susursan” filmləri də bu qəbildəndirlər. Lakin rəssamın
yaradıcılıq siyahısında tamam başqa yönümdə kinolentlər də vardır. Kamil Nəcəfzadəni
fəal surətdə bir – birindən tam fərqli olan: macəra, kosmik, tarixi – qəhrənanlıq
janrlarında çəkilmiş filmlər üzərində işə cəlb edirdilər. Əli Bayramovun eyniadlı povesti
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əsasında 1968-ci ildə çəkilmiş. Müharibə dövründə sadə bir kənd qızının taleyindən
danışılan “Mən ki gözəl deyildim” filminə çəkilmiş eskizlər kompozisiyalarının
ifadəliliyi və heyrətamiz əlvanlığı ilə fərqlənirlər.
K.Nəcəfzadənin bu filmə çəkdiyi eskizlərə qayıdarkən, onlardan ikisinin: dağ
kəndinin dar bir küçəsi və əsas qəhrəman olan qızın evindəki otağın üzərində dayanmaq
istərdik.
Küçənin görünüşü dərinə gedən perspektiva şəklində olub, tam real kadr
illüziyası yaradır. Divar boyunca, kadrın dərinliyindən tamaşaçıya doğru ulağın belində
oturmuş qoca bir kişi gəlir. İlk baxışdan adi görünən səhnə qeyri – adi, bayramsayağı
bir hadisə kimi təqdim olunub. Kəndin tozlu yolu əlvan, dərin ultramarin boyası ilə
işlənmişdir. Bu yol bir dağ çayı kimi dağın zirvəsindən küçə boyu aşağıya meyllənir.
Eynilə belə bir ultramarinlə səma da işlənmişdir. Dərin, göy boya ilə damların al –
qırmızı rəngi effektli təzad təşkil edir. Nəticədə, çoxsaylı eskizlərdən biri gözəl bir
boyakarlıq əsərinə çevrilmişdir.
Ənənəvi eskiz manerasına baxmayaraq, otağın interyeri parlaq milli koloriti ilə
seçilir. Azərbaycanın bir çox rayonlarında belə interyer həllinə rast gəlmək olar. Tağlı
pəncərələr, qatlanıb kresloya yığılmış rəngbərəng yorğanlar, əyilmiş ağacdan hazırlanmış “Vyana” stulları, əlvan palaz – rassam səmimiyyətlə, lakin çox böyük dəqiqliklə
kənd evlərinə xas olan ab – havanı yarada bilmişdir.
K.Nəcəfzadənin iştirak etdiyi ilk filmlərdə artıq rəssamın müşahidə qabiliyyəti,
detallara olan dəqiq, lakin ehtiyatlı diqqəti özünü büruzə verir.
“Bir məhəlləli iki oğlan” kinolentində rəssam köhnə Bakının koloritini yaratmağa
artıq müvəffəq olmuşdu. Analoji motiv digər bir əlamətdar filmdə - “Bir cənub
şəhərində” (1969) meydana çıxmışdır. Bu kinolentdə qaldırılmış problem 1960-cı illər
üçün səciyyəvi idi: sadə insanın–şəxsi psixoloji və mənəvi problemləri ədəbiyyatda,
teatrda, təsviri incəsənətdə çox geniş yayılmış bir mövzu idi.
Bu lirik film-monoloq professional nöqteyi-nəzərdən müvəffəqiyyət qazanmış,
lakin öz daxili, həyatının heç kəsə görünməyən hansısa tərəflərindən narazı olan bir
şəxsin etirafıdır. Öz sujeti ilə bu ekran əsəri müxtəlif dövrlərə mənsub olan və
qəhrəmanların fərqli düşüncə tərzlərini əks etdirən motivlər yaratmaq üçün rəssama
geniş imkanlar açmışdır.
Məşhur aviakonstruktor Nəriman Ağayev içindən gələn hansısa bir səsin çağırışı
ilə Moskvaya gedən qatardan düşərək, özünün uşaqlıq məkanını yad etməyə gedir.
Filmdə keçmişin xatirələri indinin təəssüratları ilə bir-birini əvəzləyirlər. Şəhərin köhnə
küçələri – uşaqlıq küçələri müasir şəhərin yeni tikililəri ilə müqasiyə olunduğu kimi,
interyerlər də bu kəskin təzadları əks etdirməli idilər.
Elə bir təsəvvür yaranır ki, keçmiş və gələcək haqqında düşünərkən, rəssam real
olaraq öz təsəvvürünü dəyişirdi. Çünki bir-birindən aralı iki dövrü əks etdirən
eskizlərində rəssamın bədii ifadə manerası o qədər çox fərqli idi. Bu mənada keçmişə və
gələcəyə mənsub olan iki səhnəyə baxmaq çox maraqlı olardı. Onlardan birində baş
qəhrəman – Nərimanın özünün uşaqlıq dostu - dağlarda həlak olmuş Fəridin atası ilə
görüşüdür. Qarşımızda köhnə Bakının binalarından birində yerləşən, möhkəm, köhnə
mebelli geniş bir otaq görürük. Zəngli divar saatı, kaşılı soba, qədim büllur çilçıraq...
Zaman burada, sanki, öz axarını dayandırmışdır. Nərimanın o uzaq illərdən bəri, uşaqlıq
çağlarında, dostunun yanına gəldiyi vaxtdan bəri heç nə dəyişilməmişdir.
Rəssamın bilavasitə boyakarlıq texnikasını virtuoz tərzdə istifadə edilməsindən
az sonra daha ətraflı söhbət açılacaq. Lakin kinoeskizlərdə də boyakarlıq formasının əsl
ustalıq maestriyasını görməmək mümkün deyil. Rəssam böyük ustalıqla bu və ya digər
dövrü asanlıqla stilizə edir. Söhbət yalnız predmet sırasından getmir, hansı ki, şübhəsiz,
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uyğun olan “yerin və zamanın dahisi”-nin əsasını təşkil edir. Burada başqa, daha böyük
məvhumdan danışılır ki, bunu müdiriyyətin sadəcə olaraq bir imzası ilə təmin etmək
mümkün deyildir. Bu elə bir istedaddır ki, genetik olaraq bəzi insanlara mənsub olur və
gərgin əmək bahasına müvəffəqiyyətlə inkişaf edir.
Kamil Nəcəfzadə asanlıqla və çox təbii surətdə lazımi dövrə uyğunlaşır. Sanki,
onun üçün bu və ya digər dövrün əhval-ruhiyyəsini yaratmaq - nəfəs almaq qədər təbiidir. Məsələn, “Bizi bağışlayın” (1979) filmi üçün yaradılmış (yaxud lahiyələşdirilmiş)
interyerlər.
Kamil Nəcəfzadənin kino yaradıcılığında əsl dramatizmlə dolu bir çox
kompozisiyalar vardır. Bu – “Sən niyə susursan” (1966) və “Dörd bazar günü” (1975)
filmlərinə aid ayri-ayrı səhnələrdir.
Rəssam dəfələrlə tarixi mövzulu filmlər üzərində işləməli olmuşdu. Bunlar “Səmt
küləyi”, “Qızıl uçurum”, “Atları yəhərləmək vaxtıdır” kinolentləridir.
Ölkəmizin tarixinin müxtəlif dövrlərinə həsr olunmuş bu filmlər rəssamın
qarşısında yeni-yeni məsələlər qoyurdular. Bu məsələlər də çox vaxt tədqiqatçı xarakter
daşıyırdı.
“Qızıl uçurum” filmi 1981-ci ildə İbrahim Musabəyovun “Neft və millionlar
aləmində” povestinin motivləri əsasında çəkilmişdir. Hadisələr Bakı nefti üçün “qızıl”
dövr olan XIX əsrin axırında baş verirlər.
O heç zaman öz işini detallarla məhdudlaşdırmır, daha doğrusu, detallar üzərində
diqqəti fokuslaşdırmırdı. Bu, yaxud digər səhnəni işləyərkən ümumidən xüsusiyə doğru
gedirdi.
Istər təbiət qoynunda olan səhnələr olsun, istər interyerdə, istər şəhər mühitində
olsun, istər istehsalat mühitində - hansı eskizə baxırıqsa, baxaq – onların hamısında bir
ümumi cəhət vardır: Kamil Nəcəfzadənin yaradıcılıq manerasının ayrılmaz hissəsi olan
keyfiyyət. Bu – praktiki olaraq hər bir eskizin özünəməxsus yüksək bədii ifasıdır.
Rəssam hər bir səhnəyə müstəqil dəzgah əsəri kimi yanaşırdı. Hətta rəssamın hər bir
film üçün neçə eskiz çəkdiyini, rəssamın toplam neçə filmə tərtibat verdiyini və onun
necə intensivliklə çəkilişlərə cəlb olunduğunu real təsəvvür etdikdə belə, bütün bu bədii
məmulat kütləsinin arxasında necə böyük bir əməyin dayandığını aydın təsəvvür etmək
çox çətindir.
Bütün bunlar Kamil Nəcəfzadənin haqqında böyük rəssam kimi, İlahidən vergili
bir rəssam kimi danışmağa əsas verir.
Həmçinin, nəzərə almaq lazımdır ki, özünün kinoda çox sıx məşğul olmasına
baxmayaraq, K.Nəcəfzadə aktiv və məhsuldar surətdə dəzgah boyakarlığı və qrafika
sahəsində işləyirdi. O, Azərbaycanda və Sovet İttifaqının müxtəlif şəhərlərində və
xaricində keçirilən müxtəlif sərgilərin iştirakçısı idi.
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Джейхун Самедов
Работа в театре и кино народного художника Азербайджана
Камиля Наджафзаде
Резюме
Основным полем творчества Камиля Наджафзаде является кинематография. Он участвовал в
создание около 40 фильмов. Показательны в этом отношении кинофильмы «На дальних берегах», «В
одном южном городе», «Почему ты молчишь», а среди исторических фильмов в пример можно
привести фильмы «Золотая пропасть», «Время обуздать лошадей» и т.д. Кадры, созданные
художником для фильмов, каждая в отдельности являются произведениями живописи и графики.
Привлекает внимание многообразие техники исполнения эскизов для фильмов.
Ключевые слова: кино, театр, эскиз, фильм, творчество, художник, колорит, композиция

Jeyhun Samadov
Activity of national artist of Azerbaijan Kamil Najafzade in theatre and cinema
Summary
The main field of development of Kamil Nadjafzade is cinematograph. He was participate in the creation of about 40 movies. That is significant in this regard such movies “On the long water side”, “In the one
south town”, “Why are you keep silence” and among historical movies could mention as example “The Gold
Precipice”, “It’s time to curb horses” and so on. The sequences which were created by painter for movies,
separately are works of painting and graphic. It’s attract variety of technique of the fulfillment of drafts for
movies.
Keywords: cinema, theatre, sketch, movie, creature, artist, colour, composition
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ƏMƏKDAR İNCƏSƏNƏT XADİMİ RƏSSAM NƏCƏFQULU İSMAYILOVUN
YARADICILIĞINDA DIGƏR JANRLARIN YERİ
(qalvanika, qalvanoplastika və barelyef janrları)
Rəssam Nəcəfqulu İsmayılovun yaradıcılığı uzunömürlü, həmişəyaşar köklügövdəli bir ağacı xatırladır. Bu ağacın bir budağı da rəssamın ömrünün son illərində
müraciət etdiyi qalvanika janrıdır.
Budur, qarşımızda Nəcəfqulunun 1979-cu ildə yaratdığı və öz əli ilə, səliqəli
xətlə arxa səhifəsində yazdığı “Abdulla Şaiq”in mis üzərində barelyefinin foto şəklidir.
Ümumiyyətlə İncəsənət muzeyinin qocaman fotoqrafı ilə söhbətimizdən aydın oldu ki,
Nəcəfqulu hər hansı bir əsərini bitirdikdən sonra ona zəng edər və o əsərin fotosunu
çəkməyi xahiş edərdi. Bax beləcə Nəcəfqulunun arxivi rəssama xas səliqə ilə yığılıb
bizə gəlib çatmışdır. Rəssam barelyeflərini əsasən mis üzərində yaratmışıdr. “Abdulla
Şaiq” barelyefi də bu tip əsərlərdəndir. Barelyefin işlənmə texnikasının müxtəlif variantları olduğunu və bu texnikaların kifayət qədər mürəkkəb olduğunu, eləcə də
barelyeflərin yaradılması üçün xüsusi avadanlığın, dəzgahların lazım olduğunu bildiyimizdən Nəcəfqulunun nə üçün əsasən mis metalına üstünlük verdiyini başa düşmək
asandır. Məsələ burasındadır ki, Nəcəfqulu barelyef ustası olmamışıdır. Bu janra sadəcə
olaraq marağı olduğu üçün təcrübə xarakterli əsərlər yaratmışdır, hərçənd bu əsərlərin
demək olar ki, əksəri çox uğurlu işlərdir. “Abdulla Şaiq” əsərini rəssam mis lövhə
üzərində, çox gumanki sadə bir qələm və ya rəngli qələm ilə çəkmişdir. Bundan sonra o,
xüsusi alətlərlə, yəni döyücü və kəsici alətlərlə qabartmalar etmişdir. O, sanki heykəltaraş kimi mis lövhə üzərində gil ilə portreti işləmişdir. Abdulla Şaiq profildən
işlənmişdir, əli ilə bir gözlü eynəyini gözünün qarşısında tutmuşdur. Uzun barmaqlara
daha çox fikir verilmişdir. Pencək, onun altından görünən köynək və qalstuk da
işlənmişdir. Portretin xarakteri dəqiqliklə verilmişdir. Nəcəfqulu ilk növbədə işlədiyi
portretin xarakterini aşkarlayan, yalnız bundan sonra oxşarlığa can atan rəssamlardan
olmuşdur. Arxa fonda Nəcəfqulunun bütün barelyevlərinə xas olan atribut – pərdə
işlənmişdir. “Abdulla Şaiq”- in sol əlinin barmaqları və sol əlinin ovucunun içi
işlənmişdir. Uzun barmaqlar və əlin uzunsov forması, hətta qolda görünən damarlar və
əzələlərin işlənməsi portretin xarakterini açmağa kömək edir. Üzdəki cizgilər, alındakı
qırışlar, göz ətrafı dəqiq işlənmiş cizgilər rəssama əsərin qəhrəmanının obrazını də-
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qiqliklə tamaşaçıya çatdırmağa imkan verir. Əgər üzün və xüsusən göz ətrafı işləmələr
dəqiqdirsə, saç, pencək, arxadakı pərdə bir o qədər ümumi formalarda yaradılmışdır. Bu
da rəssamın diqqəti əsərin qəhrəmanının üzünə və xüsusən onun gözlərinə yönəltmək
məqsədindən irəli gəlir. P.Hacıyev yazır: “Nəcəfqulu istedadının pərəstişkarları üçün
çox gözlənilməz olan, rəssamın sərgisindəki qalvanoplastika və barelyeflər ekspozisiya
bölməsi oldu: - kiçik formalı plastiki kütləndən hazırlanmış heykəllər və barelyeflər
təqdirəlayiqdir. Bu rəsamın tükənməyən yaradıcılıq axtarışlarından xəbər verir. Yaradıcı
aktivliyi onun kiçik formalı heykəltaraşlıqda yaratdığı obrazlar qalereyasında özünü
göstərir. Sənətşünaslıq doktoru H.Həbibov, tənqidçi M.Tərlanov, xalça ustası rəssam
L.Kərimov, rəssam F.Nərimanbəyov, rejissor M.Məmmədov və başqalarının qalvanoplastika nümunələrini göstərmək olar.” Seyfəddin Dağlı 1982-ci ildə “Gülüş – sağlamlıq
əlamətidir” məqaləsində yazırdı: “Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda rəssam
Nəcəfqulu İsmayılovun fərdi sərgisində rəssamlığımızda yeni ifadə axtarışlarına meyl
kimi gildən düzəldilmiş büst sarjlar və metala köçürülmüş barelyeflər də nümayiş
etdirilir. Birincilər nə qədər məzəlidirsə, ikincilər bir o qədər ciddidir. Biz onların
əksəriyyətini uzaqdan tanıyır və köhnə dostlarımız kimi salamlayırıq. Nizaminin,
Xaqaninin, Məhsətinin, Natavanın, Sabirinin, C.Cabbarlının, S.Vurğunun barelyefləri
önündə hörmətlə baş əydiyimiz kimi, özümüzün, yaşıd və dostlarımızın büst-sarjları
qarşısında gülməkdən uğunuruq”.
Digər qalvanik əsər “Üzeyir Hacıbəyov”un barelyefidir. Yenə də rəssam rəngli
boyalarla kətan üzərində işlədiyi “Üzeyir bəy”in portretindəki elementlərdən istifadə
etmişdir. Bunu yaradılmış qalvanik portret və əsərin sol küncündə Qır atı şahə qalxmış,
misri qılıncını sıyırıb düşmən üstünə həmlə edən Koroğlu obrazından istifadədə görmək
mümkündür. Yalnız aşağıda sağ küncdə not kitabı və üzərində yarpaqları olan budaq,
eləcə də yuxarı sağ küncdə bu yarpaqlara bənzər formalar təqribi şəkildə işlənmişdir.
Ümumiyyətlə, əsər rəngkarlıqda olduğu kimi irili-xırdalı fırça zərblərini xatırladan
üslubda yaradılıb. Hiss olunur ki, əsərin yaradıcısı əsl rəngkardır. Fikrimizcə Nəcəfqulu
bu barelyefi işləyərkən, əvvəlcə yaratdığı Üzeyir bəyin portretindən istifadə etmiş və
çox guman ki, mis lövhə üzərində ilk çəkilişi həmin portretə baxaraq etmişdir. Belə ki,
Üzeyir bəyin baxışı və portretdəki xarakteri barelyefdə öz əksini tapmışdır. Dəqiqlik
yalnız Üzeyir bəyin portretində özünü biruzə verir. Hesab edirik ki, aşağıda sağ
küncdəki not kitabı ilə yarpaqlar bir qədər yuxarıda işlənsə idi və çox dəqiqliyə fikir
verilməsə idi əsər daha uğurlu alınardı. Beləki, not kitabı ilə yarpaqlar bir qədər
tamaşaçı diqqətini yayındıraraq, iki tərəfə - portretə və kitaba yönəldir. Deməli əsərə iki
baxışdan sonra o, tamaşaçı tərəfindən başa düşülür. Bu isə rəssamlıq prinsiplərinə
ziddir. Çox guman ki, rəssam bu əsəri eskiz xarakterli işləmişdir və bu əsər son variant
kimi düşünülməmişdir.
Növbəti barelyef “Cəfər Cəbbarlı” nın portretidir. Əsər həqiqətən də çox gözəl və
bütün qanunlara uyğun yaradılmışdır. Hiss olunur ki, rəssam əsəri dərindən düşünərək
və çox guman ki, bir neçə dəfə kagız üzərində eskizlərdən sonra yaratmışdır. Bu əsərə
baxanda məşhur fransız rəssamı Deqa yada düşür. Deqa özünəməxsus şəxsi tənqidi ilə
dostları arasında məşhur idi. O, əsərlərinə dəfələrlə eskizlər edir, yalnız uğurlu hesab
etdiyi eskizi yenidən səliqə ilə işləyir, bundan sonra onu ağ kətana dəqiqliklə köçürürdü.
Uzun müddət əsər üzərində çalışdıqdan sonra onu bitirmiş hesab edirdi. Sonralar bütün
rəssamlar kimi o, da əsərlərini dostlarına bağışlamağı sevdiyindən, əsərləri dostlarının
evlərini bəzəyirdi. Lakin Deqa onlara qonaq gələndə dostları onun xasiyyətinə yaxından
bələd olduqlarından əsərləri gizlədirdilər. Deqa çoxdan işlədiyi əsərdə belə nəsə
çatışmamazlıq tapib onu özü ilə emalatxanaya aparırdı və söz verirdi ki, tezliklə əsəri
qaytaracaq. Lakin belə hallarda əsərlərin çoxu emalatxananı daha tərk etmirdi. Sadəcə
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olaraq Nəcəfqulunun “Cəfər Cabbarlı” qalvanik barelyefinin işlənmə dəqiqliyi məşhur
fransız rəssamı Deqanın dəqiqliyini və özünətənqidini bizə xatırlatdı. Nəcəfqulu da hər
bir əsəri üzərində çox fikirləşərək, çoxlu eskizlər edərək böyük məsuliyyətlə onu
yaradan rəssamlardan olmuşdur. Həmçinin Nəcəfqulunun Cəfər Cabbarlıya bir yazıçı
kimi olan münasibətini və çox mütaliə etdiyindən barelyefi həmin yazıçının əsərlərinin
təsiri altında yaratdığını və həmişəyaşar əsərlər yaratmış böyük bir insanı təsvir etmək
məsuliyyətini anladığını görürsən.
Bu qalvanikada dənizkanarı parkın – Bakı bulvarının elementlərindən istifadə
edilmişdir. Bunu yazıçının dirsəkləndiyi daş sütun və arxasında sağ küncdə görünən daş
çəpər bildirir. Küləklər şəhərində küləklər tərəfindən qovulan buludlar miniatür
ənənələrini xatırladır. Xəzər dənizi və Bakının sahil kənarı evlərinin damları, İçəri şəhər
və Qız qalası gözəl işlənmişdir. Məşhur əsər “Əli və Nino”nun qəhrəmanı Əlinin içəri
şəhərin damları üstünə çıxaraq sevə-sevə tamaşa etdiyi mənzərəni görürük. Doğma İçəri
və Bayır şəhərin elementləri rəssam tərəfindən mis üzərində qabartmalar üslubunda
verilmişdir. Dəniz üzərində görünən gəmilər də çox gözəl işlənmişdir. Dənizkənarı
parkdakı ağacların elementi də, yəni yarpaqlayan budaqlar da rəssam tərəfindən
unudulmamışdır.
Portert demək olar ki, bütöv bir fiqur formasında işlənmişdir. Cəfər Cabbarlı fikrə dalmış şəkildə rəssamın üslubuna uyğun olaraq profildən işlənmişdir. O, hansısa əsəri
üzərində işləyir, düşünür. Saçlarını külək arxaya daramışdır. Saçlar iri kəsmələrlə
işlənib. Göz çuxuru, eynək və qaşları incə kəsmələrlə verilib. Burun və qulaq eyni
ölçülü alətlə yaradılıb. Bığ hissəsi ümumi verilsə də, kiçik elementlərlə qabardılıb,
dodaq və xüsusilə çənə yazıçının xarakterini tam açmaq üçün vurğulanmışdır. Bu
hissələr xüsusi xarakterik cəhətləri biruzə verən hissələrdir. Rəssamın yəqin ki, bir neçə
eskizi olmuşdur və onlardan belə qənaətə gəlmişdir ki, çənə, bığ, dodaqlar xüsusilə
portretin xarakterini açan hissələrdir, ona görə də bu hissələrə daha çox fikir vermişdir.
Yazıçının boynuna bağladığı sənətkarlara məxsus şərf və onun altından geyindiyi uzun
pencək də dəqiqliklə işlənib. Hiss olunur ki, rəssam bu əsər üzərində çox işləyib.
Maraqlı hissələrdən biri də əl və barmaqlardır. Uzun və incə yazıçı barmaqları xüsusi
olaraq işlənib. Onların hər biri rəssam tərəfindən məhəbbətlə incələnmişdir. Rəssamın
Cəfər Cəbbarlı yaradıcılığının pərəstişkarı olduğu bu əsərdə açıq-aydın görünür.
Qarşımızda üç barelyef vardır. Birinci “Xaqani və Nizami görüşü”, ikincisi
“Nizami” və üçüncüsü “Xaqani” barelyefləridir. Diqqətlə ayrı – ayrılıqda “Nizami” və
“Xaqani” barelyeflərini seyr etsək, onların “Xaqani və Nizami görüşü” barelyefinə eskiz
olduqlarını başa düşərik. “Xaqani” barelyefi demək olar ki, dəyişdirilməmişdir. Gəlin
əvvəlcə “Nizami” əsərindən, daha doğrusu eskiz xarakterli işlənmiş əsərdən başlayaq.
Əsərə ik baxışda onun gildən yaxmalarla işləndiyi hissiyatı yaranır. Mis üzərində
qabartmalara keçməmişdən öncə çox şübhəsiz ki, rəssam bu xarakterli işlər yaradırmış.
Bir əlini çənəsinə söykəyərək fikrə getmiş şair, digər əlini yumruğu ilə dizinə pərçimləmişdir. Lakin o biri əli dəqiq deyil, təqribi göstərilmişdir. Şairin qarşısında açılmış
şəkildə kitab vardır. Paltarın qırışları təqribi olaraq eskiz xarakterli işlənmişdir. Arxa
fon da həmçinin səthi vurulmuşdur. Əsasən şairin üz cizgilərinə - göz, qaş, burun, burun
ətrafı qırışlara, bığ və saqqalın formasına, eləcə də əmmamənin quruluşuna, bir sözlə
Nizami obrazının əsas komponentlərinə diqqət yetirilmişdir.
“Xaqani” barelyefi də belə xarakterli işlərdəndir. Eskiz variantında işlənmiş
Xaqani obrazı gözlərimiz önündədir. Maraqlısı burasındadır ki, Nizami, Xaqani və bir
çox məşhur obrazların dövründə fotoşəkil çəkmək mümkün olmadığından bu obrazların
görkəmi hər hansı bir rəssam tərəfindən ilkin olaraq yaradılır və həmin obrazın möhürü
onun əsəri ilə vurulur. “Böyük Nizaminin anadan olmasının 800 illiyi ilə əlaqədar
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olaraq Azərbaycan rəssamlığında bir sıra maraqlı əsərlər meydana çıxır. 1940 – cı ildə
Nizaminin obrazını yaratmaq üçün müsabiqə keçirilir. Müsabiqədə rəssam Qəzənfər
Xalıqovun yaratdığı portret müvəffəqiyyət qazanır. Portretdə müdrik mütəfəkkir,
ehtiraslı şair mənəviyyatı təcəssüm etdirilmişir”. (2) Nəcəfqulu əgər həmin möhürlərə
sadiq qalmasa idi, yəgin ki, onun “Nizami və Xaqani görüşü” əsəri tamaşaçıda çaşqınlıq
yarada bilərdi. Nəcəfqulu təzə Nizami və Xaqani obrazı yaratmamışdır və heç bunu
qarşısına məqsəd kimi də qoymamışdır. Bu əsərə düzgün yanaşma olmazdı. Əgər Şah
İsmayıl Xətai obrazı başındakı qızılbaşlara məxsus on iki parça dilimlərindən ibarət
əmmamə ilə, qartal dimdiyinə bənzər burnu və qısa saqqalı ilə tanınırsa, Nizami obrazı
öz dövrünə uyğun olan sağ tərəfdən çiyninə düşən parçası olan əmmamə, yuxarıda
sadaladığımız, burunun forması, çatma qaşların forması və ən əsası dalğavari orta
uzunluqda olan saqqalı ilə tanılır. Maraqlısı budur ki, belə möhürlənmiş obrazlar hər biri
müəyyən yaş formasında ilkin yaradıcıları tərəfindən verilmişdir. Əgər Nizami artıq
yaşlaşmış bir nurani insan obrazındadırsa, Xaqani 35- 40 yaşlarında olan cəngavəri
xatırladır. Xətai obrazı isə Nizami obrazından gənc, Xətai obrazından isə yaşlı görünür.
Bu möhür misal üçün Səməd Vurğun obrazına şamil edilə bilməz, rəssam onun obrazını
gənc və yaşlı zamanında da yaratmışdır. Deməli Nəcəfqulunun məqsədi “Xaqani və
Nizaminin görüşü” əsərində heç də möhürləri dəyişmək yox, əksinə onları daha da
möhkəmlədərək, onlara istinad edərək bu iki şair arasında tarixi görüşü əbədiləşdirməkdir. Əlbəttə yaşadığımız dünyada heçnə əbədi olmadığı kimi, bu əsər də əbədi
deyildir. Lakin Nəcəfqulunun böyüklüyü də ondadır ki, bu dünyanı tərk etdikdən neçə
illər belə sonra onun əsərləri nəinki muzeyləri, sərgiləri bəzəyir, həmçinin də təhlil
olunur. Böyük ustad Lətif Kərimovun vaxtilə tələbələrinə söylədiyi kəlamlar indi əsl
yerinə düşür: “Vaxt var idi mən sənəti yüksəldirdim, indi isə sənət məni göylərə
qaldırır!”. Nəcəfqulu da belə rəssamlardandır. Eskiz xarakterli işlənmiş “Nizami” və
“Xaqani” obrazlarından “Xaqani və Nizaminin görüşü” əsərinə keçək. Daha doğrusu bu
əsəri təhlil edək. Rəssamın öz xətti ilə əsərin fotoşəklinin arxasında oxuyuruq “И. Наджафкули 1980 г. «Встреча Хагани и Низами» (Барельеф голваника) разм. 65х50
см”. Arxa fonda ağac, ağacın yarpaqlanan budaqları, göl görünür. Ağacın kölgəsi
altında oturmuş iki şair söhbətləşirlər. Nizami danışan, Xaqani isə fikirləşən vəziyyətdə
təsvir olunub. Mis üzərində qabartmalar çox uğurlu alınmışdır. Hər iki şair əlində kitab
tutmuşdur. Nəcəfqulu üçün kitab bir predmet kimi ən çox işlənən və istifadə olunan bir
atributdur. Demək olar ki, əksər portretlərində və qalvanik barelyeflərində rəssam kitab
təsvirini verir. Daha bir rəssam üçün xarakterik cəhət - əllərə yönəldilən diqqət və onlar
üzərində daha səylə çalışmaqdır. Qalvanik barelyeflərində rəssam “drapirovka” – parça
və ondan əmələ gələn qırışlara verilən diqqət həmişə göz önündədir. Xaqani obrazının
profildən işlənməyi də təəccüblü deyildir. Rəssam əksər portretlərində profildən istifadə
edir. Lakin Nizami obrazı yarımprofildən işlənmişdir. Eskizdən tamamilə fərqli bir
obraz yaranmışdır. Nizaminin çöhrəsi, üzündəki ifadə və cizgilər dəqiqləşmiş və
konkretləşdirilmişdir.
“Xan Qızı Natəvan” qalvanik barelyefi də çox maraq doğuran əsərlərdən biridir.
Şairə milli geyimdə avropasayağı oturmuşdur. Rəssam şairəni ayaq üstə dayanan və
mərd baxışlarla uzaqlara baxan şəkildə və ya Azərbaycanlı xanımlara məxsus bir
oturuşla bir qədər xanımsayağı, bir qədər də təmkinli formada yenə də Nəcəfqulu
üslubuna məxsus bir tərzdə xəyala getmiş şəkildə təsvir edə bilərdi. Lakin rəssam
avropasayağı oturuşu üstün tutur. Xan Qızı şərqdən olduğuna baxmayaraq avropaya
meyilli, avropa düşüncəli və gələcək əsrin avropada inkişafını görən bir xanımdır.
Nəcəfqulu məhs bunu əsərində vurğulamaq istəyib. Onun fransız yazıçısı, maarifçisi
Dyuma ilə görüşdüyünü, şairəlikdən savayı gözəl rəssam olduğunu və fəlsəfi baxışları
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ilə tanılan bir xanım olduğunu, öz dövrünün savadlı, təkcə şərq dilləri deyil, həmçinin
avropa dillərinə yaxından yiyələndiyini rəssam bir daha bu əsərində göstərmək
istəmişdir. Rəssam bu oturuş tərzində böyük rus şairi Puşkini və ya rus yazıçısı
Qriboyedovu, eləcə də fransız yazıçısı Dyumanı və sairə avropalı məşhur insanları da
yarada bilərdi. Əsas atribut burada sağ əlin sərbəst stulun üstündə aşaraq əlində kağız
tutmasıdır. Xan qızı bu oturuş tərzini sol əli ilə stola dirsəklənərək tamamilə
avropalaşdırır. Şərqin atributları şairənin geyimi, stol üstünə atılan uzun parçadır. Hətta
şamdan belə yarı şərqi yarı avropa atributlarını daşıyır. Rəssam gözəl sintez yaratmağa
nail olmuşdur. Nəcəfqulu İsmayılov milli geyimlərimizi çox dərindən bildiyindən bu
əsərdə də öz bilik və bacarığından məharətlə istifadə edə bilmişdir. Başında yaylıq,
alnında saçlarını saxlayan və alın nahiyəsini bəzəyən bəzək əşyası, əynində şərq
geyiminə uyğun gödəkcə və onun altından uzun paltar, sinəsində daş-qaşlı boyun bağı,
qulağında uzun qızıl sırğa, hər iki əllərinin barmaqlarında üzüklər və sairə atributlar
qadınlar üçün şərq geyim tərzini əks etdirən elementlərdən zəngin istifadə edilmişdir.
Arxa fonda yenə də rəssamın qalvanikadakı üslubuna uyğun olaraq pərdə və onun bir
tərəfdən bağlanıb, digər tərəfdən açılmasından əmələ gələn qırışlar. Şamdandakı şam
xeyli əriyib, sonra isə özü-özündənmi və ya şairə tərəfindən söndürülüb. Hiss olunur ki,
səhər çağıdır. Şairə gecə yatmayıb, şam işığında şer yazırmış. O, artıq əsərini səhərə
yaxın bitirib və yorğun halda xəyala dalmışdır.Yazılmış vərəqlər stolun üstündədir. Son
vərəq Xan Qızı Natəvanın sol əlindədir. Stulun əsərdə mövcudluğu dərhal tamaşaçının
diqqətini avropa atributuna yönəldir. Lakin əsərin uğuru ondadır ki, bu sintezli, yəni
şərq və qərbi təmsil edən elementlər bir vəhdət, sintez şəklində bütöv yaradılmışdır.
Əsər tamaşaçı tərəfindən bir baxışla qəbul olunur. Nəzərlər haçalanmır. Tamaşaçı ilk
baxışda əsəri bütöv dərk edir, yalnız bundan sonra əsərdə olan ayrı-ayrı detallara nəzər
yetirir və onların nə üçün rəssam tərəfindən yaradıldığı başa düşülür.
Şair – satirik, satirik şerimizin banisi, əsərləri həmişə və hər dövrdə aktual
səslənən şairimiz Mirzə Ələkbər Sabirin barelyefini həqiqətən də rəssam Nəcəfqulu
İsmayılovun ən uğurlu əsərlərindən biri hesab etmək olar. Mis üzərində qabartmalarla
işlənmiş bu əsər özünün fakturası ilə insanı ilk baxışdan cəlb edir. Rəssam bizim
obrazına öyrəndiyimiz Sabiri yaratmayıb. O, bir qədər başqa Sabir yaratmışdır.
Rəssamın Sabir obrazı daha çox inqilabçı ruhda yaradılmışdır. Özünə arxayın, sözündə,
əqidəsində mükəmməl olan bir şəxs gözlərimiz önündə canlanır. Bu obraz sanki daşdan
yonulmuşdur. Burada pyedestal elementindən istifadə olunmuşdur. Daş pyedestal
elementi iri kəsiklərlə verilmişdir. Əsasən şairin portreti, papağı, üzü, çiynindəki
paltosu, əynindəki uzunqol köynəyi dəqiq işlənmişdir. Şair sanki qayaya söykənib,
cəsarətlə düşmənlərə, mənfur insanlara, bir sözlə həmişə məharətlə tənqidə tutduğu
dırnaqarası insanlara baxır. Fon bir səviyyədə yastılaşdırılmışdır. Rəssamın qalvanik
barelyeflərdə işlətdiyi texnikanı öyrənmək maraqlı olardı. Fikrimizcə o, əvvəlcə adi
taxta, və ya dikt üzərində gildən yaxmalarla gələcək barelyeflərinin eskizini işləyir.
Bundan sonra yenə də gildən dəqiqləşdirilmiş bir əsər yaradır. Yalnız əsərindən tam
arxayın olduqdan sonra ondan qəlib kimi istifadə edərək üzərinə əridilmiş mis qatışığını
tökür. Beləcə qabartmalar yaranır. Bizcə o, bu qabartmalardan sonra, mis quruduqdan
sonra, əsərdə dəqiqləşmələr aparır. Kəsici, döyücü alətlərlə əsəri dəqiqləşdirir və
tamamlayır. Qabartmaları bir qədər də dərinləşdirir, effektli edir. Lakin bu yalnız bizim
sadəcə olaraq əsərə baxdıqdan sonra gəldiyimiz qənaətdir. Bəlkə də rəssamın tam başqa
bir işləmə texnikası olmuşdur.
Rəssam Nəcəfqulu İsmayılovun “Fikrət Əmirov”a həsr etdiyi qalvanik barelyefə
nəzər salaq. Bu barelyef bizə üslub cəhətcə bir qədər rəssamın şair “Mirzə Ələkbər
Sabir”ə həsr etdiyi barelyefi, bir qədər isə “Xaqani və Nizaminin görüşü” barelyefini

115

xatırladır. “Mirzə Ələkbər Sabir” barelyefindən daş pyedestal, “Xaqani və Nizami
görüşü” barelyefindən isə ağac yarpaqları qabartmaları olan fon istifadə edilmişdir.
Fikrət Əmirova həsr olunmuş barelyef artıq adəti üzrə profildən deyil, demək olarki,
anfasdan döyülmüşdür. Bəstəkarın hansısa əsəri bəstələyərkən əllərinin quruluşu bir
qədər rəssamın “Üzeyir Hacıbəyov” un qalvanik barelyefini xatırladır. Portretdən əlavə
bəstəkarın çiyninə atılmış pencəyi, onun altından jileti və köynəyi xüsusi dəqiqliklə
işlənmişdir. Ola bilsin ki, rəssam fonun işlənməsində artıq söylədiyimiz kimi “Xaqani
və Nizaminin görüşü” əsərinin fon hissəsinin bir parçasından istifadə etmişdir. Lakin
pyedestal əlavə olaraq işlənmişdir. Sanki bəstəkar təbiət qoynundadır, ilham pərisi ona
qonaq gəlib və o, hansısa bir kiçik qayaya söykənərək xəyalən yeni əsərini bəstələyir.
Bəlkə də bu əsər bəstəkarın məşhur olan “Azərbaycan kapritçosu”dur. Bəstəkarın
portreti də çox maraqlı işlənmişdir. Göz yuvaları, burunun və burun yanı qırışların çox
şübhəsiz ki, bəstəkarın xarakterinin açılmasında mühüm rol oynadığından xüsusi diqqət
və zəhmətlə işlənmişdir.
Növbəti əsər rəssamın yaratdığı “Füzuli və Leyli-Məcnun” triptetidir. Üç
hissədən ibarət olan bu əsər orijinallığı ilə ilk baxışdan tamaşaçını özünə cəlb edir.
Mərkəzdə Məhəmməd Füzuli, sol tərəfdə Leyli və Məcnun, sağ tərəfdə isə Məcnun
Leylinin qəbri üstə təsvir edilmişdir. Mərkəzdə Məhəmməd Füzuli oturmuş şəkildə,
yanındakı kiçik stola söykənərək sol əlində Leyli və Məcnun əsərini tutaraq oxuyur.
Yuxarı sol küncdə bağlanmış pərdənin bir hissəsi, pərdənin üst hissəsində asılmış gecə
lampası, stolun üstündə kitab vardır. Əsərin sağ küncündə təsvir olunan palmalar
ərəbistan mənzərəsinə bir işarədir. Məhəmməd Füzuli evinin eyvanında əyləşmişdir,
bunu sağ küncdə görünən eyvanın bəzəkli kənar hissələri sübut edir. Triptetin sol
hissəsində Leyli və Məcnunun görüşü təsvir olunub. Sevgililər görüşərək söhbətləşirlər.
Fon hissədə saray sütunları görünür. Triptitin sağ küncündə isə artıq əsərin son hissəsi
təsvir olunmuşdur. Leylinin məzarı üstündə son nəfəsini verən Məcnun, onun qəbrini
qucaqlayaraq öz Leylisinə qovuşur. Əsərin fonunda yenə də palma ağacları yarpaqları
solmuş halda təsvir edilmişdir. Ümumiyyətlə, Nəcəfqulu İsmayılovun qalvanika
üslubunda triptet yaratmağı çox maraqlıdır. Rəssam öz təcrübəsinə arxalanaraq triptet
formalı əsərə də əl atmış və böyük uğur qazanmışdır.
Rəssam Nəcəfqulu İsmayılovun növbəti uğurlu qalvanik barelyefi “Nəsrəddin
Tusi” əsəridir. Ümumiyyətlə, rəssamın yaradıcılığına diqqət etdikcə onun tanınmış,
məşhur şəxsiyyətlərin portretlərinə, barelyeflərinə tez-tez müraciət etməsi açıq –aydın
görünür. “Nəsrəddin Tusi” əsəri də bu qəbildən olan əsərlərdəndir. Nəcəfqulunun dəstxətti ilk baxışdan bilinir. Bu kitab, şam və şamdan, kiçik və üzərinə uzun parça atılmış
stol, arxa fonda pərdə və düşüncəyə dalmış, kənara baxan əsərin qəhərmanı atributları –
Nəcəfqulu İsmayılovun demək olar ki, bütün bu tip əsərlərində müşahidə olunur.
“Nəsrəddin Tusi” əsəri də istisna deyildir. Başında Nizami obrazına xas çiyninə parçası
düşən əmmamə, bığ və saqqal, uzun əba və sairə atributlar bir qədər Nizami obrazını
xatırladır. Yalnız sifətin cizgiləri və əsərin sağ küncündə dayanan iri qlobus Nəsrəddin
Tusi obrazını Nizami obrazından ayırır. Stolun üstündə burulmuş kağızlar, əriyən və
yanmaqda davam edən şam, yerdə sol küncdə kitab üçün dayaq və onun üzərində kitab,
alimin sol əlində tutduğu yenə bir kitab və sairə əsərin qəhrəmanının məhz böyük alim
olduğundan xəbər verir. Rəssam bu atributlarla onun alim olduğunu vurğulamaq
istəmişdir. Zənnimizcə arxa fonda düsturları olan hansısa bir riyazi əməl pərdə əvəzinə
təsvir olunsa idi əsər daha uğurlu alınardır. Bəlkə də bu əsər məhz eskiz xarakterli
yaradıldığından rəssam hələ tam qərar çıxarmamışdır. Təəssüf ki, yaradıcılıqda bəzi
məqamlar vardır ki, onlar həmişəlik olaraq gizli qalır. Portretin xarakteri üzərində çox
çalışılıb. Qırışmış alın nə isə barədə diqqətlə düşünən, hansısa məsələnin həllini və ya
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kosmik fəzada baş verən prosesləri düşünməyə vadar edən şəxsin xarakterini açmaq
üçün istifadə olunmuşdur. Ümumiyyətlə rəssam parça elementinə çox yer verdiyindən
onun qırışlarından istifadə edərək obrazın xarakterini və ümumi olaraq əsərin əhvalruhiyyəsini tamamlayır. Həmçinin rəssam Nəcəfqulu İsmayılovun “Nəsrəddin Tusi”
əsərini uğurlu hesab etmək olar. Hiss olunur ki, rəssam bu əsər üzərində çox çalışmışdır.
Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev, Nəcəfqulu İsmayılovun son illərdə yaratdığı
qalvanoplastika və barelyeflərə öz fikrini bildirərək yazırdı: “Rəssamın son illər
yaradıcılığının əsas məhsulu olan barelyeflər və heykəltaraşlıq nümunələri onun
rəssamlıqda qazandığı nailiyyətlərindəndir, rəssam baryeleflərdə konkret və ciddi, kiçik
heykəlləri yaratmaqda məzəli və maraqlıdır”.
Rəssamın qalvanoplastika janrına müraciəti çoxsaxəli yaradıcılıq yollarında
atdığı müvəffəqiyyətli addımlar kimi təqdirəlayiqdir. Onun bu əsərləri öz orijinallığı və
süjet xəttinə görə müxtəlif sərgi salonlarında nümayiş etdirilmiş və geniş tamaşaçı
auditoriyasının hüsn-rəğbətini qazanmışdır.
Beləliklə, əməkdar incəsənət xadimi, rəssam Nəcəfqulu İsmayılov qalvanika
sahəsindəki yaradıcılığına nəzər saldıqda, rəssamlığın bütün janrlarında olduğu kim bu
janrda da qazandığı müvəffəqiyyətlərin şahidi olursan və təəssüf edirsən ki, rəssam bu
sahə ilə həyatının son illərində məşğul olmağa başlamışdır. Yaratdığı əsərlərin
uğurlarına baxdıqda isə sevinirsən, ona görə ki, heç olmazsa yaratdığı əsərlər bu gün də
yaşayır və gözləri oxşayır. Sənətşünsalıq elmləri doktoru P.Hacıyev 1982-ci ildə
Nəcəfqulu İsmayılovun Moskvada keçirilən fərdi sərgisinin təəssüratı ilı qazırdı: “Neçə
il əvvəl rəssamın əsərlərindən yazan müəlliflərdən biri haqlı olaraq göstərirdi ki, həyat
həqiqətlərinə sədaqət istər-istəməz janr müxtəlifliyinə gətirib çıxarmalıdır. Belə janr
təzəliyi rəssamın qalvanoplastikaya müraciətidir”.
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Резюме

Наджафкули Исмаилов жил и творил в течение 50-и лет прошлого столетия. В последние
годы своей творческой жизни мастер увлекался особым, трудным жанром искусства - гальваникой.
Интерес к этому жанру у художника возник не случайно. Это было неизбежно, ведь он испытал свои
силы почти во всех жанрах изобразительного искусства. Произведения мастера выполнены в виде
эскизов из глины и готовых барельефов, отлитых медью. Глядя на барельефы Наджафкули, узнаешь
знакомый нам стиль и направление мастера. Художник создал барельефы многих известных лиц
истории и искусства. Среди них особое место занимает барельеф «Встреча Низами и Хагани».
Историческая встреча этих двух известных поэтов изображена на лоне природы. Мастер искусно
подчеркнул характер этих людей на барельефе. Деятельность известного композитора Узеира
Гаджибекова, поэта Самед Вургуна, поэтессы и видного государственного деятеля Натаван стала для
Наджафкули вдохновением для создания барельефов этих знаменитых людей. Изображая людей
прошлого, Наджафкули не стремится по-новому создать их образ, напротив, он пытается сохранить их
такими, какими они есть в памяти зрителя, но внося свое, новое в виде мелких штрихов и деталей. В
этом и заключается талант и мастерство художника Наджафкули Исмаилова.
Ключевые слова: Наджафкули Исмаилов, художник, творчество
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Vuqar Abdullayev
Artist Nadjafgulu Ismayilov
Summary
The prominent artist Nadjafgulu Ismayilov lived and worked during 50 years of the past century. His
interest to galbanum made him create a lot of bas-relieves. His works are devoted to many famous people of
history and art. Among them we can see poets, composers, political leaders. The famous bas-relief “Meeting
of Nizami and Khaqani” takes significant place in Nadjafgulu’s activity. The bas-relief of this meet was made
close to nature and using delicate instruments. Nadjafqulu tries to build in the face of the audience the character of those men. Mirza Alekber Sabir, Uzeyir Hajibeyov, Natavan are the ones of not numerous people whom
Nadjafgulu devoted his bas-relieves. His works are made in the form of clay figures or bas-relieves cast by
copper. Nadjafgulu does not want to create new faces of the famous people. Otherwise, keeping old forms he
brings innovation to these faces. He does everything to keep historical faces and events in the memory of
people, interested in the history of Azeri people. This is what distinguishes him from other artists. He wants to
be remembered in this way.
Keywords: Nadjafgulu Ismayilov, artist, create
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NAXÇIVAN RƏSSAMLARININ TÜRKİYƏDƏ FƏALİYYƏTİ
İllər ötdükcə Azərbaycan incəsənətinin yeni naməlum səhifələri, həmçinin
Türkiyə ərazisində fəaliyyət göstərən rəssamlarımıza aid yeni-yeni faktlar aşkar
olmuşdur.
Bu baxımdan Naxçıvan torpağında doğulmuş, I Dünya müharibəsi zamanı
müxtəlif səbəblər üzündən Türkiyəyə köçmüş iki Şərurlu rəssamın həyat və
yaradıcılığını araşdırmağı lazım bilmişik.
Bunlar Şərurda doğulmuş, Türkiyədə İbrahim Safi olaraq tanınan məşhur rəssam
İbrahim Səfiyev və Əkbər Kazım Muğan adı ilə bilinən Əkbər Kazımbəyovdur.
Naxçıvan boyakarlıq məktəbinin başqa bir nümayəndəsi, rəssam İbrahim Şəfi
(əsl adı və soyadı İbrahim Qafar oğlu Şəfıyev, 1898 - Naxçıvan - 1983 – İstanbul). İlk
təhsilini Baş Noraşen (indiki Cəlilkənd) kənd məktəbində almış İbrahim, sonralar İrəvan
Müəllimlər Seminariyasmda oxumuşdur.
1924-1925-ci illərdə Atatürkün portretini çəkən ilk rəssamlardan olan İbrahim
Səfiyev (1898-1983), birinci dünya savaşından sonra Türkiyədə məskunlaşan naxçıvanlı
Azərbaycan rəssamıdır.
Türkiyədə İbrahim Safi olaraq tanınan İbrahim Səfiyev 1898-ci ildə Naxçıvanın
Şərur qəsəbəsində doğulmuşdur. İbrahim Səfiyev aşıq olan atasını üç yaşında ikən
itirmişdir. Uşaqlıq illəri çətinliklər içində keçən İbrahim, kiçik yaşlarından rəsmə həvəs
göstərmişdir,12 yaşında ikən «Araz balıqçıları» adlı ilk rəsmini çəkmişdir. 1920-ci ildə
Türkiyədə keçirilən Avropa rəssamları müsabiqəsinin mükafatını almışdır.
Bu həvəs onu Moskvadakı Rəssamlıq Universitetinə gətirdi. İmtahanları uğurla
verib, tələbə adını alan İbrahim, iki il burada oxuduqdan sonra Rusiyadakı 1917-ci il
inqilabi və s. hadisələrdən təsirlənərək təhsilini yarımçıq buraxıb Naxçıvana geri
qayıdır. Şərurda rəsm çəkərək çörək pulu qazanan İbrahim Səfiyev, I Dünya müharibəsi
illərində Zaqafqaziyadakı ordunun tərkibində Türkiyəyə gəlir və həyatının sonuna qədər
burada yaşayır.
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İstanbulda Sanayi Nefise Mektəbinə (Gözəl Sənətlər Akademiyası) daxil olan
İbrahim Səfiyev, 1923-cü ildə buradan məzun olur və Türkiyənin məşhur rəssamı
Namik İsmayılın emalatxanasında «Misafir Talebe» olaraq çalışır.
1924-cü ildən etibarən sərgilərdə iştirak etməyə başlayır. II dünya savaşının
başlanması ilə əsgərliyə çağrılan İbrahim, orduda qulluğunu tamamladıqdan sonra
həmişəlik İstanbulda məskunlaşaraq həyatını sənətə bağlayır. Türk rəsm sənəti tarixində
özünəməxsus tərzi ilə yer eləmiş rəssam, iki il Münhendə olmaqla bərabər, 11 il Avropa
ölkələrində yaşadı. Dövlət tərəfindən Roma və Vyanaya göndərilən rəssam, bu
ölkələrdə fərdi və qarışıq sərgilərdə iştirak edir. 1967-ci ilə qədər sadəcə Marsiliyada
səkkiz fərdi sərgi açmışdır.
Klassik rəsm üslub düşüncəsini dəyişdirərək Türk rəsminə yeni bir meyl gətirmiş
İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Namik İsmayıl, Feyhaman Duran və Hikmət Onat kimi
impressionist türk rəssamlarından ilham alaraq öz dəst xəttini yaratmışdır.
İlk rəsm təhsilini Rusiyada alan rəssam, güclü rəsmilə impressionizmin gətirdiyi
boya incəliyini qaynaşdırmışdır. Son dərəcə sağlam, həssas və lirik bir incəliyə sahib
çalışmalarında təbiəti müxtəlif cəhətləriylə təsvir edir və hər an dəyişən işığa və onun
əsasında günəşə könül vermişdir.
Rusiya Rəsm Akademiyasındakı ilk təhsil pilləsindən sonra Avropa və Türk
rəsminin təsiri altında qalanrəssamın yaradıcılığında rus impressionizminə verilən önəm
hiss olunur. Bu onun 1950-ci illərdən bu yana çox sayda açdığı sərgilərdə nümayiş
olunan əsərlərindəki seçdiyi üslubda, xüsusilə qalın rənglərə olan güclü meylində aşkar
olunur (4,50).
Rəssamın qalın rəng mozaikasından yoğrulmuş portretlərdə psixoloji məqamlar
çox güclüdür. Hiss və duyğuların çox güclü olduğu əsərlərdə biçim və rənglərdəki lirika
böyük ustalıqla vurğulanır. Əsərlərdəki təkrarsız kompozisiya biçimləri rəng həlli və
bədii şəhri də müxtəlif məziyyətləri aşkarlamağa xidmət edir.
Tabloların rəng həlli rəssamın keçirdiyi hiss duyğularının ünvanını dəqiq
şərtləndirir.
«Ən yaxşı müəllim təbiətdir, rəssamın müəllimi təbiətin içində var» - deyən
rəssamın əsərlərinin böyük bir hissəsinin mövzusunun təbiətdən alınması bir təsadüf
deyildir. Təbiətdə dəyişməyən və hər zaman insanın qəlbini xoş arzularla dolduran bir
şey varsa, o da ağaclardı, güllərdi və dağlardı. Bəlkə elə ona görə də İbrahim Səfiyev
natürmortlarında saysız gül, çiçək çəkmiş. Bu çiçəklərin rəngarəngliyi, parlaq boyaları
insanda ilıq, həzin xoş hisslər oyadır.
Bir çox rəngkarlıq lövhələrində rəngli cizgilərin qəribə ritmindən ortaya çıxan
romantik ovqat seyirçini ilk baxışdan özünə cəlb edir.
İbrahim Səfiyevi Türk təsviri sənətinin postimpresyonist janrına ən layiqli töhfə
verən sənətkarlardan hesab etmək olar. Yaradıcılığının ilk illərində Türk tarixinin şanlı
səhifələrinə müraciət edərək ulu öndər Mustafa Kamal Atatürkün portretini yaratmaqla
Türk tarixinin dolğun həyat və qəhrəmanları ilə yaşadan rəssam, Türk Dünyasının atası
Atatürkün rənglərdən «boylanan» obrazını yaratmağa nail olmuşdur. Bu portretdə bizə
özündə türk xalqının qəhrəmanlığını, şücaətini hifz edən şəxsiyyətin baxışları
yönəlməkdədir. Bu portretdə obrazın bədii kamilliyi ilə yanaşı, tarixi durumun
inandırıcı ifadəsi də diqqəti çəkir. Bir-birini təkrarlamayan saysız əsərlərində, həyatdan
aldığı ağır zərbələrlə əlaqəli əsərlərindəki rəng həlli sənətkarın keçirdiyi hiss duyğuların
ünvanını dəqiq şərtləndirir (4, 3).
İbrahim Səfiyevin əsərlərinin xronologiyası onun keçdiyi yoldur. Rəssamın
sənətdəki inkişafını, onun rəngkarlıq manerasını formalaşdıran mərhələləri ardıcıl
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izlədiyimiz zaman görə bilərik. O, işığın yardımı ilə obrazlarının simasında əsas olanı
vurğulamağa çalışmışdır.
Rəssam İbrahim Səfiyev sənətlə dolu ömrünü saysız hesabsız qiymətli əsərləri ilə
zənginləşdirmişdir. Bir sənətçi olaraq, məlum səbəblərdən çəkdiyi sıxıntılara
baxmayaraq, həyatını tamamən sənətə həsr etmiş, ara vermədən Türkiyədə müxtəlif
fərdi sərgilər açmışdır. İstər ifadədə, istərsə də biçimlərdə olsun Səfiyev, rəssamlığın
əsas qanunları içində güclü və mənimsənmiş bir realizmə hakimdir.
Əsərlərini bir-bir gözdən keçirdikdə, çalışma əsnasında meydana gələn davamlı
şəkildə yeni düşüncələr və görüntülər arasındakı bağlantı hiss olunmaqdadır.
Yaşadıqlarının sonunda ortaya çıxmış duyğusal biçimlər və ifadələr realist bir tərzdə
anladılan «İnsan» çox saylı əsərlərinin əsas mövzusudur (ill. 4,5).
Sənətçinin rəng koloriti əsasən canlı və parlaqdır. Xüsusilə 1960–70-ci illərdən
sonra işlənmiş rəsmlərində daha canlı və parlaq rəngə üstünlük verilmişdir. Canlı və
soyuq rənglərin əks etdirdiyi hərarət və işıq, bu rənglərə ağırlıq verən məna təzadı insanı
öz təsiri altına alır.
Sənətdə öz prinsipləri, mükəmməl biçimi olan sənətçinin son illərdəki əsərlərində
olan yeni xüsusiyyətlər çeşidli mövzularda meydana çıxır. 1975 – 80-ci illərdə İbrahim
Səfiyev görmə qabiliyyətini get-gedə itirir. 4 yanvar 1983-cü ildə Oda Kule iş
Mərkəzinin art salonunda açılan yüzüncü fərdi sərgisinin açılış axşamı böyük usta
həyata vida etmişdir.
Müxtəlif sənət cərəyanlarına, təzadlı rəssamlıq üslublarına yaxından bələd olan
İbrahim Şəfı yaradıcılığında realizmə üstünlük vermiş, dünya incəsənətinin mütərəqqi
ənənələrini davam etdirmişdir. Boyakarlığın müxtəlif janrlarında çoxlu tablo, o
cümlədən mənzərələr («Otel» parkı tərəfdən Bursa görünüşü», «Anadolu sahilinin
görünüşü», «Qarxana rayonu», «Sultaniyyə məsçidindən bir görünüş», «Mənzərə» və
s.), natürmortlar («Gül vazası», «Natürmort» və s.), portretlər («Qadın portreti»,
«Portret», «Qərəzli musiqiçi Hafızin portreti», «Zərrux xanımın portreti» və s.)
yaratmışdır. Bəzi mənzərə və natürmortların şux, şəffaf kaloriti, rənglərin oynaqlığı onu
fransız impressionistlərinə yaxınlaşdırır, impressionizmin naturaya gətirdiyi işığa,
parlaqlığa, kolorit gözəlliyinə aludəçiliyi göstərir («Burqaz adası tərəfdən Anadolu
sahillərinin görünüşü», «Bursa dağında düzənlik», «Bosfordan bir mənzərə», «Qış
mənzərəsi», «Anadolunun görünüşü» və s.) əsərlərində bir çox ölkələrə səfər
təəssüratları əksini tapmışdır. Türkiyədə, həmçinin Fransa, Avstriya, ABŞ, İsveçrə və s.
ölkələrdə fərdi sərgiləri nümayiş etdirilmişdir. Mənzərə, portret və natürmortlarından
ibarət bəzi əsərlərini Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı muzeyinə bağışlamış, bir
neçə əsəri 1989 ildə Bakıda keçirilən «Əzizim vətən yaxşı...» sərgisinin ekspozisiyasına
daxil edilmişdir. Əsərləri Türkiyədə və dünya muzeylərində, o cümlədən şəxsi
kolleksiyalarda, R.Mustafayev adına Azərbaycan İncəsənət Muzeyində saxlanılır.
Ustad rəssamın «dünyaya bir daha gəlsəm, yenə rəssam olmaq istərdim» sözləri,
sənətə bağlılığının həqiqi ifadəsidir.
Türkiyədə Əkbər Kazım Muğan olaraq tanınan Əkbər Kazımbəyov (1884-1972),
rəssam İbrahim Səfiyevin (İbrahim Safi) ana tərəfindən qohumudur. Naxçıvanın Şərur
qəsəbəsində soylu bir ailəyə mənsub olan Əkbər Kazımbəyov 1884-cü ildə dünyaya
gəlmişdir. Babası, 1820-1830-cu illərdə İrəvanın işğalı zamanı göstərdiyi şücaətinə
görə, Türk padşahı IV Muraddan bəylik rütbəsi almışdır, ana tərəfi isə Qacar
Xanədanından Xanlıq almışdır. Son xan olan Nəsrullah xan (Neso) (İhrahim Səfiyevin
dayısı), Şərurda 1920-21-ci illərdə ermənilər tərəfindən öldürülmüşdür.
Əkbər Kazımbəyov 1907-ci ildə İrəvanda gimnaziyanı bitirdikdən sonra ailəsi
tərəfindən ali təhsil almaq üçün Kiyevə göndərilir. Əvvəlcə Kiyevdə hüqüq fakültəsində
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oxuyan Əkbər, sonra Moskvada hüqüq təhsilini davam etdirir və Moskva
Universitetinin hüquq fakültəsini müvəfəqiyyətlə bitirir. Moskvada təhsil aldığı illərdə
Əkbəri Moskvanın intellektual həyat tərzi özünə cəlb edir. Sənət adamlarının toplandığı
yerlərə tez-tez gedərək bohem gənclərlə dostluq edir. Bu dostluq və sənətə olan maraq
Əkbərdə rəssam olmaq arzusu oyadır. Bu arzu onu, 1911-ci ildə Moskva Rəssamlıq
Akademiyasına aparır. İmtahan verərək rəsm bölümünə daxil olur. Özünü sənət
aləmində, fərqli bir dünyada dərk edən Əkbər, sənət dünyasına güclü bir addım atmış
olur.
Kazımir Maleviçin kafedra müdürü olduğu rəsm bölümündən 1915-ci ildə məzun
olan Əkbər, heykəl bölümündən də sertifikat alır. Sənət həyatına başlayan gən sənətçi
bir çox rəsm və heykəl əsərlərinə imzasını atır. Müəllimləri Əkbərin gələcəyini çox
parlaq görürdülər. Lakin həyatın amansız dalğaları Ə.Kazımbəyovu vətənindən çox
uzaqlara aparır. O da, İbrahim Səfiyev kimi I Dünya müharibəsi zamanı Zaqafqaziyada
döyüşən ordu ilə Türkiyəyə gedir. Əvvəlcə Qarsa, sonra Ərdahana gələn Əkbər
Kazımbəyov fərqli işlərlə məşğul olur. Belə ki, çar Rusiyası tərəfindən yüksək maaşla
Qarsda meşəbəyi vəzifəsinə təyin edilir. Çar Rusiyasının süqutundan sonra, Ərdəhanda
bir müddət yenə meşəbəyi işləyir. Sonra o zaman Türkiyədəki azərbayanlı mühacirlərə
yardım məqsədi ilə Ərdahanda Zeynalabdın Tağıyevin qurduğu «III Cəmiyyəti
Hayriye»de (Xeyriyə Cəmiyyəti) məntəqə müdiri olaraq işə alınır (5, 51).
1930-35-ci illər arasında o, Ərdəhan Bələdiyyə rəisi olmuşdur. 1935-36-cı illərdə
Qars Litseyində rəsm müəllimi olaraq çalışır. 1966-cı ilə qədər Ərdahanda əsasən arı
yetişdirməklə məşğul olur. Beləliklə, Əkbər Kazımbəyov sənət mühitindən ayrı düşür
və onun əsil ixtisasları (hüquqşünaslıq və rəssamlıq) haqqında ətrafındakı yaxın
insanların belə xəbəri olmur. Amma sənətə olan həvəsi və sevgisi onu boş zamanlarında
ailə üzvlərinin və ətrafındakı adamların portretlərini, mənzərə və natürmortlar çəkməyə
sövq edir.
Əkbər bəyin həyat yoldaşı Tuti xanımın valideynləri İranın Xoy şəhərindən
Ərdahana köçmüş Cənubi Azərbaycan mühacirlərindən idi. Tuti xanım Tiflisdə rusca
gimnaziya bitirməsinə baxmayaraq, son dərəcə dindar idi. Əkbər bəy hərdən rəsm və
heykəllə məşğul olduğu zaman, xanımı Tuti ona qarşı çıxaraq günah işlə məşğul olduğu
üçün fırçalarını qırarmış. Xanımından da dəstək görmədiyi üçün məyus olan Əkbər
Kazımbəyovun üzüntüsünü başa düşmək çətin deyil.
1966-cı ildə İstanbul Universitetinin Stomatoloji kafedrasında çalışan oğlu,
professor Nuri Muğanın yanına gələn Əkbər Kazımbəyov 84-85 yaşında ikən yavaşyavaş yenidən sənətlə məşğul olmağa başlayır. Əsasən həyatının son 3 ilində çəkdiyi
35-40 ədəd portret, mənzərə, natürmort və çoxfiqurlu kompozisiyalardan ibarət tablolar
rəssamın ölümündən 14 il sonra oğlu Nuri Muğanın təşəbbüsü ilə İstanbulda Pamuk
Bank Suadiye Sanat qalereyasında 4 aprel – 2 may 1986-cı ildə açılan sərgiyə ilk dəfə
təqdim edildi. Bu əsərlər, şübhəsiz, həsrət dolu duyğusal anlarda yaranmış əsərlərdir.
Fərqli ölçülərdəki tablolarda əsasən rus rəsm məkbətinin və təhsil aldığı illərdə Alman
məktəbinin istiqamətverici təsiri bariz şəkildə görünməkdədir.
Bu ilk və son sərgidə sərgilənən əsərlərdə bir həsrətin, bir üzüntünün, bir
peşmançılığın, yarımçıq qalmış bir simfoniyasının həzin akkordlarından süzülən
duyğular hakim idi.
Təxminən 50 il ara verdikdən sonra, 82 yaşında sənətə yenidən dönən Əkbər
Kazımbəyov molbertin önündə oturduğu zaman, sanki süküt altında qalan uzaq
xatirələrin dili açılırdı. Vaxt olurdu ki, yaddaşındakı istər fərəhli, istər küskün xatirələrin
həzin səsi gəlirdi pünhan-pünhan. Bu səs rəngli xətlərə çevrilərək kətana süzülürdü.
Gecələrin qaranlığından nəşəli-nəşəli ordan-burdan göz qırpan ulduzlar bu sıxıntını,
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həsrəti ondan uzaqlaşdırmağa yetmirdi. Sadəcə rəsm çəkdiyi zaman, bir anda gecələrin
tilsimi qırılırdı. Yaradıcılığa gedən yollar-cığırlar kətan üzərində gümüş kimi parlaşırdı,
bitib-tükənmək bilməyən rəngli xətlərə çevrilirdi. Gecələrin tənhalığında yaşlı gəlbindəki
həsrət dolu arzular kətan üzərində öz əksini tapırdı (3,4).
Oğlu Nuri Muğanın verdiyi məlumata görə, atası ölümündən bir gün öncə çox
sevdiyi dövlət adamı Adnan Menderesin 50x80 sm formatında kömürlə portretini
çəkmişdir.
Sərgidə nömayiş olunan əsərlərdən 15-20 ədədi oğlu Nuri bəyin evindədir.
Bir portret əsərini isə Nuri bəy, 1989-u ildə Bakıya gəldiyi zaman Azərbaycan
İncəsənət Muzeyinə hədiyyə etmişdir. «İnsan tipləri» adlı çoxfiqurlu və fiqurların
hamısı kişilərdən ibarət olan tablonun mərkəzində yerləşən surət, əsərin ana xəttini
təşkil edərək, bütün fiqurların üzlərindəki dalğınlığı, düşünjəni, şaşkınlığı özündə
jəmləşdirmişdir. Bu təsvirlərdə rəssam özünü əks etmişdir. Ortadakı daha gənc kişi
surəti gənlik illərini, kompozisiyanın önündə fikirlərə qərq olmuş, sanki düşünməkdən
yıpranmış surətdə isə yaşlı dönəmini göstərməyə çalışmışdır.
Diqqətlə baxdıqda bütün surətlərin üz cizgilərinin bir insana aid olduğunu başa
düşmək çox da çətin deyil. Tablonun real xətlərində sənətçi öz həyat hekayəsini
anlatmış və düşüncəli, qayğılı baxışları ilə tamaşaçını düşünməyə vadar etmişdi.
Həyatının bütün məqamlarının ağrı-acısını rənglərin vasitəsi ilə təqdim etmişdir. Soyuq
rənglərin hakim olduğu tabloda, rəssam rənglər vasitəsilə təkcə zahiri effekt
yaratmamış, eyni zamanda keyfiyyəti ifadəçiliyə çevirərək daxili mƏnanı tamamlamağa
çalışmışdır.
Zəif hissli, həzin duyğulu bir ömür sürmüş, hələ tələbəlik illərində sənətin bədii
məziyyətlərinə və dərinliklərinə yiyələnən rəssam, çox uzun illər aradan keçməsinə
baxmayaraq, yenidən əlinə fırça aldığı zaman, formanın plastik həlli, cizgilərin
dinamikliyinə xüsusi diqqət yetirmişdir.
Rəssamın əsərlərində zaman və məkan çərçivəli akademik bir üslub hakimdir.
Doğru əsasa bağlı realist düşüncəsində rəssam, əsərlərində öz daxili dünyasını böyük
ustalıqla ifadə etmişdir. Əsərlərini səciyyələndirən klassik irsdən gəlmə məziyyətlər
kompozisiya bitkinliyi, məna-məzmun dərinliyi, obrazın bədii həlli ilə diqqəti cəlb edir
(4, 4).
Yadına düşdükcə atası haqqındakı xatirələri danışan Nuri bəy, babası Cəlal bəyin
XX əsrin əvvəllərində Şərurda tikdirdiyi evin həyətində oğlu Kazım üçün emalatxana da
tikdirdiyini dedi. Bu ev indi Şərurda bir məktəb (Litsey) binasıdır.
Uzun illərdən sonra İstanbulda Karaköy Vapur İskelesində iki Şərurlu rəssam
təsadüfən görüşürlər. Biri-birlərindən xəbərsiz eyni ölkədə həyatlarını başa vurmaqda
olan iki dost, qohum, iki qərib yenidən qarşılaşırlar. Amma, bu qarşılaşma başqa bir
qarşılaşma idi. Doğma Şərurdan çox uzaqlarda… Vətən həsrəti, qohum-əqraba həsrəti,
dost həsrəti… bu görüşdə çox şey vardı… çox ortaq nöqtəsi vardı bu görüşün.
Ədəbiyyat:
1. Zamanov A., Nəcəfov M. Rəssam İbrahim Səfi // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəz., 1969, 15 mart.
2. «Əzizim Vətən yaxşı». Xaricdə yaşayan azərbaycanlı rəssamların əsərlərindən ibarət sərginin
kataloqu. – Bakı, 1989.
3. Mehdiyeva T.Ə. Qəribə taleli insan. // «Şərq Qapısı» qəz., Naxçıvan. 13 oktyabr, 2004, 5 s.
4. Mehdiyeva T.Ə. Şərurlu iki rəssamın Türkiyə həyatı. // «Qobustan», 2005, № 3. s. 49-51.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАХЧЫВАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ В ТУРЦИИ
Резюме
Статья посвящена творчеству Ибрагима Сафиева и Акпера Казымбекова – художников родом
из Нахичевани, которые в начале XX века жили и творили в Турции. Рассматривается творческий путь
талантливых художников, анализируются наиболее яркие портретные, пейзажные и сюжетные
композиции этих художников.
Ключевые слова: художник, живописец, импрессионист, портрет, натюрморт, пейзаж, родной
Шарур, Стамбул.
Ulker Veysalli
ACTIVITY OF NAKHCHIVAN’s ARTISTS IN TURKEY
Summary
Article is devoted creativity of Ibragim Safiev and Akper Kazimbekov – Nakhchivan’s artists whom
lived in Turkey in the beginning the XX-th centuries. The career of gifted artists is considered, the brightest
portrait, landscape and subject compositions Nakhchivan’s artists are analyzed.
Keywords: the artist, the painter, the impressionist, a portrait, a still-life, a landscape, native Sharur,
Istanbul.
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DİZAYN SƏNƏTİ VƏ UŞAQLARIN BƏDİİ-ESTETIK TƏFƏKKÜRÜNÜN
İNKİŞAFI İMKANLARI
İncəsənətin müxtəlif növ janrları, müxtəlif nəsildən olan insanların, o cümlədən
uşaqların və yeniyetmələrin bədiililik inkişafında mühüm rol oynamışdır. Əgər
görkəmli rəssamların, bəstəkarların və digər sənət adamlarının keçdiyi həyat yoluna
nəzər salsaq görərik ki, onlar sənət aləmində ilk uğurlu addımlarını məhz məktəbəqədər
dövrdə atmış,böyük sənətə gedən yolun cığırına düşmüşlər. Üç- beş yaşlarında çəkdikləri rəsmlərlə, qurduqları ev-eşikləri, bəstələdikləri musiqi nümunələri ilə böyük sənətkarların rəğbətini qazanan istedadlı uşaqlar heyrət və heyranlıqla qarşılanmışlar.
“Hər bir uşaq kəşf olunmamış dünyadır” deyənlər də haqlıdırlar. Doğrudan da
müxtəlif yaş dövrləini keçən uşaqların ətraf aləmə tələb və cəmiyyət hadisələrinə, ətrafda olan əşya və obyektlərə, insanların peşələrinə, özlərini necə aparmaqlarına xüsusi
maraq göstərmələri, onların incəsənət sahəsindəki mövzu, janr seçiminə də müsbət təsir
göstərir. Apardığımız müşahidələr göstərir ki, məktəbəqədər dövrdə uşaqların əli qələm,
karandaş tutduqları vaxtda, habelə ibtidai siniflərdə kiçikyaşlı məktəblilər ətraf aləmdə
gördükləri əşya və obyektlərin şəklini çəkməyə-rəsm işləməyə, onların formasını qurmağa daha çox meyl edirlər.
Uşaqlar erkən yaşlarından şəkil çəkməyə,plastilin və gildən fiqurlar düzəltməyə,
oxumağa ,oynamağa , musiqi alətlərində çalmağa başlayırlar. 1,5 yaşdan 3 yaşına qədər
olan dövrdə uşağın şəkil çəkməsi daha çox karandaşla oynamaqdır. 3-4 yaşında uşaq
əşyaların formasını, rəngini, böyüklüyünü və vəziyyətini daha tam və daha dəqiq verməyə başlayır. Əlbətdə, o, fiqurları çox adi şəkildə çəkir. Onun çəkdiyi şəkildə dərinlik
olmur, təsvirlər müstəvi şəkilində olur.
Uşaqlar şəkil çəkmək, yapmaq, opplekasiya ilə, əldədüzəllənmə oyuncaqlar
hazırlamaqla məşğul olarkən, xətlərin və rənglərin harmoniyasını başa düşməyi öyrənir,
gözəllik haqqında təsəvvür alırlar.
Sinif şəkilində istinad etdiyimiz bu fikirlərdə uşaqların bədii-estetik təfəkkürünün və bunun nəticəsi olan estetik fəaliyyətin müxtəlif cəhətləri əks olunmuşdur. İlk
baxışda elə təsəvvür yaranır ki, həmin fikirlərdə erkən yaşlarında, uşaqların rəsm qabiliyyətinin, təsviri fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətləri nəzərə çatdırılmışdır. Bu doğrudan da
belədir. Lakin uşaqların bədii fəaliyyətinin əsas cəhətləri kimi nəzərə catdırılan fikilərdə
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dizayn sənətinin ünsürləri də nəzərə çarpır. Çünki dizayn sənəti mahiyyətinə, əsas komponentlərinə görə təsviri incəsənətlə-təsviri fəaliyyətlə sıx bağlıdır.
Müxtəlif illərdə nəşr olunan ensiklopediyalarda, lüğət məlumat kitablarında
dizayn sənətinin mənası izah olunarkən, mənşəi “dizayn” ingilis sözündən olan bu
anlayışla bağlı lahiyələşdimək, çəkmək, plan layihə, rəsm, kompazisiya qumaq kimi
bacarıqlarının üzərində dayanılır. Həmçinin göstərilir ki, dizayn əşyaların layihələşdirilməsində insanın əmək, məişət və istirahət şəraitinin əlverilişliyini nəzərə almaqla,
əşyaların estetik cəhətdən harmoniyasını təmin edən fəaliyyət sahəsidir .
Bu tərifdən belə bir nəticəyə gəlmək olur ki , dizayn eyni zamanda sintetik (bir
neçə sənət sahəsini özündə birləşdirən) incəsənətin bir növü kimi qiymətləndiilməlidir.
İstər məktəbəqədər yaşlı uşaqların, istərsə də kiçik yaşlı məktəblilərin, yeniyetmələrin təsviri fəaliyyətində dizayn sənətinin ünsürlərinin nəzərə çarpması öz növbəsində belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, onlar planlaşdırma , lahiyələşdirmə, konstruksiya etmə, təsvirinin imkanlarına xüsusi diqqət yetirmə kimi bacarıq və kefiyyətlərlə, dizayn sənətinə olan maraq və meyllərini nümayiş etdirirlər. Daha aydın olmaq
üçün məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla apardığımız təcrübənin gedişinə diqqət edək:
Birinci mərhələ. Uşaqlara müxtəlif ölçülü tikinti materialları müxtəlif olçülü,
müxtəlif rəngli, kiçik taxta lövhələr, ağac,gül-çiçək müqəvvaları, bəzəkvurma üçün əlverişli materiallar verilir.
İkinci mərhələ. Uşaqlara tapşırıq veilir ki, onlar həmin materiallardan istifadə
edərək insanların həyatı , məişəti üçün lazım olan yerlərin maketini hazırlasınlar.
Üçüncü mərhələ. Hazır olan işləri üşaqlar özləri qiymətləndirsinlər.
Üç mərhələdən ibarət olan həmin təçrübə maraqlı nəticələrə gəlməyə ,fikir və
mülahizələr irəli süməyə əsas verdi. Belə ki, təçrübədə iştirak edən 10 nəfər uşaqdan 3-ü
bir otaqlı mənzilin, 4 nəfəri iki otaqlı mənzilin maketini qurdu. Təcrübədə iştirak edən
üşaqlardan 3 nəfəri isə oyun meydançasını yaratmağa üstünlük verdi.
Uşaqladan 5 nəfəri mənzilə girişin yolunu xususi lövhələrlə göstərmiş və yolun
kənarına güllər, yaşıl kollar əkmişlər.
Mənzil quran uşaqlardan 2 nəfəri isə nədənsə bu cəhətə fikir verməmişlər.
Maraqlı cəhət budur ki,təcrübədə iştirak edən uşaqlar dizayn ünsürləri ilə başa
gələn bu işləri düzgün qiymətləndirdilər və unudulan cəhətləri də qeyd etdilər.
Uşaqların qısa lakin mühüm əhəmiyyət kəsb edən cavablarından belə məlum
olur ki, onlar tikilən evlərin daha gözəl olmasını, qapı və pəncərələrin rəngbərəng
naxışlarla bəzədilməsinə, mənzilə giriş yollarının nəzərə çarpmasına xususi səy göstərmiş, öz “əsərlərində” dizayn ünsürlərinin tətbiqinə nail olmuşlar.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, istər məktəbəqədər, istərsə də kiçik məktəbyaşı
dövründə uşaqların bu cür işlərinə biganə qalanlar, onları adi uşaq məşğuliyyətinin
nəticələri kimi qiymətləndirənlər də var. Bizə elə gəlir ki, problemə bu cür yanaşılmasına haqq qazandırmaq olmaz. Çünki,uşaqların erkən yaşlarından yaradıcılığa meyl
etmələri öz növbəsində bədii təfəkkürün yaradıcılığa yaradıcılıq məhsullarına çevrilən
nəticələri kimi qiymətləndiilməlidir.
Uşaqların əl işləri, o cümlədən dizayn sənəti sahəsindəki əl işləri xüsusi diqqət
və qayğı obyektinə çevrilməlidir. Belə bir cəhəti də unutmaq olmaz ki,uşaqlar həmin
işləri müstəqil yerinə yetiirlər. Mövzu, məzmun,forma,vasitə cəhətdən ahəngdarlıq
yaradan işlərə uşaqlar xüsusi diqqət yetirirlərsə, deməli uşaq düşüncəsi, uşaq təfəkkürü
yaradıcı mahiyyət kəsb edir.
Dizayn sənəti istər-istəməz uşaqları müxtəlif növ incəsənət sahəsi ilə, o cümlədən təsviri incəsənətin müxtəlif növləri ilə daha yaxından tanış olmaq zərurətini qarşıya
qoyur.
İncəsənət əsərləri ilə tanışlıq, yaxından ünsiyyət uşaqların təfəkkür qavrayış,
təxəyyül və yaddaşını inkişaf etdirir, duyğu və hiss üzvlərinə müsbət təsir göstərir.
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Unutmaq olmaz ki, bədii yaradıcılığın bütün növlərində milli xüsusiyyətlər əsas yerdə
dayanır və bu fakt elmi araşdırmalara aparan tədqiqatçıların nəzər-diqqətini daima cəlb
etmişdi. Məs.adətən, memar zamanın is təyinə cavab verən tikili və yaxud ansambl
ucaldarkən, rəssam möhtəşəm bir sənət əsəri yaradarkən,dünya şöhrətli bir xalçanın
eskizini verən rəssam eyni zamanda onların bədii surətini,milliliyini işləmiş olur.
Problemlə əlaqədar uşaqlara izah etmək lazimdır ki, əgər ölkəmizin təbii gözəlliyini dağlar, çaylar, göllər, meşələr, ətraf mühit müəyyənləşdirirsə , insan əliylə yaradılan gözəlliklər – şəhərlər, qəsəbələr, rayonlar, kəndlər, parklar, xiyabanlar, abidələr
xalqın mədəni səviyyəsini əks elətdirir. İncəsənətin gündəlik həyatda və istehsalatda,
sənayedəki yeri haqqında söhbət aparılarsa o halda incəsənətin bir qolu olan memarlıqdan 20 –ci illırin əvvəllərində formalaşmağa başlayan dizayndan danışmamaq mümkün
deyil. Dizayn müasir cəmiyyətin mürəkkəb fəaliyyətinə uyğun olaraq maddi mühitin
məqsədəuyğun qurulması, zövqlə hazırlanması üçün nümunə layihələr hazırlayan bir
sənət növüdür.
Uşaqların bədii-estetk tərbiyəsi,onların bədii təfəkkür fəaliyyətinin inkişafını diqqət mərkəzində saxlayan mütəxəssis pedaqoqlar unutmamalıdırlar ki, dizayn sənəti və
onun əsas vəzifəsi əşyanın funksiyası, onun məqsədəuyğun emal üsulları və bədii əşya
mühitinə rahatlıq, əlverişlilik və gözəllik yaradır.
Məhz bu baxımdan xalqımızın gələcəyi olan uşaqların gənc nəslin şüurunda, təfəkküründə dizaynm sənəti ilə bağlı bilgiləri möhkəmləndirmək, daha da genişləndirmək zəruridir. Bunun üçün mötəbər elmi mənbələrə istinad etmək, bu prosesdə respublikamızda nəşr olunan məqalələrlə, vəsaitlərlə, habelə xarici ixtisas ədəbiyyatından
tərcümə edilmiş nümunələrlə tanış olmaq, problemin elmi-pedaqoji təminatına şərait yaratmaq təxirəsalınmaz vəzifələrdən sayılmalıdır.
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Sənətşünaslığın üç əsas bölməsinin birini təşkil edən bədii tənqidin qarşısında
duran vəzifələri anlayan sənətşünas, əslində incəsənət əsərinin birinci şərhçisidir. Əsəri
şərh edərkən, tənqidçi onun cəmiyyətlə əlaqəsini yaradır, əsərə yeni həyat verir – əsası
odur ki, əsərdə obyektiv əhəmiyyətə malik olanı nəzərdən qaçırmayasan. Bunun üçün
tənqidçiyə erudisiya və müəyyən biliklərə malik olmaqdan başqa, intuisiya, öncə forma
hissi, bədii dilə həssaslıq lazımdır.
Tənqidçinin ədəbi bacarığı da böyük əhəmiyyətə malikdir. Dilin ədəbi üslubunun
rolu, ancaq o əsas götürülə bilər. Tənqidçinin vəzifəsi – plastik surəti ifadə edən söz
surətini yaratmaqdır və bu mənada tənqidçinin yaradıcılığı rəssamın yaradıcılığına
uyğun olub bədii yaradıcılığın bir sahəsi kimi çıxış edir.
Müxtəlif avtoritetlərə istinad edən incəsənət tarixçisindən fərqli olaraq, tənqidçinin verdiyi qiymətlərin əsasında subyektivlik, onun yaradıcı “Mən”i durur. Tənqidçinin incəsənət tarixi üçün rolu müsbətdir, belə ki, onun əsasında estetik, keyfiyyət
başlanğıcı durur. Tənqidçinin əsas vəzifəsi – incəsənət əsərinə düzgün keyfiyyət qiyməti
verməkdir. Bədii tənqid o yerdə mövcuddur ki, orada qiymətləndirmə estetik dəyərlərdən istifadə edir və ancaq keyfiyyət qiyməti prizmasından tarixi, ictimai, dini və digər
amillər nəzərdən keçirilir. Tənqid elmi nə əvəz edir, nə də onunla üst-üstə düşür – bu,
xüsusi söz yaradıcılığıdır, janrdır.
İncəsənətin bədii tənqid sahəsinin mahir bilicilərindən biri də Azərbaycanın
görkəmli sənətşünas-alimi professor Mürsəl Nəcəfov idi. Onun sənətşünaslıq elminin bu
sahəsindəki araşdırmaları bu gün də öz aktuallığını itirməyiblər.
XX əsrin 70-ci illərinin boyakarlıq sahəsində yaradılmış əsərləri nəzərdən keçirən
alim, tematik tablolarda “nağılçılıqdan” uzaqlaşma, obrazlı ifadə vasitələrinin köməyi
ilə surətlərin daxili aləminin üzə çıxarılması meyllərini vurğulayırdı. Müasirlərinin bu
kimi təqdirəlayiq keyfiyyətlərinə nüfuz etmə cəhdi son dövrdə yaradılmış boyakarlıq
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əsərlərində açıq-aydın müşahidə edən M. Nəcəfov, bu tendensiyaya üstünlük verən rəssamların kompozisiyalarında və surətlərin şərhində təkrarçılıqla üzləşdiklərini bildirirdi.
Bunun nəticəsi kimi, sərgilərdə dəstə-dəstə dayanıb (ya əyləşib), bir işlə məşğul olmayıb sifətlərdən ibarət çoxfiqurlu kompozisiyalara rast gəlinirdi. Üstəlik bəzi əsərlərdə
surətlər qəsdən kobud görkəmə salınırdı. Peşəkar sənətkarlıq vərdişləri surət primitivliyi
ilə əvəz olunurdu. Sənətşünas-alim “yenilik” nişanəsi kimi qələmə verilən kobudluğu və
primitivliyi rəssamın yaradıcılıq təcrübəsinin “yoxsulluğunun” ört-basdır etməsi kimi
qiymətləndirirdi. Bəzən adlı-sanlı qadınların portret təsvirlərində onların əmək fəaliyyətinə işarə edən “kişisayağı” cizgilərə üstünlük verilməsinə təəssüflə yanaşırdı.
M.Nəcəfov təsviri sənətin müxtəlif növləri arasında əlaqə problemlərini araşdırarkən, incəsənətin hər bir növünün xüsusiyyətini ansamblda nəzərə almağa üstünlük
verirdi və incəsənətimizdə yer alan bu halı müsbət hesab edirdi, çünki incəsənətin bütün
növləri bu və ya digər formada bir-biri ilə əlaqəlidir. Belə ki, sənətşünas-alimin apardığı
araşdırmalara əsasən gəldiyi qənaət ondan ibarət idi ki, rəssamlar şahidi olduqları
əlamətdar hadisələri konkret süjetli kompozisiyalarda tapan və bu hadisələrin bədii traktovkasında monumental-dekorativ ifadə vasitələrinə əl atır, dəzgah və monumental formaların qarşılıqlı təsiri əsasında yeni forma axtarışı aparırlar. Bu axtarışların nəticəsidir
ki, tematik əsərlər yalnız muzey və sərgi ekspozisiyasında asılıb qalmır, mədəni-maarif
ocaqlarının, müəssisə və idarələrinin interyer və eksteryer tərtibatında özünə yer tapmaq
imkanı qazanırdılar.
Rəssamlarımızın müraciət etdiyi monumentallıq və dekorativliyi mənzərə janrında da sezən M.Nəcəfov, bunu ilk növbədə onların müraciət etdiyi mənzərə motivləri
ilə əlaqələndirirdi. Bu da, ən əsası “Sənaye mənzərələri” adlandırılan yeni tipli təsvirlərin çoxluğu ilə bağlı idi. Sovetlər dönəmində sosialist quruculuğunun nailiyyətlərini
bildirən əzəmətli qurğuların, zavod və fabriklərin, yeni neft yataqlarının, “polad adamların” təsvirlərində rəssamlar dövrün nəbzini tutmağa çalışırdılar. Beləliklə, sənətşünasalim Abşeronun, “Neft daşları”nın və bir də Xəzərin neft adalarının zahirən cazibədar
olmayan mənzərələrini tərənnüm edən rəssamlarımızın əsərlərini boyakarlıq sənətimizdə “Sənaye janrının” yeni mərhələsi kimi qiymətləndirirdi.
“Sənaye mənzərələri” ilə yanaşı həmin illər Azərbaycan təbiətinin poetik təsvirini
verən ənənəvi mənzərə janrı da inkişafını davam etdirmişdir. Naxçıvanın və Qarabağın,
Qubanın və Kürdüstanın, Abşeronun və Lənkəranın xarakterik təbiəti, mənzərəçi
rəssamlarımızdan S.Bəhlulzadənin, N.Əbdürrəhmanovun, R.Babayevin, E.Rzaquluyevin, T.Nərimanbəyovun, F.Xəlilovun, A.Cəfərovun, K.Xanlarovun və b. tablolarinda öz əksini tapmışdır. Bu mənzərələrdə təbiət motivlərinin, bir qayda olaraq, bədii
metafora formasında təsvirə alınmasını qeyd edən M.Nəcəfov, rəssamların naturaya aludəçilik kimi deyil, poetik ruh və harmoniya, dekorativlik və emosionallıq keyfiyyətlər
kimi xarakterizə edirdi.
Portret janrında rəssamların sayının artmasını fərəhləndirici hal kimi qiymətləndirən professor M.Nəcəfov, eyni zamanda onların bir çoxunun kompozisiya və obraz
həlli baxımından bir-birini təkrar etməsini tənqid edir. Qeyd edir ki, “rəssamlar obrazın
mənəvi aləminə nüfuz etmək əvəzinə, qəhrəmanın əmək fəaliyyətini əyani göstərən
atributlara aludə olurlar” (1, s.3). Bəzi portretlərdə süni pafos, qeyri səmimi ifadə və
hətta, kobudluq nişanələri görən sənətşünas, bu səbəbdən yeni portretlərinin çoxunun
bir dəfə sərgidə göstərildikdən sonra muzeylərin ekspozisiyasında nümayiş etdirmirlər,
onların fondlarında – “ehtiyat anbarlarında” gizlədirlər.
M.Nəcəfov Azərbaycan boyakarlığında silsilə əsərlər olan “diptix” və “triptix”
formalarına meylin artmasına müsbət yanaşırdı, çünki hərtərəfli düşünülmüş “triptix”
ciddi bir mövzunun həlli üçün daha geniş imkan açırdı. İki-üç hissədən ibarət olan bu
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əsərlərdə mövzu bir vəhdət halında qavransa da ayrı-ayrı hissələr özlüyündə müstəqil
bədii əsərlərin tələblərinə cavab verir. Sənətşünas-alimin bəyənmədiyi o idi ki, son
dövrün triptixləri əksər hallarda bu anlayışı ancaq kəmiyyət baxımından doğruldurdular.
Boyakarlıqda milli ənənəyə münasibət problemi də M.Nəcəfovun hər zaman
diqqət mərkəzində idi.
İncəsənətin vacib problemlərindən biri olan milliliyik, çox incə və mürəkkəb bir
məsələdir, ancaq bir şeyi qeyd etmək vacibdir: əsl milli cəhətlər formada ifadə olunan
zahiri xüsusiyyətlər olmayıb, hər şeydən əvvəl özünəməxsus bədii düşüncə tipini ifadə
edərək strukturda, xarakterdə, obrazların daxili quruluşunda, kompozisiya tipində,
bütövlükdə obrazlar sistemində təzahür edir. “Daxili yaddaş” və ya “qan yaddaşı”
anlayışı bununla bağlıdır.
Ənənə müəyyən millətin bütövlükdə götürülmüş incəsənət tarixi kimi. Ənənə,
tarixən təşəkkül tapmış bədii təcrübənin toplanması, mənimsənilməsi, ötürülməsi və inkişaf etdirilməsi prosesi kimi. Ənənə, təkcə üslub yaxınlaşması kimi yox, həm də dünyanı qavramağın sabit mexanizmi kimi müəyyən oluna bilər. Bu təkcə forma qohumluğu deyil, daha çox prinsip qohumluğunu, ayrı-ayrı elementləri deyil, onların əlaqə sisteminin qohumluğunu nəzərdə tutur. “Daxili yaddaş”, “mədəni yaddaş” anlayışlarının
mədəniyyətin gizli, daxili mənası kimi. “Bədii etnik yaddaş” – özündə əsrlərlə yaradılmış təcrübəni, xalqın səciyyəvi mənəvi keyfiyyətlərini, ona məxsus assosiativ əlaqəni,
məcazlar mexanizmlərini musiqidə melodik düzümü təsviri rəng seçimində meyllərini
cəm edir.
Beləliklə, M.Nəcəfov rəssamların orta əsrlərdə geniş vüsət almış miniatür
sənətimizdən gəlmə təsvir formalarına meylini dəstəkləyirdi. Bu həvəsin bəhrəsi daha
çox M.Abdullayevin, N.Əbdürrəhmanovun, T.Nərimanbəyovun, A.Cəfərovun, O.Sadıxzadənin, H.Haqverdiyevin, T.Sadıxzadənin və başqalarının təcrübəsində açıq-aydın
görünürdü. Lakin miniatürlərdən gəlmə şərti formalarını iki-üç metrlik ltana köçürən
rəssamları qınağa çəkən M.Nəcəfov, ənənəyə belə formada münasibətin yaxşı nəticə
vermədiyini vurğulayırdı.
M.Nəcəfov obrazların bilərəkdən kobud görkəmə salınması və təsvir vasitələrinin
arxaikləşdirilməsi hallarına qarşı da etiraz edirdi. Bəzən surətlərin arxaik şəkildə
alınmasını “yenilik” xarakterində aparılan yaradıcılıq axtarışı kimi qələmə verənləri
tənqid atəşinə tutan sənətşünas-alim, “yeniliyi” bədən hissələrinin qeyri mütənasibliyində, predmetlərdə və mənzərə təsvirlərində perspektivin baş-ayaq verilməsində, forma
komponentlərinin əyri-üyrü, sınıq-sökük göstərilməsində görən rəssamları pisləyirdi.
İncəsənətimizin təbliğatı ilə təkcə yazıları, elmi-tədqiqatları, dövri mətbuatda
çıxışları ilə kifayətlənməyən professor M.Nəcəfov, bu sahədə olan nailiyyətlərin təbliği
ilə əlaqədar olan tədbirlərin də aktiv təşkilatçısı idi. Məlumdur ki, estetik tərbiyə işində
sənət əsərlərindən səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə hər il onlarla bədii sərgi açılırdı.
Respublika Mədəniyyət Nazirliyi, Rəssamlar İttifaqı, digər idarə və müəssisələr
tərəfindən təşkil edilən sərgilərə minlərlə adam tamaşa edirdi. Muzeylərimizdə və sərgi
salonlarımızda incəsənətin ayrı-ayrı növləri və janrları üzrə sərgilər tez-tez təşkil
edilirdi. Bundan əlavə, xarici ölkələrdə dostluq və mədəni əlaqə cəmiyyətinin təşəbbüsü
ilə keçirilən fərdi sərgilər də ənənə şəklini almışdır. Rəssamlarımızın əsərlərindən ibarət
sərgilər vaxtaşırı respublikamızdan kənarda nümayiş etdirilirdilər.
M.Nəcəfov dəfələrlə qardaş respublikalarının paytaxtlarında rəssamlarımızın
əsərlərindən ibarət bir neçə fərdi sərginin açılışında, o cümlədən Moskvada, Kiyevdə,
Frunzedə (indiki Bişkek), iştirak etmişdi. Bu faktlar onu göstərir ki, respublikamızda
böyük sərgilərlə yanaşı, fərdi sərgilərin təşkilinə də diqqət artmışdır ki, bu da özlüyündə
həm tamaşaçılar, həm də rəssamlar üçün çox faydalı tədbirlər idi.
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Fərdi sərgilərin təşkilinə gəldikdə isə, M.Nəcəfov rəssamın retrospektiv fərdi
sərgisini yazıçının külliyyatı ilə bərabər tuturdu. Necə ki, bütün əsərlərini toplayıb
külliyyat şəklində çap etdirmək hamıya müyəssər olmur, çünki bu hüquq, bir qayda
olaraq, ancaq böyük, görkəmli yazıçı qazanır, eyni ilə rəssamların hamısı da fərdi sərgi
ortaya çıxara bilməz. Bu hüququ qazanmaq üçün zamanın imtahanından çıxmaq
gərəkdir. Odur ki, Rəssamlar İttifaqının yaradıcılıq bölmələri fərdi sərgilərin təşkilində
prinsipial mövqe tutmalı, hansısa bir rəssamın qaralama rəsmlərindən tutmuş son
işlərinə qədər hər nəyi varsa hamısını xalqa göstərməklə, özü də bir çox hallarda zəif
şəkilləri göstərməklə tamaşaçının zövqünü korlamağa yol verməməlidir. Sənətşünasın
fikrincə, bölmələr, İttifaqın rəhbərliyi fərdi sərgilərin təşkilinə ancaq yubileylərlə
əlaqədar deyil, rəssamın yaradıcılıq kollektivində tutduğu mövqe ilə, onun sənətinin
keyfiyyəti ilə əlaqədar olaraq yol verməlidirlər.
Ümumiyyətlə, professor M.Nəcəfovu rəngkarlıqla bağlı bir çox problemlər
narahat edirdi. Bunlardan biri də rəssamların boyakarlığa meyl tendensiyası idi. Söz yox
ki, yağlı boya, yaxud tempera texnikasında boyakar rəssamlarla yanaşı, qrafika üzrə
mütəxəssis də, monumental dekorativ sənət ustası da, hətta heykəltəraş da əsər yarada
bilər və bu həvəsi zəiflətməyə heç kəsin səlahiyyəti çatmır. Lakin bir şərtlə: əsasən
plakat və ya qravür, teatr və kino tərtibatı, keramika və s. sahələrində işləyən rəssam
gərək tematik tablo, portret və ya mənzərə janrlarında əsər yaratmağa asanlıqla başa
gələn və asan yolla da rəssama şöhrət gətirən bir iş kimi baxmasın. Nəticədə Moskvada,
Sankt-Peterburqda, Bakıda dekorativ sənətlər (metal, keramika, sənaye qrafikası, dizayn
və s.) üzrə ixtisas qazanmış rəssamlar sənaye müəssisələrində (suvenir fabrikində, şüşə,
çini və ya fayans zavodunda, ipək fabrikində və s.) işləyib məhsul nümunəsi yaratmaq
əvəzinə, bədii fondun sifarişlərinə əsasən tematik şəkillər, portretlər, mənzərələr
çəkirlər. M.Nəcəfovu daha çox narahat edən belə rəssamların çox zaman keyfiyyətsiz
şəkillər çəkib yayması idi. Üstəlik bunlara dövlət sifarişlərinə əsasən respublika sərgiləri
üçün boyakarlıq əsərləri işləmək tapşırılırdı.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, belə bir tendensiya təkcə Azərbaycana xas
deyildi. RSFSR-də monumental sənət sahəsinə güclü axın Bədii fondun sifarişinə
əsasən ictimai binaların divarlarının tərtibatı ilə əlaqədar idi. Məlumdur ki, sərgiyə
tematik şəkil və ya portret çəkmək asan iş deyil, həm də onun qəbul olunmağı da sual
altındadır. Kafelərin, restoranların, vağzalların, zavodların, şəhər və kənd klublarının
divarlarına salınmış mozaika və freskalar istər-istəməz qəbul olunacaq.
Azərbaycanda belə bir güclü axına boyakarlıq sahəsində rastlaşan M.Nəcəfov,
onun təsviri sənətimizin, xüsusən boyakarlığımızın inkişafına zərər gətirdiyini bildirərək
onun qarşını almağa çağırır, hər kəsin hansı sənətə yiyələnibsə, elə o sənət sahəsində
fəaliyyət göstərməyin yaxşılığını bildirirdi.
Bu bir həqiqətdir ki, sənət əsərlərinin ideya-bədii keyfiyyəti sənətkarın istedadından, bilik və bacarığından və nəhayət öz yaradıcılıq işinə münasibətindən asılıdır. Elə
tematik şəkillər, portretlər və mənzərələr uzun illər muzey ekspozisiyasında, qalereyada
yaşayır ki, onların yaradıcıları sənətə, sənətkarlığa ciddi münasibət bəsləsinlər, əsərlərinin məzmunu və forma komponentləri ətrafında düşünüb daşınırlar. Bəzi rəssamlar
isə məhz sərgidə iştirak etmək xatirinə səviyyəsiz portret, yaxud mənzərə işləyib zorla
onu sərgiyə qəbul etdirməyə çalışırdılar. Düzü, bunun da öz səbəbi var idi. Axı bir neçə
dəfə belə sərgilərdə iştirak etməyən rəssam yaradıcılıq ittifaqından kənarda qala bilərdi.
Digər tərəfdən, zəif əsərlər tez bir zamanda unudulurdu. İncəsənət muzeyinin və şəkil
qalereyasının anbarlarında belə “birdəfəlik” şəkillər saysız-hesabsızdır. M.Nəcəfov günahı, bir tərəfdən, rəssamın özündə, ikinci tərəfdən onun “əsərini” qəbul edib, qonorarını artıqlaması ilə ödəyən sərgi komitələri və ekspertlər komissiyasında görürdü. Uzun
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illər sərgi komitələrinin fəaliyyətini izləyən professor M.Nəcəfov, qətiyyətlə bildirirdi
ki, sərgi komitələrinin tərkibi çox vaxt düzgün müəyyən edilmir, rəssamların müqavilə
əsasında təqdim etdikləri əsərlərə tələbkarlıq lazımi səviyyədə deyil.
M.Nəcəfov sərgi komitələrindən əsərləri tələbkarlıqla seçib qiymətləndirilməsini
istəyirdi. Bu tədbir rəssamları kamil əsərlər yaratmağa sövq edər, kollektivdə əsil
yaradıcılıq yarışı keçirməyə imkan verə bilərdi.
Sərgi komitələrinin tərkibinin çox olması və əsasən rəssamlardan ibarət olması da
sənətşünas-alimi narahat edirdi. Onun fikrincə əsərə ən düzgün qiyməti nəzəriyyəçi verməli idi.
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Наджафова в области изобразительного искусства Азербайджана. В статье рассматриваются
проблемы, существующие в изобразительном искусстве Азербайджана II половины XX века, некогда
волнующие ученого, а также пути их разрешения, предлагаемые искусствоведом.
Ключевые слова: искусствовед, художественная критика, гармония, изобразительное
искусство, портрет, искусственный пафос, поэтический дух, художественный фонд.
Parvana Aliyeva
Professor M. Najafov-the author of broadcasts about Azerbaijan art
Summary
The article is dedicated to the study of scientific heritage of the outstanding Azerbaijan art scientist,
professor Mursal Najafov whose creative activity didn’t limit itself to numerous articles, sketches, reviews etc.
M. Najafov was the author of 250 scenarios for a broadcast “University of Culture of the Radio” with total
volume of 100 p.sh. , which were put on the air at the end of the 50-es – early 60-es if the past century and
were aimed at elucidative activity in the field of art.
Keywords: art scientist, scenario writer, professional teacher, propaganda of art, cultural heritage,
urgent problems, aesthetic training of the society, scientist-patriot.

Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 30.09.2010
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 08.10.2010
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 24.11.2010
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun
(və ya üzvünün) adı: kulturologiya üzrə elmlər doktoru, professor İ.Hüseynov
ADMİU-nun Elmi Şurasının 01 dekabr 2010-cu il tarixli 3 saylı iclas protokolunun qərarı ilə çap
olunur.

132

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Elmi-nəzəri məcmuə
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,
XX buraxılış, Bakı, 2010
МИР КУЛЬТУРЫ
Научно-теоретический сборник
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств,
ХХ выпуск, Баку, 2010
THE WORLD OF CULTURE
Scientific-theoretical bulletin
Azerbaijan State University of Culture and Art, ХХ edition, Baku, 2010

MUSİQİ

SƏNƏTİ

UOT 78. 08: 801. 81
Iradə Köçərli
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetinin dosenti,
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
AZ – 1065, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 9
E-mail: azad.mamedov@ibar.az
OZAN-AŞIQ SƏNƏTİNDƏ TEATR ÜNSÜRLƏRİ
Aşıq sənətində ritual əsasların axtarışları mədəniyyətin ən erkən qatlarının
öyrənilməsi üçün çox vacib amildir və universal bir meyardır. Təsadüfi deyildir ki,
kökləri azərbaycan xalqının tarixi yaddaşının dərinliklərində itib-batan ozan-aşıq
yaradıcılığı ibtidai yaşayış sisteminin ayrılmaz hissəsi olmuşdur. Bunu sübut edən bir
çox amillər, elmi fikirlər mövcuddur. Rəqs, musiqi və poeziyanın mərasim
sinkretizmindən yarandığını təsdiq edən nəzəriyyə kifayət qədərdir. Bunlar görkəmli
alimlər A.N.Veselovski, Y.M.Meletinski və bir çox başqalarının elmi əsərlərində öz
əksini tapan fikirlərdir. Bu əsərlərdə incəsənətin yaranması, onun mənşəyi magiya
(ovsunçuluq) mərasimləri ilə əlaqələndirilir. Ümumiyyətlə, demək olar ki, hər bir
musiqili “ifadənin” rituala, həyat tərzinə, hətta ictimai birliyin mədəniyyətinə aid
edilməsi fikri üstünlük təşkil edir.
Aşıq yaradıcılığına ibtidai folklor mədəniyyəti baxımından – burada özünü
göstərən ilkin folklor elementlərinin öyrənilməsi baxımından yanaşsaq, ilk baxışdan
görərik ki, aşıq ifası özü — folklor hadisəsidir və sintez aşıq ifaçılığının məhz bu
keyfiyyəti ilə müəyyənləşdirilir. Sənətşünaslıq elmində belə bir elmi konsepsiya daha
çox yayılmışdır ki, mərasimlər — teatral xasiyyətə malikdir. Mərasimlər özündə teatr
tamaşalarının yaranışının ilkin toxumlarını daşıyır. Alimlərin fikrinə görə, teatr
sənətinin əsasları mərasimlərin, eyni zamanda, xalq oyunlarının sinkretik birliyində
yaranmış və təsdiq olunmuşdur. Beləliklə, teatrlılığın ilk toxumları məhz ritualdan
cücərmişdir və, ümumiyyətlə, xalq mədəniyyəti çərçivəsində gedən bədii yaradıcılıq
əsrlər uzunu rituallarla, bayramlarla, oyunlarda öz əksini tapan hadisələrlə sıx bağlı
şəkildə mövcud olmuşdur.
Ibtidai incəsənətdə sinkretizmin əsasında duran cəhətlərdən biri ondan ibarətdir
ki, bu zaman həm yaradıcılıq prosesi, həm də, qavrama prosesi eyni vaxtda baş verir. Bu
mənada artıq qəbul olunmuş fikirlərdən misallar gətirmək mümkündür: “Mərasim
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keçirən real insanların əvəzinə Dövrənin mərkəzinə aktyor (aşıq—İ.K.) daxil olanda əvvəlcə hekayətçi, dastançı, təqlidçı, sonralar isə mərasim tamaşası teatr tamaşası ilə
əvəz olunanda - tamaşaçıların davranışı, onların psixologiyası az dəyişmişdi, onlar
əvvəlkitək özlərini iştirakçı kimi hiss etmək istəyirdilər.”(1)
Epos aşığın ifasında, ilk növbədə, “oynanılır”. Bu zaman intonasiya etmənin
xüsusiyyətləri xüsusi olaraq böyük məna daşıyır. Məhz səsin intonasiya cəhətdən fərqli
incəliklərə, ayrı-ayrı nüanslara düzgün bölünməsi və bütün bunlara riayət edilməsi
dastanın bütün dramaturji əsasının dinləyiciyə çatdırılmasına kömək edir. Aşıq yalnız öz
şəxsi ifaçılıq fəaliyyəti daxilində fərdidir. Bütün qalanlarında isə aşıq sənəti tipikdir.
Dediyimizə arxalanaraq qeyd edə bilərik ki, aşıq yaradıcılığında bütün obrazlar sistemi
tipolojidir. Aşıq fərdlər deyil, tiplər “yaradır”. Bu baxımdan, xalq teatrı ilə paralellər
aparmaq maraqlı olardı. Beləki, xalq teatrında Kosa, Keçəl, Xan və bir sıra başqa
obrazlar çox məşhurdur. Aşıq sənətinə xas olan obrazları da bir qədər özünəməxus
personajlara, “maska”lara bənzətmək olar. Bu obrazlar öz səviyyəsində stabildir,
“kanonlaşmışdır.” Hər bir personajın öz qrimi, öz kostyumu vardır. Teatral təsirin daha
bir qanunauyğunluğunu da yada salmaq yerinə düşərdi: bu personajlar müəyyən bir
situasiyanın işarəsinə çevrilirdilər və tamaşaçılar tərəfindən onlara müəyyən reaksiya
yaranırdı. Qeyd edək ki, bu obrazların əksəriyyəti real həyatla bağlı olaraq yaranmışdır.
Bu baxımdan personajların reallığa bağlılığı xüsusiyyətini də qeyd etmək çox vacibdir
və bu isə sənətin umümi göstəriciləri sırasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Aşıqların xalq teatrı “aktyor”unun səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə ümumi cəhətləri
çoxdur. Aşıq dastan ifaçısı, hekayətçi, müğənni, rəqqas və s. funksiyaları sintezləşdirmişdir. Azərbaycan aşıqlarının bu sintetik fəaliyyətində fərqli cəhətlərdən biri də
dinləyici və aşıq münasibətləridir. Hər bir tamaşanın ayrılmaz atributlarından biri dinləyici auditoriyası aşıqları çox asanlıqla qəbul edir və onlarla sıx ünsiyyət yarada
bilir. Dinləyicilərin həssaslığı, səmimiliyi, emosional qavrama tərzi aşıq ifasının vacib
və əhəmiyyət kəsb edən bir ünsürünə çevrilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, dinləyicilər musiqi əsərini dinləyərkən (xüsusilə, dastan ifası zamanı) xüsusi olaraq aktivdir,
özlərini kənar seyrçi kimi deyil, bütün baş verənlərin – oyun-tamaşanın iştirakçısı kimi
hiss edirlər. “Aşıqlar toyda, şənlikdə, bayramlarda haqq aşıqlarının düzüb qoşduqları
mahnıları oxuyur, onların sərgüzəştlərini danışırlar. Aşığa qulaq asmaq üçün hamı –
qoca, cavan, kişi, qadın toplaşır, böyük maraqla onu dinləyirlər. Əgər ifaçı aşıq haqq
aşığının bir mahnısını, dastanını təhrif eləsə, onu lənətləyib məclisdən qovurlar.”(2)
Göründüyü kimi, aşıq sənətində teatrallıq üzvi xasiyyət daşıyır. O, aşıq sənətinin ayrıayrı komponentlərinin cəmlənməsi prosesi ilə paralel şəkildə yaranmışdır. Teatrallılıq
bu prosesə sintetik birlik hüququnda daxil olmuşdur.
Nəzəri sənətşünaslıq elmində bədii xalq yaradıcılığının ən müxtəlif növləri
daxilində teatrallılıq haqqında kifayət qədər böyük material toplanmışdır. Başqa bir tərəfdən, teatrallılıq özü toplu, sintetik anlamdır. Bura musiqi, rəqs, “səhnə”, plastika,
ədəbi janrlar daxildir. “Teatral sənət hər bir yerdə və çox qədim zamanlardan mövcuddur. Aktyorluq, tamaşalara meyllilik bütün uşaqlara xas olduğu kimi, uşaqlıq dövründə
bütün xalqlara da xasdır. Bir şəkildən başqa şəklə düşmək — artıq aktyorluq deməkdir,
hər yerdə o ritual ünsürdən yaranırdı — teatrallaşmış mərasimlər və adətlərdən, teatral
elementlərlə dolu olan dini yürüşlərdən, dini səhnələrdən yaranırdı. Zamanla hər bir
mərasim ritualı bol folklorla təchiz olunurdu, hansı ilə ki, hər bir xalq çox zəngindir, və
tədricən teatral tamaşaya çevrilirdi.”(3)
Aşıq sənətinin teatrallığı parodiyalar, muxtəlif xalq tamaşaları ilə sıx bağlıdır.
Məsələn: Türk Kölgə teatrı Karagözlə bağlıdır. (turk Karagözünün adı bir ehtimala
görə, Karaquz adından—vəzir Səlahəddinin adından yaranmışdır. Bununla yanaşı, Ka-
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ragöz adının və kölgə teatrının yaranması haqqında başqa ehtimallar da mövcuddur).
Maraqlıdır ki, ərəb kukla teatrı da Karagöz adıyla adlandırılır və onun yaranması türk
teatrı ilə əlaqələndirilir. Karagöz kölgə teatrının, ümumiyyətlə, bütün Şərq dünyasında
teatr sənətinin yaranmasında böyük rolu olmuşdur. Azərbaycan ərazisində də geniş
yayılmış və çox məşhur olan müxtəlif teatrlaşmış tamaşalar məlumdur. Aşıq
yaradıcılığının ayrılmaz atributlarından olan “Qaravəlli” tamaşaları da Qaragöz teatrı ilə
yanaşı addımlamışdır. Aşıqlar öz səyyar “teatr truppası” – qaravəlli aktyorları,
balabançıları və s. ilə birlikdə el-el, oba-oba gəzmiş, öz dastan-tamaşalarını “oynamışlar”. Aşıq və balabançının zarafatyana, komik atmaca-dialoqları da hamıya yaxşı
tanışdır. Aşıq məclis-mərasimləri isə həmişə teatral xasiyyət daşımışdır (başlanğıc,
gedişat və sonluq-qapanış). Eyni zamanda, “Maral oyunu”, “Kilim arası” kimi tamaşalar
kölgə teatrının bir qolu kimi milli kukla teatr ənənələrini özündə yaşatmışdır.
Sintetizm prinsipləri bir sıra müxtəlif növ yarış formalarında da özünü çox aydın
şəkildə biruzə verir. “Zorxana” oyun-tamaşaları, hərbə-zorba, deyişmələr bu sıradandır.
Ilk növbədə onu qeyd edək ki, döyüş motivinin özü ritual xarakter daşımışdır və bütün
Türk dünyasında bu mövzu çox məşhur olmuşdur: mahnı, rəqs yarışları, güc nümayiş
etdirən müxtəlif döyüşlər, hərbi oyunlar və s. “Dədə Qorqud” eposunun simvolik
poetikasını yada salmaq yerinə düşərdi. Beləki, bu dastanda döyüş səhnələrinin təsviri
olduqca boldur və onlar xüsusi bir semantik dolğunluğa, mənaya malikdirlər. T. Məmmədov “Koroğlu” dastanını şərh edərək yazır: “qədim janr-forma olan “hərbə-zorba”
oyuna bənzəyir... oyunun şərtləri qabaqcadan kəsilmişdir (teatrlaşma elementləri)...
aşıq, bilərək ki, şərti olaraq ya Koroğlu, ya da oğlu rolunu ifa edəcək, praktiki surətdə
həmin keyfiyyəti realizə edir.”(4) Deyişmələr “iri həcmli, kütləvi və gərgin dramatik
xarakterli tamaşalar idi. Belə deyişmələrdə ikidən iyirmi birə qədər görkəmli, şöhrətli
aşıqlar iştirak iştirak edirdilər. Əvvəlcədən aşıqlar arasında birincilik üstündə şərtləşmələr aparılırdı”.(5) Qeyd edək ki, deyişmələr üç hissədən ibarət bir quruluşa malik
tamaşa şəklində tərtib edilirdi. Birinci hissədə hərbə-zorbalar oxunurdu. Bu hissə qiriş
xasiyyəti daşıyırdı və iştirakçılar bir-birinə psixoloji təsir göstərməyə çalışırdılar. Ikinci
hissədə aşıqların hər biri sənətkarlıq məharətini nümayiş etdirir, birincilik hüququnu
əldə etməyə çalıışırlar. “Burada emosionallıq, bədiilik ağılla, idrakla üzvi şəkildə” birləşir. Üçüncü hissədə isə qıfılbənd, tapmacalardan istifadə olunur. Nəticədə qalib müəyyən olunur. Saatlarla sürən bütün deyişmə boyu tamaşaçı-dinləyicilər maraqla və gərgin
halda hadisələri izləyirlər.
Fikirlərimizi yekunlaşdıraraq deyə bilərik ki, aşıq sənəti epik sənətdir, dastan
yaradıcılığıdır, hekayətçilikdir, nəqldir. Aşıq sazın siminə toxunarkən hamı bayram
ovqatına bürünür. Aşığın ən yüksək “notu” həmişə bayram əhval-ruhiyyəlidir (muğam
ifaçılarından fərqli olaraq). Hətta, əgər bayramı xrestomatik anlam baxımından çıxış etsək, adi günlərdən fərqli olan və sevinc, xoşbəxtlik hissləri, təntənə ilə dolu olan bir
vaxt kəsiyi olaraq qəbul etsək, aşıq yaradıcılığını bu şadyanalıqdan ayrı təsəvvür etmək
mümkün deyil. Doğrudan da, aşıqlar toy-düyünlərin, digər mərasim və bayramların
mütləq iştirakçıları olmuş, insanlarda maksimal dərəcədə sevinc və bayram başlanğıcını
məhz onlar təmin etmişlər.
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Ирада Кочарли
Элементы театрализованности в искусстве озан-ашыгов
Резюме
В статье рассматривается теория изучения ритуальных основ в ашыгском творчестве. Автор
констатирует, что достаточно много теорий, подтвердающие рождение танца, музыки и поэзии из
обрядогого синкретизма. В искусстве ашыгов (особенно в дастанном творчестве) ярко проявляется
принципы театральности и синтетизма в формах – дейишме, хербе-зорба, а также, в комических
сценках, как «Каравелли».
Ключевые слова: Веселовский, Мелетинский, хербе-зорба, дейишме
Irada Kocharly
Elements of theatre in ozan-ashygs art
Summary
The theory of the study of ritual bases in ashyg creation is considered in the artikle. The author
ascertains that, there are many theories belonging to outstanding scientists which confirm the birth of the
danse, musik and poetry from ritual syncretism. Principles of synthetizm and theatricality in form deyishma,
harba-zorba, as well as in comic sketches as “Caravelli” are manifested in dastan creation of ashigs.
Key words: Veselovski, Meletinski, herbe-zorba, deyishme, “Caravelli”.
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Hər bir xalqın formalaşması və inkişafında milli-mədəni dəyərlərin, musiqinin,
incəsənətin rolu böyükdür. Azərbaycan xalqı da öz musiqi mədəniyyəti ilə daim
seçilmiş, xalq mahnıları və bəstəkar əsərləri ilə dünya xalqları sırasında özünəlayiq yer
tutmuşdur.
Milli musiqimizin əsasını əsrlərin süzgəcindən süzülüb-gələn ağılar, oxşamalar,
anaların körpələri üçün sevə-sevə oxuduqları laylalar, el havaları, xalq mahnıları,
gözəlləmələr təşkil edir. Azərbaycan milli musiqi xəzinəsinin əlçatmaz, əsrarəngiz incilərindən biri, bəlkə də, birincisi muğamlar və xalq mahnılarıdır. Milli musiqinin inkişafında ifaçılıq sənəti, xüsusilə də, vokal ifaçılığı və xanəndəlik xüsusi yer tutur.
Azərbaycan vokal sənətinin yaranması, formalaşması və inkişaf etməsində
Şuşanın musiqi məktəblərinin rolu danılmazdır. Bu sənətin qorunub-saxlanması və
təşəkkül tapmasında Cabbar Qaryağdıoğlu və Bülbül kimi sənətkarların müstəsna
xidmətləri olmuşdur.
Azərbaycan xalq musiqisinin geniş yayılmış sahələrindən biri də xanəndəlik
sənətidir. Milli xanəndəlik sənətinin formalaşmasında Şuşa musiqi məktəblərinin böyük
rolu olmuşdur. Milli musiqimizin əsasını təşkil edən muğamların inkişaf etdirilməsi və
zənginləşdirilməsində Qarabağ musiqiçiləri böyük xidmətlər göstərmiş, bu ecazkar
sənətin bugünədək gəlib-çıxmasına müvəffəq olmuşlar. Şuşa musiqi məktəblərinin
yetirmələri olan klassik sənətkarlar məlahətli səsləri, gözəl ifaları ilə nəinki Qafqazda,
eləcə də Orta Asiyada, Yaxın və Orta Şərqdə məşhur olmuş, möhtəşəm muğam ifaçılığı
məktəbi yaratmışlar.
XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq xalq musiqisinin inkişaf etdirilməsi
məqsədilə Şuşada musiqi məclisləri yaradılmış, milli musiqimiz məhdud məclis, toy və
şənlik çərçivəsindən çıxaraq teatr və konsert salonlarına yol tapmışdır.
Azərbaycan milli muğamını yaşadan və dünya xalqlarına sevdirən xanəndələrin
yetişməsində Şuşa musiqi məktəblərinin xüsusi rolu olmuşdur. Artıq XX əsrin
əvvəllərindən başlayaraq Şuşadakı musiqi məclislərində və məktəblərində formalaşan
xanəndələrin səsi dünyanın bir çox ölkələrindən gəlirdi. Bu məktəblərdə əsl sənətkarlıq
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dərsi alan xanəndələr xalq mahnıları və muğamlarımızın inkişaf etdirilməsində əvəzsiz
xidmətlər göstərmişlər.
Belə məktəblərdən biri Xarrat Qulunun musiqi məktəbi idi. XIX əsrin tanınmış
musiqişünası, Şərq muğamlarının kamil bilicisi, şair Xarrat Qulu Məhəmməd oğlu
Yusifinin Şuşada yaratdığı bu məktəb dinə xidmət məqsədilə açılmışdı. Bura məlahətli
və gözəl səsi olan gənclər cəlb edilir, onlara dini mərasimlərin, xüsusilə də, məhərrəm
ayında keçirilən şəbih təziyəsinin keçirilməsi qaydaları öyrədilirdi. Eyni zamanda Şərq
musiqisinin əsasları - muğam və el havalarının düzgün ifa qaydaları tədris edilirdi.
Belə yığıncaqlar az sonra sırf musiqi məclislərinə çevrilərək çalğı musiqisinin,
xanəndəlik və vokal sənətinin inkişafında böyük rol oynamışdır. Hacı Hüsü, Məşədi İsi,
Qaraçı Əsəd, Şahsənəm oğlu Dəli İsmayıl, Şahnaz Abbas, Əbdülbaği Zülalov,
Sadıqcan, Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçi oğlu Məhəmməd kimi ustad sənətkarların
yetişməsində bu məktəbin böyük rolu olmuşdur. Bu sənətkarlar nəinki Qarabağda, eləcə
də bütün Qafqazda, hətta İranda da xalq qarşısında çıxış edərək Azərbaycan muğamının
təbliğində böyük xidmətlər göstərmişlər. Təsadüfi deyil ki, Şərq muğamına böyük
maraq göstərən Avropa ölkələrində onların əksəriyyətinin qrammafon valları buraxılmış
və yayılmışdır.
1883-cü ildə Xarrat Qulu vəfat etdikdən sonra o vaxtlar Şuşada xəlifə
vəzifəsində çalışan və dini işlərə nəzarət edən «Kor Xəlifə» ləqəbi ilə tanınmış Molla
Əli Molla Kəlbəli oğlu dini xarakterli musiqi məktəbi yaradır. Burda dini elmlər geniş
tədris olunmaqla yanaşı, həm də dinləyicilərə Şərq şairləri və mütəfəkkirlərinin əsərləri,
klassik muğamlar, onların ifa qaydaları, xanəndəlik sənətinin incəlikləri, musiqi
nəzəriyyəsi və praktikası, tar, kamança və digər musiqi alətlərində çalmaq da
öyrədilirdi. Məktəbin şagirdləri kamil musiqişünas kimi formalaşdırılır, ədəbiyyatçı
kimi yetişirdilər. Həmçinin klassik musiqi əhali arasında geniş təbliğ olunurdu.
Məktəbdə tez-tez poeziya və muğam müsabiqələri keçirilir, istedadlı gənclər üzə
çıxarılır, onlara həvəsləndirici mükafatlar da verilirdi. Məktəbdə təhsil alan gənclər xalq
və şəbih tamaşalarında fəal iştirak edir, xüsusilə, məhərrəmlik ayında tədbirlərin təsirli
keçməsinə çalışırdılar.
On il fəaliyyət göstərən bu məktəb nəinki Qarabağda, eləcə də qonşu vilayətlərdə
və İranda da tanınmışdı. Bu təhsil ocağı Qarabağın mədəni inkişafına böyük təsir
göstərmiş, neçə-neçə ustad sənətkarın yetişməsində müstəsna rol oynamışdır. Şuşanın
Zaqafqaziyanın musiqi mərkəzinə çevrilməsində, vokal sənətinin və çalğı musiqisinin
tərəqqisində Kor Xəlifənin məktəbinin böyük xidməti olmuşdur. Məhz bu məktəbin
fəaliyyəti Azərbaycan musiqisinin inkişafına təkan vermiş, milli musiqi tarixinə onlarla
musiqi xadimini bəxş etmişdir. 1883-cü ildə Molla Əli vəfat etdikdən sonra məktəb
sahibsiz qalmış və az sonra bağlanmışdır.
1883-cü ildə Xarrat Qulu vəfat etdikdən sonra Kor Xəlifənin məktəbi fəaliyyət
göstərsə də, sırf sənətkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə məşğul olan bir təsisata ehtiyac
duyulurdu. Bu vəzifəni musiqişünas-alim Mir Möhsün Nəvvab yerinə yetirdi. O, Xarrat
Qulu məktəbinin yetirməsi olan muğam ustası Hacı Hüsünün yaxından köməkliyi ilə bir
musiqi ocağı – «Xanəndələr məclisi» yaratmaqla yeni xanəndələr nəslinin yetişməsinə
təkan verdi. Məclsiin əsas məqsədi xanəndəliyi xalq arasında geniş yaymaq və daha da
inkişaf etdirmək idi. Bəzən «Xanəndələr ittifaqı» adlandırılan bu məclis uzun illər
Şuşada musiqi məktəbi rolunu da oynamışdı. Məclisdə mütəmadi olaraq musiqi, muğam
müsabiqələri keçirilir, gənc istedadlar üzə çıxarılırdı. Azərbaycan musiqisinin və
xanəndəliyin inkişafında böyük rol oynamış Məşədi İsi, Keştazlı Həşim, Şahsənəm oğlu
Dəli İsmayıl, Malıbəyli Cümşüd, Şahnaz Abbas, Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçi oğlu
Məhəmməd, Malıbəyli Həmid, Xanlıq Şükür, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, İslam
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Abdullayev kimi sənətkarlar bu məclisin yetirmələri, eyni zamanda fəal üzvləri
olmuşlar.
«Xanəndələr məclisi» Azərbaycan musiqisinin və muğam sənətinin inkişafında
mühüm rol oynamışdır.
Qeyd edək ki, Şuşada fəaliyyət göstərmiş musiqi məktəblərinin hamısı dini
xarakter daşısa da, burda, əsasən, milli musiqinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Əsasən, xalq mahnıları və muğamların qorunub-saxlanmasında Şuşa məktəblərinin rolu
danılmazdır.
Belə məktəblərdən biri də XIX əsrin sonlarında yaradılmış Molla İbrahimin
musiqi məktəbi idi. Burda təlim fars dilində keçilirdi. Məktəbə 10-12 yaşlarında gözəl
səsi, poeziyaya həvəsi olan oğlan uşaqları
cəlb olunurdu. Bunlar gələcəkdə
məhərrəmlik təziyələrində kişi və qadın, qız rollarını ifa etmək üçün yüksək səs
tembrinə malik istedadlı uşaqlar idilər. Məktəbdə klassik muğam dəstgahları, onların
nəzəriyyəsi, quruluşu, tərkibi, ifası, həmçinin ərəb, fars, türk dilləri, dini mərasimlər,
şəbihgərdanlıq tədris olunur, şagirdlərə Hafiz, Nizami Gəncəvi, Sədi Şirazi, Ömər
Xəyyam, Məhəmməd Füzuli, Qasım bəy Zakir, Seyid Əzim Şirvani, Mirzə Ələsgər
Növrəs, Abdulla bəy Asi, Məşədi Əyyub Baki, Tofiq Fikrət kimi Şərq şairlərinin
qəzəlləri öyrədilirdi.
Bununla belə, əsas diqqət dini misteriyalar – şəbih üçün müğənnilərin yetişməsinə yönəlirdi. Şagirdlərə burunda və boğazda oxumaq qadağan edilirdi, çünki bu, xoşagəlməz hal hesab olunurdu.
Qarabağın bir çox musiqi xadimləri, muğam ustaları, o cümlədən, Mehralı oğlu
Bahadur, Bülbül və başqa sənətkarlar ilk musiqi təhsillərini Molla İbrahimin məktəbində almışdılar. Məktəb XX əsrin ikinci onilliyinin sonlarınadək fəaliyyətini davam
etdirmişdi.
Azərbaycan musiqi sənətinin beşiyi Qarabağ, Zaqafqaziyanın konservatoriyası
isə həmişə Şuşa olmuşdur. Ümumiyyətlə, Şuşa milli musiqimizin formalaşması baxımındın zəngin təbii imkanlara malik bir şəhər olmaqla Azərbaycana Üzeyir bəy
Hacıbəyov, Soltan Hacıbəyov, Niyazi, Bülbül, Rəşid Behbudov, Fikrət Əmirov, Süleyman Ələsgərov, Vasif Adıgözəlov kimi böyük sənətkarlar vermiş, muğam sənətinin inkişafında müstəsna rol oynamışdır.
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Гюлага Зейналов
Исполнительские школы Шуши
Резюме
Одно из основных направлений народной исполнительской музыки азербайджанского народа
является деятельность народных певцов-ханенде. Формирование национальных школ ханенде,
определяющая роль принадлежит карабахским ханенде. В этой связи можно отметить, что одно из
первых школ ханенде была основана Харат Гулу. Эта школа выдвинула таких мастеров народного
исполнительского искусства, как Гаджи Гуси, Садыгджан, Джаббар Гарягди и т. д.
После смерти Харата Гулу в 1883 году деятельность этой школы была продолжена Мола Али
Халифой - известным в народе своим прозвищем «Кор (слепой) Халифа».
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В ряду выдвиженцев этой школы можно называть Кештазлы Гашима, Ханлыг Шукюр, Ислама
Абдуллаева и т д. В этих школах обучение велось на персидском языке. Начинающие ханенде
обучались стихам (газели) Хафиса, Хайяма, Физули и т.д. Резюмируя вышесказанное, можно сказать,
что Шуша как породившая таких славных сыновей азербайджанского искусства, как Узеира
Галджибекова, Солтана Гаджибекова, Ниязи, Рашида Бехбудова, является колыбелью
азербайджанской культуры.
Ключевые слова: народная исполнительская музыка, азербайджанская культура, ханенде,
Харат Гулу, Гаджи Гуси, Садыгджан, Джаббар Гарягди
Gulaqa Zeynalov
Performing schools Shushi
Summary
One of the main direction in folk music of Azerbaijan people is activity of folk singer –khanende. In
formation of national school of khanende head role belong to Shusha khanende. According to it, it can be
noted, one of the first khanende school was found by Kharat Gulu/. This school presented immortal folk singer as Gadji Gusi, Sadigjan, Gabbar Khariyagdi, i.e.
After death of Kharrat Gulu in 1883, activity of this school was continued by Molla Ali Khalifa who
was popular amid people by his nickname Khor(bleed) Khalifa.
Amid other representative of this school it can be call Kheshtazli Ghashim, Khanligue Shukur, Islam
Abdullayev, i.e. Process of teaching in that school was in phasing language. Beginning khanende was taught
verse (gazel) of Khafis, Khayam, Fizuli, i.e. Resumpting all upper said it can be noted, that Shusha, gifted
world prominent master of art as U. Ghadjibecov, S.Ghadgibekov, Niyazi. Bulbul, Rashid Bekhbudov and
other, is the cradle of Azerbaijan culture.
Key words: National performing music, the Azerbaijan culture, khanende, Kharrat Gulu, Gadji Gusi, Sadigjan, Gabbar Khariyagdi
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КОНЦЕРТИНО ДЛЯ КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА И.ГАДЖИБЕКОВА
Концертино – произведение, сочиненное в 1972 году. Это дипломная работа
молодого композитора. Через год после консерваторского исполнения оно было
представлено на музыкальном фестивале стран Азии и Африки в Алма-Ате в 1973
году, а затем, через 2 года, прозвучало на «Закавказской музыкальной весне» в
Тбилиси. В «Концертино» И.Гаджибеков возрождает традиции ансамблевооркестровой музыки 17-18 вв. кончерто-гроссо. Это форма концертной музыки
доклассического периода, родоначальником которой являлся Алессандро
Страделла (1642-1682), автор нескольких опер, большого количества кантат,
неаполитанских увертюр, мотетов и мадригалов. «Кончерто-гроссо» - это «большой концерт» для ансамбля смычковых и чембало (иногда органа). Концертино –
малый ансамбль; в качестве «группового концертанта» он участвует в состязании
solo и tutti. Музыка кончерто – гроссо звучит «пластами», то многослойными и
плотными, то легкими и прозрачными. Тембровые и регистровые контрасты
создают эффект приподнятости и праздничности. Количество частей колеблется
от 5-6 до 3х. Характер кончерто – гроссо большей частью виртуозный. Формы и
принципы композиции в кончерто – гроссо разнообразны: здесь встречаются
полифонические и токкатные формы, свободные построения, музыка разработочного характера, лирические страницы. Лучшие образцы кончерто гроссо мы наблюдаем у Корелли (1653-1713) и Вивальди (1678-1741). Двенадцать Кореллиевских кончерто гроссо написанных в 1712 году, представляют собой совершенные
образцы жанра; это концерты da chiesa, предназначенные для исполнения в
церковных стенах, и светские, da kamera. Нововведением Корелли в области
оркестрового колорита явилось включение в состав оркестра альта и виолончели,
что создавало особо мягкое звучание и певучесть. Младший современник Корелли – Антонио Вивальди в своих 46 кончерто – гроссо продолжил традиции
жанра. Более поздние образцы этого жанра встречаются у Баха и Генделя.
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Кончерто гроссо Баха (1721 год) представлены шестью Брандербургскими
концертами, «самим широким и совершенным выражением баховского оркестрового стиля» (Розеншильд История зарубежной музыки I том, стр 521). Кончерто
гроссо в творчестве Генделя (1739) более всего близки к образцам Корелли. «В
контрастных чередованиях concertino и tutti», пластов гомофонного и
имитационно-полифонического склада достигнуты великолепные эффекты светотени или своеобразной ритмичной пульсации оркестровой ткани (Розеншильд,
там же стр. 378).
Строение концертного цикла у Баха и Генделя – различно; количество
частей колеблется от двух до шести, состав оркестра тоже каждый раз новый.
Концертино И. Гаждибекова состоит из трех частей: 1- Соната, 2-Менуэт, 3Токката с Постлюдией. Цикл трактован композитором в целом нетрадиционно.
Правда, Сонаты находятся на своем привычном месте, в то время как Менуэт
традиционно третья часть четырехчастного сонато-симфонического цикла
представлен здесь в качестве средней части произведения. Токката же, как
известно, использовалась как сольная часть, и в большой цикл вообще не входила.
Ее обычно вводили в так называемый малый полифонический цикл, где она
предваряла (как и прелюдия или фантазия) фугу. Уместно здесь будет вспомнить
Струнный квартет a-moll К. Караева, где автор помещает Токкату между философско-созерцательной Пассакалией (II часть) и светлой Пасторалью (Финал). В
Концертино И.Гаджибеков сознательно нарушает общепринятую схему цикла.
Знаменитая «Игра моделей», введенная в музыку XX века И.Стравинским стала
основополагающим началом в Концертино И.Гаджибекова. Музыка Стравинского
с ее самыми разными моделями стала своеобразным ориентиром для молодого
музыканта. В 60–е годы XX века произошла серьезная переоценка в понимании
многих явлений и тенденций в музыке. Приоткрытие «железного занавеса» и
хлынувшая в связи с этим в тогдашний Советский Союз относительно «новая»,
попросту неизвестная в стране западная музыка, явилась подлинным откровением, опрокинувшим не только многие представления о музыкальном искусстве,
но и предоставившим возможность для знакомства с великой и высшей степенью
многоликой музыкой художников современности. Именно тогда в музыкальную
жизнь и творческий процесс многих молодых композиторов вышел И.Стравинский. Среди самых верных приверженцев его творчества был И.Гаджибеков,
что в определенном смысле подтверждает музыка Концертино.
Концертино открывается частью, именуемой Соната. По содержанию и
своим размерам она больше напоминает Сонатину, но активной стремительностью и динамизмом она производит впечатление показательной части, открывающей концертный цикл. Музыка 1 части написана в духе ранневенского
симфонизма; ее отличает ясность, безмятежность и простота. Она словно звучит
на одном дыхании, свободно разворачиваясь в стремительном темпе; здесь и
перекличка регистров и тембров, полифоническая разработочность, линеарная
фактура, лаконизм мотивов, синкопированные ритмы, сочетание различных
метроритмических размеров. Применение канонов, имитаций подголосков и
фугированных построений, наконец, разнообразие оркестровых приемов,
колористических звуковых эффектов, глиссандо и т.д. дополняют общую картину
1 части рассматриваемого произведения.
Соната начинается вступлением, звучащим в партии солирующего
фортепиано. Оно участвует в произведении, как сольный инструмент, так и в
составе оркестра. Кроме того партия фортепиано выполняет роль своеобразного
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водораздела между внутренними отдельными частями формы. Тема вступления
состоит из 3 равных построений, своего рода мелодико-ритмических формул, и
занимает 13 тактов. В теме вступления (1 мотив) явно слышится разложенное
тоническое трезвучие (D dur) с пропущенной терцией и İV # ступень (gis вместо
звука а), напоминающее «колкие» интервальные ходы музыки Стравинского и в
то же время настрой азербайджанского национального инструмента – саза.
2 и 3 мотивы вступления представляют собой аккорды тоники D dur и E dur (с
пропущенной квинтой), звучание лидийского лада (gis) и лада Чаргях. Таким
образом, все эти три мотива вступления характеризуются политональным и
полиладовым чертами; они являясь по сути ведущей темой произведения
объединяют всю сонатную форму.
Тема главной партии это период повторной структуры, состоящей из двух
неравных предложений: (Первый - 8 тактов, второй – 4 такта); период
неквадратный (то же самое мы наблюдали в Увертюре, где и главная и побочная
темы были неквадратны).
Тема главной партии (при наличии Ув. 2 es -fis) связана с ладом Чаргях; она
звучит в партии первых скрипок, а ее отголоски звучат (с опозданием) в парии
гобоев. Все остальные голоса являются сопровождающими. В басах (фагот, фоно, виолончели и контрабас) звучит I мотив вступления, который сообщает
музыке характер остинатности. Своеобразие главной парии в ее метроритмической структуре: метод ¾ чередуется 4/4, что создает неповторимый эффект
звучания. Гармонический язык главной партии очень прост; это тоническая
функция, на который накладывается звук D; этим достигается бифункциональность некоторых тактов (1, 3 и т.д.). Гаммообразное движение фортепиано и
валторны приводит к тональности Es-dur и фанфарной побочной партии.
Тема побочной партии по характеру светлая, жизнеутверждающая, звучит в
пределах б6; ладовой изюминкой ее является миксолидийская, II # (fis) или
энгармонически равная ей III b (ges) ступень. Эти хроматизмы сообщают теме
полиладовый характер.
Побочная партия насчитывает 20 тактов; она так же делится на два
неравных предложения (8+12) и характеризуется частой сменой метроритма: 4/4,
7/8, 3/4,2/4.
Тема заключительной партии мало чем отличается от побочной; в общем
потоке музыки она утверждает тональность Es dur. Музыкальная ткань побочной
заключительной партии, в основном, гомофонна.
Тема вступления возвещает о начале разработки. Собственная разработка
начинается с главной партии, звучащей в партии скрипок. Смело можно
утверждать, что композитор мастерски владеет многими видами тематического
развития. Вычленение коротких мотивов, их многократное повторение, не выходя
за пределы основной тональности, требует большой изобретательности. В
разработке активно участвуют деревянные и медные инструменты, а также фо-но.
Восходящие, нисходящие, расходящиеся фортепианные пассажи, глиссандо,
диссонирующие звучности, хроматизмы и альтерации, неожиданные мелодические модуляции – все эти разнообразные средства выразительности создают
беспокойную атмосферу разработки, которая контрастирует с последующим
эпизодом. Его можно назвать хоралом. Он представлен в виде полифонической
темы. Своеобразие его заключается в том, что голоса попеременно вступая в
общую ткань фрагмента, в совокупности составляют звукоряд натурального ми b
минора. Написанная крупными длительностями и в строгом аккордовом складе
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она вносит в звучание Сонаты яркий контраст и приводит к репризе сонатной
формы.
В репризе восстанавливается прежний динамизм Сонаты; все ее темы
проводятся в прежних тональностях (D Es) и в сжатом виде. Здесь главная партия
поручена солирующей трубе, звучание которой ассоциируется с национальным
инструментом – зурной. Примечательно также метроритм этого фрагмента (6/8) и
близость к азербайджанской народной мелодии «Ay kösa kösa gəl sənə».
Сонату завершает тема вступления.
Первая часть Концертино представляется как образец типичной гайдномоцартовской музыки с ее светлым мироощущением, типами изложения и
оркестровым письмом. Ей свойственны характерное бесконфликтное содержание,
ясность музыкальной формы, мощный элемент концертности. Вместе с тем
Соната несет в себе другие, новые черты, а именно то, что в структуре ее особое
место принадлежит теме вступления. Она звучит во всех разделах Сонаты,
приобретая характер ведущей темы, своего рода рефрена. Говорить о традиционной форме рондо не приходится, но характер темы, безусловно рефренный.
Выдержанный в Сонате единый тональный план (D-Es) говорит о
цельности и стройности ее композиции.
Менуэт вносит в цикл заметный контраст, который связан с жанром и
темпом II части. Композитор обращается здесь к самому популярному танцу
XVII-XVIII веков. Менуэт отличается мягким характером и выполняет роль
своеобразного интермеццо между Сонатой и Токкатой.
Особое очарование Менуэта кроется в нюансах, заимствованных из стиля
галантного VXIII века; орнаментика, интонационные повторы, каденции, акценты
четных тактов, своеобразные «реверансы и приседания», как бы выражены в
музыке – все это говорит о несомненно хорошем знании музыкального стиля
данной эпохи и отличном вкусе молодого композитора в стилизации барочной
музыки. Оркестровый язык Менуэта отличается прозрачностью и тонкостью
письма, выверенностью и точностью подачи каждого отдельного тембра. Менуэт
написан в трехчастной форме, крайние части которой представляют собой собственно Менуэт, а середина - музыкальный материал разработочного характера.
Тема Менуэта – период, состоящий из 16 тактов, которые в свою очередь
делятся на неравные фрагменты: 4+7+5 тактов. Тема Менуэта изящна и легка,
несколько жеманна, в ней есть восходящее и нисходящее движение, скачки и
плавная поступенность, обыгрывание терцовой и секстовой интонации. В целом
музыка Менуэта написана мягкими пастельными тонами.
Средний раздел (Fis dur) вносит в Менуэт яркий контраст; музыка этого
раздела льется широко и свободно.
Реприза Менуэта чуть сокращена, она почти точно повторяет экспозицию.
Введение в цикл Концертино Менуэта не является случайностью. В музыке
Менуэта помимо жанровых признаков есть и признаки медленной лирической
части (средний раздел). Здесь композитор очень оригинально соединил черты
медленной второй части и жанровой третьей части четырехчастного цикла.
Третья часть Концертино состоит из двух контрастных разделов: Токкаты и
Постлюдии, жанров абсолютно нетипичных для концерта. Как известно, токката
обычно выполняла роль прелюдии к фуге, а также закрепляла за собой характер
непрерывного моторного движения. В данном случае И.Гаджибеков поручил ей
роль стремительно энергичного финала и Токката полностью соответствует
отведенному ее месту. Она написана в сонатной форме, состоящей из двух тем,
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близких по духу и движению. Эта самая настоящая стихия струнных, поражающая динамикой и размахом. Она проносится на одном дыхании, без
передышки; ее необыкновенной энергетики трудно найти подходящий аналог в
музыкальной литературе.; несмолкающее звучание струнных, общие формы
движения, ровность ритмического рисунка, все признаки токкаты здесь
соединились, являя собой своеобразное «perpetuum mobile».
Обе темы Токкаты интонационно близки, а точнее, побочная партия
вытекает из главной. Тема главной партии полифонична по своей структуре; в
струнном квинтете верхний голос поручен первым скрипкам, а нижний, как бы
противосложение, поручен вторым скрипкам и альту.
В общих чертах тема главной партии представляет собой период повторной
структуры. В повторении главной партии верхний и нижний голоса меняются
местами, образую чисто полифоническую перестановку голосов. Токката
написана в сонатной форме без разработки; в репризе главная партия звучит без
ведущего верхнего голоса, ограничиваясь исполнением второго (нижнего) голоса
оркестровым tutti.
Токката отличается ясным ладовым языком, она полифонична, ее мажорное
звучание подчеркивает жизнеутверждающий характер всего произведения. Ближе
к концу оркестр замедляет движение и звучит потрясающей красоты мелодия в
духе возвышенной баховской лирики. Но это гаджибековская лирика так
прекрасно оцененная, хотя и неожиданная. Эта Постлюдия лирическое соло
скрипки, восходящее к баховским темам вокального происхождения. Музыка
Постлюдии одухотворенная и глубоко поэтичная. Обращение И.Гаджибекова к
вечно прекрасному баховскому источнику символизировала для него стремление
к недосягаемому эстетическому идеалу, к раскрытию мира своих чувств и
мыслей.
В современном музыкальном классицизме И.Гаджибеков вслед за
Караевым открыл для себя искусство Баха и нашел то, что представилось ему
наиболее ценным и прекрасным.
В период сочинения «Концертино» композитору часто приходилось
слышать упреки по поводу отхода от национальной темы. Но были и другие
мнения. Музыковед Л. Карагичева в своей рецензии на «Концертино» писала:
«Цикл оригинально сочетает в себе «классицистские» стилевые тенденции с
элементами азербайджанской музыки. Индивидуальным подходом к
использованию фольклора отмечены как интонационные контуры тематизма, так
и приемы развития, перекликающиеся с народной вариантно – вариационной
разработочностью, а также тембровое содержание многих страниц партитуры (в
частности, ударная и нестандартная имитация звучания азербайджанских
народных инструментов – балабана и зурны». И действительно, очень далеки от
традиционного понимания «национального» такие произведения, как
«Концертино», «Увертюра». В них нет ни цитирования, ни прямого
использования интонаций музыкального фольклора. Далее Л.Карагичева
продолжает мысль: «Хотя в этих сочинениях национальное выявляется через
воспроизведение общего характера натуры, в названных опусах присутствует
гораздо большее – это национальный дух, темперамент, мироощущение, словом
тот невидимый, на первый взгляд, богатейший сплав различных элементов,
который мы объединяем понятием «национальный характер». «Концертино» бесспорно, одно из самых ярких сочинений композитора в стиле
«неоклассицизма»; энергия ритма, необычайная красочность. В нем представлены
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три стилизации старинных жанров: сонаты, менуэта, токкаты. В первой части
основное внимание уделяется организующей роли партии фортепиано. Его
синкопированные
ритмы
становятся
лейттембром
и
одновременно
лейтинтонацией данной части. Вторая часть – галантный менуэт.
Третья часть, Токката, продолжает линию развития образов I части. Она
необыкновенно энергична и активна. Следующая за Токкатой Постлюдия – еще
один лирический центр «Концертино», возвышенный и высокопоэтичный. В
целом сочинение отличается многоликостью образов, ярким тематическим
материалом, свежим гармоническим языком и замечательным тембровым
колоритом. Газета «Бакинский рабочий» писала об этом произведении: «Оркестр
(дирижер А.Корнеев) играл и записывал на пленку «Концертино» с его красочной
инструментальной палитрой, великолепными эпизодами солирующего фортепиано, светлой лирикой скрипичной арии. Музыкантов привлекло национальное своеобразие, юношески свежий и эмоциональный характер высказывания, поток мелодий, то стремительный, то мягко льющийся. Затихли звуки,
растаял последний аккорд… И хотя в зале не было публики, послышалось
«браво» и постукивание смычками по инструментам – это исполнители выражали
свое удовлетворение».
В творчестве Исмаила Гаджибекова «Концертино» является одним из
выдающихся неоклассицистских произведений.
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Natella İskəndərova
İsmayıl Hacıbəyovun kamera orkestri üçün “Konsertino”
Xülasə

Kamera orkestr üçün “Kontsertino” əsəri 1972-ci ildə yazılmaşdır. Bu cavan bəstəkarın diplom əsəri
idir. Bir ildən sonra bu Asia və Afrika ölkələrinin musiqi festivalında səslənmişdir (Almatı), sonra isə Tiflisdə
Qafqaz musiqi baharında ifa olunmuşdur.
Bu əsərdə İ.Hacıbəyov 17-18 əsrlərin ansambl musiqisinin ənənələrini davam etdirmişdir.
Bu janrın əsasını qoyan Alessandro Stradella (1642-1682) olmuşdur. Əsərdə 5-6 ya da 3 hissə mövcuddur. Bu musiqinin xasiyyətini virtuoz istiqamət təşkil edir.
17-ci əsrdə bu janr Korelli və Vivaldinin əsərlərində rast gəlir. Janrın davamını Bax və Hendelin
əsərlərində müşahidə edirik. İsmayil Hacıbəyovun əsəri 3 hissədən ibarətdir: Sonata, Menuet və Tokkata. Əsər
Postludiya ilə bitir.
Birinci hissə sonata formasda yazılmışdır, əsərin tempi çevikdir. Reqistrlərin və tembrlərin kontrastlığı,
polifonik işləmə, sinkopa ritmləri, kanonlar, imitasiyalar,kоloristik səs effektləri əsərin xarakterini əks etdirir.
İkinci hissə menuetdir, qədim musiqinin zərif stilizasiyasıdır. İkinci hissənin melodik cizgisini
bəzəyirlər. Menuet 3 hissəli formada yazılmışdır. 3-cц hissə Tokkatadır, onun səslənməsi çox dinamik və
enerjilidir.
Əsər Postludiya ilə bitir. Bu musiqi parçası dahi Baxın lirik vokal əsərlərinə bənzəyir.
“Kontsertino” əsəri İ.Hacıbəyovun, sözsüz ki, ən məşhur əsərlərindən biridir.
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Natella Iskenderova
“Contsertino” for chamber orchestra by Ismayil Gajibekov
Summary
The “Contsertino” have written in 1972. This is diploma work of the young composer. It was sounded
on the musical festival of Asia and Africa states in Almati, Khazakstan and also in Tbilisi, Georgia.
In this music composer goes on the traditions of orchestra music of 17-18 centuries “concherto-grosso”.
The founder of this music was Allessandro Stradella (1642-1682). It was the large concert for stringed
and chembalo.
There are polyphonic and tokkata forms occur and lyric pages.
The “concerto-grosso” forms we observe in the music of Bakh and Gendel. There are three parts in
“Contsertino” of Ismayil Gagjibekjov: Sonata, Menuet and Tokkata.
Sonata has been written in somatic form, Menuet has been written in there-part form, Tokkata and Postludiya have been written as a final.
There is the national spirit presents in this work, and also the temperament and unity of different elements.
“Contsertino” of Ismayil Gadjibekov is one of the talented and famous compositions of the composer.
Keywords: Contcherto Grosso, Sonata, Menuetto, Tokkata. Postludiya, Poliphonic forms, Metrorythm.
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 21.09.2010
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 25.11.2010
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 30.11.2010
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: dosent S.Tağıyeva
ADMİU-nun Elmi Şurasının 01 dekabr 2010-cu il tarixli 3 saylı iclas protokolunun qərarı ilə çap
olunur.
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«FRANSIZ ALTILIĞI» VƏ ONLARIN YARADICILIQ PRİNSİPLƏRİ
XX əsr, xüsusən də Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsi illəri, Fransa tarixində
müxtəlif estetik qruplaşmaların bir-birini əvəz etməsi ilə səciyyələnir. Bu üslub və
müxtəlif məktəblərin əvəzlənmələri ən çox təsviri sənət və ədəbiyyatda mövcud idi. O
dövrdə Fransa musiqiçiləri daha çox mifoloji mövzulara, qədim əfsanələrə, o cümlədən,
uzaq ölkələrin təbiəti və milli ekzotikasına müraciət edirdilər. Maraqlıdır ki, sosial,
patriotik və vətəndaşlıq tematikası hətta görkəmli bəstəkarlar tərəfindən belə yan
keçilirdi, onların yaradıcılıq axtarışlarından kənar qalırdı. Milli folklor, doğma təbiət,
fransız poeziyası və dramaturgiyasında təşəkkül tapmış obrazlar – məhz bu mövzular o
dövrün bəstəkarlarının yaradıcılığında öz əksini tapmışlar.
1914-1918-ci illərdə baş verən hərbi sarsıntılar ölkənin ictimai həyatında ağır izlər
qoyaraq, incəsənətin inkişafına ciddi xələl gətirmişdir. Fransa musiqi sənətini
səciyyələndirərək Pol Landormi belə yazır: «Yeni mühit yeni musiqini əzab və
iztirablarla dünyaya gətirdi. Müharibə qətiyyətli, cəld və çox vaxt improvizəli addımlar
tələb edirdi. Bu şəraitdə cəsarət, cürət, güc, enerji və hətta kobudluq belə inkar
edilmirdi. İncəlik, zəriflik və dəqiqlik isə arxa plana çəkilmişdi». (1,149)
Beləliklə, XX əsrin əvvəlləri, xüsusən Birinci Dünya müharibəsi illəri, Avropa
mədəniyyəti tarixində həlledici və dönüş dövrü kimi səciyyələnir.
O dövrdə Fransa incəsənət aləminin parlaq simalarından biri Erik Sati idi. O, çox
istedadlı və qeyri-adi zəkaya malik olan bir musiqiçi-bəstəkar idi.
Orijinal başlıqlar altında yaradılmış fortepiano və vokal pyeslərinin müəllifi
olduğuna baxmayaraq, o, geniş kütlə tərəfindən tanınmamışdır. Yalnız 1917-ci ildə
«Parad» baletinin premyerasından sonra o, Parisin musiqi ictimaiyyətinin geniş
dairələrində tanınmağa başladı. Gənc musiqiçilər ilə əhatə olunmuş Sati onlara öz
yaradıcı prinsiplərini aşılayır. Bununla belə o, gözlənilmədən impressionizm, Debüssi
və onun epiqonları əleyhinə çıxış edir.
O, yorulmadan onların bədii ideyalarına və fikirlərinə rişxənd edirdi. Bununla da
fransız poeziyası və təsviri sənətində mövcud olan yeni modernist, məsələn, kubizm,
dadaizm və başqa cərəyanlarla öz yaradıcılıq cəhdlərini sıx əlaqələndirmək niyyətində
idi. Simvolizmin maneralı kəskinliyi və impressionizmin hiss və duyğuların incə
həssaslığına deyil, o, şəhərin ritmlərinə üstünlük verirdi. Doğrudan da, musiqi sənətinin
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inkişafı gedən tarixi şərait yeniliklər və dəyişikliklər tələb edirdi. Satinin yeni ideyaları
ilə silahlanmış bir qrup gənc bəstəkarlar birləşib məşhur «Altılıq» adlı yaradıcılıq birliyi
yaratdılar. Onlara ilham verən və onları dəstəkləyən tanınmış şair, dramaturq, rəssam və
mahir polemist Jan Kokto idi. 1918-ci ildə o, «Xoruz və Arlekin» broşur-manifesti ilə
çıxış edir və impressionizmə qarşı rişxənd dolu fikirlərini bildirir. «O, «gündəlik həyat»
sənəti, «küçə» sənəti anlayışları altında kobud, sağlam, aqressiv və aydın sənət yaratmaq
tərəfdarı olduğunu nümayiş etdirdi. Bu Debüssi, Ravel və Foreyə qarşı bir növ üsyan idi».
(1,161)
Bu mülahizələr gənclər arasında çox populyar idi. Jan Koktonun fikrincə, fransız
musiqiçiləri artıq mürəkkəbliklərdən, düşüncələrdən, duyğulardan imtina etməli, sadə
xətlər və aydınlığa üstünlük verməlidirlər. «Xətt – melodiyadır. Rəsmə qayıdış məhz melodiyaya qayıdış deməkdir. Nəfis harmoniyalar dalınca qaçmağınız kifayətdir. Fransız
musiqisi ilk növbədə melodiya musiqisidir».. – Kokto belə deyirdi. «Sirk musiqisi, paradlar musiqisi, bazar musiqisi – gənclər bu növ musiqi yaratmalıdırlar. Həyat və küçədən,
sirk arenalarından, balaqanlardan və başqa ictimai yerlərdən yaranan təəssüratları musiqi
dilinə çevirmək vacibdir».(2, 169)
Məlumdur ki, Kokto heç bir ədəbi cərəyanlara qoşulmaq istəməyib. O, doqmatizm,
akademizm və şərtlilik ilə daim mübarizə aparır. «İncəsənətdə dəb ixtiraçısı», «yenilik
orakulu», «XX əsr incəsəntində yeni nəfəsin baş kahini» - bu epitetlər Jan Koktoya
onun tərəfdarları və musiqi tənqidçiləri tərəfindən verilib. O, isə özünü «həqiqəti
söyləyən yalançı» kimi təqdim edirdi.
Avropa musiqisi kanonlarından, o cümlədən kontrapunkt, instrumentovka və ifa
texnikası qanunlarından azad olmuş musiqi yaratmaq ideyası Erik Sati və Jan Kokto
tərəfindən bəyan edilir və bu prinsiplər müdafiə olunur. Yeni incəsənətin bir çox
xüsusiyyətləri və estetik prinsipləri gənc musiqiçiləri cəlb edir və beləliklə yeni-yeni
yaradıcı qruplaşmalar meydana çıxır. Qeyd etdiyimiz kimi onlardan ən məşhuru
«Altılıq», Sati və Koktonun sayəsi nəticəsində yaranmış yaradıcılıq birliyi idi. Buraya
Darius Miyo, Artur Onegger, Lui Dyurey, Jorj Orik,Fransis Pulenk və Jermena Tayefer
daxil idi. Birliyin üzvü olaraq, Lui Dyurey bu zaman kəsiyini belə səciyyələndirir:
«…Gənc musiqiçilər, Erik Satinin parlaq şəxsiyyətinə pərəstiş edərək, onun ətrafında
birləşib «Altılıq»ı yaratdılar… Onların əsərləri Monparnasda rəssamların
emalatxanalarında keçirilən konsertlərdə səslənirdi… Jan Kokto bütün bunlardan çıxış
edərək yeni estetik qanunlar icad edir, onları müdafiə edir, bununla belə fantaziyalara da
geniş yer verirdi. Hər halda onlar hər birinin özünəməxsus yaradıcılıq tərzi olmasına
baxmayaraq, birlikdə onlar müharibənin yaratdığı pessimist əhval-ruhiyyələrə sinə gərə
bildilər».(3,106)
Qeyd etmək lazımdır ki, bu birlik heç də daxilində olan musiqiçilər arasında
yaradıcılıq prinsiplər, ideyalar və məqsədlər birliyi demək deyildi. Bunun ən parlaq
təzahürünü müxtəlif bədii temperamentlər, yaradıcılıq baxışları olan Onegger və
Miyonun timsalında göstərmək olar. Böyük polifonistlərin irsindən bəhrələnərək,
«yenilik xatirinə yenilik» ilə səthi lovğalıqdan uzaq olan Artur Onegger yeni ifadə
üsulları, musiqi fikrinin ciddi və səmimi ifadələri axtarışında idi. Onun yaradıcılıq yolu
özünəməxsusluğu və orijinallığı ilə seçilirdi. «Ona xalq hərəkatı qəhrəmanlarının
obrazlarına aid mövzular, və eləcə də yeni bədii üsullar tətbiq etmək imkanları yaradan
böyük fəlsəfi mövzular daha yaxın idi». (1,197) «Çar David», «Janna Dark», «Sülhün
səsi» oratoriyalarının yaranması bu fikri bilavasitə təsdiq edir. «Altılıqda» Darius Miyo
daha radikal mövqe tutaraq, musiqi dili, əsərlərin forması sahəsində eksperimentlər edir,
və beləliklə klassik musiqi ənənələrini pozur, musiqidə politonallığa meyllilik göstərir.
Onegger yaradıcılığında isə biz onun tonal musiqisi prinsiplərinə sadiq olmasının
şahidi oluruq. Miyonun politonallıq yazı üslubunda cəsarətli təcrübələr aparmaq fikirləri
onun öz harmoniya və polifoniya ifadə vasitələri arsenalının genişləndirmə arzusu ilə
sıx əlaqəlidir, və Esxilin «Elmenid»i əsasında yazılan opera, «Azmış quzu» operası

150

buna bariz nümunədir. Janr və mövzu müxtəlifliyi Miyo yaradıcılığının heyrətləndirən
tərəflərindən biridir. Onun ideyaları həm mürəkkəb polifonik və politonal instrumental
ansambllarda, həm də xalq musiqisindən bəhrələnmiş sadə və aydın harmoniyalı
pyeslərdə öz əksini tapır.
Qeyd etməliyik ki, Jorj Orikin yaradıcılıq prinsipləri Fransis Pulenkin ideyaları ilə
daha yaxındır. «Onları bədii zövq, yaradıcı cəhdlər, temperament, yumor hissi, istehza,
bir də lirizm və həyatsevərlik xüsusiyyətləri bir-birinə yaxın edir». (1,264) «Altılıq»ın
başqa bir nümayəndəsi – Lui Dyurey – öz yaradıcılığının inkişaf yolunda Şönberqin
atonal musiqisinə olan marağı ilə fərqlənir. O, musiqidə «konstruktiv sadəliyin»
axtarışında idi.
Nəhayət, bu musiqiçilər birliyinin altıncı nümayəndəsi – Jermena Tayefer –
bəstəkar-pianoçu olmaqla yanaşı, Ravel və Satinin təsiri altında yazılmış zərif
fortepiano pyesləri ilə diqqəti cəlb edir və bununla özünün bədii axtarışlarının xüsusiyyətlərini təyin edir.
O dövrdə Parisin bədii-estetik həyatında baş verən inkişafa rus musiqisinin təsiri
ehtimalı da güclüdür. 1909-cu ildə S.Dyaqelevin rəhbərliyi altında rus truppasının
tamaşaları, habelə fransız musiqi tənqidçiləri tərəfindən rus kuçkist bəstəkarlar və
yuxarıda barəsində danışdığımız «Altılıq» nümayəndələri arasında apardıqları paralellər
bunun parlaq nümunəsidir. Qeyd etməliyik ki, «Altılıq» bəstəkarlarının yaradıcılıq
prinsipləri arasında heç bir əlaqə yoxdur. Onların yaradıcılıqları heç zaman kəsişməyən
müxtəlif yollarla inkişaf edib. Onlar özləri də yaradıcılıq birliyini inkar edir və qrupun
tam təsadüf nəticəsində yaranması fikrini dəstəkləyirdilər.Buna baxmayaraq, onların
yaradıcılıqlarının yeni fransız musiqisi tarixində müstəsna yeri var. Onların
istedadlarının gücü və orijinallığı, coşğun enerjisi və öz prinsiplərinə qəti inamı onlara
zamanın sınağından keçmiş və fransız incəsənəti xəzinəsinə daxil olmuş gözəl əsərlər
ərsəyə gətirmək imkanı yaratdı.
Ədəbiyyat:
1. Шнеерсон Г. Французская музыка ХХ века М., Изд. «Музыка», 1970
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«Французская шестерка» и их творческие принципы
Резюме
В статье рассматривается творческая деятельность французской «Шестерки», а также
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сыгравших большой роль в истории французской музыкальной культуры.
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МУЗЫКАЛЬНО-КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В современной педагогической литературе все чаще и громче выражается
позиция, что педагог, управляя учебной деятельностью обучающихся, должен
создавать условия для их успешного учения. «Принципиально новый подход ко
всей постановке учебно-воспитательного процесса в современных социально-экономических условиях заключается в том, чтобы ответить на один вроде бы
простой, но очень существенный …… вопрос: учащегося, студента, слушателя
учат, или он учится?» (1,296). Такая постановка вопроса коренным образом
преображает учебно-воспитательный процесс: во главу угла ставится не просто
накопление сведений, как самоцель, не приобретение эрудиции, а умение
самостоятельно мыслить, оперировать приобретёнными знаниями и пользоваться
ими на практике. Смещение акцентов на самостоятельную работу обучающихся
приводит к изменению статуса ученика из объекта обучения в субъект, а сам
процесс учения рассматривается как активная деятельность обучающегося по
саморазвитию.
Музыкальная культура нашего времени представляет собой трудно обозримый и чрезвычайно пестрый конгломерат художественных систем, и в связи с
информатизацией, многофункциональностью, интегративностью современного
образования,
способность
самостоятельного
критического
осмысления
получаемой информации приобретает решающее значение.
Воспитание творческой личности - одна из важнейших задач, стоящих
перед учителем музыки. Постоянное, часто бессознательное подчинение педагогу
губит творческую мысль ученика. В результате его личная инициатива
замещается намерением педагога. Собственная инициатива, творческая
активность детей на уроке стимулирует развитие их музыкальных способностей.
Самостоятельные размышления учащихся должны опираться на постоянно
приобретаемый объём знаний, а творческому восприятию должно быть задано
определенное направление, чтобы не стеснять воображение детей, не
ограничивать их ассоциативное мышление. Чрезвычайно важно, чтобы учащийся
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был исследователем, открывателем истины, поскольку наиболее глубокий след в
сознании прокладывается собственной, внутренней, творческой инициативой и
цены лишь те навыки и умения, которые приобретены путем сознательных,
настойчивых усилий. «Способности развиваются в процессе деятельности, в
особенности деятельности активной, самостоятельной, увлеченной» (2,39).
Во всех странах мира образовательные программы, оснащёны
современными педагогическими технологиями, эффективно оправдывающими
себя на практике. Современному педагогу становится ясно, что развитие науки
находится в постоянном процессе интеграции, ни одна педагогическая
технология, взятая в отрыве от других социальных ситуаций взаимодействия, не
обеспечит растущему поколению ориентацию на самореализацию в мире.
Технология развития критического мышления была предложена в середине
90-х годов XX в. американскими педагогами Дж.Стил, К.Мередит, Ч.Темпл, как
особая методика обучения, отвечающая на вопрос: как учить мыслить. Целью её
создания было внедрение в педагогику таких методов преподавания, которые
способствуют формированию критического мышления учащихся всех возрастов
независимо от изучаемого предмета. Обладая критическим мышлением, человек
знакомится с теми или иными идеями и рассматривает возможные последствия их
реализации. При этом он воспринимает их с разумной долей вежливого
скептицизма и сопоставляет их с противоположными точками зрения.
Развитие музыкально-критического мышления - новый взгляд на
приобретение знаний, эта такая технология обучения, при которой освоение и
познание музыкального материала осуществляется полноценно, с более высоким
коэффициентом полезности. Уроки, выстроенные по технологии "критического
мышления", побуждают учащихся самих задавать вопросы и активизируют к
поиску ответа. Если музыкальное обучение с самого начала организуется так, что
ученик должен создавать, придумывать, находить оригинальные решения
известным проблемам, то личность этого юного музыканта будет формироваться
не так, как формируется личность ребенка, обучаемого в рамках идеологии повторение сказанного учителем. Для людей, критически мыслящих, общее
понимание информации является отправной точкой, а не конечной целью
обучения. Одна из основных целей технологии развития музыкальнокритического мышления — научить ученика самостоятельно мыслить,
осмысливать, структурировать и передавать получаемую от педагога
информацию, чтобы другие узнали о том, что новое он открыл для себя. Это
интерактивный процесс познания. Данная технология позволяет активизировать
интеллектуальную и эмоциональную деятельность, вовлекая в процесс обучения
личностные потенциалы учащегося. Поэтому такое мышление можно называть не
просто критическим, а критически- творческим мышлением.
Одним из главных принципов музыкальной дидактики является
соотношение эмоционального и рационального (сознательного). Поэтому в
музыкальном обучении необходима активность участия, как сознания, так и
эмоциональной отзывчивости. «…Музыкальность – свойство, которое нельзя
«приобрести»; её возможно лишь обогатить, углубить. Вообще же, либо она есть,
либо её нет» (3,122). Речь в данном случае идёт не столько об интенсивном
участии рационального подхода в ущерб эмоционального, сколько о соответствии
уже на начальном этапе музыкального обучения рационального и эмоционального
подходов.
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Приобретение музыкальных знаний, развитие технических навыков и
умений не должно являться самоцелью для истинного музыканта-педагога.
Гораздо важнее - пробудить интерес к познанию музыкальных явлений уже на
начальном этапе обучения. «Главное – это побуждать учеников к самостоятельности, пробуждать в них радость творчества и познания» (4,127).
Познавательная деятельность обязательно предполагает наличие эмоций, чувств,
как устойчивых отношений личности к окружающему. В свою очередь,
творческая активность успешно развивает познавательные способности в
овладении знаниями, воспитывает постоянное стремление к самообразованию,
настойчивость в достижении цели. Ярким подтверждением этому является опыт
многих педагогов-практиков.
Выдающийся пианист Г.Г.Нейгауз своим главным педагогическим
принципом считал сочетание страсти, интеллекта и техники, при котором «п р о б
е л ы и н с т и н к т а (т а л а н т а) н у ж н о в о с п о л н я т ь р а з у м о м» (5,103).
На этих же позициях стоял и видный представитель петербургской
пианистической школы Л.В.Николаев: «Для того, чтобы из ученика могла
выработаться художественная величина крупного масштаба, необходимо
совпадение нескольких условий. Одного таланта мало. Нужны, кроме таланта, и
ум, и большая работа. Если одного из этих условий нет или не хватает, результаты
работы будут неполноценны» (6,146).
Именно «В единстве «разума чувства» и «мудрости сердца» – вся сила
воздействия искусства великих артистов. В умении проверять чувство разумом,
направлять контролем интеллекта выражение самой бурной, открытой
эмоциональности – смысл … творческого метода» (7,77-78).
Таким образом, музыкально-критическое мышление, синтезируя в своем
содержании две исходные, основополагающие функции музыкального мышления
(образно-эмоциональную и конструктивно-логическую) делает процессы
музыкально-мыслительной
деятельности
человека
художественнополноценными. «Только проникновение в выразительно-смысловой подтекст
интонации, с одной стороны, и осмысление логической организации звуковых
структур — с другой, создаёт в своём синтезе музыкальное мышление в
подлинном смысле этого понятия» (8,137). Именно музыкально-критическое
мышление является той обязательной составляющей музыкального мышления,
при наличие которой музыкально-интеллектуальные процессы постепенно
переходят от репродуктивных к продуктивным, от воспроизводящих к
созидательным. Именно поэтому организация учебного процесса, связанная с
развитием
склонностей
к
критическому
мышлению,
представляется
инструментом,
который
позволяет
разрешить
противоречия
между
консервативными установками традиционного образования и современными
передовыми идеями.
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vurğuluyur.
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XANƏNDƏ SƏNƏTKAR ƏLIBABA MƏMMƏDOVUN
YARADICILIĞI
Həyatının yarısından çoxunu sənətə, onun çiçəklənməsinə, muğam incilərimizin
toxunulmazlığına və dəyişilməzliyinə sərf etmiş bu böyük el sənətkarı Seyid Şuşinski
yolunun layiqli davamçılarından biri kimi bütün xalq tərəfindən sevilir. Gözəl səsi, fitri
musiqi istedadı və yüksək ifaçılıq mədəniyyətinə malik olan, Abşeron
muğamsevərlərinin dərin hüsn-rəğbətini qazanmış Əlibaba Məmmədov Bakının
Maştağa qəsəbəsində anadan olmuş və sənətdə ilk kövrək addımlarını da burada
atmışdır. Hələ uşaqlıqdan Bakı məclislərində musiqinin, muğamın sədaları ilə böyüyən
sənətkarın ilham mənbəyi əmisinin çağlayan səsi və böyük sənəti olmuş, muğamın ifa
yollarını, incəliklərini ondan öyrənmişdir.
Əlibaba Baləhməd oğlu Məmmədov 1930-cu ildə Bakının Maştağa kəndində
anadan olmuşdur. Atası Baləhməd kişi digər dörd qardaşı kimi əkinçilik, bağçılıq,
maldarlıqla məşğul olub ailəsini dolandırırmış. Onun ailəsində dörd övlad boya-boşa
çatırdı. Onlardan ikisi oğlan Hacıbaba və Əlibaba; ikisi isə qız idi-Münəvvər və Leyla.
Anasının dediklərinə əsaslanan Əlibaba müəllim söyləyir ki, onun qardaşının da gur və
məlahətli səsi olub. Lakin Hacıbaba 15 yaşına çatdıqda yatalaq xəstəliyindən vaxtsız
vəfat etmişdir. 1942-ci ildə bu ailə daha bir sarsıdıcı zərbəyə tuş gəlir. Belə ki, Əlibaba
Məmmədovu atası Baləhməd kişi 58 yaşında qəflətən dünyasını dəyişir. Müharibənin
qızğın çağında, aclıq və səfalətin ölkəni bürüdüyü bir vaxtda ailənin başsız qalması çox
dəhşətli hadisə idi. Lakin onun anası Əşrəfxanım bu çətinliklərə sinə gərir, öz istəkli
balalarına həm ata, həm də ana olur. O, özünü oda-közə vurur, son tikəsini boğazından
kəsib onları boya-boşa çatdırır. Yoxsulluq və səfalət içərisində böyüyən Əlibaba 1944cü ildə Bakıxanov qəsəbəsindəki məktəbə daxil olur, iki ildən sonra buradan Neft
Texnikumuna köçürülür, oranı 7-4-ci dərəcəli qazmaçı diplomu ilə bitirir.
Əlibaba Məmmədov ömrünün lap erkən çağında ailə həyatı qurmuşdur. Onun
toy məclisini görkəmli sənətkarımız Hacıbaba Hüseynovun başçılıq etdiyi instrumental
üçlük idarə edirdi. Ulu tanrı xanəndəyə bir oğul, üç qız payı verdi. Bu onun həyat
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tarixçəsinin qısa icmalıdır. Lakin əsl sənətkarın həyatı onun yaradıcılığı ilə başlayır və
heç vaxt da sona çatmır.
Əlibaba Məmmədovun yaradıcılığı haqqında danışarkən onu qeyd etmək
lazımdır ki, o hələ uşaq yaşlarından şer sənət vurğunu olmuşdur. Bu da təsadüfi deyil,
çünki o, gözünü açıb Azərbaycanın ən böyük muğam ifaçılarını el şənliklərində
dəfələrlə izləmişdir. Bundan başqa onun əmisi oğlu Əhməd dövrünün sayılıb-seçilən
xanəndələrindən biri olmuşdur. Əhməd gur və yanıq səsə, həm də dərin muğam biliyinə
malik olmuşdur. Əlibaba müəllim xatirələrində bu haqda belə danışır: «Mən ilk
gəncliyimdə Maştağa mədəniyyət evinin xalq çalğı alətləri ansamblında əvvəlcə tar,
sonra klarnet, ən axırda isə nağara çalmışam. Xanəndəliyə isə əmimin məsləhəti ilə
keçmişəm. O, mənimlə saatlarla məşğul olar, muğamatın sirlərini həvəslə öyrədərdi.
Mən muğam aləmində az-çox nəyə nail olmuşamsa, ilk növbədə əmim Güləhmədə və
Seyid Şuşinsikiyə borcluyam».
Əlibaba Məmmədov Böyük Vətən müharibəsindən sonra sənətə ilk gəlmiş sənətkar olmuşdur. Uzun illik inadlı axtarışlarının, zəhmətinin hesabına geniş tamaşaçı
auiditoriyasının rəğbətini qazanmış, qədim xanəndəlik məktəbinin ənənələrini göz bəbəyi
kimi qoruyub indiki günə qədər gənc nəslə ötürməkdədir. Əmisinin onda yaratdığı həvəs
onu bədii özfəaliyyət səhnəsinə gətirmişdir. Əvvəlcə Maştağa mədəniyyət evinin xalq
çalğı alətləri ansamblında tar, klarnet və nağara musiqi alətlərində çalmağa həvəs göstərən
sənətkar gözəl və məlahətli səsə malik olduğu üçün sonralar ömürlük xanəndəlik peşəsinə
bağlanmış, muğam ifaçılığı sənətinin bütün incəliklərini dərindən öyrənməyə böyük səy
göstərərək buna nail olmuşdur.
Əlibaba Məmmədovun həyatının bir hissəsi Azərbaycandan xeyli uzaqdaTürkmənistanın Nebitdağ neft mədənlərində keçib. O, burada buruq ustası işləyirdi. O
zamanlar da Əlibaba müəllim musiqidən uzaq düşmür. Nebitdağda fəaliyyət göstərən
bədii özfəaliyyət dərnəyində yenicə öz kövrək addımlarını atırdı. Görür ki, səsi və
oxumağı iş yoldaşlarının xoşuna gəlir və çox götür-qoydan sonra musiqi ilə ardıcıl
məşğul olmağı qərara alır. Buna görə də o, 1949-cu ildə professional müğənni olmaq
arzusu ilə Nebitdağdan Bakıya qayıdır. Əlibaba Məmmədov şəhərdə yaraşıqlı
mədəniyyət sarayının yanından ötərkən təmtəraqlı bir elan onun diqqətini cəlb edir. Elan
musiqi bacarıqlı gəncləri müsabiqəyə dəvət edirdi. O, öz-özlüyündə götür-qoy edib,
müsabiqədə iştirak etmək qərarına gəlir. Müsabiqədə münsiflər heyətindən yalnız Zülfü
Adıgözəlovu tanıyır, Əlibaba Məmmədovun «Cahargah» muğamını ifa etməsi böyük
sənətkarın çox xoşuna gəldi, o, Əlibabanı təbrik edib və filarmoniyaya işə götürür.
Tezliklə Əlibaba Məmmədov buradakı uğurlu çıxışları ilə görkəmli bəstəkar və
filarmoniyanın rəhbəri Soltan Hacıbəyovun xoşuna gəlir və öz işini əsas solist kimi
davam etdirir.
1949-cu ildə (on doqquz yaşında) M.Maqamoyev adına Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasının solisti kimi çalışan gənc xanəndə ifaçılıq sənətini təkmilləşdirmək
məqsədilə Asəf Zeynallı adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində (indiki Musiqi Kolleci)
muğam sənətinin korifeyi Seyid Şuşinskinin sinfində oxumudur. Əlibaba Məmmədov
burada Azərbaycan xalqının görkəmli ifaçıları Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbərova, Sara
Qədimova, Əbülfət Əliyev, Hacı Məmmədov, Məmmədağa Muradov kimi sənətkarlarla
çiyin-çiyinə işləmişdir. Bir gün el şənliklərinin brində A.Zeynallı adına Musiqi
Texnikumunun şöbə müdiri, əməkdar artist Adil Gəray Əlibaba Məmmədovun ifasını
eşidir və çox xoşuna gəlir. O, gənc Əlibabaya məsləhət verir: «Səsin yaxşıdır. Di gəl,
ustalığıın çatışmır. Musiqi məktəbinə qəbul olub oxusan, görkəmli xanəndələrimizdən
onu da öyrənəcəksən».
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Qəbul imtahanında isə milli musiqi tariximizin ən böyük ifaçısı, həm də bacarıqlı
pedaqoqu Seyid Şuşinski ondan imtahan götürdü. Onun ifasında Rast muğamını
dinlədikdən sonra yüz illik musiqi texnikumunun tərcümeyi-halında, bəlkə də yeganə
hadisə baş verdi. Onu elə həmin gündən, 1953-cü ildə Musiqi texnikumuna qəbul
edirlər. Məktəbdə Əlibaba Məmmədov görkəmli muğam ustası Seyid Şuşinskinin
sinfində oxuyurdu. Ağa ilə ilk tanışlıq gənc xanəndənin qəlbində silinməz izlər buraxdı.
Ağanın sanki qeybdən ucalan ovsunlayıcı səsi tələbəsinin duyğularını təsviri çox çətin
olan möcüzəli dünyaya aparır, şirin xəyallara, romantik ovqata kökləyirdi. Ustadının
söhbətləri onu tamam ovsunlamışdı. Seyid Şuşinski Əlibabaya dəyərli məsləhətlər verib
deyirdi: «Ay oğul, muğam tamam-dəsgah oxumaq hər xanəndənin işi deyil. Muğam
oxuyan ərəbi, farsı, əruzu yaxşı bilməlidir. Keçilmiş yolla getməməlidir. Onda o oxuyan
bir yana çıxa bilməz. Bala, sənin yaxşı səsin var, az-çox onu işlətməyi də bacarırsan.
Çalış öz yolunu tapmağa səy göstər. Onda oxumağın hamının xoşuna gələcək, səni
sevəcəklər».
Gənc müğənni görkəmli sənətkarın tövsiyə və məsləhətlərinə qulaq asıb,
deyilənlərə əməl etdi. Get-gedə olxuduğu muğam və təsniflər sənətsevərlərin xoşuna
gəlib ürəklərə yol tapdı. Gənc müğənninin ifasında səslənən bütün muğam, təsnif və
mahnılarda onun öz səsi, öz nəfəsi duyulurdu. Oxuduğu «Bayatı Şiraz» və «Bayatıkürd» başqa müğənnilərin oxumalarından tamamilə fərqlənirdi. Bunu görən Seyid
Şuşinski bir dəfə gənc müğənniyə dedi: «Bala hiss edirəm ki, həm səsin, həm də
oxumağın öz qaydasındadır. Deməli, artıq çəkinmədən səsini lentə yazdıra bilərsən».
Beləliklə, o, 1953-cü ildə «Bayatı-Şiraz» dəstgahını lentə köçürtdü. Bunun dalınca isə
«Humayun», «Güllü qafiyə», «Gəl bizə, yar», «Vətənimizin cəlalı», «Ana yurdu» kimi
təsnif və mahnıları da efirdə səslənməyə başladı.
Respublikanın xalq artisti, tarzən Bəhram Mansurov deyirdi: «Əlibabanın
yaradıcılığı ilə mən lap çoxdan-yəni filarmoniya səhnəsinə gəldiyi gündən tanışam. O
vaxt biz dəfələrlə birgə çıxışlar etmişik. Yaxşı yadımdadır, onunla Bakı kəndlərindən
birində məclisdə idik. Əlibaba «Şur» oxudu. Özü də dəstgahı ilə. Bilirsiniz də, Bakının
kəndlərində muğamın xiridarları çoxdur. Bir yerdə səhv edən kimi yerbəyerdən
dillənirlər. Amma Əlibaba həmin məclisdə oxuyanda hamı onu alqışlayıb «əhsən» dedi.
Sonralar da Əlibaba ilə belə çıxışlarımız olub. Onun çox gözəl bir xüsusiyyəti var.
Həmişə auditoriyanı, məclisi nəzərə almağı bacarır, hansı muğamı, hansı mahnını
harada, kimin üçün oxumağı yaxşı bilir. Elə ona görə də müğənni dinləyici
auditoryasını tezliklə ələ alır, onların hisslərinə hakim kəsilir. Rəhmətlik Cabbar əmi
deyərdi ki, ifaçının ən yaxşı cəhətlərində biri söz seçmək bacarığıdır. O, bu sahədə
ustadır. Həmişə klassiklərimizin şerlərinə üz tutur. Əlibabanın yüksək səhnə
mədəniyyəti var. Səhnədə heç vaxt şit hərəkətlərə yol vermir, bayağılıqdan qaçır»[2,
s.23].
Əlibaba Məmmədov yetkin bir sənətkar kimi əllinci illərin ortalarında
püxtələşmiş, ümumxalq məhəbbəti qazanmışdır. Müğənninin o illərdə repertuarına daxil
olan muğamlar da bunu sübut edir. O, muğamları, zil səs tələb edən mahnıları maneəsiz
və asanlıqla dinləyicilərə çatdıra bilir. İfa zamanı əziyyət çəkmir, sözləri anlaşıqlı və
aydın oxuyur. Müğənni «Rahab», «Qatar», «Mirzə Hüseyn segahı»nın şaqraq zəngulə
tələb edən son şöbə və «əyaq»larında da «mayə»dəki sərbəstliyi saxlayır.
Onun məlahətli səsi təkcə filarmoniya səhnəsindən, efirdən deyil, Azərbaycanın
ayrı-ayrı rayon və kəndlərindən, eləcə də bir çox qonşu ölkələrdən gəlib. Əlibaba
Məmmədov 1959-cu ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan ongünlüyündə iştirak edir,
mərkəzi qəzetlər müğənninin ifaçılığını təqdir edib alqışlayır, oxumağına, səhnə
davranışına yüksək qiymət verirlər. 1963-cü ildə Bolqarıstanda qastrol səfərində uğurla
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çıxış edən müğənni, həmin ildə respublikanın əməkdar artisti fəxri adına layiq görülür.
Özünün dediyinə görə, yaradıcılığına ən çox təsir göstərmiş aşıq musiqsilə sənətə qədm
qoymuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin əvvəllərində Bakıda təşkil olunan
konsertlərdə aşıqlar böyük nüfuza sahib idilər. Aşıq Pənah, Aşıq Şakir kimi sənətçilər
paytaxt musiqisevərləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanırdılar[2, s.25].
Əlibaba Məmmədovun yaradıclığının ilk dövrlərində məhz aşıq mahnılarına
müraciəti Şakir Hacıyev və Pənah Pənahovla şəxsi dostluq və yaradıcılıq ünsiyyətindən,
onun aşıq yaradıcılığına maraq və məhəbbətindən irəli gəlirdi. «Ana yurdum», «Güllü
qafiyə», «Aşıq qardaşıma», «Bəzənmisən» və s. aşıq mahnılarının ifasında həmin
təmasın məntiqi nəticəsi duyulurdu. Yaradıcılığının ən mühüm və ayrılaz hissəsini toy
façılığı təşkil edən Əlibaba Məmmədovun sənət bioqrafiyasında «toy məclisləri»
xüsusilə vurğulanır. Bildiyimiz kim, toy məclisləri xanəndələrmizin öz sənət
qüdrətlərini nümayiş etdirməyə ən əlveişli imkanlar açan, xalqa mədəni xidmətin bir
növü kimi qiymətləndirilir. Səriştəli qələm ustası Vaqif Əliyev Əlibaba Məmmədovu
XX əsrin ikinci yarısında yetişmiş ən qüdrətli «toy oxuyanı» hesab edir. [2, s.103].
Sənətkarın üstünlüyü ondadır ki, o, öz sənətinə hörmətlə yanaşaraq repertuarında
təkrara yol vermir, apardığı məclislərə fərdi münasibət bəsləyir, auiditoriyanı məahətli,
ecazkar səsilə ovsunlamağı bacarır. 50-ci illərin sonu və 60-cı illərin əvvəllərində
Filormaniyada Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbərova, Sara Qədimova, Əbülfət Əliyev və s.
musiqi xadimlərilə çiyin-çiyinə çalışmış, ilk lent yazılarını bu dövrdə həyata
keçirmişdir. 1953-cü ildə «Bayatı-Şiraz», daha sonralar «Humayun», «Rast» muğamları
xanəndənin məharətli ifasında lent alınmışdır. Əlibaba Məmmədovu bir xanəndə kimi
həmsənətçilərindən ayıran əsas cəhət fərdi yaradıcılıq üslubuna malik olmasıdır. Yeniyeni mahnılar öyrənmək, poetik yaradıcılığın zənginliyi, mütaliə, mühüm siyasi və
mədəni hadisələrlə maraqlanmaq yaradıcılıq dövrünün başlıca xüsusiyyətləridir. Bütün
bu işlərin öhdəsindən gəlmək fitri istedadla gərgin əmək və zəhmətin qovuşması
sayəsində başa gəlmişdir.
Əlibaba Məmmədovu geniş auditoriyaya sevdirən, onun rəğbətini qazandıran
bənzərsiz şirin və məlahətli səsidir. Bu səsin yüksək peşəkarlığı sənətkarın lüzumsuz zilə
qaçaraq hay-küylü ifaya, dinləyiciyə süni təsir göstərməyə uymamasında, muğamlarımızın
istinad pərdələrinə öz səsini məharətlə ram edə bilməsindədir. Oxuduğu dəstgahlarda
əvvəlcə muğam şöbələrinin istinad pərdələrini sözsüz avazla tutur, ikinci dəfədə isə poetik
materiala müraciət edir. Muğam sərrafları qeyd edir ki, bu üsul oxuyanın xaric səslə ifa
etmə ehtimalını minimuma endirir[2, s.97].
Xanəndəlikdə zəngulə dinləyiciyə təsir etməkdə əsas vasitələrdən biridir. Buna
görə də muğamı zənguləsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Dəstgahı zənguləsiz ifa
etdikdə onun emosional, bədii təsir gücü azalır. Xanəndələrmiz səy və bacarıqlarına
müvafiq olaraq zəngulənin açıq, qapalı, burun, boğaz və s. növlərindən istifadə edirlər.
Bu sahədə Əlibaba Məmmədov dinləyiciyə ən çox sirayət edən, onu sehrləyən boğaz
zənguləsindən istifadə edir. Öz ifasında burun zəngulələrinə müraciət etmədiyi üçün
işlətdiyi boğaz qaynatmaları, oxusu həmişə aydın, təmiz, tələffüzü tam anlaşıqlı
dinləyiciyə çatır. Bir qayda olaraq sadə ifa tərzinə malik və ya bu ənənəyə həmişə sadiq
qalan, sözün aydın tələffüzündə, nəfəsin düzgün tənzimlənməsində, başlıcası bitkin
musiqi cümlələrindən istifadə etmək bacarığında Əlibaba Məmmədov ustad xanəndədir.
Əlibaba Məmmədov yaradıcı müğənnidir. O, təkcə klassik muğam və təsniflərimizi
oxumaqla kifayətlənmir, həm də özü yeni mahnılar bəsləyir. Əlibaba Məmmədov 700-ə
qədər mahnı və təsnifin müəllifidir. Təssüf ki, Sovet İttifaqı zamanı ona müstəqil yazıb
yaratmaq imkanı verilmədiyindən xanəndənin mahnıları xalq mahnıları adı altında
təqdim edilib. «Məhəbbət», «Bir dənəsən», «Oğluma nəsihət» və s. kimi gözəl mahnılar
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məhz xanəndəyə məxsusdur. Bu mahnılar bir çox tanınmış sənətkarlar tərəfindən ifa
edilmişdir. Onlara Rübabə Muradovanı, Şövkət Ələkbərovanı, Sara Qədimovanı,
Əbülfət Əliyevi və s.-ni misal göstərmək olar. Əlibaba Məmmədovun mahnıları bu gün
də öz təravətini itirmir, gənc müğənnilər tərəfindən ifa edilir və xalq tərəfindən sevilir.
O, 1968-ci ildən «Humayun» ansamblına başçılıq etmiş, ansamblda həm
müğənni, həm bədii rəhbər, həm də bəstəkar kimi fəaliyyət göstərmişdir. Əlibaba
Məmmədovun səyi və zəhməti nəticəsində bir sıra müğənnilər yetişmiş və xalq
tərəfindən sevilmişdir. Musiqi ifaçılığı sahəsindəki fəaliyyəti ilə yanaşı artıq otuz ildən
çoxdur ki, Əlibaba Məmmədov «Humayun» xalq çalğı alətləri ansamblının bədii
rəhbəridir. Bu ansambl 1968–ci ildən bəri fəaliyyət göstərir. Ansamblın müşayiəti ilə
çiçəkləndiyi dövrdən neçə-neçə tanınmış musiqiçilərimiz həyata vəsiqə almışdı: tarzən
Tofiq Məmmədov, kamanzən Hilal Məmmədov, klarnet çalan Ələkbər Əsgərov,
qarmon ustası Hüseyn Həsənov məhz bu ansamblla ilk addımlarını atmışlar. Bu
kollektivə «Humayun» adı verilməsi də təsadüfi deyil. Ansamblın təşkilindən sonra ona
hansı ad veriləcəyi irəli sürüldükdə maestro Niyazi təklif etmişdir ki, onun yaradıcısı
(ansamblın) hansı muğamı daha yaxşı oxuyursa, ansambla da həmin muğamın adı
verilsin.
Beləliklə, bu gün öz dəst-xətti, repertuarı ilə seçilən «Humayun» xalq çalğı
alətləri ansamblı efir və ekranlarda, konsertlərdə, habelə kütləvi tədbirlərdə öz çalğıları
ilə az bir müddətdə tanınır, neçə-neçə müğənni və xanəndəyə dəstək verir. Artıq 70-ci
illərin ortalarında «Humayun» ansamblı sənət aləmində özünün layiqli yerini tutmuşdu.
Ansambl rəhbərinin (o vaxtlar Tofiq Məmmədov konsertmeyster, Əlibaba Məmmədov
isə bədii rəhbər olmuşdur) yüksək peşəkarlığı, tələbkarlığı, qayğıkeşliyi və işgüzarlığı
qazanılmış uğurların əsas təminatçısı idi. Kollektivin nüfuzu yüksəldikcə,
pərəstişkarların sayı çoxaldıqca o dövrün sayılan ifaçıları bu ansamblda çalışmağa can
atırdılar. Ansablın ilk qaranquşları xanəndə Novruz Feyzullayev və müğənni Zümrüd
Məmmədova olmuşlar. Mərhum Səxavət Məmmədov, Məmmədbağır Bağırzadə, Könül
Xasıyeva və s. sənətçilərimiz bu ansamblla sənət uğurları qazanmışlar. Artıq 60–cı
illərin əvvəllərində ifaçılıq sənətimizin tanınan simalarından sayılan Əlibaba
Məmmədov xanəndəlik təcrübəsi sayəsində pedaqoji fəaliyyətə başlayır. Böyük
korifeylərimizin pedaqoji ənənələrinə sadiq və onları davam etdirən sənətkar gənc
nəslin yetişdirilməsində yorulmadan çalışır.
İlk pedaqoji fəaliyyətini 1963-cü ildən bir zaman tələbəsi olduğu Asəf Zeynallı
adına Dövlət Musiqi Texnikumundan (indiki Musiqi Kolleci) başlamışdır. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, Əlibaba Məmmədov o zamanlar texnikumun məzunları sırasında
həmin tədris ocağının muğam sinfində müəllimliyə çağırılan ilk xanəndələrdən
olmuşdur. Az bir zamanda pedaqoji sahədə istedadı ilə tanınan sənətkarın ilk tələbələri
hamımızın yaxşı tanıdığı və sevdiyimiz aktyor-xanəndə, respublikamızın xalq artisti
Canəli Əkbərov, habelə Təvəkkül Musayev, Qaraxan Behbudov, Əyyub Xəlilov və
başqaları olmuşlar. Əlibaba Məmmədov uzun illik pedaqoji fəaliyyətini indi də davam
etdirməkdədir. İyirmi ilə yaxındır ki, Bül-Bül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin
müəllimidir, Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecində xanəndəlik sinfində dərs deyir.
Onun yetirmələri müxtəlif müsabiqə və olimpiadalarda şərəflə çıxış edirlər, hətta onunla
çiyin-çiyinə çalışırlar da.
Müğənni kimi tanınan və ustadı ilə bir çalışan Könül Qənbərova, Samir Şirinov
və Tumar Zeynalov, Azərbaycan Milli Konservatoriyasında təhsil alan Şəhla
Şahbudaqova, Vüsalə Məmmədova kimi ümidverici tələbələr orta musiqi təhsillərini
həvəslə öz ustadlarından (Əlibaba Məmmədovdan) almışlar. Əlibaba Məmmədov tədris
planına yaradıcı münasibət bəsləyir. O, tələbələrinə eyni mövzunu (muğam və ya təsnif)
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öyrətməyə can atmır. Ələxusus da öz şagird və tələbələrinin səs, bacarıq imkanlarını
nəzərə alır. O, muğamların əsasları, ifa texnikası ilə yanaşı, qaval çalmaları, əruz
vəznini, səhnə mədəniyyətini aşılayır, şagird və tələbələrin yaş, bilik, bacarıq
səviyyələrini nəzərə alaraq təcrübəli müəllim kimi güzgün istiqamətdən çıxış edir.
Bütün bu keyfiyyətlər onun pedaqoji fəaliyyətinin geniş, hərtərəfli olmasına işarədir.
Pedaqoji fəaliyyətin ikinci üzü «Humayun»dakı işi ilə üzvü surətdə bağlıdır. Bu
kollektivdə fasiləsiz olaraq solist və bədii rəhbər vəzifələrində çalışdığı müddət ərzində
neçə-neçə gəncin istedadını kəşf edərək üzə çıxarmış, onlara sənət vəsiqəsi vermişdir.
Yarım əsrlik bir dövrün canlı salnaməsi olan, musiqi mədəniyyətindəki misilsiz
xidmətləri ilə, gənc xanəndəlik nəslinin yetişməsində böyük rol oynayan Əlibaba
Məmmədov dəfələrlə dövlətimiz tərəfindən mükafatlandırılmış, fəxri adlara, diplomlara
layiq görülmüşdür.
1963–cü ildə keçmiş SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə əməkdar
artist adı alması onu ürəkdən bağlandığı peşəsinə daha da məsuliyyətli yanaşmağa
təhrik edərək sənət axtarışlarına doğru istiqamətləndirməyə kömək etmişdir. Uzun
illərin zəhməti öz bəhrəsini vermiş, musiqi tariximizdə «canlı korifey» sayılan Əlibaba
Məmmədovun xidmətləri bir daha qiymətləndirilmişdir. 1989-cu ildə sənətkar
respublikanın xalq artisti kimi fəxri ada layiq görülmüşdür.
2000–ci ilin fevralında 70 illik yubileyi və əlli illik ifaçılıq fəaliyyəti münasibəti
ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti mərhum Heydər Əliyev cənabları tərəfindən
xalq artisti Əlibaba Məməədovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında fərman
imzalanmışdır.Bütün bu təltiflər Əlibaba Məmmədovun Azərbaycan musiqi
mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə, onun milli musiqimizin
çiçəklənməsində göstərdiyi sənət rəşadətlərinə görədir. Muğam sənətimizin C.Qaryağdı
oğlu, S.Şuşinski, H.Sarabski və Z.Adıgözəlov kimi korifeyləri konsert-ifaçılıq fəaliyyəti
ilə yanaşı, pedaqoji işlə də məşğul olaraq milli mədəniyyətimizin tarixində silinməz
izlər buraxıb getmişlər. Bu uğurlu işi Əlibaba müəllim də bu gün uğurla davam etdirir.
O, Azərbaycanın bir neçə təhsil müəssisələrində, o cümlədən, Bülbül adına orta ixtisas
musiqi məktəbində və A.Zeynallı adına Musiqi Kollecində yeni nəsil xanəndələri
yetişdirməkdədir.Əlibaba Məmmədov musiqi gülüstanımızda öz səsi, öz nəfəsi olan
sənətkardır. Bu özünəməxsusluq və orijinallıq onun sənətini uzun ömürlü və yaşarı
edəcəkdir. İllər ötüb keçdikcə musiqisevərlər onun nəğmə çələngində doğma
yurdumuzun daha çox xoş ətrini duyacaqlar.
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Статья посвящена творчеству певца-мастера Алибабы Мамедова, который посвятил половину
своей жизни процветанию, неприкосновенности и неизменности жемчужин мугама. Алибаба Мамедов
любим всем народом как достойный продолжатель пути великого народного мастера Хана
Шушинского. Мугамы, песни, которые требуют высокий голос, он может довести до внимания
слушателей беспрепятственно и с легкостью. При исполнении не испытывает трудности, поет ясно и
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четко. На последних отделениях и в «айаг»ах сегахов «Рахаб», «Гатар», «Мирзе Гусейн», певец
поддерживает свободу в основе. При исполнении дестгахов, сначала голосом ловит занавески
обоснований отделений мугама, а после обращается поэтическому материалу. Знатоки мугама
отмечают что, такой метод минимализирует риск исполнения посторонним голосом. Он не
останавливается на исполнении классических мугамов и теснифов, также сам создает новые песни.
Алибаба Мамедов является автором до 700 песен и теснифов.
Ключевые слова: мугам, певец, тасниф, народные песни, трель, голос, дестгах, исполнитель
мугама, поэтическое творчество, мастер.
Ahsen Ahmedov
Creativity of the singer-skillful master Alibaba Mammadov
Summary
The article deals with the creativity of the singer-skillful master devoted more than half of his life to
the profession, its blossoming, inviolability and invariability of the pearls of mugam, great master of the
people loved by the people as one of the worthy successors of Seyid Shushinski Alibaba Mammadov. He can
deliver mugams, songs requiring high-range voice to the audience without hindrances and easily. He has no
trouble during singing, expresses words intelligibly and clearly. The singers keeps liberty in the last section of
“Rahab”, “Gatar”, “Mirza Huseyn” that requires merry trill too. First of all he sings the reference acts of mugam parts of dastgahs that he sings without any word and then refers to the poetic materials in the second part.
The experts of Mugam state that this method minimizes the supposition of singing with extra voice of the
singer. He doesn’t only satisfy by singing classic mugam and tasnif, but also composes new songs too. Alibaba Mamamdov is the author of nearly 700 songs and tasnifs.
Key words: mugam (eastern melody), singer, tasnif (national rhythmical melody), popular songs,
trill, voice, dastgah, singer of mugam, poetic creativity, skilful master.
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AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK MUSIQISININ MÜQAYISƏLI TƏHLILININ BƏZI
ASPEKTLƏRI
Azərbaycan mədəniyyəti, o cümlədən Azərbaycan incəsənəti Yaxın və Orta Şərq
ölkələrinin mədəniyyəti və incəsənəti ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə formalaşmışdır. Bu
mədəniyyətin məniməsənilməsi, assimilyasiya prosesləri, digər xalqların mədəniyyətinin yaradıcı surətdə qavranması Azərbaycan mədəniyyəti üçün vacib əhəmiyyət
daşımışdır.
Müxtəlif sahələrin – tarix, etnoqrafiya, şərqşünaslıq, fəlsəfə, sənətşünaslıq üzrə
alimlərin topladığı çoxsaylı material Azərbaycan mədəniyyətinin regionlararası
səviyyədə fəal və dərin əlaqələrini təsdiqləyir. Azərbaycan, məlum olduğu kimi, uzun
əsrlər boyu müxtəlif iri dövlətlərin daxilində mövcud olmuşdur. Ona görə də
Azərbaycan mədəniyyətinin qarşılıqlı əlaqələrinin sənətşünaslar tərəfindən seçilən
sistemli təhlili qanunauyğundur. Həm genetik əsas, həm müəyyən tarixi dövrlər, həm
incəsənətin təsnifatı öyrənilir. Müqayisəli təhlilin müxtəlif tipləri - müqayisəli-tarixi,
müqayisəli-genetik, müqayisəli-tipoloji istifadə edilir.
Türk dünyasının bir hissəsi kimi Azərbaycan və türk xalqının həm mənbə
ümumiliyi, təsərrüfat fəaliyyətinin vəhdəti, həm maddi mədəniyyəti, mərasim etnomədəniyyəti və s. birləşdirir. Sözsüz ki, həm Azərbaycan, həm də türk musiqi sistemi
tarixən konkret, fərdidir. Lakin, bununla yanaşı, Azərbaycan və türk musiqi sistemində
həm ümumi qanunauyğunluqları, quruluşda uyğun qanunları, həm tarixi inkişaf
prosesləri, həm tipoloji uyğunluqları müşahidə etmək mümkündür.
Azərbaycan və türk mədəniyyətində lirik musiqi, lirik mahnının müqayisəli
təhlilinin aktuallığı və məqsədəuyğunluğu onunla şərtlənir ki, təhlili olunan material
bircinsdir, bu, xalq musiqisinin inkişafında müəyyən tarixi mərhələni təşkil edir.
Söhbət, özünə həm mərasim oxuma təcrübəsini götürən, həm də şifahi ənənəli
professional musiqinin xüsusiyyətlərini əks etdirən şəhər mahnısından gedir.
Hər bir türk musiqi mədəniyyətinin yaranması çoxtərəfli assimilyasiya prosesini
əks etdirir. Bununla belə, dilin vahid əsası özünü çox şeydə göstərir. İ.Zemtsovski
«Metodologiyanın köklü məsələsi» məqaləsində yazırdı: «Yada salaq ki, şifahi ənənəli
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musiqinin məhz müasir nəzəri musiqişünaslığın predmeti sahəsinə daxil edildiyinə görə
Asafyev bir sıra əsas anlayışları, ümummusiqişünaslıq vəzifələrini, məsələn, həyatı not
yazısı ilə bağlı olmayan, ifaçılıq prosesinin əhatəsində olan, şifahi incəsənətdə daha hiss
edilən real musiqi intonasiyası haqqında; insan ünsiyyətinin özünəməxsus forması kimi
(çünki heç bir yerdə forklorda olduğu kimi, musiqi formasının canlı ünsiyyət xarakterilə
şərtiliyi belə aydın və birmənalı hiss edilmir) musiqili intonasiya haqqında, şifahi ənənəli
musiqinin çoxəsrlik oxumaları təcrübəsində, hər xalqın milli musiqi «leksikasında» hiss
olunan musiqili-intonasiya «lüğəti» haqqında məsələləri qaldıra və əsaslandıra bilmişdir»
.(1)
Azərbaycan xalq musiqisinin öyrənilməsi şübhə doğurmur.Tədqiqatçılar təkcə milli
melosun dərindən öyrənilməsinə cəhd etmirlər.Bu gün xalq musiqisinin öyrənilməsinə
digər fənnlərin - tarix, kulturologiya, etnoqrafiya, fəlsəfə, ədəbiyyatşınaslıq və s. - metod
və elmi yanaşmaları cəlb edilir. Bununla yanaşı, qeyd edək ki, bu gün xalq musiqisində
baş verən dəyişikliklər Azərbaycan xalq musiqisinin ənənəvi əsaslarının öyrənilməsini
tələb edir. Bu gün Azərbaycan xalq musiqisinin qorunması problemi, ona qayğılı
münasibət xüsusilə aktualdır. Ona görə də, xalq musiqisinin ənənəvi, fundamental
əsaslarının, onun müasir səs mühitində fəaliyyətinin tədqiqi zəruridir. Məhz buna görə də
tədqiqatın belə bir aspektini seçərək Azərbaycan xalq musiqisinin genetik və universal
xüsusiyyətlərini aşkarlamağa çalışacağıq.
Azərbaycan musiqi elmində son illər meydana gələn bir sıra elmi işlərdə faktiki
material əsasında türk xalqlarının mədəni vəhdəti və tarixi ümumiliyi açıqlanır.
Bunlarda bir çox faktlardan türk dünyasının etnomədəniyyətinin tam şəkli qurulur. (2)
Azərbaycan xalq musqisinin sistematik öyrənilməsinə baxmayaraq, bəzi aspektlər hələlik az tədqiq edilmişdir. Belə ki, Azərbaycan və türk lirik mahnısının ümumi
nəzəri əsasları haqqında məsələ hələ «açıq» qalır.Nəşr edilən tədqiqatlarda mərasim
musiqisinə, aşıq musiqisinə baxılır.Bununla yanaşı, həmin işlərdə təhlil bu və ya digər
janrların ümumi və fərqli xüsusiyyətlərinə yönəldilir.Azərbaycan və türk musiqisinin
müqayisəli təhlilinə həsr olunan bəzi tədqiqatlara nəzər saldıqda görürük ki, bu işlərdə
müəyyən məqsəd qoyulur - Azərbaycan və türk musiqisinin ümumi və fərqli cəhətlərini
araşdırmaq. Sonrakı işlərdə tədqiqatın coğrafi çərçivəsi, material, həmçinin müqayisəli
təhlilin vəzifələri genişlənir.
Bununla belə, musiqi türkologiyasına həsr edilən bütün işlərdə tipoloji təhlil əsas
götürülür.Məsələn, «Musiqi türkologiyası» (3) kitabında R.Məmmədova musiqi
türkologiyası kontekstində aktuallaşan müqayisəli tədqiqatın məqsəd və vəzifələrini
müəyyənləşdirmişdir. C.Nəsirovanın dissertasiyasında azərbaycanlıların etnogenezində
mühüm rol oynamış bir sıra faktorlar aşkarlanır və qeyd olunur. Belə ki, toy
mərasiminin məzmunlu formulları, mənalı tipologiyaları türk etnomədəniyyətinin vacib
əsaslarını aşkarlayır. S.Tağıyevanın kitabında böyük faktoloji material işlənmişdir.
Müəllif türk xalqlarının etnomədəniyyətinin ən parlaq xüsusiyyətlərini müqayisə
etmişdir.Nəticədə, S.Tağıyeva türk dünyası modelini rekonstruksiya etməyə nail
olmuşdur. Qeyd edilməlidir ki, S.Tağıyeva belə nəticə çıxarır ki, türk dünyası –
arealların müxtəlifliyi, çoxkomponentliyidr. Çox əhəmiyyətlidir ki, o, bir tərəfdən, türk
xalqlarının etnomədəniyyətində ümumiliyi, digər tərəfdən, Azərbaycan mədəniyyətində
özünəməxsusluğu aşkarlamağı qarşısına əsas məqsəd qoyur.Müəllifin fikrincə, türklərin
lokal mədəniyətində uyğunluq vahid ənənəyə yönələn tipoloji xüsusiyyət prinsiplərini
açıqlayır.
Qeyd edək ki, son on il ərzində müəyyən iş görülmüşdür. Bu da strukturun
özünəməxsus türk elementini göstərməyə imkan verir.
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Belə ki, bu fakt çox vacib sayılır: janr yanaşmaları özünü doğrultmuşdur.Bu cür
yanaşmanın məqsədyönlüyü, doğruluğu təkcə bir çox janr parametrlərinin eyniliyinin
təsdiqi ilə müəyyənləşmir. Mən materialın bərabərliyini qeyd edirəm ki, bu da təhlilin
dəqiqliyini artırır.
Türkdilli xalqların musiqi mədəniyyətində lirik janr prinsipial olaraq qohum
melodik mədəniyyətləri təmsil edir.
Xüsusilə, bu, musiqili başlanğıcın qeyri-musiqili başlanğıcla sıx qarşılıqlı əlaqəsində
əksini tapmışdır. Biz janr-məişət əsası, ictimai şərtiliyi və s. nəzərdə tuturuq.
Azərbaycan və türk lirik mahnısının ümumi əsaslarını təhlil edərkən hər şeydən öncə
Azərbaycan və türk xalq musiqisinin səssıralarının uyğunluğunu qeyd edək.
Bir çox dünya xalqlarının səs sistemindən xəbərdar olan V.Belyayevin
müşahidələrini göstərək. O yazırdı: «Bütün klassik türk musiqi sisteminin əsasında 2
1/2 oktava diapazonunda olan bu diatonik səssırası durur:

Bu səssırasının əsas tonu «re» səsidir.Bu səssırası - böyük sekstalı natural minor
qamması çox qədim lad təşkili olaraq, nəinki türk, həm də digər millətlərin çox saylı
«xalq» mahnılarının əsasında durur.
Türk musiqisinin bu səsəsırası ilk öncə belə böyük həcmi ilə
seçilməmişdir.Özünün müasir ölçülərinə o, çoxəsrlik inkişaf prosesində nail olmuşdur,
bu, təkcə diapazonun genişlənməsində deyil, həm də səssırasının özünün bura xromatik
səslər daxil edilərək mürəkkəbləşməsində nəzərə çarpır».(4, səh.164)
Azərbaycan və türk musiqisinin lad sistemində belə struktur analogiyaları da
göstərmək vacibdir, bu, vahid çoxpilləli səssırasına daxil olan tonların əhəmiyyətinin
müxtəlif çoxfunksiyalılığıdır. Bu zaman oktava münasibətində olan tonların əhəmiyyəti
bir-birinə uyğun deyil və müvafiq olaraq kvarta- sekunda münasibətlərini doğururlar.
Azərbaycan və türk lirik musiqisinin aparıcı ton sistemi də çox yaxındır.Belə ki,
Azərbaycan və türk musiqisinin ladintonasiya əlaqələri sistemində sekunda əlaqələri
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada artırılmış sekundalı ladları qeyd edək. Bu
strukturlar türk musiqi mədəniyyətində böyük əhəmiyyətə malikdirlər. Çox vacibdir ki,
artırılmış sekunda intervalı lad sistemində eyni funksional vəziyyətdədir.
Məsələn,artırılmış sekunda intervalına dixord kontekstdə baxmaq lazımdır. Artırılmış
sekunda intervalı trixord daxilində həm Azərbaycan, həm də türk xalq lirik musiqisində
rast gəlinir. Özü də aparıcı tonun mövqeyi eynidir:
Tetraxordlarda artırılmış sekunda intervalı kiçik sekundaların simmetrik
yerləşdirilməsi ilə yanaşı durur:
Maraqlıdır ki, vacib ladintonasiya və melodik eyniliklər təkcə əsas səssıranın
ekspozisiya zonasında deyil, hətta onun sərhədlərindən çıxır. Söhbət modulyasiya
sistemindən gedir.
Qeyd edək ki, lirik mahnıların strukturunda kifayət qədər uyğunluqlar müşahidə
etmək olar.Hər şeydən əvvəl, bir çox lirik mahnı nümunələrinin sual-cavablı, yəni
kupletli olmasını göstərək. Həm Azərbaycan, həm türk musiqisində belə nümunələrin
struktur daxilində bütün musiqi strukturu «ekspozisiya», yəni başlanğıc zonaya, yuxarı
melodik xətt üzrə inkişaf zonasına və tamamlayıcı zonaya ayrılır.Beləliklə, burada biz
başlanğıcda ilkin, tonika kompleksini, sonra materialın açılışını müqayisə edə bilərik,
sonrakı halda həm ilkin ladintonasiya materialından istifadə olunur, həm də yeni
intonasiya elementləri daxil edilir.Bir qayda olaraq, açılış artım prinsipinə əsaslanır, bu
halda hər bir sonrakı inkişaf halqası melodik dayağı öncəki halqada tapır. Dayaq kimi
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istinad pərdələrini kvarta-kvinta koordinasiyası, axıcı melodik hərəkətin üstünlüyü,
melodik funksionallıq, intonasiya və ladtəşkilinin xüsusiyyətləri xidmət edir.
Azərbaycan və türk musiqisində lirik mahnıların başlanğıc melodik özəyi
uyğundur.Uyğunluq tamın dramaturji inkişaf prinsipində də var. İlkin tematik frazada
sıxılmış formada mahnının gələcək ladintonasiya əsası təqdim olunur.Məhz buna görə
ilkin frazalar çox ifadəli, öz melodik məzmununa görə dəqiqdirlər. Beləliklə, demək
olar ki, Azərbaycan və türk musiqisində identik tipli struktur mövcuddur: mövzunun
özəyi özündə gələcək inkişafın potensial imkanlarını daşıyır.
Materialın ilkin ifadəsindən sonra onun əsas səssırasının yuxarı zonasına
irəliləyişi baş verir.Müəyyən inkişafdan sonra onun tonikaya enişi ilkin lad dayağına
doğru pilləli sekvent hərəkət vasitəsilə baş verir. Vurğulayaq ki, bu növ dramaturji sxem
- Azərbaycan və türk lirik musiqisinin tipoloji xassəsidir.
Bu inkişaf prinsipi Azərbaycan musiqişünaslığında kifayət qədər müfəssəl
araşdırılmışdır.Belə ki, T.Məmmədov yazır: «Səsyüksəkliyi məkanının geniş əhatəsi
registr parametrlərinin mərhələli surətdə ladmelodik və intonasiya təşəkkülü ilə izah
edilir.Məhz bu cür ardıcıl olaraq səs məkanının əldə edilməsi ənənəvi havaların lad
sisteminin kristallaşmasını təyin edir». (5, səh.51)
Həm Azərbaycan, həm də türk musiqisinin əsasında strukturun iki xüsusiyyəti
durur - bu bir tərəfdən, formulalıq və digər tərəfdən, ornamentallıqdır. Özü də melodik
strukturun bu iki xüsusiyyətinin istifadəsi həm Azərbaycan, həm də türk musiqisində
identikdir. Belə ki, tematik cəhətdən əhəmiyyətli formula, bir qayda olaraq, formanın
əvvəlində və sonunda çıxış edir. Forma boyunca isə melodik struktur ornamentləşir ki,
bu da tama böyük dinamika verir. Melodik strukturun ornamentliliyi həm Azərbaycan,
həm də türk musiqisində çox sayda predyom, saxlanan və köməkçi səslərə
əsaslanır.Bütün tama ifadəliliyi çoxlu xromatik və alterasiyalı səslər verir. Onların
çoxsaylı trellərdə, repetisiyalarda incə nüansları materialı zənginləşdirir və ona qeyri-adi
gözəllik gətirir.
Bu prosesdə oxunmanın böyük rolunu qeyd edək. Vurğulayaq ki, oxunma intonasiyanın təkcə melodik tipi deyil, o həm də struktur vahididir. Dediyimizi izah
edək. Azərbaycan sistemi mlodik funksionallığa əsaslanır. Ona görə də təkcə səs
dayağının oxunması onu ladfunksional dayağa çevirir.
Azərbaycan və türk lirik mahnısını müqayisədə tipologiyalar melodik inkişaf
səviyysində əmələ gəlir. Nümunə olaraq aşağı hərəkətin xüsusiyyətlərini göstərək.
İdentik olan aşağıdakılardır:
1. zirvə-mənbənin funksiyaları;
2. melodik enmənin lad özünəməxsusluğu kvarta-kvinta intonasiyasına əsaslanır;
3. aşağı dayaq səsin tamamlayıcı kimi intonasiya məğzi;
4. yuxarı və aşağı dayağın funksional əlaqələri uyğun gəlir, çox vaxt bu, kvartakvinta münasibətləri, həmçinin sekstalı əlaqələrdir.
Bura əlavə edək ki, bir qayda olaraq, zirvə-mənbə sıçrayışla əldə olunur, bu
zaman sıçrayışlı interval variasiyalaşır.Kulminasiyanın əldə olunma yolları da
identikdir. Azərbaycan və türk musiqisində melodik hərəkət üçün yüksəliş və enmələrin
bərabər uzunluğu, fırlanan və pilləli hərəkət xarakterdir.
Azərbaycan və türk xalq musiqisinin inkişafında variantlılıq böyük rol oynayır.
Bu prinsip, mən deyərdim musiqi folklorunun əsas xüsusiyyətidir. Onun universal
cəhətləri motiv işləmənin xüsusiyyətindədir.Variantlıq tematik planı təşkil edir,
formayaranmada fəal iştrak edir, intonasiya-ritmik seqmentlərin variantlığı musiqi
mətnin fəallığını təşkil edir. Variantlığın yaranmasında prinsipial uyğunluq öz ardınca
motiv inkişafın identikliyini doğurur.Lirik janrların mətni çox vaxt həm ritmik, həm də
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melodik cəhətdən üst-üstə düşür.Həmçinin, tonika kompleksi Daxilində səslərin eyni
cür mikroyerdəyişməsini də müşahidə etmək mümkündür. Lakin sonuncu onun məğzini
dəyişmir.
Məqalədə müşahidə olunan parametrlər, uyğunluqlar və analogiyalar qanunauyğun
xaarakter daşıyır, türk musiqi sisteminin xüsusiyyətlərini və özünəməxsusluğunu əks etdirir,
mən deyərdim, irsi, genetik xarakter daşıyır. Deyilənləri bunların stabilliyi təsdiqləyir ki, bu
da tarixi inkişaf prosesində qanunauyğunluğa çevrilir.
Müasir Azərbaycan etnomusiqişünaslığının vacib vəzifələrindən biri türk musiqi
sisteminin genezis və təkamülünün öyrənilməsidir. Bir sıra tədqiqatlar nəticəsində türk
musiqi mədəniyyətinin ümumi və lokal xüsusiyyətlərinin bir çox parametrləri
müəyyənləşmişdir. Bunların arasında məzmun və janr təsnifatını, ladintonasiya və
melodik qanunauyğunluqlar, ritm və formatəşkilini qeyd etməliyik. Lokal növ
müxtəlifliyinin dərk edlməsi nəticəsində Azərbaycan və türk xalq lirik musiqisinin
ümumi əsaslarının tədqiqinə başlamaq olar.
Müasir etnomusiqişünaslıq xalq musiqisinin öyrənilməsində yeni istiqamətlərin
axtarışı ilə seçilir.Belə istiqamətlərdən biri müqayisəli musiqişünaslıqdır ki, onun da əsas
məqsədi musiqi mədəniyyətinin qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsindən ibarətdir.
Azərbaycanın mədəniyyət tarixinin real gedişatı türk dünyası ilə sıx
bağlıdır.Azərbaycanlılara mədəni parametrlər üzrə genetik olaraq türk xalqı daha yaxındır. Ona görə də biz məqsədəuyğun surətdə məhz türk xalqının musiqi mədəniyyətinə
müraciət etməyi vacib bildik. Azərbaycan və türk xalqının lirik mahnısında ümumi
nəzəri universallığın təhlili digər türk xalqlarının musiqisinin də müqayisəli təhlilinə yol
açır.
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«Mədəniyyət dünyası» elmi nəzəri məcmuə 1996-ci ildə təsis olunub. İldə iki dəfə
işıq üzü görür. Jurnalda kulturologiya, muzeyşünaslıq, sənətşünaslıq (teatr sənəti, kino,
televiziya və digər ekran sənətləri, təsviri sənət, memarlıq, musiqi sənəti), psixologiya,
ilahiyyat və onların tədrisi metodikası sahəsində respublikamızda və hüdudlarından
kənarda aparılan elmi tədqiqatlara həsr olunmuş elmi məqalələr dərc olunur. 2011-ci
ildən etibarən jurnal beynəlxalq standart seriya (İSSN) ilə nəşr olunur.
Aşağıda jurnalda dərc olunmaq arzusunda olan
müəllifləri
məqalələrin
hazırlanmasına qoyulan yeniləşdirilmiş qaydalarla tanış edirik.
QAYDALAR
«Mədəniyyət dünyası» elmi-nəzəri məcmuədə məqalələr azərbaycan, rus və ingilis
dillərində çap olunur. Məqalənin əlyazmasını kompyuterdə Microsoft Word redaktorunda Azərbaycan, rus və ingilis dillərində, Times New Roman şrifti ilə, 14 ölçüdə,
1,5-intervalla, A4 formatlı ağ vərəqdə tərtib etmək lazımdır. Məqalənin həcmi 6 səhifədən az olmamalıdır.
Məqalənin başlanğıcında məqalənin UOT indeksi, müəllifin soyadı, adı, atasının
adı, işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, vəzifəsi, elmi adı, elmi dərəcəsi və ya fəxri adı
email ünvanı, daha sonra, məqalənin adı, məqalə hansı dildə yazılmışsa həmin dildə qısa xülasəsi və açar sözlər (6-10 söz) verilməlidir. Məqalənin sonunda elm sahəsinin və
məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və sair aydın şəkildə verilməlidir.
Məqalənin sonunda ədəbiyyat siyahısından sonra digər iki dildə xülasə (müəllifin
adı və məqalənin adı həmin dillərdə göstərilməklə) («резюме» və «summary») və
həmin dillərdə açar sözləri («ключевые слова» və «keywords» ) verilməlidir. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni və məqalənin məzmununa
uyğun olmalıdır. Xülasələr elmi və qrammatik baxımından ciddi hazırlanmalıdır.
Məqalədə verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətnində rast gəlindiyi ardıcıllığı ilə nömrələnməli və məsələn, [1] və ya
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Kitab və jurnallara istinad aşağıdakı qaydada verilməlidir:
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