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İLYAS ƏFƏNDİYEV TEATRI VƏ ZAMAN
Xülasə: XX əsr Azərbaycan teatr tarixində “İlyas Əfəndiyev teatrı” ifadəsi,
anlayışı və praktiki təzahürü danılmaz kulturoloji faktdır. “İ.Əfəndiyev teatrı”
anlayışında 60-cı illərdə Azərbaycan teatr poetikası, Azərbaycan teatrının bədiiestetik prinsiplər cədvəli öz əksini tapır.
Azərbaycan milli teatrını proses kimi götürdükdə, hətta onun təsisatlı
(institussional) mərhələsini belə donmuş, statik hadisə kimi deyil, zaman içində bir
hərəkət kimi təhlil etmək bu gün səmərəli və faydalıdır. Bu mənada, milli
teatrşünaslıq elmi Azərbaycan teatrında konkret zaman kəsiyində İ.Əfəndiyev
amilini və ya fenomenini məhz prosesimizin əbədi hərəkəti kontekstində
araşdırmaq mərhələsindədir.
Açar sözlər: İlyas Əfəndiyev, teatr, dramaturgiya, bədii-estetik prinsiplər.
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Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi inkişaf yoluna nəzər salanda belə bir
qanunauyğunluq üzə çıxır: qos-qocaman mədəniyyətimiz söz üzərində bərqərar
olunub. Və buna görə də sözün özəl çəkisi bütün başqa meyar və səciyyələrdən
daha ağır və tutarlıdır. Azərbaycanlı mentalitetində hər nə varsa sözə bükülür, sözlə
qıfıllanır, sözlə açılır, söz sözü izah edir, “söz-sözü çəkir”. Bu baxımdan, əsl tarixi
ötən əsrin əvvəllərində başlayan Azərbaycan peşəkar teatrının da (1873-cü il) sözə
bağlanması təəccüblü görünmür. Azərbaycan milli teatr tarixinin inkişafının bütün
mərhələlərində məhz dramaturgiya – səhnə ədəbiyyatı teatrın inkişaf istiqamətini,
meyl və tərcihlərini köklü şəkildə müəyyənləşdirib və buna görə də teatr tariximizi
“nizamlamaq”dan
ötrü
“M.F.Axundov
teatrı”,
“N.Vəzirov
teatrı”,
“Ə.B.Haqverdiyev teatrı”, “H.Cavid teatrı”, “C.Məmmədquluzadə teatrı”,
“C.Cabbarlı teatrı” ifadələrini həm də dəqiq sənətşünaslıq termini kimi qəbul
edirik.
XX əsr Azərbaycan teatr tarixində “İlyas Əfəndiyev teatrı” ifadəsi, anlayışı və
praktiki təzahürü danılmaz kulturoloji faktdır. “İ.Əfəndiyev teatrı” anlayışında 60cı illərdə Azərbaycan teatr poetikası, Azərbaycan teatrının bədii-estetik prinsiplər
cədvəli öz əksini tapır.
1954-cü ildə “Atayevlər ailəsində” adlı ilk orijinal pyesi ilə dramaturji
fəaliyyətə başlayan İ.Əfəndiyev teatr tariximizin dördüncü sırf xalis dramaturqu
olaraq (M.F.Axundov, H.Cavid, C.Cabbarlı) kəmiyyət və keyfiyyətcə zəngin
dramaturji irsə malik sənətkar kimi özünü realizə edən, sözün əsl mənasında, söz
adamıdır. Burada bir daha dəqiqləşdirək ki, söhbət təyinin elmi korrektliyindən
gedir və əsas ədəbi peşəsi ilə (yazıçı) yanaşı, dramaturgiya ilə məşğul olan
sənətkarların teatr prosesindən ötrü əhəmiyyəti inkar edilmir. Bu təyinin
müəyyənləşdirilməsində isə korrelyat kimi Şekspir, Molyer, Lope de Veqa, İbsen,
Metterlinq, Çexov və bu kimi sırf dramaturji fəaliyyətdə özünü realizə edən dünya
dramaturgiyasının ünlü adlarından istifadə edilib.
Azərbaycan milli teatrını proses kimi götürdükdə, hətta onun təsisatlı
(institussional) mərhələsini belə donmuş, statik hadisə kimi deyil, zaman içində bir
hərəkət kimi təhlil etmək bu gün səmərəli və faydalıdır. Bu mənada, milli
teatrşünaslıq elmi Azərbaycan teatrında konkret zaman kəsiyində İ.Əfəndiyev
amilini və ya fenomenini məhz prosesimizin əbədi hərəkəti kontekstində
araşdırmaq mərhələsindədir.
Yeni elmi düşüncənin əsaslarında duran Kvant fəlsəfəsi qeyri-səlis məntiqlə
izah olunur, açılır və fövqəladə yeni, gözlənilməz qənaətlərə gəlməyə imkan verir.
Çağdaş elmdə məhz bu yeni açılan perspektivlər teatrşünaslığı İ.Əfəndiyevin
yaradıcılığını ənənəvi ədəbiyyatşünaslıq və ənənəvi teatrşünaslıq mövqeyindən
deyil, “Zaman içində dalğa” fenomeni kimi araşdırmağa sövq edir. Odur ki,
bununla bağlı tezisləri bəyan edərək, mətləbə keçməzdən öncə bir şeyi tam
əminliklə və tam məsuliyyətlə demək olar:
– İ.Əfəndiyevin şəxsiyyəti, ədəbi və dramaturji yaradıcılığı, əsərlərinin teatr
təcəssümü və onlardan qaynaqlanan mətləblər İ.Əfəndiyev dramaturgiyasına məhz
yeni elmi konsepsiyaların araşdırma üsulları ilə yanaşmaq imkanını verir. Ən əvvəl
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ona görə ki, bu görkəmli yazar yaşadığı dövrün, yəni onun payına düşən zaman
kəsiyinin, demək olar ki, əksəriyyətinin bədii-estetik, fəlsəfi, mənəvi-əxlaqi
inikasını yaradıb və bu inikas, yəni, pyeslərinin səhnə təcəssümü müasirlərinin
düşüncə-duyğularını formalaşdırıb. Bu fakt aksiomdur və teatrşünaslığın məhz
bundan çıxış etməsi qənaətbəxş sayıla bilər.
Çağdaş tələblərə cavab verən konsepsiyanın I tezisi aşağıdakı ola bilər:
– İnsan varolmasının dördüncü ölçüsü, boyutu olan Zaman özü-özlüyündə
paradokslardan və fenomenlərdən ibarətdir. Zamanın bir neçə təzahür formaları
var. Bunları düşündükcə, çox tez dəqiq elmi düşüncədən bədii-yaradıcı düşüncəyə
keçməli olursan. Fiziki zaman, astronomik zaman, təqvimi zaman, psixoloji zaman,
nisbi (relyativ) zaman, fərdi zaman, mücərrəd zaman. Paradoks elə burdan başlayır
ki, bütün bu sadalanan anlayışlar bir sözdə – hamının rahatca istifadə etdiyi Zaman,
vaxt söz-anlayışında birləşir. İstənilən sənət fenomenini məhz və yalnız Zaman
anlayışını paradoks kimi qəbul edəndə cüzi də olsa, anlamaq mümkün olur.
“İ.Əfəndiyev fenomeni”ni açıqlamaq üçün bir sillogizm quraşdıraq:
1. İlyas Əfəndiyev mədəniyyət və incəsənətimizin fenomenidir.
2. Bu fenomen artıq paradoks kimi qəbul etdiyimiz Zamana məxsusdur.
3. Deməli, İ.Əfəndiyevin özünü, sözünü, yaradıcılığını, konkret əsərlərini və
bütövlükdə əhəmiyyətini paradoks çərçivəsində araşdırmaq gərəkir.
Nəzərə alınsa ki, “paradoks” sözünün lüğəti mənası ilk baxışdan qəribə olan nə
isə deməkdir, aydın olmalıdır ki, İ.Əfəndiyev irsinə bu rakursdan yanaşma da
yalnız ilk baxışdan qəribə kimi dəyərləndirilə bilər.
İ.Əfəndiyevin dramaturji əsərlərinin adlarına müraciət edib, onları təklif olunan
rakursdan analiz etmək kifayətdir ki, irəlidə açılan yeni məzmunların məna
tutumunu açıq görək. Misal: “Sən həmişə mənimləsən” və yaxud “Boy çiçəyi”
(əbədi zaman), “Məhv olmuş gündəliklər” (yazıya həkk edilmiş günlər), “Unuda
bilmirəm” (yaddaş zamanı), “Bizim qəribə taleyimiz” (mistik zaman), “Atayevlər
ailəsində” (nəsillər-zaman), “Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı” (infernal (o tay)
zaman), “Büllur sarayda” (dondurulmuş zaman) və s.
İlyas Əfəndiyevin bütün pyeslərinin adlarını sadalamağa ehtiyac yoxdur,
aydındır ki, bu material göstərilən aspektdən analiz üçün son dərəcə səmərəlidir,
məhsuldardır.
I tezis: Yuxarıda göstərildiyi kimi, İ.Əfəndiyev parlaq ədəbi debütünə rəğmən
(roman və s.) özünü dramaturgiyaya həsr edən və sözün bu mənasında, ötən əsrin
ikinci yarısında yeganə xalis dramaturqdur. O da məlumdur ki, dramaturji əsərin
bütün məziyyətləri, ideya və duyğuları teatr səhnəsinin konkret zaman-məkanında
realizə olunur. Bu baxımdan çağdaş teatrşünaslığı maraqlandıran ikinci məsələ
“İ.Əfəndiyev fenomeni”nin xronotop – yəni zaman-məkan vəhdətinin
göstəriciləridir. Bu göstəriciləri müəyyənləşdirmək birinci məsələdən nisbətən
asandır. Çünki İ.Əfəndiyevin dramaturgiyasında milli düşüncəmizdə mövcud olan
bədii xronotopların əksəriyyəti (kənd, şəhər, dağ, aran, meşə, kabinet və s.) öz
əksini tapıb. Milli teatrşünaslığın bugünkü tələblərini nəzərə alanda İ.Əfəndiyevin
dramaturgiyasındakı xronotop məsələsinə müxtəlif rakurslardan yanaşılma
məhsuldar olan teatrşünaslıq problemi kimi dəyərləndirilməlidir.
9

II tezis bilavasitə İ.Əfəndiyevin yaradıcılıqla məşğul olduğu konkret tarixi
dövrlə bağlıdır. XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda, SSRİ-də və dünyada baş
verən mənəvi xassəli problemlər İ.Əfəndiyevin dramaturgiyasında öz əksini tapıb.
Sirr deyil ki, bu dövrdə zatən istedadlı və ləyaqətli sənətkarlar, obrazlı desək, “düz
sözü” ya zarafata salıb deyirdilər, ya da dövr haqqında deyilən düz sözü
qorumaqdan ötrü onun ətrafında yayındırıcı şirmalar qururdular. İndi dövr yetişib
və biz İ.Əfəndiyevin dramaturji əsərlərində quraşdırıcı şirmaları aradan götürüb,
əsərlərinin “xalis mahiyyəti”ni, dərin fəlsəfi mənalarını adekvat, yəni necə var
açıqlaya bilirik. Sözügedən bu əməliyyatların nəticəsində, əminəm ki, oxucutamaşaçıların gözü qarşısında hardasa yeni, bəlkə də gözlənilməz İlyas Əfəndiyev
canlanmaqdadır...
A.Çexovun rus teatrı üçün dəyəri hansı siqlətdədirsə, heç şəksiz ki, İlyas
Əfəndiyevin də Azərbaycan teatrı üçün dəyəri məhz o miqyasdadır.
Azərbaycan dramaturgiyasında “lirik-psixoloji təmayül”ün yaradıcısı, bununla
da milli teatrımızda lirik-psixoloji istiqamətin inkişafına təkan verən İlyas
Əfəndiyev dövrünün görkəmli rejissoru Tofiq Kazımovla iş birliyi sayəsində yeni
aktyor və rejissor nəslinin yetişməsinə də güclü bir zəmin yaratmış oldu.
İ.Əfəndiyevin, əslində, gələcəyə ünvanlandırdığı mesajlar bu gün tamaşaçı
tərəfindən həssaslıq və dəqiqliklə qəbul edilməkdədir. Bu işdə isə Azərbaycan
teatrının, ilk növbədə, rejissorların üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
İ.Əfəndiyevin əsərləri yalnız Azərbaycan oxucularına və seyricilərinə yox,
həmçinin dünya xalqlarının ədəbiyyatsevər nümayəndələrinə də yaxşı məlumdur.
Müəllifin nəsrinin və dramaturgiyasının əcnəbi dillərə tərcümə tarixi keçən əsrin
50-ci illərindən başlayır. Ilyas Əfəndiyev yaradıcılığının işığını, poetikasını, bədiiestetik siqlətini, İlyas Əfəndiyev dünyasının mənəvi parametrlərini bütövlükdə
özündə əks etdirə bilmiş ən bariz, xarakterik örnəklər ingilis, rus, alman, tacik,
ispan, fransız, çex, eston, slovak, litva, gürcü dillərində nəşr olunmuşdur. Hətta
komik ədəbiyyatında da İlyas Əfəndiyevin tərcümə edilmiş əsərləri özünə layiqli
yer almışdır.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra isə İlyas Əfəndiyev sözün əsl
mənasında dünya masştabında, dünya çapında tanınan bir yazar, şöhrətli bir
dramaturq olmuşdur.
İlyas Əfəndiyevin yazdığı 20 pyesdən düz 19-u Azərbaycanın və eləcə də
dünyanın müxtəlif teatrlarının səhnəsində uğurla oynanılmışdır. Azərbaycan Milli
Dram Teatrının müasir tarixi isə birbaşa şəkildə onun adı ilə bağlıdır. İlyas
Əfəndiyevin bu teatrın səhnəsində son 70 il ərzində tamaşaya hazırlanmış “İşıqlı
yollar” (1947), “Bahar suları” (1948), “Atayevlər ailəsi” (1954), “Sən həmişə
mənimləsən” (1964), “Unuda bilmirəm” (1968), “Məhv olmuş gündəliklər” (1969),
“Mahnı dağlarda qaldı” (1972), “Qəribə oğlan” (1973), “Xurşudbanu Natəvan”
(1981), “Büllur sarayda” (1983), “Bizim qəribə taleyimiz” (1988), “Sevgililərin
cəhənnəmdə vüsalı” (1989), “Hökdar və qızı” (1994), “Boy çiçəyi” (2011) və b.
pyesləri çağdaş teatr təfəkkürünün inkişafına güclü təsir göstərmişdir. Məhz lirikpsixoloji dram janrının nəzəri-estetik prinsipləri, bədii qayəsi bu pyeslərin
poetikası, arxitektonik quruluşu əsasında ədəbiyyatşünaslıq və teatrşünaslıq
tərəfindən müəyyənləşdirilərək öyrənilir.
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“Sən həmişə mənimləsən” (1964) pyesi müəyyən bir dövrün, epoxanın,
zamanın simvoludur, rəmzidir, 60-cı illərin məişət romantikasının, lirik-psixoloji
münasibətlər şəbəkəsinin güzgüsüdür, adi insan yaşantılarının teatral poeziyasının
ifadəsidir. Bu pyes dünyanın 60-cı illər mənzərəsində azərbaycanlı mənəviyyatını,
türk əxlaqını əks etdirən bədii bir sənəddir. Müasir azərbaycanlı psixologiyasının
ekzistensional mündəricəsinin öyrənilməsi yolunda ilk bələdçi məhz “Sən həmişə
mənimləsən” pyesidir. Bunlardan əlavə “Sən həmişə mənimləsən” pyesi
Azərbaycan teatr mədəniyyətində yeni estetik mərhələnin başlandığını müjdələyib,
yeni rejissuranın, yeni aktyor ifaçılığının meydana gəlməsini şərtləndirib,
Azərbaycan milli dramaturgiyasının çağdaş axtarışlarının dəyərli təzahürü kimi
əlamətdar olub, teatrımızın həm repertuar siyasətinin istiqamətlənməsinə kömək
edib, həm də onun sonrakı inkişafı üçün mühüm estetik koordinatları
müəyyənləşdirib. Elə 1964-cü ildəcə bu pyes əsasında hazırlanan tamaşanın
fantastik uğuru onu müasir Azərbaycan teatrının özünəməxsus “Qağayı”sına
çevirdi. Müəllifin pyeslərinin uğurlu səhnə taleyini Azərbaycan teatr tarixində
konkret bir dönüş, konkret bir mərhələ olduğunu dərk edən teatrşünaslıq isə “İlyas
Əfəndiyev teatrı” terminini elmə daxil edir. “İlyas Əfəndiyev teatrı” anlayışında
60-cı illərdə Azərbaycan teatr poetikası, Azərbaycan teatrının bədii-estetik
prinsiplər cədvəli öz əksini tapır.
İlyas Əfəndiyevin nəsri də Azərbaycan ədəbiyyatının zirvələrindən biridir. Ilyas
Əfəndiyevin ədəbi-bədii irsi XX əsr azərbaycanlısının təfəkkürünün,
düşüncələrinin,
psixologiyasının,
ictimai-sosial
həyatının,
məişətinin,
yaşantılarının, duyumlarının aynasıdır, problemlərinin, ağrı və acılarının,
iztirablarının, iftixarının və günahının arxividir, öyrənc yeridir. Rəsmi şəkildə
1939-cu ildən ədəbiyyata gələn müəllif ta dünyasını dəyişənə qədər yazıb-yaratmış,
qələmini yerə qoymamışdır. Odur ki, İlyas Əfəndiyev haqlı olaraq ədəbiyyatımızın
fəxri sayılır. Təsadüfi deyil ki, bu gün İlyas Əfəndiyevin nəsri, dramaturgiyası,
teatr fəaliyyəti barəsində ədəbiyyatşünaslıqda və teatrşünaslıqda yazılmış
məqalələri, resenziyaları, esseləri, bədii-publisistik oçerkləri, monoqrafiyaları,
elmi-tədqiqat araşdırmalarını bir yerə toplayıb ayrıca kitabxana yaratmaq
mümkündür. Belə yazıların sayı 1000-i çoxdan keçmişdir və maraqlısı budur ki,
İlyas Əfəndiyevin zəngin bədii irsinin öyrənilməsi və tədqiqatı hələ də davam
edir... edəcəkdir.
***
Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, indi dövr yetişib və bu gün biz
İ.Əfəndiyevin əsərlərindəki quraşdırıcı şirmaları aradan götürüb, onların “xalis
mahiyyəti”ni, dərin fəlsəfi mənalarını adekvat, yəni necəvar açıqlaya bilirik. Amma
onu da etiraf edim ki, bu istər teatrşünas, istərsə də rejissorlar üçün o qədər də sadə
əməliyyat deyil...
Azərbaycan teatrında ilk dəfə bu mürəkkəb sənət əməliyyatını rejissor Azər
Paşa Nemət realizə etdi və Yeni Zamanın tamaşaçılarını gözlənilməz İlyas
Əfəndiyevlə (klassikin gücü də hər dəfə yeniləşməyə qadir olması ilə ölçülür!)
görüşdürə bildi. Sözügedən görüş, söylədiyim kimi, İlyas Əfəndiyev dünyasının
mənəvi parametrlərini bütövlükdə özündə əks etdirən “Boyçiçəyi” (iki hissəli lirik
dram) tamaşası konteksində baş verdi. Azər Paşa parlaq teatr hadisəsinə çevrilən bu
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tamaşası ilə bir daha təsdiqlədi ki, İlyas Əfəndiyevin şəxsiyyəti, ədəbi və
dramaturji yaradıcılığı, əsərlərinin teatr təcəssümü və onlardan qaynaqlanan
mətləblər onun dramaturgiyasına məhz yeni teatr konsepsiyalarının üsulları ilə
yanaşmaq imkanı verir. Gəlin görək, milli dramaturgiyamızın yaraşığına çevrilən
bu pyes Azər Paşa kimi qüdrətli rejissorun Y E N İ Z A M A N ı güzgüləyən
teatr düşüncəsini necə qidalandırdı?
Heç şəksiz ki, “Boy çiçəyi” pyesi insan varolmasının dördüncü ölçüsü olan Z A
M A N və onu güzgüləməyi bacaran rejissor üçün cazibəli görünməyə bilməzdi.
1964-cü ildə ustad rejissorumuz Tofiq Kazımov tərəfindən hazırlanan “Sən həmişə
mənimləsən” tamaşasının əfsanəvi uğurunun bu günə qədər əsl sənət nümunəsi
şöhrətini itirməməsi və onun müasir Azərbaycan teatrının həm özünəməxsus
“Qağayı”sına, həm də ətrini əbədi qoruyan boy çiçəyinə çevrilməsi faktı da,
görünür ki, Azər Paşanı cəlb edən “sirlər”dəndir. Və bir də görünür ki, sadaladığım
və yaxud sadalaya bilmədiyim bir çox mətləbləri, gizli qatları ilə “Sən həmişə
mənimləsən” Azər Paşanı cəlb etdi və o “İlyas Əfəndiyev fenomeni”ni milli teatr
prosesinin əbədi hərəkət kontekstində araşdırma məqamının yetişdiyini duydu.
...Beləliklə də, Azər Paşanın rejissor düşüncəsi artıq paradoks kimi qəbul etdiyimiz
Zamana məxsus olan “İlyas Əfəndiyev fenomeni”ni “Boyçiçəyi” müstəvisində
(Ə B Ə D İ
Z A M A N), irəlidə açılan yeni məzmunların məna tutumu
konteksində görümlü etməyə yönəldi...
***
XXI əsr, Akademik Milli Dram Teatrı, 2 noyabr 2011-ci il. Tamaşanın müəllifi,
rejissoru və rəssamı Azər Paşa Nemət. Yeni “Boyçiçəyi” əfsanəsinin yaranma
tarixi...
Pyes iki dəfə doğulur: bir yazıldığı gün, bir də ki, premyera günü... Nə qədər
özümüzü inandırsaq da ki, pyes teatrsız, səhnəsiz də yaşaya bilər, görünür, bu
inamımız özümüzü aldatmaq istəyindən doğur.
2 noyabr 2011-ci il biz milli teatrımızda “Sən həmişə mənimləsən”in 1964-cü
ildən sonrakı ikinci möhtəşəm doğuluş tarixini qeydə aldıq (hərçənd ki, bu pyes
həm milli, həm də xarici rejissorlar tərəfindən dəfən-dəfən səhnələnib...).
“Sən həmişə mənimləsən” pyesi Azər Paşanın quruluşunda özünün teatral zaman “geyimi”ni sonsuzluğa qədər dəyişmək potensialını bir daha ortalığa
qoydu... XXI əsr öz yeni teatr qanunlarını diktə etdi və Azər Paşa çağdaş teatr
mədəniyyətinin və sənətkar şəxsiyyətinin (həm rejissor, həm də aktyor)
masştabının inkişaf dərəcəsini parlaq biruzə verən bu tamaşada özünün düşüncəkonsepsiyasını dəqiq rəsm edən rejissor qrafikasını da sərgiləyə bildi.
Beləliklə də, Azər Paşanın və aktyorların səmimi, sevgi dolu münasibəti yeni,
naməlum, haradasa daha sərt İlyas Əfəndiyevi XXI əsrə gətirdi və “Sən həmişə
mənimləsən”ə (“Boyçiçəyi”) ikinci dəfə əsl teatral yanaşma, yozum baş verdi.
İnanıram ki, Azərbaycan teatrı XXI əsrdə İlyas Əfəndiyev dramaturgiyasına əsl
teatral yanaşmaları ilə teatr tariximizi zənginləşdirməkdə davam edəcək...
İ.Əfəndiyevin ədəbi istedadının genetik kökləri milli ədəbiyyatın ən dərin
qatlarından “şirələnərək” institusional mədəniyyətin faktı olan teatr sənətinin ədəbi
əsasına, dramaturgiyaya hikmətli sözün enerjisini ötürməyə müvəffəq oldu. XX
əsrin II yarısında yaşayan soydaşlarımız İ.Əfəndiyevin səhnədən söylədiyi
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monoloqları və dialoqları dinlədi, düşündü, əxz etdi. Bu monoloqların mənəvi
əhatə dairəsində formalaşan dramaturgiyamızın yeni nəsli öz yaradıcılıqları ilə
inkişaf prosesinin dialektikasını təsdiqləmiş oldu. Mədəniyyətimizin zaman
zəncirbəndinin qırılmazlığını məhz bu cür münasibət təmin edir.
Odur ki, sözlü adam İ.Əfəndiyevin sözləri bu gün də eşidilməkdədir…
Ədəbiyyat:
1.
2.
3.
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Резюме: Философское восприятие мира культуры должно быть не в
качестве стихийного образования, а как результат целенаправленных усилий
и деятельности индивидов. Культура и культурные ценности создаются
творческим актом человека. Философская концепция мультикультуры
помогает нам осмыслить глубокую связь между культурой и человеческим
духом. Философия культуры возникает только там, где личность рассматривает себя не только как деятеля, но и как субъекта культурных качеств.
Ключевые слова: мультикультурализм, философия, концепция,
человек, связь, сознание, цивилизация.
Мультикультурализм
–
один
из
аспектов
толерантности,
заключающийся в требовании параллельного существования культур в целях
их взаимного проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом
русле массовой культуры. Понятие культуры относится не к специфическому
языковому аппарату философии, а к подлинно универсальным категориям
человеческого сознания. Философские тексты, моральные трактаты,
обыденная речь, научные теории – все это различные сферы употребления
понятия культуры.
Перед исследователями философии мультикультурализма всегда есть
соблазн соскользнуть на частные проблемы культуры, т.е. анализировать ее
различные роды, виды, элементы, модусы, образы, стадии развития и
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подсистемы. В поисках универсального выражения философской сущности
культуры обратимся к одному из известных аналитиков античной культуры
А.Ф.Лосеву и к его книге «Дерзание духа». Размышляя о том, что такое
культура, Лосев охарактеризовал ее как предельную общность всех основных
слоев исторического процесса – экономических, идеологических, социальнополитических, ремесленных, практически-технических, художественных,
религиозных, моральных, научных, национальных, бытовых и особенно
философских. Эта система образует неделимую целостность определенную
структуру мультикультурализма, которая наглядно и чувственно-предметно
выражает ее духовную и материальную специфику. Потому что в каждом
типе культуры есть свой первопринцип, который и составляет предельную
общность культуры. Этом первопринцип всегда указывает на границы
данной культуры.
В этой связи понимание культуры как предельной общности основных
слоев исторического процесса следует соотнести с идеей выраженной
Н.А.Бердяевым. В своих многочисленных трудах Бердяев последовательно
проводит мысль о духовной сущности культуры. Дух для Бердяева есть ядро
личности, а культура неразрывно связана с личностью и духом.
Современное научное философское определение культуры символизирует убеждения, ценности и выразительные средства (применяемые в литературе и искусстве), которые являются общими для какой-то группы; они
служат для упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой
группы. Верования и взгляды подгруппы часто называют субкультурой.
Слово культура – одно из наиболее популярных в рассуждениях о вечных
философских проблемах. Существует несколько сот различных определений
того, что можно назвать культурой, десятки подходов к ее изучению, теоретических концепций, моделей культуры. Это приводит и к отказу от идеи
поиска, и утверждения какого-либо осмысления культуры как единственно
верного, и к выделению и систематизации наиболее распространенных и
перспективных в научном и практическом отношениях точек зрения на
культуру.
Культура есть обработка материала актом духа. Культура – победа
формы над материей. Культура и культурные ценности создаются
творческим актом человека, что является обнаружением его гениальной приприроды. Философская концепция культуры помогает нам осмыслить глубокую связь между культурой и человеческим духом. Особенно это относится к
понятию культурного творчества. Культура есть творчество гениев, которые
никогда не вмещаются в рамки культуры. Культура создается огнем
творческого гения, в творческом акте через творческий замысел. Как
творческий продукт, культура есть не что иное, как культурная ценность, т.е.
охлаждение огня. В культуре действует принцип качественного отбора.
В этом смысле человек – субъект культуры – выступает как разумно
динамическое существо, развивающее свои духовные потенции, как творец
культуры. В основе этой модели культуры лежат принципы гуманизма,
рационализма и историзма. В марксистской философии классическая модель
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культуры получила материалистическую интерпретацию: культура
осознается не как чисто духовная проблема воспитания и просвещения
индивида, а как проблема создания необходимых условий (прежде всего –
материальных) для всестороннего и целостного развития человека.
Философия культуры всегда решала проблему, что есть культура в целом. Но
в XX веке обнаружилось, что в рамках классической модели не удается
преодолеть трудности рационалистического познания культуры (что привело
к росту иррационалистических тенденций в философии в целом).
Льюис Морган выразил эту идею в названии своей книги «Древнее
общество, или исследование путей человеческого прогресса от дикости через
варварство к цивилизации» (1877 г.) В дальнейшем в рамках европейской
философско-исторической мысли появляется методология однолинейного
прогрессизма, согласно которой в истории действуют силы и законы,
имеющие универсальный характер, а национальные истории являются лишь
частным случаем их проявления. В рамках этой методологии появились
концепции «исторических» и «неисторических» народов; закон «трех стадий
развития нравственности» (семья, гражданское общество и государство)
Гегеля; закон «трех стадий эволюции мысли» (теологическая, метафизическая, позитивная) Конта; теория «общественно-экономических формаций»
Маркса. И.Гердер придавал этому слову ряд разнообразных значений.
Философия культуры возникает только там, где личность рассматривает
себя не только как деятеля, но и как субъекта культурных качеств. Деятельность всегда направляет человека из сферы сущего в сферу должного.
То же самое относится к культуре, где сфера должного существенно
видоизменяется. Очень ценные мысли о культуре можно найти в трудах
немецкого мыслителя Иммануила Канта (1724-1804). В работе «Критика
способности суждения» Кант дает определение культуры как приобретение
разумным существом способности ставить любые цели вообще. Человек, по
Канту, живет в двух мирах – мире природной необходимости и в мире
духовной свободы. В том, что привязывает человека к природе, нет места для
культуры, ибо здесь природа навязывает человеку свои цели, которым тот
бессознательно следует. В сферу свободы человека перемещает его разум. В
работе «Антропология с прагматической точки зрения» Кант утверждает, что
человек своим разумом определен к тому, чтобы быть в общении с людьми, и
в этом общении с помощью искусства и науки повышать свою
культуру, цивилизованность, моральность, стать, ведя деятельную борьбу с
препятствиями, навязанными ему грубостью его природы, достойным
человечества.
В связи с проблематикой культуры в ее отношении к личности следует
еще раз обратиться к понятию человеческой субъективности. Культурный
объект, называемый «ценностью», не имеет смысла, если он не адресуется
человеческой субъективности. Структуру человеческой субъективности легко
показать на нескольких примерах. Сложный ход театральной драмы будит
целый мир мыслей и чувств в душе зрителя. Но человек, мало знакомый с
культурными объектами театра, нуждается в том, чтобы его субъективность
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свыклась с языком театральной культуры. Если постоянно слушать
классическую музыку, то этот культурный объект постепенно становится
необходимым для нашей эмоциональной жизни.
Необходимо отметить, что тематика мультикультурализма и ее
философско-политическая концепция является в наше время одной из самых
обсуждаемых, резонансных и по-настоящему актуальных, что не всегда
совпадает. Одновременно она стало одной из самых аморфных и запутанных.
Неясность начинается с вопросов о содержании этого понятия и об
инновационности обозначаемого им явления.
В научным обороте концепт мультикультурализма более-менее прочно
утвердился еще позже – не ранее 1990-х. А распространение в политикопубличном пространстве и широкую известность он получил лишь начиная с
самого конца ХХ века, в основном же – в последнее десятилетие. 2000-е годы
стали временем стремительного распространения мультикультуралистского
дискурса и практик, с одной стороны, и растущего неприятия этой
тенденции, с другой. Параллельно возникла интеллектуальная мода на само
понятие «мультикультурализм». При этом употребляется оно в весьма
различных значениях и контекстах. Нередко можно наблюдать, как слово
«мультикультурализм» прилагают ко всевозможным объектам с чертами
культурной неоднородности, - то есть чуть ли не ко всему и вся. Ибо такие
черты легко обнаружить практически в любой человеческой, общественной
реальности прошлого и настоящего, на любом уровне – от индивидуального
до глобального.
Неудивительно, что многие рассуждения на тему мультикультурализма
начинаются с некой общей констатации его многозначности и расплывчатости. Но самой такой констатации недостаточно. Чем многозначнее термин,
тем важнее провести логические границы между его смыслами и сферами
употребления, чтобы затем иметь их в виду и, главное, соблюдать в анализе и
дискуссиях.
Среди всех интерпретаций мультикультурализма выделяются два
родовых, «кустовых» значения термина, по отношению к которым остальные
можно считать производными, видовыми. Аналитическая корректность как
минимум одного из них вызывает сомнения, но что бы мы ни думали по
этому поводу, оба смысла к настоящему времени уже сложились и
утвердились в общественном сознании и трудовой деятельности.
Среди них: способность осваивать новые земли, сведя леса, развитие
наук, искусств, ремесел и торговли, наконец, политика. Представления
Гердера во всем совпадают с мыслями Канта, который связывал успехи
культуры с успехами разума и считал их окончательной целью установление
всеобщего мира. Во многом слова «культура» и «цивилизация» выступали
как синонимы. Их противопоставление не предполагалось. Согласно Канту,
цивилизация начинается с установления человеком правил человеческой
жизни, разумного сознания и человеческого поведения.
Цивилизация как культурная ценность есть как бы способ передачи
эстафеты духовного освобождения личности. Для понимания этого
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достаточно вдуматься в очищающее воздействие театра, литературы, религии
на личность зрителя, читателя, верующего. Примеров такого очищения,
которое Аристотель именовал как «катарсис», великое множество. Гениальные произведения культуры и философии всегда находят отклик в душе
людей, каков бы ни был их культурный уровень. Чтение философских текстов оттачивает интуицию разума. Слушание пламенной религиозной проповеди может побудить волю к совершению добра и к противлению злу. Во
всех этих случаях речь о том, что человеческая субъективность активно идет
навстречу культурному объекту, который несет в себе энергию, вложенную в
него природой.
Живая жизнь культуры возможна только через ее включение в образ
жизни личности. Культура живет в нормах приличия, секретах труда, в
религиозном облагорожении духа, тонкости научной мысли, создании вокруг
себя сферы прекрасного. Личность, живя, обязательно имеет представление о
своем культурном облике и всегда сравнивает себя с другими личностями и
победу разума над чувственными влечениями.
Победу разума над чувственными влечениями Кант называет
дисциплиной склонностей, культурой воспитания. В культуре деятельность
сопряжена с личностным сознанием. Это сознание, безусловно, выходит за
рамки прагматического интереса. Личность обращена к своей человеческой
сути, отделяет в своей деятельности то, что достойно человека, от того, что
стоит ниже уровня человечности. Деятельность человека имеет свое
культурное измерение, позволяющее определить масштаб духовного смысла
деятельности. Во все, что человек делает, он вкладывает определенный
смысл.
Философско-социальное предназначение мультикультуры состоит в
том, чтобы представить для личности систему внешних культурных
образцов, которые служат для усвоения культурных традиций общества. На
подражательности, на следовании традиционным принципам основан любой
культурный стиль – в искусстве, в морали, в религии, в труде и т.д. Личность
в культуре занимает место между внутренней сферой своей субъективности и
внешней сферой культурных объектов. Изначально индивид находится вне
всякой культуры, вне каких-либо культурных стилей. Войти в общество и
стать личностью индивид может только через вхождение в культурную
общность и освоение норм социального поведения. Личность переживает
процесс культурного самосозидания. Это ни в коем случае не означает
какого-либо пассивного отношения к себе. Личностное усвоение
культуры, напротив,
активно, избирательно
и
пристрастно. Личность
сознательно формирует себя в общении с другими личностями, пытаясь
найти свое место в той или иной социальной общности. Культурная традиция
общности доминирует над личностью, объективно навязывает ей свои
стандарты. Культура должна быть субъективно принята, иначе будет иметь
место лишь механическое следование стандарту, а не его органическая
интериоризация, когда культура входит в «кровь и плоть» личности.
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Высокое значение философской мысли наталкивает нас на переосмысление всех мировоззренческих основ современной культуры. Только в конце
ХХ века стало очевидным то, о чем неустанно твердили миру крупные
мыслители: Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, С.Л.Франк, П.А.Флоренский и др.,
призывавшие перенести центр тяжести современной культуры из области
внешней ориентации в мире в область внутреннего духовного сосредоточения. Уровень культуры они понимали как меру человеческого в человеке, а
не как меру господства человека над миром. То, что произошло в западном
мире, можно оценить как превращение средств человеческой деятельности в
главную цель человеческого бытия вообще. Ни научная обоснованность, ни
экономический расчет, ни политическая целесообразность, ни техническая
возможность не являются подлинным измерением деятельности человека. В
конце ХХ века человек встал перед необходимостью вернуть духовности ее
подлинное место, о котором настойчиво говорил Н.А.Бердяев, – в ядро
личности, в ее сокровенную суть, откуда она обращается к внешнему миру с
созидательной миссией свободного творчества.
Культуру Кант связывает с нравственным категорическим
императивом, который обладает практической силой и определяет
человеческие действия не общепринятыми нормами, ориентированными,
прежде всего на разум, а нравственными основаниями самого человека, его
совестью. Такой подход Канта к рассмотрению проблемы культуры и
цивилизации интересен и актуален.
Как субъект культуры, личность имеет универсальное значение. Все
культурные процессы происходящие в обществе, восходят в конечном счете
к структуре личности, формирующейся под воздействием определенных
философских концепций культурной среды. Все творческие завоевания в
культуре становятся возможными лишь тогда, когда личность творца
перешагивает через предел, намеченный предшествующим культурным
развитием. Уровень культуры и идеологии данного общества измеряется не
по количеству библиотек и качеству театральной режиссуры, а по степени
развития личности. Личность и есть то, что на языке философии может быть
определено как непосредственное бытие культуры. Если попытаться
установить, кто же является субъектом культурного развития, то наиболее
универсальный ответ даст указание на личность. Отношение к культуре во
многом выражается через индивидуальные свойства сознания, субъектом
которых выступает именно личность.
Поэтому не будет преувеличением сказать, что мультикультурализм
представляет собой меру человеческого в человеке, характеристику развития
человека: его толерантности, мышления как общественного существа.
Литература:
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Xülasə
İnsanlar tərəfindən mədəniyyətin fəlsəfi dünyasının dərk edilməsi
təsəvvürlər şəklində deyil, onların şüurlu və məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində baş
verməlidir. Mədəniyyət və mədəni dəyərlər insanın yaradıcılıq aktı nəticəsində baş
verir. Multikulturalizmin fəlsəfi konsepsiyası bizə insanla onun mənəvi aləminin
dərin əlaqəsini dərk etməkdə kömək edir. Mədəniyyətin fəlsəfəsi yalnız orda baş
verə bilər ki, insan özünü təkcə fəaliyyət göstərən fərd kimi deyil, eyni zamanda
mədəniyyətin keyfiyyətli subyekti kimi dərk edir.
Açar sözlər: multikulturalizm, fəlsəfə, konsepsiya, insan, əlaqə, şüur,
sivilizasiya
Adil Sadikhov
Multiculturalism as a philosophical conception
Summary
Philosophical perception of the cultural world isn`t elemental education, but
a result of purposeful efforts and activities of the individuals. Culture and cultural
values are set up by creative act of the human. Philosophical conception of the
multiculturalism helps us to comprehend the deep connection between culture and
human spirit. Philosophical culture emerges where personality considers itself not
only as a figure, but also as a subject of cultural features.
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MƏDƏNİYYƏT VƏ İDEOLOGİYA
(MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQ)
Xülasə: Məqalədə göstərilir ki, mədəniyyətlərarası dialoq ilk növbədə
müxtəlif millətlərin və xalqların yaxınlaşmasında böyük rol oynayır. Qeyd olunur
ki, mədəniyyət və ideologiyanın dialektik əlaqəsində hər hansı bir tərəfə üstünlük
vermək olmaz. Müəllifin gəldiyi qənaətə görə, Mədəniyyətlərin və ünsiyyətin
qarşılıqlı təsirlərinin daha da sürətlə baş verdiyi indiki dövrdə dialoqun alternativi
yoxdur.
Açar sözlər: mədəniyyət, ideologiya, dialoq, cəmiyyət, inkişaf, siyasət,
qloballaşma.
Mədəniyyətlərarası dialoq ilk növbədə müxtəlif millətlərin, xalqların,
etnosların yaxınlaşmasında olduqca mühüm rol oynayır. Bu, hər şeydən əvvəl ayrıayrı dövlətlər arasında qarşılıqlı anlaşmaların olmasına, müxtəlif adət və ənənələrə,
dinə, inkişaf səviyyəsinə malik olan insanların çox da böyük olmayan planetimizdə
əmin-amanlıq şəraitində yaşamasına şərait yaradır, insanların dünyagörüşünə
müsbət təsir göstərir.
Mədəniyyət və ideologiyanın dialektik əlaqəsində hər hansı bir tərəfə
üstünlük verilməsi bizcə yersizdir. Əsas məsələ bu iki tərəfin cəmiyyətdə oynadığı
rolu lazımi səviyyədə qiymətləndirmək və fərdlərin təkmilləşməsində onların
oynadığı rolu dərk etmək və onlardan səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir.
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Müəyyən mədəni səviyyəyə malik olmayan insan öz hərəkətlərini məntiqi
ardıcıllıqla qurmağa qadir deyildir.
Qeyd edilməlidir ki, mədəniyyətin cəmiyyətdə ictimai asayişin təmin
edilməsində də böyük rolu vardır. Cəmiyyətin mövcudluq prinsipləri hər cür
cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparılmasını tələb edir. Cəmiyyət üzvlərinin mədəni
səviyyələrinin yüksək olduğu şəraitlərdə asayişin səviyyəsi də yüksək olur. Bu cür
cəmiyyətlərdə mədəniyyət özünün sosial nəzarət funksiyasını bilavasitə yerinə
yetirir. Bunun səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, yüksək ailə tərbiyəsi,
mükəmməl təhsil, lazımi səviyyədə kitab oxuyan insan məsuliyyətli olur və imkan
daxilində öz hərəkət və davranışlarını tənzimləməyə çalışır.
Mədəniyyətlərin dialoqu eyni zamanda qloballaşma ideyalarına və ideologiyasına öz təsirini şübhəsiz ki, göstərir. Odur ki, qloballaşma prosesi həm də ayrıayrı insanların, fərdlərin, millətlərin siyasi yetkinlik səviyyəsini tələb edir.
Deyildiyi kimi, mədəniyyət sistemdir. Azərbaycan mədəniyyəti ümumdünya
mədəniyyət sisteminin bir qolu olmaqla tarix boyu dünya mədəniyyətinin
inkişafına öz görkəmli töhfələrini vermişdir (xüsusən ədəbiyyat və incəsənət
sahəsində). Ümummilli lider H.Əliyevin qeyd etdiyi kimi ikinci minilliyin tarixi
əyani surətdə göstərdi ki, Azərbaycan xalqı dünya mədəniyyətində öz dəsti xətti ilə
seçilən xalqlardandır 1.
Məlumdur ki, mədəniyyət, elm və təhsil insanların ən böyük mənəvi
dəyərləri olaraq sabit inkişafı təmin edən ən mühüm amillərindən biridir.
Azərbaycanın tarixi təcrübəsi bu baxımdan dəyərli və intəhasızdır. Azərbaycan
yarandığı gündən özünün tolerantlığı ilə seçilən, bütün millət və xalqlara eyni gözlə
baxan, onların adət və ənənələrini öz adət və ənənələri kimi qəbul edən bəlkə də
dünyada yeganə ölkədir. Azərbaycanın bu cür həyat tərzi Qərb üçün bir nümunə
olmalıdır.
Sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin inkişafı və dialoqu millətləri və xalqları
biri-birinə yaxınlaşdırmalı, onların «planetar dövlətdə» qovuşmasına gətirib çıxarmalıdır. Bu gün Qərbin bir sıra ideoloqları mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların getdikcə sürətlə inkişaf etməsindən tamamilə başqa nəticələr çıxarır, gələcəkdə onların
mütləq birinin digərini məhv edəcəyi fikrini təlqin edirlər.
Göstərilməlidir ki, sosial-siyasi proseslər geniş anlayışdır və söz yox ki, öz
əksini müasir qloballaşma şəraitində mədəniyyətlərin dialoqunda, qarşılıqlı
əlaqəsində tapır. Bununla belə qloballaşma prosesi həm də millətin və eləcə də
onun ayrı-ayrı üzvlərinin siyasi yetkinlik səviyyəsinin yüksək olmasını tələb edir.
Müasir dünyada baş verən siyasi proseslərdən baş çıxarmaq və öz fəaliyyətini
onunla uzlaşdırmaq üçün millətin və eləcə də şəxsiyyətin siyasi mədəniyyət
səviyyəsi qabaqcıl ölkələrin və xalqların siyasi mədəniyyətləri ilə ayaqlaşmalıdır.
Bu gün «azərbaycançılıq» ideyası etnik-milli və bəşəri müstəviləri əhatə
etmək baxımından yekcinsliyin təsdiqi deyil, müxtəlifliyin vəhdəti kimi bu günün
həm lokal, həm də qlobal gerçəkliyinin tələblərinə cavab verir. Akad. R.Mehdiyev
bu barədə öz mövqeyini ifadə edərək yazır: «Xalqımızın tarixi keçmişinin,
günümüzün reallıqlarını, ümummilli psixoloji yönümlərimizi, mentalitetimizi,
adət-ənənələrimizi, sivil beynəlxalq təcrübəni nəzərə alan, Azərbaycanın sintetik
yeniliklərə açıq, konstruktiv rol oynayan ideoloji inkişaf konsepsiyası kimi,
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«azərbaycançılıq» ideologiyasının yaranması və yayılması müstəqillik illərində
Heydər Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi olmuşdur»2.
Qarşımızda duran vəzifələr və gələcək oriyentirlər baxımından Azərbaycançılıq ideologiyasının çağırış və şüar deyil, hərtərəfli dərin elmi-nəzəri məfkurə
olmasını hər kəs dərk etməlidir. Azərbaycançılığın əsas qayəsini müstəqillik,
dövlətçilik, millilik, dünyəvilik, ədalət, demokratiya, milli tərəqqi və s. kimi
anlayışlar təşkil edir. Azərbaycançılıq xalqımızın çətinliklə əldə etdiyi, ölkəmizdə
yaşayan bütün millətlərin və etnik qrupların qarşılıqlı ünsiyyət və münasibətinin
ümumi taleyini əks etdirən əvəzsiz tarixi sərvətdir.
Dünya mədəniyyətinin və eləcə də Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi ənənələrinin inkişaf etdirilməsi sahəsində mühüm işlər görən respublika iqtidarı
mədəniyyət nümunələrinin mühafizəsi və milli-mənəvi dəyərlərin qorunması
istiqamətində son illərdə xeyli işlər görmüşdür. Məsələn, Mehriban Əliyevanın
təşəbbüsü ilə 1996-cı ildə yaradılmış Azərbaycan Mədəniyyəti Dostları Fondu
xalqımızın mədəni irsinin bütün dünyada təbliğinə, qiymətli incəsənət abidələrinin
qorunmasına xidmət edir.
Azərbaycan mədəniyyətinə bu qədər yüksək qiymət verilməsi Prezidentin
xanımının xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə sonsuz bağlılığının əyani
təzahürüdür. Elə bunun nəticəsidir ki, 2004-cü ilə Mehriban xanım Əliyeva
YUNESKO kimi nüfuzlu bir təşkilatın xoşməramlı səfiri vəzifəsinə seçilmişdir.
Millətlərin yaxınlaşmasında və dialoqunda Azərbaycan dövlətinin siyasəti
və ideologiyası hətta bizə ikili standartlarla yanaşan qərb dövlətləri tərəfindən də
etiraf edilmişdir. Azərbaycanda mədəniyyətlər və dinlərarası münasibətlərin
durumu etnik-milli-bəşəri müstəvilərin ahəngdar mövcudluğu baxımından dünyaya
bir mesaj ola bilər. Bizim diyarda həmişə dialoq sənəti: həm dinləmək, həm də
dinlənilmək, məsləhətləşərək qərar qəbul etmək bacarığı tarix boyu yüksək
qiymətləndirilmiş, mənəvi dəyər əhəmiyyəti kəsb etmişdir. Xalqımızın: «Əgər
məsləhət etməyə bir adam yoxdursa, papağını qabağına qoy, onunla məsləhətləş» –
deyimi dialoqa münasibətin bazis nümunəsidir. Mədəniyyətlərarası münasibətlərdə
Azərbaycan xalqının dioloji potensialı: tolerantlıq, humanizm, xeyirxahlıq, yalnız
mənəvi-mədəni deyil, həm də çox dərəcədə ictimai məzmun daşıyır. Bunlar
xalqımızın şərəf, ləyaqət, həqiqət və s. dair təsəvvürlərindən ayrılmazdır və
Azərbaycanda müxtəlif xalqların birgəyaşayışının immanent mənəvi-sosial
nizamlayıcısı kimi çıxış edir 3. Ancaq Şərq və Qərbin dialoqunda
azərbaycançılıqdan və azərbaycançılıq ideyasından qaçmaq olmaz. Xüsusən
Azərbaycanda müxtəlif dialoqlarda (hətta gərgin dialoqlarda belə) ağsaqqalların və
ağbirçəklərin sözlərini eşitmək, onları nəzərə almaq Azərbaycan xalqının ən gözəl
cəhətlərindən biridir.
Hələ əsrin əvvəllərindən «siyasi millət» kimi formalaşan azərbaycanlılar
indi demokratiyanın verdiyi ideyalardan bəhrələnmək yolu ilə vətəndaş cəmiyyəti
və vətəndaş siyasi mədəniyyəti ilə maraqlanmaq əzmindədirlər. Bu da onların
qloballaşmaya gedən yolunu rəvan və asan etməlidir.
Mədəniyyət böyük bir okean olub hər tərəfi əhatə etməyə qadirdir və hər bir
insan həmin okeandan bəhrələnib özünə lazım olan tərəfləri götürüb mənəvi dünyasını formalaşdırmağa borcludur. Bu sözlər tədqiq etdiyimiz mövzunun açıqlanması
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üçün bir açar verir. Müasir sivil dünya insanların və onların mənsub olduğu tarixi
insan birliklərinin yerinin və rolunun nədən ibarət olması faktını üzə çıxarır,
onların müasir qlobal siyasi proseslərdə oynadığı rolunu əks etdirir. Həqiqətən də
mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqu problemi, onların bu günki qlobal
siyasi proseslərə təsiri məsələləri hazırki ictimai elmlərin diqqət mərkəzində
dayanan məsələlərdəndir. Buna görə də indiki şəraitdə xüsusən ictimai fənlərin rolu
olduqca vacib və əhəmiyyətlidir. Biz təhsil sistemində ictimai fənlərə ögey
münasibət göstərib, qısqanclıq edib lazımi səviyyədə yanaşmırıq, əksinə insanların
dünyagörüşünü, mənəvi zənginliyinin artırılmasında fəlsəfə, sosiologiya,
politologiya və s. humanitar elmlərin tədrisini zamanın tələblərinə
uyğunlaşdırmağa çalışmalıyıq.
«Azərbaycançılıq» ideologiyası dövlətçiliyimizin gələcəyi üçün qlobal
düşüncə tərzi ilə lokal fəaliyyətin uğurlu sintezini təmin edən, bütün dünyadakı
azərbaycanlıları da əhatə edən mənəvi, imperativ kimi hər kəsə aid olur.
Bu gün dünya sivilizasiyasının inkişafını səciyyələndirən əsas cəhət sosialiqtisadi, intellektual, mədəni həyat və dövlət idarəçiliyinin bütün sahələrində baş
verən müxtəlif dəyişikliklərdən və bunların hər bir xalqın taleyinə ciddi surətdə
təsir göstərməsindən ibarətdir. Söhbət tarixin subyekti və dünya sivilizasiyasının
müstəqil yaradıcısı və hərəkətverici qüvvəsi kimi millət və xalqların qarşıqlı təsir
və əlaqələrindən gedir. Belə ki, sivilizasiyanın məzmununda iqtisadi, siyasi,
ideoloji və nəhayət milli amillərin nisbəti dəyişir və bunlar ictimai münasibətlərin
bütün sistemində öz dərin izini qoyur. Müasir şəraitdə sivilizasiya hər bir adamın
konkret «məniylə», xalqların sosial həyat və ideya-mənəvi birliyini özündə
təcəssüm etdirən milli mədəniyyətlərlə sıx vəhdətdə inkişaf edir. Odur ki, müstəqil
milli dövlət quruculuğu, ictimai-siyasi həyatın dərin demokratikləşdirilməsi və
humanistləşdirilməsi, sözün əsl mənasında milli intibaha nail olunması dünya
sivilizasiyası ilə sıx əlaqələrə nail olunmasını tələb edir.
Nəzərə çatdırılmalıdır ki, insanların etnik, dini mənsubiyyəti, irqi, dili,
mədəniyyətinin müxtəlifliyi, təbii-bioloji kökləri haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Lakin insanın genetik kodunun araşdırılması göstərir ki, bütün bəşəriyyət
bir «xəritədən» yoğrulmuşdur. Təbiətdə müxtəliflik nə qədər lazımdırsa,
qloballaşan cəmiyyətdə də mədəniyyətlərin çələngi yekrəng ola bilməz.
Ümumiyyətlə, dialoqa çağırış və dialoq təşəbbüsü qlobal cəmiyyətin bütün
üzvlərinə yönəldilmişdir. Dialoq dəvətindən belə nəticə hasil olunur ki, dünyanın
bütün ölkələri heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan dialoqda iştirak edə bilər.
Qloballaşan dünyada ən müxtəlif mədəniyyət, irq, etnik qrup və dinlərin
nümayəndələri bir-biri ilə daha tez-tez üzləşir, mədəni əlaqələri, ünsiyyət formaları
daha da zənginləşir. İnsanlar daha yaxşı dərk edirlər ki, onların həyat tərzi bir çox
mədəniyyətlərin təsiri altında baş verir; həmçinin həm özünün, həm də başqasının
mədəniyyətinə həssaslıq göstərmək tələbata çevrilir. Hər bir şəxs öz inamı, tarixi
keçmişi və kökləri qədimlərə gedib çıxan mədəniyyətimizlə fəxr edə bilər, eyni
zamanda mütləq başqasına nifrət bəsləməyə də bilər. Mədəniyyətlərarası dialoqun
əbədi humanist ideyası, böyük siyasi və praktiki imkanı, qlobal gələcək üçün
əhəmiyyəti və dəyəri məhz buna söykənir. Ancaq cəmiyyət özünü unudub (öz
problemləri artıq həllini tapıb deyə), azlıqların (etnik azlıq, narkomanlar, AİDS-ə
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tutulanlar və s.) dərdini çəkməyə və onlara qayğı göstərməyə, onlar üçün hüquqi
baza yaratmağa çalışmalıdır.
Hər bir cəmiyyətdə etnik mədəniyyət, müəyyən dəyərlər və mənalandırma
sistemi olmaq etibarı ilə, ümumiyyətlə, «mədəniyyət aləmi» və həm də «öz mədəniyyəti»nin bu aləmdə tutduğu özünəməxsus yerlə bağlı təsəvvürlərə malik olur.
Mədəni universumun vəhdəti və rəngarəngliyi sayəsində, mədəniyyətlərarası qarşılıqlı təsirin müəyyən strategiyaları formalaşdırılır. Bu strategiyalar eyni zamanda
mədəniyyətlərarası münasibətlərin davranış-ünsiyyət nümunələri timsalında da
çıxış edirlər.
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Халиг Дадашов
Культура и идеология
(межкультурный диалог)
Резюме
Статья посвящена проблемам культуры и идеологии в аспекте
межкультурного диалога. Автор указывает, что межкультурный диалог в
первую очередь способствует сближению различных наций и народов. В
статье раскрывается диалектическая связь между культурой и идеологией.
Кроме того отмечается, что нет альтернативы диалогу в современном мире.
Ключевые слова: культура, идеология, диалог, общество, политика,
глобализация.
Khalig Dadashov
Culture and ideology
(intercultural dialogue)
Summary
The article shows that cross-cultural dialogue, primarily helps and plays a
big role in the rapprochement of different Nations and peoples. It should be noted
that in the dialectical relation between culture and ideology one shouldn`t give an
advantage to any side. The article also notes that in modern time there is no
alternative to dialogue.
Keywords: culture, ideology, dialogue, society , politics, globalization
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YAPONİYANIN DAYANAQLI İNKİŞAF MODELİ:
SİVLİZASİYALARARASI MÜNASİBƏTLƏRDƏ QLOBAL BİOETİKA
Xülasə: Məqalədə Yapon intellektuallarının müasir dövrdə qloballaşmanın
çağırışlarına cavab olaraq təklif etdikləri “qlobal bioetika” nəzəriyyəsi təhlil
olunur. Müəllif Yapon professoru Sakamoto Xyakudayın “qlobal bioetika”
konsepsiyasında əksini tapan fikirlərini araşdırma obyektinə çevirir.
Açar sözlər: qloballaşma, Yaponiya, qlobal bioetika, mədəni dəyərlər,
qlobal dəyərlər.
Qloballaşma və texnogen inkişaf prosesləri qeyri-qərb sivilizasiyalarına da
təsirsiz ötüşməmişdir. Bu gün yaranmış şəraitdə Şərq sivilizasiyaları qlobal
inkişafın qlokalizasiya strategiyasına üz tuturlar. Çünki qlokallaşma modernizasiya
və qlobal multikultural sivilizasiyanın nailiyyətlərini sintez edərək yerli ənənələrin
qorunmasının və mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşməsinin təminatçısıdır. İstisna
yalnız ərəb dünyasının əksər dövlətləri təşkil edir ki, onlar lokal inkişaf yolunu
üstün tutmuşdurlar. Qlobal inkişaf prosesləri fonunda Asiya ölkələri olan Çin,
Yaponiya və Hindistan qeyri-texnogen sivilizasiyalar kimi konfusian etikaya
əsaslanaraq qlobal dünyadüzəmin modellərini təklif edirlər. Çinin təklif etdiyi
“sivilizasiyaların harmoniyası”, Yaponiyanın – sivilizasiyalararası münasibətlərdə
“qlobal bioetika”, Hindistanın isə - ənənəvi məna və sosiomədəni dəyərlərin
“eksportunun” qlokalizasion strategiyası dünya elmi ictimaiyyətinin diqqət
mərkəzindədir.
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Son zamanlar “qlobal bioetika” layihəsində əksini tapan qlobal dəyərlərə
yanaşma diqqəti cəlb edir. “Qlobal bioetika” nəzəriyyəsinin meydana gəlməsinin
başlıca səbəbi müasir sivilizasiyanın qlobal böhrandan çıxarmaq məqsədilə sosial
inkişafın alternativ yollarının axtarışıdır. Dayanaqlı inkişaf konsepsiyası müasir
çağırışlar şəraitində bəşəriyyətin stabil inkişafının alternativ istiqamətidir.
Cəmiyyətin dayanaqlı inkişaf strategiyası əsaslı metodoloji bazaya malikdir.
Dayanaqlı inkişaf konsepsiyasının metodoloji bazasını universal xarakter daşıyan
“qlobal bioetika” təşkil edir. Qlobal bioetikanın tərəfdarlarına görə, bu nəzəri
istiqamət insanların təbiətə istehlakçı münasibətini dəyişdirə və yeni ekoloji
dünyagörüşün formalaşmasına səbəb ola bilər. Dayanaqlı inkişaf ideyasının
planetar-aksioloji məna mündəricəsi Yer kürəsinin biosferinin qorunmasına olan
çağırışdır. Bu çağırış müasir şəraitdə Sivilizasiyanın yaşam və təkmilləşmə
uğrunda bütün ölkə və millətləri dialoq və əməkdaşlığa dəvət edir.
Mövcud tarixi şəraiti təhlil edən
yapon
alimləri
qloballaşma
proseslərində Yaponiyanı ABŞ-n neoliberal layihəsinin təzyiqi altında qurbana
çevrilmiş olduğunu hesab edirlər. Nəticə etibarı ilə qloballaşma haqqında
diskussiyalarda məlum olur ki, Yaponiya nə dünyada nədə ki Cənubi Asiyada
qloballaşmanın yayılmasında heç bir rolu yoxdur. Bu disskussiyalarda Yaponiya
ABŞ-ın qloballaşma layihəsinin fəal iştirakçısı kimi deyil, milli perspektiv
baxımından müzakirə olunur. Başqa sözlə yapon intellektual elitasını
maraqlandıran başlıca məsələ «Yaponiya yaşam uğrunda mübarizə aparmaq üçün
nə etməlidir» sualına cavabın tapılmasıdır. Yaponiya qloballaşmanın çağırışlarına
cavabında beynəlmilləşmə proseslərinə qoşulsa da belə Qərb ölkələrindən geri
qalmamaq paradiqması çərçivəsindədir. Yaponiya qloballaşmaya qarşı deyildir.
Əksinə Yaponiya passiv də olsa qloballaşmaya uyğunlaşma yollarının
axtarışındadır. Yapon intellektual elita qloballaşma proseslərinə qoşulmanın qərb
yolunu təkrarlamayan özünəməxsus yolunun axtarışındadır. Bu gün Gündoğan
ölkə sosial dövlət, qlobal normaların çevikliyi, dəyər və mənaların harmoniyasına
arxalanan özünəməxsus qloballaşma ssenarisinin müəllifidir.
Dayanaqlı inkişaf ideyasına əsaslanan həmin qloballaşma ssenarisi
ziddiyyətli, böhranlı vəziyyətlərdən qurtulmanı təmin edən konsensus və
kompromislərin axtarışından ibarətdir. Qlobal bioetikanın əsasını məhz kompromis
və əməkdaşlıq problemi təşkil edir. Yalnız qərb prinsiplərinə arxalanaraq həmin
nəzəriyyənin inkişafı mümkün deyildir. Yapon alimi Muroi Xisasi mədəni
relyativizm və universal standartlar arasında balansın axtarışına dəvət edir. Muroi
Xisasi yazır: “Real problem ondadır ki, hamı üstünlük təşkil edən qərb qaydalarını
beynəlxalq qaydalar kimi qəbul edir... Qlobal qayda və standartlara ehtiyac vardır,
lakin etnosentrizm və mədəni relyativizmdən azad olmaq şərtilə”. (1)
Qloballaşmanın məcburi standartlaşma xarakter almaması üçün bütün mədəni
fərqliliklər nəzərə alınmalıdır. Bioteka Qərbin sərhədlərini aşır. Belə ki, insan
haqları ideologiyası Qərbdə universal dəyər kimi qəbul olunsa da, Şərqdə bir
mənalı olaraq qəbul olunmur. Bunun səbəbi mentalitetdə, dünyagörüşdə,
cəmiyyətdə hakim olan dəyər və normalarda olan fərqlilikdir. Bioetika bu
fərqlilikləri inkar edərsə qlobal miqyas statusunu itirmiş olar. (2)
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“Polis. Siyasi tədqiqatlar” jurnalının baş redaktoru, professor Serqey
Çuqrovun gənaətilə razılaşmaq olar: ““Qeyri-stabillik təhlükəsindən qorxu” –
Şimal Şərqi Asiya ölkələrinin ən geniş yayılmış fobiyasıdır”. Məlumdur ki, Asiya
cəmiyyəti Qərb dəyərlərindən fərqlənən dəyərlər vasitəsi ilə idarə olunur. Asiya
dəyər normalarının fərqli cəhəti siyasi realizminin Asiya cəmiyyətinə xas olan
konsensusa əsaslanaraq harmoniyaya meyillilikdir. “Müasir dövrün Konfusisi”
adını almış Çin filosofu Du Veymin Şərq və Qərb dəyərlərinin ahəngdar şəkildə
uzlaşdırmasına dəvət edərək yazır: “Şərqi Asiya konfusian mədəniyyətinin təsiri
altında mümkün qədər individuallıqdan və eqoizmdən azad müasir sivilizasiya
yaratmağa nail olmuşdur”. (8)
Artıq məlumdur ki, yapon intellektual elita bəşəriyyətin
gələcək
dünyadüzəminə dair müxtəlif inkişaf modellərini təklif edir. Onların sırasında
diqqəti cəlb edən layihələrdən biri də, Aoyama Qakuin (Tokio) Universitetinin
fəxri professoru Xyakuday Sakamotanın 2003-cü ildə “Şərq-Qərb Mərkəzi”nin
Qonololu şəhərində (Havay adaları) keçirdiyi konfransda təklif etdiyi “qlobal
bioetika” konsepsiyasıdır.
“Bioethics” (bioetika) - coxmənalı anlayış olmaqla yanaşı mürəkkəb
mədəni fenomendir. Bioetika insanın əxlaqi və fiziki mövcudluğuna yarana
biləcək təhlükələrə cavab olaraq yaranmışdır. Müasir dövrdə bəşəriyyətin
mövcudluğunun başlıca şərti fundamental əxlaqi dəyərlərin qorunmasıdır. 1971-ci
ildə amerikan bioximik və onkolog həkimi Van Rensseler “Bioetika: gələcəyə
körpü” adlı kitabında yazırdı: “Yaşam uğrunda mübarizə haqqında elm sadəcə
elmi bilik olmamalıdır. O, bioloji biliyi və ümumbəşəri dəyərləri birləşdirən
müasir dövrün yeni müdrikliyinə çevrilməlidir.” (4) Daha sonra buddizm tarixi
üzrə tanınmış yapon mütəxəssisi Xadzime Nakamura (1912-1999) bioetika
sahəsində olan problemlərini etik universalizmin daha geniş müstəvisinə çıxardı.
Ümumiyyətlə, yapon tədqiqatçıları bioetika məsələlərinə Qərbdən fərqli olaraq
daha geniş anlamda yanaşırlar. Yapon elmi dairələrində bioetika posthumanist
cəmiyyətin konsepsiyası kimi qəbul edilir. XXI əsrin astanasında Sakamoto
bioetikanı yeni daha yüksək - qlobal müstəviyə qaldırmış oldu.
Yapon
professoru
Sakamoto
Xyakudayın
“qlobal
bioetika”
konsepsiyasında qlobal dəyərlər mərkəzi rol oynayır. Sakamotoya görə,
qloballaşma müasir mədəni və sosial innovasiya müxtəlifliklərinin ahəngdar
şəkildə bir araya gətirilməsidir. Böhran vəziyyətdə mədəniyyətlərarası
kommunikasiyanın innovativ strategiya Sakamotanın “mədəniyyətlərarası sosial
adaptasiya texnologiyaları” konsepsiyasında əksini tapmışdır. Bu nəzəriyyənin əsas
məqsədi qlobal etikanın hazırlanmasıdır. Həmin qlobal etika dünyada özünü aşkar
edən hər bir antoqonist dəyərə tolerant münasibət bəslənərək olduğu kimi qəbul
edilməsini ehtiva edir. Sakamotanın fikrincə, yalnız bu zaman “postmodernist
qlobal etika”nı yaratmaq mümkün ola bilər.(1) Sakamoto nəzəri fikirlərində müasir
avropa humanizminin sərhədlərini aşaraq yeni texnologiyaların işlənməsinə dəvət
edir. O, göstərir ki, müasir cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmuş “insan haqları”
anlayışı qərb dünyasının bioetik düşüncəsində yer almış məna mündəricəsini itirə
bilər. Sakamoto Xyakudayın qənaətinə görə, Asiya tipli cəmiyyətlərdə
universallaşma və avropa prinsiplərinin tətbiqi siyasi və mənəvi-etik münaqişələrə
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belə səbəb ola bilər. Çünki Şərqi Asiya mədəniyyətlərinə “universallıq” və
“fundamental insan haqları” ideyaları yaddır. Onun sözlərinə görə, qlobal
bioetikanın çıxış etdiyi yeganə prinsipi bütün səylərlə konsensusa nail olmaqdır.
Müasir qloballaşma şəraitində “dialoq və qarşılıqlı anlaşma siyasəti”nin tətbiqi
harmonik birgəyaşam ideal modelinin reallaşdırılmasının yeganə mümkün ola
biləcək yoludur. (6)
Sakamotoya görə, “qlobal bioetika” universal xarakterli amerikan və
avropa bioetikasından tamamilə fərqlidir. Yeni humanizm, insan haqlarının
harmoniya, “qlobal bioetika” siyasətinin sosial quruluşun texnologiyası kimi qəbul
edilməsi yapon versiyasında “qlobal bioetika” nəzəriyyəsinin əsas prinsipləri kimi
irəli sürülür.
Qlobal bioetka çərçivəsində insan və təbiət münasibətləri paradiqmasında
avropa antroposentrizmindən fərqli olaraq təbiətə yaxınlıq üstünlük təşkil edir.
Sakamota universal insan haqları ideyasının müəllifləri olan Kantın fəlsəfi
antropologiyasına və digər idealistlərin insan təbiəti haqqında təsəvvürlərə yenidən
baxılmasını təklif edir. Sakamotaya görə, Kant universal və rasional mündəricəli
“şəxsiyyət” anlayışına arxalanırdı. Lakin, elmi-texniki tərəqqi əsri olan XX əsrdə
“şəxsiyyət” (persona) anlayışı ilkin etimoloji mənası unudularaq universallığını
itirmişdir. Sakamota Xyakuday qeyd edir ki, təbii haqlardan danışılarkən “qeyri
insan haqları” və ya digər canlı varlıqların (məsələn bitkilərin, heyvanların) haqları
diskriminasiya olur. Digər tərəfdən də insan haqları ideyasının qərb tipli
cəmiyyətlərdə uğurla həyata keçməsini təsdiqləyən Sakamota qərb bioetikasına
dəyər relyativizmi vasitəsi ilə bir çağırış etməyə dəvət edir. Onun fikrincə, Asiya
xalqlarının birinci dərəcəli məqsədi hər iki mövqeyin əsasında tamamilə yeni
mükəmməl “qlobal bioetikanı” yaratmaqdır.
Sakamota yazır: “Mədəni müxtəlifliklərin harmonik şəkildə bir araya
gətirilməsi çətin bir işdir. Müxtəlif etoslar arasında harmonik münasibətlər
körpüsünün qurulması qlobal bioetikanın əsas vəzifələrindən biridir. Buna görə də,
individuallığa arxalanan Qərb bioetikasından fərqli olaraq qlobal bioetika xolistik
(xolizm fəlsəfəsi - (xolizm – tamın daha böyük olduğunu güman edən bütövlük,
tamlıq fəlsəfəsidir) xarakterli olmalıdır”.(7) Daosizm, konfusiçilik və buddizm
ənənələri “asiya etosu”nda dominant xarakter daşıyır. Onların nəzəri sistemləri
məhz xolizmin ehtiva etdiyi tamlıq, bütövlük kateqoriyaları mərkəzi yer tutur.
Burada qərbin individualizmindən fəqli olaraq təbiətə, cəmiyyətə, icmaya,
qonşuluq və qarşılıqlı yardım anlayışlarına böyük üstünlük verilir. Bu tip
sosiomədəni nizamlanma "social fine tuning technology” və ya həssas quruluşun
sosial texnologiyası adlandırılmışdır.
“Qlobal bioetika” siyasətinin sosial quruluşun texnologiyaları kimi
ideyasına gəldikdə Sakamoto “harmoniya” sözünü daha realistik məna yükü
daşıyan “kompromiss” və ya “razılaşdırma” sözləri ilə əvəz etməyi təklif edir.
Sakamota yazır: “Mən bu siyasəti “dialoq və razılaşdırma siyasəti” adlandırıram.
Fikrimcə, məhz bu siyasət üçüncü minillikdə qloballaşma şəraitində harmonik
birgəyaşamın Asiya idealının yeganə reallaşma yolu olacaqdır.” (8) Düzdür,
Sakamotanın bu iddiaları müasir qərbləşən Asiyada həddən ziyadə idealistik, hətta
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utopik görünsə də analitiklərin fikrincə bunun izahı Uzaq Şərq tipli insanın
dünyagörüşü özəllikləri ilə izah olunandı.
2005-ci ildə Sakamoto Beynəlxalq Bioetika jurnalında yazır: “... bu o,
demək deyildir ki, qlobal bioetika universal konsepsiya olmalıdır. Biz dünyanın
(Şimal və Cənubun, Şərq və Qərbin) mədəni müxtəlifliyini qəbul etməliyik”.(9)
Beləliklə, Sakamoto XXI əsrin əvvəlində müasir avropa humanizmini və
əsasında kommunikativliyi ilə fərqlənən Asiya dünyagörüşü duran ekoloji etikanı
cəmləşdirən qlobal bioetikanın dünya miqyasında gündəmə gətirilməsinə ehtiyac
olduğunu israrla vurğulayır.
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BEYNƏLXALQ MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR MƏDƏNİYYƏTLƏRİN TARİXİ
BİRLİYİNİN VACİB ASPEKTLƏRiNDƏN BİRİ KİMİ

Xülasə: Məqalədə beynəlxalq mədəni əlaqələr mədəniyyətlərin tarixi
birliyinin ən vacib aspektlərindən biri kimi verilmişdir. Qeyd olunub ki, mədəni
fəaliyyət sahəsi gücləndirildikcə millətlərin və dövlətlərin bir-birini daha dərindən
tanıması, mədəniyyətlərin qarşılıqlı öyrənilməsi prosesi baş verir. Bunun da
nəticəsində milli, dini və irqi fərqlər aradan qalxır. Gözəl musiqi, incəsənət
nümunələri, humanist mahiyyətli insani davranışlar yaranır.
Açar sözlər: Beynəlxalq mədəni əlaqələr, mədəni dəyərlər, milli və
ümumbəşəri, müqayisəli kulturologiya, millətlərarası ünsiyyət.
Mədəni əlaqələr mədəniyyətlərin tarixi birliyinin ən vacib aspektlərindən
biridir. Mürəkkəb sinfi,milli və digər ziddiyyətlərin mövcud olduğu şəraitdə
gerçəkləşən mədəniyyətlərin sintezi müasir dövrdə onun beynəlmiləlləşməsi
xarakterini üzə çıxarır.Mədəni sintez transformasiyalar dövründə qarşılıqlı təsirin
nəinki forması,həm də başlıca mənbəyi rolunu oynayır.Milli və bəşəri,etnik və
bəşəri,etnik-milli və bəşərinin sintezə qovuşması bütün mədəniyyətlərin
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inteqrasiyası üçün ən məqbul sayılan yoldur. İnsanların ixtiyarında olan
mədəniyyət zənginləşdikcə,təsirliyini artdırdıqca ictimai qarşılıqlı təsir daha da
mürəkkəb və sıx forma alır. Mədəni dəyərlərin yaradılması və istehlakı gedişində
insanlar daha sıx birlik,kollektiv halında birləşir.İstehsal qüvvələrinin yüksəlişi
əsasında yer kürəsi əhalisinin daimi artımı baş verir.Dünyada insanların sayı
artdıqca,onlar arasında qarşılıqlı əlaqəyə də zəruri ehtiyac duyulur. Mədəniyyətin
bu və ya digər hadisələri cəmiyyətdə özü üçün əlverişli zəmin tapıbsa,yerli
mədəniyyətin elementləri ilə birgə həyat sürürsə,deməli,o,xalqın mədəniyyətində
zəruri və ehtiyac duyulan bir amildir.Onun qiymət dəyərləri beynəlxalq mədəni
əlaqələr,mədəni sintez üçün xarakterik xüsusiyyətdir.Beynəlxalq ünsiyyətə dəyərlər
nəzəriyyəsi nöqteyi-nəzərindən yanaşsaq,görərik ki,burada əsas yeri mədəni
dəyərlər, mübadilə tutur. (4, səh.106)
Bu gün bəşəriyyət keyfiyyətcə yeni bir tarixi mərhələyə qədəm
qoymuşdur.Üçüncü minilliyin astanasında olub-keçənlərə nəzər saldıqda çox
böyük sivilizasiyaların,mədəniyyətlərin yaranıb inkişaf etdiyinin şahidi
oluruq.Mədəniyyət bütün dövrlərdə yer üzündəki xalqların ən çox qarşılıqlı
ünsiyyət,qarşılıqlı anlaşma,zənginləşmə prosesinin getdiyi meydan olmuşdur.
Çünki,məhz mədəniyyətlərin bir-biri ilə qovuşması,vəhdəti bir çox dünyəvi
problemlərin həlli üçün yeganə açar rolunu oynamışdır.Mədəni mübadilə sülh və
əmin-amanlıq uğrunda mübarizə ideallarının gerçəkləşməsində xalqların bir-birini
dərk etməsi üçün əsas vasitələrdən biri olmuşdur. Bu gün beynəlxalq mədəni
mübadilə anlayışı əlaqə,munasibət,qarşılıqlı təsir,əməkdaşlıq terminləri ilə əvəz
olunur.Əslində bu anlayışların bir-birindən köklü səviyyədə fərqləndirilməsinin
elmi əsasa bir o qədər ehtiyacı yoxdur.Olarsa da,bu fərq müəyyən incə detallarla
izah edilə bilər.Məsələn,əgər mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsiri ifadəsi işlədilirsə,
deməli, bu prosesi zəruri edən mədəni əlaqə,mədəni mübadilədən söhbət
gedir.Çünki hər hansı bir təsir üçün hərəkət,inkişaf amilinin olması
zəruridir.Beynəlxalq mədəni əlaqə prosesi ilk baxışda asan bir məsələ kimi görünsə
də,bunun çox qədim tarixi kökü,təşəkkül xüsusiyyətləri mövcuddur. (4, səh.112 )
Mədəni əlaqələr dövlətlərarası əlaqələrin imkanlarını dəqiqləşdirir və
yaradılan münasibətlərin əhatə dairəsinə ilkin aydınlıq gətirir. Belə ki, Azərbaycan
Respublikası bu gün mədəni əlaqələr yaratdığı dövlətlərin ictimai, siyasi, mədəni,
və s. potensialını öyrənir və özünün xarici siyasətini qurur və inkişaf etdirir.
Beynəlxalq siyasətin tərkib hissəsi kimi mədəni əlaqələr əməkdaşlıq prinsipinə
əsaslanmalı, dinamik xarakterə malik olmalıdır. Bu sahədə mövsümi fəaliyyət
göstərmək, fasilələrlə münasibətlər qurmaq isə keyfiyyət etibarilə istənilən nəticəni
vermir. Hətta din və dil baxımından, eləcə də adət və ənənələrinə görə bir-birinə
çox yaxın olan dövlətlərarası münasibətlərdə də ardıcıllıq prinsipinə əməl
edilmədikdə, əlaqələrdə yaranan dostluq həmin andaca hər iki tərəfin xarici
siyasətinə öz mənfi təsirini göstərir. (2, səh.83 )
Mədəni əlaqələr Azərbaycanın dövlətlərarası siyasətinin əsas vasitələrindən
birinə çevrilərək strateji əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyət sahəsi kimi mövcuddur. Bu
fəaliyyət sahəsi gücləndirildikcə millətlərin və dövlətlərin bir-birini daha dərindən
tanıması, bir-birinin mədəniyyətini öyrənməsi prosesi baş verir. Bunun da
nəticəsində milli, dini, irqi cəhətlərə görə fərqləndirmə tədricən aradan qalxır,
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gözəl musiqi, incəsənət nümunələri, humanist mahiyyətli insani davranışlar
dövlətlərin beynəlxalq ünsiyyətinin, siyasətinin inkişafına nəzərə çarpacaq
dərəcədə müsbət təsir edir. Digər tərəfdən mədəni əlaqələr yolu ilə xalqlar birbirinin mədəni irsindən bəhrələnməklə yanaşı, onların həyat tərzlərində,
dünyagörüşlərində, ictimai-siyasi münasibətlərində ümumi cəhətlər formalaşır. (3,
səh.2 )
Azərbaycan dövləti başqa ölkələrlə mədəni əlaqələr yaradarkən həmin
dövlətlərin qanunlarını, hakimiyyət strukturlarını öyrənir və onların münasib
cəhətlərini dövlət quruculuğu prosesinə tətbiq edir. Bununla da başqa ölkələrin əldə
etdiyi tarixi təcrübədən istifadə olunur. Həmçinin, ölkəmizdə mövcud olan bir sıra
problemləri dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmaqla onların həlli üçün inkişaf
etmiş dövlətlərdən yardımlar əldə etmək və dəstək qazanmaq imkanı qazanır.
Beynəlxalq miqyasda mədəni əlaqələrin qurulması təkcə kiçik və nisbətən az
inkişaf etmiş dövlətlərin siyasəti deyildir. Eyni zamanda böyük dövlətlər də
beynəlxalq miqyasda mədəniyyət siyasətinə çox mühüm əhəmiyyət verirlər.
Hazırda Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi özünün milli mədəniyyət siyasətini
həyata keçirməklə dünya ölkələri sırasında diqqətə çarpan yerlərdən birini
tutmaqdadır. Mədəni əlaqələr vasitəsilə ölkəmizin xarici dövlətlərlə iqtisadi, siyasi
inteqrasiyası üçün də zəmin yaratmış oluruq. (1, səh. 5)
III minilliyin əvvəllərində bəşər cəmiyyəti inkişafının yalnız planetimizdə
mövcud olan mədəniyyətlərin qarşılıqlı uyğunluğu və zənginləşməsi nəticəsində
mümkünlüyü ideyası vüsət almağa başladı. Buradan isə beynəlxalq təcrübəni
hərtərəfli təhlil etmək, onun uğurlarını və səhvlərini təsnifləşdirmək, ümumbəşər
və özünəməxsus cəhətlərini üzə çıxarmaq və nəhayət, sürətlə dəyişən şəraitdə
inkişaf edən respublikamızın mədəni təcrübəsinə tətbiq etmək zərurəti meydana
gəldi. Müasir sivilizasiyanın tələblərinə uyğun olaraq mədəni və mənəvi böhranı
uğurla dəf etmək, iqtisadi, siyasi və millətlərarası münasibətlərin həllinə
uyğunlaşdırmaq, mədəniyyətin bütün fəaliyyət sahələrində, o cümlədən istirahətin
təşkili sahəsində insana göstərdiyi təsirin aramsızlığını təmin etmək problemi
cəmiyyət üçün mühüm, təhlilə ehtiyacı olan başlıca problemlərdən birinə çevrilir.
Müasir dövrdə xarici ölkələrin mədəniyyətlərinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi
müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, hər
bir xalqın özünəməxsus milli və dini xüsusiyyətləri, əxlaqi-mənəvi dəyərləri, adət
və ənənələri, milli mentaliteti vardır ki, bu mövcudluq və rəngarənglik
mədəniyyətlərin müqayisəli təhlilində xüsusi maraq doğurur. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, əxlaqi, hüquqi, etik, estetik və mənəvi anlamlar müqayisəli
kulturologiyada həmişə üstünlük təşkil etmişdir. Belə ki, müqayisəli kulturologiya
xalqların və millətlərin adət və ənənələrini, bayram və mərasimlərinin ən mütərəqqi
nümunələrini tətbiq edib, sistemləşdirir və onlardan kompleks tərbiyə vasitəsi kimi
istifadə edir. Müqayisəli kulturologiya dünyəvilik prinsiplərindən bəhrələnərək
əlaqələndirici mövqe tutur, ayrı-ayrı mədəniyyətlərin inteqrasiyasına təminat
yaradır, qloballaşma proseslərinin formalaşmasını sürətləndirir. Belə ki,
Azərbaycanın bu gün dünya ölkələri ilə sərbəst mədəni əlaqələr qurmaq imkanları
genişləndikcə, mənəviyyatımızda xarici mədəniyyətlərin təsiri də özünü göstərir.(5,
səh.278-279)
35

Məlumdur ki, dünyada millətlərarası münasibətlərdə kifayət qədər düyünlər
də vardır. Lakin milli münasibətlərdə mövcud olan bu düyünlər və qarşıdurmalarla
yanaşı, dünya sivilizasiyasının inkişafına müsbət təsir edən humanist amillər də
çoxdur. Belə ki, yalnız beynəlxalq mədəni əlaqələr prosesində milli və humanist
ideyaların bir vəhdət şəklində birləşməsi mümkündür. Göstərilən amillərin vahid
formada təzahür etməsi üçün millətlərarası mədəni əlaqələrin təşkilinin alternativi
yoxdur. Çünki millətlərarası mədəni əlaqələr nəinki milli münasibətlərin
humanistləşməsinə təkan verir, eyni zamanda qloballaşma və dövlətlərarası
inteqrasiya proseslərinin formalaşmasını sürətləndirir. (4, səh.67 )
Müasir dövrdə ölkəmizin dünya xalqları ilə mədəni əlaqələri daha da
genişlənməkdədir. Həm dövlət səviyyəsində, həm də ayrı-ayrı mədəniyyət fondları
və assosiasiyaların fəaliyyəti dairəsində bir çox ölkələrin mədəniyyət siyasəti
öyrənilir və onlardan mədəniyyət müəssisələrimizdə qabaqcıl təcrübə kimi istifadə
olunur. Məlumdur ki, müstəqil bir ölkə kimi inkişaf etmiş nəhəng dövlətlərlə
mədəni əlaqələrin yaradılması indiki çətin geosiyasi məkanda Azərbaycan üçün
çox vacibdir. Azərbaycan güclü dövlətlərin himayəçiliyini, dəstəyini qazanmadan
öz müstəqilliyini lazımi səviyyədə qoruyub saxlaya bilməz. Həmin nüfuzu və
dəstəyi qazanmaq üçün isə Azərbaycan dövləti öz xalqının qədim sivilizasiya yolu
keçdiyini və bəşər mədəniyyətinə gətirdiyi mənəvi sərvətləri dünya ictimaiyyətinə
təqdim etməyi bacarmalıdır. Məhz bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan dövləti
tarix və mədəniyyət abidələrimizi qoruyub saxlayır, onlardan daha səmərəli şəkildə
istifadə edir. Mədəni irsimizin qorunub saxlanılması dövlətin mədəniyyət
siyasətinin tərkib hissəsi hesab olunur. Lakin mədəni irsin beynəlxalq siyasətə
tətbiq edilməsi vəzifəsi əsasən mədəniyyət müəssisələrinin və onların kulturoloq
mütəxəssislərinin üzərinə düşür. Məsələn, muzeylərimiz xalqımıza məxsus olan
mənəvi-tarixi dəyərlərimizi ayrı-ayrı ölkələrdə təbliğ edirlər. Bu sərgilər prosesində
kütləvi informasiya vasitələrindən, müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş buklet və
kitablardan istifadə olunur, Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin
çıxışları təşkil edilir. (5, səh.118 )
Mədəni əlaqələr millətlərarası ünsiyyətin məzmununu zənginləşdirir, xalqlar
arasında çoxsahəli iş birliyinin qurulmasına, cəmiyyətdə mövcud olan müxtəlif
problemlərin həllinə geniş şərait yaradır. Odur ki, millətlərarası ünsiyyət
mədəniyyəti müasir dövrdə hətta ən ziddiyyətli və gərgin vəziyyətlərin
tənzimlənməsinin daha çevik vasitəsidir. Bəşəri normalara əsaslanan mədəni
əlaqələr yüksək əxlaq prinsiplərinə uyğun olaraq özündə yüksək insani
keyfiyyətləri birləşdirir. Bu ünsiyyət milli mədəniyyətlərin bir-birinin mənəvi-irsi
dəyərlərindən bəhrələnməsinə yardımçı olur.
Ədəbiyyat:
1. Azərbaycanda “2006-2016-cı illər üçün mədəniyyət sahəsində Dövlət İnkişaf
Konsepsiyası”. “Mədəni-maarif”, 2006, № 11, s.5-6
2. Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində. I kitab. Bakı: “Bakı”,2001, 440 s.
36

3. Əfəndiyev T.İ. Milli mədəniyyət naminə. “Mədəniyyət və sənət” jurnalı, 2003,
№ 1, s.2
4. Aslanova R. Qloballaşma və mədəni müxtəliflik. Bakı: Elm, 2004, 264 s.
5. Hüseynov İ., Əfəndiyeva N.. Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili
(dərslik). Bakı: 2008 , 378 səh.
Фергане Гусейнова
Культурные связи как одно из главных направлений
интеграции в мировое содружество
Резюме
Международные культурные связи являются одним из важнейших
аспектов взаимовлияния культур. В статье отмечается, что с усилением
деятельности в этой области происходит культурное взаимообогащение
наций и государств. Кроме того, осуществляется процесс взаимного
изучения культур. В результате развития культурных связей устраняются
национальные, религиозные, расовые различия.
Ключевые слова: международные культурные связи, культурные
ценности,
национальный
и
общечеловеческий,
сравнительная
культурология, связь между народами.
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Cultural relations as one of main directions into the world integration
Summary
The article deals with the international cultural relationships as one of the
dominant aspects of the cultures historical communication. It is also stressed in the
article that as this process improving , acquaintance of nations and states happens,
the process of mutual study of cultures is materialized. It also helps them to avoid
from dividing the nations to national, racional, ritual differences. The nice
music,beautiful art works, the humanist behavior among people have a positive
influence on international relations and development of states` policy.
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ETNİK VƏ MİLLİ DƏYƏRLƏR MİLLİ ÖZÜNƏMƏXSUSLUQ ASPEKTLƏRİ KİMİ
Xülasə: Məqalədə deyilir ki, milli şüur milli mənəviyyat və mənəvi
dəyərlərdir. Milli şüur milli ittifaqı, milli əminliyini xarakterizə edir və insanlara
xas olan xüsusiyyətləri və keyfiyyətlərini əks etdirir. Məqalədə dəyərlər iki
komponentin birliyi kimi təqdim olunur: bir tərəfdən, dəyər, müəyyən bir mövzuya
və ya fenomenə əhəmiyyət vermək deməkdir, digər tərəfdən, bu dəyərə duyğusal
münasibətdir
Açar sözlər: milli mənəvi dəyərlər, streotiplər, etnos, milli şüur, mentalitet
özünüdərk.
Etnik dəyərlər sistemi tarixən, kollektiv fəaliyyət prosesində formalaşır.
Etnosların tarixi taleyi şəraitindən irəli gələrək bəzi dəyər oriyentirləri, qaydaları,
ənənələri “boğulur”, arxa plana keçir, digərləri isə, əksinə, xalqın taleyində xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir: mədəni özünəməxsusluğu ifadə edən “vizit kartı”na çevrilir. Bu
cür etnik dəyərlərə milli xarakter, adət və etiket xüsusiyyətlərini, gündəlik
dünyagörüşü elementlərini, milli mədəniyyətə xas cəhətləri, mifologiya, dinin milli
modifikasiyalarını və s. aid edirlər. Bir qayda olaraq bu dəyərlər etnik tarixin ilk
çağlarında yaranmağa başlayır. Millətin və milli dövlətlərin təşəkkülü ilə hakimiyyət
simvolikası, sistemi, hüquq və siyasət, tarixi yaddaş faktları ilə bağlı digər yeni
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dəyərlər də yaranmağa başlayır. Əgər dəyərlərin birinci tipi insanın bilavasitə
mövcud olduğu mühitdə, yəni ailədə, dostları və yaxınları ətrafında mənimsənilirsə,
ikincisi isə, ideologiya, tədris müəssisələri və digər sosial institutların köməkliyi
sayəsində təbliğ olunur. Lakin nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, bunlar təməl kimi etnik
dəyərlərə istinad etməsəydilər, cəmiyyətdə uzun müddət yaşaya bilməzdilər.
Azərbaycanın 200 ilə yaxın Rusiyanın imperiya əsarəti altında olması bir çox milli
və dini adət-ənənələrimizin ciddi siyasi və mənəvi təzyiqlər altında qalmasına səbəb
olmuş, mərkəzin siyasəti ilə bir sıra bayramlarımızın keçirilməsinə qadağalar
qoyulmuşdur. Hətta min illər boyu xalqımızın nəsildən-nəsilə miras qoyduğu, azəri
türklərinin həyat tərzini, milli şüurunu, qədim adət-ənənələrini özündə hərtərəfli əks
etdirən, milli-mənəvi sərvətimizin ən əvəzsiz incilərindən olan Novruz bayramı,
vətənpərvərliyi, qəhrəmanlığı və ən ülvi dünyəvi hissləri tərənnüm edən "KitabiDədə Qorqud" eposu və başqa bunun kimi yüzlərlə xalqın özünə qayıtmasına, özünü
dərk edə bilməsinə şərait yaradan mənəvi "qidalar" açıq-aşkar qadağan edilmişdir.
Bu da təbii ki, zaman-zaman öz mənfi nəticəsini göstərməyə bilməzdi. Belə ki, bütün
bu proseslər nəticəsində yetişməkdə olan nəsillər öz milli mentalitetindən uzaq və
demək olar ki, xəbərsiz formalaşmaqda idi. Lakin öz dövlət müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra Qurban, Novruz, Ramazan kimi dini, milli bayramlarımız rəsmi
səviyyədə, təntənəli şəkildə qeyd olunmağa başlanmışdır və birliyimizi əks etdirir.Bu
halda onun köməyinə zamanın sınağından çıxmış digər dəyərlər gəlir. (6;s58-63)
Milli şüur, milli özünüdərk, mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən bir anlayışdır.
Milli şüur – milli varlığı, milli müəyyənliyi səciyyələndirməklə millətə və xalqa aid
əlamət və keyfiyyətləri özündə əks etdirir. Milli şüur – millət və etnosun vəhdət
halında insan birliyi kimi formalaşmasına imkan yaradan təsəvvürlər, ənənələr və
anlayışların məcmuusunu bildirir. Milli şüurun daşıyıcıları təkcə elm adamları
deyildir. Eyni zamanda vətən, xalq qeyrətini çəkən hər bir şəxs milli mənlik
şüurunun daşıyıcısıdır. Bu bir həqiqətdir ki, insan mənsub olduğu milli gerçəkliyin
ayrı- ayrı əlamətlərini öz şüurunda əks etdirməklə yanaşı, onlarla bir sevinc və fərəh
də duyur, özünün milli mənsubiyyəti,tarixi keçmişi və soykökü ilə fəxr edir.(7; s.79)
Özünüdərk və şüur anlayışı nə qədər ümumidirsə, milli şüur istilahında həm
ümumilik, həm də xüsusilik vardır. Milli şüur bir növ fərdi şüurla ümumi şüur
arasında əlaqələndirmə funksiyasını yerinə yetirir. Çünki milli şüurda bir fərdin
təmsil olunduğu konkret etnik, dini, mədəni xüsusiyyətlərlə yanaşı, ümumi
mahiyyətli bəşəri dəyərlər də öz əksini tapa bilər. Yəni hər birimiz bir tərəfdən
konkret bir millətin, dinin, mədəniyyətin nümayəndəsi olduğumuz halda, digər
tərəfdən ümumbəşəri dəyərlərin daşıyıcısıyıq. Milli şüur, yaxud özünüdərk çox
mürəkkəb bir intellektual məhsuldur.
Mədəniyyət və siyasətin çoxtərəfliliyi milli özündərkin çoxformalığı və
çoxsəviyyəliliyinin əsasını təşkil edir. Bu özünüdərkdə bir çox şeylər digər millətlərin
nümayəndələri üçün yaddır. Eyni zamanda millətin hər bir nümayəndəsi doğulduğu
gündən özünü milli mədəniyyətin daşıyıcısı hesab edir.
Milli özündərkdə milli xarakter komponentinin xüsusi rolunu da qeyd etmək
lazımdır. Milli xarakter ümumiliyi millətin əsas əlamətlərindən birini təşkil edir.
Milli xarakter anlayışında millətin özünəməxsus tarixi inkişaf yolunda sosial və
mədəni inkişafın, təsərrüfat fəaliyyətinin, coğrafi mühitin xüsusiyyətləri mühüm rol
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oynayır. Bütün bu xüsusiyyətlər millət nümayəndələrinin davranışı, zövqü,
vərdişləri, məişəti, əxlaqı, təfəkkür tərzi və qavrayışında özünü təzahür etdirir.
Milli xarakter, psixologiya, mentalitet mədəniyyətə özünəməxsusluğu kifayətqədər
davamlı bəxş edən komponentlərdir. Milli xarakter dəyişməz mahiyyət kəsb edən
fenomendir. Məhz bu xüsusiyyət bir milləti digərindən fərqləndirir. Milli xarakter
millətin davranışını gözəgörünmədən təyin edir, müəyyən tarixi reallığı əks etdirir.
Milli xarakter milli mədəniyyətin ümumiliyində, milli özünəməxsusluqda, milli
mentalitetdə ifadə olunur.(1; s. 67-70) Milli xarakter anlayışı milli şüur, milli
psixologiya, milli özünüdərklə əlaqəli olsa da, özünəməxsus cəhətləri ilə fərqlənir.
Milli xarakterin spesifikliyi ondadır ki, burada maddi və mənəvi mədəniyyətin
ünsürləri millətin keçmiş və indiki tarixini, təcrübəsini təcəssüm etdirir. Milli
xarakterdə milliliklə ümumbəşərilik vəhdət təşkil edir. Milli xarakterin mahiyyəti
həmin millətin milli mədəniyyətində, adət-ənənələrində, mərasimlərində, milli
ideologiyasında açılır. P.İ.Qnatenko milli xarakterin mahiyyətini və strukturunu
belə ifadə edir: “Milli xarakter xalqın tarixi və sosial-iqtisadi inkişafı prizmasından
keçən, onun mədəniyyəti, ənənələri, adət və mərasimlərində öz ifadəsini tapan
ümumbəşərilik və milli spesifikliyin dialektik tərzdə birləşdiyi mürəkkəb və
ziddiyyətli prosesdir”.
Məsələn, azərbaycanlıların əsas milli cəhətlərindən biri qonaqpərvərlik,
yapon və almanlarda əməksevərlikdir. Almanlar qənaətcillikləri ilə, yaponlar isə,
işgüzarlıqları ilə fərqlənirlər. Bu xasiyyət adları çəkilən millətləri digərlərindən
fərqləndirir. Milli xarakterin xüsusiyyətləri ayrı-ayrı xalqların mənəvi və əxlaqi
keyfiyyətlərində, davranış mədəniyyətində də təzahür tapır. Xarakterin cəhətlərini
anlamaq üçün onu dəyərlərin ümumi sistemi ilə müqayisə etmək lazımdır,
ümumiyyətlə, bu cəhətlər xalqın həyat tərzindən, sosial-iqtisadi və coğrafi
şəraitindən çox asılıdır. Ayrıca götürülmüş millət və etnosun özünəxas xarakterin
təşəkkülünün mühüm amillərindən biri məişət və landşaftdır. Milli xarakrerin əsas
təşəkkül mənbələri ailə, nəsil, təbii mühitdir. Milli xarakter yavaş-yavaş, əsrlər
boyu formalaşdığından o, cəld dəyişikliklərə məruz qalır.(2;s.45)
Milli xarakter cəhətləri nəsildən-nəslə ötürülərək möhkəm və davamlı
struktur əldə edir. Rus alimi D.S.Lixaçov milli cəhətlərin həddən artıq
şişirdilməsinə də tənqidi yanaşırdı. Bununla bağlı o, qeyd edirdi: “Milli cəhətləri
şişirdərək müstəsna etmək olmaz. Milli xüsusiyyətlər insanları yaxınlaşdırır, digər
millətlərdən olanları maraqlandırır, özünə cəlb edir” .(4;s.89-92) .
Dəyər iki komponentin vəhdətidir: dəyər, bir tərəfdən, hansısa subyektə,
yaxud da hadisəyə müəyyən əhəmiyyətin verilməsini, digər tərəfdən isə, bu
əhəmiyyətə emosional cəhətdən münasibəti bildirir. İnsanın mədəni fəaliyyətinin
hər bir sahəsi ona xas olan dəyər ölçüləri ilə müəyyənləşir: bunlara maddi həyat,
iqtisadiyyat, sosial tənzimlənmə, siyasət, əxlaq, din, elm, incəsənət aiddir. Lakin
bunlardan əlavə, dəyərlərin daha yüksək səviyyəsi də mövcuddur: bunlar həyati
məna kəsb edən, yaxud da ekzistensial dəyərlərdir. Məhz bu dəyərlər insana norma
və idealların seçimində yaxından kömək edir. Konkret etnik birliyə mənsub olan
insanlar öz gündəlik davranışlarını, ideallarını mövcud etnosun dəyər strukturuna
uyğun olaraq qururlar. Həyatı boyu hər bir insan öz mövcudluğunu mənsub olduğu
xalqın ideal və dəyərləri ilə bağlayır. Bundan başqa, öz mövcudluğu və həyatdakı
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təyinatının mənasını, hər şeydən əvvəl, öz milli mədəniyyətində axtarır. Bundan
irəli gələrək biz etnik dəyərləri ekzistensial dəyərlər sırasına aid edirik. (5;s.44-51)
Milli dəyər bir cəmiyyətin, xalqın xarakterini, psixologiyasını özündə
cəmləşdirir. Təsadüfü deyil ki, millətin psixologiyasını, onun yaşam qayəsini
öyrənmək üçün tədqiqatçılar elə ilk növbədə, həmin millətin milli dəyər və
adətlərini araşdırırlar. Milli dəyərlər, təkcə bir dövr insanının arzu və istəklərindən
ibarət deyil. Bu amil, həm də xalqın düşüncə keçmişini, indisini və gələcəyini
formalaşdıran genofonddur. Milli dəyərlər eyni zamanda bir xalqın milli mənəvi
irsini də nəsildən-nəslə ötürə biləcək əsas fenomenlərdən biridir. Zaman dəyişdikcə
insanların psixologiyası, onların yaşam dəyərləri də müəyyən çərçivədə dəyişilə
bilər. Buna əsaslanaraq deyə bilərik ki, əslində milli dəyərlər müəyyən sxem
halındadır, lakin konservant deyil. Belə ki, nəsillərin dəyişməsi ilə dəyərlərin
mahiyyəti də dəyişir. Əslində buna təbii proses kimi yanaşmaq lazımdır. Yəni biz
istəsək də, bu dəyişikliklərin qarşısını ala bilmərik.Yox, əgər biz buna cəhd etsək
belə, müəyyən bir müddətdən sonra onun məhvinə imkan yaratmış olarıq. Yuxarıda
qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan xalqının tarixində yaşadığı işğallar, islam dininin
qəbul edilməsi- əslində bütün bunlar milli dəyərlərimizə istər dünyəvi, istərsə də
dini baxımdan yeni koloritlər gətirmişdir.(3;s.25-28)
Bu aspektdən Azərbaycanın milli dəyərləri çox şaxəli olduğu kimi, bəzi
hallarda ziddiyyət də təşkil edir. Məsələn,bu gün milli dəyərlərimizin cəmiyyət
tərəfindən tam razılıqla anlaşıldığını söyləmək düzgün olmazdı. Hər bir xalqın
gücü onun milli köklərinə nə qədər bağlı olması ilə mütənasibdir. “Milli dəyərlər”
dedikdə nə başa düşüldüyünü aydınlaşdırsaq görərik ki, dövlətin əsas təməl
dəyərləridir. Bunlar dil, din, əxlaq, mental dəyərlər, dövlətçilik sistemi, xalqın
özünəməxsus cəmiyyətdaxili münasibət sistemi, ailə institutu, ağsaqqalıq institutu
və s. Əslində bütün dövlətlər bu dəyərlər üzərində yaranır və inkişaf edir. Bu gün o
dövlətlər güclüdür ki, onlar tarixləri ilə bu günlərinin sintezini düzgün qura biliblər
və gələcəkdə çatmaq istədikləri hədəflər onların kecmişdəki rəvayətlərində, dini
miflərində olan hədəflərdir. Sadəcə, bu günə uyğunlaşdırılıb. O dövlətlər isə məhv
olur ki, onlar öz keçmişlərindən imtina edirlər və özlərinə milli dəyərlərindən uzaq
bir gələcəklə bağlı planlar qururlar ki, nəticədə öz kimliklərini itirib bir xalq və
dövlət olaraq tarix olurlar. Bizdə də bu uğura çatmaq üçün yaxşı olardı ki, milli
dəyərlərimiz dövlətin əsas diqqətinə alınsın və bu dəyərlərin yenidən bərpası üçün
kompleks tədbirlər və təbliğat sistemi formalaşdırılsın və həyata keçirilsin. O
zaman dövlətimizin təməllərini daha da möhkəmləndirə bilərik.
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Гюльчин Казыми
Национальное сознание, национальные ценности
как компонент самобытности
Резюме
Национальное сознание характеризует национальное бытие,
национальную определенность и отражает характерные черты и
самобытность народа. В статье национальные ценности представленны как
единство двух компонентов: с одной стороны, ценность означает придание
значимости какому-либо субъекту или явлению, с другой стороны –
эмоциональное отношение к этой ценности. В статье выясняется, что следует
понимать под выражением «национальные ценности».
Ключевые слова: национальные-духовные ценности, стереотипы, этнос,
национальное сознание, менталитет, самосознание.

Gulchin Kazimi
National consciousness and national values
as a component of singularity
Summary
The article tells about national consciousness as a conception that means
national self -consciousness and moral values. National consciousness
characterizes the national existence and national definite and reflects the features
and qualities concerning the nation and people. Values are indicated as unity of
two components in this article: Value means attaching of certain importance to any
subject or event on one hand and the relation to this importance from emotional
point of view on the other hand. If we explain which is understood under the
definition of “National values”, we can see that, it is the basic values of the state. In
fact, all states establish and develop on these values.
Keywords: national moral values, stereotypes, ethnos, national
consciousness, mentality, self-understanding
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İSPANİYA-AZƏRBAYCAN TARİXİ VƏ MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİ

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan- İspaniya tarixi-mədəni əlaqələrin inkişaf
tarixi öyrənilmişdir. İlkin mənbələrə əsaslanaraq tədqiqatçı göstərir ki, Azərbaycan
və İspaniya arasında bu qarşılıqlı əlaqələr orta əsrlərdən etibarən başlanmışdır.
Məqələdə müstəqillik dövründə Azərbaycan və İspaniya arasında mədəni
əlaqələrin inkişafı da təhlil obyektinə çevrilir.
Açar sözlər. İspaniya, Azərbaycan,səyyahlar, Sultaniyyə, Bakı, Nəsrəddin
Tusi, Xristofor Kolumb.

Pireney yarımadası və Qafqaz bölgəsi coğrafi mövqelərinə görə tarixin bütün
dövrlərində strateji əhəmiyyət daşımışlar. Məkan etibarı ilə bu iki bölgə birbirlərindən uzaq olsalar da İspaniya ilə Azərbaycan arasında tarixi – mədəni
əlaqələr orta əsrlərdə yaranmağa başlamış və bu prosesə XVI əsrin sonlarında
Şərqdə baş verən sosial-siyasi proseslər, ilk bövbədə fateh Teymurləngin yürüşləri
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təşkil edir. Şərqdə baş verən prosesləri yaxından izləmək üçün 1394-cü ildə
Kastilyadan Payo de Sotomayor və German Sançes de Palasuelas Teymurləngin
sarayına elçi olaraq göndərilirlər. Bu heyət 1402-ci il Ankara döyüşündə belə
Teymurləngin yanında olur. Cavab olaraq Teymurləng Kastilya kralı III Enrikenin
yanına öz səfiri Maqomet al Kaqini göndərir ki, nəticədə 1403-cü ildə Kastilyadan
ikinci elçi heyəti ayrılır və yalnız 1406-cı ildə Kastilyaya geri dönür. Göndərilən
ikinci heyətdə ispan diplomatı Klavixo Ruy de Qonzalesin olması maraq kəsb edir.
Belə ki, Osmanlı imperiyası və Azərbaycan torpaqlarından keçən heyət Xoy və
Təbriz kimi şəhərlərdə olur və Klavixo Ruy de Qonzales gördüyü ərazilər
haqqında bir sıra maraqlı bilgilər toplayır.
Klavixo öz xatirələrində Əmir Teymurun Əlincə qalasına yaxınlaşmasını
belə təsvir edir: ”Yaxınlıqda hər hansı bir kəndin olmadığından ordu açıq havada
gecələməli olur. Həmin gün onlara yolun sol kənarında yerləşən Əlincə adlı qalanı
göstərirlər. Qala dağın başında yerləşirdi və qüllələrlə birgə böyük divarla əhatə
olunmuşdu. Divarın daxilində qarğıdalı sahəsi, örüş yeri, meyvə və üzüm bağları
var idi. Lap yüksəkdə isə qalanın özü yerləşmişdi.” Əlincə qalasını mühasirə
etdikdən sonra Teymurləng iyunun 5-də Azərbaycanın cənubunda yerləşən Xoy
şəhərinə çatır. Klavixo bu şəhərin düzənlik ərazidə və su vadilərinin üzərində
yerləşdiyini yazır. (10, 84-91)
Klavixo Ruy de Qonzalesin Təbriz şəhəri haqqında yazdıqları isə xüsusi
əhəmmiyyət kəsb edir. Şəhərin coğrafi özəllikləri təsvir olunduqdan sonra
Elxanilər hökmdarı Cəlairi Şeyx Uveys haqqında bəhs olunur ( red. - Klavixonun
yazılarında Şeyx Uveysin adı “Sultan Veis” olaraq hallanır). Öz xatirələrində
Klavixo Şeyx Uveyslə genuyalı tacir arasında baş verən hadisəni belə nəql edir:
“Genuyadan olan bir tacir Sultan Veisdən qala tikmək üçün hündür təpələrdən
birini alır. Ərazi satıldıqdan sonra tacir qala tikmək istədiyini bildirir. Şeyx Uveys
adam yollayaraq onun ölkəsində bir tacirin qala tikməsinin ənənələrə qarşı
olduğunu bildirir. Eyni zamanda əgər tacir qala tikmək istəyirsə, ticarət malları ilə
birlikdə həmin təpəni ölkədən kənara çıxara biləcəyini də vurğulayır”. Təbriz
qadınlarının geyimlərini təsvir edən Klavixo onların ağ parça ilə örtündükləri və
gözlərinin isə qara at saçından düzəldilən torla qapandığını yazır. (9,95-102.)
Klavixonun yazdığına görə xristian ölkələrindən gələn tacirlər hətta Sultaniyyə
şəhərinə qədər gəlib çıxmışdılar. Bu tacirlərin aldığı məhsulların əksəriyyəti
ədviyyat, daş-qaş, ipək və bu kimi zəngin və nəfis əşyalardan ibarət idi. Səyyahın
yazdığına görə ən çox ipək Şamaxıda istehsal olunurdu.
Orta əsrlərdə Azərbaycan ərazisindən keçən digər ispaniyalı isə keşiş Kubero
don Pedro olmuşdur. O dövrdə katolik kilsəsi özünün ordenləri vasitəsi ilə Şərq
ölkələrində katolikliyi yaymaq üçün öz missionerlərini müsəlman dövlətlərinə
göndəriirdi ki, onların sırasında Kubero don Pedro da var idi. Kubero Avropa
qitəsindən kənarda katolikliyi yaymaq məqsədilə, bir missioner olaraq, 1670-1679cu illər ərzində dünya səyahətinə çıxır. Keşişin yazdığına görə İran ərazisinə
keçmək üçün Volqa çayı və Xəzər dənizində səyahət edən ilk ispan olur. Səyyahkeşiş öz yazılarında Dərbənddən Şamaxıya və oradan da “gözəl” Ərdəbilə səyahəti
haqqında qeydlər aparır. Bu qeydlərdən aydın olur ki, Kuberonun mədəni səviyyəsi
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o qədər də yüksək olmadığından səyahət barəsində xatirələrinin tarixi dəyəri də
yüksək deyil.
Artıq mövcud olan və gələcəkdə daha da möhkəmlənəcək İspaniyaAzərbaycan münasibətlərini öyrənərkən hələ XII-XIII əsr ispanlarının Azərbaycana
və azərbaycanlı alimlərə maraqları olduğu ortaya çıxır. Məlumdur ki, görkəmli
alim Nəsrəddin Tusinin əsərləri o zamanın dünya alimləri tərəfindən istifadə
olunurdu. Məsələn, Xristofor Kolumbun Amerika səfərini maliyyələşdirən İspan
Kralının xəzinədarı, milliyyətcə yəhudi olan Qabriel Sanxes onu lazımi
ləvazimatlarla təmin etmişdi. Bu ləvazimatların sırasına müəllifi Nəsrəddin Tusi
olan xəritə, miqyas (kompasın qədim növü) və digər astronomiya cihazları da daxil
idi.
XVI əsrin sonu – XVII əsrin əvvəllərində Səfəvi dövləti və Avropa əlaqələri
barədə Oruc bəy Bayatın əsərində müəyyən məlumatlara rast gəlmək mümkündür.
1599-cu ildə səfəvi diplomatı Hüseynəli bəy Bayatın başçılığı ilə Avropaya səfər
edən nümayəndə heyətinin katibi olan Oruc bəy Bayat 1599-1602-ci illər ərzində
İsfahandan çıxaraq Qəzvin, Xəzər dənizi, Kazan, Moskva, Arxangelskə, oradan
Skandinaviyanın şimalından keçərək, Almaniya, İtaliya, İspaniya və Fransaya
səyahət etmişdi. İspan sarayında xüsusi ehtiramla qarşılanan Oruc bəy qısa
müddətdən sonra iki nəfər yoldaşı ilə birlikdə xristianlığı qəbul edir və bu ölkədə
yaşadığı müddətdə Səfəvi tarixinə dair “Don Xuan İranlının hekayəsi”adlı kitab
nəşr etdirir. (6,49) 1604-cü ildə nəşr olunan bu kitab üç hissədən ibarət idi. Müəllif
İspaniya kralı III Felipeyə öz ölkəsini tanıtmaq üçün bu kitabda Səfəvi dövlətinin
siyasəti, coğrafiyası, dini görüşləri, mədəniyyəti və başqa elm sahələri haqqında
məlumat verir. Eyni zamanda müəllif Nəmrudun dövründən başlayaraq xronoloji
qaydada ölkəsinin tarixini yazır. İlk bölüm on üç hissədən ibarət olur. Birinci
bölümdə Oruc bəy Səfəvi dövlətində yaşayan tayfalar və onların yaşadığı məkan
haqqında da məlumat verir.
Kitabın ikinci bölümündə Oruc bəy səfəvilərin hakimiyyətə gəlişini,
osmanlılarla apardığı müharibələri təsvir edir. Bu bölümdə müəllif atası Əli bəy
Bayat haqqında da yazır. Üçüncü bölümdə müəllif İspaniyaya gəlişi və bu zaman
rastlaşdığı maraqlı hadəsiləri qələmə alır. Burada baş verən hadisələrin ən maraqlı
məqamı ondan ibarətdir ki, nümayəndə heyətinin başçısı Hüseynəli bəy Bayatın
qardaşı oğlu Əliqulu bəy Bayatı kral oğulluğa götürür və öz adını ona verərək “
Don Filipp” adlandırır. Səfirliyin baş katibi olan Oruc bəyi isə kraliça oğulluğa
götürərək adını “Don Xuan” qoyur. Nümayəndə heyətinin digər üzvü olan Bünyad
bəy isə “Don Diyeqo” adını götürür. (6,50 )
Kitabdan məlum olur ki, səfirlik nümayəndələrindən altısı Oruc bəylə
birlikdə katolikliyi qəbul edirlər. Oruc bəyin xasiyyətcə müşahidəçi və maraqlı
olmasını nəzərə aldıqda, paytaxtdan çıxdığı andan səfər boyu gördüklərini qələmə
alması təəccüblü deyil.
İlk bölümdə Oruc bəy özünün katolikliyi qəbul etməsinin səbəblərini yazır və
bu yola gəldiyi üçün Allaha şükür etdiyini bildirir: “İsa Məsihdə məni
möhkəmləndirən Allah'a şükür edirəm .Məni yalançı bütpərəstlik və yəhudilik
sahillərinin qaranlığından çıxartdı və mənə yevangelist həqiqətin öyrədilməsini
öyrətdi və İman və Katolik qəsrinin zərərsiz qalası ilə silahlandırdı” (15,55)
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Kitabın II bölümündə Səfəvi dövləti haqqında məlumat verən Oruc bəy
Bakı, Gəncə , Təbriz, Marağa və s. kimi Azərbaycan şəhərlərinin təsvirini
verir.(15,60-63) Gəncəni təsvir edən Oruc bəy bu şəhərin təbiətinin soyuq ,
əhalisinin isə mehriban olduğunu yazır. Eyni zamanda o, kitabında Gəncə
qalasının tam olaraq təsvirini yaradır. Azərbaycan vilayətinin paytaxtı Təbriz
haqqında isə müəllif bu torpağın münbitliyini İspaniyadakına bənzədir. Əsərini
bitirdikdən qısa müddət sonra Oruc bəy küçə davalarının birində 1605-ci ildə
öldürülür. (8)
Şərqə böyük maraq göstərən İspaniya kralı Səfəvi elçilərini ölkənin
paytaxtında böyük təntənə ilə qarşılayır. Burada iki aya qədər qalan elçilər kral
tərəfindən dəfələrlə qəbul olunurlar. (6,50-51)Səfərin sonunda nümayəndə
heyətinin rəhbəri Hüseynəli bəy Lissabon şəhərindən vətənə dönməli idi. Lakin
mənbələr onun şah Abbasa verdiyi hesabat barədə xüsusi məlumat verməmişlər.
Osmanlı-Almaniya arasında gedən müharibənin davam etməsindən istifadə
edən Səfəvi hökmdarı şah I Abbas osmanlılara qarşı 1603-cü ildə müharibə elan
edir. Bu ərəfədə İspaniyadan Antonio de Qouveanın başçılığı ilə Məşhədə
Avqustinlər ordenin üzvləri olan üç nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti gəlir. Bu
dövrdə İspaniyanın səfəvilərlə yaxınlaşmaqda yeganə məqsədi osmanlılara qarşı
birləşmək deyil, həm də İran körfəzində güclənən İngiltərə və Hollandiyanın bu
regionda mövqelərini sarsıtmaq idi.
Azərbaycan torpaqlarına səyahət etmiş ispanlardan biri də Manuel
Rivadeneyra olmuşdur. Çilinin Santiaqo şəhərində anadan olan Manuel diplomat,
səyyah, linqvist və orientalist olaraq tanınmışdır. Dünyanın müxtəlif ölkələrində
diplomatik missiyalarda iştirak etməsi ona “Seylondan Dəməşqə”(1873) və “İranın
daxilinə səyahət” adlı kitabları yazmağa kömək olmuşdur. Manuel minillik tarixi
və zəngin dili olan İspaniyanın Səfəvilərə olan iqtisadi maraqlarından istifadə edib
İspaniyanın Səfəvi dövlətində səfir olmaq şansını əldən buraxmır. İstanbuldan
çıxaraq Bakıya , buradan da Tehrana gələn səfir burada Avropadan xeyli geri qalan
bir ölkə ilə rastlaşır. Rivadeneyranın yazdığına görə həmin dövrdə Nəsrəddin şah
İrana qərb ənənələrini gətirməyə çalışırdı. Əfsuslar olsun ki, səfir Manuel
Rivadeneyra “İranın daxilinə səyahət” adlı kitabında səyahətinin Tehrandan
başlayan hissəsini qələmə almışdır. (16,3-4)
İspaniya Krallığı və Azərbaycan Respublikası arasında ikitərəfli münasibətlər
müstəqilliyimizin qurulduğu ilk dövrlərdən başlayır və bu günə qədər inkişaf
etməkdədir. Krallıq Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini 31 dekabr 1991-ci
ildə tanımış, diplomatik münasibətlər isə 11 fevral 1992-ci ildə qurulmuşdu.(5)
Azərbaycan Respublikasının (AR) İspaniya Krallığında (IK) səfirliyinin təsis
olunmasına dair qanun 2005-ci ilin mart ayının 11-də qəbul edilmiş, Məmməd
Əliyev 1 avqust 2005-ci il tarixində Azərbaycanın İspaniyadakı ilk fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri təyin edilmişdir. Hazırda səfir vəzifəsində Anar Məhərrəmov
çalışır. (1)
Elm sahəsindəki əməkdaşlığın uğurlarından biri də Elmin İnkişafı Fondunun
dəstəyilə Azərbaycan tarixçilərinin Fransa və İspaniyaya ezam olunaraq bu
ölkələrin müxtəlif muzeylərində saxlanılan X əsrə aid 80-ə yaxın xəritələrinin
araşdırması olmuşdur. Əldə edilən nəticələr də ürəkaçan olmuşdur.Tapılan xəritələr
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bir daha Azərbaycanın tarixi-coğrafiyasının həqiqətini təsdiqləmişlər. Layihənin
rəhbəri Gövhər Baxşəliyeva bildirmişdir ki, X-XIII əsrdə tərtib olunan bu xəritələr
Azərbaycan torpaqlarının Dərbənd şəhərindən bir az yuxarıdan başlayaraq,Urmiya
gölünün sahilinə qədər uzandığını göstərir.Bu xəritələrdə erməni tayfalarının
Dəclə-Fərat çaylarının sahillərində məskunlaşdıqları göstərilir. Layihəyə görə
nəzərdə tutulmuşdur ki, tarixçilərimiz bir sıra başqa ölkələrdə də araşdırmalar
aparacaq və sonda Azərbaycanın yeni atlası tərtib olunacaqdır.(4)
Azərbaycan-İspaniya dövlətləri arasındakı mədəni əlaqələrin inkişafını təsdiq
edən faklardan biri 2012-ci il noyabrın 28-də "Azərbaycan Respublikası və
İspaniya Krallığı arasında mədəniyyət, təhsil və elm sahələrində əməkdaşlıq
haqqında" sazişin imzalanmasıdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham
Əliyev 22 fevral 2013-cü il tarixində bu sazişin təsdiq edilməsi barədə qanun
imzalamışdır. Qanunun I maddəsinə əsasən tərəflər iki ölkənin mədəniyyət siyasəti
ilə bağlı öz təcrübələrinin və məlumatlarının mübadiləsini həyata keçirəcəklər. (2)
İspaniya Krallığı və Azərbaycan Respublikası arasında beynəlxalq səviyyədə
əməkdaşlığın bariz nümunəsi olaraq 2016-cı il aprelin 26-da Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun təşkilini də misal
çəkmək olar. Bu alyans BMT-nin keçmiş baş katibi Kofe Annanın təşəbbüsü ilə
2005-ci ildə yaradılmışdır. Belə ki, ideyanın müəllifi İspaniyanın keçmiş baş naziri
Xose Luis Rodrigez Zapatero 2004-cü il senyabrın 21-də BMT-nin 59-cu Baş
Assambleyasında Qərb dövlətləri ilə ərəb-müsəlman dünyası arasında ittifaq
yaradıb qeyri-hərbi yollarla terrorizmlə mübarizə aparan bir alyansın qurulmasını
təklif edir. (12) Alyans proqramının
əsaslarına antiterrorizm, iqtisadi
bərabərsizliklərin qarşısının alınması və mədəniyyətlərarası dialoq daxildir. Qeyd
etmək lazımdır ki, 2008-ci ildən etibarən hər il Alyansın Qlobal Forumu həyata
keçirilir və təqdirəlayiq bir haldır ki, VII Qlobal Forum ölkəmizin paytaxtında
təşkil olunmuşdu və bu forumda İspaniya geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil
olunmuşdu.
Qeyd etmək lazımdır ki, İspaniya Krallığı və Azərbaycan Respublikası
arasında əlaqələrin bütün sahələrdə möhkəmləndirilməsini diasporaların fəaliyyəti
olmadan təsəvvür etmək olmur. Artıq məlumdur ki, milyonlarla azərbaycanlı
müxtəlif səbəblərdən dünyanın fərqli ölkələrində yaşamağa üz tutmuşlar. Dünya
Azərbaycanlıları Konqresinin 2006-cı ildə yaydığı hesabata əsasən İspaniyada 14
min nəfər etnik azərbaycanlı yaşamaqdadır.(11) İspaniyada mövcud olan bir sıra
diaspora təşkilatlarından biri də “Elmira” Azərbaycan-İspan Qardaşlıq
Cəmiyyətidir. Cəmiyyət Valensiya şəhərində yaradılmışdır və cəmiyyətinin rəhbəri
Gülnarə Xanbabayevadır. (3)
Cəmiyyətin gördüyü işlər barəsində danışarkən, “Volya Productions” və “
Salnamə” kinostudiyasının əməkdaşlığı nəticəsində ərsəyə gələn “Azərbaycan
səmalarında” adlı sənədli film barəsində danışmamaq qeyri-mümkündür. Film
İkinci dünya müharibəsində sovet ordusunda xidmət edən və Bakının neft
yataqlarını qoruyan ispan pilotlarından bəhs edir. Hazırda Gəncənin "Yeni
Səbiskar" məzarlığındakı "Fəxri Xiyaban"- da 5 ispan təyyarəçisinin məzarı var.
“Azərbaycanın gənc nəsli ölkəmizi və dilimizi tanımadan bizim uğrumuzda
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vuruşan insanları gərək tanısın” deyən Gülnarə Xanbabayeva bu qəhrəmanlıq
nümunəsinin hər iki xalqı bir-birinə “qardaş” etdiyini qeyd edir. (14)
Önəmli hadisələrdən biri də, 2017-ci ildə 9-13 mart tarixlərində ispan kinosu
festivalının keçirilməsidir. Festival çərçivəsində ispan kinemotoqrafiyasına məxsus
7 film “Landmark cinema”da ispan dilində təqdim olunmuşdur. Festivalı “Onlar
hətta yağışı satırlar” adlı film açmışdır. Film İspaniya, Meksika və Fransanın birgə
layihəsidir. “Onlar hətta yağışı satırlar” filmi “Ariel” mükafatına layiq görülmüş,
eyni zamanda ispandilli film olaraq Oskara namizəd olaraq təqdim olunmuşdur.(7)
Azərbaycan-İspaniya ikitərəfli əlaqələrin inkişafında son 26 il ərzində
böyük irəliləyiş olmuşdur. Lakin xoşagəlməz halların baş verməsi hər zaman
mümkündür. Belə ki, 2016-cı ilin noyabr ayında İspaniyanın Milli Təbiət Elmləri
Muzeyindən britaniyalı Peter Endryus və Tanya Kinq beynəlxalq hüquq
norpalarını pozaraq Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında arxeoloji
qazıntılarda iştirak etmişlər. Rəsmi Bakı arxeoloqları qanunsuz olaraq Azərbaycan
sərhədlərini keçməkdə və qazıntılar zamanı əldə olunan nümunələri öz ölkələrinə
aparmaqda günahlandırmış (13) və beynəlxalq qanunlara istinadən göstərmişdir ki,
silahlı münaqişə zamanı mədəni dəyərlərin qorunması haqqında 14 may 1954-cü il
Haaqa Konvensiyasına əsasən münaqişələr zamanı iştirakçı tərəflər mədəni
dəyərlərin qorunması, memarlıq, incəsənət, tarixi abidələr, arxeoloji qazıntılar kimi
daşınan və daşınmaz mədəni dəyərlərin müdafiə edilməsində məsuliyyət daşıyırlar.
(11,72) Yuxarıda göstərilən fakt isə Ermənistan tərəfinin beynəlxalq hüquq
normalarını heçə saydığını bir daha sübut edir.
Müstəqillikdən sonra İspaniya və Azərbaycan arasında mədəniyyət sahəsində
əməkdaşlıq kifayət dərəcədə yüksək səviyyədə olmuşdur. 2013-cü ildə İspaniyanın
kraliçası, Danimarka və Yunanıstanın şahzadəsi Sofiya dahi Azərbaycan şairəsi
Məhsəti Gəncəvinin 900 illik yubileyi münasibətilə onun qədim miniatürlərini
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə hədiyyə etmişdir. Bu miniatürlərin bəziləri
vaxtilə rus ordusunun Ərdəbildən apardıqları sənət nümunələridir, bir hissəsi isə
İspaniyanın özünə məxsusdur. Nəzərə alsaq ki, İspaniya uzun müddət müsəlman
dünyasının bir hissəsi olduğundan, burada ərəb-fars dilində bir sıra əlyazmalar
mövcuddur. (4)
Bir qayda olaraq, mədəni dialoqa girən tərəflər bir-birlərində oxşar və ya
ortaq olan cəhətləri axtarıb tapmağa çalışırlar. Münasibətlərin istiləşməsində
maraqlı olan tərəf qarşı tərəfi hər hansısa bir cizgisi ilə cəlb etmək istəyir. Bu
aspektdən yanaşdıqda əminliklə bildirmək olar ki, Azərbaycan və İspaniya
xalqlarının dialoqa girə bilmələri üçün tarixi-mədəni oxşarlıqlara əsaslanan baza
mövcuddur. Bu iki xalqı birləşdirən bir sıra elementlər mövcuddur ki, bu da
mədəni dialoqun qurulması üçün münbit şərait yaradır.
Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan - İspaniya münasibətləri. http://mfa.gov.az /files/file/ Az% C9%
99rbaycan%20v%C9%99%20%C4%B0spaniya.pdf
2. Azərbaycan Respublikası və İspaniya Krallığı arasında mədəniyyət, təhsil və elm
sahələrində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN
49

RESPUBLİKASININ QANUNU. Bakı. 22 fevral. 2013. http://www.e-qanun. Az
/framework/25581
3. “Elmira” Azərbaycan-İspan Qardaşlıq Cəmiyyəti .http://diaspora. gov.az /index.
php?options=content&id=663
4.İspaniya kraliçası Məhsəti Gəncəvinin qədim miniatürlərini Azərbaycana hədiyyə
etmişdir.// Xalq qəzeti// 2013. 14 mart. S.6.
5.İspaniya Krallığının Azərbaycandakı səfirliyi. https:// oneclick.az/ company/
embassy-of-spain-in-azerbaijan
6.Mahmudov Y. Azərbaycan Diplomatiyası. Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin
Avropa ölkələri ilə əlaqələri(XV-XVII yüzilliklər) Bakı 2006. Təhsil Nəşriyyatı.
512.
7. В Баку пройдет фестиваль испанских фильмов https://www. trend.az /life
/culture/2728552.html
8.Дон Жуан Персидский.https://ru. wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%
D0%BD_%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%
D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
9. Полиевктов М.А. Европейские Путешественники в по Кавказу . Тифлис
1935. Академия Наук СССР. Стр. 151 с.
10. Narrative of the Embassy Ruy Gonzalez de Clavijo.” HAKLUYT SOCIETY.
London .1859. 200 p.
11. The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the
Event of Armed Conflict and its two (1954 and 1999) Protocols. 142 p.
12.Alianza de Civilizaciones. https://es. wikipedia. org/wiki/Alianza _de _
Civilizaciones
13. Azerbaiyán declara persona no grata a una arqueóloga española del Museo de
Ciencias Naturales.http://www.abc.es/cultura/abci-azerbaiyan-declara-persona-nograta-arqueologa-espanola-201611281534_noticia.html
14. MONTANER R. .Azerbaiyán honra a los pilotos de la República que
defendieron los pozos petrolíferos de Bakú. Valencia-2013.http://www.levanteemv.com/ comunitat-valenciana/2013/06/06/azerbaiyan-honra-pilotos-republicadefendieron/1004487.html
15. Relaciones de Don Juan de Persia. Real Academia Espanola. Madrid-1946.
280 p.
16. Viaje al interior de Persia. Imprenta y Esterotipia de Aribau y Cª Sucesores de
Rivadeneyra, 3 tomos. Madrid. 1880. 417 p. http://diaspora. gov.az/index. php?
options =content&id=663
Джавид Алекберли
Историко-культурные отношения между Испанией и Азербайджаном
Резюме
В
данной
работе
автор
исследовал
историко-культурные
взаимоотношения Азербайджана и Испании. Ссылаясь на первоисточники
исследователь показал, что эти взаимоотношения между Азербайджаном и
Испанией существовали ещё в средние века. Опираясь на труды
отечественных и зарубежных исследователей автор указывает, что они
продолжают развиваться и в наши дни.
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TƏRCÜMƏ ƏSƏRLƏRİNİN PERSONAJLARININ AZƏRBAYCAN
SƏHNƏSİNDƏ ADAPTASİYASI PROBLEMİ

Xülasə: Məqalədə XX əsrin əvvələrindən başlayaraq Azərbaycan Dövlət
Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində hazırlanan xarici dramaturgiyanın
personajlarının millətin adət və ənənələrinə təfəkkür tərzinə, mental dəyərlərinə
uyğunlaşdırılması məsələsinə münasibət bildirilmişdir. Bu məqalədə müəllif XX
əsrin əvvəllərindən Milli Dram Teatrında başlanan tərcüməçilik ənənələrinə diqqət
yetirilməsini və Bakı Uşaq Teatrının da bu təcrübədən bəhrələnərək, özünün ilk
yaradıcılıq dövründə həmin ənənəni davam etdirməsini maraqlı faktların timsalında
əyaniləşdirmişdir.
Açar sözlər: teatr, mentalitet, adaptasiya, xarakter, tərcümə, rejissor,
klassika, repertuar, maraq, dünyagörüş.
Məlum olduğu kimi Azərbaycan səhnəsində tərcümə əsərlərinin milli
səhnəyə adaptasiyası məsələsinə hələ XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq xüsusi
diqqət yetirilmiş, U.Şekspirin, J.B.Molyerin, N.Qoqolun, L.Tolstoyun, F.Şillerin,
H.Heynenin, N.Kamalaın və digər xarici dramaturqların yaradıcılığından maraqlı
nümunələri
tərcümə edərək tamaşaya hazırlamışlar. “1906-1920-ci illərin
repertuarında dayanıqlı yer alan “Müfəttiş” (N.Qoqol), ”Qaçaqlar” (F.Şiller),
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“Əlmənsur” (H.Heyne), “Sultan Osman, yaxud Beytül-Müqəddəs hökmdari”
(F.M.Volter), “Pulsuzluq” (İ.Turgenyev), “Otello” (U.Şekspir), “Dəmirçi Gavə”
(Ş.Sami), “Vətən, yaxud Silistrə” (N.Kamal), “Naci bəy” (Vahid Lütfi),
“Yəhudilər” (Yevgeni Çirikov), “Qəzavat” (S.Lanskoy), “Tariq ibn Ziyad”
(Əbdülhəq Hamid), “Napaleon müharibəsi, yaxud Moskva yanğını”
(N.Baxmetova), “Əmir Əbül-Üla” (Hüseyn Bədrəddin, Məhəmməd Rüfət) və digər
“...tərcümə əsərlərinin səhnə quruluşlarında böyük səhnə fədaisi Hüseyn
Ərəblinskinin əsas fikri milli romantik dramaturgiya üçün bədii-ideoloji mühit
yaratmaqla bərabər, teatrı Avropa teatrları səviyyəsinə qaldırmaq və tamaşaçılarda
milli təssübkeşlik, qorxmazlıq, vətənpərvərlik kimi hissləri gücləndirmək
olmuşdur. Bu yeni teatr mərhələsi bilavasitə tərcümə əsərlərinin bazasında
reallaşmış və özünün siyasi-ictimai platformasına görə əvvəlki mərhələdən
fərqlənmişdir.” (1)
Azərbaycan səhnəsində tərcümə əsərlərinin adaptasiyası problemi ilə bağlı
teatrşünaslıqda maraqlı fikir və mülahizələrə rast gəlmək olur. Tədqiqatçı alimlərin
və tənqidçilərin tərcümə məsələsinə münasibəti müxtəlif olmuşdur. Məsələn, XX
əsrin əvvəllərində bəzi teatr tənqidçiləri repertuarı zənginləşdirmək üçün edilmiş
tərcümələrin tamaşalarına bəzən soyuq münasibət bəsləmiş və teatr ictimaiyyətində
tərcüməçiliyə qarşı mənfi fikir formalaşdırmağa çalışmışlar. Məsələn, dövrünün
tanınmış tənqidçisi Eynəli Sultanovun tərcümə pyeslərinin əsasında hazırlanmış
tamaşalardan razı qalmadığını onun “Tiflisskiy listok” qəzetində yazdığı
məqaləsindən aydın görmək olur. Eynəli Sultanov tərcümə əsərlərinin əsasında
hazırlanan tamaşalardan razı qalmadığını bildirərək yazırdı: “Cənablar, bacara
bilmədiyiniz işə yapışmayın. Siz bu pis tərcümələr ilə Avropa klassiklərinin
əsərlərini hazırlaya bilmirsiniz! Sənəti təhqir etməyin, cənablar!”(2)
Eynəli Sultanovun yazdığı həmin məqaləni doğru hesab edən Baba bəy
Məmmədov da məqaləsində eynilə onunla həmfikir olduğunu bildirərək yazırdı
ki:”Mən də öz adımdan müsəlman teatr aktyorlarından xahiş edirəm ki, müəyyən
vaxta qədər öz həmvətənlərinin başa düşdükləri, yəni onlara doğma olan və
dünyagörüşlərinə uyğun gələn əsərləri tamaşaya hazırlasınlar!” Baba bəy
Azərbaycanlı aktyorlara “gücləri yetən işin ucundan tutmağı” tövsiyə edərək
yazırdı ki: “Sizin rus aktyorlarına fikriniz getməsin! Onların bu yolda uzun illər
təcrübələri vardır. Siz bu yolda təzəsiniz və imkanlarınızı nəzərə almalısınız!”
Dövrü mətbuatda ara-sıra yer alan bu tip narahatlıq doğuran fikirlər həmin
illərdə bütün türk dünyasına öz sənəti ilə səs salan Hüseyn Ərəblinskinin
uğurlarından narahat olan əks qüvvələrin ümumi fikirlərindən qaynaqlanırdı. Belə
tərs xarakterli fikirlər təbii ki, tərcüməçilik məsələsinə ciddi fikir verən və milli
teatrın yeniləşməsi üçün repertuarın zənginləşməsi naminə vaxt itirmədən tərcümə
işinə başlanılmasının zərurətini problem olaraq ortaya qoyan siyasi ideoloq Əli bəy
Hüseynzadənin fikirlərinə qarşı əks mövqedə dayananların əks təbliğatına xidmət
edirdi. Bu mənada, teatrın inkişafına mane olmaq istəyn zərərli tənqidə ümumi
cavab olaraq Hüseyn Ərəblinski yazırdı:”Görünür, cənab Məmmədov “Nicat” teatr
truppasının ifasında Şillerin “Qaçaqlar”ını, Qoqolun “Müfəttiş”ini, Heynenin
“Əlmənsur”unu görməmişdir. Onların fikirləri teatrı irəli deyil, geriyə
çəkməkdir!..” (3)
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Sözü gedən illərdə tərcümə əsərlərinə qarşı yazılan tərs fikirlərə
baxmayaraq mövcud repertuar krizini aradan qaldırmaq üçün onlarla pyes tərcümə
edilib teatrın repertuarına salınmışdı. Çünki səhnənin qanunlarını yaxşı anlayanlar
bilirdilər ki, ibtidai tərcümələrdə yol verilmiş kiçik və əhəmiyyətsiz qüsurlar
rejissor traktovkası və mizanların qurulması prosesində fikir və hadisələrin
inkişafına uyğun olaraq düzəldiləcəkdir. Əsas odur ki, tərcümə edilən pyeslər milli
təfəkkür tərzinə uyğun gəlsin. Tərcümələrlə bağlı öz münasibətini bildirən
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Vidadi Qafarlının da fikirləri bu nöqteyinəzərdən maraq doğurur. Vidadi Qafarlı tərcümə prosesində əsas məsələni milli
mental problemlərlə əlaqələndirir və göstərir ki, tərcümə əsərlərinə münasibətdə
milli mentalitetin, adət və ənənənin daima diqqət mərkəzində saxlanılması bu işin
əsas vacib tərəfidir. Bu istiqamətdə maraqlı fikirlər irəli sürən alim tərcümələrin
milli xüsusiyyətlərə uyğunluğu məsələsinə daha çox önəm verilməsinin vacib
olduğunu izah edərkən oxucusunu belə bir sual ilə qarşı-qarşıya qoyub
yazmışdır:“Azərbaycan səhnəsində Molyer dramaturgiyasına olan sevgi və
marağın Kornel və Rasinə nisbətən artıq olmasının səbəbi nə olmuşdur?” (4) Təbii
ki, bu sualın cavabında alim janr məsələsinə daha çox diqqət yetirmiş və Molyerin
komediyalarındakı klassizm və metafizikliyin Azərbaycan tamaşaçısının ruhuna
daha çox yaxın olduğunu səbəb olaraq əsaslandırmışdır.
Milli teatrın inkişaf etdirilməsində tərcümə əsərlərinə müraciət etməyin
vacibliyini və milli mentalitetə uyğun gələn bədii nümunələrin seçilməsi
məsələsinə ilk dəfə əsas problem olaraq görkəmli elm xadimi, mədəniyyətşünas və
siyasi ideoloq Əli bəy Hüseynzadənin 1906-cı ildə yazıb çap etdirdiyi “Şiller”
sərlövhəli məqaləsində görə bilirik. O, əlimizdə olan mövcud milli
dramaturgiyanın Avropa dramaturgiyası ilə ayaqlaşa bilmədiyini və
dramaturgiyada maarifçilik ideologiyasının hələ də hakim mövqedə dayandığını
diqqətə çatdırmaqla, yeniləşməsi labüd olad teatrın hazırda yaşadığı repertuar
krizini izah edib yazırdı ki: “ Bu gün teatrın əsas problemi olan repertuar krizini
aradan qaldırmaq üçün dilimizə və mentalitetimizə uyğun gələn xarici
dramaturgiya nümunələrini əlimizə alıb, tərcümə etməyə qeyrət etməliyik!”. 1906cı ildə çap edilmiş bu məqaləsində Ə.Hüseynzadə Şillerin “Qaçaqlar” pyesinin
tərcüməsi üzərində işləyən Mehdi bəy Hacınskini digər qələm əhlinə nümunə
göstərib yazırdı ki: “ Hələlik zəif tərcümələr də qəbulumuzdur. Vaxt və zamanın
xırda qüsurları aradan qaldıracağına şübhə yoxdur.” (5)
Tarixi mənbələrdən aldığımız informasiyalardan bəlli olur ki, XX əsrin 30cu illərində artıq Azərbaycan səhnəsində tərcümə əsərlərinin hazırlanması
prosesində rejissorlar böyük təcrübəyə malik olublar. Elə bu mənada 1929-cu ildə
yaranmış Bakı Uşaq Teatrının repertuarının məhz tərcümə əsərləri əsasında
qurulması da təsadüfi deyildir. Bunun əsas səbəbi o idi ki, səhnəyə hazırlamaq
üçün dövrlə, ictimai-sosial problemlərlə səsləşən milli uşaq dramaturgiyası hələ
yaranmamışdı. Doğrudur, uşaq yazıçısı Abdulla Şaiqin uşaqlar üçün 1910-1913-cü
illər arasında yazdığı bir neçə səhnə əsəri var idi. Amma, bu əsərlərdəki mövzu və
ideyaların yeni qurulmuş sovet dövlətinin ideologiyasına cavab vermədiyini nəzərə
alan rejissorlar həmin pyesləri repertuara daxil etməyə cürət etmirdilər. Ona görə
də, rəsmi olaraq yeni yaradılmış uşaq teatrının rus bölməsində çalışan rejissor
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Q.Kornelli Azərbaycan şöbəsinin repertuar cəhətincə vəziyyətini müəyyən mənada
səhmana salmaq məqsədi ilə ya özü zamanın tələbinə cavab verən yeni əsərlər
yazırdı, ya da ki, ruscadan tərcümələr və təbdillər edirdi.
Bu vəziyyət bir neçə il beləcə davam edir. İlk vaxtlarda mövcud proses
məqbul vəziyyət kimi qəbul edilsə də, zaman keçdikcə işin əsl rəngi görünməyə
başlayırdı. Tərcümələrin səthi və milli-mənəvi xüsusiyyətlərə uyğun gəlməməsi
diqqəti cəlb edirdi. Azərbaycan xalqının dil, din və milli-mənəvi adət və
ənənələrindən bixəbər olan Kornelli özünün səthi tərcümələri ilə Bakı Uşaq
Teatrının Azərbaycan bölməsinin repertuarını zənginlədirmək imkanlarından uzaq
idi. Məsələnin mahiyyətini doğru anlayan teatr ictimaiyyəti repertuar məsələsini
doğru istiqamətə yönəltmək və problemi kökündən həll etmək üçün milli
dramaturqlarla yaradıcılıq əlaqələri yaratmağa başladılar. Eyni zamanda
tərcümələri də səhnə təcrübəsi olan aktyorlar və dramaturqlar edirdilər. Bu
məsələni dərk edən rəhbərlik yerli teatr fədailərinin dəstəyi ilə Uşaq Teatrının
ideya-estetik təsirini artırmaq, hazırlanan tamaşaların daha təbii təsir bağışlamasını
təmin etmək üçün səylərini artırmalı olmuşdular. Çox keçmədi ki, onlarla maraqlı
tərcümələr edilib repertuara daxil edildi. Bunlardan: “Beş illiyi 2 il yarıma”
(Müəllif-Y.Çaplıqin, tərcüməçi - Ə.Tahir), “Bazar davası” (A.Yaltseva, tərcüməçi
-F.Axundov), “Kapitan Qrantın uşaqları” (Jül Vern, tərcüməçi-M.Mərdanov),
“SeryojaStreltsov” (V.Lyubimova, tərcüməçi-M.Mərdanov), “Əmirin əsirləri”
(L.Makaryev, tərcüməçi-M.Haşımov), “Balda” (A.S.Puşkin, tərcüməçiM.Mərdanov), “Sənin evin” (V.S.Lyubimova, tərcüməçi-M.Haşımov), “Xüsusi
tapşırıq” (S.Mixalkov, tərcüməçi -Y.Əzimzadə və M.S.Allahverdiyev), “Ağbəniz”
(V.Lyubimova, tərcüməçi - M.S.Allahverdiyev), “Yaşıl sandıqça” (İ.Vasilenko,
tərcüməçi - A.Şaiq), “Skapenin kələyi” (J.B.Molyer, tərcüməçi - M.Mərdanov),
“Qastello” (İ.Ştok, tərcüməçi -M.Məmmədov), “Qoğal evi” (M.Steqlik, tərcüməçi A.O.Rzayev), “Pavlik Morozov” (V.Qubarev, tərcüməçi - M.S.Allahverdiyev), “İki
Veronalı” (U.Şekspir, tərcüməçi - T.Əyyubov) və digər onlarla əsərləri tərcümə
edib tamaşaya hazırladılar ki, bu da sırf 1906-1920-ci illərdə Milli Dram Teatrında
olduğu kimi, Bakı Uşaq Teatrının inkişafına, aktyor və rejissor kadrlarının
təkmilləşməsinə, teatrın ideya, janr və bədii-estetik cəhətdən daha da
yetkinləşməsinə, ən əsası isə, yeni milli uşaq pyeslərinin yaranması üçün münasib
ideya-bədii mühitin yaranması işinə şərait yaranmış oldu. Artıq başqa xalqların
dramaturgiyasından edilmiş tərcümələri öz milli kadrlarımız tərcümə etdikləri üçün
mütləq olaraq bədii materialın milli mentalitetə və milli-mənəvi dəyərlərə müvafiq
olduğunu ilk planda nəzərə alırdılar. Ona görə də, yeni edilmiş tərcümə əsərlərinin
əsasında hazırlanmış bütün tamaşalar balacalar və yeniyetmələr tərəfindən maraqla
qarşılanırdı. Həmin tamaşaların qəhrəmanlarının hal və hərəkətlərində, düşüncə və
maraq tərzində olan eynilik demək olar ki, tərcümə əsərlərinin qəhrəmanlarının
milli səhnəmizin ideya-estetik prinsiplərinə tam mənada adapdə edilməsi üçün
imkan yaratmışdı..
Məsələ burasında idi ki, sovet dönəmində teatrın əsas iş prinsipində
sosializm-realizmi ideologiyasına xidmət məsələsi əsas mövqedə dayanırdı.
Bununla belə, teatrın kollektivi hər bir tərcümə əsərinə xüsusi ehtiyatla yanaşmağı
bacarır, hazırlanan tamaşalarda ideyanı milli-mənəvi dəyərlər müstəvisinə
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yönəldərək, kiçik tamaşaçıların bədii-estetik zövqlərinin, intellektual
səviyyələrinin, əxlaq və mənəvi baxış münasibətlərinin zənginləşməsinə xidmət
edirdilər. Fikirlərimizin əyani təsdiqi olaraq 70-ci illərin maraqlı tamaşalarından
biri olan “Ovod” (E.L.Voyniç) pyesinin tamaşası haqqında yazılmış bir məqalədən
seçdiyimiz sətirləri bu məqamda diqqətə çatdırmaq yerinə düşər. Tənqidçi
Cahangir Məmmədov tamaşadan aldığı təəssüratı təsvir edərək yazmışdır:
“Feodalizm dünyasının eybəcərlikləri... İstinad edilən hər şeyin boşluğu... Saf
qəlbli insanların uğursuz taleyi... Nəhayət, zülmətdə işıq!.. Üsyan! Humanist
ideyalar! Azadlıq, səadət və ölməzlik!.. Hüseyn Sultanovun hazırladığı “Ovod”
tamaşasının estetik prinsipi budur.” (6)
Bu kiçik seçmədəki konkret cümlələrdən aydın olur ki, Əməkdar İncəsənət
Xadimi Hüseyn Sultanovun quruluş verdiyi “Ovod” tamaşası öz romantik və poetik
zənginliyi ilə Gənc Tamaşaçılar Teatrının tamaşaçılarına qəhrəman Ovodun həyat
və mübarizəsini nümunə göstərməklə bərabər, həm də, onlarda yalana, riyakarlığa
və azadlıq düşmənlərinə qarşı dərin nifrət hisslərini də alovlandırmışdır.
Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində hazırlanan tərcümə əsərlərinin
ideyasına 1960-1980-ci illərdə daha cox diqqətlə yanaşılmış, həmin səhnə
əsərlərinin personajlarının xarakterlərinin milli-mənəvi dəyərlərimizə müvafiq
şəkildə səhnə həlli tapması üçün böyük səy göstərilmişdir. Məsələn, tarixi
mənbələrdən aydın olur ki, uzun illər Qafqazda yaşamış və Azərbaycan xalqının
mentalitetinə daha yaxından bələd olmuş rejissor A.A.Tuqanov GTT-nın
səhnəsində quruluş verdiyi “Müfəttiş” (N.Qoqol) komediyasının tamaşasında
pyesin bəzi yerlərini ixtisar edibmiş. Yəni, rejissor pyesi səhnəyə hazırlayarkən,
uşaqların psixologiyasına mənfi təsir göstərə biləcək bəzi gərəksiz hesab etdiyi
(ikinci səhnədə ana və qızın ədəbsiz sözlərini və hərəkətlərini) eybəcər və
ləyaqətsiz söz və hərəkətləri olan parçaları bədii materialdan ixtisar edibmiş. Belə
“gərəkli ixtisarlara” həmişə Azərbaycan səhnəsində rast gəlmək olurdu ki, bu da,
tərcümə edilən pyeslərin personajlarının xarakterlərinin milli səhnədə daha doğru
açılmasına, hadisələrin dinamik, inandırıcı və təbii olmasına hesablanırdı. Bütün bu
söylədiyimiz fikirlərin əsasında isə təbii ki, tərcümə əsərlərinin personajlarının
milli səhnəmizə doğru adopdə edilməsi məsələsi dayanırdı.
Ümumiyyətlə, GTT-nın səhnəsində tərcümə əsərləri əsasında hazırlanan
tamaşaların personajlarının xarakterlərini, səhnədəki hal və hərəkətlərini
tamaşaçıların bədii və estetik zövqünə uyğunlaşdırmağa çalışan rejissorların
quruluş verdikləri tamaşalar həmişə maraqlı olub və uzun zaman repertuarda
qalması ilə yadda qalıb. Böyük sənət ənənələri olan Azərbaycan Dövlət Gənc
Tamaşaçılar Teatrı yarandığı ilk gündən özünün repertuarını tərcümə edilmiş səhnə
əsərləri üzərində qurmaqla, böyük təcrübələri və maraqlı ənənələri olan bir tərbiyə
ocağı olaraq bu gün də, özünün yaradıcılıq prinsiplərindən uzaq düşməmişdir.
Teatrın rejissor və aktyorları yerli dramaturqların yazdıqları pyesləri necə həvəs və
ehtirasla ifa edirlərsə, tərcümə əsərlərini də xüsusi həvəs və həssaslıqla ifa edərək,
müasir problemlərə cavab verən maraqlı və təsirli tamaşalar hazırlamaqdadırlar.
Son illərdə hazırlanan “Fırtınadan doğulmuşlar” (Ş.Tot), “Fudzi dağında qonaqlıq”
(Ç.Aytmatov), “Ezop” (V.Fiqareydo), “Zorro” (Xalq nağılı əsasında
səhnələşdirmə-Loğman Kərimov), “İfritənin kələyi” (Y.Şvarts), “Albalı
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bağı”(A.P.Çexov), “Oliver Tvistin macəraları” (Ç.Dikkens), “Romeo və Cülyetta”
(U.Şekspir), “Qoca Kulon” (Vişkek), “Ağ ölüm”(V.Siqarev), “III
Riçard”(U.Şekspir), “Çirkin ördək balası”(H.X.Anderson), “İstədiyim kimi
yaşamışam” (V.Laysın), “Hörümçək adam” (Sten-Li) və digər tərcümə əsərləri
özlərinin mövzu, janr və üslub müxtəlifliyindən asılı olmayaraq, Gənc Tamaşaçılar
Teatrının bacarıqlı rejissorlarının maraqlı quruluşlarında uğurla hazırlanaraq, uşaq
və gənclərə təqdim edilmişdir. Bu tamaşaların qəhrəmanları öz xarakterləri, həyata
baxışları, istək və estetik zövqlərinə görə müasirlərinin, gənc tamaşaçıların arzu və
xəyallarına cavab verdiyi üçün bəyənilmiş və maraqla qarşılanmışdır.
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Улькер Мамедли
Проблема национально-культурной адаптации произведений,
переведенных c иностранных языков на азербайджанский язык
Резюме
В статье исследуется проблема национально-культурной адаптации
произведений, переведенных с иностранных языков на азербайджанский
язык. А именно рассматриваются особенности адаптации зарубежных
драматугических персонажей национальному мышлению, обычаям и
обрядам, ментальным ценностям. Автор делает выводы на анализе
спектаклей, поставленных на сцене Азербайджанского Государственного
Театра Юного Зрителя.
Ключевые слова: театр, менталитет, адаптация, характер, перевод,
режиссор, классика, репертуар, мировоззрение.

Ulker Mammadli
The problem of adaptation of the works` characters
translated into the Azerbaijani language
Summary
The article studies the problem of adaptation of characters in the works that
have been translated into the Azerbaijani language. And it discusses the features of
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adaptation of foreign dramatic characters to national thinking, customs, rituals,
mental values in the performances, staged on the stage of the Azerbaijan State
Theatre of the Young Spectator.
Keywords: theatre, mentality, adaptation, character, translation, regissor,
classic, repertoire, world.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ БАЛЕТА «ТРОПОЮ ГРОМА»
К.КАРАЕВА В ПОСТАНОВКЕ Р.АХУНДОВОЙ И М.МАМЕДОВА
Резюме: В статье представлен подробный анализ содержания балета
«Тропою грома» К.Караева в постановке известных азербайджанских
балетмейстеров Р.Ахундовой и М.Мамедова. Также даётся сравнительный
анализ содержания двух хореографических версий балета – в постановке
К.Сергеева и азербайджанских балетмейстеров.
Ключевые слова: К.Караев, балет, «Тропою грома», либретто,
хореографическая версия, содержание, структура, композиция.

Балеты «Семь красавиц» и «Тропою грома» выдающегося
азербайджанского композитора Кара Караева относятся к числу наиболее
значительных произведений отечественного музыкально-сценического
искусства второй половины ХХ века. Знаковыми балеты К.Караева стали и в
творческой биографии самих Рафиги Ахундовой и Максуда Мамедова,
которым принёс заслуженный успех – Р.Ахундовой исполнение партий Айши
и Прекраснейшей (балет «Семь красавиц») и Фанни (балет «Тропою грома»)
и М.Мамедову – исполнение партии Мензера («Семь красавиц») и Ленни
(«Тропою грома»). Сами хореографы не раз в своих высказываниях отмечают
многостороннее воздействие балетов К.Караева на их творческую
биографию: «Музыка Караева принадлежит к таким явлениям культуры,
59

которые не просто восхищают композиционным мастерством, изяществом
формы, драматизмом развития, а учат видеть мир, понимать его
многообразие, контрасты и конфликты; учат преодолению трудностей,
борьбе, совершенству; учат прекрасному. Мы, представители другого, хотя и
в чём-то близкого музыке искусства – хореографии, другого поколения,
значительно позднее приобщившиеся к Творчеству, считаем, что никому та
не обязаны своим художественным и духовным формированием, как Кара
Абульфазовичу Караеву» (1, 161).
Нам представляется закономерным, что для постановки своего
первого «полнометражного» (термин В.Ванслова) балета – «Тропою грома» балетмейстеры обратились творчеству своего современника К.Караеву:
музыкальный материал его балетных спектаклей был хорошо знаком
Р.Ахундовой и М.Мамедову. Свой выбор балетмейстеры также поясняют
тем, что при исполнении партии Ленни и Фанни они «упорно искали самого
главного и верного в палитре актёрского и танцевального искусства. Не всё
казалось нам соответствующим эстетическому уровню караевской музыки –
и в целостном сценарно-хореографическом решении темы, и в нашей
собственной работе. И эта художническая неудовлетворённость собой как
важный стимул творческого роста, какую мы теперь ощутили от
соприкосновения с музыкой Караева, была существенным нашим
приобретением» (1, 163).
Премьера балета «Тропою грома» в постановке Р.Ахундовой и М.Мамедова
состоялась на сцене Азербайджанского Государственного Академического
театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова 19 октября 1974 г. (Либретто –

Ю.Слонимский, дирижёр – Р.Абдуллаев, художник-постановщик –
Б.Мессерер. Исполнители – Р.Зейналов (Ленни), И.Низаметдинова
(Сари), В.Плетнёв (Герт), Т.Ширалиева (Фиетта). Р.Керимова (соло
меццо-сопрано)) Следует отметить, что балетмейстеры в своей постановке
целиком изменили структуру и форму первоначального замысла балета в
постановке балетмейстера К.Сергеева. Как отмечает Л.Шихлинская:
«Р.Ахундова и М.Мамедов предложили именно новый вариант балета, где
всё, начиная от музыкальной драматургии, хореографического изложения,
режиссёрских акцентов и даже фабульных коллизий, было балетмейстерами
решено с позиций сегодняшнего дня» (2, 166).
Данные изменения были согласованы самим композитором. По
воспоминаниям азербайджанских балетмейстеров: «Несмотря на то, то Кара
Абульфазович в своё время получил за этот балет Ленинскую премию, он
также считал балет устаревшим и не хотел новой постановки. Но с идеей
возобновить спектакль Кара Абульфазович, помня наши успехи и
достижения в балете согласился и доверил нам эту работу» (3, 17)
Прежде всего была пересмотрена сюжетная концепция спектакля –
если первоначальная версия балета в постановке К.Сергеева состояла из 3
действий и 8 картин, то в версии азербайджанских хореографов балетный
спектакль был «сжат» до двух частей. Следует отметить, что автором
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либретто двух балетов выступил известный советский балетовед
Ю.Слонимский. Фабульная составляющая либретто Ю.Слонимского двух
версий балетного спектакля «Тропою грома» во многом отличаются от
литературного первоисточника. Если роман П.Абрахамса – это типичная
криминально-бытовая драма по причине расовой неприязни, которая
заканчивается Эпилогом в виде краткой заметки в местной газете, то в
либретто Ю.Слонимского, следуя официальной идеологии соцреализма, оба
либретто заканчиваются финальным гневным «Шествием» народных масс,
символизирующим силу и единство цветных и чёрных, поднявшихся на
борьбу за свои права, свободу и независимость. Также, следуя классическому
приёму соцреализма, Ю.Слонимский «вставляет» в балет «Большую сцену
(вербовка)», чтобы усилить эпическую масштабность линии народноосвободительной борьбы народов Африки в балете.
Не смог избежать Ю.Слонимский и ряда классически приёмовклише при создании балетных либретто. К примеру, шарф, которым Сари
перевязывает рану Ленни, который становится лейтпредметом главной
героини и любви главных героев (данный приём был использован в балетах
«Сильфида», «Баядерка», «Раймонда», «Эсмеральда» и др.), а также введения
в драматургию спектакля изображение грозы для раскрытия переломного
момента развития сценического действия и символизирующей преддверие
(или наступление) трагической развязки (данный приём использует во
многих музыкально-сценических произведениях как в балетном, так и в
оперном жанрах).
Следует также особо отметить, что хотя формально автор либретто
сохраняет два основных контрастирующих лейтобраза романа – Большой дом
на холме (символизирующий власть белых) и просторы вельда (символ
свободы), однако в своих либретто Ю.Слонимский делает основной акцент на
образ вельда (как символ зарождения любви главных героев и их гибели).
Весьма вольно трактует Ю.Слонимский и сам сюжет романа в двух
своих либретто. Сари, являясь племянницей Герта Фильера и формально
носит фамилию Вильер (она «дочь приёмыша»). В первом либретто (в
постановке К.Сергеева) Сари преобразуется в дочь Герта Вильера, а во
второй постановке (Р.Ахундовой и М.Мамедова) в его сестру, тогда как сам
Ленни в романе является братом Герта Вильера (сыном старого хозяина
Большого дома). В двух либретто были отброшены и ряд «ключевых»
персонажей романа – таких как Сумасшедший Сэм, которого в финале
убивает Герта (П.Абрахам использует в романе «перекличку веков» -

Ленни и Сари спустя тридцать лет повторяют трагическую судьбу
чернокожего Сэма и его белой возлюбленной - Сари (первая), которую
погубил Герт.) и т.д. Были также отвергнуты две линии любовного
треугольника литературного первоисточник: Ленни – Сари – Селия и
Сумасшедший Сэм (Сэм Дюплесси) – Сари (первая) – Герт. Однако всё же
следует отметить, что первоначальный вариант либретто Ю.Слонимского всё
же ближе к литературному первоисточнику. В первом варианте была
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сохранена даже трёхчастная структура романа, определяющая «узловые»
аспекты сценического действия: Дом – Любовь – Ненависть (по
П.Абрахамсу) и Дом-Любовь-Ненависть (по Ю.Слонимскому).
В отличии от первоначальной версии балета, в постановке
Р.Ахундовой и М.Мамедова были весьма существенно сокращены
действующие лица балетного спектакля. Были полностью исключены как
второстепенные (Ханни, Мако, Лиззи, Ларри и т.д.), так и эпизодические
персонажи (вождь негритянского племени, вербовщик, три девушки и т.д.). В
балете азербайджанских хореографов только четыре действующих лиц и
кордебалет, представляющий две противоборствующие силы: друзья Герта и
друзья Фиетты. Тем самым Р.Ахундова и М.Мамедов используют известный
тезис Ю.Григоровича о «спектакле для четырёх солистов и кордебалета» (4).
На наш взгляд, сведению к минимуму количество персонажей в
постановке Р.Ахундовой и М.Мамедова обусловлено концентрированием
основной мысли, фабулы спектакля вокруг всепобеждающей и
преобразующей силы любви, сметающей все препятствия на своём пути (в
том числе и расовую ненависть, предубеждение). Как отмечают сами
балетмейстеры: «Нашему пониманию центральной темы различные линии
этой многослойной концепции не представлялись безусловно необходимыми
и даже безусловно оправданными. Нас влекла к себе, напротив, задача
максимальной концентрации в балете главной мысли романа: «Пойте песнь
нашего времени, дети земли. Не о ненависти, не о вражде, не о войне пойте.
Пойте о любви» (1, 165). Не случайно, свою постановку балетного спектакля
Р.Ахундова и М.Мамедов назвали «Хореографический роман двух частях».
Таким образом из многочисленных линий драматургического
развития была выделена одна основная – тема любви двух главных героев.
(расовый, остросоциальный и мировоззренческие конфликты линии
сюжетной канвы служат лишь дополнительным фоном, усиливающими
трагедийное начало балетного спектакля). Были сокращены ряд побочных
линий драматургического развития: линия «Сын и Старая мать» - Ленни
Сварц и Ханна Сварц (побочная линия лирического развития сюжетной
канвы), а также линия друга Ленни – молодого негритянского учителя Мако
и неприятие его цветным проповедником (побочная линия расового
конфликта). Были полностью исключены ряд сцен («Большая сцена
вербовки», жанрово-бытовые сцены с участием Ларри, Лиззи и её подруг, а
также «Школьники и Ленни», «Мако и чёрные ребятишки» и т.д.).
Безусловно,
столь
кардинальные
изменения
сценарного
содержания и структуры первоначальной версии балетного спектакля
«Тропою грома» не могли не отразиться на музыкально-композиционном
плане новой балетной постановки. Как справедливо подчёркивает
В.А.Звездочкин: «Проблема перевода музыкальных образов в сценическизримую живую «плоть» танца всегда предполагает (и предполагала) некое
преображение музыкального материала. Музыкальный образ, рассчитанный
на слуховое восприятие, приобретает на сцене зримую конкретность и
музыка уже воспринимается через танцевально-пластическое действие» (5,
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48). По воспоминаниям хореографов, музыкальные изменения в начале
работы были резко негативно восприняты композитором, однако по ходу
работы, балетмейстерам удалось убедить К.Караева не только на изменения
структуры и содержания отдельных номеров, но и дописать ряд моментов для
более органичного перехода из одной сцены в другую (3, 17).
Таким образом, рассматривая содержание балета «Тропою грома»
К.Караева в постановке Р.Ахундовой и М.Мамедова можно сделать
следующие выводы:
1.
Постановка балета «Тропою грома» Р.Ахундовой и
М.Мамедова стал поворотным, этапным в истории развития отечественного
балетного искусства. Продолжая развивать традиции азербайджанского
балетного театра, Р.Ахундова и М.Мамедов впервые в балетной постановке
(сохраняя основы классическую структуру балетного спектакля с замкнутым
построением), обратились к принципу развёрнутых композиций
(симфонизированного балета). Не случайно балетмейстеры назвали свой
спектакль «хореографический роман» (на подобие названия «балет-поэмы»
«Берег надежды» на музыку А.Петрова в постановке И.Бельского), тем
самым противопоставляя свою хороеверсию балета жанру хореодрама.
2.
Основой образно-идейной направленности балета «Тропою
грома» в постановке Р.Ахундовой и М.Мамедова стали стойкость и
мужественность человека в жизненной борьбе и любви. И уже начиная с
балета «Тропою грома» можно констатировать, что стилевое направление,
присущее азербайджанским балетмейстерам, можно охарактеризовать как
«героический
романтизм»
(термин
А.Меловатской),
то
есть
хореографическую трагедию романтического плана.
3.
В первой постановке Р.Ахундовой и М.Мамедова
«полнометражного» (многоактного) балета – «Тропою грома» на музыку
К.Караева были сформированы принципы образного и структурного
изложения музыкального материала исходя из видения, балетмейстерского
осмысления идейно-художественной направленности балетного спектакля.
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Xülasə
Məqalədə məşhur Azərbaycan baletmeysterləri - R.Axundova və
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DRAMATİK OBRAZLAR AKTYORU HAMLET XANIZADƏ PORTRETİ
Xülasə: Bəşər tarixində həqiqi sənət üçün doğulmuş insanlar kifayət
qədərdir. Belə şəxslər, həqiqətən də, fiziki və daxili gözəlliklərinə görə, səhnə
ölçülərinə cavab verə biləcək bir insan şəklində dünyaya gələn fərdlər,
şəxsiyyətlərdir. Azərbaycanın, eləcə də, dünyanın ən məşhur sənət xadimlərinin
daxili və mənəvi dünyasında, zahiri görkəmində tamaşaçını cəlb edən və onun
tələbatına cavab verən gözəlliklər öz əksini tapmışdır. Bu baxımdan məqalədə
Hamlet Xanızadənin teatr və kino sahəsində sənət yolu tədqiqata cəlb edilmişdir.
Açar sözlər: dramaturgiya, dramaturq, teatr, tarixi dram, teatrşünaslıq,
milli xarakter.
Hamlet Xanızadə sənətindən söz açarkən, onun teatr həyatını vərəqləməklə
kifayətlənmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan ki, Hamlet Xanızadənin sənət yolu
teatr və kino aləmi ilə bərabər olmuşdur. Sənətin iki növündə teatr və kino
sahəsində çalışan aktyor potensial qüvvəsini hər sahədə işıqlandırmağı sənətkarlıq
borcu kimi qiymətləndirir. Hamlet Xanızadə yaratdığı obrazları bir portret kimi
tamaşaçıya təqdim edirdi. Bütün boyalarını olduğu tək qəhrəmanında canlandırırdı.
Onun yaratdığı qəhrəmanlar tamaşaçının hər zamanın problemləri ilə yaxından
tanış edir, insanın mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərinin bütün dəyərlərdən yüksəkdə
olduğunu göstərirdi.
Hamlet Xanızadə 1941-ci ildə dünyaya gəlmiş, orta məktəbdə oxuduğu
zamandan sənətə böyük meyl etmişdir. Ələsgər Ələkbərov, Abbas Mirzə Şərifzadə
İsmayıl Hidayətzadə, Səməd Mərdanov, Mustafa Mərdanov, Ağasadıq Gəraybəyli,
Ağadadaş Qurbanov və başqa sənətkarların sənət məktəbini əxz edərək, belə bir
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zəngin təcrübədən bəhrələnən Hamlet Xanızadə orta məktəbi bitirdikdən sonra
Mirzəağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna (indiki
Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti) daxil olur. O, burada oxuduğu
müddətdə nəzəriyyə zamanı əldə etdiyi uğurları təcrübədə reallaşdırmağa başladı.
Belə ki, onun sənət yolu hələ tələbə ikən Akademik Milli Dram Teatrından başladı.
1964-cü ildən ömrünün sonuna qədər Hamlet Xanızadə bu teatrda çalışmış,
rejissorların diqqətini cəlb etmişdir. Qeyd edək ki, sənətkar 1965-ci ildə institutu
bitirmişdir. O, qeyd olunan teatrda Azərbaycan və dünya klassikasının ən
mükəmməl nümunələrində əsas baş rolların ifaçısı olmuşdur.
Səhnədə uzun illər təcrübə keçmiş aktyorlarla çiyin-çiyinə çalışan gənc
aktyora tapşırılan hər bir obrazın öhdəsindən uğurla gələrək, professionallıq
nümayiş etdirib, böyük sevgi qazanmışdır. Demək olar ki, Hamlet Xanızadə sənətə
gəldiyi ilk günlərdən ömrünün sonuna qədər əsas rolların ifaçısına çevrilmişdir.
Onun gözəl səs tembri, danışıq intonasiyası, səhnə görkəmi, jest və mimikası
Hamlet Xanızadənin gözəl, xarakterik obrazların yaradıcısı olmasına imkan
vermişdir. Yaratdığı hər obrazda özünü tapan qəhrəmanın fərdi cizgilərini
daxilindən keçirirək, tipikləşdirən Hamlet Xanızadə obraza yeni bir həyat verərək,
onu tamaşaçısına sevdirib, qəhrəmanının psixologiyasına məxsus olan mənfi və
müsbət cəhətləri səmimi bir şəkildə təqdim etmişdi. Azərbaycanın yüksəkdə duran
sənətkarları sırasında adının hallanmasına nail ola bilmişdir. Hamlet Xanızadə
Vilyam Şekspirin "Fırtına", Cəlil Məmmədquluzadənin "Dəli yığıncağı", Səməd
Vurğunun "Vaqif", Hüseyn Cavidin "İblis", "Xəyyam", İlyas Əfəndiyevin
"Atayevlər ailəsi", Nazim Hikmətin "Şöhrət və ya unudulmuş adam" və sair
tamaşalarda olduqca maraqlı obrazlar yaratmış və bu rollar zaman ötsə də, onlara
möhrünü vurmuş sənətkarın adı ilə hallanır. Onun İblis obrazı olduqca orijinal bir
şəkildə yaradılmış həqiqi sənət əsəri idi. Bu obraza Hamlet Xanızadədən sonra
ikinci səhnə həyatı vermək və canlandırmaq olduqca məsuliyyətli idi. Çünki
Hamlet Xanızadə obrazın dərin qatlarını, insan xislətində yatan, daim ətrafdakıları
xəbis əməlləri ilə məhv etməyə çalışan İblisin görünməyən tərəflərini tamaşaçıya
açıb-göstərməklə, bəşəriyyəti ölümə sürükləyən məhz belə simaların əməllərini bir
növ xarakterizə etmişdir. İblisə olan münasibəti kəskin bir şəkildə formalaşdırmağı
bacarmışdır. İblis nədir? Cümlə xəyanətlərə bais, hər kəsə bais olan insan nədir?
İblis! (2) Öz-özündən doğan sual və İblisə verilən qiymət sənətkarın dili ilə
səhnədə o dərəcədə parlaq bir şəkildə ifadəsini tapırdı ki, tamaşaçı uzun illər öz
dünyasında yaşatdığı və bir obraz kimi canlandırdığı İblisin surətinin sanki
reallığının şahidinə çevrilirdi. Hamlet Xanızadə yaratdığı bütün obrazları məhz bu
şəkildə tamaşaçıya təqdim edirdi. Onun Azərbaycanın görkəmli şairləri olan
Nizami Gəncəvinin, Molla Pənah Vaqifin obrazlarının səhnədə müdrik bir şəkildə
əks etdirilməsi aktyorun milli dəyərlərimizə olan məhəbbətini, sənət tariximizin
müəyyən mərhələlərinə dərindən bələd olmasını təsdiqləyən amildir. Eləcə də,
"Dəli yığıncağı"nda yaratdığı obraz cəmiyyətdəki mənfilikləri əks etdirən və
insanları bu şəkilə salan problemləri aktyor potensialından istifadə edərək
canlandırılması Hamlet Xanızadənin sənət eşqinin alovunu bir daha təsdiqləyir və
aktyorun şəxsiyyətindəki vətənə məhəbbət, insanlara olan sevgisini izhar edirdi.
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Hamlet Xanızadənin teatr səhnəsində oynadığı şah əsərlərdən biri Hüseyn
Cavidin «İblis» əsəridir. Hüseyn Cavidin yaradıcılığında 1918-ci ildə yazdığı
«İblis» faciəsi xüsusi yer tutur. Hüseyn Cavidin ən qüvvətli əsərlərindən biri olan
«İblis» birinci imperialist müharibəsi əleyhinə yazılmışdır. Şair dramaturq Hüseyn
Cavid müharibə nəticəsində insanları mənəvi cəhətdən şikəst edən amilləri
göstərmişdir. «İblis» romantik faciə olsa da, müharibənin doğurduğu vəziyyətin və
əhvali-ruhiyyənin ümumiləşmiş bədii ifadəsidir. Hüseyn Cavid «İblis» faciəsində
birinci imperialist müharibəsinin törətdiyi dəhşətli, insan mənəviyyatının
pozulması səbəblərini, bədii ümumiləşdirmələr fonunda təsvir etmişdir.
«İblis» faciəsi səadəti altun, silah və zorakılığın vəhdətində görən bir
cəmiyyətin ictimai faciəsini əks etdirən bitgin bir sənət əsəri kimi ədəbiyyatımızın
klassik fonduna daxildir. Əsərin 20-ci illərdə tamaşaya qoyulması, mədəniyyət və
teatr aləmində böyük ədəbi-ictimai hadisəyə çevrilmişdir.
«İblis» əsəri Hüseyn Cavidin şah əsəridir. Dramaturqu faciədə ayrı-ayrı
şəxsiyyətlərin taleyi maraqlandırmır. Müəllif ümumiyyətlə insanların, bəşərin
taleyini düşünmüşdür.
Faciə İblislə Mələk arasındakı mübahisədən ibarət ekspozisiya ilə başlayır.
Mələk insanlar haqqında müsbət fikirdədir. İblis isə nahaq axan qanların əsl
səbəbini məhz insanlarda görür.
«İblis» faciəsində həm də dərin bir istehza vardır. Bu istehzanın hədəfi isə
mistik-dini görüşlərdir ki, Arifin «Fəlsəfəsində» təzahür edir. İblisin kinayəli
gülüşü ifşaedicidir. Bu onu göstərir ki, İblisin istehza ilə nifrət obyekti geniş
olduğu kimi həm də çox mürəkkəbdir. (3)
«İblis» faciəsində insana, məzlum bəşərə böyük bir məhəbbətdə vardır.
Hüseyn Cavid İblisi donmuş həyat hadisələriniehkam kimi qəbul edən
rəmzi surət olaraq vermir. Faciənin əvvəlində İblis bütün insanları fəlakətin
səbəbkarı kimi tanıyırsa, finalda öz əvvəlki fikrini daha da dəqiqləşdirir, ifşa
obyektini konkretləşdirir.
Faciənin əsas surətlərindən biri İblisdir. Hüseyin Cavidin bu surətdən bir
vasitə kimi istifadə etməkdə məqsədi, insanların eybəcərləşməsinə səbəb olan
ictimai mühiti daha kəskin şəkildə tənqid və ya ifşa edə bilməkdir. Hamlet
Xanızadə bu obrazın içinə girmiş və tamaşaçılara insan içində iblisi məharətlə
göstərə bilmişdi.
«İblis» faciəsindəki İblis (Hamlet Xanızadə) bitgin, mürəkkəb xarakterə
malikdir. Arif və onun həmfikirlərinə görə İblis baş verən bütün cinayətlərin,
eybəcərliklərin səbəbkarıdır. Əslində isə Hüseyn Cavidin «İblis»i ictimai mühitin,
mövcud quruluşun qəbahətlərin tənqid və ifşa olunmasına xidmət edən rəmzi
surətdir. Məhz bu cəhətdəən İblis haqqında olan anlayışlara xüsusi diqqət yetirmək
lazımdır.
Hüseyin Cavid əsər boyu iki iblisi qarşılaşdırır. Biri geniş kütlənin
zehnində yaşayan, dini əfsanəyə görə Allah dərgahında qovulan «Mələk»dir ki,
«lənət»lə yad edilir. Digəri isə həyatda yaşayan «İblis»dir. Dramaturq incə bir
üsuldan istifadə edir. O, yazıq və kimsəsiz, bəşərin bilmədən kimə «lənət»
yağdırdığını söyləyir və kəskin bir etirazla həyatda yaşayan İblisin, namus və
vicdanla yaşayan bəşərin taleyi ilə əylənən İblisin əsl simasını səciyyələndirir.
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Dramaturq bu qənaətə gəlir ki, İblislik artıq dünyanı bürümüş, mənfur və mürtəce
bir qüvvəyə çevrilmişdir.
Faciənin sonunda kütlə İblisi məhv etmək istəyir. Lakin bu bir arzu olaraq
qalır. Ancaq oxucu hiss edir ki, İblisin bu «fəaliyyəti» çox davam etməyəcək. Vaxt
olacaq ki, İblis insanların qarşısında diz çökəcəkdir. İblisi məhv etmək o qədər də
asan bir iş deyil, çünki onun hələ mənəvi, maddi cəhətdən qüvvət aldığı ictimai
varlıq hökm sürürdü.
Abdulla Şaiq yazır: «İblis həyatın bütün dərinliklərinə girmiş,onu uzun
müddət müşahidə və təcrübələrdən keçirmiş; həyat və təbiytində hər şeyi
təbəddülata uğradığından sabit bir ideal, əbədi bir səadət, inanmış bədbin bir
simadır». (1)
Yuxarıda dediklərimizdən belə qənaətə gəlmək olar ki, «İblis» faciəsi
imperialist müharibəsinin dəhşətlərini bədii ümumiləşdirmələrlə təsvir edən sənət
əsəridir. Dramaturq rəmzi surət olan İblisin vasitəsilə insan mənəviyyatını korlayan
əsas amilləri göstərmiş və cəmiyyətin əsas qüvvəsi olan həyati iblislərin pis
əməllərini, qeyri insani hərəkətlərini böyük ustalıqla ifşa etmişdir.
Azərbaycan kino və teatr sənəti tarixinə yaratdığı qəhrəmanlarla öz
portretini əbədi olaraq həkk edən Hamlet Xanızadə, yaşadığı ömür yolunda bir
sənətkar ömrünə sığmayan sənət qalereyası yaratdı. Olduqca mükəmməl, müdrik
obrazlar qalareyası. Bu qalareyanın hər bir nümunəsinə diqqət yetirdikcə Hamlet
Xanızadənin aktyorluq üçün yaranmış siması göz önündə canlanır. Həyata bir
aktyor kimi qədəm qoyan Hamlet Xanızadə sənətdə özünü necə təsdiqlədisə də,
yaşadığı mühitdə şəxsiyyət olaraq imzasını qoydu.
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Мурад Амирасланов
Портрет исполнителя драматических образов Гамлета Ханызаде
Резюме
История знает многих личностей, посвятивших свою жизнь
подлинному искусству. История культуры и искусства Азербайджана не
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исключение. В данной статье исследуется жизнь и творчество талантливого
актера театра и кино Азербайджана Гамлета Ханызаде.
Ключевые слова: драматургия, драматург, театр, историческая
драма, национальный характер.
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The portrait of actor Hamlet Khanazadeh in dramatic characters
Summary
In the history of human beings, there are many people born for true
art.Such individuals are really individuals and personalities born in the form of a
human being capable of responding to the dimensions of the scene according to
their physical and internal beauty.The beauty of Azerbaijan attracts the audience
and reflects the beauty of its inner and spiritual world. This article studies the life
and work of talented actor of theatre and cinema of Azerbaijan Hamlet
Khanizadeh.
Keywords: drama, dramatist theatre, historical drama, theater studies,
national character.
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MUSİQİ SƏNƏTİ
UOT 78
Məmmədəli Məmmədov
Azərbaycan Milli Konservatoriyanın
“Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi”
elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri
AMK- nın dissertantı
AZ1073, Bakı, Ələsgər Ələkbərov 7
E-mail: mMammadali@bk.ru
QƏDİM MUSİQİ ALƏTİ – ŞAHRUD
Xülasə: Məqalədə qədim şahrud musiqi alətinin özünəməxsus cəhətləri,
bərpa olunaraq layihələndirilməsi işləri əks olunmuşdur. Alətin parametrləri
dəqiqliyi ilə qeyd olunaraq, hər hissəsinin hansı materialdan hazırlanması geniş
işıqlandırılmış, sxemlər vasitəsilə izahatlar verilmişdir. İki il müddətində bərpa
edilmiş şahrudun yeni yaradılmış “Əsrlərin sədası” ansamblında rolu da şəksiz
vurğulanır.
Açar sözlər: qədim musiqi aləti, bərpa, şahrud, menzura, çanaq, qol, kəllə,
aşıx, qoşa tel
Tərəfimdən bərpa olunmuş şahrud musiqi alətinin Abbasqulu
Nəcəfzadənin tədqiqat işlərində özünəməxsus yeri var. Alim bu alət haqda ətraflı
məlumat vermiş və alətin eskizini təqdim etmişdir.[5, s.168] Şahrudun adına və
formasına məndə böyük maraq oyanmışdı. Elə bu səbəbdən də aləti bərpa etmək
üçün öncə onu layihələndirdim, daha sonra alətin bərpası zamanı lazım olan
materialları aldım. Alətin bərpası iki il müddətinə başa gəldi. Şahrudu bərpa
edərkən milli musiqi alətlərimizin bütün adət-ənənələrinə sadiq qaldıq.
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Armudabənzər şahrud musiqi alətinin 10 teli və 10 aşıxı var. Qolu ud qolundan
uzundur.
Şahrud musiqi aləti haqqında qədim mənbələrdə çox az məlumata rast
gəlinir. Görkəmli orqanoloq alim sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor
Səadət Abdullayeva (1940-2017) H.G.Farmerin “İslam. Musiqi tarixi şəkillərdə”
adlı kitabına istinad edərək “Azərbaycan çalğı alətləri dünyanı valeh edir” adlı
elmi-tədqiqat əsərində qeyd etmişdir:“Şahrud uda oxşasa da, ondan uzun idi və 10
simə malik idi; hər bir uzun və yanaşı yerləşən qısa simlər qoşalaşmışdı. ƏlFərabinin Qahirə siyahısında “Musiqi haqqında kitab”ında verilən cizgidə şahrud
çoxlu sayda simlər çəkilmiş dörd bucaq rezonator qutusu şəklində təsvir
edilir.”[1,s.15] Lakin bizim bərpa etdiyimiz şahrud bu təsvirdən çox fərqlənsə də
uda oxşar alət olub elə ud səsinə yaxın səslənməyə də malikdir. Bizim bərpa
etdiyimiz şahrudun da hər biri qoşalaşmış beş (5x2=10) teli var.
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Alətin kəlləsi və qolu qoz ağacından, çanağı isə qırmızı və tut ağaclarının
qarışığından yığılmışdır. Şahrudun aşıxları ebonit materialındandır. Xərək
kəmikdən (sümükdən) hazırlanmışdır. Alətin telləri ud telləridir. Çanağın üzlüyü
iki materialdan - ağac və dana dərisindən hazırlanmışdır. Xərək dana dərisi
üzərində yerləşdirilmişdir. Üzlüyün altı monolit şəkildə hazırlanmışdır, bu da
mexaniki dalğaların maneəsiz hərəkətinə kömək edir.

Alətin parametrləri

Ölçülər

Menzura

595 mm.

Çanaq uzunluğu

500 mm.

Böyük çanaq hündürlüyü

205 mm.

Böyük çanağın eni

395 mm.

Böyük çanaq üzərindəki aşağı və yuxarı dəliklərin 60 mm.
diametri
Kiçik çanaq hündürlüyü

100 mm.

Kiçik çanağın eni

220 mm.

Kiçik çanaqla böyük çanağın biləşdiyi yerdə 100 mm.
açılmış dəliyin diametri
Çanaq üstü xərəkdən çanağın arxasına qədər olan 125 mm.
məsafə
Xərək qoyulan dəri membranın diametri

125 mm.

Qol uzunluğu

220 mm.

Qolun çanaq hissədə eni

60 mm.

Qolun kəllədə eni

40 mm.

Qolun kəllə hissəsindəki hündürlüyü

22 mm.

Qolun çanaq hissəsindəki hündürlüyü

33 mm.

Kəllənin uzunluğu

197 mm.
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Şahrud musiqi alətinin sxemləri

Sxem №1

Sxem №2
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1. Kəllə
2. Aşıx
3. Qolüstü xərək
4. Qol
5. Çanaq
6. Tellər
7. Çanaqüstü xərək
8. Simgir (qarmaq)
9. Böyük dəlik (1 ədəd)
10. Kiçik dəlik (2 ədəd)
Şahrudun telləri, artıq deyildiyi kimi, 5 cütdür:
1. Birinci qoşa telin diametri - 0,67 mm.
2. İkinci qoşa telin diametri - 0,9 mm.
3. Üçüncü qoşa telin diametri - 0,73 mm.
4. Dördüncü qoşa telin diametri - 0,80 mm.
5. Beşinci qoşa telin diametri - 0,88 mm.
Bütün tellər ud alətində olduğu kimi, sintetik və kapron materiallardan hazırlanıb.
Alətin səslənməsini təmin etmək üçün üzərində dörd müxtəlif ölçülü rezonator
dəliklər açılmışdır. Bu dəliklərdən ikisi eyni, yəni 60 mm., I böyük dəlik 125 mm.,
II böyük dəlik isə 100 mm.-dir. Tellər iki böyük dəliyin üzərindən keçir.
Çanaqüstü xərək qoz ağacından yonulmuşdur. Çanaq üzərinə sellozik lak
çəkilmişdir. Alətin səs diapazonu 3,5 oktavaya bərabərdir.
Şahrud musiqi aləti Xalq artisti, professor Fəxrəddin Dadaşovun rəhbərlik
etdiyi “Əsrlərin sədası” ansamblında ifa olunur.
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Мамедали Мамедов
Старинный музыкальный инструмент – шахруд
Резюме
Данная статья посвящена описанию специфических особенностей
старинного музыкального инструмента «Шахруд». Автор повествует о
проведенной реставрации данного музыкального иструмента. Указываются
параметры данного инструмента, а также материал его изготовления. В
статье даются схемы строения старинного музыкального инстумента
«Шахруд»а.
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The ancient musical instrument - shahrud
Summary
The article captures the specific features of the old musical instrument
Shahrud and the work of its restoration and design. The parameters of the
instrument are accurately recorded, the material from which each part is made is
widely explained, and explanations are given by means of schemes. Certainly, the
role of the Shahrud restored for 2 years in the newly created ensemble "Esrlerin
sedasi" is emphasized.
Keywords: ancient musical instrument, restoration, shahrud, mensura, body,
neck, head, spike, twin string
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 24.05. 2018
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 31.05. 2018
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 13.06. 2018
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: dosent Kamilə Dadaşzadə
ADMİU-nun Elmi Şurasının 06 iyul 2018-ci il, 09 saylı qərarı ilə çap olunur

75

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Elmi-nəzəri məcmuə
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,
XXXV buraxılış, Bakı, 2018
МИР КУЛЬТУРЫ
Научно-теоретический сборник
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств,
XXXVвыпуск, Баку, 2018
THE WORLD OF CULTURE
Scientific-theoretical bulletin
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVedition, Baku, 2018

UOT 78
Sara Timurova
Диссертант Азербайджанского Государственного
Университета Культуры и Искусств
AZ1065, Проспект Иншаатчылар 39
E-mail: smuradova@gmail.com
ELEKTROAKUSTİK MUSİQİNİN TARİXİ İCMALI:
MAQNIT LENTİNDƏN SƏS ÇİPLƏRİNƏ
Xülasə: Məqalədə elektroakustik musiqinin yaranması və XX əsrin 80-ci
illərinə qədər inkişaf tarixi izlənilir. Dünya musiqisinin bu cür geniş və mürəkkəb
istiqamətinin formalaşmasına və daha da populyarlaşmasına təkan verən mühüm
adlar və hadisələr vurğulanır. Məqalə şərti olaraq lent və kompüter musiqisini izah
edən iki hissədən ibarətdir. Eyni zamanda, Avropanın, ABŞ-ın və Yaponiyanın
elektron musiqisi ilə bağlı ayrı-ayrılıqda məlumat verilir.
Açar sözlər: elektroakustika, elektron musiqi, müasir texnologiyalar,
mühəndislik, lent musiqi, kompüter musiqisi.

Əsrlər haqqında daha dolğun mülahizələr irəli sürmək üçün həmin əsrin
yekunlaşması lazımdır. Yalnız bu zaman kənardan baxaraq yüzillik barədə daha
düzgün və obyektiv fikir yürütmək mümkün olur. Artıq XX əsri atlamış nəsil kimi
kiçik hadisələr və meyarlarla deyil, 1901-2000-ci illər haqqında ümumi mənzərəni
təsvir etmək imkanımız var. XX əsr təzadlar, paradokslar, inqilablar, müharibələr,
emiqrasiyalar, yeni sosial-siyasi quruluşlar, texniki tərəqqi, elm və yaradıcılıq
sahəsində novatorluqla dolu dövr kimi bəşəriyyətin bütün qatlarında dərin iz
buraxdı. Yeni dövlətlərin qurulması, müstəqillik qazanması, bir sıra dövlətlərin isə
dağılması yeni mədəniyyətlər və subkulturaların yaranmasına təkan verdi. Bu
təzadlı dövrdə təbii ki, hər bir dövlət öz tarixinə və imkanlarına uyğun mədəniyyətə
yiyələnirdi. Çoxsaylı ənənələr, milli xüsusiyyətlər, üslublar, cərəyanların
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sintezindən yaranan yaradıcılıq nümunələrinin araşdırılması hətta çaşqınlıq və
qarışıqlıq yarada bilər. Bunun üçün aparıcı olan Qərb mədəniyyətinin gələcək
inkişafa təkan verən ən mühüm hadisələri və nümayəndələrinə əsaslanmaq
lazımdır.
Artıq heç bir musiqiçi üçün sirr deyil ki, XX əsrin ən başlıca xüsusiyyəti
plüralizmdir. Əsrin II yarısında post- və neo- başlıqlı çoxlu sayda üslublar əmələ
gəlir, kompozisiya texnikalarının sayı artır.
Səs və tembr sahəsində yeni kəşflər, məkan musiqisi, yeni formaların
yaradılması XX əsrin 2-ci yarısının ən vacib tapıntılarıdır. Avanqardın ll dalğasının
bəstəkarları bədii təkamül yolunu səs fenomeni üzərində eksperiment
aparılmasında görərək yeni səs materialı axtarışında idilər. Dahi alman bəstəkarı
Karlhaynz Ştokhauzen (Karlheinz Stokhausen, 1928-2007) 1971-ci ildə Londonda
mühazirə deyərkən, 1950-ci illərdə səs və ya fərdi ton üzərində apardığı ilk
təcrübələrdən və məhz bu zaman musiqi tarixində baş vermiş sıçrayışdan
danışır.(5)
Amerika musiqi tənqidçisi Aleks Rossun (Alex Ross. 1968) sözlərilə
desək, “Burjua pianosunu susmağa məcbur etməklə maşın əsrinə başlamaq
olardı”.(4, 279) Qabaqcıl texnologiyaların köməyilə artıq yeni səs və tembrlər
yaratmaq mümkün idi. Təbii ki, ixtiraçılar, mühəndislər, bir sözlə texniki tərəqqi
olmadan bəstəkarların ideyalarının həyata keçirilməsi mümkün olmazdı. 50-ci
illərdə maqnitofon, mikrofon və siqnal generatorlarının ixtirası yeni nəsil
bəstəkarların təxəyyülündə daha cəsarətli ideyaların yaranmasına təkan verdi.
“Tarixən texniki musiqinin (“Texniki musiqi” terminini ilk dəfə Çexiya bəstəkarı
və musiqi tənqidçisi Tsirad Kohoutek (Ctirad Kohoutek, 1929-2011) öz “XX əsr
musiqisində kompozisiya texnikası” kitabında işlətmlşdir. Bu fundamental tədqiqat
işində bəstəkar ümumilikdə “elektroakustika” anlayışına gətirib çıxaran elektron,
konkret, maqnitofon, kompüter musiqisi növlərini texniki musiqiyə aid edir.) ilk
növləri konkret (musique concrete) və elektron və ya elektroakustik musiqi
(elektronische Musik) – yəni səs üzərində Paris və Köln studiyalarında aparılan
tədqiqat əsasında formalaşmış istiqamətlər idi”.(1,161)
Amerika musiqi tarixçisi və bəstəkarı Tom Holmsun (Thom Holmes)
fikrincə elektron musiqisinin yeddi fundamental xüsusiyyəti aşağıdakılardır (7)
1. Elektron musiqi üçün yararlı olan səs mənbələri qeyri-məhduddur.
2. Elektron musiqi tonallıq qavrayışını genişləndirə bilir.
3. Elektron musiqi aktualdır.
4. Elektron musiqi musiqinin zaman təbiəti ilə xüsusi münasibətdədir.
5. Elektron musiqidə səs özü kompozisiya materialına çevrilir.
6. Elektron musiqi insanın ifa məhdudiyyətlərindən asılı deyil.
7. Elektron musiqi adətən təbii səs dünyası ilə müqayisədə geniş əqli və yaradıcı
təcrübə bəxş edir.
Qısa olaraq sözügedən istiqamət haqqında məlumat verək. Elektroakustik
musiqi geniş mənada elektron və akustik səs mənbələrindən istifadə nəticəsində
yaradılmış musiqi kimi izah edilir.
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Elektron musiqinin yazılması texnikası özündə səs redaktəsi/montajını,
texniki partiturdan istifadə, elektronikanın digər alətlərlə sintezi və mətndə qeyd
olunan göstərişlər dəstinin ardınca verilən təlimat kompozisiyasını birləşdirir.
Elementar nəzəriyyədən də məlumdur ki, əgər dalğa müəyyən qayda üzrə
vibrasiya edirsə, bu, musiqidə istifadə olunan müəyyən yüksəkliyi olan səs kimi
qəbul olunur. Əgər dalğa müəyyən qayda üzrə vibrasiya etmirsə, bu, yüksəkliyi
olmayan səs və ya küy kimi qəbul olunur. Həmçinin məlumdur ki, səs
komponentlərinə tezlik, amplitud, tembr, müddət və həcm aiddir. Məhz
elektroakustik musiqi sahəsində bu məsələlər diqqət mərkəzinə keçir.
Qeyd etməliyik ki, ümumiyyətlə dalğavari formalar ossillyator adlanan
elektron sxemlə yaradıla bilər ki, bu da elektrik cərəyanı şəklində vaxtaşırı
vibrasiyalar törədir. (ossillyator – elektrik generatordur. Təkrarlanan elektron
siqnalı istehsal edir.)Musiqi sintezində istifadə olunan siqnalların ümumi forması
isə sinus, xətti dəyişən, üçbucaq və impuls dalğalarını ehtiva edir.
Elektroakustik musiqidə rast gəlinən məfhumlardan biri də ağ küydür. Ağ
küy səsin bütün tezlik və amplitud xüsusiyyətlərinin audio spektr daxilində təsadüfi
peyda olması nəticəsində yaranır. Ağ küy audio spektr daxilində bütün tezliklər
üzrə bərabər paylanmış enerjini ehtiva edir.
Mikrofonlar və ötürücülər iki ümumi elektroakustik səs dəyişdiriciləridir
və titrəyişlərin havada və ya sərt səthdə elektrik cərəyanına qədər dəyişdirilməsi
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Akustik əks-səda o vaxt yaranır ki, mikrofon və ya
ötürücü vasitəsilə gücləndirilən səs həmin mikrofon və ötürücü vasitəsilə yenə və
yenə güclənir. Əks-səda sxemi çıxan siqnalın dinləmə fəzasında güclənməsindən
əvvəl geriyə girişə qoşulması yolu ilə siqnalların daxili generasiyasını
səsləndirməyə imkan verir.
XIX əsrin sonları elektromaqnit dalğalar, eləcə də səs haqqında elmi
araşdırmalar ilə əlamətdar idi. İnsan qavrayışı ilə maraqlanan alman fiziki Herman
von Helmholtzun (1821-94) “Ton duyumları musiqi nəzəriyyəsi üçün fizioloji əsas
kimi” (1863) kitabı akustika və ton generasiyası sahəsində klassik əsər hesab
olunur.
Gənc Amerika ixtiraçısı Taddeus Kehill (Thaddeus Cahill, 1867–1934)
Helmholtzun bu işindən ilhamlanaraq orkestrin funksiyasını bir ifaçının öhdəsinə
verməyi öz qarşısına məqsəd qoyur. Kehillin planı elektron musiqi sintezatoru və
uzaq məsafədə canlı musiqi yaratmaq idi. 1896-cı il Telharmonium adlı ilk elektron
musiqi sintezatorunun yaranması ilə tarixə yazıldı.
İtaliya bəstəkarı, pianoçusu, dirijoru və pedaqoqu Ferruçço Buzoni
(Ferruccio Busoni, 1866-1924) nəşr etdirdiyi “Musiqinin yeni estetikasının eskizi”
(1907) kitabında ixtiraçı və musiqiçi arasında vacib əlaqələri göstərərək, elektrik
maşınların yeni musiqinin inkişafına təkan verəcəyi mülahizələrini irəli sürmüşdü.
1913-cü ildə İtaliyanın futurist (Futurizm (lat. Futurum – Gələcək) mədəni
stereotipləri dağıdan və əvəzində texnika və urbanizmi vəsf edən cərəyan. )
bəstəkarı, rəssamı, şairi Luigi Russolo (1885-1947) “Küy incəsənəti” adlı musiqi
manifestini çap etdirdi. Russolo və digər italyan rəssamı Ugo Piattinin (1888-1953)
quraşdırdığı mexaniki küy yaradan alətlər futurist musiqinin yazılması üçün vacib
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rol oynayırdı. Bu alətlər gələcəyin audio yazı texnologiyalarını qabaqlayaraq küyün
musiqiyə daxil edilməsini mümkün edirdi.
XX əsrin ən qabaqcıl fransız bəstəkarlarından biri Edqar Varez (Edgard
Varese, 1883-1965) musiqi tarixinə elektron musiqi alətlərinin inkişafına təkan
verən eksperimental bəstəkar kimi daxil olmuşdur. Artıq 1922-ci ildə o,
ixtiraçılarla musiqiçilər arasında əməkdaşlığın vacibliyi haqda danışırdı, II Dünya
müharibəsindən öncə o, böyük səy göstərərək mövcud olan elektron musiqi alətləri
üçün əsərlər bəstələyir və bu sahədə tədqiqat işi aparılması üçün vəsait axtarırdı.
“II Dünya Müharibəsindən əvvəl ixtira olunmuş elektron musiqi alətləri real
zamanda canlı ifa olunmaq üçün nəzərdə tutulan alətlər idi”. (7,37)
Elektron musiqi alətlərinin inkişafında ilk partlayış 1917-ci ilə aid De
Forest vakuum borusu oldu. Vakuum boru elektrik zəncirləri, gücləndirməni və
ton-generasiya imkanlarını miniatürləşdirirdi. İlk alətlərdə vakuum boru
klaviaturadakı vahid səsin ifası üçün istifadə olunurdu. Beləliklə də hər bir not
əlavə vakuum boru tələb edirdi. Nəticədə bir neçə pillə eyni zamanda ifa edilə
bilirdi və həqiqi polifoniya əldə edilirdi. Elektro-mexaniki alətlər elektrik
vasitələrlə tonları mexaniki gücləndirə və dəyişə bilirdi. Elektron ton nəsli elektron
vakuum borularının istifadəsi ilə yekunlaşdırıldı. İlk belə alətlər döyüntü tezliyi
texnologiyasına əsaslanırdı və bunlara “Theremin” və “Ondes Martenot” aid idi.
Digər alətlər nəsli tonları hasil etmək üçün çoxsaylı, köklənmiş boru
ossilyatorlarından istifadə edir. Bunlara “Coupleaux-Givelet” orqanı (1930-cu
illərin əvvəli) və “Hammond Novachord” (1939) aiddir. “Trautonium” (1928)
piano dilləri əvəzinə təzyiqə qarşı həssas olan qrifə əsaslanan boru ossilyator
alətidir.
Dünya musiqisində heç də az əhəmiyyət daşımayan hadisələrdən biri də
1928-ci ildə maqnit lent yazısının ixtirası oldu, lakin bu, 1945-ci ilə qədər
Almaniyadan kənar heç yerdə əlçatan deyildi. Yüksək keyfiyyətli səs yazısı və
redaktəsinin təqdimatı canlı elektron musiqinin ilk erasını tamamladı və lentə
alınmış səslərlə bəstələmə erasının başlanğıcını qoydu.
II dünya müharibəsindən əvvəl bəstəkarlar fırlanan texnologiyalardan
(fonoqraf, qrammofon və s.) istifadə edərək yazılmış səslə eksperimentlər aparırdı.
Alman bəstəkarı, violin və viola ifaçısı, dirijor, pedaqoq və musiqi nəzəriyyəçisi
Paul Hindemit (Paul Hindemith, 1895-1963) və Avstriya əsilli Amerika bəstəkarı
və pedaqoqu Ernst Tox (Ernst Toch, 1887-1969) yazılmış media ilə əsərlər
bəstələmiş ilk musiqiçilər sayıla bilər (1930).
1949-cu ildə Fransada bəstəkar, mühəndis, musiqi yazıçısı Pyer Şeffer
(Pierre Schaeffer, 1910-1995) “Konkret musiqi” adlanan erkən elektron musiqi
nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür. “Konkret musiqi”də səs materialı yazılmış təbii
səslərdən ibarətdir. Şeffer özünün ilk “konkret musiqi”sini qrammofonlar,
mikrofonlar və disklərdən istifadə edərək bəstələyir.
II Dünya Müharibəsindən sonra maqnit lent yazısı cihazlarının
(maqnitofon) əlçatan olması Fransa, Almaniya, İtaliya və Avropanın digər
ölkələrində elektron musiqi bəstələnməsini daha da məqsədəuyğun etdi. 1951-ci
ildə Parisdə Fransa milli yayım xidməti tərəfindən əsası qoyulmuş Musiqi Tədqiqat
Qrupu dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən ilk elektron musiqi studiyası idi. 1951-ci
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ilin sonunda Şimal-Qərb Alman Yayım şirkəti Kölndə elektron musiqi studiyası
yaratdı.
Paris və Köln tərəfindən elektron musiqiyə estetik yanaşma əvvəldən fərqli
idi. Əgər fransızlar mənbə materialı kimi yalnız yazılmış təbii səslərdən istifadə
edirdisə, almanlar yalnız generasiya olunmuş elektron tonlardan istifadə edirdi.
Lakin fransızlar və almanlar arasında 1950-ci illər ərzində elektron musiqiyə
yanaşma üzərində estetik qarşıdurma qısamüddətli idi. Hər iki studiyaya yeni
bəstəkar axınının gəlməsi, onların kompozisiya və eksperimental musiqi məzmunu
haqqında öz ideyalarını müdafiə etməyə başlaması Paris və Köln studiyaları
arasındakı fərqin tezliklə aradan qaldırılmasına gətirib çıxardı. Çünki “bəstəkarlar
özlərini yeganə təfəkkür məktəbi və ya səs təşkilinə doqmatik yanaşmaya aid
etməkdən imtina edirdilər”.(7,372)
Edqar Varezin 60 il bundan öncə, 1958-ci il mayın 5-də ilk dəfə 500
nəfərdən ibarət dinləyici kütləsi qarşısında premyerası baş tutmuş maqnitofon lenti
üçün “Elektron poema” əsəri ifaçılıq məkanına sirayət etmiş və möhtəşəm, geniş
miqyasda reallaşmış ilk elektron musiqi işi kimi qəbul edilmişdir və həmin gün
elektron musiqi tarixinə dönüş nöqtəsi kimi daxil olmuşdur. Bu əsərlə alman
bəstəkarı, dirijoru və musiqi nəzəriyyəçisi Karlhainz Ştokhauzenin (Karlheinz
Stockhausen, 1928-2007) “Gənclərin mahnısı” (1955-56) əsərinin ümumi cəhətləri
isə sübut edir ki, sözügedən studiyalar arasındakı estetik fərqlər öz yerini elektron
musiqi kompozisiyasının daha geniş planlı üslub dövrünə vermişdir. Vurğulamaq
lazımdır ki, elektron musiqiyə verdiyi çoxsaylı töhfələrlə yanaşı, Ştokhauzen
yazıya alınmış pasajlarla müşayiət olunan canlı elektron musiqinin
orkestrləşməsinin pioneri olmuşdur.
İtaliyada da yeni təmayüllər özünə yer almaqda idi. Belə ki, Milanda
Musiqi Fonologiya Studiyası elektron musiqi kompozisiyasında çoxsaylı
eksperimentlərə dəstək verirdi. İtalyan bəstəkarı Luçano nun (Luciano Berio, 19252003) insan səsindən istifadə edən mətn-səs kompozisiyasının ərsəyə gəlməsində
bu studiya mühüm rol oynamışdı.
Elektron musiqi sahəsində digər erkən Avropa studiyaları Ayndhoven,
Stokholm, London və Münhen şəhərlərində yaradılmışdı.
ABŞ-da 1950-ci illərin əvvəlində elektron musiqi daha çox müstəqil
musiqiçilərin yaradıcılığında inkişaf edirdi və hər hansı bir müəssisənin
dəstəyindən kənar idi. Amerikada ilk maqnit lenti üçün elektron musiqi əsəri
bəstəkarlar Lui (Louis, 1920-1989) və Bebe Barronların (1925-2008) “Səma
heyvanxanası” (1950) əsəri idi. Bu cütlük avadanlıqla təchiz olunmuş şəxsi
studiyasını təşkil edə bilmişdi.
Amerika bəstəkarı, filosofu, şairi, musiqişünası, rəssamı Con Keyc (John
Cage, 1912-1992) “1949-cu ildə Avropa üzrə səyahəti zamanı musiqi keçmişinə
qarşı müharibədənsonrakı ən genişmiqyaslı kampaniyanın təməlini qoyan bir neçə
novator, elektron musiqi mütəxəssisi ilə tanış olur”. (4,279)
1951-ci ildə o, Nyu Yorkda maqnit lenti üçün musiqi layihəsini həyata
keçirdi. Layihənin təşkilatçıları, yəni görkəmli bəstəkarlar Keyc, Devid Tudor
(David Tudor, 1926-1996), Morton Feldman (1926-1987), Erl Braun (Earle
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Brown,1926-2002) və Kristian Volf (Christian Wolff, 1934) texniki məsləhətçilər
kimi Barronlarla işləyirdilər.
Keyc və Tudor 1950-ci illərin sonunda rəqs tamaşası üçün ilk canlı
elektron musiqini yaratdılar. Keycin “Variasiyalar”ı ciddi multimedia tamaşaları və
ya happeninglər (Happening – incəsənət hesab edilən səhnə, hadisə və ya
vəziyyətdir.) silsiləsi idi. Bu silsilə 1960-cı illərin ortaları və sonlarında
səhnələşdirilmişdir və rəqs, proyektor görüntüləri və canlı elektron musiqini
özündə cəmləşdirmişdi.
Keycin “Williams Mix” (1952) əsərində yazılmış müxtəlif səslərin maqnit
lenti vasitəsilə birlikdə hansı formada səslənməsini təyin etmək üçün şans
əməliyyatlarından istifadə olunmuşdur. O, təsadüfi əməliyyatların tətbiqini daha da
genişləndirərək maqnit lentinin bir neçə parçası, bir neçə ifaçı və ya hər hansı
növdə və sayda alət (onların kim tərəfindən ifası da təyin edilməyərək) üçün
yazılmış “Fontana Mix” (1958) əsərini bəstələyir. Maqnit lenti üçün əsərlərini
bitirdikdən sonra Keyc bütün diqqətini “mixed media”ya (Mixed media (ing. –
qarışıq media) istiqamətində bir əsər daxilində təkcə audio deyil, həm də vizual
incəsənət elementlərindən geniş istifadə olunur.) əsaslanan canlı elektron musiqiyə
yönəldir.
1951-ci ildə alman-amerikan bəstəkarı və dirijoru Otto Lyuninq (Otto
Luening, 1900-1996) və rus-amerikan bəstəkarı, pianoçusu Vladimir Usaçevski
(1911-1990) əməkdaş və Kolumbiya Universitetindən götürülmüş audio yazı
avadanlığı kolleksiyası sayılan Kolumbiya Lent Musiqi Mərkəzinin himayədarı
kimi uzunmüddətli tərəfdaşlığa başladılar. Kolumbiya Lent Musiqi Mərkəzinin lent
musiqisinin ilk açıq məşqi Usaçevskinin təşkilatçılığı ilə 1952-ci ildə Bəstəkarlar
Forumunda keçirildi. Səslənən əsərlər arasında Usaçevskinin pianonun
elektronlaşdırılmış səslərinin iştirakı ilə “Sonic Contours” əsəri də var idi. Bu
layihə 1952-ci ilin payızında Modern İncəsənət Muzeyində daha geniş kütlə
qarşısında hər iki bəstəkarın əsərlərindən ibarət konsert ilə davam etdirildi.
Lyuninq fleytanın səslərini dəyişmək üçün lent manipulyasiyasından istifadə
edirdi. Bu da “Kainatda fantaziya” (1952), “Zəif surət” (1952) və “On iki səsdə
İnvensiya” (1952) əsərlərində vacib yer tuturdu.
1955-ci ilin yanvar ayında elektron musiqi sahəsində növbəti sıçrayış baş
verdi – bəstəkarlara yeni tembrlərdən istifadə etmək imkanı qazandıran Mark I adlı
sintezator ixtira edildi. Bu, müasir dövrün ilk səs sintezatoru idi və kompleks
səslənmələrin generasiyası, dəyişməsi, yazılması üçün nəzərdə tutulmuş
komponentlərdən ibarət idi. 1959-cu ildə Mark II adlı sintezator istehsal edilir,
lakin bahalı və iri həcmli olduğundan buraxılışı məhdud olur. Lyuninq və
Usaçevski Amerika bəstəkarı və musiqi nəzəriyyəçisi Milton Babbitt (1916-2011)
ilə birgə elektron musiqi kompozisiyalarında bu maşınla eksperimentlər aparmağa
başladılar.
Kolumbiya-Prinketon Elektron Musiqi Mərkəzi 1958-ci ildə yaradıldı.
Mərkəz Eletron Musiqi Sintezatorunun yeni “evinə” çevrildi. Kolumbiya-Prinketon
Elektron Musiqi Mərkəzi və Siemens Elektron Musiqi Studiyasındakı ixtiralar sadə
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elektromexaniki sintezatordan gərginliklə idarə olunan alətlərin ixtirasına gətirib
çıxardı.
Amerika mühəndisi və elektron musiqinin pionerlərindən sayılan Robert
Muq (Robert Moog, 1934-2005) 1964-cü ildə daha kiçik həcmli və münasib
qiymətə sintezator ixtira etməyə nail olur. Yenidən Holmsun fikirlərinə istinad
edsək, Muqun uğurlu sintezator yaratmasının sirri onda idi ki, o, musiqiçiləri
dinləyərək üç vacib texniki tapşırığı yerinə yetirdi: ölçü, sabitlik və nəzarət.
Nəhayət Muq tərəfindən 1970-ci ildə istehsal olunmuş “Minimoog” adlı sintezator
elektron musiqi dünyasında mühüm çevriliş oldu.
Digər Amerika bəstəkarı və klaviş ifaçısı Vendi Karlos (Wendy Carlos,
1939) isə öz yaratdığı analoq sintezləri və rəqəmsal alqoritmlərdən istifadə edərək
ilk dəfə orkestr səslərinin sintezini yaratmışdır. Onun “Switched-On Bach” (1968)
əsəri Muq sintezatorundan istifadə edən məşhur səs yazısı idi. Bu əsər elektron
musiqinin populyarlaşdırılmasına töhvə vermiş, yeni sənayenin yayılmasına kömək
etmişdir.
Qeyd edək ki, 1984-cü ilə qədər sintezatorları kompüterlə birləşdirmək
üçün sənaye standartı və MIDI (Musical Instrument Digital Interface), yəni
Musiqili Alətlərin Rəqəmsal İnterfeysi mövcud deyildi. MIDI əlaqə interfeysi
çoxsaylı sintezatorları əlaqələndirmək və idarə etmək üçün, həmçinin sintezatorları
fərdi kompüterlərə birləşdirmək üçün yaradılmışdır.
Yaponiyada elektron musiqi Paris və Köln studiyalarının əsərlərindən
ilhamlanmışdır. Bu sahə Asiya mədəniyyətini yeni üsluba gətirib çıxarmışdı.
Yapon bəstəkarları Toru Takemitsu (1930-1996) və Minao Sibata (1916-1996)
1948-ci ildə artıq əsərlərində elektronikadan istifadə etmişdir. 1951-ci ildə Tokio
Telekommunikasiya Mühəndislik Korporasiyası (hazırda Sony) bəstəkarlara erkən
lent yazan avadanlıqlar və studiya ilə təmin etdi. Həmin ildə bəstəkar Kuniharu
Akiyamanın (1929–1996) yazılmış “Məhbus qadın” və “Piece B” əsərləri yapon
lent musiqisinin ilk bitkin nümunələri sayıla bilər. 1954-cü ildə yapon bəstəkarları
Saburo Moroi (1903-1977) və Tosiro Mayuzumi (1929-1997), radio prodüserləri
və mühəndisləri tərəfindən Nipoon Hoso Kyokai elektron musiqi studiyasının əsası
qoyulmuşdur. Yapon elektron musiqinin ilk dalğası daha çox seriya kompozisiya
texnikasına əsaslanırdı və bu da ilk dəfə Ştokhauzen daxil olmaqla alman
bəstəkarları tərəfindən tətbiq olunmuşdur.
Erkən lent musiqisi bəstəkarları tərəfindən icad olunmuş estetik
konsepsiyaların və istiqamətlərin çoxu bu gün də elektron musiqisinin mərkəzində
durur.
1950-ci illərin əvvəlində informasiya elminin yeni sahəsi bəstəkarları
musiqi bəstələnməsi və sintezi üçün kompüterlərdən istifadəni tədqiq etməyə
ilhamlandırdı. Kompüter texnologiyasının inkişafı tarixən modern elektron musiqi
studiyası və sintezatorun inkişafı ilə paralel getmişdir ki, bu da iki sahənin çarpaz
zənginləşməsinə və elektron musiqinin əhəmiyyətli dərəcədə faydalanmasına
gətirib çıxarmışdır. Kompüter musiqisinin inkişafı musiqili proqramlaşdırma dilini
və rəqəmsal siqnalların audio səslərə birbaşa sirayəti metodunu tələb edir.
İlk musiqili proqramlaşdırma dili Amerika mühəndisi Maks Metius (Max
Mathews, 1926-2011) tərəfindən 1957-ci ildə məşhur Bell Laboratoriyasında
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yaradılmışdır. Amerika bəstəkarı, nəzəriyyəçi və kimyaçı Lecaren Hiller (Lejaren
Hiller, 1924-1994) və yunan əsilli fransız bəstəkarı və memarı Yannis Ksenakis
(Iannis Xenakis, 1922-2001) 1950-ci illərin sonu və 1960-cı illərin əvvəlində artıq
musiqi kompozisiyaları üçün kompüterlərdən istifadə etmişdir. Musiqinin
kompüter vasitəsilə birbaşa sintezi (burada sintez sözü elektron siqnalın audio
siqnala çevrilməsi mənasını daşıyır) 1970-ci illər ərzində mümkün oldu və Bell
Laboratoriyasında, Stanford Universitetində, Niderland Sonologiya İnstitutunda,
IRCAM (Paris) və digər kompüter mərkəzlərində irihəcmli rəqəmsal sintezatorların
yaradılması ilə nəticələndi.
Amerika bəstəkarı Con Çouninqin (John Chowning, 1934) Tezlik
Modulyasiyası sintezi (1967-68) texnikası səs dalğalarının sintezini öyrənirdi və
nəticədə daha mürəkkəb səs dalğası yaranırdı. Bu, tembr sahəsində olduqca geniş
imkanlara yol açırdı və həm harmonik, həm qeyri-harmonik titrəyişlər əldə edilirdi.
Eyni zamanda bu texnika geniş səs palitrasının yaradılması üçün kompüter
gücündən qənaətli istifadə metoduna gətirib çıxardı ki, bu səslər də minimal
vasitələrlə ifa edilə bilərdi.
Musiqidə kompüterin dörd rolu qeyd edilə bilər: bəstələnmə və
notasalınma, kompüter sintezi, audio istehsal funksiyaları, səslənmə üzərində
kompüter idarəsi və audionun kompüter nümunəsinin yaradılması.
1971-ci ildə mikroprosessorun mövcudluğu iri, universal kompüter musiqi
sistemlərindən fərdi kompüterlərə keçməyə gətirib çıxardı. Musiqiçilər tərəfindən
istifadə olunan ilk “çip üzərində ossillyator” olduqca baha idi. Mikrokompüterlər
tarixində KIM-1 dönüş oldu. Bu, eyni çipdən istifadə edən Apple kompüterinin
sələfi idi. Bəstəkarlar 1970-ci illərin əvvəlində KIM-1 kompüterini musiqili
əlavələr üçün mənimsəməyə başladılar.
1980-ci illərin əvvəlində mikrosxemlərin və mikroprosessorların
inteqrasiyası elektron musiqi üçün mürəkkəb, çoxfunksiyalı səs çiplərinin və
rəqəmsal siqnal işlənməsi komponentlərinin istehsalının inkişafına təkan verirdi.
1984-cü ildə MIDI`nin mövcudluğu mikrokompüter yaradıcılarına
kompüter musiqisi istehsalının daha möhkəm metodlarını inkişaf etdirməyə stimul
verdi. Bu fəaliyyətin nəticələrindən biri səs kartı və ya genişlənmə kartı idi ki, bu
da sintez imkanlarını genişləndirmək və səs siqnalını analoq audio ötürücüsü ilə
təmin etmək üçün fərdi kompüterə əlavə edilə bilərdi.
Eyni zamanda elektron musiqi sahəsində bəstəkarların iştirakı ilə alətyaratma kimi bir ənənə vardır. Bəstəkarlar bu elektron musiqi alətlərini əsərlərin
KİV üçün və ya canlı ifada səsləndirilməsi üçün baha olmayan komponentlərdən
yaradırlar.
Musiqinin kompüterdə işlənməsi aşağıdakı mərhələlərdən keçir: mərkəzi
prosessordan istifadə edərək musiqi xüsusiyyətlərinin (yüksəklik, qüvvə və s.)
proqramlaşdırılması, bunların saxlanılması, axtarışı, audio sintezi, redaktəsi və
bitmiş əsərlərin səsləndirilməsi. Rəqəmsal musiqi sistemində, səsin tezliyi,
amplitudu, tembri, müddəti və dalğasını göstərən saylar rəqəm kimi təqdim olunur.
Elektron musiqi texnologiyadan asılı olduğu üçün bu gün də musiqi özü
musiqili səs incəsənəti haqqında yeni estetik görüşlər üçün sınaq meydanına
çevrilməkdədir. Elektron musiqinin tərəfdarları fərz edir ki, texnologiya təbii
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şəkildə eksperimentlərə gətirdiyi üçün digər musiqi formaları ilə müqayisədə
elektron musiqinin qəbulu daha uğurlu olacaq. Elektron musiqinin bəstələnməsi və
dinlənilməsi isə yeni vərdişlər tələb edir.
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Сара Тимурова
История возникновения и развития электроакустической музыки: от
магнитной ленты до звукового чипа
Резюме
В данной статье рассматривается история возникновения и развития
электроакустической музыки до 80-х гг. ХХ века. Подчеркиваются важные
имена и события, давшие толчок для становления и дальнейшей
популяризации столь широкого и сложного направления мировой музыки.
Статья условно разделяется на две части, описывающие магнитофонную и
компьютерную музыку. В то же время рассказывается по отдельности об
электронной музыке Европы, США и Японии.
Ключевые слова: электроакустика, электронная музыка, современная
технология, инженерия, магнитофонная музыка, компьютерная музыка.
Sara Timurova
History and development of electroacoustic music:
from magnetic tape to sound chip
Summary
This article deals with the history of the emergence and development of
electro-acoustic music until the 80s. XX century. Important names and events that
gave impetus to the formation and further popularization of such a wide and
complex direction of world music are underlined. The article is conditionally
divided into two parts, describing the tape and computer music. At the same time,
it is told separately about the electronic music of Europe, the USA and Japan.
Keywords: electroacoustics, electronic music, modern technology,
engineering, tape music, computer music.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭРТОГРУЛ ДЖАВИДА В НАУЧОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ КАБИНЕТЕ МУЗЫКИ
Резюме: В данной статье рассматриваются некоторые стороны
деятельности композитора и фольклориста Эртогрула Джавида.
Подчеркивается тщательная обработка Э.Джавидом материала– устного
музыкального творчества азербайджанского народа, собранного в рамках
Научно-исследовательского Кабинета Музыки. В данной статье показаны
комментарии Э.Джавида об азербайджанских мугамах.
Ключевые слова: фольклор, мугам, расшифровка, культура.

Эртогрул Джавид – сын выдающегося азербайджанского поэта и
драматурга Гусейн Джавида. Эртогрул Джавид был композитором, поэтом.
Вместе с тем, Эртогрул Джавид известен как профессиональный знаток
азербайджанского музыкального творчества, фольклорист.
Будучи студентом III-IV курсов, Эртогрул Джавид по приглашению
Бюдь-Бюля вошел в творческий состав Научно-исследовательского Кабинета
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Музыки. Э.Джавид работал в НИКМУЗе как музыковед и выполнял функции
рецензента собранного материала. Вместе с тем, Э.Джавид и сам являлся
собирателем устного музыкального творчества азербайджанского народа,
проявляя и в этом аспекте большой интерес и профессионализм.
Надо отметить, что народные музыканты инструменталисты делились с
сотрудниками НИКМУЗа ценной информацией об этнокультуре
азербайджанского народа. Так, в первом томе тринадцатитомного издания
“Памятники нематериальной культуры Азербайджана и Эртогрул Джавид”
[1] даны сведения, собранные с уст музыкантов. Так, исполнитель на зурне
Джамал Джафаров выступал в роли этнофора и передавал ценнейшую
информационно об обрядах азербайджанских свадеб в селе Таракама.
Э.Джавид в своих комментариях подчеркивал специфику этих свадеб. Только
со слов Джамала Джафарова удалось узнать такие специфические
особенности свадеб в селе Таракама, как проведение свадебной игры “Zopa”,
суть которой сводилась к подражательным действиям от одного участника к
другому. Были зафиксированы мелодии, не встречаемые в других селах –
“Kamili”, “Xoruzu”, “Hallacı”.
Эти данные были записаны Гусейном Искендеровым со слов
исполнителя на зурне Джамала Джафарова в 1939 г.
Запись творчества малых народов Азербайджана также занимала
важное место в деятельности Научно-исследовательского Кабинета Музыки.
К работе привлекались не только сотрудники Кабинета – К.Караев,
Ф.Амиров, С.Рустамов, Ниязи, М.С.Исмайлов, но и исполнители
азербайджанской народной музыки, которые имели большой опыт общения
как с музыкантами, так и широкой аудиторией.
Так, известны комментарии Э.Джавида на рукопись Шамсаддина
Аббасова “Песни и свадебные традиции татов”. Отметим, что в данном
обзоре приводится преимущественно поэтический материал, сказки, загадки,
которые фигурируют на свадьбах татов. Отмечается, что таты играют в
популярные на территории Азербайджана игры “Хап-хап”, “Üzük-üzük”. На
свадьбах татов звучат мугамы и ашыгские напевы, сказки, исполняемые
ашыгами, например, “Şah İsmayıl”, “Aşıq Qərib”, “Məlikməmməd”, “Adıgözəl”,
“Pəri”, “Keçəl” и другие. Исполнялись популярные танцы – “Şalaxo”,
“Tərəkəmə”, “Uzundərə”, “Mirzəyi”, “Qıdqılıda” и другие. [1, с. 35]
Интересный факт отмечает Шамсаддин Аббасов. Он пишет, что таты
имеют свой язык. Однако грамматика языка татов очень близка грамматике
азербайджанского языка. Именно поэтому стихи, гаравелли, сказки, загадки,
пословицы на татском языке по своей семантике и смыслу понятны и
азербайджанцам. [1, с. 35]
В 1940-ом году Паша Джафаров написал о свадьбах Гянджи, о
развлечениях, играх, музыке свадеб. [1, с. 46]
Важность комплексного изучения фольклора неоднократно в своих
рецензиях на собранный в Научно-исследовательском Кабинете Музыки
материал отмечал Э.Джавид. Так, в первом томе издания “Памятники
нематериальной культуры Азербайджана и Эртогрул Джавид” он пишет о
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том, что, безусловно, в собранных и известных образцах проведение
свадебного обряда интересует музыка свадеб. Вместе с тем, необходимо
изучение всего комплекса, всего целого свадебного обряда. [1, с. 69]
Внимание сотрудников Научно-исследовательского Кабинета Музыки
было сосредоточено на музыкальной стороне обрядов. Вместе с тем,
записывались даже те сведения, в которых музыке уделено недостаточное
внимание. Так, материалы по сбору свадебного обряда от исполнителя на
балабане из Хызы Нурали Ибрагимова, ашыга Мехти Искендерова из Басар
кечара также комментировались Эртогрул Джавидом (записанные Гусейном
Искендеровым). По его свидетельству, в данном материале, который,
безусловно, представлял ценность как факт истории этнографии
Азербайджана, практически не характеризовалась музыка.
Паша Джафаров в 1939 году собрал материал по шекинским свадьбам,
со слов информатора Таваг Аббас Мирза кызы был записан свадебный обряд
Г.Искендеровым, происходящий в Дербенде.
Собирались и записывались и траурные обряды. Например, Кязимом
Асланлы был записан такой обряд в Массалы.
В перспективах научной деятельности НИКМУЗа было создание
фундаментальной “Истории азербайджанской музыки” по материалам
собранным сотрудниками НИКМУЗа. Так, например, Эртогрул Джавид
считал, что одним из разделов данной книги должен быть раздел “Роль
музыки в азербайджанских свадьбах”. [1, с. 7]
Ценнейший материал, посвященный музыке азербайджанских свадеб в
Баку был записан в 1940 году. Информатором был тарист Ализахаб Гусейнов.
Касаемо музыки более всего речь шла о мугамах и теснифах. Указанные в
данном материале имена музыкантов были весьма важны для написания
“Истории азербайджанской музыки”, задуманной в работе НИКМУЗа. Среди
исполнителей мугамов были Гаджи Гуси, Мешеди Иса, Ага-Керим Зейналов,
Мирза Саттар. [1, с. 96]
Самыми популярными мугамами на бакинских свадьбах были мугамы
“Махур” и “Сегях-забул”.
В материале о ханенде Сабунчу Гиасе, Ализахаб Гусейнов
подчеркивает его знание о мугаме, считает его знатоком и профессиональным
исполнителем. В исполнении другого ханенде Гаджи Гуси А.Гусейнов
отмечает его исполнение мугама “Шуштер”.
Надо сказать, что в оценках Ализахаба Гусейнова превалируют такие
критерии как знание ханенде азербайджанских мугамов, чистота пения,
умение слагать стихи, газели. Так, всем этим качествам отвечал ханенде Ага
Сеид оглы. Его имя также вошло в рукопись Ализахаба Гусейнова “Обычаи
Бакинских свадеб, мугамы и теснифы”. Речь шла о конце XIX века. Особую
красоту в исполнении Ага Сеид оглы имел мугам “Сегях-забул” и “Чаргях”.
Примечательно, что знатоков мугама А.Гусейнов называл
музыковедами. Так, ханенде Мирза Ага Керим Зейналов считался
просвещенным ханенде, музыковедом, газелханом и теснифханом,
профессиональным поэтом. Свое образование Мирза Ага Керим Зейналов
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получил в Иране. Обучался он и у Мирза Саттара. Авторитет Мирза Ага
Керим Зейналова среди исполнителей мугама, ханенде и инструменталистов
был настолько непререкаем, что спорные вопросы, возникающие на
мугамных меджлисах в Баку решались посредством обращения к Мирза Ага
Кериму, который, благодаря доверию, со стороны мугаматистов решал все
спорные вопросы.
Важнейшие сведения мы получаем о структуре азербайджанских
мугамов. А.Гусейнов дает тексты мугамов, которые предваряются
наименованием отделов (шобе) мугамов. Перечислим их, ибо данная
информация о функционировании мугамов во второй половине XIX века
имеет, я бы сказала, судьбоносное значение в изучении азербайджанских
мугамов. Для передачи точности первоисточника, мы даем текст на
азербайджанском языке.
“Mahur-hindi” dəstgahı
1.
“Mahuri-hindi”
2.
“Əmiri”
3.
“Mübərrigə”
4.
“Əşiran”
5.
“Şikesteyi-Fars”
6.
“Ərag”
7.
“Kəbuli”
8.
“Rak”
9.
“Mahuri-hindi”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

“Bayati isfahan” dəstgahı
“Bayati isfahan”
“Bayati-şiraz”
“Bayati-kürd, Bayati əcəm, Azərbaycan”
“Həcyuni”
“Dəşti”
“Qüleki”
“Qəbri”
“Garənc”
“Qəməngir”
“Əbu-əta”
“Bayati-əcə ya üczar”
“Bayati-İsfahan”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Rast”
“Hüseyni”
“Vilayəti”
“Xocəstə”
“Ərag”
“Dilruba”

“Rast” dəstgahı
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7.
8.
9.

“Qərayi”
“Məsəmi”
“Rast”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

“Nəva”
“Mayeyi Şur”
“Dəramət”
“Müyə”
“Səlmət busələk”
“Bayati-türk”
“Şikesteyi-fars”
“Simai-şəms”
“Hicar”
“Şəhnaz”
“Dilkeş”
“Niş-fərar”
“Şur”

“Şur” dəstgahı

“Çahargah” dəstgahı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“Çargah”
“Bəstənigar”
“Hesar”
“Müxalif”
“Məglub”
“Mausuri”
“Mausuriyə”
“Uczal”
“Çargah”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“Dügah”
“Rəmin-xarə”
“Ruhul-əlvan”
“Məsnəvi”
“Mavərənəhr”
“Hicaz”
“Şaxətayi”
“Dügah”

1.
2.
3.
4.

“Mayeyi-Zabul”
“Manendü müxalif”
“Müyə”
“Segah”

“Dügah” dəstgahı

“Segah Zabul” dəstgahı
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

“Zabul”
“Yeddi hesar”
“Hesar”
“Müxalif”
“Məglub”
“Mausuri”
“Üczal”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

“Humayun”
“Bəxtiyari”
“Feyli”
“Bidad”
“Tərkib”
“Məsnəvi”
“Mölevi”
“Pəhləvi”
“Baba Tahiri”
“İdayi”
“Şüşdər”
“Humayun”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“Rəhab” dəsrtgahı
“Əmiri”
“Rəhab”
“Nəva”
“Məsihi”
“Şikesteyi-fars (Xavəran)”
“Ərag”
“Dilruba”
“Qərayi”
“Rəhab”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“Bayati-qəcər”
“Zəmin-harə”
“Ruhil-əlvah”
“Qatar”
“Şikesteyi-fars”
“Sarənc”
“Şüştər şüştərək”
“Əfşari”
“Bayati-qəcər”

“Humayun” dəstgahı

“Bayatı-qəcər” dəstgahı
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Эртогрул
Джавидом был
собран
большой
материал
по
азербайджанским мугамам. В частности, запись и изучение творчества
ханенде Джаббара Карьягды заняло достойное место в работе Научноисследовательского Кабинета Музыки.
Так, во второй том тринадцатитомного издания об Э.Джавидe вошли
тексты лирических песен и комментарии Дж.Карьягды. Здесь мы находим
более сорока текстов песен, которые исполнял Дж.Карьягды, а также более
двадцати пяти его стихов. Половина стихов относятся к текстам теснифов
мугамов “Махур”, “Баяты-шираз”, “Шур”, “Чахаргях”, “Баяты-кюрд”,
“Хумаюн” и другие. [2]
Эртогрул Джавид был ярким представителем азербайджанской
интеллигенции. В 30-ые годы он собрал огромное количество материала,
который фиксировался в рамках НИКМУЗа.
Рассматривая работу Научно-исследовательского Кабинета Музыки в
области мугама, обратим внимание на представленные и отрецензированные
Э.Джавидом воспоминания Сулеймана Мелик Мансурова об истории
азербайджанской музыки, в частности, истории азербайджанского мугама.
Так, в воспоминаниях Сулеймана Мелик Мансурова фигурируют такие
музыканты, как исполнитель на кеманче Мирза Саттар, ханенде Мола Рза
Ардебилли, Бакили Балададаш, Кор Хаджи, Урлу Искендер, Хаджи Малик
Хейдар, Халил, Мешади Абдул Гусейн, Келбе Эльдар, Мешади Мамед
Мугбил, Кебля Ага Бала Ага Сеид оглу, Гедир Бала и др.
С.М.Мансуров приводит интересные сведения из биографии
музыкантов, описывает их вешний вид, разнообразные фрагменты из их
жизни. Интересный материал мы находим в его воспоминаниях о свадебных
обрядах.
По мнению Э.Джавида воспоминания С.Мансурова представляют
собой ценный материал, который необходимо использовать в создании
“Истории азербайджанской музыки”. Вместе с тем, данный материал может
быть использован в качестве дополнительного исторического материала,
свидетельствующего об интересных моментах исполнительского быта.
Поэтому в качестве основного информационного источника воспоминания
С.Мансурова как считал Э.Джавид недостаточны.
Воспоминания С.Мансурова, привлекшие внимание Э.Джавида,
помимо важных сведений о музыкантах XIX – начале XX века, содержат в
себе интересную этнографическую информацию о свадебных обрядах.
С.Мансуров передает все этапы свадебного ритуала, звучащую здесь музыку.
Причем, речь идет и о городских и о сельских свадьбах. Кроме того,
воспоминания С.Мансурова содержат ценнейшую информацию о пехлеванах
того периода.
Более 100 текстов, используемые ханенде в мугамах того периода,
переданные Сулейман Мелик Мансуровым Эртогрул Джавид делит на три
группы:
1. Тексты народных напевов и тексты, известные с исполнения
музыкантов;
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2. Тексты, принадлежащие азербайджанским поэтам;
3. Стихи, известные по иранской классической литературе.
Эртогрул Джавид, будучи композитором и фольклористом не только
собирал материал устного музыкального творчества азербайджанского
народа, но и как было сказано профессионально рецензировал имеющийся
материал, собранный его коллегами. В рамках Научно-исследовательского
Кабинета Музыки Э.Джавидом было рассмотрено большое количество
образцов песенно-инструментального, ашыгского, мугамного творчества.
Основной
сферой
деятельности
сотрудников
Научноисследовательского Кабинета Музыки было, безусловно, собирание и запись
устного музыкального творчества азербайджанского народа. Вместе с тем,
существовала и такая сторона сбора материала, как обращение к видным,
известным музыкантам и запись музыки с их пения. Большую ценность
представляли воспоминания известных музыкантов, их рассуждения о
народной музыке, приводимые ими исторические факты.
Здесь фигурировали и нотные записи и текстовые. Таким образом, в
рамках НИКМУЗа было собрано огромное количество записей текстов
лирических песен, ашыгских дастанных текстов, а также текстов,
используемых в мугамной исполнительской практике.
Литература:
1. Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid. On iki
cilddə. I cild. Azərbaycanın adət-ənənələri və Ərtoğrol Cavid. Bakı:
Çaşıoğlu, 2011, 372 s.
2. Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid. On iki
cilddə. II cild. Azərbaycan klassik musiqi mətnləri və Ərtoğrol Cavid.
Bakı: Çaşıoğlu, 2011, 272 s.
Leyla Aslanova
Elmi – tədqiqat kabinetində Ertogrul Cavidin fəaləyyəti
Xülasə
Məqalədə müəllif bəstəkar və folklorşünas Ertogrul Cavidin fəaləyyətinin
bəzi aspektlərini araşdırır. Elmi – tədqiqat kabineti çərçivəsində toplanan,
Azərbaycan xalqının şifahi musiqi mədəniyyətinin Ertoğrul Cavid tərəfindən
hərtərəfli redaktəsi xüsusi olaraq vurğulanır. Ertoqrul Cavidin Azərbaycan
muğamları haqqında şərhləri bu məqalədə təqdim olunur.
Açar sözlər: folklor, muğam, deşifrə, mədəniyyət.
Leyla Aslanova
About activity of Ertogrul Javid
in the Scientific- Research Cabinet of Music
Summary
This article examines some aspects of activities of the composer and
folklorist Ertogrul Javid. Oral musical culture of Azerbaijani people carefully
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edited by Ertogrul Javid and collected within scientific research cabinet of music
is especially emphasized. Commentaries of E.Javid about Azerbaijani mugams
are shown in this article.
Keywords: folklore, mugam, decoding, culture.
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CAVANŞİR QULİYEVİN “DASTAN”SİMFONİYASI

Xülasə: “Cavanşir Quliyevin “Dastan” Simfoniyası” adlı məqalədə əsər
haqqında tarixi məlumat verilmiş, bəzi araşdırmalara və müqayisəli təhlillərə yer
ayrılmışdır. Məqalədə “Dastan” simfoniyasının şifahi xalq ədəbiyyatındakı
“Dastan” janrı ilə mövzu, məzmun və forma cəhətdən əlaqəli və fərqli
cəhətlərindən söz açılaraq maraqlı müqayisələr göstərilmişdir.
Açar sözlər: Cavanşir Quliyev, dastan, simfoniya, remarka, mövzu, epizm,
dramaturji konflikt
Cavanşir Quliyev istedadlı Azərbaycan bəstəkarı, ictimai xadim,zurna və orkestr
üçün “Uvertüra”, fleyta, saz və violonçel üçün "Karvan", "Məhəbbət oyunu"
operettasının - bir çox mahnıların və s. kimi əsərlərin müəllifi, həmçinin
Azərbaycan bəstəkarları arasında “dastan” janrına mövzu aktuallığı baxımından
geniş müraciət edən bəsətkarlardandır. O, dastanlara müraciət etməsinin səbəbini
onunla edilən canlı ünsiyyət zamanı belə izah etmişdir: “Dastanlarla çalışmanın
özəl bir səbəbi yoxdur – hər bir azərbaycanlı kimi, dastanlarımızı və ümumiyyətlə
xalq ədəbiyyatını çox sevirəm. Bir çox təkliflərin nəticəsi olaraq mən bu sahədə
bir çox əsərlər yazmağa qərar verdim.”
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Cavanşir Quliyev eləcə də, “Dastan” adlı IV Simfoniyanı, “Oğuznamə”,
“Kızılırmak”, “Nuhun gəmisi” və ya “Tufan” adlı baletlərini yazmışdır. Hal–
hazırda bəstəkar "Dədə Qorqud”dastanının boylarına aid baletlər (yeni dastanlar)
üzərində hazırlıq işiləri aparır - eskizlər hazırlayır, librettolar yazır. Hətta bəstəkar
birinci balet kimi "Dirsə Xan" (librettosu Vaqif İbrahimoğlunundur) baleti
üzərində artıq işlərə başlayıb. Bəstəkar “Dədə Qorqud” dastanının boylarına
əsaslanaraq 12 baletden ibarət nəhəng bir proyekt yaratmaq fikrindədir.
Bu baxımdan bəstəkarın “Dastan” adlı IV simfoniyasını nəzərdən
keçirtməklə onun ümumilikdə dastan konsepsiyasına dair olan baxışlarını,
fikirlərini və yaradıcılıq baxımından yeniliklərini öyrənə bilərik. Bəstəkardan
“Dastan” simfoniyası haqqında fikirlərini öyrənərkən o, bu simfoniya haqqında
fikrini belə izah edir: “Klassik dastan ilə simfoniyanın quruluş oxşarlığı var: orada
da, burada da bir mövzu vaxtaşırı dönərək bizə nələrdənsə bəhs edir, orada da,
burada da davamlı vaxt ərzində müəyyən olaylar baş verir, ən əsası da haqqında
bəhs olunan mövzu epik xarakter daşıyır - yəni şəxsiyyətdən aralanaraq, cəmiyyətə
– kütləyə, xalqa aid mənəvi kateqoriyaya çevrilir”.
“Dastan” simfoniyası 2006-cı ildə yazılıb tamamlansa da, ilk dəfə 2008-ci
ilin mart ayında Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında “Qara Qarayev-25” adlı
festivalında V.Runçakın idarəsi ilə Azərbaycan Dövlət Kamera orkestrı tərəfindən
ifa edilərək uğurlu ifa tarixi yaşamış olur.
Əsər Üzeyir Hacıbəyliyə həsr olunmuşdur. Burada bir neçə təzadlı
mövzuların qarşılaşması öz əksini tapır. Bəstəkar simfoniya daxilində söylədiyi
kimi sanki dastan yazmışdır. O, öz təxəyyülündə Üzeyir bəyin obrazını yaratamış
və ona qarşı olan, onun fikirlərinə qarşı duran ziddiyyətli insanları qaranlıq
dünyanın simvolu kimi xarakterizə edərək əsərdə xüsusi bir dramatiz yaratmışdır.
Hətta əsərdə remarkalar (qeydlər, şərti işarələr) verilmiş, solo skripka
Üzeyir Hacıbəylinin obrazı kimi təqdim edilmiş və müəyyən qədər əsər
teatrlaşdırılmışıdır. Simfoniya dramatik simfoniyadır və ziddiyyətlidir. Burada
dastana aid epiklik, şəhrçilik elementləri öz əksini tapır. Yəni bəstəkarın dili ilə
Üzeyir bəy haqqında sanki dastan (daha dəqiq desək əhvalatlar) söylənilir,
bəstəkarın təxüyyülündə formalaşan hadisələr canlandırılır.
Bu barədə bəstəkar özü də belə bir izah verir: “Qısa desək - əsərdə
“mənəviyyatsızlıq və nadanlığın qələbəsi” öz əksini tapır. Əsərdə “iki dünya”–
Üzeyir bəyin təmsil etdiyi (o həm də əsərin baş xarakteridir, ilk mövzu onun
obrazıdır) yüksək əxlaq və mənəviyyat dünyası ilə mənəviyyatsızlıq və nadanlıq
dünyası çarpışır. Zənnimcə bu, bizim indiki cəmiyyətimizin görüntüsüdür. Müasir
toplumun əksəriyyəti Üzeyir Hacıbəylinin arzularına əks olaraq, nadanlıq və
mənəviyyatsızlığa doğru yuvarlanır. Simfoniyada nadanlıq qələbə çalır. Yüksək
mənəviyyat daşıyıcısı olan violino solisti (ona Üzeyir bəy də demək olar) ifa
zamanı əvvəlcə səhnədən, sonra isə konsert salonundan oturan orkestr tərəfindən
(bizim toplum tərəfindən) qovulur, səsi susdurulur və beləliklə, nadanlıq dünyası
qalib gəlir”.
Simfoniya 1 hissə daxilində bir neçə mövzuların çarpazlaşması əsasında
qurulmuş təzadlı mürəkkəb forma bitkinliyini yaradır. Öncə qeyd edək ki,
simfoniya sırf simli orekstr üçün - kvaret üçün ( I-II skripka, alt, vilonçel,
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kontrabas) yazılmışdır. Burada bəstəkar müxtəlif mövzular əsasında 2 dünyanın nadanlıq və işıqlı dünyanın obrazı və simvolu sayılan Üzeyir Hacıbəylinin
obrazını yaratmış və simfoniyada dramatik gücü, gərginliyi artırmışdır. I mövzuda
(A) məhz Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” operasındakı uvertüranın ilk sədalarının
gərgin şəkildə ifadəsini hiss etmək olar.

I mövzunun ardı olaraq burada xaousu xatırladan sədalar, bədbinlik öz
əksini tapmaqla işıqlı dünya ilə nadanlığın toqquşmasını göstərmək üçün zəmin
yaradır. Buradakı dramatik konfilikti daha çox skripkanın ifaçılıq imkanları olan
sul ponticello, sul tasto, con sordina, senza sordina, vibrato, glissandro öz əksini
tapır. Tədricən çahargah məqamının intonasiyaları burada duyulur.
II mövzu (B) kimi sayılan “nadanlıq”, “qara qüvvələr” - “Üzeyir
Hacıbəylini anlamayanlar”ın obrazını skripkaların diviziyasında (bölünməsi) və
vibrasiyasında göstərilir.
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Daha sonra yenidən III oktavanın ifasında I mövzu dəyişilmiş şəkildə
(A1) səslənir və gərgin bir mövzuların çarpazlaşmasından sonra musiqidə dönüş
yaranır və sanki xalq şənliyini xatırladan işıqlı bir mövzu səslənir. Yenidən
gərginlik artır II mövzudan da daha sərt səslənən bir mövzu (C mövzusu) gəlir.
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Ardınca I mövzunun yeni şəkildə təfsiri (A2) gəlir. Təbii ki, dramatikliyi
artırmaq üçün D mövzusu da gəlir ki, A2 mövzusuna əks qütb kimi göstərilir
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Yəni simfoniyadakı dramatik konflikti nəzərə aldıqda təsəvvürümüzdə
belə bir şey düşünə bilərik ki, burada Üzeyir bəy hər dəfə fərqli qütblərlə
mübarizə aparır və qalib gəlməyə cəhd edir. Məhz bu hissədə də gərginlikdən
sonra yenidən işıqlı mövzu olan Üzeyir Hacıbəylinin lirik obrazı öz əksini tapır ki,
ardınca I mövzunun (A3) - (accelerando) yeni təfsiri əks olunur. Əsər bir növ
rondo formasına xas olan refren və epizodların əvəzlənməsi prinsipini xatırladır.
Cünki burada da A mövzusu və yeni mövzuların qarşı durması baş tutur və A
mövzu hər dəfə dairəvi şəkildə yenidən əvvəlki mövqeyinə qayıdır.
Burada eləcə də, bəstəkar tərəfindən yazılmış remarkalarda - “Solist
səhnənin hər hansı bir kənarına gedir”, “səhnənin kənarında ifa edir” cümlələri
qeyd edilmişdir. Sanki əsl dramaturji düyün burada öz təzahürünü tapır. Tədricən
solist gərgin bir ifada salonun mərkəzinə doğru gəlir və burada ifa edir. Bəstəkar
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solistin simasında Üzeyir Hacıbəylinin obrazını yaratmışdır. Tamaşa salonunun
mərkəzində duran solist – (Üzeyir bəy) lirik mövzu ilə sanki öz daxili aləmini
açıb göstərir. Remarkada qeyd edildiyi kimi daha sonra solist foyeyə çıxaraq
salonun qapısını açıq qoyur və kəskin şəkildə gərgin ifa nümayiş etdirir. Sanki o
öz mübarizəsini, etirazını “nadan” qüvvələrə qarşı gərgin mövzusunu (E mövzu)
bildirərək çıxıb gedir.

Bəstəkarın qeydinə görə, Üzeyir bəy nadanlığa qarşı öz nifrətini bildirərək
hər kəsdən uzaqlaşır. Məlumdur ki, solistin etiraz olaraq səhnədən uzaqlaşması ilk
dəfə İozef Haydının 1772-ci ildə yazdığı “Vida” simfoniyasında baş verir. Həmin
simfoniyada da sonda 2 skripkaçı qalır və onlarda səhnəni tərk edərək dirijoru tək
qoyurlar. Bundan sonra
bir çox bəstəkarlar bu yaradıcılıq üsulundan
yararlanmışdır. Sonradan Azərbaycan bəstəkarlarından Cəlal Abbasov, Fərəc
Qarayev eləcə də, Cavanşir Quliyev də bu tip fərqlilikləri əsərlərində
yaratmışdılar. Nəticədə dramaturji inkişaf, konfilikt və teatrallıq əsərdə daha mahir
şəkildə özünü biruzə verir.
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Əsər bir növ proqramlı simfoniyadır. Burada bəstəkar “Dastan” dedikdə
epikliyi və şəhrçiliyi nəzərdə tutur. Yəniki bəstəkar Ü.Hacıbəyli haqqında öz
təsəvvüründə dastan - əhvalatlar qoşur və bu barədə musiqinin dili ilə epik şəkildə
şəhr edir. Əsər mövzu baxımından Azərbaycan dastanları ilə əlaqəli deyil, lakin
məzmun cəhətdən, şəhrçilik, epizim nöqteyi nəzərdən dastan janrı ilə bağlıdır.
Əsərdə atonal musiqidi və hətta sonluqda simli alətlərin diviziyasında hər alət 1
notla yekun vurduğunu qeyd etməliyik. Bu element bir qədər bizə dodekafoniyani
xatırladır.
Əsərin məqam əsasını mi mayəli şur məqamı təşkil edir. Lakin əsərdəki
kiçik giriş hissə mayənin üst kvintasına si səsinə dəfələrlə istinad edir.
Qeyd edək ki, Cavanşir Quliyevin Üzeyir Hacıbəyliyə həsr etdiyi “Dastan”
simfoniyası Sərdar Fərəcovun Şah İsmayıl Xətainin 500 illik yubileyinə həsr etdiyi
“Xətai” simfoniya dastanı ilə də müəyyən qədər yaxındır.
Hər iki bəstəkar simfonik janra təhkiyəçilik elementləri gətirərək
simfoniyada yeni dramaturji təfəkkür formalaşdırırlar. Hər iki bəstəkar proqramlı
simfoniyalarında həm bəstəkar, həm də bir aşıq qismində sanki dastan danışır və
musiqinin dili ilə baş verən əhvalatları şəhr edirlər.
1. Hər iki əsər simfoniyadır
2. Proqramlıdır
3. Hər iki əsərdə simvolik obrazlara (S.Fərəcov “Şah İsmayıl Xətai”nin,
C.Quliyev “Üzeyir Hacıbəyli”nin obrazını yaratmışdır) yer verilib
4. Forma cəhətdən əsərlərdə ümumilikdə bir hissəlilik prinsipi ( S.
Fərəcovun simfoniyası 4 hissəli olsa da, əsər bir nəfəsə ifa olunur)
irəli sürülüb.
5. Azərbaycan məqamlarından geniş istifadə edilib
6. Dramaturji konfilikt yaradılıb
7. Müasir yazı texnikası, eləcə də atonal musiqiyə yer verilib
8. Hər iki əsər təzadlı mürəkkəb formadadır
9. Hər iki simfoniyada simvolik obrazlara qarşı dramaturji konflikt, “əks
qüvvələr” , “mənfi qüvvələr” tərəfindən mübarizə yaradılsa da,
qəhrəmanlar mənən yüksələrək qalib gəlirlər.
“Dastan” və “Xətai” simfoniya-dastan əsərlərinin eləcə də, fərqli cəhətləri də
var: Məsələn:
1. “Xətai” simfoniya-dastanı 1 hissə daxilində 4 hissədən ibarət əsərdir,
“Dastan” simfoniyası 1 hissə daxilində bir neçə epizodlardan ibarət
ümumilikdə 1 hissəli əsərdir.
2. “Xətai” simfoniya-dastanı bir başa dastanla mövzu və məzmun
cəhətdən bağlıdır. “Dastan” simfoniyası isə dastan janrı ilə məzmun
cəhətdən bağlıdır. Lakin simfoniyadakı bu ad daha çox rəmzi məna
daşıyır.
3. “Xətai” simfoniya-dastanı Böyük Simfonik Orkestr üçün yazılmış,
“Dastan” simfoniyası isə simli alətlər üçün yazılmışdır.
4. “Xətai” simfoniya-dastanında həm aşıq musiqisi, həm sufi-dərviş
musiqisi duyulur və Azərbaycan məqamlarından, muğamlarından
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geniş şəkildə istifadə olunur. “Dastan” simfoniyasında isə yalnız
Azərbaycan məqamlarının və muğamlarının
(eləcə də, xalq
rəqslərinin) kiçik intonasiyaları duyulur.
5. “Xətai” simfoniya-dastanı 1988-ci ildə, “Dastan” simfoniyasında isə
2006-cı ildə yazılmış və hər 2 simfoniya müxtəlif zamanlarda öz ifa
tarixini yaşamışdılar.
6. “Xətai” simfoniya-dastanı Sərdar Fərəcovun yaradıcılığının erkən
mərhələsində,
“Dastan” simfoniyası Cavanşir Quliyevin yetkin
yaradıcılıq mərhələsində yazılmışdır
7. “Xətai” simfoniya-dastanı simfonik musiqiyə gətirilən yeni bir
janrdir, “Dastan” simfoniyası isə simfonik musiqi janrına gətirilən
rəmzi addır.
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Умай Фараджева-Джаббарова
Симфония «Дастана» Джаваншира Гулиева
Резюме
Статья посвящена изучению симфонии «Дастан» Джаваншира
Гулиева. Автор статьи проводит сравнительный анализ симфонии «Дастан» с
жанром «дастан» из устного народного творчества. А именно, выявляются
сходные и отличительные черты, с точки зрения темы, содержания и формы.
Ключевые слова: Джаваншир Гулиев, дастан, симфония, ремарка,
тема, эпизм, драматический конфликт.

Humay Farajova –Jabbarova
A Brief Overview of the Symphony "Dastan" by Javanshir Guliyev
Summary
In the article the author gave historical information about the work and
provided some studies and comparative analyzes. The article shows interesting
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comparisons of the theme of the symphony "Dastan" in the oral folk literature
"Dastan", related to the theme, content and form.
Keywords: Javanshir Guliyev, dastan, symphony, remarks, theme,
epizm, dramatic conflict
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MİLLİ MUSİQİ ALƏTLƏRİNİN ELMİ-PRAKTIK ƏSASLARLA
TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROFESSOR S. KƏRİMİNİN ELMİ
FƏALİYYƏTİNİN BİR SAHƏSİ KİMİ

Xülasə: Məqalədə Xalq artisti, professor S.Кəriminin qədim musiqi alətlərinin
elmi-praktik əsaslarla təkminləşdirilməsində əldə etdiyi nəticələr təhlil olunur. Bu
kontekstdə tarın çanağında konstruktiv dəyişikliklər və kamançanın səs effektinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində apardığı işlər nəzərdən keçirilir.
Açar sözlər: səs effekti, çanağ, elmi-tədqiqat laboratoriyası, milli musiqi
alətləri, amplituda, kinetik və potensial enerji.
Professor S.Kəriminin tədqiqatlarının başlıca istiqamətlərindən biri də
qədim musiqi alətlərinin elmi-praktik əsaslarla təkmilləşdirilməsidir. Bu sahədə
görülən işlər elmi-nəzəri əhəmiyyəti ilə yanaşı, ifaçılıq və tədris üçün də əhəmiyyət
daşıyırlar. S.Kərimi milli musiqi alətlərimizin ifaçılıq imkanlarının nəzəri
göstəriciləri, riyazi üsullarla hesablanması, bu imkanların dəqiq elmlər vasitəsilə
daha da artırılması üzərində labarator eksperiment və tədqiqatlar apararaq bir sıra
maraqlı nəticələr əldə etmişdir. Bu sahədə görülən elmi-praktik yeniliklər və
onların uğurlu nəticələri elmi jurnallarda və mətbuatda dərc olunan məqalələrdə,
elmi konfrans məruzələrində öz əksini tapmışdır. Bu təkmilləşdirmə işləri
haqqında istər elmi ictimaiyyət, istər musiqi ictimaiyyəti, istərsə də pedaqoji
kollektivlər məlumatlandırılmışdır.
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Bildiyimiz kimi, Azərbaycan xalqının qədim və orta əsrlər musiqi tarixində
çoxlu sayda musiqi alətləri mövcud olmuşdur. Simli, zərbli, nəfəs və özənsəsli
musiqi alətləri qrupuna daxil olan onlarla çalğı alətimiz fərqli quruluşu, hazırlanma
materialı, səsoyatma mənbəyi, tembri, köklənməsi, səs düzümü, diapazonu, texniki
və bədii imkanları baxımından bir-birindən fərqlənmişdir. Onlar folklorda, peşəkar
musiqidə, mərasimlərdə, saray musiqi məclislərində ifa olunmuşlar. Qədim və orta
əsrlərdə Azərbaycan ifaçılıq sənətində tətbiq olunan xalq çalğı alətlərimiz ifaçılığın
inkişafında, yeni repertuarın yaranmasında, janrların təkamülündə, ictimaiyyətin
bədii-estetik tələbatlarının inkişaf etməsində mühüm rol oynamışlar. Lakin musiqi
ifaçılığının, elmlərin və musiqi zövqünün inkişafı nəticəsində bu alətlər də bəzi
dəyişikliklərə məruz qalmış, bəziləri unudulmuş və bəziləridə təkmilləşdirilərək
ifaçılıq praktikasında yaşamışdır.
Musiqi alətlərini təkmilləşdirmə sırf elmi-praktik prosesdir. Bu proses
dünyanın əksər ölkələrində həyata keçirilmişdir. Unutmaq olmaz ki, alətlərin
üzərində hər təkmilləşmə, hər eksperiment heç də həmişə ifaçılıq praktikasında öz
təsdiqini tapa bilmir. Bu baxımdan, xalq çalğı alətləri yalnız ifaçılardan deyil, alət
ustalarından da, onların üzərində təkmilləşdirmə işləri aparan mütəxəssislərdən də
həssas və məsuliyyətli münasibət tələb edir. Ümumiyyətlə, alətlərin hazırlanması
kimi, onların bərpa olunması və təkmilləşdirilməsi də elmi-tədqiqat xarakterli bir
işdir. Bu işdə xüsusilə fizika, riyaziyyat və akustika elmlərindən ciddi bir şəkildə
istifadə olunur. Ehtiyatsız, dəqiq ölçülməmiş hər hansı əməliyyat sonda
uğursuzluqla nəticələnə bilir.
Müasir dövrdə Azərbaycanın qədim xalq çalğı alətlərinin
təkmilləşdirilməsi olduqca aktual bir məsələdir. Milli musiqi irsimizin, çoxəsrlik
musiqi-ifaçılıq sənətimizin qiymətli yadigarları olan qədim çalğı alətlərimiz bu gün
böyük salonlarda, orkestrlərdə, müsabiqələrdə daha effektli səslənməli, müasir
musiqi-estetik
tələblərə,
ifaçılığın
və
təhsilin
inkişaf
səviyyəsinə
uyğunlaşdırılmalıdır. Digər tərəfdən, xalq çalğı alətlərinin təbii materiallardan
hazırlanması iqlimin dəyişməsi, konsert salonlarında və televiziya studiyalarında
gur işıqların verilməsi nəticəsində səslənmə problemi ilə üzləşirlər. Bütün bu kimi
problemləri həll etmək məqsədi ilə, Azərbaycan Milli Konservatoriyasında “Milli
musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi” elmi laboratoriyası yaradılmışdır.
Laboratoriya yarandığı vaxtdan bu günə qədər bir çox uğurlu lahiyələrə imza atmış,
yeni təkmilləşdirmə işlərinin nəticələrinə dair təqdimat mərasimləri və elmi-praktik
konfranslar keçirilmişdir. Qeyd edək ki, XX əsrin 70-ci illərindən etibarən qədim
alətlərin bərpası sahəsində Xalq artisti, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor
Məcnun Kərim böyük əmək sərf etmişdir. Onun vacib işləri Ü.Hacıbəyli adına
BMA-nın “Qədim alətlərin bərpası və təkmilləşdirilməsi” elmi laboratoriyasında öz
davamını tapmışdır. Bununla belə, Azərbaycan Milli Konservatoriyası da elmi
təkmilləşmə işlərinə öz dəyərli töhfələrini vermişdir. Məsələn, 1990-cı illərdə
M.Kərim tərəfindən bərpa olunan çəng aləti sonradan AMK-nın elmi
laboratoriyasında bir daha təkmilləşdirilərək ifaçılıq praktikası üçün yararlı
vəziyyətə gətirilmişdir.
Hal-hazırda Azərbaycan Milli Konservatoriyasının “Milli musiqi
alətlərinin təkmilləşdirilməsi” elm-tədqiqat laboratoriyasında çoxəslrik tarixə malik
106

xalq çalğı alətlərimizin elmi-nəzəri əsaslarla təkmilləşdirilməsi uğurla davam
etdirilir. Bu işin həyata keçməsində laboratoriyanın rəhbəri Məmmədəli
Məmmədovun rolu olduqca böyükdür. Qeyd edək ki, qədim milli alətlərimizin
təkmilləşdirmə işləri bilavasitə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru,
professor S,Kəriminin elmi rəhbərliyi və iştirakı ilə aparılır. S.Kərimi bəzi alətlərin
müasir ifaçılıq praktikası üçün təkmilləşdirməsində yaxından iştirak etmiş, uğurlu
nəticələrin həmmüəllifi olmuşdur. Onların üzərində dayanaq.
Təcrübə təsdiq edir ki, milli alətlərin təkmilləşdirilməsi texniki elmlərin
tətbiqi ilə baş tutur. Lakin bu işdə texniki elmlər necə və hansı qaydalarla tətbiq
olunur? Professor Siyavuş Kəriminin elmi labaratoriyanın müdiri Məmmədəli
Məmmədovla birgə yazdığı “Musiqi alətlərimizin təkmilləşdirilməsində texniki
elmlərdən istifadə qaydaları” adlı elmi məqalə məhz bu problemə həsr
edilmişdir.[6]. Bu milli alətlərimizin təkmilləşdirilməsinə dair əhəmiyyətli bir
məqalədər. Yəni məqalədə təkmilləşdirmə işinin əsas “qızıl qaydaları” aşkar
olunmuş və tövsiyə edilmişdir. Məqalənin məzmununa amplituda, rəqs periodu,
rəqs tezliyi, kinetik və potensial enerji kimi açar sözləri aiddir.
Məqalə giriş səciyyəli fikirlərlə başlayır. Burada milli musiqi alətinin
təkmilləşməsində texniki elmlərin tətbiqinə dair maraqlı mülahizələr irəili sürülür:
“Azərbaycan milli musiqi alətlərinin təkmilləşməsi ilə bağlı problemləri həll
etməkdən ötrü fizika, həndəsə, sapramat və başqa texniki elmlərdən məlumatlı
olmaq lazımdır.
Bu məqsədlə musiqi alətində baş verən fiziki-materialların müqaviməti,
həndəsi proseslərlə tanış olacaq və onları xararterizə edən kəmiyyətləri
öyrənəcəyik.” [6, 12].
Müəlliflər tar alətinin simlərində çalınan zaman əmələ gələn titrəyişin –
simlərin rəqsinin fiziki qanunauyğunluğunu
araşdırır, sönməyən rəqslərin
potensial, kinetik və harmonik enerjisi arasında dəyişmənin mexanizmini aşkar
edirlər: “Tarın siminə mizrabla vurduğumuz zaman titrəyiş əmələ gəlir. Bu titrəyişə
simlərin rəqsi deyilir. Rəqslər sönən və sönməyən olurlar. Sönməyən rəqslərə
harmonik rəqslər deyilir”.
Məqalədə əyani sxemlər vasitəsilə rəqsin amplitudası, rəqs periodu, rəqs
tezliyi, uzunluq və tezlik arasında tərs mütənasiblik kimi məsələlər təhlil olunur.
Simin titrəməsindən əmələ gələn səs dalğalarını, onların yayılma tezliyini
araşdıran müəlliflər müxtəlif təbii mühitlərdə (hava, su, qurğuşun, mis, ağac, şüşə,
aliminium, polad) səsin yaılma sürətini sxemlərlə göstərirlər.
Məqalədə ən maraqlı nəticələrdən biri də musiqidəki oktavalar üzrə səs
dalğalarının ölçülərinin araşdırılmasıdır. Müəlliflər cədvəli təqdim edəndən sonra,
simlərin uzunluğu və registrlər nəzərə alınmaqla bu qənaətə gəlirlər: “Verilən
cədvələ görə əgər subkontur oktavanın “do” notunda rəqs tezliyi 16.352 Hs-dirsə,
konturoktavanın həmin kökündə rəqs tezliyi 2 dəfə artıq (32.703 Hs) olacaqdır.
Beləliklə, hər oktavanın eyniadlı notu özündən sonrakı oktavanın eyniadlı
notundan 2 dəfə artıq rəqs tezliyinə malikdir.
Məqalənin sonunda laboratoriyada aparılan eksperimentlərə aydınlıq
gətirilir və gələcəkdə qədim santur alətinin bəpra olunacağına dair anons verilir:
“Labaratoriyamızda yüzlərlə belə eksperimentlər aparılıb və böyük dəqiqliklə
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səsləri almışıq. Bu metod çox dəqiq və çox sadə prinsiplərə əsaslanır. Bütün elmi
uğurlar sonda praktikaya söykənir. Praktikada özünü doğruldan elmi iş həyata
vəsiqəsini almış olur. Əldə etdiyimiz əmsalları tətbiq etməklə səslərin müstəvi
üzərinə düzülməsini böyük dəqiqliklə əldə etmiş olarıq. Səslərin müstəvi üzərinə
keçirilməsini həyata keçirmək üçün hal-hazırda labaratoriyada Azərbaycan milli
santuru üzərində işlər gedir. Məqsəd 3 oktava diapazonunda xromatik santuru əldə
etməkdir. Yuxarıda apardığımız elmi-tədqiqat işlərini rəhbər tutaraq ondan milli
musiqi alətlərimizdə təkmilləşdirmədə və yeni musiqi alətlərinin yaranmasında
istifadə etmək olar”. [6, 18].
Professor Siyavuş Kəriminin milli alətlər üzərində apardığı elmi-praktik
təkmilləşdirmə işlərinin bir obyekti də qədim tar aləti olmuşdur. O, M.Məmmədov
və görkəmli tar ifaçısı və pedaqoqu, xalq artisti, professor Ağasəlim Abdullayev ilə
birlikdə “Tar çanağında konstruktiv dəyişikliklər etməklə səs effektinin
yaxşılaşdırılması” adlı məqaləsini yazmışdır. [2]. Məqalənin konstruksiya, effektiv
səslənmə, alətin köklənməsi kimi açar sözləri vardır. Məqalə tar aləti haqqında
ümumi səciyyəli məlumatla başlayır. Məqalədə tarın çanaq hissəsində aparılan
konstruktiv dəyişiklikdən bəhs olunur. Müəlliflər məqalədə qarşıya qoyulan
məqsədi belə açıqlayırlar: “Bu məqalədə biz tar çanağında konstruktiv dəyişikləri
və bu dəyişiklərin səs effektinin yaxşılaşdırılmasına təsir mexanizmini
araşdıracayıq”.[2, 62].
Məlumdur ki, tar alətinin çanağı böyük çanaq və kiçik çanaq olmaqla iki
hissədən ibarətdir. Lakin çanaqda tarın quruluşuna aid çox mühüm hissələr də
yerləşir. Məsələn, çanağın daxilində “iç qol” adlı dayaq hissəsi olur. Alətin
çanağına dəri çəkilir və üzərində xərək yerləşir. Simlər kəllədəki aşıxlara bənd
edilərək, qol üzərindən çanağa, çanaq üzərindəki xərəkdən keçməklə kiçik xərəyə
bağlanılır. Alətin tutulmasında, çalınmasında və səslənməsində çanaq mühüm rol
oynayır. Bundan başqa, tarda çanaq vasitəsilə müəyyən çalğı üsulları tətbiq olunur
ki, bu da səslənməyə təsir edən müəyyən effekt yaradır. Bəs müəlliflər tərəfindən
tar alətinin çanağında hansı konstruktiv dəyişikliklər edilir, hansı yeni təkliflər irəli
sürülür? Bu məsələ məqalədə elmi-nəzəri baxımdan öz həllini tapmışdır. Belə ki,
məqalə müəllifləri etnoorqanologiyada tətbiq olunan riyazi, fiziki və akustik ölçmə
metodlarını tar alətinin çanağı üzərində tətbiq etmişlər.
Nəticə görkəmli ifaçılar və bəzi təcrübəli tar müəllimləri tərəfindən müsbət
rəylərlə qarşılanmışdır: “Əldə edilən bu nəticələri ifaçı ekspertlər tərəfindən ifa
edilmiş və yüksək fikir söyləmişlər. Tarda əldə edilən ən önəmli məsələlərdən biri
də səsötürücünün yerini sağa və sola iç qol üzərində hərəkət etdirməklə səs
tembirini dəyişmək olur. Hazırlanmış tarlar professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru Vaqif Əbdülqasımov, tarzən, professor Ağasəlim Abdullayev, dosent İlqar
Əliyev, Əməkdar atristlər Ələkbər Ələkbərov, Valeh Rəhimov, Mahmud Əliyev
tərəfindən ifa edilmiş və çox yüksək rəy söyləmişlər. Onlar tarların bu konstruksiya
ilə istehsal olmasını təklif etmişlər. Siyavuş Kərimi, Məmmədəli Məmmədov və
tanınmış kamança müəllimi və ifaçısı, xalq artisti Fəxrəddin Dadaşov ilə birlikrə
“Kamancada səs effektinin yaxşılaşdırılması” adlı elmi məqalə yazmışdır. [3].
2017-ci ildə Azərbaycan kamança alətinin UNESCO-nun Reprezentativ İrs
siyahısına daxil olunması, qədim Azərbaycan milli musiqi aləti kimi tanınması və
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bəşəriyyətin mədəniyyət irsi kimi qorunması haqqında qərar bütün Azərbaycan
xalqı tərəfindən sevinclə və rəğbətlə qarşılandı.
Məlumdur ki, kamança Azərbaycanın çoxəsrlik xalq çalğı alətidir.
Kamança əsrlər boyu təkmilləşərək, simlərinin sayına, ifa qaydalarına, tətbiq
olunmasına, quruluşuna görə müxtəlif dəyişikliyinə məruz qalmış, zaman-zaman
daha da inkişaf etmişdir. Azərbaycan peşəkar ifaçılıq sənətində kamança aləti
aparıcı yer tutan kamanlı-simli alətlərdən biri olmuşdur. Lakin Azərbaycan Milli
Konservatoriyasının fəaliyyətə başlaması nəticəsində, milli alətlərin tədirisində və
ifaçılığında yeni mərhələ başlamışdır. Belə ki, milli alətlərimizin tədrisi ifaçılıq və
tədrisin müasir innovativ metodları və yeni elmi-metodik əsasları ilə həyata
keçirilmişdir. Bu məqsədlə, “Milli alətlərin təkmilləşdirilməsi” labaratoriyasında
qədim ənənəvi alətlərimizin səs effektlərinin və səslənmə imkanlarının daha da
yaxşılaşdırılması, daha keyfiyətli səslənməyə nail olunması istiqamətində elmipraktik araşdırmalar aparılmışdır. Əsas məqsəd tədrislə yanaşı, alətin ifaçılıqda
səslənmə imkanlarının da müasir akustik tələblərə cavab verməsilə bağlı olmuşdur.
S.Kəriminin həmmüəllif olduğu məqalədə də kamança alətinə məhz bu
aspektdə yanaşılmışdır. Müəlliflər məqaləyə dartı qüvvəsi, sıxılma, əyilmə, kiplik
kimi açar sözləri seçmişlər. Məqalədə alət haqqında giriş səciyyəli qısa arayış
verilir:
«Kamançada səs effektini yaxşılaşdırmaq təmiz və stabil səsi əldə etmək
məqsədilə laboratoriyada bir sıra elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır:
- Şişdə yaranan pərakəndə mexaniki dalğaların tənzimlənməsi;
- Xərəyə düşən basqı qüvvələrinin simlər vasitəsi ilə balanslaşdırılması;
- Kamança qolunun diametrinin (kəllədən çanaq istiqamətində) böyüməsi
(3,2-3,5 mm)»[3, 79]. Kamançanın üz dərisinin qalınlığı stabil olmadığından
xərəyin S və S1 sahələrinin konkret kvadratını hesablamaq mümkün olmur. Bu
səbədən kamançaya xərəyi seçim yolu ilə əldə etmək lazımdır. Kamança
aşıxlarının kökdən düşməsi üçün biz bir sıra məqalələrimizdə məlumat vermişik.
Konstruktiv dəyişikliklər etdiyimiz bu alətdə həmin aşıxlardan istifadə etdik.” [3,
80]. Nəhayət, bu təkmilləşirmə işinin müsbət nəticəsi olmuşdur. “Kamançada
tətbiq olunan bu konstruktiv dəyişikliklər nəticəsində kamançada stabil və təmiz
səsin əldə olunmasına gətirib çıxartmışdır. Bu konstruksiyada bir neçə kamança
hazırlanmış və hər birində yüksək nəticə də əldə edilmişdir. İfaçı-ekspert qismində
aləti Əməkdar artist Munis Şərifov, Səid Rüstəmov adına xalq çalğı alətləri
orkestrinin solisti Salman Əliyev, xalq artisti, professor Fəxrəddin Dadaşov və
başqaları ifa edərək müsbət rəy bildirmişlər”. [3, 80-81].
Qeyd edək ki, S.Kəriminin axtarışlarının nəticəsi olaraq “Qarabağ kamanı”
adlı yeni musiqi aləti hazırlanmışdır. Bu alətin müəllifinin S.Kərimi və
M.Məmmədov olması artıq müəlliflik hüququ səviyyəsində tanınmışdır. [3].
Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsinə və ifaçılıq sənətində bərpa
olunmasına müasir Azərbaycan musiqi elminin və ifaçılıq sənətinin birgə vəzifəsi
kimi yanaşan S.Kərimi bir rektor kimi Azərbaycan Milli Konservatoriyasında
elmi-praktik əsaslarla qədim cəng alətinin təkmilləşdirilməsinə, balabanın bas,
pikkolo, tenor növlərinin hazırlanmasına, dördbucaqlı balaban layihəsinin
işlənilməsinə, zurna alətləri üzərində təkmilləşmə işlərinin aparılmasına nail
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olmuşdur. Bu görülən işlər aşağıdakı elmi məqalələrdə öz əksini tapmışdır:
“Dördbucaq formalı balabanın layihəsi” [4], “Zurna musiqi alətində təkmilləşdirmə
işi” [5], “Təkmilləşmiş çəng” [7], “Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi”
elmi laboratoriyasının 10 ildə keçdiyi yola baxış” [8]. S.Kəriminin də yaxından
iştirak etdiyi bu elmi bərpa və təkmilləşdirmə işləri bütövlükdə Azərbaycan
orqanologiya elminin, musiqi təhsilinin və müasir ifaçılıq sənətinin mühüm
nailiyyətlərindən hesab olunur.
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Усовершенствование национальных музыкальных инструментов,
как одна из направлений научно-практической деятельности
профессора Сиявуша Керими
Резюме
В статье анализируются результаты усовершенствования старинных
азербайджанских музыкальных инструментов, на примере научнопрактической деятельности профессора Сиявуша Керими. Автор особо
отмечает колоссальную работу, проделанную профессором С.Керими в деле
усовершенствования тара и кяманчи. А именно, описывается работа по
конструктивному усовершенствованию корпуса азербайджанского тара и
улучшению звукового эффекта кяманчи.
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LEYTMOTİV SİSTEMİNİN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ
Xülasə: Təqdim olunmuş məqalə leytmotiv terminin izahına, bu terminin
musiqidə mövcud olan xatırlatma termini ilə müqayisəsinə həsr olunmuşdur. Bu
məqalədə məşhur rus və Qərbi Avropa bəstəkarlarının opera janrında istifadə
etdikləri leytmotiv sisteminin istifadə olunduğu operalardan nümunələr öz əskisi
tapmışdır.
Açar sözlər: termin, prinsip, leytmotiv, sistem, opera, R.Vaqner,
P.İ.Çaykovski.
Musiqidə adı çəkilən leytmotiv termini bədii ədəbiyyatda da geniş tətbiq
olunur və əsas mövzunun, mövcud əhval-ruhiyyənin, ədəbi-bədii əsərin əsas
ideoloji və emosional tonunun, əsas qəhrəmanın xarakterik xüsusiyyətinin
təkrarlanması kimi özünü biruzə verir.Təkrarlanma və ya dəyişmə prosesində
leytmotiv xüsusi ideoloji, simvolik və psixologi dərinlik əldə edir. Ədəbiyyatda
leytmotiv yazıçının yaradıcılığının əsas mövzusunun bütövlükdə tematik
elementlərin və ya ifadəli qrupların birləşməsinə əsaslanır. Leytmotiv hər hansı bir
frazanın, ideyanın, obrazın xarakterinə xas olan hansısa xüsusiyyətin ya eyni ilə və
yaxud da qismən dəyişilmiş şəkildə təkrarlanmasıdır. Ədəbiyyatda Marsel Prust,
Tomas Mann və digərlərinin yaradıcılığında istifadə olunmuşdur.
Leytmotiv termini geniş məna daşıyaraq hadisələrin gedişatı zəncirində əsas
əhəmiyyət kəsb edir.
Leytmotiv XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən balet və proqramlı
instrumental musiqidə də tətbiq olunmağa başlamışdır. Kompleks, sistem şəklində
112

Alman bəstəkarı R.Vaqner tərəfindən onun operalarında istifadə olunmağa
başlamışdır.
Leytmotiv sistemindən danışarkən R.Vaqnerin (1813-1883) adı yada düşən ilk
bəstəkardır. R.Vaqner opera islahatçısı kimi tarixdə iz qoymuş bəstəkar olmuşdur.
R.Vaqnerin opera islahatlarının həyata keçirilməsində ən mühüm addım onun
“Loenqrin” (1845-1850) operasında leytmotiv sisteminin inkişaf etmiş sistem
olması olmuşdur. Operada mövcud olan leytmotivlər sistemli şəkildə bir-biri ilə
əlaqəli verilmişdir. Leytmotivlərin əksəriyyəti operanın baş qəhrəmanı Loenqrin
obrazı ilə əlaqəlidir.
Musiqi elmində musiqinin məzmununun aşkarlanması, başqa sözlə
məzmunun tətbiqi problemlərinin öyrənilməsinə diqqət yetirilir. Musiqi
semantikası, musiqi məzmununun təşkili, etimologiyası, musiqi alətləri, bədii
nüfuz prinsipləri bir çox rus musiqişünaslarının: B.Asafyev, İ.Barsova, V.Konen,
L.Mazel, E.Meduşevski, E.Nazainski, E.Ruçevski və s. elmi əsərlərində tətbiq
olunmuşdur. Leytmotiv və leytmotiv sisteminin problemlərinə bir çox tanınmış rus
musiqişünasları öz məqalələrində, monoqrafiyalarında, dissertasiya işlərində
toxunmuşlar. Nəzəri və tarixi məlumatların bu mövzuda çoxluğuna baxmayaraq
leytmotiv və leytmotiv sistemi haqqında işlər yetərli dərəcədə deyildir. 1.Leytmotiv
problemlərinə həsr olunmuş geniş tərkibli əsər kimi “Musiqi sənəti” mövzusunda
Y.Eykert (7), M.Qaluşkonun “XIX əsrin II yarısında alman romantik operasında
leytmotivin musiqili-dramatik funksiyaları” adlı tədqiqatı (4) nümunə göstərə
bilərik. Müəllif bu işində leytmotiv termininin mənşəyi, müxtəlif işlərdə onun
şərhinin təhlilini vermişdir.
Bu araşdırma işində leytmotivin öyrənilməsində iki istiqamət öz əksini
tapmışdır:
1. leytmotivin semantikası və quruluşu istiqamətindən təhlili
2. struktur cəhətdən təhlili
Bu baxımdan M.Qaluşko leytmotivin tərifini verir və yuxarıda qeyd olunan
yanaşmaları birləşdirməyə çalışmışdır. Leytmotiv təkrarlanan musiqinin
təkrarlanmasında musiqi görüntüsünün formalaşması və transfarmasiyası,
intonasiya xüsusiyyətinə xidmət edən musiqi əsərinin tematik elementlərindən
biridir. Leytmotivin belə tərifi olduqca geniş və izahlıdır. Alman romantik
operasında leytmotivlərdən istifadə etmək şərtlərindən danışarkən yazıçı ZanteKolf tədqiqatlarına istinadən “xatırlatma” motivləri, həmçinin K.Vernerin operada
leytmotivin tədqiqi ilə bağlı əməyi xüsusi qeyd olunmalıdır.
Beləliklə, Vernerdən sonra M.Qaluşko “xatırlatma və leytmotivləri” birbirindən müstəqil və hətta ziddiyyətli anlayışlar hesab edir. Buna baxmayaraq bəzi
hallar mübahisələrə səbəb ola bilir. Xüsusilə də xatırlatma və leytmotiv
mahiyyətin təsviri, bu konsepsiyanın qarşılıqlı təsiri, onların fikir ayrılığı da belə
mövzulardandır. Məsələn: V.Protopopov M.Qlinkanın “İvan Susanin” operasına
aid tədqiqində qeyd edir ki, “Qlinka da xatırlatmanın qəbulundan başlayıb lakin bu
ənənələrlə məhdudlaşmırdı, operanın bütün görünüşlərini əhatə edən musiqinin
təkrar sistemini yaratdı və leytmotivlərin təməlini qoydu”. Belə bir suallar
meydana gəlir .
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1 . Leytmotiv və xatırlatmanın fərqi nədir ?
2. Bu iki bir-biri ilə əlaqəli hadisələri fərqləndirən hansı xüsusiyyətlər
mövcuddur ?
Bu suallara cavab verməzdən öncə leytmotiv və xatırlatmanın bəzi
xüsusiyyətlərinə nəzər salaq.
1. Xatırlatma və leytmotivin oxşar cəhətlərini müəyyənləşdirmək
2. Xatırlatma və leytmotivin tipologiyasını müəyyən etmək
3. Simfonik inkişaf kontekstində musiqi-dramatik xatırlatma və leytmotivin inkişaf
yollarını müəyyənləşdirmək
Təkrarlama - ilk növbədə musiqi qabiliyyətinin psixologiyasının
xüsusiyyətinə görə, zehni fəaliyyətin, insan düşüncəsinin vacib elementlərindən
biridir, inkişafda öz tendensiyalarına malikdir
- Xatırlatma və leytmotiv konseptual və dramatik hadisə kimi musiqi
sənətinin və musiqili teatrın inkişafında uzun və çox maraqlı tarixə
malikdir
- Xatırlatma və leytmotiv xüsusilə romantik dövr bəstəkarlarının əsərlərində
geniş yayılmışdır və musiqi təcrübəsində davamlı bir mövqe tutur
- Leytmotiv mövzunun daha aydın şəkildə qavranılmasına kömək ola bilir
- Leytmotivdə musiqinin təkrarı onun əvəzolunmaz atributudur
Bu sistemin hər bir fərdi vəziyyətində vəzifələrə əsasən fərqli şəkildə fəaliyyət
göstərdiyini düşünmək çox vacibdir. Musiqidə xatırlatma təkcə onun səslənmə
anında baş verən hadisə deyildir, bir dəfə mövcud hadisənin, hissin və nəticə olaraq
əsərin dramaturgiyasında müəyyən psixoloji vəziyyətin xatırlanmasıdır.
Xatırlatmanın iki növü var:
1. Repriza tipli xatırlatma. Xatırlatmanın bu növündə yəni əsərdə bir xatırlatma
vəziyyətində müəyyən bir motiv və ya mövzunun təkrarlanması baş verir
2. Reprizasız xatırlatma. Bu növdə bir qayda olaraq musiqi mətnlə, hadisələr,
qəhrəmanlar və s. xatırlanır, belə xatırlatma verilmiş əsərdə yalnız qəhrəmanların
xatirələrində xatırlanır.
Xatırlatmanın reprizalı tipində musiqinin dramatik funksiyaları aşağıdakı hissələrə
ayrılmışdır :
1. Obraz-emosional mahiyyət xatırlanır
Əsər boyu səslənmiş mövzunun dəqiq və ya qismən təkrarlanmasıni biz
İ.Qlinkanın “İvan Susanin” operasında IV səhnədə Sobininin ariyasında görə
bilərik.
2. Xatırlatmada təsdiq dedikdə isə ilk növbədə obraz-məzmunun dəyişilməsinə,
həmçinin musiqi vasitələrinin tərzinin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. R.Şumanın
“Şairin məhəbbəti” və “Qadının həyatı və sevgisi” vokal əsərlərində,
P.İ.Çaykovskinin “Qaratoxmaq qadın” operasında müşahidə olunur.
Leytmotiv sisteminin ümumi xarakteristikasından danışarkən rus opera
musiqisində öz üslubu ilə seçilən P.İ.Çaykovskinin (1840-1893) “Qaratoxmaq
qadın” operasında mövcud olan bəzi leytmotivlərə nəzər salaq.
Leytmotivdən danışarkən hər şeydən əvvəl ilk növbədə dramatik hərəkətin
obyekti olması, ikincisi isə onun inkişafı üçün zəruri olan şərtlərlərin
mövcudluğunun olması nəzərə çatdırılmalıdır. Beləliklə də, qəhrəmanların hər
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hansı bir emosional vəziyyətini şərh edən leytmotivlərə misal olaraq, Germanın 2
əsas leytmotivini qeyd edə bilərik. Bu iki leytmotiv - Germanın Liza haqqında
xəyalları və kartların sirlərini bilmək üçün olan leytmotivlər
bir-birinə çox
yaxındır.
Müəllifin dramatik düşüncəsinə görə birinci leytmotiv məhəbbətlə bağlıdırsa,
ikincisi əksinə ölümlə bağlıdır. German cəmiyyətdə ucalmaq, öz arzularını
reallaşdırmaq üçün özünə şərait yaradır, ikincisi hadisələrin gedişatından asılı
olaraq Liza ilə əlaqəsi sayəsində qrafiniyanın yataq otağına daxil olmaq imkanı
qazanır və ikinci ehtiras özlüyündə sona çatır. Karta olan ehtiras leytmotivləri
Lizanın xəyallarının leytmotivlərinin dəyişməsindən yaranmışdır.
Operanın simfonik inkişafında leytmotivlər və leyttemalar çox vacib rol
oynayır. Onlar dramın əsas ideyasını ifadə edirlər. İlk növbədə Germanın
qrafinyanın təsviri ilə bağlı leytmotiv olüm simvolu olan 3 kartın simvoluna
çevrilir. Bu ardıcıllıq struktur cəhətdən 3 hissədən ibarətdir.
Leytmotiv sekvensiya həmişə orkestrdə keçir, öz təbiəti instrumentaldır.
Tomskinin balladasında vokal partiya, ilk dəfə leyt obraz kimi verilmişdir.
II leytmotivi fraza kimi adlandırmaq olar.
Tomskinin balladasında “Üç kart, üç kart, üç kart” leytmotivi leytmotiv
ardıcıllığı təşkil edir. Bu leytmotiv Germanın “Mən onun adını bilmirəm”
mövzusuna çox oxşardır. Demək olar ki, hər iki mövzu bir-birindən yaranır.
Leytmotiv əhəmiyyəti kəsb edən məhəbbət mövzusu ilk şəkildə saxlanılır, hansı
ki, gələcəkdə 3 kartın mövzusunda əsas rol oynayacaq. Operanın III və IV
şəklində Germanın düşüncələrinin musiqili xarakteristikasında çox vacib rol
oynayır. Məhəbbət mövzusu ilə gizli bir sirr mövzusunun bənzərliyi German
xarakterinin psixoloji məzmununun mürəkkəbliyi nəzərə alınmaqla düşünülmüş
şəkildə yaradılmışdır. Lizaya olan məhəbbəti, kartların sirlərini öyrənmək onun
arzusuna çevrilmişdir.
Operanın ən parlaq obrazı Germanın “Qoy ölüm, sənə xeyir dua verirə”
leytmotivi verilmişdir. Operada leyttemalar kontralı intonasiya sahələrinin inkişaf
mənbəyidir. İlk 2 leytmotiv qaranlıq dünya ilə əlaqəli tematik mənbəyi, üçüncü
leytmotiv parlaq sevgi mənbəyinin yaranmasına xidmət edir. Onlar həmçinin
Germanın daxili hisslərinin açılmasına xidmət edirlər.
3. Xatırlatma imtina.
Belə müstəsna xatırlatma hallarına nümunə olaraq, Bethovenin IX simfoniyasının
girişində rast gəlinir ki, burada ilk üç hissənin mövzusu geri qaytarılır və inkar
edilir.
Xatırlatma və repriz təbiət və musiqinin təzahürü ilə bağlıdır.
Leytmotiv hərəkətlə sinxronlaşan bir hadisə, xatırlatma isə keçmişin bir xatirəsidir.
Bununla əlaqədar olaraq, xatırlatma və leytmotivin dramaturji funksiyaları
fərqlidir.
- Belə əlaqəyə nümunə leytmotivin xatırlatma funksiyasını yerinə yetirmək
qabiliyyətidir. Belə bir leytmotivə misal olaraq A.Verdinin “Traviata”
operasında III mövzusu ola bilər. (Violettanın Jermanın məktubunu oxuduğu
zaman və operanın finalında səslənən sevgi mövzusu) ;
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Digər hal hansı ki, xatırlatma leytmotiv ola bilir. B.Musorqskinin “Boris
Qodunov” operası. Bəzi məqamlarda Çar Dmitrinin mövzusu, Pimenin
hekayəsi, Borisin işgəncə mövzusu
Leytmotiv ilk növbədə məzmunu müəyyənləşdirən üsuldur.Obraz-məzmuna
əsaslanaraq xarakterik leytmotivlərin aşağıdakı növləri mövcuddur:
1. Xarakterlərin leytmotivləri;
2. Müxtəlif təbiət hadisələrinin leytmotivləri;
3. Fantastik obrazların leytmotivləri;
4. Simvolların, əşyaların leytmotivləri;
5. Mübahisəli, fəlsəfi düşüncələrin leytmotivləri (lakin hər hansı bir mövzu ilə
əlaqələndirilmir) nibelunqun üzüyündə tale leytmotivi;
6. Qəhrəmanların psixoloji vəziyyətlərinin leytmotivləri.
Bəzən leytmotivlərə çox əhəmiyətli süjet əhəmiyyəti verilir. Leytmotivlər
operada mənanı daha da dərinləşdirməyə imkan verir. Məzmunundan asılı olaraq
leytmotivlər bütövlükdə dramaturgiyanın inkişafına təsir göstərir.
Leytmotiv sisteminə Azərbaycanın klassik bəstəkarı, həmçinin librettoçusu
Əfrasiyab Bədəlbəy oğlu Bədəlbəylinin müəllifi olduğu “Söyüdlər ağlamaz”
operasında nəzər salaq.
“Söyüdlər ağlamaz” operasının klavirin və partiturasının dəqiq təhlili zamanı
operada bir neçə leytmotivin olduğu aydın şəkildə nəzərə çarpır. Bəstəkar operanın
ideya məzmunun açılmasında və bilavasitə musiqi ilə süjetin tematik bağlılığı
göstərmək üçün leytmotiv prinsipini sistemindən istifadə etmişdir.
Operada mövcud olan leytmotiv sistemindən danışarkən leytmotivləri
qəhrəmanların portret xarakteristikasına uyğun olaraq qruplaşdıra bilərik:
1. Operadakı əsas obrazların leytmotivləri (Vüqar, Jalə, Murad, Əziz, Xəyalın
leytmotivi)
2. Operada mövcud olan personajların emosional hisslərinin (Məsələn: sevgi,
nifrət, qisqanclıq, vətənpərvərlik və s.) leytmotivləri
“Söyüdlər ağlamaz” operasının Giriş hissəsində Əfrasiyab Bədəlbəylinin
“Bayatı Şiraz” muğamı vasitəsilə təqdim etdiyi leytmotiv vətənpərvərlik milli
ideologiyasının təcəssümü kimi tamaşaçında operanın qəhrəmani, mübariz əhvalruhiyyəsi ilə tanışlıq üçün zəmin yaratmışdır. “Bayatı Şiraz” muğamı operanın
əsas qəhrəmanı olan vətənpərvər, mərd, qorxmaz hərbiçi Vüqarın leytmotivinə
çevrilmişdir. Burada “Bayatı Şiraz” muğamı qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik milli
ideyası kimi verilmişdir. (Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi Polad Bülbül
oğlunun “Dədə Qorqud” dastanının motivləri əsasında yazdığı “Eşq və ölüm”
baleti .
Vüqarın digər “Bayatı Şiraz” muğamına əsaslanan daha iki leytmotivi onun
operanın I pərdəsində monoloqunun girişində instrumental və orta hissəsində
vokal partiyada “Qoy var olsun!” sözləri ilə başlayan mövzusunda verilmişdir).
.
Əfrasiyab Bədəlbəylinin bu ideyasından daha sonralar digər Azərbaycan
bəstəkarları da öz yaradıcılıqlarında müxtəlif janrlı əsərlərində bəhrələnmişlər.
Vüqarın “Bayatı Şiraz” muğamına əsaslanan vətənpərvərlik leytmotivi operanın
II pərdəsində bir daha səslənir. Vüqarın atası Muradla olan səhnəsində orkestr
partiyasının verilmiş bu leytmotiv simvolik məna daşıyaraq opera
116
-

dramaturgiyasının inkişafımda böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, operanın
librettosundan aydın olur ki, son döyüşə gedərkən Vüqar öz davamçısının ondan
sonra Vətəni qoruyacaq bir oğlunun olmasını yadına salır. Bu səhnədə atası nəvəsi
olacağı xəbərini oğlu Vüqara çatdırır və onu təbrik edir.
Onu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Vüqarın vətənpərvərlik leytmotivi
operada xatırlatma kimi də verilmişdir. Operanın III pərdəsində Vüqarın anası
Xəyal xanım öz oğlanlarını yada salan zaman məhz Vüqarı düşünəndə “Bayatı
Şiraz” muğam intonasiyaları eşidilir.
“Söyüdlər ağlamaz” operasının digər qəhrəmandan biri də Vüqar və Əzizin anası
Xəyal xanımın da operada leytmotivlərinin olduğunu qeyd etmək lazımdır. Bu
obrazla biz daha ətraflı onun Ana balladası vasitəsilə tanış oluruq. Əfrasiyab
Bədəlbəyli Xəyal xanımın və onun keçmiş həyat yoldaşı Muradın obrazməzmunun açılmasında ballada janrına müraciət etmişdir.
Xəyalın Ana balladasında onun I mövzusu, daha sonra II mövzusu, operanın
sonuncu səhnəsində isə I mövzusu leytmotiv kimi verilmişdir. III pərdədə səslənən
Ana Balladasında Xəyal dərviş və ananın rəvayətini yadına salır. Dərviş anadan
onun oğlanları, onların hamısının vətənə sadiq olub olmamaqlarını xəbər alır. Bu
zaman Bayatı –Şiraz muğamına əsaslanan oğlu Vüqarın leytmotivinin xəyal kimi
anasını yadına düşməsi onun öz oğullarını yada salaraq bir növü onlara qarşı
Xəyal xanımın gözünü açılması kimi qiymətləndirilər. Məhz bu səhnədən sonra o
digər oğlu Əzizi xalqa təslim edir. 3 dəfə təkrarlanan popevka oxuma tərzində
verilən Xəyal xanımın leytmotivini “vicdan əzabı” leytmotivi kimi adlandırmaq
olar.
Həmçinin operanın sonuncu yəni III pərdəsində Xəyal xanımın evində Vüqarın
fəxri fərman alması münasibəti ilə onu təbrik etməyə gələnlərin arasında gəlini
Jalənin onunla duet səhnəsində Vüqarın leytmotivi xatırlatma kimi verilmişdir.
“Söyüdlər ağlamaz” operasında mövcud olan personajların emosional
hisslərinin (Məsələn: sevgi, nifrət, qisqanclıq, vətənpərvərlik
və s.)
leytmotivlərindən digəri də Vüqarın sevgilisi Jalə ilə bağlı olan məhəbbət
leytmotividir.
I pərdənin II şəklində “Söyüdlər ağlamaz” ariyasında Vüqar və Jalənin duet
səhnəsində onların məhəbbət mövzusu leytmotivi verilmişdir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Vüqar və Jalənin məhəbbət leytmotivindən başqa
operda verilmiş balet və Vüqarın monoloqunda I pərdədə və II pərdədə Vüqarın
cəbhə mahnısında səslənən vals ritmləri sevgililərin leyt janrına çevrilmişdir.
Vüqar və Jalənin məhəbbət leytmotivi növbəti dəfə operanın II pərdəsində Vüqar
və atası Muradın səhnəsində xatırlatma şəklində verilmişdir. Bu səhnədə Vüqar
həyat yoldaşı Jalədən məktub almışdır, Murad oğlunu ata olacağı münasibəti ilə
təbrik edir.
Opera ilk dəfə 1971 –ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet
Teatrında səhnəyə qoyulmuşdur.
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Лейла Джумаева
Основные принципы системы лейтмотивов
Резюме
Представленная статья посвящена раскрытию термина лейтмотив, как
основной смыловой единицы - «напоминания» в музыке. В статье содержатся
примеры использования системы лейтмотивов в оперном жанре в творчестве
известных русских и западноевропейских композиторов.
Ключевые слова: термин, принцип, лейтмотив, система, oпера, Р.Вагнер,
П.Чайковский.
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symbol unit - "reminder" in music. Article contains examples use of system of
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SEGAH MƏQAMINA ƏSASLANAN
XALQ RƏQSLƏRİNDƏ QADIN OBRAZININ BƏDİİ TƏCƏSSÜMÜ
Xülasə: Xalq musiqisinin qədim və zəngin janrı olan rəqslərimiz mövzu və
xarakter baxımdan çox rəngarəngdir. Bir çox rəqslərimizin musiqisi məhz qadın
obrazının təcəssümü kimi diqqəti cəlb edir. Məhz məqalədə də qadın obrazını
səciyyələndirən xalq rəqs nümunələrinin təhlili öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: segah məqamı, xalq rəqsləri, qadın obrazı, bədii ifadə
Xalq musiqisinin qədim və zəngin janrı olan rəqslərimiz mövzu xarakter
baxımdan çox rəngarəngdir. Xalq mahnılarında olduğu kimi, xalq rəqslərinin
məzmununda və süjetində də xalqın əməyi, məişəti, vətənpərvərliyi, qəhrəmanlığı,
mərdlik xarakteri, gözəllik duyumu, sevgisi musiqi və xoreoqrafiya vasitəsilə ifadə
olunur. Qadın obrazlarına gəlincə, xalq rəqs musiqisində də bu obraz və onun
çalarları geniş ifadəsini tapmışdır. Bir çox rəqslərimizin musiqisi məhz qadın
obrazının təcəssümü kimi diqqəti cəlb edir.
Xalq rəqs musiqisinin görkəmli tədqiqatçısı, musiqişünas-alim Bayram
Hüseynlinin təsnifatında rəqslər ifaçılıq xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif növlərə
bölünürlər ki, bu bölgüdə qadın rəqsləri da vardır: “Azərbaycan xalq rəqsləri
musiqi müşayiətindən asılı olmayaraq ifaçıların cinsinə və sayına görə və bundan
asılı olaraq, rəqs melodiyalarının tempinə görə müxtəlif növlərə, qruplara bölünür.
Xalq rəqsləri rəqqasların cinsindən asılı olaraq, iki qrupa bölünür: kişi
rəqsləri, qadın rəqsləri.
Qadınlar tərəfindən ifa olunan rəqslər: qoca və gənc qadınların rəqslərinə;
ağır və mülayim qadın rəqslərinə; fərdi, qoşa və dəstə halında ifa edilən rəqslərə
bölünürlər. “Fərdi rəqslərə kişi və qadınların tək rəqs etməsi aiddir” [4; s.69].
Xalq rəqslərinin ifaçıların həm cinsi, həm say tərkibinə, həm də tempinə
görə bölgüsündə qadın rəqsləri geniş yer tutur. Bu rəqslər ümumilikdə xalq rəqs
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sənətimizi janr, ifaçılıq, mövzu, melodik və xoreoqrafik üslub baxımından
zəngiləşdirir.
Bizim mülahizəmizə görə, qoca və gənc qadınlar tərəfindən istər fərdi və
qoşa formada, istər ağır və mülayim tərzdə ifa edilən rəqslərin hamısı bu və digər
şəkildə Azərbaycan qadınının obrazını canlandırırlar. Qadın rəqslərinin məhz qadın
rəqqaslar tərəfindən ifa edilməsi, bilavasitə musiqi-xoreoqarfik vasitələrlə qadın
obrazının yaradılması deməkdir. Bu rəqslərdə Azərbaycan qadınının zahiri və
mənəvi gözəlliyi, onun həyatsevərliyi, bədii-estetik duyumu, zərifliyi və sevgi
hissləri bilavasitə öz əksini tapır.
Azərbaycan qadın rəqsləri həm də xüsusi terminoloji apparata malikdir.
Bunun haqqında görkəmli musiqişünas, bəstəkar və dirijor Əfrasiyab Bədəlbəylinin
“Musiqi lüğəti”ndə çox maraqlı bir məlumat verilir: “ ...azəri xalq qadın rəqsinin
birinci hissəsi çiləmə adlandırılır. Oynayan elə bil ki, çiçəklikdə gəzib əlləri ilə
güllərə su çiləyir. Sonra bir yerdə dayanır, göydə qanadlarını açıb qımıldatmadan
uçan quş kimi süzür. Ona görə də bu hissə süzmə adlandırılır. Daha sonra əvvəldə
olduğu kimi dairəvi hərəkət edərək çiləmə hissəsini təkrar edir. Qız oyunlarında
hoppanma, atlanma caiz deyil. Bu hərəkəti qaytağıya başlayan oğlan meydana
daxil olduğu zaman göstərə bilər” [1; s.188].
Bütün bu hərəkətlər musiqinin dilində də öz əksini tapır. Belə ki, qadın
obrazları ilə bağlı olan rəqslərin əksəriyyəti melodik axıcılığı, zərifliyi, incəliyi,
metroritmik səlisliyi, təmkinliyi ilə seçilir. Bu tip rəqslər əsasən lirik xarakteri ilə
diqqəti cəlb edirlər. Lirik xarakterli rəqslərdə gənc qadın obrazları (qız-gəlin)
dolğunluğu ilə canlandırılır. Bunlar – “Azərbaycan qızı”, “Gülgəzi”, “Almazı”,
“Naznazı”, “Tərəkəmə”, “Turacı”, “Ceyranı”, “Uzundərə”, “Cığcığa”, Qəşəngi” və
bir çoxudur.
Lirik rəqslərdə sevgi-məhəbbət hissləri daha çox ifadə olunur.
Azərbaycan xalq rəqs musiqisinin ilk tədqiqatçısı B.Hüseynlinin bölgüsünə görə
lirik rəqslərdə məhəbbət motivi iki şəkildə özünü göstərir: ümidsiz, qüssəli sevgi
rəqsləri və sevincli, şad sevgi rəqsləri. Bu hisslərin müxtəlifliyi rəqs
melodiyalarının rəngarəngliyini doğurur. Burada həm nikbin, həm də kədərli,
tutqun ahəngli rəqs melodiyaları qadın obrazının zəngin mənəvi aləmini əks etdirir.
Bunların hamısında məzmunundan asılı olaraq, melodiyanın emosional
xarakterinə uyğun şəkildə qadın obrazının müxtəlif tərəfləri öz təcəssümünü tapır.
Xüsusilə, nikbin xarakterli rəqs melodiyalarında böyük sevgi, vəfalı sevgi əhvalı
geniş surətdə ifadə olunur.
Biz məqalədə segah ladı üzərində olan xalq rəqslərinin bir sırasını təhlil
edəcəyik. Bildiyimiz kimi bir çox xalq mahnıları, xalq rəqsləri, eləcə də aşıq
musiqi yaradıcılığına mənsub janrların bir çoxu məhz segah ladına əsaslanır.
Azərbaycan musiqi folklorunda vahid tematik materialın inkişaf
prinsipinə əsaslanan bir çox rəqs melodiyaları mövcuddur. Onlara nümunə olaraq
“Tərəkəmə”, “Qızıl gül” kimi rəqsləri göstərə bilərik.
Məsələn, “Tərəkəmə” [7; s.11] qədim rəqs melodiyası özünün axıcılığı
və şəffaflığı ilə diqqəti cəlb edir. Onun aramlı və dalğavari melodiyası qürurlu və
vüqarlı qadın obrazının möhtəşəm təcəssümünü yaradır.
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Burada segahın mayə pədəsi üzərində cəmləşən vahid musiqi fikri rəqsin
əsas musiqi məzmununu təyin edir:

Məhz bu, vahid musiqili özəkdən sanki bütün rəqs melodiyasının
“bəzəkli örpəyi” toxunur. Melodiyanın zəngin melizmlərlə bəzədilməsi incə qadın
başlanğıcını daha da qabarıq göstərir. Rəqsin ikinci yarısında üçpaylı vəznə keçid
süzmə hissəsinin başlanmasını bildirir:

Bu hissədə ladın daha uca pərdələrinin - mayənin kvintasının və ondan
yüksəkdə yerləşən pillələrinin göstərilməsi süzmə elementlərini artırmaq üçün
geniş imkanlar açır.
Belə bir struktura digər -“Sənəmi” (“Qıtqılıda”) [7; s.16] rəqs
melodiyasında da rast gəlirik. Burada da ABA prinsipli quruluş özünü göstərir.
Segah məqamına əsaslanan rəqsin melodik şəklində qırıq-qırıq sekundalı
intonasiyaların, ladın əsas tonundan (sol) kvarta yuxarı və ya əsas tonun
kvintasından aşağı əsas tona və əksinə sıçrayışlı dönmələrin çıxış etməsi ona şən,
zarafatyana xarakter verir.
Əsasən qızlar, gəlinlər tərəfindən fərdi, qoşa və ya dəstə ilə ifa olunan bu
rəqsdə cəld və coşğun hərəkətlər prinsipi üzrə qurulmasından ibarətdir. Melodik
məzmunda belə hərəkətlər, qeyd etdiyimiz kimi, qırıq-qırıq, sıçrayışlı motivlərin
təkrar səslənməsində özünü göstərir:

Rəqsin A – birinci hissəsi kvinta intervalı çərçivəsində mayə və əsas tona
istinad edən onxanəli melodik parçadan ibarətdir. Burada əsasən yuxarıda qeyd
olunan xarakter motivlərin təkrar prinsipli düzülüşü mühüm rol oynayırsa, II - B
hissəsində (6 xanə) ladın “Şikəsteyi-fars” şöbəsi üçün xarakter olan VI pərdəsinin
(re) ətrafında pərdələrin gəzişməsi ilə göstərilməsi onun aparıcı mövqeyini
möhkəmləndirir. Bunun ardınca yenidən A hissəsinin (6 xanə) qısaldılmış melodik
variantının səslənməsi reprizliliyə dəlalət edir.
Lad əsası segaha istinad edən digər qadın rəqslərindən biri də
“Xalabacı”dır [7; s.17]. Burada segahın alterasiyalı pərdələrinin iştirak etməsi
“Zabul-segah”ın intonasiya məzmununu canlandırır.
“Xalabacı” rəqsi orijinal kompozisiya quruluşuna malikdir. Belə ki, onun
melodik inkişafı özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Rəqsin ümumi quruluşunda
üçhissəlilik müşahidə olunur. Birinci hissədə ladın “Şikəsteyi-fars” şöbəsi üçün
xarakter olan dayaq pərdənin (sol) göstərilərək onun ətrafında gəzişməsindən
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əmələ gələn motivlərin variant təkrarlanması geniş melodik strukturu (16 xanə)
törədir:

Kiçik tersiya çərçivəsində (fa-lya bemol) yerləşən motivin uzun müddət
variasiya edilməsi bu hissənin belə genişlənməsinə əsas verir və yalnız sonda mayə
özünü göstərir. Bundan fərqli olaraq II hissə yığcamlığı ilə fərqlənir (8 xanə) və
mayə (mi) tonun bir neçə dəfə vurğulanması ilə diqqəti cəlb edir:

III hissədə həm birinci (8 xanə), həm də ikinci hissələrin (8 xanə) variant
təkrarları öz əksini tapmışdır. Demək olar ki, bu hissə əvvəlki hissələrin intonasiya
motivlərini toplayaraq bütün inkişafı yekunlaşdırır. Onu da qeyd edək ki, rəqsin
melodik quruluşunun kiçik diapozona malik olması onun qədimliyinə dəlalət edir.
Şux, oynaq xarakterli qadın rəqslərindən “Bəxtəvəri”, “Qəşəngi” də
segahın ladintonasiyasına əsaslanır. Xüsusilə, qədim rəqs statusu almış “Bəxtəvəri”
[7; s.16] rəqsini tədqiqatçı B.Hüseynli “şad və xürrəm sevgi rəqsi” sırasına daxil
edir.
Bu rəqsdə qadın hərəkətlərinin çevikliyi, ritmik dəqiqliyi onun
melodiyasında dolğun ifadəsini tapmışdır. Rəqsin çiləmə hissəsində (A)
melodiyanın “Şikəsteyi-fars” şöbəsindən başlayaraq (8 xanə+4 xanə) mayəyə (mi)
enməsi müşahidə olunursa, onun süzmə hissəsində (B) metroritmin dəyişməsi və
üçpaylı vəznlə (6/8 - 3/4 ) əvəzlənməsi özünü göstərir:

Xüsusilə, süzmə hissəsində xırda sekundalı intonasiyaların dəfələrlə
təkrarlanması zərif qadın hərəkətlərinin cizgilərini yaradır.
“Qəşəngi” rəqs melodiyasında da “Bəxtəvəri”də olduğu kimi, “Şikəsteyifars” dan mayə pərdəsinə enmə prinsipi üzrə inkişaf xətti izlənilir. Burada da zərif
və vüqarlı qadın obrazının bütün cizgiləri öz əksini tapır.
Segahın ladintonasiyasına əsaslanan digər rəqs melodiyası “İnnabı”dır
[7; s.6]. B.Hüseynlinin verdiyi məlumata görə, “İnnabı” sadə süjetli, olduqca zərif
qız rəqsidir. İfaçı şuxluğu, oynaqlığı, qızlıq təravətini tərənnüm etməyə çalışır”.
Lakin əvvəlki rəqslərdən fərqli olaraq burada melodik hərəkət segahın “Əraq”
şöbəsindən başlayıb mayəyə enərək baş verir:
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Çox cəld və təşəbbüslü xarakteri ilə seçilən bu qədim rəqsin varlı
qadınların evində meydana gəlməsi ehtimal olunur.
İncə və zərif təbiətli Azərbaycan qadınına xas olan naz etmə xüsusiyyəti
xalq rəqslərində də öz əksini tapmışdır. Buna aid “Naz eləmə”, “Nazpəri”,
“Naznazı” kimi rəqs melodiyalarını göstərə bilərik. Biz incə, süzgün xarakterli
“Naznazı” rəqsinin iki variantını nəzərə çatdırmaq istərdik.
Variantlardan biri segahın, digəri isə çahargahın ladintonasiyasına
əsaslanır. Biz bu məqalədə məhz segaha istinad edən rəqsin melodik
özünəməxsusluğuna nəzər salacayıq. Qeyd etmək istərdik ki, segaha əsaslanan
“Naznazı” [6; s.53] rəqs melodiyası ilə şur ladında qurulan “Qızıl gül” [7; s.6]
rəqsi arasında bir çox uyğunluqlar özünü göstərir. Bu, hər şeydən əvvəl, hər iki
rəqsin melodik əsasının ikixanəli eynitipli motivdən təşkil olunmasındadır:
“Naznazı”

“Qızıl gül”

Lakin “Naznazı” rəqsində adından da göründüyü kimi, qadın incəliyini və
gözəlliyini daha da qabartmaq məqsədilə melodiyada xırda melizmatik bəzəklər
üstünlük təşkil edir. Hər iki rəqsdə bu kiçik motivin dəfələrlə təkrarı əsasında onun
variasiya edilməsi baş verir.
Bu iki rəqs melodiyasını bir-birində fərqləndirən ən başlıca şərt isə, qeyd
olunduğu kimi, onların müxtəlif emosional – psixoloji təsir bağışlayan lad əsasa
(segah və şur) malik olmasındadır. Bundan əlavə, əgər “Naznazı” əvvəldən
sonadək lya segahın mayə pərdəsinin oxunması və onun ətrafında gəzişmə prinsipi
üzrə qurulan melodik struktura malikdirsə, “Qızıl gül”də əksinə, sol-şurda başlayan
melodiya rəqsin ikinci hissəsində segaha modulyasıya edir və rəqs re-segahda bitir.
“Qızıl gül” segaha keçid:

Hər iki rəqsdə segahın alterasiyalı pərdələrindən istifadə olunur. Əgər
“Naznazı”da ladın VI pərdəsinin V pərdəyə trel tətbiq olunan zaman yarım ton
əskildilməsi melodiyaya şirinlik qatmaq üçün istifadə edilirsə, “Qızıl gül”də
segahın VII pərdəsinin əskildilməsi və VIII pərdənin yüksəldilməsi “Mayə-Segah”
şöbəsi üçün xarakter olan intonasiya kompleksini yaradır:
“Qızıl gül”
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Hər iki rəqsin son mərhələsinin melodik quruluşunda oxşar cəhətlər
nəzərə çarpır. Bu, “süzmə” elementi ilə bağlı bir tonun trel və mordent bəzəklərlə
dəfələrlə təkrar oxunması prinsipinin istifadə olunmasıdır ki, bir daha qadın
obrazının zənginləşməsinə xidmət edir.
Qadın obrazları ilə bağlı olan musiqi folkloru qadınların həyat tərzinin,
əməyinin, bədii təxəyyülünün və düşüncələrinin, duyğu və hisslərinin məhsuludur.
Bu baxımdan qadınların əmək prosesi ilə bağlı musiqi folklorunda sağımla, ip
əyirmə, xalça toxumaqla, nehrə çalmaqla əlaqədar çox sayda rəqslər yaranmışdır.
Əmək prosesi ilə bağlı rəqslərdə qadınların zəhmətsevərliyi,
əməksevərliyi dolğun ifadəsini tapmışdır. Bu rəqslər xüsusi silsilə təşkil edərək
qadınlar tərəfindən ifa olunur. Bunlardan “Basma, basma tağları”, “Ay lo-lo”,
“Həsri basma dolan gəl”, “Ha yordu-yordu”, Halay mahnı-rəqsləri olduqca
maraqlıdır.
Sözlə oxunan bu mahnı-rəqslərdə qadının əmək prosesi melodiyanın
parlaqlığında və dəqiq metroritmində aydın ifadə olunur, buna uyğun çevik, kəskin
rəqs hərəkətləri icra edilir.
Beləliklə də segah ladında səslənən xalq rəqslərinin təhlili zamanı məlum
olur ki, qadın obrazı xalq rəqslərində aşağıdakı bədii ifadə və üsullarla
canlandırılmışdır:
1. Qadın obrazı konkret olaraq, qız-qadın adı daşıyan “Sənəmi”
(“Qıtqılıda”) rəqsində öz əksini tapmışdır.
2. Qadın obrazını, qadın gözəlliyini tərənnüm edən, yara olan sevgini əks
etdirən rəqslərdə yaradılmışdır. Məsələn, “Xalabacı”, “Naz eləmə”, “Naznazı”,
“Bəxtəvəri”, “Qəşəngi” və b.
3. Qadın toylarında ifa olunan bəzi qız-qadın rəqslərinin musiqisi və
xoreoqrafiyasında qadının süzmə hərəkətləri vasitəsilə onun gözəlliyi, zərifliyi,
lirik hissləri ifadə olunur. Belə rəqslərdən ən geniş yayılmışı “Tərəkəmə”,
“İnnabı” və başqalarıdır.
4. Xalq mahnılarında olduğu kimi, rəqslərin “dili” vasitəsilə də qadın
gözəlliyi təbiət gözəlliyi ilə müqayisə edilir. Qadınlar tərəfindən ifa olunan belə
rəqslər təbiət təsviri ilə bağlı olsalar da, əslində, qadın gözəlliyini vəsf edirlər.
Məsələn, “Qızılgül”, “İnnabı” və s.
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Замина Абдуллаева
Художественное воплощение женских образов
в народных танцах в ладе Сегях
Резюме
Танцы являются одним из древних жанров народной музыки,
отличающейся разнообразием тематики. Музыка национальных танцев в
большей части посвящено восхвалению женской красоты. Автор статьи
проводит широкий анализ танцев, в которых отражено художественное
воплощение женских образов.
Ключевые слова: ладовые особенности сегях, народные танцы,
образ женщины, художественное выражение.

Zamina Abdullayeva
Folk dances based on Segah frets as embodiment of a female image
Summary
From the standpoint of the genre theme our folk dances are very ancient
and colorfully rich. The music of most our dances, attract attention by its
personification of the female image. In the article it is reflected characterization of
the female image in collapsible samples of folk dance.
Keywords: Segei ladi, folk dancer, female image, art expression
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“XARİC SEGAH” MUĞAMININ
QARMONDA İFAÇILIQ VARİANTLARI
Xülasə: Təqdim olunan məqalə “Segah” ailəsinə aid olan muğamların
tədqiqinə həsr edilmişdir. “Segah” ailəsinə aid olan “Xaric Segah” muğamı
üzərində geniş şəkildə araşdırmalar aparılaraq, bu muğamın qarmon ifaçılığında
özünəməxsus cəhətləri üzə çıxarılmışdır. Qarmon ifaçılığında muğamlarımızın
tədqiqi məsələləri araşdırılmamış bir sahə olaraq qalır. Bu səbəbdən də təqdim
etdiyim məqalədə “Segah” ailəsinə aid olan muğamların yaranma tarixi və
etimologiyasını araşdırmaqla, “Xaric Segah” muğamı üzərində geniş təhlillər
aparıb, bu muğamın qarmon ifaçılığında özünəməxsus cəhətlərini müəyyən etməyi
qarşıma məqsəd qoymuşam.
Açar sözlər: “Segah”, muğam, “Xaric segah”, qarmon, tar, kamança, muğam
şöbələri.
Azərbaycan musiqi folklorunun və milli musiqi mədəniyyətinin ən möhtəşəm
abidələri olan muğamlarımızın diqqətlə öyrənilməsi olduqca zəruridir. Çünki,
Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyətinin mühüm bir sahəsini təşkil edən
muğamlar əsrlər boyu nəsillərin sevimlisi olmuş və mənəvi-estetik zövqün
formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Muğamda klassik forma, kamillik,
düşündürücü sükunət, zənginlik, genişlik və mənəvi ruhi-rahatlıq var. Yarandığı,
geniş təşəkkül tapıb yayıldığı əsrlər ərzində muğamlar Azərbaycan xalqını ömrü
boyu-beşikdən dünyasını dəyişənə qədər müşayiət etmişdir. Xalq arasında ən çox
yayılmış və sevilən muğamlardan biri də “Segah” muğamıdır. “Segah” sözünün
etimologiyası: farsca “se”-üç, “gah” isə yer, məkan və mövqe mənalarını bildirir
(4, səh. 131). Bəzi mütəxəssislər segah sözünü not sistemində tetraxord quruluşuna
görə üçüncü mövqedə dayandığı üçün belə adlandırıldığını bildirirlər.
“Segah” muğamı İran musiqisində yeddi əsas, Türkiyədə səkkiz mürəkkəb, Özbək
və Tacik musiqisində Şeşmakoma daxil olan əsas muğamlardan biri, Uyğur
musiqisində on iki əsas muğamdan biridir. Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin
musiqisndə “Segah” muğamının bir növü olduğu halda Azərbaycan musiqisində
“Segah”ın bir-neçə növləri var.
Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qarmon ifaçılığında muğamlarımızın
tədqiqi məsələləri araşdırılmamış bir sahə olaraq qalır. Azərbaycanda qarmon
ifaçıları muğamları tədris edərkən və öyrənərkən tar ifaçılarının: xüsusilə də
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Əhməd Bakıxanov, Kamil Əhmədov və Elxan Müzəffərovun ifasından
bəhrələnirlər. Mən də şəxsi ifaçılıq təcrübəmdə bu ustadların interpretasiyasına
əsaslanmış, qarmon ifaçılarından: Əhəd Əliyev, Teyyub Dəmirov, Məmmədağa
Agayev və Zakir Mirzəyevin təfsir metodlarından qaynaqlanmışam.
Təqdim etdiyim məqalədə “Segah” ailəsinə aid olan muğamların yaranma tarixi
və etimologiyasını araşdırmaqla, “Xaric Segah” muğamı üzərində geniş təhlillər
aparıb, bu muğamın qarmon ifaçılığında özünəməxsus cəhətlərini müəyyən etməyi
qarşıma məqsəd qoymuşam.
Azərbaycanda “Segah” muğamının üç növü daha geniş yayılmışdır: “Orta
Segah”, “Xaric Segah”, “Mirzə Hüseyn Segahı”, “Zabul Segah”. Təsadüfi deyil ki,
Respublikamızda fəaliyyət göstərən orta və ali təhsil müəssisələrində tədris olunan
muğam proqramlarına da məhz bu muğamların adı daxil edilmişdir. “Orta segah”
“Zabul Segah”la birlikdə səsləndikdə mükəmməl bir dəstgah əmələ gətirir. İki
oktava həcmində diapazon, müxtəlif məqamların bir muğamda yer tutması, bəm,
orta və zil registrlərin mövcudluğu muğam ustadlarına öz ifaçılıq qabiliyyətlərini
nümayiş etdirməkdə geniş imkanlar yaradır.
“Segah” ailəsinə aid edilən “Mirzə Hüseyn segahı”nın tərkibinə nəzər salaq:
Bərdaşt (Manəndi-müxaliflə başlamaq), Bəm segah, Zil segah, Şikəsteyi-fars, Mübərriqə, Segaha qayıdış.
“Mirzə Hüseyn Segah”ının ifası zamanı milli musiqi alətlərimizin, o cümlədən də
Azərbaycan qarmonunun köklənmə məsələlərinə diqqət edək:
“Mirzə Hüseyn segahı” ifa edilərkən tarın birinci kök simi “fa” (fortepianoda
“mi”), yanındakı ağ sim “lya” (fortepianoda “sol diyez”) və ikinci kök sim “fa”
(fortepianoda “mi” səsi), digər simlər adi qaydada köklənilir. Kamançanı isə belə
kökləmək məsləhətdir: I simi “mi” (fortepianoya görə “fa diyez”), ikinci simi “lya”
(fortepianoda “si”), üçüncü simi “re” (fortepianoda “re”), dördüncü simi isə “fa
diyez” (fortepianoda “sol diyez”). Çətinlik yaranarsa “Mirzə Hüseyn segahı”
kamançada adi kökdə də ifa oluna bilər. Qarmon aləti in H kökündə köklənir.
Tarda, balaban və qarmonda “Mirzə Hüseyn segahı” dəstgah halında “lya”,
kamançada və qanunda isə “fa diyez” (fortepianoda “sol diyez”) mayəli segah
məqamında çalınır. Muğam dəstgah şəklində ifa edilərkən öncə “Mirzə Hüseyn
segahı”nın dəramədi çalınmalı, daha sonra “Mirzə Hüseyn segahı”nın əsas şöbə və
guşələri arasında ya təsnif, ya rəng, ya da diringi ifa olunmalıdır.
“Zabul Segah” Segah ailəsinə aid olan muğamlardan biri olub, Zabil İranda SistanBəlucistan vilayətində qədim bir şəhər adıdıdır. “Zabil” muğamı məhz bu şəhərin
adından götürülşüm və sonralar “Zabil” sözü “Zabul” sözü ilə əvəz olunmuşdur.
“Segah” muğamı özünəməxsus xarakteri, səslənməsi, istinad pillələrinin dəyişməsi
ilə fərqləndiyinə görə dinləyicidə müxtəlif təəssüratlar oyada bilir.
“Zabul” muğamına “Orta segah” əlavə edildikdən sonra yeni növ muğam- “Zabulsegah” yaranmışdır. Müasir dövrümüzdə ifa olunan “Zabul Segah” muğamının
tərkibinə nəzər salaq:
Bərdaşt (Zabul, yaxud Manəndi-Hisarla başlanır. Klassik üçlükdə tar və
kamançanın imkanları nisbətən məhdud olduğu üçün “Bərdaşt”ı “Manəndi hisarMüxalif” ilə başlamaq məsləhət olunur.) Mayə (Muyə), Bəm Manəndi-müxalif,
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Orta Segah, “Aşiqi guş” (guşə), Zil Zabul, Manəndi-Hisar (zildə), Zil Manəndimüxalif, Zabul segaha qayıdış.
Qarmon alətinin ifasında “Manəndi-hisar”dan bir cümləyə diqqət edək:
“Manəndi hisar” cümləsi

“Manəndi müxalif” cümləsi

“Segah” ailəsinə aid olan “Zabul Segah” muğamı bəstəkarlarımız tərəfindən nota
yazılaraq gələcək nəsillərə çatdırılmışdır. Məsələn: 1936-cı ildə Mirzə Mansur
Mansurovun ifasından “Zabul” muğamını görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyev ilk
dəfə olaraq notlaşdırmışdır.
1965-ci ildə “Segah Zabul” instrumental muğamı Nəriman Məmmədov
tərəfindən Əhməd Bakıxanovun ifasından və nəhayət 2006-cı ildə Arif
Əsədullayev tərəfindən Elxan Müzəffərovun ifasından nota salınmışdır. Sevimli
bəstəkarımız Vasif Adıgözəlov 2005-ci ildə bəstələdiyi simfoniyasını “Segah”
adlandırmışdır.
“Zabul-segah” muğamı ifa edilərkən tarın birinci kök simi və yanındakı ağ
sim “mi”, digər simlər isə adi qaydada köklənir. Kamançada isə “Zabul-segah”
dəstgahı adi kökdə ifa edilərək, qarmon alətinin kökü dəyişməyib in H olaraq qalır.
“Zabul-segah” dəstgahı tarda, balaban və qarmonda “mi” (fortepianoda “re diyez”),
kamançada və qanunda isə “do diyez” (fortepianoda “re diyez”) mayəli segah
məqamına əsaslanır və onun variantlarından sayılır.
Ə.Bədəlbəyli yazırdı: “İnqilabdan əvvəl Azərbaycan xanəndələri zəhmətkeş
xalqın keçirdiyi ağır məişət həyatını, çətin güzəranı və bədbinlik əhval-ruhiyyəsini
hüzn və kədər təsiri oyadan “Segah” muğamı ilə ifadə edirdilər. Beləliklə də,
“Yetim Segah” muğamı yaranmışdır. “Yetim Segah”ın yanıqlı səslənməsinin əsas
səbəblərindən biri də onun üçün seçilən qəzəllərin son dərəcə bədbin mənalı
sözlərdən ibarət olması və xanəndələrin bu muğamı daha həzin oxumasıdır. “Yetim
Segah” yalnız bir qayda olaraq “Xaric Segah” kökündə (si) ifa olunmalıdır. Bunun
əsas səbəbi “yetim Segah”ı əvvəlcə bəmdə, sonra bir oktava zildə oxumağın
nisbətən daha münasib və əlverişli olmasıdır. Belə ki, “Orta Segah”ın şöbəsini (mi)
bir oktava zildən (ikinci oktavanın mi pərdəsində) oxumaq qeyri-mümkündür. Si
mayəli “Segah”ı nəyə görə “Xaric Segah” adlandırırlar?!
“Xaric segah”ın mayəsində əsas tonla (sol) mayə (si) arasındakı tersiya
intervalı ondan bir oktava zildəki (sol-si) tersiya ilə bərabər deyildir. Eyni adlı (sisi1) mayə pərdələri arasında komma fərqi vardır. “Xaric Segah”ın mayə pərdəsi
oktava yuxarıdakı birinci oktavanın “si” səsi ilə uzlaşmır. Digər “Segah”ların
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xaricində ifa edildiyi üçün və köklərinin fərqli olduğuna görə, bu muğamın “Xaric
segah” adlandırılması ehtimalı böyükdür. Bəlkə də digər “Segah”lara nisbətən daha
çox zildə (“si”, fortepianoda isə “lya diyez” səsi) ifa olunduğundan və hər
xanəndənin bu muğamı ifa etməyə səs diapazonu imkan vermədiyinə görə, “xaric”
sözü əlavə olunmuşdur. “Xaric” sözü musiqidə səslərin qeyri-dəqiq, yəni təhrif
olunmuş ifası deməkdir. “Si” mayəli “Segah”ın musiqiçilər tərəfindən “Xaric
Segah” adlandırılması məsələsi də məhz bununla əlaqəlidir. Azərbaycan
qarmonunda “Xaric Segah” muğamını ifa edərkən Əhəd Əliyev (Kor Əhəd),
Teyyub Dəmirov və Məmmədağa Agayevin ifasından bəhrələnmək daha
düzgündür. “Xaric segah” muğamını Əhəd Əliyev daha düzgün və özünəməxsus
şəkildə ifa etmişdir. Hətta, bu “Xaric Segah” muğamına “Əhəd Segah” muğamı da
deyirdilər. Bunun da əsas səbəbi “Xaric Segah”ın Əhəd Əliyevin ifasında daha
mükəmməl şəkildə interpretasiya olunmasıdır. Sözlərimi təsdiqləmək üçün kiçik
bir xatırlatma etmək istərdim. 1991-ci ildə Türkiyənin Qars şəhərində qastrol
səfərində olarkən mənə qarmonda “Əhəd Segah” muğamını çalmağı sifariş edərkən
doğrusu heyrətləndim. Azərbaycana qayıtdıqdan sonra Əhəd Əliyevin ifasında
“Xaric Segah” muğamının lent yazısını əldə edib qulaq asdıqda bu muğama nəyə
görə “Əhəd Segah” deyilməsini başa düşdüm. Əhəd Əliyevin ifasında “Segah”,
“Xaric Segah” muğamları 1938-ci ildə qrammafon valına yazılmışdır. (5, səh.70)
“Xaric segah”ın tərkibi belədir: Bərdaşt, Mayə, Təxtgah, Mübərriqə, ManəndiHisar, Manəndi-müxalif, Zil Segah (Aşiqi guş), Xaric Segaha qayıdış.
“Xaric segah” muğamını ifa edərkən tarın birinci kök simi və yanındakı ağ sim
“si”, digər simlər isə adi qaydada, olduğu kimi qalır. Kamançanın birinci simi “mi”
(fortepianoda II oktavanın “fa diyez”), ikinci simi “si” (fortepianoda II oktavanın
“do diyez”), üçüncü simi “mi” (fortepianoda I oktavanın “fa diyez”), dördüncü
simi “sol diyez” (fortepianoda kiçik oktavanın “lya diyez”) səslərinə köklənməsi
tövsiyə edilir. Lakin, ümumi səslənməyə görə “lya” (fortepianoda “sol diyez”) səsi
əlverişli olduğundan, tədris zamanı balabanda “lya” mayəli “Xaric segah” dəstgahı
ifa olunur. Ümumilikdə, “Xaric segah” dəstgahı tarda, balabanda “si” (fortepianoda
“lya diyez”), kamançada və qanunda “sol diyez” (fortepianoda “lya diyez”) mayəli
segah məqamında ifa olunur.
“Xaric Segah” muğamını qarmonda ifa edərkən “Bərdaşt”ı “Zil Segah”da
olduğu kimi ifa etməklə, ikinci oktavanın “si” notundan birinci oktavanın “si” notu
ilə Mayeyə düşmək lazımdır. Qeyd etmək istərdim ki, qarmon ifaçılığında
özünəməxsus səslənən “Xaric Segah” muğamında olan cümlələr digər “Segah”
ailələrində yoxdur. Xanəndəlik sənətində “Təxtigah”ın yerinə “Şikəsteyi fars”
instrumental ifaçılıqda isə “Təxtigah” ifa olunur. Fars dilindən tərcümədə “təxt”padşahların əyləşdiyi kürsü, “gah” isə məkan deməkdir. Qarmonda bu şöbəni ifa
edərkən ikinci oktavanın “re” notundan başlayaraq onun ətrafında dövr edirik.
“Mübəriqqə” şöbəsi qarmonda özünəməxsus səslənir. Birinci oktavanın “sol”
notundan başlayaraq ikinci oktavanın “sol-lya” səslərinə qədər gedib çıxırıq.
“Manəndi-hisar” şöbəsi “Çahargah” muğamının “Hisar” şöbəsinə çox oxşar
olub, ikinci oktavanın “re” notundan forşlaqla “fa diyez” notuna sıçrayış etmək
olar. “Segah” muğamına xas olan xarakterdə səsləndirmək üçün ikinci oktavanın
“lya” notundan istifadə etmək lazımdır.
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“Manəndi müxalif” “Çahargah” muamının “Müxalif” şöbsinə olduqca
oxşardır. Bu şöbəni “Çahargah” muğamından fərqləndirmək üçün “si bemol”
səsindən yox, “sol-lya” səsindən forşlaqla interpretasiya etmək daha
məqsədəuyğundur.
“Zil Segah”-adi “Segah” muğamında olduğu kimi təfsir edilərək, ikinci
oktavanın “si” notunda ifa olunduğu üçün ona “Zil Segah” deyilir. Bu şöbədən
sonra səslənən “Aşiqi guş” instrumental guşə olub, qarmon alətində olduqca
ahəngli və özünəməxsus səslənir.
“Xaric Segah”a qayıdış edərkən ikinci oktavanın “si” notundan bəmə
qayıdaraq birinci oktavanın “si” notunda muğamı bitirmək lazımdır.
Bütün digər “Segah” muğamlarında olduğu kimi, “Xaric segah” da dinləyicidə həyatda yaşamaq eşqi yaradır, həmçinin insanlarda vətənə sevgi, məhəbbət hissləri
oyadır.
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Бахшали Алиев
Варианты исполнения мугама «Харидж Сегях» на гармоне
Резюме
Представленная статья посвящена изучению мугамов входящих в
семейство «Сегях». На сегодняшний день широко изучен мугам «Харидж
Сегях», принадлежавший семье Сегях, а именно выявленны характерные
особенности исполнения этого мугама на гормоне. Но в большей степени
особенности исполнение мугамов на гармоне остается малоизученной
областью. По этой причине, в данной статье автор исследует историю и
этимология мугамов семьи Сегях, проводит обширный анализ мугама
«Харидж Сегях» с целью определить уникальные особенности исполнения
этого мугама на гормоне.
Ключевые слова: «Сегях», мугам «Харидж Сегях», гармонь, тар,
каманча, формы мугама
Bakhshali Aliyev
Variants of performance of mugham "Kharij Segah" on the garmon
Summary
The article is devoted to the study of mughams belonged to the"Segah"
family. The mugham " Kharij Segah” which belongs to the family “Segah», was
studied and revealed the characteristic features of the performance of this mugham
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on the garmon. The study of the performance of mughams on the musical
instrument garmon is unresearched area. For this reason, this article studies the
history and etymology of the mughams belonged to the “Segah” family, gives an
extensive analysis of the mugham " Kharij Segah " in order to determine the unique
features of the performance of this mugham on the garmon.
Keywords: "Segah", mugam " Kharij Segah ", garmon, tar, kamancha, mods
of Mugham
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ÇİN DEKORATİV-TƏTBİQİ SƏNƏTİNİN
YAXIN ŞƏRQ ÖLKƏLƏRİNƏ TƏSİRİ

Xülasə: Bu məqalədə Çin Dekorativ tətbiqi sənətinin Yaxın Şərq
ölkələrinə təsiri araşdırılır. Orta əsrlərdə Türk Monqol dövründə (XII əsrdə) Çin
Dekorativ–tətbiqi incəsənətinin Azərbaycan və digər Şərq ölkələrinə təsirindən
bəhs edilir. Məqalədə İpək Yolu vasitəsilə Azərbaycan və digər ölkələrə yayılan
parça, miniatür, keramika, metal nümunələrinin üzərindəki elementlərdən onun
təsiri və inkişafı təhlil edilir.
Açar sözlər: Dekorativ tətbiqi sənət, Çin, mədəniyyət, qarşılıqlı təsir.
Orta əsrlərdə Azərbaycan dekorativ
sənəti
istər qədim, istərsə də müasir
mədəniyyətlərin çoxsaylı təsirlərini özündə
əks etdirmişdir. Azərbaycan və başqa
ölkələrin alimləri tərəfindən aparılan
tədqiqatlar zamanı ərəb–müsəlman, Orta
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Şəkil 1. Böyük ipək yolunun xəritəsi

Asiya, İran, Çin qarşılıqlı təsirləri dəfələrlə təhlil edilmişdir.
Dekorativ tətbiqi sənət xüsusi ilə də toxuculuq və tekstil sahəsinə Çin
mədəniyyətinin böyük təsiri olmuşdur. XIII–XVI ərslərdə kifayət qədər hiss edilən
təsirə baxmayaraq bunun üzərindən səthi keçilmişdir. Bu təsir təsviri incənətin bir
çox sahələrində məsələn, Əlyazma kitablarının tərtibatında, illustrasiyalarında,
mətn səhifələrinin dekorativ bəzədilməsində, toxuculuqda, nəhayət minatürlərdə
özünü göstərirdi. Çinin dekorativ tətbiqi incəsənətində aparıcı sahə tekstil sahəsi
idi.
Türk monqol dövrü artıq mövqelərini itirdiyi üçün islam dini digər dinlərin
nümayəndələri ilə əlaqələrin artırılması nəinki mümkün oldu, hətta vacib olmağa
başladı. Müdafiə mövqelərinə keçməklə islam dini həm xristianlıq, həm də
buddizim dini mənsubları ilə uyğunlaşmağa məcbur idi. Nəticədə dinlər arasında
əlaqələr daha asanlaşdı. Onların biri–biri ilə əlaqələri yaranmağa başladı. Bununla
da fikir mübadiləsi daha məhsuldar oldu.
Türk Monqol dövrü islam və onunla əlaqədar olan qadağalar müəyyən
mənada zəifləyir və bu cəmiyyətdə dini dominatlıq da zəifləməyə başladı. Etnik və
tolerantlıq xüsusiyyətləri qapıları digər mədəniyyətlərə açırdı. Bu ilk növbədə Çin
mədəniyyətinə açılan qapı oldu. 1307–1314–cü illərdə “Cəmi ət–Təvarix” üçün
“Məhəmməd peyğəmbərin meracı” və digər müqəddəslərin sujetlərinin illüstrasiya
edilməsi bu qadağaların zəifləməsini təsdiqləyən bir sənəddir.
“Böyük İpək Yolu” orta əsrlərdə Çindən Orta və Ön Asiya ölkələrinə
açılmış karvan yolu olmuşdur ki, bu tarixi ticarət marşurutu Çin, Yaponiya,
Hindistan, Monqolustan, İran, Özbəkistan, Tacikistan, Azərbaycan və digər
ölkələri əhatə edirdi. (şəkil 1) (1) “Böyük İpək Yolu” bizim eranın birinci
minilliyindən başlayaraq ikinci minilliyin ortasına qədər Asiyadan Avropaya keçən
yoldur. Başlanğıcı Çinin paytaxtı Çangandan (Xian) götürülür. Bu yol İran
yaylaqlarını kəsib keçərək Antiox və Tire şəhərlərində bitir. İpək yolunun əsas
tarixi fəaliyyəti Çində Han sülaləsinin (b.e.ə. 206–cı il– b.e.ə. 220–ci il) Çində Tan
sülaləsinin (b.e.ə. 613–907–ci illər) monqol imperatoru Xanatanın (b.e. XVIII –
XVI əsr) hakimiyyəti dövrü Avropa–Asiya çöllərindən keçən şimal marşurutunu
qorumağı öz öhdələrinə götürmüşdü.
“Böyük İpək Yolu” erkən əsrlərdə mədəniyyət proseslərinin inkişafında
çox əhəmiyyətli rol oynamışdır. “Böyük İpək Yolu” ticarət əlaqələrinin inkişafında
böyük rol oynayırdısa, bu yol vasitəsi ilə mədəniyyət əlaqələri də inkişaf edirdi.
Uyğurların vasitəsi ilə Təbrizin Elxanilər saray sənətinə gətirdiyi mövzular və
müxtəlif tərzli cərəyanlar bu mədəniyyətləri zənginləşdirirdi.
Bir çox elmi texnoloji yeniliklər də Şərqdən Qərbə İpək Yolunun vasitəsilə
aparılırdı. Maqnit kompası, çap dəzgahı, riyaziyyat, keramik və boya
məmulatlarının ötürülməsi də baş verdi.
Avropa və Asiya xalqlarının ənənələri bir–biri ilə əlaqələnməyə başladı. Bu
ənənələr həm elmi, həm incəsənət, həm də ticarət əlaqələri mübadiləsi oldu.
İpək yolu Azərbayacan ərazisindən keçdiyinə görə bu sahələrdə ipəkçilik
inkişaf etmişdir. Bu marşrutla Şərqdən Mərkəzi Avropa ölkələrinə əvvəlcə ipək,
daha sonra ədəbiyyat, qızıl–gümüş–brilyant, mirvari və s. daşınılırdı. Buna görə də
Bakı, Dərbənd, Şamaxı, Şirvan bölgələrində karvansaraylar salınmışdı.
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Bundan başqa erkən orta əsrlər incəsənətində etnomədəni qarşılıqlı təsirlər
yaranır. Azərbaycan ərazisində Orta əsrlər incəsənətinin tarixi inkişafında İran
Sasanilər, Hindistan, Çin və Şərqi Türküstan bədii mədəniyyətlərin ümumi oxşar
məqamları aşkara çıxır. Mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsində tarixi rolu təkcə bədii
mədəniyyət məhsulları deyil, həm də yaradıcılıq ideyaları ilə mübadiləsi olmuşdur.
Bu yaradıcılıq ideyaları bir–birinə qarışaraq sintez olunaraq yeni formaların ortaya
çıxmasına səbəb olmuşdur. Elxanilər dövründə bu ölkələrin bədii ənənələrinə
yaradıcılıqla yanaşılması sayəsində incəsənətin dünyəvilik istiqamətinə nail olmaq
mümkün olmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, bədii parçalar və parçaçılıq, bütövlükdə,
incəsənətin motivlərinin və formalarının yaranmasında mühüm rol oynamışdır. Bu
motivlər bütün Orta Şərqi Qafqazı əhatə edərək Çinə qədər gedib çıxmışdır.
Çində Yuan və Min sülaləsinin hakimiyyəti dövründə (1368–1644–cü
illərdə Çin də iqtidarda olmuşdur) parça emalı idarələrinin parçaçılıq, boyama və
qaz parçaları toxuculuğuna Baş direksiya təyin edilmişdi. Eləcə də əlavə olaraq
bəzəkli satin istehsalı üzrə idarə yaradılmışdı. Bu təkcə dövlət tərəfindən deyil,
bütün imperiyanı əhatə etmişdi. Parça, ipək məmulatları özəl emalatxanaları da
əhatə edirdi. Bu işlər dövlət səviyyəsində aparılırdı və Əmək nazirliyi məhsulun
satınalınması və toplanması ilə məşqul olurdu. (2)
Türk Monqol hakimiyyəti zamanı tekstil sənəti o qədər inkişaf etmişdir ki,
hətta rəssamlıq və heykəltəraşlığı da üstələyirdi. Bu estetik təsirlərin yayılması
yolları da müxtəlif idi. Monqolların Elxanilər dövlətinə səfər etdikləri zaman Çinli
saray əyanları, ustalar və rəssamlar onları müşayiət edirdi. Onlar özləri ilə ipək
parça bağlamaları və dekorativ–tətbiqi sənət əsərləri üçün rəsmlərlə dolu albomlar
gətirirdilər.
İstehsal edilmiş parçalar rəngarəng Çin geyimlərinin istehsalında geniş
şəkildə istifadə edilirdi (Şəkil 2).
Bu dövrlərdə monqolların ən
böyük bayramı olan “Cama” (cejda)
bayramı keçirilirdi. Bu bayramda
insanlar üç gün ərzində hər gün
müxtəlif rəngli geyimlər geyinirdilər.
Bu zaman geyimlə bərabər həm onun
rəngi, həm də naxış–bəzəyi diqqətə
alınırdı.
Şəkil 2. Rəngarəng Çin geyimləri
Ona görə də tekstil sənətinin
hansı dərəcədə qiymətli olması faktı
özünü göstərirdi. Bu dövrdə yaradılmış olan Şimali Çin, Mərkəzi Asiya, Xorasan
və s. toxuculuq mərkəzləri geniş şəkildə istehsalla məşğul idilər. Buna görə də bu
nümunələri eyniləşdirmək mümkün deyildi. Bu nümunələr–Çin və İslam motivləri
az da olsa dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdır.
Mərkəzi Asiya parçalarında əjdaha və digər heyvan təsvirlərinə üstünlük
verilirdi. Bu parçalarda təsvir edilmiş əjdaha təsviri sözsüz ki, Çin mənşəyindəndir.
Mərkəzi Asiya və Elxanilər ustaları bu təsviri özünəməxsus təsvir etmişlər.
Bükülmüş və burulmuş bədənləri olan canlılara və quşlara Çin obrazlarına xas
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olmayan dinamiklik verilmişdir. Əslində Elxanilərin Təxti–Süleyman sarayındakı
bəzəkli lövhələrində olan əjdahaları daha çox Mərkəzi Asiyanındır. Nəinki Çinli
Yuan Çinin dövrünün (1280–1367–ci illərdə) Çində hökmranlıq etmiş monqol
sülaləsi heyvan təsvirlərindən olan əjdaha və tovuz quşları Çin tarixinin digər
dövründəki heyvan obrazlarından daha təcavüzkardır. Bu qədim simvolların yeni
interpretasiyası – Mərkəzi Asiya təsirinin nəticəsidir. (şəkil 3)

Şəkil 3. Çin tekstil sənətində əjdaha təsvirləri

İmperiyanın erkən dövründə müxtəlif mərkəzlər arasında aparılan
mübadilə zamanı tədricən dəyişkənliklər əmələ gəlir və lokanik bədii ənənənələr
qəbul edilirdi. Bu bədii motivlər Təxti–Süleymanın divarındakı keramik lövhələrdə
və qızılla işlənmiş geyimlərdə, burulmuş əjdaha təsvirlərində özünü göstərmişdi.
Bu təsvirlər bütün Asiya qitəsi boyunca yayılmışdı.
Təxti–Süleyman (friz qlazur) lövhələri səkkizguşəli ulduzlarda Çin
əjdahaları və quşlar təsvir edilmişdir ki, bunlar xoş xüsusiyyətli canlılar sayıla
bilər və Çin incəsənətinin qədim və mifik heyvanlarındandır. Əksər hallarda bu
əjdahalar qoşa təsvir edilirdi ki, paltarların, yataq otağının interyerini, şahların
istifadə etdikləri əşyaların üzərini bəzəyirdi.
Çinin Yuan dövründəki böyük xanları həmin motivlər müstəsna olaraq şah
ailələrinə aid idi. Çinin böyük xanları bu ənənələrə riyayət edir, öz ailələrininə aid
edirdilər.
1314–cü illərə aid geyimlərdə bu təsvirlər imperatorun mühafizəçi
qvardiyaçılarının geyimlərində görünürdü. Qabların, boşqabların, çadırların və s.
əşyaların üzərində beş caynaqlı və iki köpək dişi olan əjdahalara rast gəlinirdi.
Daşdan yonulmuş əjdahalar və simurqlar anbiladası Böyük xanın şəxsi yataq
otağına aparan yolu göstəriridi. Otaqların özündə isə onlar divarları bürüyən
ipəklərin üzərində təsvir edilirdi. Bu beş barmaqlı əjdaha təsviri imperatorun
hamıdan üstün olduğunu bildirən bir təsvirə çevrilmişdi. Bu motivin Elxanilər
ustaları tərəfindən mənimsənilməsi prosesi də maraqlıdır. Yerli repertuara
çevrilməkdə olan əjdaha və başqa heyvan təsvirləri yeniləşir və özününküləşdirdi.
Azərbaycanda, Təbrizdə, Urmiya gölü yaxınlığında Elxanilərin yay
paytaxtı yerləşirdi. 1960–cı illərdə Alman Arxeoloqları tərəfindən aparılan
qazıntılar zamanı burada “Zərdüştlüyün” ən iri Sasani məbədi olan Adur–Güşnəsb
yerləşirdi. Ərəblər onu Şiz adlandırırdı. Bu iqamətgah Elxanilərin ən mühüm
iqamətgahlarından deyildi. Burada nə dini ayinlər, nə də tacqoyma mərasimləri
keçirilmirdi. Lakin burada Arqun və onun iki arvadının sərvətləri saxlanılırdı. Bura
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da səkkizguşəli lövhələr üzərində olan simurqlar və ikibaşlı, beş caynaqlı əjdaha
təsvirləri ilə zəngin idi.
Taxtı–Süleymanın ulduzlu plitələr şəklində
olan “Lyapis-lazur” (şəkil 12.) qlazurüstü “lacvardina”
(17) şəkilli çoxlu sayda əjdaha və Çin ədəbiyyatında
olan odlu mirvari və qanadlarını açaraq, havada süzən
tovuzquşu təsvirlərinə malik idi. Taxtı–Süleyman pilətə
örtükləri rekonstruksiyası əjdaha və simurqların ardıcıl,
Şəkil 4. Abr
lakin dəqiqliklə təkrarlanmayan mövzusunu əks etdirir.
Əslində Yuan dövrünə aid Çin tekstilində bir sıra medalyonlar, alovlu mirvari,
püskürən əjdaha və tovuzquşu təsvirləri motivləri vardır. Bu motivlərdən
sonuncusu Orta Şərqdə xoşbəxtlik buludları “Çi” adlandırılmağa başlandı.(Şəkil 4)
(3)
Bu plitələr və parçalarda olan təsvirlərdə oxşarlıq çox idi. Parça və
çadırların üzərində olan bu təsvirlərdə də həmin motivlərə rast gəlinir. Təxti
Süleyman
plitələrində
əjdahaları
çinlilərinkindən
fərqləndirən
cəhət
onların dörd caynağının olmasındadır.
Bu Monqol imperatoru və Böyük xan və
onun vassalı olan Elxanilərin sosial
fərqindən xəbər verir. Həmin əjdaha
təsvirləri XI– XII əsrlərdə Mərkəzi
Asiyada hazırlanan ipək xalçaların da
üzərində təsvir olunurdu.
Uzaq Şərq mənşəli motivlərdən
Şəkil 5. Xalça.”Əjdaha ilə simurqun döyüşü"
Yun. Xovlu. 172x90. XV əsr. Qazax qrupu.
olan XII əsrdə Berlin İslam incəsənəti
Azərbaycan. Berlinin İncəsənət Muzeyində saxlanılır
toplusundan olan motivlərdən biri də
əjdaha
ilə
simurqun
mübarizəsi
səhnəsidir ki, bizim tədqiqatçılar onun
yaradılmasını Qazax, Qərb tədqiqatları isə Anadolu hesab edir (şəkil 5). (4)
Bundan başqa ceyran, maral, vəhşi çöl pişiyi təsvirlərinə də tez–tez rast
gəlinirdi. (5)
Ən geniş yayılmış motivlərdən biri Avropa ədəbiyyatından (“Çi” yəni Çin
kimi tanınmış) Çin təsviri incəsənətin klassik elementləridir. O islam
ornamentlərinə ənənəvi olan Çin ipək parçaları ixracatın sayəsində daxil olur.
Bundan başqa onun Şərq minatürlərinin yaranmasında və inkişafında Uyğur
rəssamlarının mühüm rolu olmuşdur.
Minatürlərdəki buludlu motivlər özünün çinli prototiplərinə olduqca
yaxındır. Bu fonda yerləşən dilləri olan buludlar tipik Çin buludlarıdır.
Mandarin işarəsi (kvadrat) Yuan dövründən (1279–1368 Türk–monqol
imperiyası) insanın cəmiyyətdəki sosial statusunu göstərmişdir. Bu işarə beş əsr
müddətində öz əhəmiyyətini saxlamışdır.
Əgər onun Koreya və Şərqi Asiya təsiri kifayət dərəcədə tədqiq edilməsinə
baxmayaraq Orta Şərq incəsənətinə olan təsirinin tədqiqi aparılmayıb, hər yerdə
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parçalarda və geyimlərdə keramika və metalda, minatür rəssamlığında bu təsvirə
rast gəlinir.
Qədim dövrlərdə Çində geyimlər ierarxiya göstəricisi idi. Hələ Tan və Şun
dövrlərindən (960–1279–cu illərdə Çində iqtidarda olmuş Sun sülaləsi) (618–918–
ci illərdə iqtidarda olmuş Tan sülaləsi) etibarən parçaların rənginə və üzərindəki
təsvirə görə insanın sosial statusunu onun saraydakı mövqeyini müəyyən etmək
mümkün idi. Mərkəzi Asiya mandarin işarəsi X əsrdə Turbanın (Çində Sinsizyan
Uyğur rayonu) rəsmlərində ortaya çıxmışdır. Lakin onun geniş miqyasda yayılması
Çində və Elxanilərdə Monqol sülaləsi zamanı başlayıb. (6)
Ümumiyyətlə XX əsrin başlanğıcına kimi mandarin dövrü aktual idi və
Uzaq Şərqdə tekstil sosial statusun güclü ifadə vasitəsi idi. Qısa qollu və soldan
sağa bağlanan monqol kaftanı həmin nişanla bəzədilirdi ki, bu da ilk olaraq məhz
onlara aid idi.
Tesktildə qeyd edilən bu xüsusiyyəti illüstrasiya edən zəngin metariallar
mövcuddur. Belə ki, 1314–cü il “Cəmi–ət–Təvarix” dən “Füruz şahın edamı”
(London, Xəlili kolleksiyası) minatüründə Dehlili Ələddinin paltarlarında qızılla
“Alovlanan mirvari” adlanan bəzək toxunulmuşdur
ki, onu tez–tez yanlış olaraq xoşbəxtlik buludları
“Çi” ilə qarışdırırdılar.
Eləcə də misal üçün “Rüstəmin Şahadı
öldürməsi” (Şəkil 6), “Bəhram Gur və Azadə ovda”
kimi “Böyük Təbriz Şəhnaməsi” və Domottun
“Şahnaməsinin” bəzi minatürlərində, İsgəndərin
bəzi təsvirlərində artıq bizə tanış olan mandarin
işarəsi görünür. Ona həmçinin keramika və metalda
da rast gəlinir. Maraqlıdır ki, paralel olaraq Şirazda
hakimiyyətdə olan İnci sülaləsində həmin işarəyə
Şəkil 6. “Rüstəmin Şahadı öldürməsi”
miniatürü
rast gəlinmir. Bu işarə müstəsna olaraq çarların və
qəhrəmanların geyimlərində təsvir edilir.
Bütövlükdə qeyd etmək lazımdır ki, mandarin işarəsi, ağac altında istirahət
edən maral, gölməçədə üzən quşlar, qu quşları, əjdahalar, tovuz quşları, digər
təsviri klişlər kimi Çin mədəniyyətindəndir ki, bu da Təbrizin Elxanilər
incəsənətini əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşdirmişdir və Təbriz təsviri incəsənətini
təkcə motivlərdə deyil, daha çox mühüm olan tərz təkamülünün sonrakı inkişafını
da müəyyən etmişdir.
Akademik D. Lixaçov yazdığı kimi “Tarixi elmlər” ölklərin daxilindəki
qaydalara uyğun olaraq xalqların mədəniyyətini öyrənir. Xarici təsirlər o vaxt
özünü büruzə verir ki, o təsvirlər həmin xalqın daxili tələbatına uyğundur. (7)
Bu fikri özbək alimi də söyləmişdi. “Bir cəmiyyətin digərinə təsir gücü
daha çox onun daxili inkişafının tendesiyaları ilə nə dərəcədə üst–üstə düşməsindən
asılıdır. (8)
Hətta 1305–ci ildə Qazan xan Sultan titulunu qəbul etdikdən və Şərqi
Asiyanın Böyük Xanlarından uzaqlaşdıqdan sonra da Yuan Çini ilə Elxanilər
dövləti arasında mədəni və bədii əlaqələr hər iki dövlətin sivilizasiyasını
zənginləşdirirdi.
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Bu əlaqələr siyasi problemlərin yarandığı dövrdə kəsilməyə başladı. Belə
görünə bilər ki, Çingiz xan və sələfləri tərəfindən gətirilmiş ən dərin və strateji
istedadları deyil, Asiyanın böyük bir hisəssinin birləşdirilməsi və bunun ardınca
gələn mədəniyyət və incəsənətinin çiçəklənməsi olmuşdur.
Bizə elə gəlir ki, günün vəzifəsi də ondan ibarətdir ki, hər bir xalqın
incəsənəti tam olaraq öz daxilindəkilərlə qarşıya çıxarılmış olsun.
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Резюме
В данной статье исследуется влияние декоративно–прикладного
искусства Китая на страны Ближнего Востока. А именно, о влиянии
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QƏDİM TÜRK İNCƏSƏNƏTİNDƏ «HEYVANİ» ÜSLUB
Xülasə: Qədim Türk xalqlarının incəsənəti olduqca maraqlı və çox
şaxəlidir. Aziyanın bir çox ərazilərində köçəri imperiyalar və böyük xaqanlıqlar
qurmuş türk xalqlarının arxeoloji abidələri hələ də yetərincə tədqiq olunmayıb. Bu
abidələrə kurqanlar, qaya üstü rəsmlər – petroqliflər, antropomorf daş heykəllər,
bəzək əşyaları, torevtika və bədii oyma məmulatları, qədim türklərin yazılı
abidələri və hələdə tədqiqatçılar tərəfindən hərtərəfli işıqlandırılılmamış bir çox
sənət əsərləri aid edilə bilər. Əlbəttə ki, qədim türk xalqlarının mədəniyyət və
incəsənətləri haqqında dolğun informasiyanı biz kurqanlardan tapılmış əşyalar və
sənət əsərləri vasitəsi ilə əldə edə bilərik. Böyük kurqanlar onlardan tapılan
əşyaların zənginliyi və qəbir ayinlərinin mürəkkəbliyi ilə seçilir.
Açar sözlər: Qədim Türklər, kurqanlar, köçərilərin incəsənəti,
“heyvani”üslub, hun incəsənəti, təsviri ənənələr, Altay skiflərinin incəsənəti

Qədim türk xalqlarının incəsənəti çox dərin köklərə və qədim tarixə
malikdir. O, dünya incəsənəti tarixində yalnız ona məxsus olan üslubu, məzmunu,
bədii-estetik obrazlarının özünəməxsus kompozisiya quruluşu ilə fərqlənir. Əlbəttə
ki, bu cür unikal xüsusiyyətlərə malik olan incəsənət nümunələri digər qonşu
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xalqların incəsənətinə güclü təsir göstərməli idi. Bu gün Avropa və Asiyanın
müxtəlif ərazilərində aparılan arxeoloji qazıntılar qədim türk incəsənətinin digər
xalqların incəsənətində qoyduğu dərin izləri müşahidə etməyə imkan yaradır.
Qədim türk incəsənətinin müxtəlif ərazilərdən tapılmış çox saylı nümunələri onun
necə geniş ərazilərə yayıldığına və böyük sivilizasiyaların incəsənətinə necə güclü
təsir etməsinə inkar edilməz bir sübutdur. Biz Hun-Ordos incəsənətinin qədim
Çinin Tsin, Xan sülalələri dövrünün incəsənətinə, Skif incəsənətinin isə Avropa
incəsənətinə təsirini aydın müşahidə edə bilərik.
Müasir dövrümüzdə Qədim Türk incəsənətinin tədqiqi olduqca aktualdır.
Qədim Türk xalqlarının incəsənətinin kökləri, onun simvolikası və digər
mədəniyyətlərlə əlaqəsi yalnız XIX əsrin əvvəllərindən tədqiq edilməyə başlanılıb
və hələ də yetərincə tədqiq olunmayıb.
Qədim türk incəsənətinin nümunələri yüksək bədiiliyə, böyük plastikaya,
obraz həllərinin şərti dekorativliyinə baxmayaraq canlı dinamikaya malik olmaları
tamaşaçıda olduqca yüksək estetik zövq hissi yaradır.
Qədim Türk köçəri ustalarının yaratdığı əsərlər texnikalarının, janrlarının,
materiallarının müxtəliflikləri ilə insanı valeh edir. Qədim türk sənətkarları bir neçə
materiallardan istifadə edərək onları bir əşyada uyğunlaşdırmağı və kompozisiyanı
estetik tamlığa çatdırmağı xoşlayırdılar. Bu cür texnikada yaradılmış incəsənət
əşyalarının hətta fotolarına baxarkən onları yaradan xalqların necə incə zövqə və
zəngin təxəyyülə malik olmalarına və bəzi Qərb sənətşünaslarının onlara
vurduqları “vəhşi” damğasına heyrətlənməmək mümkün deyil. Qədim türklərin
maddi-iqtisadi həyatlarının köçəri maldarlıq üzərində qurulmasına baxmayaraq
onların arasında hər zaman silah ustalarının, dəmirçilərin, sənətkarların və
bənnaların birlikləri mövcud olmuşdur.
Tədqiqatçı N.Y.Biçurin [1] qeyd edir ki, qədim türklər dünya tarixinin
səhnəsinə Mərkəzi Asiyada dəmir çıxarılması istehsalına yiyələnmiş ilk xalq kimi
çıxıblar. E.A.Novqorodova, [2] E.N.Çernıx [3] kimi alimlər isə prototürklərin
yaşadıqları əraziləri yer üzündə metallurgiyanın yayıldığı ilkin mərkəzlərdən biri
sayırlar.
Qədim Türk rəssamlarının ağac, sümük, metal, daş üzərində yaratdıqları
relyef və barelyeflər onların bədii oyma, döymə, inkrustasiya, cızma, qravirləmə,
tökmə və s. texnikalarına necə dərindən yiyələndiklərini aydın göstərir. Onlar
heykəltəraşlıq, torevtika, zərgərlik və aplikasiya janrlarında misilsiz sənət əsərləri
yarada bilmişlər və tarixdə özlərinə məxsus üslubları ilə təkrar olunmaz iz
qoymuşlar. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sənət nümunələrinin bir çoxu dini ritual
xarakterli olub xüsusi simvolik mənaya malik olublar və onların tədqiqi dövrümüzə
qədər davam edir.
Qədim Türk incəsənətinin ilkin nümunələrinə qədim Ordos və Altay
ərazilərində aparılmış qazıntılar zamanı əldə edilmiş müxtəlif materiallarda
hazırlanmış olduqca böyük estetik keyfiyyətə malik məişət və bəzək əşyaları aid
edilə bilər. Əlbəttə ki, bəzədilmiş məmulatların çoxu utilitar və yaxud ritual
funksiyaları yerinə yetirirdi və onları yaradan xalqın etnik və mədəni
mənsubiyyətlərindən dolğun məlumatlar verir. Eyni zamanda ritual xarakterli
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semantikaya malik məmulatlar, bəzək əşyaları mənsub olduqları xalqın mənəvi
dəyərlərini, təfəkkür və dünyagörüşlərini tədqiq etməyə imkan yaradır.
Köçəri türk xalqlarının şifahi bədii irsini adətən mifologiya ilə zəngin olan
epos və bahadır nəğmələri təşkil edib. Məhz mifologiya vasitəsi ilə qədim türklər
real dünyanın quruluşunu qavramağa və öz hisslərini ifadə etməyə çalışırdılar.
Bunları özündə əks etdirərək Sibirdən və Şərqi Türküstandan tutmuş Qazaxıstana,
Orta Aziyaya, Macarıstana və Avrasiyanın digər ərazilərinə yayılmış qədim türk
incəsənəti onu yaradan xalqın orijinal mədəniyyətinin və təfəkkürünün ifadəsidir.
Tarixlərinin erkən dövrlərindən başlayaraq yazı nümunələrinə malik olmuş
Qədim Türklərin bizim dövrümüzə çox az sayda yazılı abidələri çatmışdır. Lakin
Qədim Türk incəsənətinin özü də Türk xalqının təfəkkür və mifologiyasını özündə
əks etdirərək bir növ informasiya daşıyıcısı rolunda çıxış edir və bizə Qədim
Türklərin tarixini, məişətini tədqiq etməyə imkan verir.
Bir çox tədqiqatçılar qədim Hun torevtikasının Skif–Sibir heyvani
üslubunun reminissensiyası – yaradıcı təqlidi kimi qəbul edir. Lakin heyvani
üslubun yaranması və inkişafında totemizmin – müəyyən yırtıcı və fantastik
heyvanların, quşların ilahiləşdirilməsinin təsirini də əsas götürmək olar. Heyvani
üslubda yaradılan təsvirlərdə qədim Türk köçəri rəssamlarının heyvanlara,
hərəkətlərin dinamikasına, heyvanların mübarizə səhnələrinə olan məhəbbətləri
hiss olunur. Tədqiqatçı M.İ.Rostovtsev belə bir qənaətə gəlir ki, qədim Altay və
Türkistan əraziləri heyvani üslubun yaranma mərkəzi kimi sayıla bilər. Çünki bu
üslubda yaradılmış çoxlu maral və digər heyvan təsvirləri fauna tərkibinə görə daha
çox dağlar və meşələr olan ərazilərə aid edilə bilər. M.İ.Rostovtsev [4] qeyd edir:
“Heyvani üslubda sənət əsərləri yaradan xalq kəndli və əkinçilər deyil, yalnız
köçəri həyat sürən ovçular olmuşlar”. Bəzi tədqiqatçılar Skif incəsənətində
yaranmış heyvani üsluba yunan və yaxud iran incəsənətinin təsirini təsdiqləməyə
çalışırlar. Lakin rus tədqiqatçısı Q.İ.Borovka [5] belə hesab edir ki, yunan
incəsənətinin skif incəsənətinə təsiri destruktiv-onun əsasını dağıdan olub. O, öz
yazılarında bunu belə qeyd edir: « Yunan incəsənəti skif üslubunda olan təsvirlərə
yad və uyğunsuz idi. Skiflərin yunan mədəniyyətinin təsirinə düşməsi ilə yerli
heyvani üslub getdikcə solur və tənəzzülə uğrayır». O, iran incəsənətinin də skif
heyvani üslubuna təsirini məhz belə neqativ qiymətləndirirdi.
Arxeoloji tapıntılar qədim türklərin öz mifoloji dünya görüşlərini həm
şifahi həm də təsvirlər vasitəsi ilə vizual olaraq fiksasiya etdiklərini və bu cür
vasitələrlə gələcək nəsillərə ötürdüklərini sübut edir. Təsvirlər qədim dünyanın
mifoloji informasiyasını hekayələndirən ikinci simvolik bir dil rolunda çıxış edir.
O.M.Freydenberq [6] belə qeyd edir: “Bizim şifahi yaradılmış qədim bir hekayəni
mif adlandırmağımız yalnız şərti bir anlamdır. Əslində isə qədim insanın dili,
məişəti, onun yaratdığı bütün əşyaları, yəni şüuru və bu şüurun yönəldiyi hər bir
şey qədim insanın mifoloji təfəkkürünə dəlalət edir”.
Mifoloji mətnlərin təsviri ifadəsinə qədim türklərin geyimlərində,
silahlarında, bəzək əşyalarında və müxtəlif əşyaların dekor sistemində rast gəlmək
mümkündür.Bir çox tədqiqatçılar zoomorf obrazların qədim türklərdə
təfəkkürlərindəki dünya modelinin qurulmasında istifadə etdikləri bir vasitə kimi
hələ heyvani üslubun yaranmasından daha əvvəl də mövcud olduğu fikrini irəli
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sürürlər. Sonradan isə qədim dünya modelinin təsvirlərdə ifadə edilməsi üçün məhz
heyvani üslubun kodu daha uyğun və əlverişli oldu. Dünya modelinin müxtəlif və
bir birinə zidd təbəqələrini təcəssüm etdirən heyvan təsvirlərindən ibarət
kompozisiyalar qədim türklərin kosmoloji struktur haqqındaki təsəvvürlərini daha
dolğun ifadə edə bilirdi. Qədim türklərin mifoloji təsəvvürlərində quşlar səma –
dünyanım yuxarı təbəqəsi ilə, otyeyən heyvanlar yer – dünyanın orta təbəqəsi ilə və
yırtıcılar yer altı dünya ilə - ölüm və zülməti təmsil edən aşağı təbəqə ilə
bağlanılırdı.
Qədim Türk incəsənətinin tədqiqinin aktuallığının bir səbəbi də ondan
ibarətdir ki, e.ə.III-II əsrlərdə Hunlar Şərqi və Mərkəzi Asiyanın bir çox etnoslarını
birləşdirən qəbilə birləşmələrindən ibarət qüdrətli imperiya yarada bilmişdilər.
Lakin Hunların özlərinin yazılı abidələrinin bizə demək olar ki çatmaması, qonşu
xalqların Hunlar haqqında olan tarixi məlumatlarının çox bəsit və qərəzli olması
qədim Hunların maddi mədəniyyətlərinin, dünya görüşlərinin tədqiqində böyük
maneələr yaradır. Lakin Qədim Türk incəsənətinin, torevtikasının öyrənilməsi
yalnız Hunların deyil, Mərkəzi Asiyanın bir çox xalqlarının mədəni irslərinin
tədqiqinə kömək edə bilər.
Arxeoloji tapıntılar qədim türklərin (burada, hunların) artıq e.ə.VII əsrdə
özlərinə məxsus incəsənət üslubuna malik olmalarını təsdiqləyir. Qazıntılar zamanı
tapılmış animalistik motivli bürünc düymələr, kəmərlərə bərkidilən heyvan təsvirli
lövhələr, dəstəkləri maral və ahu başına çevrilən əşyalar və s. qədim Hun
incəsənətinin yüksək estetik keyfiyyətlərindən dolğun məlumat verir.
Uzun müddət ərzində qədim Hunların tarixi və incəsənəti yaxşı tədqiq
edilməmiş olaraq qalırdı. Lakin son zamanlar hunların tarixi abidələrinin və
incəsənət nümunələrinin təhlili bu qədim xalqın özünəməxsus mədəniyyətini
açıqlaya bilmişmışdır. Hunlar Avrasiyanın bütün xalqlarının həyatında böyük rol
oynamış ilk böyük Türk dövləti qura bilmişdilər. Bu dövlətin tarixi ardı arası
kəsilməyən Hun – Çin müharibələri ilə zəngindir. Eyni zamanda qədim Çin
incəsənətində silahların, at yaraq əslahələrinin, kəmərlərin bəzək lövhələrinin və s.
əşyaların « heyvani » üslubda işlənilməsi məhz hunların və digər köçəri türk
xalqlarının incəsənətinin təsiri nəticəsində meydana gəlmişdir.
Çinin tarixi səlnamələrində qədim hunların əcdadlarını Çinin mifik Beş
imperatorlarının hakimiyyəti və müharibələri dövrünə (e.ə. III min illiyə) şamil
edirlər.
E.ə. XI əsrdə Çin dövləti bir biri ilə döyüşən xırda dövlətlərə bölünür. Bu
zaman çinlilər özlərinin döyüşkən köçəri qonşuları hu və yaxud huslulara qarşı
müdafiə istehkamları qururlar. İlk dövrlərdə hu adını çinlilər ümumilikdə bütün
köçərilərə şamil edirdilər lakin zaman keçdikcə bu ad hun adı ilə qədim türklərin
adına çevrilir.
E.ə. IV əsrdə Qədim hunların adı tarixi sənədlərdə qeyd edilir. E.ə. III əsrin
ortalarında Hunlar artıq güclü hərbi qüvvəyə malik idilər. Biz bu haqda
məlumatlara e.ə. II-I əsrlərdə yaşamış Çin tarixçisi Sıma Tzsyanın tarixi
yazılarında rast gələ bilərik.
E.ə. 209 ildə hunlar üzərində hakimiyyətə Maodun (Mete) gəlir. Bir neçə
illik ağır mübarizələrdən sonra O, bütün qonşu köçəri qəbilələri özünə tabe edərək
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Qüdrətli hun imperiyasının sərhədlərini genişləndirir. Çin üzərində parlaq qələbələr
qazanaraq Çin imperiyasını siyasi cəhətdən Hun dövlətindən asılı vəziyyətə salır.
E.ə. 176 ildə Çin imperatoru Vendiyə yazdığı məktubunda Maodun
Səmanın mərhəməti ilə ox atıb yay çəkən bütün xalqları öz hakimiyyəti altında bir
ailədə birləşdirdiyini və Çinin müttəfiqi Yuecciləri məhv etdiyini qeyd edir.
Hunların imperiyası nəhəng əraziləri əhatə etmişdi. Onun mərkəzi
Ordosdan şimalda yerləşən İnşan dağları və hunların tarixi torpaqları Ordos
yaylaqları idi. Şərqdə hun dövlətinə Mancurların ərazilərinin böyük hissəsi,
şimalda Monqolustan, Cənubi Baykal, Yuxarı və Orta Yenisey əraziləri, qərbdə
Xuanxedən başlayaraq Şərqi Türküstan daxil olmaqla bütün ərazilər daxil
edilmişdi.
E.ə. I əsrə aid edilən «Duz və dəmir haqqında mübahisə» traktatında qədim
hunların öz məişətlərini bəzəməyi xoşlamadıqlarından bəhs edilir. Lakin arxeoloji
qazıntılar zamanı əldə edilmiş və hun dövrünə aid edilən əşyalar hunların gümüş,
bürünc, sümük və daşdan bəzək əşyaları, mürəkkəb ornamentli keramik qablar
yaratdıqları aşkarlanmışdır. Şimali Altayda aparılmış arxeoloji qazıntılar hunların
çoxlu sayda müxtəlif növ bəzək əşyaları yaratdıqlarını və dekorativ tətbiqi sənətə
böyük həvəslərini nəzərə çarpdırır.
Müasir zamanınızda qədim hun incəsənəti daha çox «Ordos incəsənəti» adı
ilə tanınır. Bir çox tədqiqatçılar hun-ordos incəsənətinin skif incəsənəti qədər
qədim tarixə malik olmasını təsdiqləyir. İsveç arxeoloqu Arne ordos bürünc
əşyalarının e.ə. IV əsrə aid olduğunu qeyd edir. Yapon arxeoloqu Umexara hun
incəsənətinin e.ə. V əsrdə Çinin «Döyüşən şahlıqlar» dövrü incəsənət üslubunun
formalaşmasına güclü təsir etdiyini söyləyir. İsveçrəli şərqşünas Kalqren isə Çinin
bu üslubunun yaranma tarixini e.ə.650 ilə şamil edir. Hun incəsənəti Çinin Orta
Cjou dövrü arxaik incəsənətinin «Döyüşən şahlıqlar» dövrü incəsənət üslubuna
keçməsinə təkan vermişdir. Qədim hun incəsənətinin nümunələrinin tapıntılarına
Baykaldan tutmuş Xebey və Şansinin sərhədlərinə qədər rast gəlinir. Monqolustan
ərazisində yerləşən Noin-Uladan tapılmış çox saylı incəsənət nümunələri HunOrdos incəsənətinin Çinin e.ə. II-b.e.III əsrin Xan dövrü incəsənətinə təsirini də
təsdiqləyir. Xan dövrünün ustaları hun incəsənətinə məxsus animalistik motivləri
yaratdıqları bürünc bəzək əşyalarda böyük həvəslə təkrarlayırdılar. Qeyd
olunmalıdır ki, qədim türk xalqları onlara qonşu olan dövlətlərlə yalnız
müharibələr aparmayıblar. Tarixə nəzər salsaq türk xaqanlıqlarının qəbilə
birliklərinin digər qonşu xalqlarla böyük həvəslə həm mədəni həm də ticarət
əlaqələrinə girdiklərini müşahidə edə bilərik. Qədim türklər digər xalqların
nailiyyətlərini mənimsəyib bacarıqla istifadə edirdilər. Lakin qədim türklər özləridə
dünya incəsənətinə və mədəniyyətinə bir çox misilsiz yeniliklər bəxş etmişlər.
Hərbdə, dekorativ-tətbiqi sənətdə, zərgərlik və bəzək əşyalarının yaradılmasında,
metalların, müxtəlif materialların emalında onlar yeni üsul və vasitələr, texnoloji
yeniliklər əldə edə bilmişdilər.
E.ə. I minilliyin ortalarında Avrasiyanın geniş ərazilərində yeni növ
təsərrüfat fəaliyyəti – köçəri və yarım köçəri maldarlıq daha çox vüsət almağa
başlayır. Bu zaman insanlar onlar üçün yeni olan bir materialın–dəmirin emalı və
istifadəsi dövrünə - erkən dəmir dövrünə qədəm qoydular. Tarixdə bu dövr çox
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zaman erkən köçərilər dövrü adı ilə də tanmışdır. Avrasiyanın geniş çöllərində
müxtəlif və bir birinə çox oxşar mədəniyyətlər formalaşmağa başlayır. Bu
mədəniyyətləri yaradan xalqların eyni köklərə malik olmalarına baxmayaraq
onların sivilizasiyaları tarixdə daha çox yayıldıqları ərazilərin adları ilə ordos, skif,
skif-sibir, altay, pazırık mədəniyyətləri kimi tanınırlar.
Bu mədəniyyətlər haqqında dolğun və əyani məlumatların əldə edilməsi
yalnız qəbir üstü tikililər-kurqanlarda aparılmış arxeoloji qazıntıların vasitəsi ilə
mümkün olmuşdur. Kurqanların daş örtükləri təbii suları keçirdərək torpağın
dərinliklərində qalın buz təbəqələrin yaranmasına şərait yaratmışdı.Bu buz
təbəqələrinin sayəsində bir çox arxeoloji tapıntıların –mumiyalanmış cəsədlərin,
geyimlərin, parçaların, xalçaların, ağacdan və dəridən hazırlanaraq təbii şəraitdə
dövrümüzə çatması mümkün olmayan əşyaların qorunub saxlanılması və bu gün
tədqiq edilməsi mümkün olmuşdur.
Qeyd edək ki, artıq XVIII əsrin axırları və XIX əsrin əsrin əvvəllərində
qədim türklərin Altaydakı kurqanlarından tapılmış incəsənət əşyalarından ibarət
gözəl kolleksiyanın əsasını mühəndis P.K.Frolov [7] tərtib etmişdir. Bu
kolleksiyanın daxilində ağacdan olan bədii oyma nümunələri Altay türklərinin
digər ərazilərdə məskunlaşmış skiflərlə həm etnik həm də dini yaxınlığa malik
olmalarına dəlalət edir. 1865 ildə V.V.Radlov [8] dağlıq Altay ərazilərindəki
Katuni çayı yaxınlığında olan Katanda və Şərqi Qazaxıstan sərhədlərinin
yaxınlığında yerləşən Buxtarm çayının yuxarı axarlarında yerləşən Berel
kurqanlarında arxeoloji tədqiqatlar aparmışdır. Tapıntılar arasında olduqca yaxşı
saxlanılmış xəz ilə işlənmiş geyimlər, «katand frakı» adını almış məşhur uzun
quyruqlu kürk, məşhur katand xalatı, rəngli aplikasiyalarla bəzədilmiş keçə xalça,
üstləri qızıl folqa ilə örtülmüş ağacdan oyma bəzəklər və bir çox başqa unikal
tapıntılar türk xalqlarının qədim tarixlərinə və incəsənətlərinə qarşı böyük maraq və
hörmət oyatdılar. Əslində V.V.Radlov tərəfindən aparılan bu qazıntılar Altay
dağlarında və Avrasiya ərazisində aparılmış ilk sistematik elmi tədqiqat idi və bu
sonradan aparılacaq çoxsaylı arxeoloji qazıntıların və müasir tədqiqatların
bünövrəsini qoydu.
Altayda aparılmış çox saylı qazıntılar qədim pazırık türklərinin-altay
skiflərinin təkrar olunmaz, möhtəşəm incəsənətini dünyaya tanıtdı.
Qədim türk köçərilərinin özlərinin qəbilə başçıları, hökmdarları üçün
qurduqları kurqanlarda çoxlu sayda qızıl əşyaların olması diqqəti cəlb edir. Lakin
bu cür ehtiram mərhum başçının cəmiyyətdə tutduğu yüksək sosial dərəcəsinə
işarədən başqa qədim türklərin öz hökmdarları və başçılarına sakral –müqəddəs
anlamın şamil etmələrindən irəli gəlirdi. Qədim türklər öz hökmdarlarının nəsil
şəcərələrini Səma və yaxud mifik tanrılarla bağlayırdılar.
Biçurin N.Y. [9] qeyd edir ki, syanbilər öz hökmdarları Tanşixayı səmanın
oğlu adlandırır və onun doğulmasını səmadan düşərək anasının bətninə daxil olmuş
qar dənəsi ilə bağlayırdılar. Qədim türklərin inancında Səma hökmdarın
doğulmasına, həyatına və ona tərəf geri dönməsinə -ölümünə xeyir dua verən bir
qüvvə kimi çıxış edir. Bir çox qədim köçəri xalqların eposlarinda hökmdarın ölümü
onun ruhunun uçması, səmaya ucalması kimi təsvir edilir. Hökmdarın sakral
xarizmatikliyi qədim türklərin təsəvvürlərindəki dünya nizamının və ideal
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cəmiyyətdə mövcud olan simvolik quruluşun əksi idi. Əslində hökmdara və
başçıya verilən bu cür əhəmiyyətli rol qədim türk köçəri cəmiyyətində mövcud
olan dini-mifoloji görüşlərlə bağlı idi.
Hökmdar və başçının dəfn mərasimi prosesində istifadə edilən müəyyən
atributlar onun sakral xüsusiyyətlərinə işarə etməli idi.Skif-sibir kurqanlarında bu
cür atributlar kimi qızıl əşyalar, maral və qoyun təsvirləri və yaxud qoyun ayağının
sümüyü çıxış edirdi. Bütün bunlar qədim türklərdə solyar simvollar kimi çıxış
edirdi.
Qədim türklərin qəbilə başçılarının kurqanlarından çox saylı qızıl əşyaların
tapılmasının əsas səbəbini qədim türk xalqlarında qızılın günəş işığı və ölümsüzlük
rəmzləri rolunda çıxış etməsi təşkil edirdi. Qədim skiflərdə qızıl şah
hakimiyyətinin rəmzi sayılırdı. Şahın özü isə günəşin simvolu kimi qəbul edilirdi.
Təsadüfi deyil ki, qədim skif şahlarının mifik əcdadının adı Kolaksay – Günəş şah
adlanıb. Bolqar tədqiqatçısı İ.Marazov [10] qədim türk kurqanlarından ov səhnələri
ilə bəzədilmiş əşyaların çox tapılmasını bu təsvirlərin həm sosial və həm də
simvolik mənaya malik olaraq şahların öz nəsil şəcərələrini məhz mifik
qəhramanlarla bağlamağa can atmalarından irəli gəldiyini qeyd edir. Yırtıcı və
yaxud fantastik heyvanlarla döyüşən qəhraman obrazı şahın əfsanəvi nəslinə və
onun bu hakimiyyətə layiq olduğuna işarə edir.
Üç hissədən ibarət kainat obrazı skif cəmiyyətinin də üç hissəyə bölündüyü
mülahizəsinə yer verir. Mülahizəyə görə skif şahlarının qalxanlarına bərkidilən
vəhşi pişik və maral təsvirli lövhəciklər məhz bu cür emblemlər rolunda çıxış
edərək sahiblərinin yüksək sosial səviyyələrinə işarə edirdilər.
Tədqiqatçılar qədim türk heyvani üslubunun təsvir kanonları haqqında
müxtəlif mülahizələr yürüdürlər. Bəziləri halqa kimi burulmuş vəhşi pişik
təsvirlərində yatmış heyvan obrazını və yaxud ideal formanın təcəssümünü, bəziləri
isə sonsuz dinamik hərəkətin simvolunu və ya bir növ in–yanı görürlər. Ayaqları
yığılmış maral təsviri qurban gətirilmə ayininin və eyni zamanda Taqar
mədəniyyəti insanlarının marala şamil etdikləri günəş tanrısının simvoludur.
Qədim türklərin inancında maral yer üzündə işıq və həyatın mənbəyi olmuşdur.
Qeyd edək ki, artıq XIX əsrin axırlarında Minusinsk yaxınlığında yerləşən
Taqar adasında otuza yaxın qəbir kurqanlar tədqiq edilmişdi. Enisey çöllərinin skif
dövrünə aid edilmiş bu köçərilər arxeoloqlar tərəfindən Taqar mədəniyyəti
insanları kimi tanıdılmışdır. E.ə. V əsrdən başlayaraq geyimlərdə, papaq və baş
geyimlərində, silahlarda maral təsvirləri və heykəlləri peyda olmağa başlayır. Baş
geyimlərinin üstlərini çox zaman atların, qrifonların və yaxud fantastik heyvanların
heykəl təsvirləri ilə də bəzəyirdilər. Bu cür təsvirlər öz sahiblərinin köçəri
cəmiyyətində tutduqları müxtəlif sosial səviyyələrindən xəbər verirdi. Buna misal
olaraq dimdiklərinin arasında maral başını tutmuş qorxunc qartal başını nümunə
gətirmək olar. Tədqiqatçılar bu cür üst detallarının hakimiyyət simvolu, dünya
ağacı və dünyanın vertikal strukturu ideyasının təcəssümü rolunda çıxış etdiklərini
iddia edirlər.
Bir çox tədqiqatçıların ümumi fikrinə görə kurqanlardan tapılmış və
heyvani üslubda hazırlanmış bir çox əşyalar qəbir kultu və ölüm ayinləri ilə
bağlıdır, onlardakı obrazlar isə sakral mənaya malikdirlər. Qədim türk
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incəsənətinin obrazları və kompozisiyaları bütün köçəri cəmiyyətinə aydın olan
ideya məzmununa malik idi. Bu lakonik obrazlar eyni zamanda çoxmənalılığa
malik olaraq özlərində qədim türk dünyasının mürəkkəb quruluşunu əks
etdirirdilər.
Buna misal olaraq Balqazın kurqanından tapılmış ov kompozisiyasını
nümunə gətirmək olar. Bəzi tədqiqatçıların mülahizələrinə görə vəhşi donuz ovu
səhnəsini əks etdirən bu kompozisiyada qədim köçərilərin hansısa naməlum bir
mifi əks olunub. Buna kompozisiyanın bəzi detallarının Qədim Pazırık xalçasının
səhnələri ilə və atlı fiqurların həm geyim və yaraq əslahələrinin həm də etnik
oxşarlıqlarını misal gətirmək olar.
Qədim türk incəsənətinin bədii üslubunun elementləri asanlıqla tanınır. Bu
üsluba sanki sıçrayışda donmuş heyvanların zərif təsvirləri, ov səhvələri və bir
birini parçalayan heyvanların kompozisiyalarına ekspressiya və gərgin dramatizm
dolğunluğu xasdır. Təsvirlərə məxsus dinamizm və gərginlik bir tərəfdən qədim
türklərin yaşamaq üçün məcbur olaraq daim apardıqları mübarizədən, digər
tərəfdən isə onların həyat və təbiət haqqında olan düşüncələrindən irəli gəlirdi.
Skif incəsənəti öz gələcək inkişafında çətin və mürəkkəb yollardan
keçmişdir. Heyvani üslubdan antropomorf obrazlara və ornamentalizmə keçərək o
bütün türk xalqlarının incəsənətində dərin iz qoymuşdur. Rus tədqiqatçısı
D.Q.Savinov [11] belə qeyd edir: “ Erkən köçəri xalqların dövrü Skif – Sibir «
heyvani üslub » süjetlərinin istifadəsinə və bürünc metalının emalına əsaslanaraq
özünəməxsus və təkrar olunmaz maddi mədəniyyət dünyası yarada bilmişdi. Eyni
zamanda maddi dünyanın və incəsənətin bir sıra predmetləri erkən köçərilər
dövründə yaranaraq sonralar da mühüm dəyişikliklərə uğramayaraq erkən orta
əsrlər dövrünün mədəniyyətində özünəməxsus yer tutmuşdu “.
Qədim türk heyvani üslubu Orta Avropadan Çinə qədər nəhəng ərazilərdə
olduqca geniş yayılmışdır. Yayıldığı hər bölgə və ərazidə ona yalnız bu ərazilərə
məxsus müəyyən cəhətlər əlavə olunurdu. Lakin bütün bu əlavələr təsvirlərin
ümumi motivlərində və detallarda əsas üslubun güclü təsirindən azad ola bilmirdi.
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Анар Искендеров
“Звериный” стиль в искусстве древнетюркских народов
Резюме
Искусство древнетюркских народов очень интересна и многогранна.
Археологические памятники тюркских народов создавших великие каганаты
и кочевые империи во многих частях Азии до сих пор полностью не
исследованы. К этим памятникам могут быть отнесены курганы, наскальные
рисунки – петроглифы, антропоморфные каменные изваяния, украшения,
торевтика, изделия художественной резьбы, памятники древнетюркского
письма и ещё много произведений искусств, не исследованных
исследователями искусств. Конечно же, достоверную информацию о
культуре и искусстве древнетюркских народов мы можем получить при
помощи предметов и произведений искусств, найденных в курганах. Среди
найденных предметов можно встретить неповторимые произведения
искусства, которые могут донести до нас полноценную информацию о быте,
искусстве и мифологическом воззрении древних тюрков,
Ключевые слова: древние тюрки, курганы, искусство кочевников,
звериный стиль, хуннское искусство, изобразительная традиция, искусство
Алтайских скифов.
Anar Iskenderov
“Animal” style in the art of ancient turkic peoples
Summary
The art of the ancient Turkic people is very interesting and multisided. The
archeological monuments of Turkic people built by the nomadic empires and great
khanates in the territories of Asia aren’t still presented fully. Mounds rock
paintings – petroglyphs, anthropomorphic monuments, decorations, toreutic and
carved products, ancient Turks manuscripts and a lot of works aren’t explored by
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art researchers. Surely we can get the full information about ancient Turkic peoples
culture and art by means of things and works found in the mounds. Among the
found things it’s possible to meet unique works of art that present a full
information about ancient Turkic culture and life, mythological notion.
Keywords: ancient Turks, barrows, the art of the nomads, animal style, Hun
art, fine tradition, art of the Altai Scythians.
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MÜASİR AZƏRBAYCAN GEYİMİNDƏ ETNİK ÜSLUB
Xülasə: Məqalədə müasir Azərbaycan geyim modasında etnik üslubun
istifadəsində bəhs olunur. Qeyd edilir ki, modelyer-dizayner xalq kostyumu
yaradıcılıq mənbəyi olaraq istifadə edərək, onları ruhlandıran formaya, biçim
prinsiplərinə, ritmik quruluşuna, rənginə, parçanın fakturasına və ya icranın texniki
üsullarına müraciət edirlər. Təhlilə müasir Azərbaycan modelyerləri olan Fəxriyyə
Xələfova, Gülnarə Xəlilova, Natəvan Əliyev və Kəmalə Qurbaçovanın etnik
üslubda işlədiyi geyim nümunələri cəlb edilmişdir.
Açar sözlər: Azərbaycan, müasir, geyim, moda, etnik, üslub, dizaynerrəssam, konstruktiv forma, rəng həlli.
Dizayn obyekti kimi müasir kostyum insanın şəxsiyyəti ilə birbaşa bağlıdır
və bilavasitə onun mədəni anlayışlarını, psixoloji xüsusiyyətlərini, sosial
aspektlərini, estetik seçimlərini, yaş xüsusiyyətlərini əks etdirir. Kostyum, bir
şəxsin gündəlik həyatı, özünün həyata keçirilməsinin mühüm bir sahəsidir, tarixi və
ya dövrün insan mahiyyətini əks etdirən ən doğru aynasıdır və tarixi sənədlərdən
fərqli olaraq çox zaman öz dövrün nəzəriyyələri və konsepsiyalarından asılıdır.
Etnik və ya çox zaman folklor, rustikal, kantri adlandırılan üslub bir
yaradıcılıq mənbəyi kimi xalq geyiminin əsas xüsusiyyətlərinə və qurulma
qanunlarına əsaslanır. Bu halda, milli kostyumun etnoqrafik təyinatı həlledici
əhəmiyyət daşımır. Üslub dünya xalqlarının milli geyimlərinin ruhunu əks etdirir
və onlardan əsas xüsusiyyətləri – praktikliyi, gözəlliyi, məqsədəuyğunluğu,
rahatlığı, funksionallığı, ritmi, materialın ifadəliliyini, dekorativliyi, çoxqatlılığı,
sadəliyi və biçimin rasionallığını və s. əldə edir.
Müasir modada etnik üslub XX əsrin əvvəllərində, milli xalq geyiminə
ümumxalq marağın formalaşması, onun öyrənilməsinə və dekorativ və tətbiqi
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sənətin bir fenomeni kimi saxlanılmasına ehtiyacın anlaşılması ilə ortaya çıxmışdır.
Adət ənənələrlə əlaqəli olan xalq geyimi xarici görünüşdən, yaşayış yerindən, bu
və ya digər insanlara xas olan gözəllik duyğusundan ayrılmazdır və bir növ
informasiya mənbəyi kimi xidmət edir. İnsanın həyat tərzi, əsas fəaliyyət növü
kostyumda maddi ifadə tapır.
Milli geyim müasir geyim dəstlərinin zənginləşməsinə imkan yaradan
tükənməz mənbədir. Keçmişimizdən miras qalan, milli ənənələrə köklənərək yeni,
müasir elementlərlə işlənmiş geyim nümunələri zövq oxşayır və həmişə tələb
olunmaqdadır. Etnik mədəniyyətlə sıx əlaqədə olan libaslarda xalq sənəti yeni
ideyalara çevrilir – bu bir növ keçmişlə indiki zamanın dialoqudur. Əgər modada
yeni obrazlar və elementlərin mənbəyi bitərsə, bu zaman moda da bitər. Bu gün
dəbdə olan trend – ənənəvi milli geyim əsasında hazırlanmış geyimdir – o, gözəl,
rahat və əlbəttə ki, dəbdə olandır.
Milli geyimin formaları təsadüfi yaranmayıblar, onlar xalqın həyat tərzi ilə
şərtləşdirilmiş qanunauyğunluğa malikdirlər. Milli geyimin əsas mənası və qiyməti
– onun demokratik, geniş funksional və məqsədəuyğun olmasıdır.
Azərbaycan moda dizaynerləri də etnik üslubda ideyaların tükənməz bir
mənbəyini tapırlar. Etnik üslubda kostyumu layihələşdirən modelyerlər
Azərbaycan milli geyiminə bütöv bir fenomen kimi müraciət edir və ya onun ayrayrı elementlərindən istifadə edirlər. Ölkənin müxtəlif bölgələrindəki milli
geyimlər dizaynerlərin tükənməz yaradıcılıq mənbəyidir. Kəlağayı, arxalıq,
araxçın, çəpkən və s. kimi gözəl, rahat və təkrarolunmaz nümunələrlə təmsil olunan
milli geyimin qiymətli xəzinələri müasir moda tərəfindən götürülmüşdür.
Xalq kostyumu yaradıcılıq mənbəyi olaraq istifadə edərək, modelyerdizayner onu ruhlandıran formasına, biçim prinsipləri, ritmik quruluşuna, rənginə,
parçanın fakturasına və ya icranın texniki üsullarına müraciət edir.
Azərbaycan xalq geyimlərinin konstruktiv quruluşunun təhlili göstərir ki,
onlar bir insan fiqurunun nisbətlərini nəzərə alaraq qızıl kəsim prinsipi əsasında
qurulublar. Xalq ustaları intuitiv olaraq geyimin düzbucaqlı biçimindən istifadə
edirdi ki, bu parça daha rasional istifadəsinə və parça hissələrini asanlıqla tikibbirləşdirməyə imkan verirdi. Milli kostyumun forması sakit, balanslı bir xarakter
daşıyır və ümumiyyətlə düz üfüqi xətlərlə vurğulanmış düz siluetdir və tamın
hissələrə bölünməsinin mütənasibliyini əks etdirir. İşin yekun nəticəsi modelyerin
mənbəyə nə dərəcədə yaxın olduğu ilə bağlı olduğundan asılıdır.
Müstəqil yaradıcılığın üçün əvəzolunmaz şərti kimi həmişə milli
kostyumun birbaşa surətin çıxartma yoluna riayət etməmək tələbi çıxış edir.
Ənənəvi elementlərin mexaniki istifadəsi, mənbənin imitasiyası, dizaynerin işini
hörmətdən salan iflasa gedən bir yol deməkdir. Müasir bir kostyumun etnik
geyimlə əlaqəsi daha incə, assosiativ prinsip əsasında qurulmalıdır. Müasir
modellərin ən yaxşı nümunələri göstərir ki, xalq geyiminin forması müasir
kostyuma ümumiləşdirilmişdir tərzdə çevrilir.
Milli geyimin surətinin
mənimsənilməsi ideyanın ehtiyatlı, incə və dəqiq bir şəkildə həyata keçirilməsi,
müasir kostyumun yeni bir həllinə çevrilir.
Modelyer-rəssam, xalq kostyumunun mənəvi, maddi, mədəni və estetik
mahiyyətini hiss edir, modellərinin prototiplərini həmişə konkret milli nümunələr –
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araxçın, arxalıq, kəlağayı və s. təşkil edirlər. Etnik üslubda hazırlanmış kostyum
üzvi surətdə milli geyim üçün ənənəvi olan tərtibat ünsürləri ilə – baş örtükləri,
dəri və ya toxunmuş kəmərlərlə, trikotaj məmulatlarla, sadə rahat ayaqqabılarla və
ənənəvi zinət əşyaları ilə tamamlana bilər.
Kostyumda örpəyin istifadəsi zahiri görünüşün yumşaq formasını
yaratmağa kömək edir. Çox zaman örpəklərdən etnik üslubda olan bütöv
kolleksiyalar yaradılır – koftalar, donlar, ətəklər və s. Ənənəvi milli mədəniyyət
növləri sırasına basmanaxış texnikasında bəzədilmiş ("isti batik" üsuluna bənzər)
Azərbaycan milli baş örtüyü olan kəlağayılar daxildir. Kəlağayı üzərinə tətbiq
edilən naxışlar dəqiq şəkildə müəyyən edilmiş rənglərlə boyanır və əsrlər boyu bir
tarixə və müxtəlif semantikaya malikdirlər. Bu naxışlar qəliblərdə yerləşdirilən və
mədəniyyət cəmiyyətinin nümayəndələri tərəfindən asanlıqla şifrələnən kodlardır
[1].
Belə bir ornamentasiya Azərbaycanın aparıcı moda dizaynerlərindən olan
Fəxriyyə Xələfovanın "Şərq maqnetizmi " kolleksiyasında əksini tapmışdır. Onun
2014-cü ilin dekabr ayında Parisdə təşkil olunmuş "Oriental Fashion Show" adlı
Şərq moda nümayişində unikal kəlağayı bəzəkləri ilə tərtib edilmiş ipəkdən
hazırlanan paltar nümayiş olundu.
Milli üslubda olan romantik libaslar və səlis biçimli orijinal ansambllar –
bütün bunlar istedadlı modelyer Gülnarə Xəlilovanın modellərinin uğuru kimi
qiymətləndirilir.
Hər bir modelyerin öz siması var. Öz yaradıcılıq fikirlərini G.Xəlilova bir
qayda olaraq, yumşaq, plastik siluet əmələ gətirən incə parçalara üstünlük verir.
Modelyer hər zaman milli geyimi müasir dizaynda verməyə çalışır, klassikanı
müasir üslubla birləşdirməyə can atır. Onun yaratdığı qadın gözəlliyi idealını
Azərbaycan qadınının müasir surəti təşkil edir. Reallıqda əks olunan cəlbedici
orijinal dizayna malik olan adın geyim dəstlərinin konstruktiv quruluşu, faktura
müxtəlifliyi və ahəngdar rəng həlli özündə bütün rəng spektrlərini cəm edən gözəl
xalçalar kimi əsrarəngizdir.
Onun etnik üslubda işlədiyi hər bir modelində Azərbaycan milli geyim
dəstinin ayrılmaz elementləri olan arxalığın, çərkənin müxtəlif interpretasiyaları
müasir səslənir. Modellərin koloristik həlli xüsusi vurğu ilə onların xalq geyimi ilə
yaxınlığı qeyd edir. Rəng, konstruksiya xətlərinin hərəkətini vurğulayaraq, formanı
əmələ gətirir, kostyumda dekorativ aksentləri yerləşdirir. Rəng vasitəsi ilə rəssam,
lirik təmkinliyi ilə diqqəti cəlb edən milli kostyumun emosional gücünü əks etməyə
nail olur.
İstedadlı modelyer-rəssam olan Natəvan Əliyeva qadın və sənətkar imicini
xüsusi zövqə, yüksək estetik mədəniyyətə malik, fərdiliyi və ictimaliyi hiss edən
fiziki və mənəvi harmoniya təşkil edir. Yumşaq formalar, incə xətlər, dəbli detallar
və axıcı parçalar – bütün bunlar hər bir qadını gözəlləşdirir və sevinc bəxş edir. Öz
işlərində məhz bu məqsədi güdən modelyer, üstünlüyü etnik üslublu libaslara verir.
N.Əliyeva daima kökümüzə nəzər salıb ondan bəhrələnməyi üstün tutur. Xüsusi
vurğu Azərbaycan milli baş örtüyü olan kəlağayıların, şalların müxtəlif
konfiqurasiyalı örtmə üsullarına və milli xalça naxışlı toxunma corabların
uzunboğaz ayaqqabılara çevrilmiş variantlarına verən modelyer, öz moddelərini
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zərgərlik məmulatları ilə zənginləşdirir. Modelyer-rəssamın keçmişimizdən miras
qalan, milli ənənələrə köklənərək yeni, müasir üslubda işlənmiş geyim
nümunələri zövq oxşayır və həmişə tələb olunmaqdadır.
Modelyer-rəssam Kəmalə Qurbaçovanın “Zamanın yaddaşı” adlı geyim
kolleksiyası da bu səpkidədir. Belə ki, burada istifadə olunan geyim dəstlərində
xalqımızın əsrlər boyu nəsildən-nəsilə ötürdüyü konstruktiv forma və dekorativ
tərtibat, o cümlədən faktura müxtəlifliyi və zəngin rəng seçimi, müasir moda
durumunda mövcud olan kostüm stilinin iddialı formalarında təzahür tapır ki, o da
gözəlliyin cismani qavranılmasına gətirib çıxarır.
“Zamanın yaddaşı” adlı geyim kolleksiyasının ən vacib və nəzərə çarpan
cəhəti ondan ibarətdir ki, burada Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin ən
zəngin sənət nümunələrindən biri olan xalça nümunələrinin kompozisiya
quruluşundan və ornamental elementlərindən istifadə edilmişdir.
Xalça təkcə interyeri bəzəyə bilən hər bir gözəl dekorativ əşya deyil, həm
də simvolik dilin xüsusi formasıdır ki, onun vasitəsilə əcdadlarımızın həyatı və
dünya sirləri haqqında məlumat daşınır. Elə bir məlumat ki, o, tətbiq olunan hər bir
əşyanın üzərini bəzəmək imkanına malik olduğu halda, həmin məmulatın həm
estetik, həm də əməli funksiyalarını bir qədər də qabardır, onları müəyyən
informasiya daşıyıcılarına çevirir. Beləliklə, eyni mövzu altında birləşmiş müxtəlif
formalı, biçimli və bədii tərtibatlı geyim kolleksiyasının əsas qayəsini burada
istifadə olunmuş ornamental xalça motivləri təşkil edir.
Müasir geyimlə ənənəvi milli Azərbaycan geyimlərinin sintezini əks
etdirən kolleksiyanı yaratmağa müəllifi Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət
əsərlərinin dekorativ əsasını təşkil edən ornamental motivlər sövq etdi. Ziyafət
üçün nəzərdə tutulan modellərdə istifadə olunan müasir konstruktiv formanın da
əsasını Azərbaycan milli geyim elementləri olan çaxçur, köynək və tuman təşkil
edirlər. Bunların müasir interpretasiyası modellərin nəfis işlənməsində verilmişdir.
Geyim ansambllarına daxil edilmiş müxtəlif aksessuarlar da kolleksiyanın
mövzusuna, təyinatına və estetik görünüşünə müvafiq düşünülüb. Modelləri
tamamlayan toxunma papaqlar, çantalar, makrame texnikasında işlənmiş bəzək
əşyaları seçilmiş mövzunun açılmasında həlledici rol oynayır.
Geyim kolleksiyasında istifadə olunan milli ornamental xalça motivləri,
rəssam-modelyerlərin dizayner təxəyyülünün formalaşması və inkişafında müsbət
rol oynaya biləcək bir amil olaraq, onların gələcək işlərində uğurla tətbiq oluna
bilər və müasir Azərbaycan modasının müxtəlif istiqamətlərdə istifadə oluna bilər.
Beləliklə, əsrlərdən bəri sevilə-sevilə qorunub saxlanılan qədim
xalçalarımızı bəzəyən naxışlar, müasir geyim modellərində yeni həyat, yeni nəfəs
əldə edərək, xalq sənətimizin bu zəngin irsini gələcəkdə də təbliq etmək imkanını
əldə edir.
Etnik üslub çox zaman müasir modada təmiz şəkildə deyil, üslubların
qarışığında istifadə olunur. Eklektisizmin təmayülü yaxın vaxtlarda daha da
güclənmiş və peşəkarların "fyujn" termini ilə ifadə edilərək, hər şeyin qarışığını,
eklektikanı ifadə edir. Müasir stilistlərin sevimli üsulunu birləşə bilməyənləri
birləşdirmək və beləliklə yeni ideyaların axtarışı tükənməz imkanlar tapmaq təşkil
edir. Etnik üslubu üzvü surətdə romantik, klassik və idman üslubu ilə birləşdirilə
154

bilər. Moda artıq şərtləri diktə etmir, və hər kəsə öz zövqünə və nisbət hissinə
diqqəti yönəldən öz fərdi, unikal seçimini etməyə imkan verir. XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində incəsənət məlum olan sərhədləri genişləndirdi və üslubun
tərkib hissəsi kimi eklektizm və stilizasiyanın yeni bir anlayışına yol açdı.
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Nазакет Ахмедова
Этнический стиль в современном азербайджанском костюме
Резюме
В статье рассматривается использование этнического стиля в
современной азербайджанской одежде. Отмечается, что модельер-дизайнер
использует народный костюм как источник творчества, ссылаясь на форму,
принципы формата, ритмическую структуру, цвет, кусок текстуры или
технику исполнения. Анализу подвергаются модели одежды, выполненные
современными азербайджанскими модельерами Фахрией Халафовой,
Гульнарой Халиловой, Натаван Алиевой и Камалей Гурбачовой в этническом
стиле.
Ключевые слова: Азербайджан, современный, одежда, мода,
этнический, стиль, дизайнер-художник, конструктивная форма, цветовое
решение.
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Xülasə: Bu məqalədə Azərbaycan heykəltəraşlıq sənətinin aparıcı
simalarından biri, Bakını, eləcə də respublikamızın bir çox ərazilərini monumental
yaradıcılıq işləri ilə daha da gözəlləşdirən Cəlal Qaryağdının yaratdığı
Vətənimizin yaradıcı şəxsiyyətlərinin obrazlarından söhbət açılır. Qafqazın musiqi
beşiyi Şuşada, həm də məşhur Qaryağdılar ailəsində doğulan, yetkinləşən
C.Qaryağdıya musiqi, xüsusilə muğamın sirli, sehirli dünyası tanış və doğma idi.
Azərbaycanın sənət dünyasının o vaxtkı korifeyləri ilə şəxsi tanışlıq, dostluq
telləri həmişə tişə ustasını yeni əsərlər yaratmağa sövq etmişdir. Poeziyanı,
muğamı, musiqini dərindən anlayan, duyan heykəltəraşın bu səpkidə yaratdığı
heykəltəraşlıq nümunələrində kompozisiya bütövlüyü, bədiilik, qəhrəmanın mənəvi
və xarici dünyasının vəhdəti uğurla təsvir edilmişdir.
Açar sözlər: Azərbaycan, heykəltəraş, yaradıcılıq, obraz, portret.
Azərbaycan heykəltəraşlığı xalqımızın tarixi qədər qədim və zəngindir.
Plastika sənətimiz öz mənşəyinə görə bir çox tarixi və bədii yaradıcılıq köklərinə
bağlıdır. Bu köklərin ən qədimi orta daş dövründən (e.ə. XII minillikdən)
başlayaraq yerli qəbilələrin bədii yaradıcılığını təmsil edən, ulu babalarımızın
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mənəvi dünyasını əks etdirən Qobustan qayaüstü təsvirləridir. İlkin qaynaqlardan
başlamış orta əsrlərə və daha sonrakı dövrlərə aid sənət abidələrinin, təsviri
incəsənət nümunələrinin mövcudluğu çağdaş heykəltəraşlığımızın nə qədər zəngin
ənənələrə malik olduğunu təsdiqləmişdir [1. S 6-7].
Çağdaş Azərbaycanın heykəltəraşlıq məktəbinin banilərindən biri Cəlal
Qaryağdı 1915-ci ildə Şuşada anadan olmuşdur. "Qafqazın konservatoriyası" kimi
məşhur olan Şuşada, həm də xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun qardaşının
ailəsində dünyaya göz açan tişə ustasının tez-tez yaradıcı şəxsiyyətlərin obrazlarına
müraciət etməsi təsadüfi deyil. Ürəyində sənət eşqi, yaratmaq yanğısı olan
heykəltəraşın yaradıcılığında sənət adamlarına - şairlərə, bəstəkarlara, müğənnilərə
xüsusi yer ayırmasının səbəbi doğulub boya-başa çatdığı Şuşa mühiti, sənətkar
nəslindən olmasıdır.
1934-cü ildə Gürcüstan Rəssamlıq Akademiyasına daxil olan C.Qaryağdı
portretçi-heykəltəraş Yakob Nikoladzenin emalatxanasında heykəltəraşlıq sənətinin
sirlərinə yiyələnməyə başlayır. Nikoladzenin təlim sistemi naturanın ətraflı, dəqiq
və diqqətlə öyrənilməsini nəzərdə tuturdu. Məhz bu təlimin nəticəsi olaraq gənc
Cəlal Qaryağdı canlı naturanı rəssam baxışı ilə müşahidə etmək, onun plastik
xüsusiyyətlərini dəqiqliklə əks etdirmək qabiliyyətini yüksək peşəkarlıqla
mənimsəyir [2. S 10].
1937-ci ildə böyük rus şairi A.S.Puşkinin yubiley tədbirləri çərçivəsində
keçirilən sərgidə tişə ustası özünün ilk yaradıcılq əsərini - A.S.Puşkinin barelyefini
nümayiş etdirir. Şairin portretlərinə əsaslanaraq yaradılmış barelyefdə lirik əhval
ruhiyyə və incə plastik keçidlər gənc heykəltəraşın formalaşmaqda olan yaradıcılıq
dəst-xəttini açıq-aydın nümayiş etdirirdi [2. S 10].
Yaradıcılığının bu erkən mərhələsində heykəltəraşlığın barelyef növünə daha
çox maraq göstərən C.Qaryağdı görkəmli gürcü şairi Şota Rustavelinin barelyefportretini yaradır. Artıq bu barelyefdə heykəltəraş incə plastik formalar qurmaq
bacarığı ilə bərabər özünəməxsus yapma texnikasının və incə plastik səthlərin
mahir ifaçısı kimi çıxış edir.
Heykəltəraşlıq əsərlərində insan surəti müxtəlif səpkidə əks etdirilir. Əgər
sənətkar insanın başını təsvir edirsə, bu portret nümunəsidir. İnsanı sinəsinə
qədər əks etdirən büstlər də portret sayılır. İnsanın bədəni, yaxud fiquru tamlıqda,
ayaqüstü, həmçinin müxtəlif poza və vəziyyətlərdə verilə bilər [5. S 42].
Tişə ustasının büst-portretlər yaratmaq sahəsində də uğurlu işləri çox
olmuşdur. Onun büst-portretlərində dərin psixoloji ifadəlilik və yüksək plastik
ifadə həlli ilə işlənmə xüsusiyyətləri aydın nəzərə çarpır. Heykəltəraş öz yaradıcılıq
axtarışlarında tarixi mövzulara tez-tez müraciət etmişdir. Azərbaycanın görkəmli
yaradıcı adamlarının obrazlarını yaratmaq Cəlal Qaryağdının yaradıcılığının əsas
istiqamətlərindəndir.
Heykəltəraşın yaratdığı Azərbaycan professional rəssamlıq sənətinin banisi,
istedadlı fırça ustası, cəmi 30 il yaşamış əsl ziyalı Bəhruz Kəngərlinin büstportretində (1947) gənc rəssamın dərin psixoloji və mənəvi dünyası qabarıq
cizgilərlə göstərilmişdir.
1949-cu ildə C.Qaryağdının mərmərdən hazırladığı XIX əsr Azərbaycan
şairəsi Xurşud Banu Natəvanın büstü müəllifin istedadının əsas cəhətlərini, milli
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duyğularını qabarıq göstərir. Heykəltəraş Natəvanı yalnız lirik şairə kimi deyil,
ziyalı və zəngin aləmə malik zadəgan azərbaycanlı qadın obrazının
ümumiləşdirilmiş rəmzi kimi verməyə çalışmışdır. XIX əsr Azərbaycan qadınına
xas milli geyimdə, başı örpəkli, qəmgin baxışlı Natəvan obrazı hər bir azərbaycanlı
tamaşaçıda lirik və incə hisslər oyadır [2. S 30]. Tişə ustası bu sənət nümunəsində
sadəcə bir qadın obrazı deyil, geniş düyagörüşlü şairə mütəfəkkir obrazı yaratmağa
nail olmuşdur.
Bu obraz üzərində axtarışlar aparan heykəltəraş nəticədə zahiri və daxili
gözəlliyə malik "Azərbaycan qadını" obrazını ümummilli estetik və mənəvi sərvət
səviyyəsinədək yüksəldə bilmişdir [2. S 30]. Bu milli xüsusiyyət büst-portretdəki
paltarda,baş örtüyündə, ümumi şəkildə baş örtüyündə deyil, hər şeydən əvvəl
şairənin daxili mahiyyətini göstərən lirik planda verilməsindədir [3. S 10].
Dövrünün məşhur musiqiçi ailəsində doğulan C.Qaryağdıya musiqi dünyası
həmişə doğma olub. Buna görə də heykəltəraş incəsənətin bu sahəsinin məşhur
sənətkarlarının portret-büstlərini yaratmağa böyük həvəs göstərmişdir. Bu silsiləyə
daxil olan xalq artistləri Bülbülün (1953), Rəşid Behbudovun (1953), bəstəkarlar
Cahangir Cahangirovun (1954), Niyazinin (1960), Qara Qarayevin (1964), Fikrət
Əmirovun (1964), tarzən Hacı Məmmədovun (1965), kamança ustası Habil
Əliyevin (1961) portretləri uğurlu sənət nümunələridir. Heykəltəraş yaratdığı
obrazın fərqli xüsusiyyətlərini qətiyyən nəzərdən qaçırmamalıdır. Tanınmış
mədəniyyət xadimlərinin həm xarici, həm də daxili oxşarlığı ilə tişə ustasının
yaradıcılıq axtarışlarını sübut edir [3. S 11].
Heykəltəraşın Bülbülün ölümündən bir il əvvəl yaratdığı portretdə müğənni
klassik frakda, sanki səhnədən tamaşaçılara baxarkən təsvir olunmuşdur.
Müğənninin boynundakı "papillon" qalstuku, frakının yaxalığının üstündə nəzərə
çarpan "Şərəf nişanı" ordeni təsvir edilənin artist olmasına işarədir. Heykəltəraş
Bülbülü xalq mahnılarını ifa edən müğənni kimi deyil, daha çox klassik opera
müğənnisi kimi təqdim edib [2. S 38]. 1960-cı illərdə Cahangir
Cahangirovun əsərləri onu qısa müddətdə xalqın sevimlisinə çevirir. Belə şəraitdə,
təbii ki, bəstəkarın əsərlərinə və şəxsi keyfiyyətlərinə maraq göstərən Cəlal
Qaryağdı bəstəkarın portretini işləməyi qərara alır. Tişə ustası portretin çoxsaylı
eskizlərini işləməyə başlayanda C.Cahangirov dövlət tərəfindən fəxri ada və dövlət
mükafatına layiq görülür. Bu da heykəltəraşın bəstəkarın sənətinə və şəxsiyyətinə
marağı artırır. Bəstəkarın portreti 1954-cü ildə Moskvada Zaqafqaziya
rəssamlarının sərgisində nümayiş etdirilmişdir.
İncəsənət xadimlərinin heykəlləri sırasında bəstəkar, dirijor "maestro"
Niyazinin obrazı başqalarından bir çox cəhətlərə görə seçilir. Heykətəraş bu
əsərində rəsmi portret obrazı deyil, Niyazini özünəməxsus sifət cizgilərinə, daxili
xasiyyətə və temperamentə malik bir şəxsiyyət kimi təqdim edir. Portretin sifət
cizgiləri ilə bərabər, plastik formalar və səthlərin fakturası da dirijorun daxili
temperamentini əks etdirərək, sərt və dinamik yapma üsulu ilə işlənmişdir [2. S
45].
Əsərlərində Azərbaycan xalq musiqisinə və muğamlara geniş yer verən,
klassik simfonik musiqini milli çalarlarla zənginləşdirən Fikrət Əmirov dolğun bir
şəxsiyyət, istedadlı sənətkar kimi musiqisevərlərin, həmçinin Cəlal Qaryağının
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diqqətini cəlb etməyə bilməzdi. Heykəltəraş əsərində bəstəkarın yaradıcılıq anını
yaşadaraq F.Əmirova xas səciyyəvi dərin düşüncələri və iztirablı baxışını obrazın
əsas qayəsinə çevirir. Sadə və lakonik plastik formalarla yapılmış portret cizgiləri
bəstəkarın real həyatdakı sadəliyi, təvəzökarlığı və özünəməxsusluğu ilə üst-üstə
düşür.
Şöhrəti nəinki Vətənimizdə, dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində tanınan
görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin yaratdığı monumental simfoniyalar hər bir
azərbaycanlı kimi Cəlal Qaryağdının da qəlbini qürur hissi ilə
doldururdu.Yaradıcılq məsələsinin mürəkkəbliyi, digər tərəfdən isə bəstəkarın
həyatda və yadıcılıq anlarında fərqli simalara malik olması obrazın tapılmasında
çətinliklər törətdiyindən tişə ustası bəstəkarın portretini bir neçə variantda
yaratmağa çalışmışdır. Heykəlin son variantı mərmərdən yonulmuşdur.
Əvvəlkindən fərqli olaraq, burada plastikanın dinamizmi və yapma ekspressiyası
bir o qədər nəzərə çarpmırdı. Daha hamar və "yumşaq" işlənmiş səthlərin və
formaların fakturası portretin monumental xüsusiyyətlərini nəzərə çarpacaq
dərəcədə artırırdı [2. S 48].
Heykəltəraşın yaratdığı məşhur kamança ustası Habil Əliyevin portreti
sənətkarın "sehrli" barmaqlarını kamançanın pərdələri üzərində gəzdirdiyi zaman
sanki musiqi aləminə qərq olunmuş halda təsvir edilmişdir. Portretdə ifaçının
qəmgin və dərin düşüncələrə dalmış siması klassik xalq musiqimizin - muğamın ifa
edildiyinə işarədir. Bu obraz kamança ustadının xalqın yaddaşına hopmuş obrazını
tamamlayır.
C.Qaryağdının digər əsəri olan tarzən Hacı Məmmədovun portretinin
kompozisiyasında tarı köksünə sıxmış tarzən mizrabı tarın zərif tellərinə
toxundurduğu məqamda təsvir olunmuşdur. Qəhrəmanın duyğulu baxışları və tara
söykənmiş çöhrəsinin aldığı ifadədən tamaşaçıda həzin muğam melodiyaları hissi
yaradır.
Xatirə abidələrinin qoyulmasında əsas məsələlərdən biri onun yerləşəcəyi
sahə ilə abidəni əhatə edən ərazi arasındakı əlaqədir [4. S 63]. Tişə ustasının
müəllifi olduğu bəstəkar Zülfüqar Hacıbəyovun qəbirüstü abidəsi yerləşdiyi
məkanla üzvi əlaqə yaradır. Qəbirüstü abidənin yastı sinə daşının dik sütunu
ilə bağlılığı ilk baxışdan nəzərə çarpır. Sütunun yuxarı hissəsindəki bəstəkarın
barelyefi dərin olmayan relyeflə hazırlanmışdır. Buna görə də abidənin
kompozisiyası çox aydın oxunur [4. S 54].
Çağdaş Azərbaycanın heykəltəraşlıq sənətinin korifeylərindən biri olan Cəlal
Məhərrəm oğlu Qaryağdı fərdi dəst-xəttə, ifa tərzinə malik romantik ruhlu, ehtiraslı
və cəsarətli plastik formalara üstünlük verən tişə ustası idi. Milli xarakteri
qəlbən duyaraq aşkarlayan sənətkar yaratdığı heykəl-abidələrdə təcəssümünü tapan
və xalqın tarixində əhəmiyyətli yer tutan, istedadları ilə dünyanın çox ölkələrində
tanınan və Azərbaycanı tanıdan görkəmli simaları nəsillərə tanıdırdı.
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Улья Абдуллаева
Образы творческих личностей в творчестве Джалала Гарягды
Резюме
В данной статье рассматриваются скульптурные образы творческих
личностей
Азербайджана, созданных
одним из ведущих фигур
азербайджанского скульптурного искусства - Джалалом Гарягды.
Монументальные произведения скульптора украшают не только
достопримечательные места Баку, но и многие области нашей страны.
Джалал
Гарягды был знатоком искусства мугам. Целостность,
артистичность, единство композиций, духовный мир героинь, успешно
переданный в скульптурных работах Джалала Гарягды являются
доказательство тому, что ему в этом помогло глубокое понимание поэзии,
мугама и музыки.
Ключевые слова: Aзербайджан, скульптор, творчество, образ,
портрет.
Ulya Аbdullayeva
Images of creative personalities in the works of Jalal Garyaghdy
Summary
This article discusses the images of creative personalities of our country,
created by Jalal Garyaghdy, one of the leading figures of the Azerbaijani sculptural
art, whose monumental work has graced Baku, as well as many areas of our
country. D. Garyagdy, born in Shusha, in the musical cradle of the Caucasus, into a
noble family, knew music very well, especially the familiar and native to him was
the mysterious and magical world of mugham.
Personal acquaintance and friendly ties with the luminaries of the art world of
Azerbaijan have always encouraged the masters to create new works.
Integrity, artistry, the unity of the compositions, the spiritual and the external world
of the heroines, have been successfully described in the sculptural works created by
the sculptor.
Keywords: Azerbaijan, sculptor, creation, character, portrait.
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BƏDURƏ ƏFQANLI YARADICILIĞINDA KİŞİ RƏQS GEYİMLƏRİ
Xülasə: Azərbaycan incəsənəti tarixində özünə layiq yeri olan yaradıcılıq
növlərindən biri teatr rəssamlığıdır. XX əsrin ortalarında zəngin yaradıcılığı ilə
fərqlənən teatr rəssamlarımızdan biri Bədurə Əfqanlı olmuşdur. Bədurə xanımın
M.
Maqomayev adına
Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasının mahnı və rəqs ansamblı, Bakının,
Naxçıvanın, Lənkəran şəhərinin ansamblları və digər
kollektivlər üçün hazırladığı geyim eskizləri, onun
milli folklorumuzu və etnoqrafiyamızı dərindən
duyan, onu bədii – estetik qaynağa çevirməyi bacaran
sənətkar olduğunu təsdiqləmiş bu sahədə öz
möhürünü qoymuşdur. Məqalədə Bədurə Əfqanlı
yaradıcılığının rəqs geyimlərindən yalnız bir hissəsi
olan, kişi rəqs geyimləri öz əksini tapmışdır.
ŞƏKİL 1
Açar sözlər: Bədurə Əfqanlı, rəssam, rəqs, kişi
rəqs geyim dəsti, eskiz, ifaçı.
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Azərbaycanın ilk qadın teatr rəssamı olan Bədurə xanım Əfqanlının
yaradıcılığının bir hissəsini kişi rəqs geyim dəstləri təşkil edir. Bədurə xanımın
yaratdığı geyimlər milli xoreoqrafiya mədəniyyətimizin inkişafında öz izini
qoymuşdur. Onun eskizini çəkdiyi geyimlərlə ifaçılarımiz bir çox xarici ölkələrdə
Azərbaycanı təmsil etmişlər. Olduqca müxtəlif olan Azərbaycan rəqsləri içərisində
xalq tərəfindən ən çox sevilən rəqslərdən biri “Yallı”dır.
Bədurə xanımın rəsmini çəkdiyi bu ifaçının əlində
yaylıq tutması onun dəstənin başında, öndə getdiyini
bildirir. “Yallibaşı”nın (Şəkil 1) əlindəki al qırmızı
yaylıq odlar yurdu Azərbaycanın bir simvolikası kimi
görünür. Ümumiyyətlə yallı rəqsi dairə boyu ifa edilir,
iştirak edən rəqqaslar bir– birlərinin çeçələ barmağından
tutur, ya da əllərini biri digərinin çiyninə qoymaqla
rəqs edirdilər. Bu rəqsin həm yalnız kişilər və həmçinin
kişilər qadınlarla birlikdə variantları mövcuddur (1,9).
Yallının təntənəli rəqs olduğu ifaçının rəqs geyimində
özünü göstərir. Geyim dəsti Naxçıvan bölgəsinə
uyğundur. Bozumtul – mavi rəngli çuxası üzərindən
işlənmə ornamentli bafta öz əksini tapmışdır.
Əynində qırmızı rəngli ipəkdən köynək və həmçinin
belində qırmızı rəngli qurşağı vardır. Şalvarı qəhvəyi
rəngdədir (2,73). Uzunboğaz çəkməsi tund zümrüdü ŞƏKİL 2
rəngdə təsvir olunmuşdur. Əsər sulu boya və quaşla
qarışıq texnikada çəkilmişdir. İfaçının saya fonda təsvir olunması diqqəti tam
mərkəzdə, rəqqasda toplamağa imkan verir.
Gövdəsi olduqca düz, başı sola tərəf, baxışları isə aşağı yönlənmişdir. Sol ayağı
öndə olamaqla hər iki ayağın pəncə üzərində durduğunu görürük. Sağ qol
dirsəkdən azacıq bükülməklə çiyin səviyyəsindən yuxarı qaldırılmışdır və əlində
yaylıq yelləyir. Sol qol çiyin səviyyəsindən bir az aşağı yana yönlənmiş, əl açıq,
ovuc üzü aşağı olmaqla barmaqar bir – birinə bitişdirirlmişdir.
Bədurə Əfqanlı
yaradıcılığının digər nümunəsi “Qaytağı” rəgsi üçün çəkilmiş rəqs geyim dəstidir
(Şəkil 2). Tünd qırmızı və qara rənglərin üstünlük təşkil etdiyi geyim dəstində
arxalıq döşdən aşağı belə qədər düymələnmişdir. Qollarda olan qatlanmalardan
arxalığın astarının tünd çəhrayı rəngdə olduğunun şahidi oluruq. Tünd qırmızı
məxmərdən
olan
arxalıq
tirmə
və
zərli
lentlərlə bəzədilmişdir. Sinə hisəsində patron qoyulan vəznələr var. Atlasdan
tikilmiş boyunluğu olan köynəyinin yaxası düymə və ilgək ilə düymələnmişdir
(3,8). Bilək hissəsində sıx olan köynəyin qızılı düymələri, beldəki kəmərin,
sinəsindəki və çiyindəki qızılı lentlərlə bəzədilmiş ornamentlər həmahəng bir
tandemdədir. İfaçının şalvarı boz rəngli uzunboğaz çəkməsinin içərisinə
keçirilmişdir. Belində kəmərə keçirilmiş qılınc rəqqasın qamətinə daha da igidlik
ruhu verir. Azərbaycanda xüsusi əhəmiyyət verilən baş geyimi olan buxara papaq
sağ tərəfə baxan rəqqasın alın hissəsini örtür. Qolları çiyin səviyyəsinə qaldırılmış,
sağ qolu yana tam açılmış, sol qolu isə sinəsi səviyyəsində dirsəkdən bükülmüşdür.
Hər iki əlinin barmaqları yumruqlanmışdır. Qamətini tamamilə dik saxlamış
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rəqqas pəncələri üzərində rəqsə tam hazır vəziyyətdə
dayanmışdır. İfaçının saya fonda qələmə alınması rəqs
maneralarını dəqiqliklə seyr etməyə imkan yaradır.
Bədurə Əfqanlı fırçasının sehirli rəqs aləminin növbəti
kişi rəqs geyimi nümunəsi “Azərbaycan”, “Gənclik”
rəqsləri üçün təsvir edilmiş geyim dəstidir (Şəkil 3).
Geyim dəstində qara rəngin üstünlüyü labüddür.
Arxalığının yaxası açıqdır. Mahud, məxmər, işlənmə qızılı rəngli lentlərlə bəzədilmişdir. Köynəyi ağ rənglidir.
Qızılı düymələrlə bəzədilmiş kəmərdən üç qızılı rəngdə
dəri zolağı sallanmışdır ki, onların üzərində də qızılı
işlənmə olduğu təsvir olunmuşdur. Məxməri şalvarının
ŞƏKİL 3
ətəyi qara rəngli uzunboğaz çəkməsinin içinə
keçirilmişdir. Başında qaragül papağı olan ifaçının başı sol tərəfə yönlənmişdir.
Qolları çiyin səviyyəsinə qaldırılmış, sağ qolu dirsəkdən qatlanmış, sol qolu isə
dirsəkdən qatlanaraq yuxarı tərəfə yönəlmişdir. Yuxarı yönlənmiş sol əlində ovucu
açıq, barmaqlar yuxarıya tərəf yönəlmişdir. Sol ayağı qabaqda olmaqla hər iki
ayağı pəncə üzərində durmuşdur. İfaçının qürurlu baxışı sözləri Bəxtiyar
Vahabzadənin, musiqisi Emin Sabitoğlunun olan “Azərbaycan” mahnısında olan
igidin zəhmini əks etdirir.
Nəfəsimiz Babəklərin,
Sabirlərin od nəfəsi.
Mahnımızda yaşar bizim
Babaların addım səsi,
Azərbaycan, Azərbaycan (4,35).
Azərbaycan igidlərini tərənnüm edən, eskizini Bədurə xanımın verdiyi kişi rəqs
geyiminə digər bir misal “İgidlər”, “Cəngi” rəqsləri
üçün yaradılmış təsvirlərdir (Şəkil 4). Əli qılınclı və
qalxanlı, iti baxışlı igidin zəhmli duruşu Bədurə
Əfqanlı yaradıcılığının bəhrəsidir. Bu geyim dəsti
“Babək”,
“Nəsimi”
baletlərində,
habelə
kinofilmlərdə istifadə olunmuş və müvəffəqiyyətlə
tərənnüm olunmuşdur. Geyim dəsti VII əsrə aid
edilir. Dəstdə qəhvəyi rəng üstünlük təşkil edir. Belə
ki, rəqqasın arxalığında qəhvəyi rəngin acıq və tünd
çalarlarından
istifadə
olunmuşdur.
Arxalığı
məxmərdəndir və sinə hissəsi qondarma bəzəklidir.
Şalvarı tünd qəhvəyi rəngli atlasdandır, bozumtul
uzunboğaz
çəkməsinin içərisinə salınmışdır.
Başında zirehə oxşar, pulcuqlu parça, belində qara ŞƏKİL 4
kəməri biləklərindəki qara zolaqlarla həmahəngdir.
Sağ qolu çiyin səviyyəsində qaldırılmış, əlindəki
qılıncı başı üzərində tutulmuşdur. Sol əlində sinə səviyyəsində qalxanını
saxlamışdır. İşıq–kölgə hesabına qılıncın və qalxanın materialının dəmirdən və ağır
olduğu kimi təsəvvür yaranır. İfaçı sol və sağ ayaqlarında pəncələri üstündə
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durmuşdur. Saya fonda təsvir olunmuş ifaçı rəqsin adına uyğun olaraq dik gövdəsi,
geyim tərzi, döyüşə hazır duruşu ilə igidliyi tərənnüm etmişdir.
Zəngin rəqs geyimləri sırasında Bədurə xanım fırçasının bir nümunəsi də
“Zorxana”, “Qoçəli”, “Şəki rəqsi” üçün yaratdığı kişi rəgs geyimləri dəstidir (Şəkil
5). Qədim cəngavər rəqsi sayılan “Zorxana”da güc göstərmək əsas məqsəddir. Bu
iki rəqqasın duruşunda Bədurə xanım artıq rəqsin mahiyyətini açmışdır. Qarşıda
duran, narıncı atlasdan köynəkli rəqqasın çiyinləri azacıq qalxmış, qolları
dirsəkdən bükülüb, əlləri belində, ayaqları çiyni
səviyyəsində yanlara qoyulmuşdur. Qəhvəyi çalarlı,
məxmərdən, fonda narıncı ornamentli şalvarı
dizdən aşağıya doğru sıxılır, dizə qədər isə
toxunmuş yaşılı,
narıncı və sarı ornamentli yun corabları təsvir
olunmuşdur. Belindəki göy rəngli qurşağın sağ
tərəfindən qırmızı basma naxışlı sarı yaylıq
sallanmışdır. Ayaqlarında qara rəngli, aşılanmış
göndən hazırlanmış ayaqqabıları qaytanlarla
bağlanmışdır. Başının arxasından alnına bağladığı
qırmızı basma naxışlı sarğının bir hissəsi sağ
çıyinin üzərinə qədər çatmışdır.
Arxada duran ifaçı qəhvəyi – sarı çalarlı buxara
ŞƏKİL 5
papaqdadır. Sağ qolu çiyin səviyyəsindən yuxarıya
qatlanmış, əlini peysərinə dirəmiş, müvafiq olaraq
papağını alnına endirmişdir. Göy fonlu narıncı
ornamentli kurdüdə və sarı köynəkdə, qara qurşağı olan rəqqas həmçının
ayayqlarını çiyni səviyyəsində yanlara qoyaraq durmuşdur. Qəhvəyi şalvarı
uzunboğaz çəkmələrinin içinə salınmışdır. Belindəki qara qurşağından ağ basma
naxışlı qırmızı yaylıq asılmışdır. Saya fonda sulu boya ilə əks olunmuş bu
pəhləvan, cəngavər obrazlı kişi rəqs geyimi dəsti
Azərbaycanın bütün regionlarına uyğun tərzdə təsvir
edilmişdir.Bədurə xanım tərəfindən “Qazağı” rəqsi
üçün yaradılmış kişi rəqs geyim dəsti də özəlliyi ilə
seçilir (Şəkil 6). Bu geyim dəsti daha çox Gəncə–
Qazax regionlarına uyğundur. Hər iki ifaçının qolları
çiyin səviyyəsinə qaldırılmış, sol qolları dirsəkdən
qatlanmış, əlləri başın arxasında, sağ qolları isə çiyin
səviyyəsində qabağa uzadılmış, əlləri tam açıq,
barmaqlar bitişik halda yuxarıya doğru yönlənmişdir.
Ayaqlar həmçinin ikisində eyni tərzdə olaraq yanlara
qoyulmuşdur, sanki rəqsə hazır vəziyyətdə durmuşlar.
Qarşıda duran ifaçının tünd qəhvəyi çalarda olan
ŞƏKİL 6
buxara papağı alnının üstünu örtmüşdür. Tünd
qırmızı düyməli arxalığı tirmə və zərxara ilə
işlənmişdir. Arxalığının qolları düz olub bilək hissəyə doğru daralır. Boğaza qədər
düyməli olan arxalığı qırmızı, sarı, narıncı rəngli şaquli zolaqlı və qızılı buta basma
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naxışlıdır. Qəhvəyi atlas şalvarı, narıncı, sarı, qəhvəyi ornamentli yun corabı
arxalığı ilə tam uyğun rəng ahəngində təsvir olunmuşdur. Düymələrinin rənginə
uyğun olaraq belindəki qurşağı da tünd qırmızı atlasdandır. Qısa boğazlı, aşılanmış
göndən hazırlanıb qaytanlarla bağlanmış ayaqqabıları qəhvəyi rənglidir. Arxa
planda duran rəqqasın geyimi rəng etibarilə fərqlənir. Belə ki, bu ifaçının buxara
papağı açıq qəhvəyi və sarı çalarlarda, arxalığı badımcanı rəngli atlasdan, belindəki
qurşağı isə al qırmızı çalarda təsvir olunmuşdur. Şalvarı tünd və açıq boz çalarlarda
atlasdan, yun corabları isə boz və qırmızı zolaqlı olan rəqqasın geyimində də
Bədurə xanım tam bir vəhdət yaratmışdır.
Bədurə xanım Əfqanlı yaratdığı müəllif əsərlərində rənglərin vəhdətindən xüsusi
bacarıqla istifadə edərək, hər bir rəqs geyim dəstinin ifaçıya və rəqsə uyğun əhval –
ruhiyyəsini tamaşaçıya incəliklə çatdıra bilmişdir.
Təxəyyül qida verən mənəvi, bir diləkdir
Sənətkar istedadı – yaratmaq, yüksəltməkdir (5, 385).
Bədurə xanım Əfqanlının geyim eskizləri yaratdığı əsərlər, özündən sonrakı
rəssamlar üçün bir məktəb olaraq qalır. Onun fırçasının özünəməxsusluğu,
geyimlərin əsərin məzmununu təbii surətdə açması rejissorların və dramaturqların
onunla həvəslə işləyib yaratmağa üstünlük verməsində böyük rol oynayırdı. Çünki
Bədurə Əfqanlı rənglər vasitəsilə tamaşaçıda xoş ovqat yaradırdı. 1974-cü ildə
Xalq artisti fəxri adına (6) layiq görülmüş, “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif
olunmuşdur. Bədurə Əfqanlı ilk azərbaycanlı qadın teatr rəssamlarından (7,8) biri
olaraq, yaradıcılığı gələcək nəsillər üçün zəngin bir irs, bir çox teatr və kino
rəssamları üçün örnəkdir.
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Кенуль Азимова
Танцевальные мужские костюмы в творчестве Бaдуры Aфганлы
Резюме
Народный артист Бадура Афганлы в своем творчестве большое
внимание уделяла разработке новых костюмов. Костюмы, разработанные
Бадурой Афганлы для коллектива Песни и танца Азербайджанской
Государственной Филармонии имени М.Магомаева, танцевальных ансамблей
города Баку, Нахичевань, Ленкорань, а также других коллективов,
свидетельствуют о ее глубоком знании национального фольклора и
этнографии. В статье отражена лишь часть творчества Бадура Афганлы –
мужские танцевальные костюмы.
Ключевые слова: Бадура Афганлы, художник, танец, танцевальный
костюм, эскиз, артист.
Konul Azimova
Dance men clothes in the works of Badura Afganli
Summary
Badura Afganly is a national artist, who pays much attention to the
development of new costumes in his work. The suits designed by Badura Afganly
for the song and dance collective of the Azerbaijan State Philharmonic named after
M. Magomayev, the dance ensembles of Baku city, Nakhichevan, Lenkoran, and
other groups, testify to her deep knowledge of national folklore and ethnography.
The article reflects a part of the creativity of Badur Afganly – male dance
costumes.
Keywords: Badura Afganly, artist, dance, dance costume, sketch, artist.
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BÖYÜK BRİTANİYADA ŞƏHƏR TİKİNTİSİ
QURUCULUĞU VƏ MÜASİR MEMARLIQ
Xülasə: Məqalədə Böyük Britaniyada şəhər quruculuğu və müasir
memarlığın inkişafı öz əksini tapmışdır. Burada, dövrün tanınmış mühəndis və
memarları,onların şəhər quruculuğundakı rolundan bəhs edilir.
Açar sözlər: Çarlz Makintoş, şəhər-bağ tikintisi, Sent Meri Eks, Norman
Foster, Zahi Hadid, Evelin Qreys Akademiyası.
Böyük Britaniyada yeni tipli şəhər tikintisi ideyası sosioloq Ebenezer
Houardın əsərlərində öz əksini tapmışdır. O, şəhər-bağlar salınmasının tərəfdarı idi.
Bu ideyaları ilk dəfə həyata keçirməyi cəhd edənlərdən biri memarlardan R.Envin
və B.Parker olmuşlar. Onların layihələri əsasında 1902-ci ildən Londondan 50 km.
aralı otuz beş min əhalinin yaşaması üçün nəzərdə tutulan Leçvorta şəhərinin
tikintisinə başlandı (1,s.25). Leçvortanın tikintisi sonrakı illərdə İngiltərədə və
xaricdə şəhər tikintisinə güclü təsir etdi.
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində fərdi yaşayış evlərinin memarlığında
bir sıra uğurlar əldə edildi. Bu yaşayış binaları bir neçə on illər ərzində əksər
Avropa ölkələrinin memarları üçün nümunə kimi geniş qəbul olundu. Avropada
XX əsrin əvvəllərində İngiltərədəki yaşayış binaları memarlığı haqqında bir sıra
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kitablar nəşr olundu. Bu isə ingilis memarlığının populyarlaşmasına səbəb oldu.
Onlardan alman memarı Q.Mutezisanın “Müasir ingilis memarlığı” və “İngilis
yaşayış evi” əsərlərini göstərmək olar.
Bu dövrdə yaşayış memarlığı sahəsində məşhur ingilis memarları R.Şou,
Q.Skott, A.Mitçel, U.Litabi və Ç.Voysi və başqaları çalışırdılar. Həmin memarlar
sadə yaşayış memarlığını inkişaf etdirdilər.Yaşayış memarlığında hər şeydən əvvəl
kərpicdən və yerli tikinti materiallarından istifadə olunurdu. XX əsrdə fərdi yaşayış
evlərinin tikintisi sahəsində İngiltərədə uğur qazanıldı.
Müasir rəsmi ingilis memarlığında “tarixi” stil hakim istiqamət hesab
olunurdu.
Bütün Avropa ölkələrindən İngiltərəyə klassik ənənələr güclü təsir etməyə
başladı. Londonda neoklassik ruhunda Kvadrant Ricent-strit (müasir R. Blomfild),
London qraflığı Sovetinin inzibati binası (memar R. Not), London Hüquq
cəmiyyətinin binası (memar Ç. Holden), London Həyat Sığortası Cəmiyyətinin Evi
(memar K.Qrin) və bir çox binalar tikildi. Liverpulda neoqotik üslubda anlikan
kilsəsi (memar Q.Skott) inşa edildi (1, s.27).
Müasir ingilis memarlığında yeni meyllər memar Çarlz Makintoşun
yaradıcılığında özünü göstərdi. Onun Qlazkoda Ali rəssamlıq binası orijinal
kompozisiyası ilə fərqlənirdi. Eyni zamanda ingilis memarlığında tikinti texnikası
sahəsində tərəqqi baş verdi. Sənaye binalarında dəmir beton qurğular tətbiq edilməyə başlandı. Memar D.Barnett, Teyt və Lori Londonda “Kodak” firmasının binasını
tikdilər. İlk dəfə olaraq bu binada polad pəncərələr tətbiq olundu.
İki dünya müharibəsi arasında İngiltərədə şəhər-bağ ideyalarının reallaşmasına
cəhd olunmuşdur. XX əsrin birinci yarısında E.Houardın təşəbbüsü ilə memar Lyuis de
Suasson Londondan 30 km. aralıqda Uelvində şəhər-bağ tikintisinə başladı. Bu dövrdə
İngiltərədə ictimai və inzibati binaların geniş tikintisi başlandı. İngilis memarları alman
və fransız həmkarları kimi ənənəvi memarlıq formalarını yeni konstruktiv sistemlərinə
uyğunlaşdırdılar. Bu üslubda Luverpulda və Londonda Britaniya memarlığının Kral
İnstitutunun binası (memar Henri Uornum) tikildi (6, s.20).
Ənənə və novatorluğu özündə birləşdirən bina Elizabet Skottun layihəsi
əsasında 1932-ci ildə tikilən Stratford-on-Eyvondakı Şekspir memorial teatrının
binasıdır. Həmin vaxtda memarlar H.O. Ellis və Klark “Deyli ekspress” qəzetinin
binasını tikdilər.
İkinci dünya müharibəsindən sonra İngiltərə memarları Böyük Londonun
yenidənqurulmasına başladılar. Məşhur memar Patrik Aberkrombinin layihəsi
əsasında 30-50 km. radiusunda şəhər-peyklər (Harlou, Krouli, Bezildon, Stivnic,
Hatfild və başqaları) salındı. Yeni şəhərlər Londonda 20 il ərzində milyondan artıq
insana iş yeri və zəruri şeylər təmin olunmaqla yaşamağa imkan verdi. Şəhər-peyk
Harlouda çox sayda iki mərtəbəli evlər tikildi. Onun memarı Frederik Hibberd idi.
“Ayrı-ayrı uğurlara baxmayaraq Londonda, Qlazkoda və digər yerlərdə şəhərpeyklərin salınması arzu olunan nəticələri vermədi. Şəhər-peyklərə 300 mindən az
insan köçdü, onlar da qulluqçular və fəhlə aristokratiyasından ibarət idi. Yüksək
mənzil haqqı (əmək haqqının 30-40 faizi) əhalinin az təminatlı təbəqələri üçün
əlçatmaz idi.” (2, s.27)
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İngiltərədə müharibədən sonra şəhərlərin - London, Birminqem, Plimut və
düşmən bombardmanlarından zərər görmüş yaşayış məntəqələrinin bərpası və
yenidənqurulması böyük əhəmiyyət kəsb etdi. Bu şəhərlərdən ən çox zərər görəni
Koventri idi. Burada əlli beş mindən artıq mənzil və ev dağıntıya məruz qalmışdı.
Bu şəhər D. Gibson və A.Linqin layihələri əsasında demək olar ki, yenidən
quruldu, yaşayış binaları mikrorayonlaşdı, məktəblər tikildi, yaşıllıqlar salındı,
dağılmış kvartallarda yeni memarlıq ansamblı yaradıldı. Koventridə ingilis
memarlıq ənənələri tətbiq edildi. 1954-1962-ci illərdə memar B.Spens baş kilsəni
yenidən qurdu.
XX əsrin ortalarınadək mexaniki və konstruktiv elementlərdən,
brutalizmdən geniş istifadə edilirdi (Hanettenton məktəbində olduğu kimi). 1952-ci
ildə Smitsonlar Sohoda çox böyük olmayan ev tikdirdilər. Dörd mərtəbəli bu ev
Jaul le Korbozyenin Parisdə brutan layihə ilə tikdirdiyi evə oxşayırdı. Cill və Şeffil
Parkda yaşayış kompleksi C.Linn, P.Smit və C. Uorslinin layihələri əsasında
tikildi.
70-ci illərin ortalarında regional və milli ənənələrə əsaslanan postmodern
memarlıq tətbiq olundu. R.Metyunun, S.Conson-Marşal, E.Derbişirin layihələri
əsasında tikilən ictimai binaları misal göstərmək olar. Nyukaslda Bayker Uoll
yaşayış kompleksi memar Erskinin milli və yerli xarakterli layihəsilə tikildi (2).
“Tekton” qrupunun pinqvinlər üçün hovuzun tikintisi İngiltərədə müasir
memarlıq hərəkatına əsaslı töhvə hesab olunur. Hayponit-1 kompleksinin yaranması
ilə müasir Böyük Britaniya memarlığı beynəlxalq şöhrət qazandı. 70-ci illərdə böyük
ictimai binalarda yüksək texnologiyalar tətbiq olunmağa başlandı. Bununla da, yeni
texniki formaların estetik mənimsəmə mərhələsi başlandı. Bu dövrdə memarlıqda
hay-tek estetik cərəyanı geniş yayıldı. O, texnikisizmin müasir modifikasiyası olub,
texniki tərəqqiyə əsaslanırdı. Bu dövrdə supertexnisizm, strukturalizm geniş tətbiq
olundu, dəmir beton və şüşənin birləşməsini metal konstruksiyaların şüşə ilə
birləşməsi əvəz etdi.
London, Mançester, Liverpul, Birminqemin yenidən qurulması da başa
çatdı. 1980-ci ildə Londonda milyonlarla insan üçün yaşayış binaları çatmırdı. Belə
bir şəraitdə sahibkarlar yeni yaşayış massivləri salaraq hədsiz gəlir əldə etdilər.
Hazırda London qraflığı Soveti yaşayış tikintisi üçün alınan bir akr (0,4 ha) torpağa
görə 62.000 funt sterlin müəyyənləşdirib. Londonda üç qrup evlər - bloklaşdırılmış
- bir birinə bitişmiş kotteclərdən ibarət evlər, çoxmənzilli - üç-dörd mərtəbəli liftsiz
evlər və çox mərtəbəli binalar tikilməyə başlandı. Bunlar böyük, orta və azsaylı
ailələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Londonun Rouhempton rayonunda Olton yaşayış
evləri kompleksi, Brekneldəki yeni yaşayış binaları (memar O. Arup), Londondakı
Sent Ceyms meydanındakı yaşayış binası, Londonda Pikton stritdəki altı mərtəbəli
yaşayış binası (London qrafliğı sovetinin memarları), London Universitetinin
tələbə yataqxanasının binası (Kenq-sinqton, 1963, memar R. Şelard) və başqaları
diqqəti xüsusilə cəlb edir.
Landşaft memarlığı və yeni rayonların yaşıllaşdırılması ənənəvi və yüksək
sənətkarlığı ilə fərqlənir.
XX əsrin 90-cı illərində Böyük Britaniya memarlığında qurğuların textonik
aydınlığına meyl özünü göstərdi. 90-cı illərdə Londonda N. Fosterin layihəsi ilə
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tikilən Millenium qülləsi (1990-cı il) buna misal ola bilər. Özünün memarlıq
nümunələrini müəllif qülləni “dünyanın ilk ekoloji bürosu” adlandırdı. 90-cı illərin
sonlarında hay-tekin ikinci istiqamətdə inkişafı baş verdi. Rocersin layihəsilə
1997-ci ildə Strasburqda İnsan hüquqlarına dair Avropa məhkəməsinin binası inşa
edildi (2).
Son illərdə İngiltərədə iri, öz memarlıq ictimai qurğusu ilə maraq doğuran
Londondakı Mərkəzi aerovağzal (memar F.Hibberl), Royal-festival Hollun konsert
zalının binası (memarlar L.Martin və R.Metyu), Londondakı Tred-yunionların binası (memar D.Aberdin), Fleminq adına Elmi mərkəzin binası (memar E.Qoldfinqer),
Sauthemptondakı ticarət mərkəzinin binası (memar F.York və başqaları),
“Britaniya festivlı” sərgisi üçün Kutol pavilyonu (London, memar R.Torbs),
Londondakı Kestredhaus (“Hollins, Melvin, Uord əməkdaşlığı” memarlıq firması)
və s. binalar tikilmişdir. Bütün bunlar ingils memarlığının ən yaxşı nümunələridir.
Lakin bəzi tikililərdə formalizm hökm sürür, reklam maraqları həqiqi incəsənəti
ikinci plana salır.
Dünyanın 10 ən yaxşı tikililəri siyahısına Londondakı 2003-cü ildə memar
Norman Festar tərəfindən layihələndirilmiş Sent Meri Eksdə tikilmiş qeyri-adi ofis
də düşmüşdür. Bu ofis göydələn Sent Meri Eks adlandırılmışdır. Bu layihə
memarlıq sahəsində bir çox mükafatlara layiq görülmüş, 2004-cü ildə isə dünyanın
ən yaxşı göydələni hesab olunmuşdur (2).
Qeyri-adi “oval” formasında olan 40 mərtəbəli bu binanın yaradıcısı
Norman Foster ən ekoloji göydələn yaratmışdır. Belə ki, binada maksimal günəş
işıqlandırılmasından və təbii hava dəyişmədən (ventilyasiya) istifadə edilir. Bu
göydələndə az hallarda elektrik enerjisindən istifadə olunur.
Bu on tikili sırasına 1980-ci ildə Londonda tikilmiş Lloydun binası da daxil
edilmişdir. Memar Riçard Rocersin layihəsi əsasında ərsəyə gələn Lloyd sığorta
şirkətinin binası silindrik polad binadır, yanğından etibarlı mühafizə olunur.
Binadakı şüşə liftlər Böyük Britaniyada ilk dəfə tətbiq olunur. (3) Binada insanların
marağına səbəb olan məqam bütün müasir elementlərin - su, qaz, lift, pilləkənlərin
binanın xaricində olmasıdır.
Dünyanın “10 ən yaxşı tikililəri” sırasına daxil olan Böyük Britaniyanın
memarlıq abidələrindən biri də 2010-cu ildə Brikstonda tikilən Evelin Qreys
Akademiyasıdır.
2010-cu ildə ərəb mənşəli britaniyalı memar Zaha Hadidin memarlıq studiyasının layihəsi əsasında London rayonlarının birində məktəb tikildi. Brikston o
qədər də əlverişli rayon hesab olunmur və burada daim ciddi qayda pozuntuları
baş verir. Lakin buna baxmayaraq, məktəbə 60 milyondan artıq pul xərcləndi və
məktəbdə 760 şagird təhsil alır. Məktəbin layihəsində əsas diqqəti cəlb edən
şagirdlərin idmanla məşğul olmaq istədikləri xüsusi ərazi və ya məkanın nəzərdə
tutulmasıdır. Binanın özü xüsusi arkalar və dörd məktəb müəssisəsinə keçidlə
birləşdirilmişdir. Öz nadir memarlıq üslubuna görə Evelin Qrey Akademiyası orta
məktəb binası ən yaxşı memarlıq nümunəsi hesab olunmaqla yanaşı, onun memarı
Zaha Hadid 1996-cı ildə Böyük Britaniyada memarlıq və dizayn sahəsində ən
yüksək mükafata - Stirlinq mükafatına layiq görüldü.(3)
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Zaha Hadid İraqda anadan olub, 30 ildən artıq Britaniyada yaşamışdır.
2010-cu ildə onun layihəsi əsasında Rimdə MAXXI Milli İncəsənət muzeyinin
tikintisinə görə mükafat aldıqdan sonra o, dünya şöhrəti qazanmışdır. Zaha Hadidin
tikililəri sırasına daxildir: Leypsiqdə BMW zavodunun mərkəzi binası, Londonda
su idman növü üçün idman kompleksinin binası, Ohayoda, Sinsinatidə Rozental
Müasir İncəsənət Mərkəzi, Quancouda Opera teatrı, Bakıda Heydər Əliyev mərkəzi
və s.
Zahanın memarlıq qabiliyyəti qərbdə yüksək dəyərləndirilmişdir. Memar
insanların həyatlarına, davranışlarına, təhsil və rifahlarına müsbət təsir edən
tikililərin müəllifidir. Görkəmli memar 2016-cı ildə vəfat etmişdir.
Beləliklə, müasir Britaniya memarlığı nəinki Qərbdə, bütün dünyada şöhrət
qazanmış, gələcək nəsllər üçün də örnək olan sənət əsərləri kimi qalmaqdadır.
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Городское строительства и современная архитектура в Великобритании
Резюме
В статье исследуется развитие городского строительства и
современной архитектуры в Великобритании. Автор повествует о
знаменитых инженерах и архитекторах, а также об их роли в современном
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BƏDURƏ ƏFQANLININ YARADICILIĞINDA
MİLLİ GEYİM ESKİZLƏRİ
Xülasə: Məqalədə Bədurə Əfqanlı tərəfindən Azərbaycan teatrı üçün
yaradılmış milli geyim eskizlərindən danışılır. Müəllif qeyd edir ki, fəaliyyət
göstərdiyi illər ərzində o, orijinallığı, özünəməxsusluğu, parlaq milli xarakteri ilə
seçilən çoxlu eskiz yaratmışdır. Həcər, Şəmsi (“Eşq və intiqam”, S.S.Axundov),
Mahmud bəy, Hürü nənə (“Müsibəti-Fəxrəddin”, N.B.Vəzirov), Nüsrət (“Şirvan
gözəli”, Ə.Məmmədxanlı) və bir çox başqa obrazların geyim eskizləri bu
qəbildəndir. Məqalədə B.Əfqanlının Azərbaycan teatr-dekorasiya sənətinə böyük
töhfələr verdiyi vurğulanır.
Açar sözlər: Teatr-dekorasiya sənəti, geyim eskizləri, Bədurə Əfqanlı,
Nəcəf bəy Vəzirov, Süleyman Sani Axundov.
Azərbaycan teatrında milli geyim formaları qədim tarixə malikdir.
Obrazların zahiri görünüşü, onların geyimləri, tamaşa zamanı istifadə etdikləri
əşyalar, aksessuarlar teatr sənətinin inkişafının bütün dövrlərində əsas bədii ifadə
vasitələrindən biri kimi hər zaman diqqət mərkəzində olmuşdur.
Azərbaycan peşəkar teatrının formalaşması teatr rəssamlığının qarşısında
yeni inkişaf perspektivləri açdı. Lakin uzun müddət teatr rəssamlığı, o cümlədən
milli geyimlər şərti xarakter daşımışdır. Teatrda rəssam funksiyasını adətən rejissor
öz üzərinə götürür, hazır paltarlardan, rekvizitlərdən istifadə olunurdu.
174

Yalnız ötən əsrin 20-ci illərinin ortalarından etibarən Azərbaycan teatrında
peşəkar səhnəqrafiya ənənələri formalaşmağa başladı. Vaxtilə Ə.Əzimzadə,
B.Kəngərli, Ə.Hüseynzadə tərəfindən əsası qoyulan teatr rəssamlığı sənəti sonralar
R.Mustafayev, Ə.Abbasov, İ.Seyidova, Ə.Fətəliyev və başqaları tərəfindən davam
etdirildi. Onlardan biri də istedadlı teatr tərtibatçısı, xalq rəssamı Bədurə Əfqanlı
(1912-2002) idi. Milli səhnə rəssamlığının inkişafında digər rəssamlarla yanaşı,
onun da böyük yaradıcı əməyi vardır. Ümumiyyətlə, qeyd edilməlidir ki, “teatr
rəssamlığının formalaşmasında İ.Seyidova, B,Əfqanlı, İ.Axundov, S,Yefimenko,
N.Fətullayev, S,Şərifzadə, Ə.Fətəliyev kimi rəssamların böyük xidmətləri
olmuşdur” [1, 275].
B.Əfqanlının ömür və sənət yolları teatrla sıx bağlı idi. O, Bakıdakı
rəssamlıq məktəbində təhsil alıb və 1931-ci ildə buranı bitirib. “Bakı Rəssamlıq
Məktəbinin qrafika şöbəsinə daxil olan gənc qız dünya incəsənət tarixini
öyrənməyə böyük həvəs göstərdi. Sonralar müxtəlif şəhərlərdə - Moskvada, SanktPeterburqda yerləşən qalereya, teatr və etnoqrafiya muzeylərini dolaşdı. Gördükləri
fikirlərini bir istiqamətə yönəltmişdi. Bütün bunlar da onun fikrini qətiləşdirdi teatr rəssamı olmalıdır. Diplom işinin mövzusu V.Şekspirin “Otello” faciəsi idi.
Çəkdiyi eskizlər, qurduğu kompozisiyalar, tapdığı yeni rəng çalarları onu həm
təkrarçılıqdan uzaqlaşdırdı, həm də özünəməxsus bir diplomçu kimi fərqləndirdi”
[6]. Sonralar B.Əfqanlı uzun illər ərzində Azərbaycan Dövlət Akademik Milli
Dram Teatrında, Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında, həmçinin
Azərbaycanfilm kinostudiyasında geyim üzrə rəssam kimi məhsuldar fəaliyyət
göstərmişdir. “Bədurə Əfqanlı 1938-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrına
dəvət aldı. Teatrda rəssam assistenti kimi işə başladı. Çox keçmədi ki, tamaşalara
müstəqil quruluşlar verdi. Sonralar Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının bir sıra
tamaşaları Bədurə Əfqanlının rəssamlığı ilə təqdim edildi. Milli Dram Teatrında
«Aydın», «Solğun çiçəklər», «Aslan yatağı», «Qatır Məmməd», «Məhəbbət»,
«Bahar», «Köhnə dostlar», «İnsan», «İşıqlı yollar», «Bir evin sirri», «Rəqs
müəllimi», «Namus», «Bahar suları», Opera və Balet Teatrında «Sevil», «Leyli və
Məcnun», Rus Dram Teatrında «Vaqif», «Aydın» və digər tamaşalara geyim
eskizləri çəkdi. O, təkcə geyim eskizləri vermir, həm də bir çox tamaşaların
rəssamlıq tərtibatını, obrazların qrimlərinin eskizlərini hazırlayırdı. Rejissorlar və
dramaturqlar Bədurə Əfqanlı ilə həvəslə işləyirdilər. Çünki o, öz bədii tərtibatıyla
səhnələşdirilən əsərlərin ideyasını açmaqda rejissorlara kömək edirdi” [5].
Göründüyü kimi, B.Əfqanlı teatrda çalışdığı dövrdə C.Cabbarlı, S.Vurğun,
M.İbrahimov, Ə.Məmmədxanlı, İ.Əfəndiyev kimi görkəmli ədiblərin əsərlərinə
bədii tərtibat vermiş, obrazların geyim eskizlərini hazırlamış, tanınmış rejissor və
aktyorlarla birlikdə çalışmışdır. İstedadlı teatr rəssamının yaratdığı bir çox eskizlər
hazırda Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində, həmçinin Moskvada, A.A.Baxruşin
adına Rusiya Mərkəzi Teatr Muzeyində mühafizə edilir.
B.Əfqanlının geyim eskizləri üçün millilik, həyatilik, obrazın daxili
aləmini və xarici cizgilərini dolğun əks etdirmək kimi mühüm xüsusiyyətlər
xarakterikdir. Rəssam eskizləri işləməzdən öncə obrazın xarakteri ilə tanış olur,
onun həyat tərzi, dünyagörüşü, cəmiyyətdə tutduğu mövqe barədə məlumat
toplayırdı. B.Əfqanlının yaratdığı bir çox geyim nümunələri yeni olub əvvəllər
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mövcud olmayan eskizlər idi. Misal üçün, N.B.Vəzirovun “Müsibəti-Fəxrəddin”
faciəsinin geyim eskizləri (1939-40-cı illər mövsümü) orijinal xarakter daşıyırdı.
Belə ki, əsrin əvvəllərində oynanılan tamaşalarda bir qayda olaraq geyim eskizləri
olmur, əldə olan hazır paltarlardan istifadə edilirdi. Sonralar isə eskizlər əsasən rus
rəssamları tərəfindən yaradılırdı ki, onlar da bilmədən geyimin milli məzmununu
təhrif edir, stereotip xarakterli formalara müraciət edirdilər. Bu baxımdan Bədurə
Əfqanlının işlədiyi bir çox eskizləri orijinal nümunə kimi dəyərləndirmək olar. O,
bəzən başqa bir tanınmış teatr rəssamı olan Əsgər Abbasovla birlikdə çalışır,
müxtəlif obrazlar üçün fərdi cizgiləri əks etdirən xarakterik eskizlər yaradırdı. Belə
ki, 50-ci illərdə “Müsibəti-Fəxrəddin”in eskizlərini iki rəssam birlikdə
hazırlamışdı.
B.Əfqanlının geyim eskizlərində milli xarakter güclüdür. Rəssam milli
geyimləri diqqətlə öyrənmiş, onlardan eskizlər yaradarkən məharətlə istifadə
etmişdir. Belə ki, S.S.Axundovun “Eşq və intiqam” pyesi üçün yaradılmış əksər
eskiz nümunələri milli xarakteri ilə yadda qalır. Maraqlıdır ki, obrazın kimliyinə,
xarakterinə diqqət yetirən, eskizi məhz bunun əsasında qurmağa çalışan rəssam
geyimi həm də qəhrəmanın sosial simasına, məşğuliyyətinin xüsusiyyətlərinə,
ictimai mənşəyinə uyğunlaşdırmağa çalışmışdır. Sözü gedən pyesdəki Əlimərdan,
Şahbaz bəy, Həcər xanım, Çingiz, Şəmsi və digər surətlər parlaq olduqları qədər də
fərqli və özünəməxsusdur. Rəssam hər bir obraz üçün fərdi geyim eskizləri
işləməmiş, obrazı daha dolğun, dramatik və xarakterik tərzdə əks etdirməyə
çalışmışdır.
Həcər obrazı pyesin əsas surətlərindən biridir. Rəssam bu obrazın geyim
eskizinə xüsusi həssaslıqla yanaşmışdır. Həcər xanım kübar bir qadındır, deməli
onun geyimi kübar Azərbaycan qadınlarına xas olan tərzdə həll edilməlidir. Geyim
tiplərini diqqətlə öyrənən rəssam Həcər xanım üçün mükəmməl geyim nümunəsi
hazırlamış, hər bir xüsusiyyəti ən kiçik cəhətlərinə qədər nəzərə almışdır. Onun
əynində kübar Azərbaycan qadınlarına xas olan tünd qırmızı rəngli, kənarları sarıqızılı saplarla işlənmiş məxmər kofta, uzun göy rəngli tuman vardır. Koftanın
altından görünən uzun qollu ağ köynək obrazı daha da rəngarəng göstərir. Rəssam
onun başında açıq-sarı rəngli zərif örpək təsvir etmişdir. Geyim eskizinin əsas
elementləri bunlardır. Həmin elementlər XIX əsrin ikinci yarısında kübar qadın
obrazının tipik nümunəsini əks etdirir. Rəssam geyimlə yanaşı, aksessuarlara,
bəzək əşyalarına da diqqət yetirmişdir. Həcər xanımın boğazında geyiminə uyğun
ay-ulduz həmail, ondan aşağıda sinəbəndə rəbt edilmiş üç qızıl medalyon,
barmaqlarında bir neçə qızıl üzük və s. vardır. Obraz olduqca təbii, həyati,
inandırıcı təsir bağışlayır.
Rəssam geyimlə yanaşı, surətin simasını da diqqətlə işləmişdir. Həcər
xanımın siması canlı və təbii təsir bağışlayır. Gözlərimiz önündə nəcib, səmimi,
yaşı 50-ni haqlasa da, gənclik təravətini itirməmiş ləyaqətli bir Azərbaycan qadını
canlanır. Özünü toxtaq tutmasına, qiymətli daş-qaş taxmasına baxmayaraq
tamaşaçı onun üzündə, gözlərində ifadə olunan kədəri sezir. Həcər xanım zəngin
bəy ailəsinin nümayəndəsi olsa da, tale ona çox acılar yaşatmışdır. Rəssam bütün
bunları çox aydın tərzdə obrazın geyimində və simasında açıb göstərə bilmişdir.
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Bunun əksinə olaraq Yasəmənin geyimi sadə və təmkinlidir. Həcər
xanımın geyindiyi qızılı işləməli bahalı kofta Yasəmən üçün əlçatmazdır; rəssam
onun geyimini daha sadə vasitələrlə təsvir edir. Bir-biri ilə yaxın rəfiqə olmasına
baxmayaraq onların arasında dərin sosial uçurum vardır; B.Əfqanlı fərqli geyim
nümunələri vasitəsilə bunu çox aydın əks etdirmişdir. Eyni zamanda Yasəmənin də
geyimi özünə görə milli xarakter daşıyır; onun kasıb kəndli qadınına xas olan sadə,
lakin zövqlü libası vardır.
“Eşq və intiqam” pyesində B.Əfqanlı tərəfindən işlənmiş əsas eskizlərdən
biri də Şəmsi bəyin geyimidir. Onun geyimi gözəgəlimli olmaqla bərabər, həm də
milli xarakter daşıyır. Eyni zamanda obrazın zahiri görünüşü ilə kübar xarakteri
arasında müəyyən bir uyğunsuzluq vardır. Rəssamın obraza yaxşı münasibət
bəsləməsi belə bir uyğunsuzluğun meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Şəmsinin
kübar geyimdən daha çox qıvraq çöl geyimini xatırladan görünüşü obrazı müəyyən
mənada idealizə edir.
B.Əfqanlı “Eşq və intiqam” pyesində iştirak edən sadə obrazların maraqlı
surətlərini kağız üzərində canlandırıb. Bu sırada Heydərqulu surəti diqqəti xüsusilə
cəlb edir. Bu surət olduqca xarakterik kəndli geyiminə malikdir. Heydərqulunun
əynində açıq-qəhvəyi rəngli uzun çuxa, belində tünd qəhvəyi rəngdə qurşaq,
başında motal papaq, ayağında çarıq vardır; şalvarının balaqları corabın içinə
salınmışdır. Qeyd olunan bu geyim tipinə XIX əsr – XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanın əksər bölgələrində təsadüf etmək olardı. Bu geyim forması nisbətən
universal xarakter daşıyaraq müxtəlif yerlərdə, əsasən aran zonasında yayılmışdı.
Bu sadə kəndli geyimini hətta Bakı, Gəncə kimi iri şəhərlərdə və onların ətrafında
görmək mümkün idi. XX əsrin əvvəllərində yaşamış rəssam Abbas Hüseynin
çəkdiyi məşhur “Su satan kişi” əsərindəki obrazın geyimi ilə Heydərqulu obrazının
geyimi arasında maraqlı oxşarlıq vardır. Bu cəhət həmin geyimin geniş coğrafiyaya
malik olduğunu göstərir.
B.Əfqanlının yaradıcılığında N.Vəzirov dramaturgiyası mühüm yer tutur.
Böyük dramaturqun “Müsibəti-Fəxrəddin” faciəsi Milli Akademin Dram Teatrında
oynanılan zaman (ötən əsrin 40-cı illərində) onun geyim eskizlərini B.Əfqanlı
çəkmişdir. Əsər üçün çəkilmiş obrazlar qalereyası B.Əfqanlının dəst-xəttinə xas
olan dolğun bədii ifadə formalarına malikdirlər. Realist zahiri görünüş, neytral fon,
zəngin, canlı üz ifadəsi, xarakterik geyim nümunələri, bəzək və aksessuarlar –
bütün bunlar faciə əsərinin geyim eskizlərini xarakterizə edən əsas cəhətlərdir.
Fəxrəddin, Mahmud bəy, Hürü nənə və başqa surətlərin geyimləri məhz
dramaturqun təsvir etdiyi formalara uyğun tərzdə verilmişdir.
Əsərin aparıcı surətlərindən biri olan Mahmud bəyin geyimi maraq
doğurur. Əgər uzaq yerdə təhsil alıb qayıtmış Fəxrəddinin geyimində Avropa
xüsusiyyətləri özünü büruzə verirsə, Mahmud bəyin geyimində milli xüsusiyyətlər
üstündür. Onun əynində qara rəngli uzun, vəznəli xələt, ayağında sürməyi rəngli
mahud şalvar vardır; şalvarın balaqları yaşıl rəngli uzunboğaz çəkmənin içinə
keçirilmişdir. Rəssam onun başında tünd sürməyi rəngli buxara papaq, belində
gümüş işləməli xəncər təsvir etmişdir. Bu xüsusiyyətlər obrazın yüksək zümrənin
nümayəndəsi olmasından xəbər verir. Onun xarici görünüşü kifayət qədər yığcam
və xarakterikdir. Eyni zamanda Mahmud bəyin uzunboğaz çəkməsinin yaşıl rəngi
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bir qədər qeyri-təbii təsir bağışlayır, çünki uzunboğaz çəkmələr adətən tünd rəngdə
olur. B.Əfqanlının Mahmud bəyin zahiri görünüşündə müraciət etdiyi geyim tipi
müəyyən dəyişiklik və əlavələrlə həmin dövrdə Azərbaycanda yayılmış gənc
zadəgan kostyumunun ümumi mənzərəsini əks etdirir. Maraqlıdır ki, mənbələrdə
də həmin geyim tipinə təsadüf olunur. B.Əfqanlının işlədiyi Mahmud bəyin geyimi
ilə görkəmli rus rəssamı V.V.Vereşşaginin XIX əsrin 60-cı illərində çəkdiyi “Varlı
şuşalı gənc şahin ilə” qrafik rəsmində təsvir olunan gəncin zahiri görünüşü, geyimi
arasında müəyyən oxşarlıq vardır. Bu cəhət B.Əfqanlının eskizlər üzərində işlərkən
mənbələrə müraciət etdiyini, dövrün geyim xüsusiyyətlərini incəliklərinə qədər
öyrəndiyini göstərir.
“Müsibəti-Fəxrəddin” faciəsindəki Hürü nənə obrazının geyim həlli də
maraq doğurur. Əgər “Eşq və intiqam” pyesindəki Həcər xanım obrazında kübar
Azərbaycan qadın geyimi nümunəsini görürüksə, “Müsibəti-Fəxrəddin”dəki Hürü
nənə obrazı gözlərimiz önündə tamamilə fərqli qiyafədə canlanır. Doğrudur, Hürü
nənənin geyimini kasıb kəndli geyimi adlandırmaq olmaz. Bununla belə bu geyim
bəzi xüsusiyyətləri ilə digər qadın geyimlərindən seçilir. Hər şeydən qabaq bunu
qeyd etmək lazımdır ki, Hürü nənə xeyli qocadır, bu cəhət yazıçının özü tərəfindən
dram əsərinin əvvəlində “qoca övrət, qulluqçu” [4, 111] kimi qeyd edilmişdir.
Lakin N.Vəzirov Hürü nənənin zahiri görkəmi, onun paltarı barədə bir şey yazmır,
bunu oxucunun, həm də kostyum üzrə rəssamın öz öhdəsinə buraxır. Hürü nənə
qocadır, qocalara məxsus qara paltar geyir, bunu B.Əfqanlının eskizindən də
görmək mümkündür. Lakin Hürü nənə taqətsiz deyil, yaşına nisbətən xeyli
qıvraqdır. Əsərin bir yerində Hürü nənə Gülbahar xanıma müraciətlə deyir:
“Gündüz getmək olmaz, gərək gecə tamam obanı yuxuya vеrib, ondan sonra
gedim. Bürünərəm yapıncını, başıma basaram papağı, əlimə allam çomağı,
düzələrəm yolun ağına. Əlac nədir, axşama da bir zad qalmayıb” [4, 117]. Burada
maraqlı olan Hürü nənənin geyimlə bağlı sözlər işlətməsidir. Yapıncı, papaq,
çomaq kimi geyim və ləvazimat personajın öz dilindən səslənir. Lakin bu,
qüvvətləndirici bədii vasitədir, eskizdə isə rəssam ümumiləşdirilmiş geyim
formasına müraciət edib. Hürü nənənin əynində enli yaxalıqlı tünd qəhvəyi kofta,
qara rəngli uzun, gen tuman, belində ensiz qurşaq, başında görkəmsiz örpək vardır.
Bu geyim tipi yığma xarakterli olsa da, hər halda milli cizgilərə malikdir. Hürü
nənənin geyimində qara rəngin üstün olması onun yaşı və o qədər də yüksək
olmayan sosial mənşəyi ilə əlaqədardır. Rəssam Hürü nənənin simasını da
yaratmışdır. Onun şəxsində biz qoca, üz-gözü büzüşmüş, lakin iş qabiliyyətini
itirməmiş bir qarı görürük. Səhnədə də məhz belə bir surət canlanır.
B.Əfqanlının yaradıcılığına müraciət etdiyi şəxsiyyətlərdən biri də ölməz
dramaturq C.Cabbarlı olmuşdur. Onun əsərləri 100 ilə yaxındır ki, Azərbaycan
teatrının səhnəsindən düşmür. C.Cabbarlının “Solğun çiçəklər”, “Sevil”, “Almaz”,
kimi pyesləri Azərbaycan səhnəsində hər zaman qoyulmuş və bu gün də
qoyulmaqdadır.
Ə.Abbasov, İ.Axundov, N.Fətullayev kimi tanınmış teatr rəssamları
C.Cabbarlının dram əsərlərinin səhnə tərtibatını, iştirakçıların geyim eskizlərini
vermişlər. Onların arasında B.Əfqanlı da vardır.
178

Rəssamın “Oqtay Eloğlu” pyesinə verdiyi tərtibat və geyim eskizləri maraq
doğurur. Oqtayın, Firəngizin, Sevərin, Səməd bəyin və başqa surətlərin geyimləri
öz xarakterik detalları, xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Əsərin baş
qəhrəmanlarından olan Firəngizin geyimi maraq doğurur. Onun geyimi digər qadın
surətlərinin geyimindən fərqlənir. Firəngizin geyimi sadədir, təbiidir, eyni zamanda
müasir, savadlı qadınlarda olduğu kimi Avropa tiplidir. Lakin bu geyimi sözün tam
mənasında Avropa geyimi adlandırmaq olmaz. Firəngiz surəti oxumuş, savadlı,
müəyyən mənada kübar olmaqla bərabər, həm də bir azərbaycanlı qızıdır. Onun
xarakterində Azərbaycan qadınına xas olan cizgilər əsərdə özünü aydın büruzə
verir. Rəssam bu cəhəti əsas götürmüş, Firəngizin zahiri görkəmini elə müəyyən
etmişdir ki, ilk baxışda Avropa sayağı təsir bağışlayan bu kostyum nümunəsində
milli cizgilər özünü büruzə verə bilsin. Hesab etmək olar ki, rəssam bu vəzifənin
öhdəsindən gələ bilmişdir. Firəngizin özü milli xüsusiyyətlərini qoruyub saxladığı
kimi, onun geyimi də Avropa və Şərq ənənələrinin sintezini özündə əks etdirir.
Əlbəttə, obrazın geyiminin məhz bu cür olmasında Firəngizin rəfiqəsi Nadyanın da
təsiri olmamış deyildir və rəssam bu cəhəti nəzərə almışdır.
Görkəmli dramaturq, yazıçı və kinossenarist Ənvər Məmmədxanlının
“Şirvan gözəli” pyesinin bədii tərtibatı (1957) B.Əfqanlının yaradıcılığında mühüm
yer tutur. Rəssam həm pyesin bədii tərtibatını vermiş, həm də iştirakçıların geyim
eskizlərini çəkmişdir. Əsərdəki Telli, Nüsrət kimi surətlər xarakterik zahiri
görkəmləri ilə yadda qalır. Rəssam bu surətlərin hər biri üçün fərqli geyim eskizləri
hazırlamışdır. Bu geyimlər həmin dövrdəki Azərbaycan kənd geyimlərinin
ümumiləşdirilmiş görünüşünü əks etdirir.
Pyesdəki Nüsrət surətinin geyimi xarakterik cizgiləri ilə yadda qalır. Əgər
“Eşq və intiqam”dakı Heydərqulunun geyimi XIX əsrin sonlarındakı kəndli
geyiminin ümumiləşdirilmiş cəhətlərini əks etdirirsə, Nüsrət obrazının geyimi öz
dövrünün ümumiləşdirilmiş kənd geyimini təcəssüm etdirir.
“Bədurə Əfqanlının bulaq kimi çağlayan zəngin yaradıcılığı özündən
sonrakı nəsillərə böyük örnəkdir. Onun qoyduğu yol ardıcılları üçün bu gün də öz
təsir qüvvəsini saxlayır” [2, 83]. Cəsarətlə demək mümkündür ki, Azərbaycan
teatrı üçün geyim eskizlərinin yaradılmasında B.Əfqanlı bir məktəb yaratmışdır.
Bu məktəb hələ uzun illər xalqımıza xidmət edəcəkdir.
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Эскизы национального костюма в творчестве Бадуры Афганлы
Резюме
В статье говорится об эскизах национальных костюмов, созданных
Бадурой Афганлы. Автор отмечает, что за годы своей творческой
деятельности ею было создано большое количество эскизов, отличающихся
оригинальностью, самобытностью и ярко выраженным национальным
характером. Таковы, в частности, эскизы костюмов Хаджар, Шамси
(«Любовь и месть», С.С.Ахундов), Махмуд бека, бабушки Хюри («Горе
Фахреддина»,
Н.Б.Везиров),
Нусрата
(«Ширванская
красавица»
Э.Мамедханлы) и многих других образов. В статье отмечается вклад
Б.Афганлы в развитие театрально-декорационного искусства Азербайджана.
Ключевые слова: Театрально-декорационное искусство, эскизы
костюмов, Бадура Афганлы, Наджаф бек Везиров, Сулейман Сани Ахундов.
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National costume sketches in Badura Afganly’s creative work
Summary
The paper highlights the national costume sketches created by Badura
Afganly for Azerbaijani theatre. The author mentions that in the course of her
creative activity she created a number of attractive sketches distinguished by their
originality, individuality and striking national character. Sketches of the costumes
of Hajar, Shamsi ("Love and Revenge", S.S.Akhundov), Mahmud bay, grandma
Huru ("Fahreddin’s Woe", N.B. Vazirov), Nusrat ("Beauty of Shirvan " A.
Mammadkhanly) and many other characters are of this nature. In the article it is
stressed that B.Afganly made a great contribution to Azerbaijan theatre and decor
art.
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К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСТВЕ МИР НАДИРА ЗЕЙНАЛОВА.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Резюме: В панораме современной художественной жизни нашей страны
Народный художник Азербайджана Мир Надир Зейналов несомненно
занимает одно из важнейших мест. Представитель поколения
"семидесятников", свидетель активных процессов, проходивших в советской
культуре в середине 1960-годов. Он уже в ранний период своей деятельности
как будто зарядился "вирусом бунтарства", неиссякаемой энергией, которую
пронес через всю свою долгую творческую жизнь, по сей день насыщая ею
свои холсты и поражая зрителя их неиссякаемым разнообразием.
Ключевые слова: Современная азербайджанская живопись,
абстрактная живопись, азербайджанские художники, Мир Надир Зейналов.
В панораме современной художественной жизни нашей страны
Народный художник Азербайджана Мир Надир Зейналов несомненно
занимает одно из важнейших мест. Представитель поколения
"семидесятников", свидетель активных процессов, проходивших в советской
культуре в середине 1960-годов, уже в ранний период своей деятельности он
kак будто зарядился "вирусом бунтарства", неиссякаемой энергией, которую
пронес через всю свою долгую творческую жизнь, по сей день насыщая ею
свои холсты и поражая зрителя их неиссякаемым разнообразием.
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Среди современных азербайджанских художников
Мир Надир
Зейналов
безусловно выделяется своей творческой активностью, и
многочисленные персональные выставки художника (не говоря уже о
групповых) - яркое тому подтверждение. Далеко не всякий художник может
позволить себе систематически, от одной юбилейной даты к другой,
выносить на суд зрителя свои произведения, созданные за "отчетный
период". Свою первую персональную выставку художник представил, когда
ему еще не было сорока (1981, , выставочный зал им.В.Самедовой, Союз
художников Азербайджана). Далее - 1985, 1990 - две выставки (в Москве и
Саратове), 1995, 2002, 2003, 2007, 2011, 2012, 2017. При этом, необходимо
отметить, что речь идет о крупномасштабных выставочных залах,
вмещавших не менее сотни (а то и больше) работ. Наиболее примечательные,
безусловно важные как для истории азербайджанской живописной школы,
так и для самого художника, выставки имели место в Выставочном зале им.
В.Самедовой, Союз художников Азербайджана, выставочном зале Общества
Дружбы в Баку и Москве, Музее искусств им.Н.Радищева в Саратове, в
Центральном Доме
Художника
на Крымском валу в Москве, в
Азербайджанском Государственном Музее Искусств им. Р.Мустафаева,
Картинной Галерее им. С.Бахлулзаде,
в залах телестудии Space и
Российского Информационно-культурного Центра, наконец - в Музее
современного искусства и Художественной галерее Музейного центра в Баку.
Примечательно, что практически все перечисленные выставки
совершенно не дублировали друг друга: на каждом своем очередном
персональном показе художник всегда выступает с новыми работами.
К вышеназванным выставкам
очень важно добавить крупные
групповые выставочные проекты международного масштаба, в частности:
Биеннале Прикаспийских республик , проходившее в Баку в 1988 году, на
которой художник был удостоен бронзовой медали за картину «Весенний
сад», выставка азербайджанских художников в Хьюстоне (1989, США),
Всесоюзная выставка живописи в ЦДХ (1989, Москва, Россия), выставки
азербайджанского искусства в Берлине (Германия) и Лос-Анджелесе (США)
в 1993 году, "Азербайджан - страна огней" в Париже, Франция (в рамках дней
культуры Азербайджана), "Полет в Баку: современное искусство
Азербайджана" - передвижная выставка, проходившая на протяжении двух
лет в крупнейших музеях мира в Вене, Риме, Москве, Берлине, Париже,
Лондоне. Дважды - в 2013 и 2014 годах - картины художника были показаны
в выставочных проектах аукциона Сотбис (Лондон, Великобритания).
Помимо званий Заслуженного художника Азербайджана и Народного
художника Азербайджана, Мир Надир Зейналов был удостоен национальной
премии "Хумай", а в молодые годы (в 1976 году) был награжден Дипломом
Академии Художеств СССР.
Работы М.Н.Зейналова хранятся в крупнейших музейных коллекциях
не только Азербайджана, но и за рубежом, не говоря о частных коллекциях.
Еще долго можно было бы перечислять заслуги и примечательные
факты биографии этого художника. Но даже описанного выше вполне
182

достаточно, чтобы понять масштаб и значение М.Н.Зейналова в развитии
азербайджанского искусства
живописи. И тем более представляется
удивительным, что по сей день не написано ни одного значительного
исследовательского труда, посвященного творчеству этого несомненно
большого художника.
Как уже отмечалось, свою самостоятельную творческую деятельность
Мир Надир начал в 1970-е. Его первое участие в художественной выставке
состоялось в 1965 году. То была большая выставка молодых художников,
проходившая в залах Музея им.Ленина (ныне - Музейный Центр). В 1969 он
был принят в Союз художников СССР, а в 1973 году окончил Московский
государственный полиграфический институт, ф-т художественной графики.
То были годы формирования нового творческого движения движения "семидесятников", которые выступали не только за обновление
художественного языка. Суть их творческой программы сводилась к своего
рода
де-политизации
советского
изобразительного
искусства,
к
расширенному изучению и использованию в своем творчестве не только
национальных традиций, но и ведущих тенденций мирового искусства в
исторической перспективе и прежде всего - эпохи Итальянского
Возрождения.
Трудно
усмотреть
в
картинах
М.Н.Зейналова
тех
лет
непосредственный отклик на новые художественные веяния, рождению
которых он был непосредственным свидетелем. Работы художника тех лет
(тематические композиции, портреты, натюрморты) декларировали
совершенно иные творческие интересы их автора. Но важно было другое:
художественный язык, отношение к натуре, внутренняя энергия, которая
тогда уже в полную силу заявляла о себе, выпуклые, подчеркнуто объемные и
как будто насыщенные жизненной силой формы, энергичные красочные
мазки, крупномасштабные композиции, которые даже в небольших форматах
создавали ощущение монументальности - все говорило о том, что автор,
несмотря на свою молодость, не только точно знает, чего хочет в искусстве,
но намерен твердо следовать своим, исключительно индивидуальным
курсом.
Вся последующая творческая деятельность художника (включая
практику сегодняшних дней) свидетельствует о том, что на протяжении всех
этих десятилетий (без малого 50 лет) он последовательно развивался в
однажды взятом направлении, не изменяя себе и не сбавляя обороты.
Производительность художника поражает: даже в настоящее время,
когда дело движется к 80-летию, он продолжает создавать огромные холсты
как в фигуративной, так и в абстрактной манере, продолжает активные
поиски в области обновления языка выразительности, неизменно находя
какие-то свежие, оригинальные решения.
"Его переходы от фигуративности к беспредметности и обратно
подобны маятнику, определяющему меру всему живому и прекрасному, как
приливы и отливы, повинующиеся лунному циклу. Работая, он, как шаман,
погружается в состояние медитации, не контролируя взмах кисти,
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направление красочных капель или брызг. Прекрасен сам процесс, когда
душа возносится к небесам и тобой движет неведомая сила".(1,с.19 .)
Размышляя о своей манере письма, сам художник в качестве своих
духовных наставников называет
Джексона Поллока - знаменитого
американского
мастера
живописи,
основателя
абстрактного
экспрессионизма, и Антони Тапиеса - яркого представителя абстрактного
искусства, каталонского живописца, скульптора, теоретика искусства. Но
очевидно, что современное творчество многогранно и многолико. Более того,
сам процесс создания произведения искусства какого бы то ни было
направления или вида ведет к определенному результату, аналогия которому
непременно найдется в бескрайней панораме мирового искусства. Помимо
названных двух великих мастеров современного творчества, многие
произведения М.Н.Зейналова, и прежде всего - его картины с элементами
коллажа, вызывают очевидные ассоциации с творческим методом другого
корифея американского авангарда - Роберта Раушенберга.
К абстрактной манере письма художник все чаще начинает
обращаться в конце 1980-х годов. Его переход от фигуративности к
абстракции представляется абсолютно естественным, если учесть
определенные свойства дарования этого мастера.
Помимо занятий живописью, Мир Надир серьезно увлекался
музыкой, играет на ряде струнных инструментов, более того коллекционирует музыкальные инструменты из разных стран. В его
портретах многие персонажи показаны музицирующими. Как отмечает сам
художник, "с годами я пришел к тому, что из всех видов искусств самое
важное - музыка.
Потом слово, живопись - последнее. ...Музыка
беспредметна, она абстрактна....это свободно льющаяся субстанция.
...Музыка - самое свободное искусство". (2,с.18.)
Но Мир Надир Зейналов еще и пишет стихи. И названия его работ
зачастую звучат, как строки поэтического произведения. "Творческий мир
Зейналова синкретичен - от живописи к музыке, от музыки к поэзии - он
перетекает, перевоплощается, раздвигая границы творческих возможностей
самовыражения". (3,с. 19.)
Если учесть темпераментный, энергичный, импульсивный характер
работы художника краской и кистью, то представляется совершенно
естественным и логичным его переход к абстрактной манере изложения.
"С годами идеи картин начинают все более абстрагироваться от
"натурного ви́дения", обретая самоценную форму выражения, наиболее
адекватно передающую смысл. Так рождаются "чистые" абстракции (по сути
- эмоциональные), явившиеся закономерным результатом всего предыдущего
развития художника." (4,с.76.)
Как уже отмечалось, М.Н.Зейналов на протяжении всего своего
творческого пути неизменно обращается к различным видам и жанрам
живописи. Но можно с уверенностью утверждать, что именно абстрактные
композиции наиболее полно выражают самую суть творческого
темперамента этого художника. И это, прежде всего, касается его работы с
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цветом. Цвет, безусловно, является важнейшим инструментом в абстрактном
искусстве. "Стремясь к наиболее адекватному выражению идей, художник
находит изысканные, экстраординарные сочетания красок, выдающие в нем
истинного "гурмана цвета". (5,с.77.)
В современной азербайджанской живописи
сегодня, в первой
четверти XXI века, многие художники работают в абстрактной манере.
Очевидно, что искусство - это живой организм, и в творчестве любого
художника аналогичные формы принимают исключительно индивидуальный,
единичный характер.
Когда в конце 1980-х Мир Надир Зейналов обратился к абстрактной
живописи, он был почти одинок в контексте азербайджанской
художественной школы тех лет. Чуть позднее к этому направлению
присоединились и какие-то другие азербайджанские художники, как правило
- более молодого возраста. Но и сегодня, когда азербайджанский
абстракционизм чрезвычайно многолик и разнообразен, картины Мир Надира
Зейналова все так же поражают своей мощью, сильнейшей энергетикой,
безупречным цветовым решением, слитыми в единое органичное целое.
Детальное, последовательное
рассмотрение феномена этого большого
художника представляется чрезвычайно важным в свете изучения
азербайджанской национальной школы живописи.
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Ruhiyyə Rəhimova
Mir Nadir Zeynalov yaradıcılığı
Xülasə
Ölkəmizin müasir bədii həyatının panoramında Azərbaycanın Xalq rəssamı
Mir Nadir Zeynalov şübhəsiz ki, vacib yerlərdən birini tutur. O, “semidesyatniki”
nəslinin nümayəndəsi, 1960 – cı illərin ortasında sovet mədəniyyətində baş verən
aktiv proseslərin şahidi olmuşdur. Mir Nadir Zeynalov fəaliyyətinin erkən
dövründən bu günə kimi yaratdığı əsərləri öz “üsyankar ruhu” ilə tamaşaçını
heyrətləndirməkdədir.
Açar sözlər: müasir Azərbaycan rəngkarlığı, abstrakt rəngkarlıq, Azərbaycan
rəssamları, Mir Nadir Zeynalov.
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Rugiya Ragimova
To the issue on creativity of Mir Nadir Zeynalov.Formulation of the problem.
Summary
The statement of the problem is devoted to creativity of one of the strongest
masters of painting in the Azerbaijan art school who actually can be noted as a
founder of the Abstractionism in the national school of painting. Mir Nadir
Zeynalov works both in figurative and abstract manners and in various genres of
painting. But it is abstraction which manifests the most typical features of
Zeynalov' art nature and it is very organic to his artistic character as a whole.
Keywords: contemporary Azerbaijan painting, abstract painting, Azerbaijan
artists, Mir Nadir Zeynalov
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XALQ RƏSSAMI NAZİM BƏYKİŞIYEVİN
AZƏRBAYCAN TƏSVİRİ SƏNƏTİNDƏ YERİ
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan rəngkarlığında lirik mənzərə ustası kimi
tanınmış simalarından biri olan Nazim Bəykişiyevin yaradıcılığı tədqiq olunur.
Müəllif qeyd edir ki, N.Bəykişiyev yaratdiği mənzərələrə görə 2006-cı ildə
Beynəlxalq “Humay” mükafatına layiq görülməsi də onun rəngkarlıq sahəsindəki
uğurlarına verilən qiymət sayıla bilər. Təsviri sənət sahəsində səmərəli fəaliyyətinə
görə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı” (2002) və “Azərbaycan
Respublikasının xalq rəssamı” (2006) fəxri adlarını alması da onun fəaliyyətinin
rəsmi səviyyədə təqdirinin göstəricisidir.
Açar sözlər: Nazim Bəykişiyev, rəssam, rəngkarlıq, lirik mənzərə, təsviri
sənət.
Çoxəsrlik keçmişə və zəngin bədii ənənələrə malik olan Azərbaycan təsviri
sənəti tarixinin səhifələrində iz salmaq, ərsəyə gətirdiyi bədii irsi milli sərvətə
çevirmək zamanın axarında hər bir yaradıcı üçün çox çətin məsələyə çevrilib,
desək, yanılmarıq. Əgər orta əsrlərdən iyirminci yüzilliyə qədərki dövrdə - sənət
sahələrinin və onunla məşğul olanların sayının müasir dövrlə müqayisədə az
olduğunu nəzərə alsaq, sənət tarixində qalmağın indiki dövrdə daha çətin olduğunu
etiraf etməliyik. Bu mənada Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyevin yaradıcılığı
rəqabətin kəskin şəkil aldığı XX əsrdə sənətkar “mən”ini təsdiqləməsi, fəaliyyət
göstərdiyi rəngkarlıq və teatr-dekorasiya sənəti sahəsinin aparıcı simalarından
birinə çevrilməsinin ilk növbədə onun davamlı axtarışlarının özünəməxsus
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nəticələrlə sonuclanmasının nəticəsində baş tutduğunu deye bilərik.
Əvvəlcə Bakıda məşhur “Əzimzadə məktəbi”ni (1965-1969), sonra isə
Moskvadakı Rusiya Teatr Sənəti Akademiyasını (1969-1975) bitirən gənc rəssam,
elə təhsil sonrasından başlayaraq tamaşalara verdiyi bədii tərtibat və müxtəlif
sərgilərdə iştirakı ilə həmkarlarının və çoxsaylı sənətsevərlərin diqqətini cəlb
etməyə çalışıb. İlk fəaliyyət məkanları sayılan Orconikidze və Sumqayıt
teatrlarında keçən doqquz il onun bədii potensialını sona qədər üzə çıxarmasa da,
1984-cü ildə Azərbaycan teatrının ən nüfuzlu məbədi sayılan Azərbaycan Dövlət
Akademik Milli Dram Teatrında verdiyi elə ilk quruluşla bədii məkanda tanındı.
Başqa sözlə desək, burada məşhur rejissor, SSRİ Xalq artisti Mehdi Məmmədovun
görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin səhnəyə qoyduğu “İblis” tamaşasına gənc
həmkarı Elçin Məmmədovla bədii quruluş verən Nazım Bəykişiyev, elə həmin il
həm də yüksək mükafata - Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına layiq görüldü. Bu,
rejissor, aktyor, bəstəkar və rəssam əməyinin dəyərləndirilməsində diqqətçəkən
məqam dramaturqun təxəyyülünün nəticəsi olan və 1920-ci ildən başlayaraq
Azərbaycan teatrlarının repertuarlarında ara-sıra yer alan faciənin baş tutan uğuru
respublikanın mədəni məkanı üçün çox gözlənilməz oldu, desək, həqiqəti söyləmiş
olarıq. Ədəbi materialın mürəkkəbliyi üzündən hər rejissorun müraciət etmədiyi bu
faciənin yeni səhnə quruluşunu ictimailəşdirən Mehdi Məmmədov əsərin başlıca
qayəsinə - Xeyirlə Şərin mübarizəsinə verdiyi səhnə traktovkasında, yaşanan
təzadlı hadisələrə romantik-lirik ruh qatdığından “İblis”, sözün əsl mənasında
düşündürücü-duyğulandırıcı mənəvi qaynağa çevrilmişdi. Bu mənada zamanında
tamaşa ətrafında uzun müddət davam edən mükalimələrin sonda yüksək
dəyərləndirmə ilə sonuclanması da, əslində bu bədii şərhin yaddaqalanlığında
yaxından iştirak edən iki gənc rəssamın rejissor yozumunu və aktyor oyununu
uğurla tamamlamasının nəticəsi idi. Bu prosesdə ən yaddaqalan isə, Nazim
Bəykişiyevin ilk böyük sənət uğurunda sərgilədiyi özünəməxsus bədii şərhin
sonrakı fəaliyyəti dövründə onun “tanınma nişanı”na çevrilməsi oldu. Bu bədii
ruhun onun Azərbaycan teatr-dekorasiya sənəti tarixində özünəməxsus yerini
şərtləndirdi, desək, yanılmarıq. Müasir dövrdə onun bu sahənin aparıcı
simalarından birinə çevrildiyi də birmənalıdır. Bu mənada onun bu günə kimi
davam edən teatr fəaliyyətinin səciyyəvi estetikasında “İblis”də sərgilədiyi bədii
məziyyətlərin improvizələrinin müşahidə olunduğu da danılmazdır. 2004-cü ildə
onun Teatr Xadimləri İttifaqının təsis etdiyi “Qızıl Dərviş” mükafatına layiq
görülməsi də onun “İblis”in uğurundan keçən 20 ildə milli teatr səhnəqrafiyasına
verdiyi bədii töhfələrin ədalətli dəyərləndirilməsi olmuşdur. Qənaətimizcə,
rəssamın teatrda əldə etdiyi uğurların mayasında onun ruhunda gəzdirdiyi
bənzərsiz rəngkarlıq istedadının təsiri böyük olmuşdur. Azərbaycan Teatr
Xadimləri İttifaqının sədri, Xalq artisti, professor Azər Paşa Nemətin bu məsələni
dəyərləndirməsi diqqətçəkəndir: ”Məndən ötrü Nazim Bəykişiyev hər iki sənətin
təbiri caiz səlahiyyətli nümayəndəsidir. Fikrimi açıqlayaraq onu deməliyəm ki,
Nazim Bəykişiyev məncə, səhnəyə boyakarlığın azadlığını, boyakarlığa isə
səhnənin nizamını gətirib” [1,s.8].
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Ziyadxan
Əliyevin onun yaradıcılığının “qoşa qanad”larından birini təşkil edən teatr
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fəaliyyətinin özünəməxsusluğunu yüksək dəyələndirməsi də səbəbsiz deyil:
“Qənaətimizcə, 2001-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrında baş rəssam
vəzifəsində çalışan Nazim Bəykişiyevə bu müraciətlər ilk növbədə onun dramaturji
materiala və rejissor düşüncələrinə məsuliyyətli və yaradıcı yanaşmağının
nəticəsidir ki, müxtəlif teatrlar ən taleyüklü məqamlarda məhz ona müraciıt edirlər.
Müxtəlif teatrlarda ayrı-ayrı rejissorlarla çalışan və müxtəlif janrlı əsərlərə bədii
tərtibat verən Nazim Bəykişiyev bu prossesdə öz işini başlıca olaraq, dramaturji
materialın tamaşaçını cəlb edə biləcək və onun hiss-duyğularını səhnədə baş
verənlərin inandırıcı olmasına kökləyə biləcək psixoloji durumun yaradılmasında
iştirakda görür. Özünün dediyi kimi, bu prosesdə başlıca missiyası “rejissorla
tamaşaçı arasında körpü rolunu oynamaqdan” ibarətdir[2,s.16].
Bir qərinəlik teatr fəaliyyəti dövründə ayrı-ayrı teatrlarda Hüseyn Cavid,
Mirzə Fətəli Axundzadə, Uilyam Şekspir, Prosper Merime, Şıxəli Qurbanov,
Üzeyir Hacıbəyli, Cəlil Məmmədquluzadə, Bəxtiyar Vahabzadə, Aleksandr
Vampilov, Aleksandr Şteyn, Sabit Rəhman, Otari İoseliani və b. kimi məşhur
dramaturqların səhnəyə qoyulan əsərlərində uzaq-yaxın dövrün təzadlı
hadisələrinin ideya daşıyıcılığının yeni - dövrlə səsləşən və aktuallıq kəsb edən
düşündürücü yozumla təqdimatı da dediklərimizi təsdiqləyir və onun bir teatr
rəssamı kimi milli səhnəqrafiyada önəmli yer tutduğunu müəyyənləşdirir...
Onun rəngkarlıq sahəsində fəaliyyətində bir çox mütəxəssislərin də
vurğuladığı teatrallığın işartıları vardır. Bunu şərtləndirən estetikada rəssamın
gerçəkliyə baxışının, rakurs seçiminin, ilin və günün ab-havasının inandırıcılığını
şərtləndirən koloritin özünəməxsusluğunun mövcudluğu danılmazdır. Amma
rəssam rəngkarlıq əsərləri üçün daha səciyyəvi olan ovqatın-duyğulandırıcılığın
əldə olunmasında teatrdakı yığcamlığı və şəriliyi o qədər də bol olmayan rənglərin
çoxsaylı çalarları ilə əvəzləmişdir. Zamanında Azərbaycan, o cümlədən də Abşeron
təbiətinə özünəməxsus bədii münasibət bəsləməsi ilə ad çıxarmış Səttar
Bəhlulzadə ənənələrini uğurla davam etdirən Nazim Bəykişiyevin milli
rəssamlığımız üçün yeni olan “fəlsəfi mənzərə”nin estetik xəritəsini özünəməxsus
kompozisiya quruluşları və rəng çalarları ilə zənginlədirməsi danılmazdır.
Rəssamın müxtəlif illərdə yaratdığı “Çiçəklənən Azərbaycan” (1986 ),”Keşlədə
axşam” (1987), “Dənizdə”(1987), “Abşeronda” (2005), “Bakıda küçə” (2010),
“Kəndimizin səhəri” (2012), “Mənzərə” (2001 ), “Payız” (2004 ), “Səssizlik”
(2001), “Evlər” (2005), “İçərişəhər” (2006), “Novxanı” (2006) və s.
mənzərələrində müşahidə olunan estetikada cəlbedicilik və duyğulandırıcılıq
arasında mövcud olan “mənəvi körpü”yə tamaşaçı inamının böyüklüyündəndir ki,
sərgi ekspozisyalarında onun əsəri soraqlanmaqdadır. Əməkdar incəsənət xadimi,
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dokoru Ziyadxan Əliyevin təbirincə desək, “Onun bəyaz
rəngin müxtəlif çalarlarından “boylanan” mənzərələrində ifadə olunan bədii
görüntü kifayət qədər lirik-fəlsəfi qata bələndiyindən heyrətamizdirlər. Rəssamın
sakit-incə koloritə tapınan mənzərələrində icra sənətkarlığı isə doğrudan da qibtə
olunandır[2,s.16].
Qənaətimizcə, Nazim Bəykişiyevin həm Abşeron ünvanlı, həm
respublikamızın digər guşələrinə həsr olunmuş mənzərələrində Azərbaycan
təbiətinə baxışı teatr rəssamlığından gəlmə rakursların mövcudluğu, çox vaxt
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gözümüzdə adiləşən motivlərin sözün əsl mənasında fərqli və daha yeni
təqdimatını şərtləndirib və əsərlər rəssamın lirik-fəlsəfi yozumunda müəyyən
məkanların bədii obrazı səviyyəsinə yüksəldilib, tamaşaçını ovsunlaya biləcək
mənəvi qaynağa çevrilib. Bu da onun lirik mənzərə ustası kimi Azərbaycan
rəngkarlığının tanınmış simalarından biri olmasını şərtləndirib. Yaratdığı
mənzərələrə görə 2006-cı ildə Beynəlxalq “Humay” mükafatına layiq görülməsi də
onun rəngkarlıq sahəsindəki uğurlarına verilən qiymət sayıla bilər.
Təsviri sənətin bu iki sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə “Azərbaycan
Respublikasının əməkdar rəssamı” (2002) və “Azərbaycan Respublikasının xalq
rəssamı” (2006) fəxri adlarını alması da onun fəaliyyətinin rəsmi səviyyədə
təqdirinin göstəricisidir.
Ədəbiyyat:
1. Nemətov A.P. . Nazim Bəykişiyev (Rəngkarlıq və teatr-dekor). Bakı, 2008.
2. Əliyev Z. Zərif boyaların lirik-fəlsəfi tutumu // Kaspi qəzeti 2015, 03
dekabr S. 16
3. Ələsgərov Çingiz. Nazim Bəykişiyevin yaradıcılığı haqqında düşüncələr.
Qobustan №2. 2004. S. 36-38.
4. Əlizadə M. O teatrda, teatrı sevir. Qobustan sənət toplusu. № 1, 2008.

Севиндж Исламова
Роль в изобразительном искусстве Азербайджана Народного
художника Назима Беккишиева
Резюме
В данной статье автор исследует творчество Народного художника
Азербайджана Назима Беккишиева, известного как автора лирических
пейзажов. Отмечается, что за созданные им пейзажи он в 2006-ом году был
удостоен международной наградой «Хумай». Назим Беккишиев за
плодотворную творческую деятельность был удостоен званий Заслуженного
Художника (2002) и Народного Художника Азербайджанской Республики
(2006).
Ключевые слова: Назим Беккишиев, художник, живопись,
лирический пейзаж, изобразительное искусство.
Sevinj Islamova
The role of Azerbaijani People's artist Nazim Bekisheva in fine arts
Summary
In this article the author explores the creativity of People's artist of
Azerbaijan Nazim Beykisheva known as the author of lyrical landscape. It is noted
that in 2006 he was awarded the international award "Humay". Nazim Beykishev
for his fruitful creative activity was awarded the title of Honored Artist (2002) and
People's Artist of the Republic of Azerbaijan (2006).
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«AZƏRBAYCAN QƏDİM MƏDƏNİYYƏT ÖLKƏSİDİR»
SİLSİLƏSİNİN MÜASİR OBRAZLARI
Xülasə: Məqalədə xalq rəssamı Elmira Şahtaxtinskayanın müxtəlif
dövrlərədə yaratdığı “Azərbaycan qədim mədəniyyət ölkəsidir” silsiləsinin müasir
obrazların bədii təhlili öz əksini tapmışıdır. Elmira Şahtaxtinskayanın bütün
plakatlarında dəqiq cizgilər, məqsəd yönlü kompozisiya, ifadəli rənglər və şriftlər
əsərlərin estetik təsirini daha da artırmışdır. Mədəni-maarif baxımından aktual
mövzuda çəkilmiş bütün plakatlarda da rəssam lazımı rəssamlıq mədəniyyətinə
malik sənətkarlıq kimi çıxış etmişdir. O, aktuallığı və mükəmməl bədii formaları
ilə fərqlənən plakatlarında qrafik sənətin ən yaxşı ənənələrindən ustalıqla
yararlanmağa çalışmışdır.
Açar sözlər: Rəssam, plakat, rəng, təsvir, obraz, bəstəkar, müasir.
Dəzgah qrafikası, akvarel və quaş texnikasında yaratdığı gözəl əsərləri ilə
yanaşı öz məzmunu ilə maraq çəkən çoxsaylı plakatların da müəllifi olan istedadlı
rəssam Elmira Şahtaxtinskayanın bu qəbildən yaradıcılığına nəzər salarkən onun
müasir obrazlara həsr olunmuş əsərləri onların dərin məzmununu açıqlayan
kompozisiya quruluşu ilə yaddaşlarda qalmışdır.
Ümumiyyətlə, rəssamın fəaliyyət göstərdiyi sovet məkanında plakat janrı
bütün ölkəni öz ağuşuna almışdır. Qrafikanın ən fəal və çevik janrı olan plakat,
sovet dövründə ictimai fikrin ifadəçisi, dövrün problemlərinə obyektiv mövqedən
yanaşan, ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin, kommunist şüarlarının və partiyalığın
bərqərar olmasına çalışan bədii yaradıcılıq növü kimi inkişaf etmişdir. Plakatların
təsvir dilində lakonik və assosiativ obrazlara meyl güclənilir, milli ənənəvi
mövzular ilə yanaşı sovet ideologiyasının şüarları və onların liderlərinin
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obrazlarına müraciət edilir, obrazlı təfəkkür və fəlsəfi ümumiləşdirmə prinsipləri
müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Plakatın həyatın bütün sahələrinə müdaxilə edən
gücünü onun məzmunundan irəli gələrək bir növ elan etmək, bəyan etmək,
tanıtmaq məqsədini güdməsini E.Şahtaxtinskaya dövrün müasir simalarının xalqa
bir daha tanıtması, təbliğ etməsi yolunda atılan önəmli addımlar idi. Burada
mədəni-maarif plakatı kimi məmulatı geniş kütləyə çatdırmaqda sənətkar ən uyğun
kompozisiya vasitələrini seçirdi. Çünki plakat elan vermək və nümayiş etdirməklə
yanaşı inandırır, cəlb edir, heyran edir, təbliğ edir.
Belə nümunələr sırasına daxil olan 1974-cü ildə həyata keçirilmiş plakatı
xüsusi olaraq misal çəkmək olar. Əsər Azərbaycanın görkəmli rəssamı Səttar
Bəhlulzadənin xatirəsinə həsr edilmişdir. Olduqca ciddi və eyni zamanda
sənətkarın daxili dünyasından doğan lirizmin tərənnümü nümunənin mahiyyətini
açıqlayır. Rəssamın ifadə etdiyi təsvirdə obrazın profildən görünüşü daha
inandırıcıdır. Burada hərarətli ləkənin yaratdığı portret soyuq fonda daha yüksək
bədii keyfiyyətləri ilə diqqəti çəkir. Bu dövrün bir çox plakatçı rəssamlarının
yaradıcılığına məxsus səciyyəvi xüsusiyyət onların nəzər nöqtələrinin çoxluğunu,
miqyas müxtəlifliyini, ön plandan dərinliyə gözlənilməz sıçrayışları xoşlayırlar,
gerçəkliyini nağıl fantaziyası ilə, analoji təzahürlərlə yanaşı birbaşa nümayiş
etdirməyə üstünlük verirdilərlər. Qeyd edilmiş nümunədə də Səttar yaradıcılığına
məxsus əsərlərin soyuq kölgəli təsvirləri önündə onun qara ştrixlərlə həll edilmiş
profil təsvirinin birbaşa məzmun açıqlaması ilk olaraq tamaşaçısının diqqəti cəlb
edir. Mavi, sarı, yaşıl, narıncı – bir sözlə zərif rənglərin harmoniyasında yaradılmış
“Kəpəzin göz yaşları” əsərinin açıq qəhvəyi tonlarla aralıqlara atılmış ağ tonal
ləkələrlə kölgəli tərənnümü hər şeydən öncə rəssamın yaradıcı dünyasına məxsus
fərdiliyi nümayiş etdirir. Bu dünyanın tək sakini olan Səttar Bəhlulzadənin
yaradıcılığının önündə dayanmış özünəməxsus simasını rəssam olduqca təsirli və
canlı formalarla tamaşaçısına təqdim etmişdir. E.Şahtaxtinskaya saçları arxaya
dağılmış obrazın uzaqlara baxan nəzərlərini elə formada tərənnüm etmişdir ki,
sanki o, plakatın sərhədini belə “yararaq aşaraq”, zamanın və mühitin uzanan
nəhayətsizliyinə dikilmişdir. Uyğun rəng və şrift seçimi isə plakatın mahiyyətinin
təsdiqlənmiş formasını tam şəkildə tamaşaçısına təqdim edir. Ümumiyyətlə, sözlər
plakatın mənasını açıqlamaqla yanaşı onun qrafik kompozisiyasında iştirak edir.
Bu mənada plakatda mətnlə rəsmin təsviri həm tematik, həm də optik olmuşdur ki,
bu da eyni zamanda plakatı həm oxumağa, həm də seyr etməyə imkan yaradır.
Qeyd edilən bu xüsusiyyəti təbii ki, rəssamın müasir simalara həsr edilmiş
plakat nümunələrində də görmək mümkündür. Belə əsərlərdən Azərbaycanın
dünya şöhrətli, məşhur musiqiçilərinin xatirəsinə, yubiley tədbirlərinə həsr edilmiş
plakatlar təqdirəlayiqdir. 1975-ci ildə böyük Azərbaycanın musiqişünas-alimi
Üzeyir Hacıbəyovun 90 illiyinə həsr edilmiş plakatda rəssam onun uğurlu
kompozisiya nümunəsini həyata keçirməyə nail olmuşdur. Möhtəşəm musiqi
əsərinin ahəngdar notlarının tərənnümünü rəssam qara fon üzərində qırmızı, sarı,
narıncı tonların axarlı çalarlarını böyük ustalıqla yaratmışdır. Dövrün ümumi vətən
anlayışına uyğun olaraq altyazıda verilmiş “Üzeyir Hacıbəyov. Klassik Sovet
musiqisi” sözləri əsərin optik anlayışı ilə yanaşı onun həm məzmunun oxunmasını
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təmin etmişdir. Bu yazıların şrift seçimi də notları xatırladan qarışıq formada və
yuxarı hissəni rəng həllinə uyğun həyata keçirilmişdir. [2. S. 5]
Plakatın yuxarı hissəsindəki əlvanlıq aşağıya doğru tündləşərək sabit rəng
həllinə girməyə başlayır ki, burada sözlərin aydın oxunası, mürəkkəb şrift
seçiminin qarışıqlıq yaratmadan səlis qavranılması məqsədəuyğun bədii həllə tabe
edilmişdir. Plakatın mahiyyətini açıqlayan mərkəzdə və iri planda məşhur
musiqiçinin ağ xətlərdən dekorativ təsviri Səttar Bəhlulzadəyə həsr edilmiş əsərdə
olduğu kimi profildən verilmişdir. Bəstəkarın önə deyil, yan tərəfdən uzaqlara
zillənmiş nəzərləri həm də onun müdrik dünyasını, dərin mənəviyyatını açıqlayır.
Dekorativ planda həll edilmiş portretin simasında onun eynəkli gözləri, sifət
cizgiləri, bir qədər seyrəkləşmiş ağ sağları olduqca canlıdır. Sadəcə portret təsvirlə
rəssam obrazın simasındakı xarakterik açılışı böyük məharətlə tamamlamışdır.
Bunu sanki havada dağılmış notların arasından boylanan musiqiçinin ciddi, müdrik
tərənnümü xüsusilə təsdiqləyir. Elmira Şahtaxtinskayanın plakatlarında eyni üslub
xüsusiyyətləri mövcud olsa da fərqli kompozisiya quruluşu, əsərin mahiyyətini
açıqlayan forma və məzmun hər bir plakatın fərdiliyini təqdim edir. Fikrət
Əmirovun 60 illiyik yubileyinə həsr edilmiş əsərdə ifadə edilmiş məzmun da
deyilənlərə bir misaldır. Bundan əvvəl qeyd edilmiş plakatdan fərqli olaraq əsasən
göy rəngin fonunda Azərbaycan konsert janrının ilk nümunələrini yaratmış
sənətkarın təsviri də tam profildən verilmişdir. Əsərin yuxarı hissəsində topa ağ
buludların çiçək kimi açması, bir küncdə isə orkestrə əlavə edilmiş tarzənin sanki
açıq pəncərədən verilmiş təsviri əsərin dərinə dayanan məzmununa açıqlıq gətirir.
Göy rəngin içində musiqiçinin real portret təsvirinin aşağı hissəsində boyalar elə
şəkildə dolaşır ki, onun boyun hissəsindəki ağ papyonun sadəcə kiçik təsviri
görünür. Bu cür bədii həll əsərdəki zərif lirizmi xüsusilə gücləndirir. Fikrət
Əmirovun öndən seyrəkləşmiş geniş alnı, düşüncəli siması ağ buludların altında
xüsusi harmoniya yaradır.
Məqsədin açıqlanması məqsədilə plakatın aşağı hissəsində əsas hissə ilə
təzad yaradan açıq qəhvəyi rəngin köhnə vərəqləri xatırladan görünüşünün
üzərində verilmiş notlar və həmin istiqmətdə uyğun kiril şriftləri ilə bəstəkarın
adının yazılması yaradıcılıq nümunəsinə bütövlük bəxş etmişdir.
Möhtəşəm musiqi dünyasının çılğın notlarını rəssam bu dəfə hər iki əsərdə
digər plakatlardan fərqli olaraq notların, məqsədli elementlərin tərənnümü ilə deyil,
təbiət elementlərinin dramatik formaları ilə izah etmişdir. Hər iki plakatda obrazlar
profildən sakit görkəmləri ilə dənizin cılğın sularının və yaxud topa qarışıq
buludların arasından müdrik görkəmləri ilə təzad yaradan kompozisiya
quruluşunda təqdim edilmişlər. Bununla rəssam simfonik orkestrin möhtəşəmliyini
yaradan görkəmli şəxsiyyətlərin sənət dünyasının xarakterik açılışını vermişdir.
İdeal musiqi sənəti və onun təsviri sənətdə əksinin layiqli tərənnümü öz məqsədli
izahını rəssamın hər iki kompozisiyasında uğurla tapmışdır. 100x70 sm. ölçüsündə
olan birinci plakat qəhvəyi və ağ tonlarla həll edilmidir. Bəstəkarın eynəkli müdrik
siması topa buludların qarışıqlığı arasında sanki onların bir parçası kimi təqdim
edilir. Eyni ölçülü ikici əsərdə isə Arif Məlikovun qayalıqlara çırpınaraq geri
dönənə dalğaların önündə verilmiş bir qədər kədərli, qayğılı obrazı tamaşaçısının
diqqətini cəlb edir. Musiqiçilərə həsr edilmiş plakatlar arasında bəstəkar, dirijor,
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folklorşünas, ictimai xadim, eləcə də Azərbaycan musiqisində Avropa stilində ilk
operanın müəllifi olan Qara Qarayevin 100 illik yubileyinə həsr etdiyi əsər
digərlərindən əsasən kompozisiya quruluşuna görə fərqlənir.
Daş fakturası effektini xatırladan arxa fon üzərində verilmiş notlar və uyğun
şriftlərin önündə dirijorun musiqinin mifa prosesinə başçılıq etdiyi anların
tərənnümü ön hissədən verilmişdir. Qara pencək, ağ köynək, səmimi və təvazökar
obrazı daha da möhtəşəm formalarla əks etdirilmşişdir. Bu forma digər
plakatlardan onu fərqləndirən əsas xüsusiyyət olsa da, bütün əsərlərdəki əsas olanı
önə çəkmək bacarığı E.Şahtaxtinskayanın əsas üslub xüsusiyyətidir. [5. S. 34]
Bu xüsusiyyəti rəssamın Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun 70
illiyinə, dahi dramaturq Hüseyn Cavidin 100 illiyinə, akademik Mir-Qasımovun
100 illiyinə həsr edilmiş plakatlarda da aydın şəkildə görmək mümkündür.
Elmira Şahtaxtinskayanın bütün plakatlarında dəqiq cizgilər, məqsəd yönlü
kompozisiya, ifadəli rənglər və şriftlər əsərlərin estetik təsirini daha da artırmışdır.
Mədəni-maarif baxımından aktual mövzuda çəkilmiş bütün plakatlarda da rəssam
lazımı rəssamlıq mədəniyyətinə malik sənətkarlıq kimi çıxış etmişdir. O, aktuallığı
və mükəmməl bədii formaları ilə fərqlənən plakatlarında qrafik sənətin ən yaxşı
ənənələrindən ustalıqla yararlanmağa çalışmışdır.
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Айсель Мамедалиева
Современные образы из серии
«Азербайджан страна древней культуры»
Резюме
В статье был проведен художественный анализ современных образов,
созданных в разные периоды из серии «Азербайджан страна древней
культуры». Во всех плакатах Эльмиры Шахтахтинской точные контуры,
выразительные цвета и шрифты, целеустремленные композиции еще более
усилили эстетический эффект работ. Во всех плакатах с культурнопросветительской тематикой художник выступил с высоким уровнем
художественной культуры. В плакатах отличающихся актуальностью и
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совершенностью художественных форм, художник постарался использовать
самые передовые традиции графического искусства
Ключевые слова: художник, плакат, цвет, выражение, образ,
композитор, современный
Aysel Mammadaliyeva
Modern images from the series
“Azerbaijan is a country of ancient culture”
Summary
The article is devoted to an artistic analysis of modern images created in
different periods from the series “Azerbaijan is a country of ancient culture”. In all
the posters of Elmira Shahtahtinskaya, the exact contours, expressive colors and
fonts, purposeful compositions further enhanced the aesthetic effect of the works.
In all the posters with cultural and educational themes the artist made a high level
of artistic culture. In posters of different art forms with different relevance and
perfection, the artist tried to use the most advanced traditions of graphic art.
Keywords: artist, poster, color, expression, image, composer, modern
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POLİQRAFİK MƏHSULLARIN
XÜSUSİYYƏTLƏRİ HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT
Xülasə: Məqalədə müasir dövrdə reklam poliqrafik məhsullarının tərtibatı
haqqında konkret məlumat verilmişdir. Qrafik dizaynın müstəqil fəaliyyətə
başlama prosesi, eləcə də dizayn anlayışının əsas müddəaları açıqlanaraq lakonik
və adın məlumatlar məqalənin maraq dairəsinə marağı artırır.Sadəlik, bayağılıq
dizayn-obrazının süjet-məzmun tərəfinin qurulma prinsipi kimi istifadə edilir.
Reklam obrazı emosional-assosiativ təsirə yönələrək, qəsdən və ya intuitiv şəkildə
qeyri-şüuri irrasionallığa, arzuların məcmusuna, nisbətən universal olan norma və
obrazların təqdiminə müraciət edir. Onun əsas xüsusiyyəti - şərtiliyin minimal
dərəcəsidir. O qrafik dizayn vasitələri ilə həyata keçirilir.
Açar sözlər: reklam, poliqrafik, məhsul, dizayn, istehlak .
Müasir dövrdə reklam poliqrafik məhsullarının tərtibatı sırf qrafik dizaynla
bağlıdır ki, bu da inkişaf edən elmi-nəzəri bazanın mövcudluğu ilə xarakterizə
olunan müstəqil, məqsədyönlü layihə istiqamətidir. Bu nə zaman baş vermişdir?
Hansı dövrdən qrafik dizayn layihələndirmə yaradıcılığının əsas növünə
çevrilmişdir?
Qeyd etmək lazımdır ki, uzun müddət qrafik dizaynın təcrübi cəhətdən
inkişafı dizayn çərçivəsində layihəçilərin iştirakı olmadan baş verirdi. Blanklar,
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möhür, menyu, fərman və s. kimi utilitar xarakter daşıyan obyektlər hələ qrafik
həllini kütləvi sənaye istehsalı yaranmamışdan öncə tapmışdı.
Qrafik dizaynın müstəqil fəaliyyətə başlama prosesi davamlı xarakter
daşıyırdı. Qrafik işlərə tələbat çox erkən vaxtlardan, hələ, 17-ci əsrdə ilk qəzet və
jurnalların yarandığı gündən meydana gəlmişdir. Bu dövrdə ilk qrafik obyektlər
yaranmağa başlandı. Qeyd etmək lazımdır ki, vizual təşkilin əsasında duran
prinsiplər hələ formalaşmamışdı, terminoloji aparatın işlənmə prosesi hələ başlamamışdı.
“Dizayn” anlayışından hələ italyan İntibahı dövründən istifadə edilməyə
başlanılmışdır, İngiltərədə isə 16-cı əsrdə geniş yayılmışdır. Qrafik dizaynın
təməlinin qoyulması da məhz bu dövrə təsadüf edir.
İstənilən mühit olsun monumental incəsənət və dekorativ - tətbiqi sənət
rəssamlarından fərqli olaraq reklamçı - rəssamlar tələb olunan məsələnin psixoloji
xırdalıqlarını da ayırd etməyi bacarmalıdırlar. Bu işi kompyuterdə qrafik dizayn
proqrammları (Adobe InDesign, Corel Draw, Adobe Illustrator” vasitəsi ilə yerinə
yetirmək daha rahatdır. Adobe InDesign proqramında sırf çap məhsullarının
hazırlanmasından istifadə olunur.
Reklam alıcıya eşitmək və görmək mümkün olan hər bir vasitə ilə çatdırıla
bilər. Statistikaya əsasən, insan xaricdən gələn informasiyanın 83% nəzəri
vasitələrlə dərk edir. Eşitmə qabiliyyətinin payına 12%, duyma, toxunma hissinə 2%, iybilmə duyğusuna isə – 3% düşür. İnformasiya yaddaşda cəmləşən zaman
eşidilənin yalnız 20%, görülənin 40% və eyni vaxtda görülənlə eşidilənin bir
yerdə 80% yadda qalır. Bugünkü gündə reklamın daha geniş yollarla çatdırılması
üçün tamamilə müəyyən edilmiş bir dəsti hazırlanmışdır. Onların hər biri müəyyən
xüsusiyyətə malikdir və hər birinin öz auditoriyası vardır.
Asanlıqla görə bilərik ki, bir çox reklam növləri vizual obrazlarla əlaqəlidir.
Firma üslubu, qablaşdırma, etiketlər, xarici və nəqliyyat reklamı, poliqrafik və
suvenir məhsulları, poçt açıqcaları, qəzet və jurnallarda olan reklamlar – bütün
bunlar mətn və qrafik tərtibat tələb edən reklam növləridir.
Effektli reklam istifadəçinin diqqətini elə ilk anda cəlb edir. Reklamın nəzərə
çapması üçün ideyanın olması mütləqdir. Bu adi ideya deyil, qısa müddətdə
anlanan, dərin psixoloji və fərqli bir ideya olmalıdır. Mətn və bədii tərtibat
hazırlanmamışdan əvvəl, reklamın vizual obrazının yaradılması əsasdır. Belə
proses vizuallaşdırma və konseptuallaşdırma adlanır. Reklam elanının tərtibatında
bu proses çox önəmli mərhələ sayılır.
Reklamı aşağıdakı kimi təsnif etmək olar.
Öz məqsədinə görə reklam istehlakçı və işgüzar reklam növlərinə ayrılır.
İstehlak reklamı müəyyən bir kütlə üçün: - yeniyetmələr, evdar qadınlar, ayrı-ayrı
bölgə sakinləri üçün və s. nəzərdə tutulmuşdur. İstehlak reklamın çox qismi kütləvi
informasiya vasitələri ilə yayımlanır.
İşgüzar reklam – istehsalat, ticarət, kənd təsərrüfatı müxtəlif sahələrdə
çalışan mütəxəssislər və təşkilatçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Adətən xüsusi
nəşrlərdə və ya peşəkar jurnallarda dərc edilir, və ya istehsal topdan alışla və iri
miqyaslı istehsalatla məşğul olan təşkilatlara poçt vasitəsilə göndərilir.
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Öz funksiya və məqsədlərinə görə reklam satış, qeyri-satış və korporativ
reklam növlərinə ayrılır.
Satış reklamı ticarət əmtəəsi və xidmətləri ilə (“əmtəə” termini həm istifadə
olunan məmulatlara, həm də xidmətlərə aid edilə bilər.) bağlı reklam növüdür.
Bura pərakəndə satış reklamı, hüquqi və maliyyə xidmətləri, tibbi sığorta
xidmətləri və s. aid edilir.
Qeyri - satış reklamı konkret malı deyil, hər hansı ideya və ya məqsədi təbliğ
edən reklamdır. Məsələn, neft şirkəti özünün ətraf mühiti çirkləndirmədən neft
hasil etmək imkanları haqda elan verir. Qeyri - satış reklamı əxlaq modelinin
dəyişikliyinə və ya sosial problemlərin həllinə yönəldilə bilər (AİDS-lə,
narkotiklərlə mübarizə, heyvanların müdafiəsi və s.).
Korporativ (imic yaradan) reklam hər hansı bir firmanın nüfuzunun
qaldırılması və tanıdılmasına xidmət edir. Korporativ reklamın vacib elementlərindən biri firma üslubudur.
Firma üslubu firmanın müvəffəqiyyət qazanması partnyorun, müştərinin,
istehlakçının və daha geniş mənada əhalinin gözündə firma obrazının yadda qalma
dərəcəsindən asılıdır. Buna, imic yaradan korporativ reklam, ictimai əlaqələr
(public relations), kompaniyanın əldə etdiyi etibar, şöhrət imkan yaradır. Belə
halda, kommunikativ siyasətin əsasını bazarda firmanın siması olan və onun
rəqiblər arasında malının tanınmasını, öz xidmətləri ilə seçilməsini təmin edən
firma üslubu təşkil edir.
Əmtəə nişanı - qeyd edilmiş lazımi qaydada istehsal olunmuş məhsulun
tanınması, reklamı üçün vacib olan orijinal həllə malik xüsusi nişandır (bədii
təsvirdir). Başqa sözlə desək, əmtəə nişanı - ticarət nişanının alıcı yaddaşında
məhsulun və ya firmanın müəyyənləşdirilməsinə yönəlmiş vizual obrazdır. Əmtəə
nişanı istehsalçı xidmətlərini və məhsulu digər istehsalçıların məhsulu və xidmətlərindən fərqləndirməyə imkanı yaradır.
Ticarət nişanına uyğun orta əsrdə sənətkarların və ya manufakturaların şəxsi
möhürləri örnək idi. İlk ticarət nişanlarının yaranması isə XIX əsrin ortalarında
kütləvi istehsalın inkişafı ilə bağlıdır. 1891-ci ildə ticarət nişanlarının beynəlxalq
qeydiyyatı barədə Madrid sazişi imzalanmışdır. Ən qədim ticarət nişanları sırasında
- Maxwell House (1873-cü ildən), Kodak (1888-ci ildən), Mercedes (1890-ci
ildən), Coca-cola (1896-ci ildən) və s. adlarını qeyd etmək olar.
Ticarət nişanı anlayışına yaxın olan digər anlam brenddir (lat. brand – mal,
möhür deməkdir). Bu marketinq və reklamın açar sözlərindən biridir. “Brend”
anlayışını alıcı hafizəsində verilmiş məhsu-lun marka obrazı kimi izah etmək olar.
İstədiyimiz hər bir ticarət nişanını brend adlandıra bilmərik. Bunun üçün o
populyarlıq əldə etməli və tanınmalıdır.
Qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanı ® (registred) formalı hər hansı
xəbərdarlıqlı işarə ilə işlədilə bilər, bəzi hallarda isə bu ticarət nişanı (Trade Mark)
da ola bilər.
Loqotip – məhsulu xarakterizə edən xüsusi tərtibatlı başlıq və ya firmanın
adıdır. “Loqotip” sözü iki yunan - logos (anlayış, söz) və typos (möhür, əks)
sözünün birləşməsindən əmələ gəlib. Keçmiş zamanlarda, əllə yığılan nəşr zamanı
iri söz və ya hecalardan ibarət tökmələri loqotip adlandırırdılar.
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Ticarət nişanı istənilən qrafik təsvir (işarə) ya şrift elementləri və ya
müəyyən formalı cızılmış sözlərdən (loqotip) və yaxud da işarə ilə loqotipin
vəhdətindən də ibarət ola bilər.
İşarə, loqotiplə yanaşı alıcının firma və ya məhsulu daha yaxşı qavraması
üçün nəzərdə tutulur. Bu, müəyyən bir obraz, vizual təsir yaradan lakonik və yadda
qalan qrafik simvoludur. O firma sənədlərində, qablaşdırmada, firma suvenirləri,
reklam məhsulları, firma nəqliyyatı, geyim və web – səhifələrdə yerləşdirilir.
Ticarət nişanı istənilən qədər uzun müddət mövcud ola bilər. Onun “staji” –
onun “uğuru” , “gücü” deməkdir. Ticarət nişanının bazar dəyəri olduqca yüksək
olur, məsələn Coca-Cola işarəsinin dəyəri 36 mlrd. dollara yaxındır.
Firma üslubunun bütün tərkib hissələri kompaniya və ya təşkilatın fəaliyyət
xarakterinin əksidir. Aydındır ki, uşaq idman məktəbi və hər hansı bir idarə
auditoriyasının firma üslubu fərqli əhval-ruhiyyə, təəssürat yaratmalıdır. Yenə də
emosional yük işarənin üzərinə düşür.
Qrafik dizaynı marketinq aləti kimi, cəmiyyətdə dəyərli əlaqələrin
formalaşma vasitəsi, istehlakçının həyat üslubunu, bazar münasibətlərinin formalaşması şəraitində onun imicini göstərir. Qrafik dizaynı çoxfunksionaldır. Bir
tərəfdən o özündə kütləvi istehsalı, bazarı, kütləvi tələbatı birləşdirir, digər tərəfdən
də maddi dünyanın mədəniyyətini, estetikasını, kütləvi istehlakçının gözəllik
haqqında təsəvvürlərini birləşdirir.
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Айтен Абдуллаева
Особенности полиграфической продукции
Резюме
В данной статье дается информация об особенностях современной
рекламной полиграфической продукции. Автор рассматривает историю
становления графической полиграфии, а также дает определение понятию
дизайн. В статье обосновывается влияние на рекламу эмоциональноассоциативной составляющей, а именно иррационального.
Ключевые слова: реклама, полиграфический, продукция, дизайн,
производство.
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Ayten Abdullayeva
Features of printing products
Summary
This article provides information about the features of modern advertising
printing products. The author examines the history of graphic arts, as well as gives
a definition of the concept of design. The article substantiates the influence of the
emotional-associative component, namely irrational, on advertising.
Keywords: advertising, printing, products, design, production.
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SOSYOKÜLTÜREL ALANLARIN PROJELENDİRİLMESİNİN
ESTETİK PRENSİPLERİ
Özet: Tasarımcı sosyokültürel alanı projelendirirken ilk önce aklında
onun şeklini oluşturur – bu şekil doğal nedenlerden dolayı zamanla değişebilir,
fakat estetik yaklaşımın amacı ve alanın duygusal şeklini belirlemek işlevi
herzaman için kalıcıdır. Farklı devirlere ait olan ve sanat eserlerine, felsefi
metinlere, bilimsel araştırmalara, kültürel olgulara ve dinsel ülkülere yansıyan
mekan şeklini belirlemektir.
Projelendirme sürecinde tasarımcı, “tasarımcı – proje – obje – eşya” şeması
kapsamında iş yapar. Bu açıdan, tasarımcı bir taraftan duygulara, diğer taraftan ise
zekaya bağlıdır. Bu yüzden de sosyokültürel alanın projelendirilmesi sürecinde
başlıca kabul edilen konsepteki düşünceden yararlanılmalıdır. Çünki
projelendirilen eşya insanın ihtiyaçlarını gidermeli, onun estetik zevkine uygun
olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: tasarım, tasarımcı, proje, estetik prensipler, estetik zevk.
Çağdaş tasarım kuramlarında tasarımın sosyokültürel özelliğine, bu
olgunun felsefi kültüroloji incelenmesine, post-endüstriyel devri insanının bakış
açısındaki kültürel değer ölçütlerine geniş yer verilmiştir. Tasarımın kültürel
estetik değerler düzeninde kapsadığı
alanın araştırılması postmodernizmin
değerleri yönünde düşüncelerin değiştiği devirde, çağdaş uygarlığın benlik
bilincinde manevi deyişimin vuku bulduğu bir ortamda, çağdaş kültürün gelişim
sorunlarının kavranılmasına olan gereksinimlere bağlıdır.
202

Bilimsel ve felsefi bağlamda “alan” imgesini iki şekilde sunabiliriz:
maddesel (Nweton) ve izafiyet (Einstein). Ayrıca sosyokültürel alan nesnel ve
öznel düzlem çerçivesinde değerlendirilmelidir. Sosyokültürel alanı kültürel estetik
prensipler ve kriterler açısından değiştirilmiş ortam gibi kabul edebiliriz. Ortamın
algılanması ve onun sosyokültürel alana dönüştürülebilmesi, mevcut olan ve ya
sonradan oluşturulmuş dış faktörlerle, ya da iç faktörlerle, kişinin sunduğu
şartlartlarla belirlenir.
“Bir alan, zamanın yanısıra maddenin özelliği ve varlığın temel şeklidir”
konusundaki felsefi düşünce gerçeğin doğrudan algılanmasına ilişkin olmayan
dünya hakkında öznel görüşü açıklamaktadır. Bu düşünce felsefi içeriğiyle kişinin
değişik, alanlarındaki faaliyetiyle yanısıra tasarımıda da ilgilendirmektedir.
Böyle bir evrensellik, “alan” kavramını “değişik mevcut nesnelerin ve
olayların eşgüdümünün benzersiz şekli” gibi nitelendirmeğe yol açar. (1) Dünyanın
modellini kurmakla ilişkin bilimsel, sosyoloji, kültüroloji, sanatsal ve felsefi
araştırmalar alan
kategorisinin yalnız onların araştırmaları için gerekli
olanlarından yararlanılır, diğer olanaklara ise ihtiyaç duyulmaz.
Mekanla bağli düşünceler yalnız soyut kuramlarla, yahut fiziksel
matematiksel varsayımlar şeklinde değil, keza mimari projelerde de, sanat
eserlerin özelliklerinde, eski mitlerin kompozisyonlarında ve postmodernizim
metinlerinde açıkça bunları görebiliyoruz. Tüm olaylar, yansımalar ve nesneler,
insan zihninde, varlık gerçeklerinden biri olarak karşımıza çıkan mekanın insan
tarafından algılanan olgularıdır, şeklinde bir görüş vardır.(1)
Sosyokültürel mekanın projelendirilmesinde mekan anlayışının
kavranılmasından bahsediliyorsa, dikkate almalı olduğumuz psikolojik nokta
mekanın kavranılması yeteneğinin insan bilincine doğuştan verilmiş olmasıdır ve
bu bir nevi algılayışın algoritmi ve önemli parçası gibi mevcuttur, bunsuz dış
alemin algılanması düşünülemez.
İ.Kant, alanın tüm dış izleniminin esasında yerleşen zorunlu önsel düşünce
olduğunu söyler. Bir alanın olmadığını düşünmek asla mümkün değildir, buna
rağmen burada eşyaların olmaması fikrine kimse katılmaz. Fakat gerçek şu ki,
dünyanın rengarenkliği, onun estetikliği her zaman alan ilişkileri şeklinde
mümkündür.
Bir alana sahip olma hissi insanın davranışlarını etkiler. Özel tasarlanmış
alan, insanda belli yaratıcı, estetik duygular oluşturur, orayı güzel rahat ve
komforlu hale getirmek insanda poziriv hisler uyandırır. Bu hem de sosyokültürel
mekanın estetik kriterleri bakımından oluşturulmasına zemin hazırlar. Eğer
tasarımcı düşüncesinde zamanın ve mekanın sınırlarını belirleyebilirse, demek ki
kendisinin düşündüğü sosyokültürel alanı, onun ortamını algılayabilmiştir. Bu
oldukça önemli estetik yetenektir. Şu da bir gerçek ki, izleme şekli olan alanın
oluşturulması duyguların sentezine dayanan hayali onarımından sonra gerçekleşir.
Gerçek alan insanın dikkatinden, özellikle yaratıcı bir kişilik olan
tasarımcının düşüncelerinden asla kaybolmaz.
Bu öyle bir sahne ki, buraya tüm dünyada vuku bulan olaylar yansır ve
hatta alan kendisi bu olayın katılımcısı olur, onun akışını belirler. Yaşamın dialekti
203

, “eğer dünya ve tüm şeyler kendi alanında ve zamanında mevcut olsalardı onlar
“şey kendinde” diye algılanmazdı, fikrini onaylamaktadır.
Tasarımcı sosyokültürel mekanı projelendirirken ilk önce kendi
düşüncesinde orasının imgesini oluşturur – bu imge objektif nedenlerden dolayı
zaman geçtikçe değişebilir, fakat estetik yaklaşımın önemi, alanın duygusal
yapısının belirlenmesi eylemi herzaman için kalıcıdır. Zamanla tasarımcı için
değişik çağlar özgü edebi eserlere, felsefi metinlere, bilimsel araştırmalara,
kültürel olgulara ve dinsel fikirlere yansıyan mekan levhasını belirlemek asıl amaç
olur.
Mekanı doğrudan algılayabilmek aynı olabilir, fakat kültür deneyiminde
farklılıklar, benzersizlik kaçınılmazdır. İşte bu nedenden dolayı değişik kültürlerde
görülen alan görüntüleri bazı konularda örtüşmez, fakat içerikçe genel benzerlik
de az değildir. Çağdaş bilim, insanın yalnız yaptığı inşaatla ve sözlerle değil,
sanatıyla da düşündüğünü, kanıtlamıştır.
Sosyokültürel mekanı projelendiren tasarımcının algılama yeteneğinin ve
duyguların tarafsız olmadığını bilmesi gerekir. Burada önemli olan insanın iç
alemini ve duygusal alanını geliştirmekle, iç alemin, mekana yansımasına fırsat
vermektir.
Sosyokültürel mekanın projelendirilmesi açısından şahsın şekillendirme
potansiyeli oldukça önemli şarttır ve bu konun Azerbaycan`ın sosyal felsefesinde
incelenmediğini belirtmeliyiz.
Kültürün entelektüel tepkisinin çağdaş aşaması olan postmodernizm
kültürel bilinçte düzenlemeler yaparak bakış açısında, kültürde, sanatta, dünya ve
nesne ilişkisinde değişimleri belirlemiştir. Çağdaş uygarlığın gelişimesinin genel
eğilimine tasarımın ve tasarımcının uyup uyması seçim zamanı ortaya çıkar.
Tasarımda seçim konusu kültürün temelini oluşturan değerler hiyerarşisinin
yenileşmesiyle ilişkindir.
Bu temel konu felsefi sorun olarak kendi çözümüyle diğer meseleleri,
örneğin tüketim toplumu sorununu ortaya çıkarabilir. Bu durum sadece yaşam şekli
koşullarının yeni kültüroloji estetik esaslarının araştırılmasına teşvik etmekle
kalmaz, aynı zamanda toplumsal gelişim için geleneksel olan değerlerin
desteklenmesi ve esaslandırılması yöntemlerinin araştırma konusunu da oluşturur.
Çağdaş devir “bütünsel tasarım” aşamasına girmiştir, bu ise neyi tasarıma
dönüştürmek, neyden tasarım oluşturmak ve ne tasarım olabilir konusunu
öğrenmektedir. Böylece tasarımın geleneksel olarak “tekniksel estetik”
adlandırılması devri artık kabul edilmez ve bundan farklı olarak post -endüstriyel
toplumda insanların yaşam ortamı, yahut yapay eşya alemi, insanın yaşam şekli ve
üslubu gibi olguların estetik içeriği halinde karşımıza çıkar.
Tasarım, güzel sanatların arasında kendi mahsus yerini alarak tüketiciye
sanat eseri sunmak
şeklini almıştır. İletişime hizmet göstermek, faaliyet
çizgisinden vaz geçmeyecek şekilde
iletişim diline dönüşerek toplumsal
etkileşimin sosyal- kültürel merkezine dönüştürülmüş ve böyle bir merkeze
dönüşmek tasarımın başlıca görevi olmuştur. Tarihsel kültürel, ekonomik, siyasal
süreçlerin etkisiyle çağdaş teknoloji bilgisayar ve iletişim, multimedya gibi olgular
oluşmuştur. Bunlar da kültürlerde ve onun işaret sistemlerinde belirlenmiş manevi
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ve maddi değerleri sintez ederek insanı değiştiren kültürel “hiper mekan”ı
oluşturur. (2)
Gerçek şu ki tasarım da kendi sırasında çağdaş kültürel alanın olumlu ve ya
olumsuz etkilerine maruz kalmıştır. Gerçeklerin güçlü ve kapsamlı etkisi tasarımcı
faaliyetinin içeriğinin geliştirilmesini, gerçekliğin değiştirilmesi üzere faaliyetinin
sosyal yönünün güçlendirilmesini, yüksek işlevsel ve estetik önemi olan şeylerin,
eşyaların oluşturulmasını zorunlu kılar. Bunun yanısıra tasarım insanı uygarlığın
görüntülerinden ve değerlerinden uzaklaştıran toplumsal bilincin yönetilmesinin
etkisini herzaman gidermeğe çalışır. Çağdaş tasarımcı, dünyayı oluşturan Demiurg
değil de, sadece dünyayı düzenleyen birisi olduğunu hiç de herzaman kabul etmez.
Böyle bir ortamda post -endüstriyel toplumun kurulması sürecinin doğal parçası
olan tasarımcı bir yandan insanın dünyanın nesneleriyle sosyokültürel ilişkilerinin
bunalımını, diğer yandan da kendi bütünlüğünün onarılmasına çaba göstermesini,
kendisini, bireyselliğini korumak çabasını yeterli derecede hassaslıkla duyar.
Bu konunun güncelliğini artıran bir önemli faktör de çağdaş insanın
kökence değişik zamanlı eşya taşıyıcılarının mevcutluğu ortamına girmiş
olmasıdır. Bu insan güncel modaya göre yeni, aynı zamanda – geçmişten gelen,
tarihi belleğin izini taşıyan nesnelerin, eşyaların, simgelerin, görüntülerin
geleneksel tasarımını koruyarak, fakat içten değişerek hayata yeni modifikasyon
edilmiş şekilleri getirir, geleneksel şekillerin eklektizim remeyklerini (tasarımda
artık mevcut eserlerin değişiklikle ve eklemelerle yeni versiyonunun yapılmasına
denir) yeni biçimde, yeni ahenkte oluşturur.
Tasarımın kültürel değer yönlerinin kavranılmasının gerekliliği bir hayli
derecede onun sınır konumunun özelliğiyle – maddisel ve manevi üretimin,
kullanışlı ve estetikliğin kavşağında olmasıyla bağlıdır. Toplu üretim ve tüketim
devrinde bu tasarımın ve tüketim değerlendirme modellerinin oluşum programını,
kişiliğin benlik bilincinin ve kendini kavramasının esaslandırmasını zorlaştırır, bu
da tasarımın insanın kültürel davranışına etkili etki aracı olarak belirlenmesine
yardımcı olur.
Bununla ilişkin tasarımın kültürel değerini, onun öneminin, özelliğinin, iç
ilişkilerinin şartı ve kuramsallığının belirlenmesi sorunu oluşturur. Tasarımın
özelliği ve içeriğiyle ilişkin sorunlar tek anlamlı değerlendirmeyle sonuçlanmaz,
çünki başlıca mesele, kendisinin sistemli teşkilinin kalite değişikliklerinin eşiğinde
ortam, nesneler, iletişim dünyasını düzenlemektir. Önemli mesele çağdaş tasarımın
yeni durumda kendinin faaliyetinde hangi kültürel bakış açısı seviyesine
ulaşmasıdır.
Günümüzde tasarımın kendine özgü estetiğiyle güncel hayata dönüştüğü
bir vakitte çağdaş insanın bakış açısı da değişmiştir. O, artık günümüze özgü
tasarımın oluşturduğu estetik yaklaşımsız dünyayı düşünemiyor. Bu yeni yaşam
gerçekleri kendisinin postmodern açıklamasında tasarımın yenilikçi özelliğinin
gerçekleştiği çağdaşlığın genel kültürel paradigmasını belirler. Tasarımın
özelliklerini
yansıtan yenilikçiliği tasarımın oluşturduğu ürünlerin izinin
kaybolmaması, bilakis insanlığın kültürel hafızasını zenginleştirmesidir. Bu
hafızada tutulan tasarım malzemesine değeri en sonda zaman verir.
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Sonuçta tasarımın kültürel değer işlevleri somut toplumun ve somut
kişinin hayatında çözücü önem taşır. Bugün, bir taraftan, post -endüstriyel
toplumun değer olgusu olarak tasarımın öneminin ve özelliğinin kesin
algılanmaması ve dominant konumda olan kültürel refleksin postmodernci
karakteri arasında, diğer taraftan, çağdaş kültürün değer mekanında tasarımın
işlevlerinin gerçekten genişlenmesi arasında karşılıklara tanık olmaktayız.
Şunu da belirtmemizde fayda var ki, bu bağlamda değer dominantlığı, onun
düzeyi yeterli derecede belirlenmemiş, kültürel değerler sisteminde tasarımın değer
esasları özel olarak araştırılmamıştır. Bu açıdan tasarımın değer sisteminin bu
bağlamda daha derinden öğrenilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aslında bu sorunun
doğru algılanması gerekir: ya doğrudan etkilleşim, bu ise bozulmağa götürür, ya da
dünya tasarımının teorik ve pratik deneyiminin benimsenilerek geliştirilmesi
yöntemi kabul edilmelidir.
Tasarım kavramı ilk kez XVI yüzyılda İngiltere`de, Shakespeare
döneminde kullanılsa da onun hayati önem taşıyan meseleleri halen araştırmacıları
düşündürmektedir. Şu anda gerçekten de iletişim sistemelerinin geliştirilmesi ve
kültürlerarası bütünleşmenin artması yeni yaşam alanlarının tekrar gözden
geçirilmesi olanaklarının genişlenmesine, insanın elverişli olmayan ortamda
bulunmasının uygun araçlarının araştırılmasına yardımcı olabilecek olanaklar
oluşmuştur. Tasarım kendisi, aslında öyle bir alan ki, burada insan yerel kapalı
arazilerde, ekolojik açıdan kirlenmiş bölgelerde kendi yaşam ortamını geliştirmek
ihtiyacını gerçekleştirir. Bu nedenden dolayı tasarımın özelliği, içeriği ve onun
çağdaş kültürde oynadığı rolü sadece pratik tasarımcıları değil, hem de
sosyologları, kültürologları, filozofları ve sosyal insani bilgi alanlarının
katılımcılarını derinden ilgilendirir. Tasarımın tek kelimeyle post -endüstriyel
toplumun proje kültürünün ifadecisi gibi çıkışı estetik kriterlerin değiştirilmesi ve
sanayi şekillerinin geliştirilmesi süreçlerini daha çok belirtir.
Tasarım özel proje faaliyeti olarak estetik sunuş ve pratik işlevin
dominantlığında belirlenen kendine mahsus özelliğe sahiptir. Tasarımcının
faaliyetinin özelliği felsefi bakımdan maddisel, resmi, amaçlı ve itici nedenlerin
birliği olabilir. Tasarımın amacı güzellikle faydalının sentezinin projesidir.
Kültürde sosyal mevcutluk ve varlığın yeni araçlarının araştırılması çağdaş
insanın değişik türlü sosyokültürel aktivitesinin amacı, yahut gizemli motifidir.
Tasarım sanatsal projenin, yeni şeyler oluşturmak üzere faaliyetin süreci ve sentezi
olarak sosyokültürel bunalımın sorunlarının çözümüne özel yaklaşımı yansıtır. İşte
bu nokta sosyokültürel dönüşümün araçlarından biri gibi sosyokültürel
projelendirme sorununun araştırılmasını günceller. (3)
Bir kadar sosyokültürel mekan algılama konusundan bahsedelim. Sosyal
değişikliklerin ve sosyal süreçlerin sosyokültürel yöne yansıması insanlığın
toplumsal gelişiminde gelişim noktasını değişmiştir. Bu sürecin yansıması olarak
araştırmacılar sosyokültürel faaliyeti, yani insan varlığının dominant kısmını
araştırmağa öncelik vermişler. Gerçekten de çağdaş dünyayla sosyokültürel alan
sıkı şekilde bağlı olduğu için bu bağlamda küreselleşmekte olan insanın yaşam
şekli de geniş çapta gelişmeye başlar.
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Sosyokültürel alan konusu oldukça geniş bağlamda açıklanır. Bu olgu
mevcut dünya modelinin şekillenmesinin önemli yönü gibi ortaya çıkar, dünyanın
“sosyokültürel siması” kısmında sosyokültürel ortam, zihniyet, dünyanın görüntüsü
gibi meselelerin çözümünü belirler. Bu bağlamda sosyokültürel alan kendi estetik
özelliklerinden ödünç vermeden kavramları birleştiren, ilgilendiren olgu şeklinde
görülür. Bu da onun genel felsefi sosyoloji evrensel kategori durumunda
kullanılmasına olanak sağlar.
XX yüzyılın başlarında sosyokültürel süreçlerin bitmemesi milli
tarihimizin, sosyokültürel simayı etkileyen çağdaş durumun öğrenilmesini
gerektirmektedir. Çok eskiden kendine özgülük bakımından kültürün belli bölgesel
yönlerinin canlanmasını sağlamak, desteklemek ülkenin genel kültürel simasına
yetersiz noktaların eklenilmesine olanak sağlar, sosyokültürel alan sayesinde
kültürel hayatın tüm rengarenkliğini kendi karmaşıklığında ve çelişkiliğinde
görmeğe olanak tanır.
Bu açıdan küreselleşmeyi sosyokültürel süreç gibi sosyokültürel alanın çok
alanlı süreç gibi evrenselleşmesi olgusunun öğrenilmesi olağanüstü önem taşır.
Batının dünyevi bilimler alanını temsil eden filozof ve sosyologların fikrince
uygarlığın kendi gelişiminde günümüze kadar görülmemiş düzeye ulaşması ve son
derece mürekkep sürece dönüşmesi bu olguyu uçurum karşısında bırakmıştır.
Örneğin, Fransız filozofu J.P.Sartr, bizim sorumluluğumuz düşündüğümüzden
daha fazladır, çünki bu sorumluluk tüm insanlığa aittir, diye yazıyordu. Sorunların
yeni ölçeği ve insani olanakların yeni seviyesi kendimizle ve yaşamla olan ilişkiye
yeniden bakılmasını gerektirir. Bu yüzden de, gelecek bilgilerin, eğitimin, kültürün
yaygınlaşması ve özelliği onların sonucu olan onaylanmış bakış açısı
evrenselliğiyle bağlıdır. (4)
Buna rağmen yeni değerler sistemini – “küresel dünyanın ethosunu”, yahut
karışık dünyamızda hangi genel davranış kurallarını kavrayarak kabullenmek için
günümüzde gezegende nelerin vukubulduğunu anlamak gerekir. Algılanmış
engeller sadece bizi hayallerden kurtarmaz, hem de karşıda duran gerçek sorunların
boyutunu görmeğe yardım eder, çünki mevcut seçim genelde hayırla şer, istikrar
ve değişkenlik arasında değil, çok ve az, her biri için değişik değerin ödenilmesi
değişik dayanıksız yollar arasında gider.
Tek kelimeyle küreselleşme sosyokültürel süreç düzleminde gerçekleşir.
Evrenselleşme çok sayıda görüntülerden oluştuğundan genel değerlendirmeğe ve
özelliklere uymaz, bu yüzden de “küreselleşme” teriminden genel kavram gibi
yararlanmak gerekir.
Ünlü estet A.Gulıga XX yüzyılın sonunu sanatsal evrenselleşme çağı
adlandırmıştır. Fakat evrenselleşme özdeşlik değildir. Çağdaş kültür bütündür, bu
yüzden diyaloğa hazırdır, fakat aynı zamanda o, çok yönlüdür, çünki diyaloğa hazır
olan kültürlerin yanyana bulunmasına dayanır. Bu kültürler zorunlu şekil
taşımayan, fakat yeni prensiplerin araştırılarak hazırlanmasına esas olan geleneğe
dayanan kültürlerdir.
Kültürün diyalogluğu onun kalıtımsal özelliği gibi değişik kültürlerde,
fakat aynı ölçüde olmayacak derecede belli olur.
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Tasarımcının kendi uzmanlığıyla diyaloğa katılımı eskiyi dağıtmakla
yenini araştırması her bir kültürün göreceli hakikiliğini tanımakla, onlar arasında
karşılıklı anlaşmanın gerekliliğini gösterir. Geniş anlamda tasarımcı için evrensel
diyalog gezegende insanların ortak hayatının organize edilmesi aracıdır, işbu
süreçte tasarım sanatı, tasarımcının uzmanlığı tüm geçid devirlerine özgü geçmişle
mecvut anın karşılıklı etkisini duymak alanıdır.
Fakat tasarımcı unutmamalıdır ki, kültürlerin ilişkisi ve birbirine etkisi hiç
de herzaman olumlu sonuçlanmaz. Bir kültürün diğeri üzerinde baskısı, bazen
kültürel izole, asimilasyon süreçleri hiç de her zaman tarafların gelişimine yardım
etmediği tarihten bilinen bir şey. Bu yüzden de tasarımcının, uzmanlığı ne kadar
yüksek seviyede olsa bile diyaloğun kültürlerin karşılıklı ilişkilerinin ve etkisinin,
bunun pozitif sonuçlara varmasının garantisi olmadığını bilmesi gerekir. Çağdaş
toplumlarda yukarıda belirttiğimiz sinerjik yöntemsiz olumlu sonuç almağın
olanaksız olduğu ptatikte de belirlenmiştir.
Çağdaş gelişim süreçleri küreselleşmenin sosyokültürel alternatifleri
belirler ve bu sürecin kendisi tasarım sanatını, tasarımcının uzmanlığının kalitesini
etkiler. Küreselleşme sürecinde merkez ve çevrenin şekillenmesine rağmen
onların sosyokültürel alanda karşılıklı etkisini sadece bağlılık şeklinde düşünmek
doğru değildir. Bu yüzden de bu alanda küreselleşmenin etkisi, çok yönlüdür.
Tüketim ilgisinin objesi manevi faaliyet, aynı zamanda tasarım ürünleridir.
Fakat manevi hayatın ve bütünlükte sosyal hayatın unifikasyonu ve
stereotipleşmesi hiç gelişmemiş ülkelerin – “kontrol toplumları”nın kendisi için
sevindirici sonuçlar vermemektedir, çünki nüfuzunun büyük kısmı standart
dışı,karışık
ortamda eleştirisel düşünce yeteneğini, yeterli hareket etmesi
içgüdüsünü yitirmiş olur, oysa yeni evrenselleşme süreçleri kişilikten yeni düşünce
tarzını, yeni kültür örneklerinin önerilmesini gerektirir. Böyle bir karşık ortamda
tasarımcının uzmanlığının yüksek olması büyük avantajdır. Pratikte yalnız
tasarımcı faaliyetinin toplumun “toplu kültür” ürünlerinin oluşturduğu manevi can
sıkıntısından kurtarmasında estetik sanat sergilediği görülür.
Diğer taraftan küreselleşme Merkeze dünyanın farklı bölgelerinden ucuz iş
gücünün akınını kabul eden ülkelerde, örneğin, ABD`de Amerika toplu kültürünün
stereotipleriyle göçmenlerin zihinsel özellikleriyle çarpışması sonucunda özel
sosyokültürel durum, yeni sosyokültürel alan oluşturmuştur. Böyle karşılıklı
etkileşim sonucunda kültürlerin – “hibritleşmesi” vukubulmuştur ki, bu da tasarım
kültürünü, tasarımcının faaliyetini etkiler. Sorun şu ki, böyle hibrit kültürün
taşıyıcısı olan subjenin davranışını tahmin etmek olanaksızdır. Yoğun göç
süreçleri sonucunda “kültür anklavları” oluşmuş, bu nedenle göçmenlerin çoğu
kendi yurttaşlarının çoğunluk oluşturdukları bölgelerde toplanarak kapalı birlikler
organize etmişler. Sonuçta göçmenler onları kabul eden ülkenin kültürünü, kültürel
estetik değerlerini benimsemek gereksinimine ihtiyaç duymazlar, hatta yerel dilde
zorlukla iletişim kurarlar. Bu durumun ağır sonucu olarak böyle göçmenler
birliğinde sosyokültürel mekan küresel iletişim akınları için kapanmış olur, son
kültürel özellikler, kültürel hayat hakkında gerekli iletişime giremezler. Bunun
yanısıra, böyle “kültür anklavları” resmi, hakim kültürü sarsmak gücüne sahiptir.
( 5)
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Amerikan senaryosuna dayanan sosyokültürel alanın küreselleşmesi İslam
camiasınca sıkıntılı karşılandığı hiçkimseye sır değildir. Aslında akkütürasyon yani
kendi kültüründe farklı kültürlerin özelliklerini, alışkanlıklarını, estetik zevklerini,
değerlerini benimsemek çok ağır ve sosyal- psikolojik süreçtir.
Küresel bilgi alanında oluşan sosyokültürel durum doğal
olarak
tasarımcıların da faaliyetlerinin yönlendirilmesinde, onların estetik zevkine ve
uzmanlık faaliyetinin kalitece yeni içerik arz etmesinde önemli faktördür. Jan
Bodriyar`ın sözleriyle söylersek, çağdaş gelişmiş ülkelerde “eşya şekillerinin
tantanası” (6) tasarım yaratıcılığına ilgiyi daha da artırmştır.
Amerikan toplumunda tasarımın daha fazla kullanıldığı reklamlar
toplumsal kültürün ürünlerinin propagandasına ve tüketimine yöneliktir. Bu
toplumun “ekonomi insanı” tüketime daha fazla eğilimlidir. Böylesine bir “kişilik
konumu” sosyokültürel mekanın şekillenmesinde estetik zevk faktörünü
etkilemenin yanısıra
toplumun bilgilendirilmesinin tasarımcının sanatının
amentüsüne fikir etkisinin mekanizmasının öğrenilmesini de önemli kılar. (7)
Sosyokültürel mekanın estetik etkisini güçlendiren faktörlerden başlıcası
tasarım eserinin duygusal ve anlam derinliğidir. Estetik ve sanatsal şekillerin
gerekli felsefi ve bakış açısı esaslarının bulunmadığı kültür mekanının
fragmanlaşması ortamında “kültür sermayesinin” (P. Burdye`nin terimi) elde
edilmesinde tasarımcı faaliyetinin estetik prensiplerinin rolü büyük önem taşır.
Sosyokültürel mekanın böyle algılanması ortamında tasarımcı kendisinin felsefi
estetik idealini doğru algılamalı ve onu gerçekleştirmelidir. Ayrıca şunu da
belirtmeliyiz
ki, çokkültürlülük
devrinde
estetik farklılıkların bazen
“yumuşatılması” da tasarımcının sosyokültürel faaliyetini etkiler. İşte böylesine bir
çağda
tasarımcının estetik deneyiminin teorisinin öğrenilmesine gereksinim
vardır. Fakat bu farklı ise araştırma konusudur.
Sosyokültürel alanın klasik tahlilinini veren P.Sorokin “sosyokültürel alan,
insanın sosyal Evren`deki yeridir, onun sosyal biyografisinin tam açıklamasıdır. Bu
durumda sosyal mekanı sosyalleşmenin “ölçüsünü ne kadar artırsak da, yine de
alanın” sosyal yapısı değişmez, çünki sosyal gruplar kalır, onların diğerleriyle
sosyal ilişkileri “çalışır”, sosyokültürel deneyim zenginleşir, en başlıcası grubun
bütünlüğünü koruyarak muhafaza eden kültürel deneyim artar.” der
Daha geniş anlamda
ele alırsak aynı bir grubu biz iki yönden
açıklayabiliriz: subje tarafından o, belli sosyal kuruluş olarak sunulur, ikinci
taraftan sosyal kültürün genel morfolojisinde subkültür olarak görülür.
Sosyokültürel mekan dünya modelinin şekillenmesinin olduçka önemli yönüdür,
yani sosyokültürel mekan granül ve yapısallık, kültür öğelerinin yanısıra yaşaması
ve karşılıklı etkileşimi, ilişkilendirilmesi, yapısal kurumun anlamca zenginleşme
özelliklerine sahiptir. Sosyokültürel “alan” kategorisi bir çeşit kavramların
ilişkilendirilmesidir, yani genel sosyoloji ve kültür kategorisi olarak sunulur ve
ekonomik, siyasal, pedagoji, fiziksel ve saire alanları kendinde barındırmaktadır.
Tarihsel aşamada sosyokültürel alanı farklı kılan doğal koşullar şöyle
sınıflandırılmaktadır: doğal koşullar – coğrafi, iklim, ekoloji, biyoloji, demografik
ve b. sosyal emek bölgüsünün özelliği ve koşulları, toplumun sosyal yapısı ve
katmanlaşması; kültür bilgisinin kapsamı ve onun kültür alanları ve seviyesine
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göre ayrılması, burada faaliyette olan sosyokültürel kriterler ve değerlerin yapısı –
ekonomik, sosyal siyasal, ideoloji, idraki, etik, estetik ve b.
İnsanların sosyokültürel hayatını determine eden bu grup koşulların ve
faktörlerin teorik kesişmesi faaliyet nevlerine uygun olarak onların karşılıklı
etkileşiminin gerçekleşmesinin somut tarihsel alanların temel faaliyet nevlerinin
uzmanlaşmış (meslek) ve uzmanlaşmamış (sıradan) nevlere ayrılmasını belirler.
Sübjektiv ve objektiv faktörlere ve koşullara aittir: bir yandan değişik
sosyal grupların kendi mevcutluğunun objektif ortamını algılaması ve
değerlendirmesi, diğer yandan onların ihtiyaçları, istekleri, motifleri, ilgileri,
değerleri, amaçları ve saire.
Sübjektiv ve objektiv faktörlerin karşılıklı etkileşiminin özelliği aynı bir
toplumda insanların yaşam şeklinin içeriğinde, yapısında ve şeklinde farklılıkları
belirler.
Bu yüzden de, bu özelliği şartlandıran faktörlerin ve mekanizmaların
incelenmesini uygun bulmaktayız.
Her bir tarihsel aşamada kişinin yaşam şeklinin, hayat aktivitesinin
yansımasının sosyokültürel olanakları kendi kalite belirliğine sahiptir. Bunlar
kültürde insanların karşılıklı faaliyeti sistemi bireysel ve kolektif faaliyet alanları
gibi sosyal önemli ve bir birinden farklı olgular gibi belirlenmiş ve kabul
edilmişler.
Bu tür kültürel belirlenmiş yaşam şekli alanlarının yapısı insanların zihni
ve fiziksel faaliyetinin kapsamının tiplerinin, onların somut sosyal önemli amaçları
ve işlevleri çerçivesinde biyopsikoloji durumların nesne -mekan özelliklerinden
oluşur.
Çağdaş toplumlarda insanların bu tür belirlenmiş yaşam şekilleri
alanlarının araştırılması belirlenmiş kültürel yaşam şekilleri konusunda fikir
söylemek için olanak sağlar.
Günümüz gerçeklerinden yola çıkarak tarihsel ve sosyokültürel dönüşüme
sadece tasarımın kendisinin değil, keza düşünce üslubu ve faaliyet aracı olan
projelendirme olgusunun da maruz kaldığını söyleyebiliriz. Günümüzde tasarımcı
faaliyeti çok-objelidir. Sosyokültürel faaliyet olan tasarımın objesi, sosyokültürel
mekanın projelendirilmesi objesi gibi sadece uzman tasarımcı değil, keza
nesnelerin, uzman tasarımcı projelendirilmesinin ürünlerinin tüketicisi olan sıradan
insan da olabilir.
Tasarımcı kendi meslek faaliyeti aracılığıyle yararlı eşyayı, nesneyi günlük
yaşam kapsamına alır, fakat tasarımcının önerisinden, sonuçta, eşyaların işletme
sürecinde kendisini sadece nesne değil, keza manevi bir ortamı oluşturan tüketici
olarak kullanır. Görüldüğü gibi tasarım ortamının oluşturulmasına aynı zamanda
manevi faktör de önemli etkendir.
Projelendirme sürecinde tasarımcı “tasarımcı-proje-nesne-şey” şeması
çerçevesinde faaliyet gösterir. Proje faaliyetinin yapısı oldukça zordur ve şu
noktaları kapsar: ımgesel çağrışımlar, hayal gücü,ımgesel kodlardan kurulu ikinci
düzlem dil soyut düşüncenin, sezgisel olanla tutarsızın, önce görme yeteneğinin
sentezi, antisipasyon – sanatçıya özgü iç gizemliliğin ve dışdan verilen kültürün
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ortamla, oyun noktasının sentezi, gerçekliğin yansımasının ve değişilmesinin
bütünlüğü, bilinçle biliçaltının bütünlüğü, yenilikçilikle üretkenliğin bütünlüğü.
Biz şeyi onun proje olarak mevcutluğu aşamasında algılarken, anlıyoruz ki,
şey henüz mevcut değildir, fakat tasarlanmıştır ve karşımızda duraracaktır. ( 8)
İnsan “mevcut olanla mevcut olmayan arasında seçimi henüz olmayan için eder.
(9) Tasarımcının faaliyeti gösterdiği sosyal gerçeklik şöyle ki, bu gerçeklikte
insanın bireysel düşüncelerine büyük önem verilir. Moda değişken bir olgudur.
Bugün moda olarak kabul gören bazı şeyler yarın moda olmayabilir. Bu da
zihniyetlerdeki farklılıkları anlamak isteğini zorlaştırır. Tasarım yaratıcılığında,
tasarımcının bakış açısında kendisinin somut tarihsel içeriği olan “insan ölçütü”
kavramı sıkı yer alır.
“İnsan ölçütü” insanı projelendirme sürecine dahil edilir. Araştırmacı
F.T.Martınov`un bir fikrine katılıyoruz. “İnsan ölçütü” sayesinde estetik şekillerin
oluşturulması esas kuramsal yaklaşımların ortadan kaldırılmasıdır.
Bu bağlamda
estetik algı ezelden sade duyusal kavramaya yansımaz,
seyretme “duygusu” teessürat aracılığıyle vukubulur, fakat ona buna rağmen
serbest olduğunu da belirtmek isteriz. Yalnız buna alıştıktan sonra onlar estetik
kalitelerin taşıyıcısı olurlar.
İnsanın eşya faaliyetini ilişkilendirin, önemli bütünlük bakış açısını
yansıtan dünyanın görüntüsüdür. Çağdaş bakış açısı eğilimi yaratıcılığın
evrenselleşmesi, insan varlığının tüm estetik sanatsal senteziyle nitelendirilir: doğal
olanla sosyal olanın, sanatla gerçekliğin, tekniksel rasyonel ve lirik duygusalın,
tipolojiyle bireyselliğin, sanatın kendisinde statik yapıcı alan, dinamik hayatilik,
maneviyat, objektif tarihsellikle doğal insani hissiyyat. (10)
Tasarım projesinde sanatsal nokta olabilir, fakat bu temel etken değildir.
Araştımacı M.S.Kagan düşünüyor ki, tasarım şeyin proje prototipini oluşturarak
bütünlükte projelendirmeyi tasarımla eşleştiriyor. (11) Felsefi algıya göre
zorunluluk herzaman içeriğin algılanmasıyla ilişkindir. Bu yüzden de sosyokültürel
projelendirme sürecinde unutulmaması gereken şey projelendirmenin çıkış
noktası olanın bir bütün şekilde olduğu gibi yansıtan son derece anlam
genelliğinden ona yaklaşmak gerektiği. Böyle olduğu taktirde, tasarım ürünü
dünyada kendi yerini bulur ve kendi işlevini gereken seviyede gerçekleştirebilir.
Sanatın karakterinden farklı olarak tasarımda şeyin fikri yaratıcının
psikoloji ruh haline bağlı olan iki yöntemle olabilir. Belli ki, “görseli esas alan” ve
algısal tasarımcılar vardır. Duygusal – sezgisel ve rasyonel fikrin oluşması
sürecinde bir birilerini tamamlayarak değişik meseleleri çözer. Proje faaliyeti boş
yerde gerçekleşmez, kendinde siyasal, sosyal ekonomik, teknoloji, dinsel, bilimsel
hukuki, sanatsal ve diğer alanları birleştirerek genel kültür sürecinin bir parçasına
oluşturur. Tasarımcının nesne ile bağlı düşüncesi daha geniş sosyokültürel sürecin
öğesi olur ve tasarımcının subjektiv ruh haline, yeteneği ile alakalıdır.
Bu yüzden de tasarımcı kendi bakış açısına dayanarak dünyanın görüntüsü
hakkında algısına yaslanır. Onun bakış açısında değişik teoriler, akımlar, okullar,
dinler hakkında bilgilerin toplandığını dikkate almamız gerekir. Bakış açısı
tasarımcının sosyokültürel mekanın projelendirilmesinde olağanüstü role sahiptir.
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“Bakış açısı – sanat kavramı – proje kavramı – proje” – bu diyalektik şema
sosyokültürel projelendirmenin önemli metodolojik yaklaşımıdır.
Doğal olarak her bir sanatçı insan kendi imgesinin tutsağı olmamalıdır.
Yukarıda sunulan şema da değişebilir, ona yeni öğeler dahil edilebilir, o, düzenli
olmayabilir. Fakat her bir imge derinden algılanmalıdır, tasarımcı bir yandan
duygulara bağlıdır, diğer yandan zekaya, bu yüzden de sosyokültürel alanların
projelendirilmesinde
algılamada
önemli
kabul
edilen
düşüncelerden
yararlanılmalıdır, çünki projelendirilen şey insanın ihtiyacına karşılayacak, onun
estetik gereksinimini tatmin edecek şekilde olmalıdır.
Böylece, sosyokültürel projelendirme – tasarımcının yüksek ürünüdür,
tasarımcı bu süreçte kendisinin mesleki faaliyetinin içeriğini araştırır, çünki onun
sunduğu sanatın adresi somut var olan insandır.
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Elfanə Qasımova
Sosiomədəni məkanın layihələndirilməsinin estetik prinsipləri
Xülasə
Məkanda mövcud olan dizayner sosiomədəni məkanı layihələndirərkən ilk
növbədə öz təsəvvüründə məkan mənzərəsini yaradır – bu təsəvvür obyektiv
səbəbdən zaman keçdikcə dəyişə bilər, lakin estetik yanaşmanın mahiyyəti
məkanın hissi obrazını aşkarlamaq funksiyası həmişə qalacaqdır. Müxtəlif epoxalar
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üçün xarakterik olan və bədii əsərlədə, fəlsəfi mətnlərdə, elmi tədqiqatlarda,
mədəniyyət fenomenlərində və dini ideyalarda əksini tapan məkan obrazını
aşkarlamaqdır.
Layihələndirmə prosesində dizayner “dizayner-layihə-predmet-şey” sxemi
çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Bu baxımdan dizayner, bir tərəfdən hisslərə tabedir,
digər tərəfdən zəkaya, buna görə də sosiomədəni məkanın layihələndirilməsində
konsepsiyada başlıca qəbul edilən ideyadan istifadə olunmalıdır, çünki
layihələndirilən şey insanın tələbatına ünvanlanmalı, onun estetik zövqünə cavab
verməlidir.
Açar sözlər: dizayn, dizayner, lahiyə, estetik prinsiplər, estetik zövq
Эльфана Касумова
Эстетические принципы проектирования
социокультурного пространства
Резюме
При проектировании социокультурного пространства дизайнер
сначала представляет картину среды в своем собственном воображении - это
представление может меняться со временем по объективным причинам, но
суть эстетического подхода функция выявления чувственного образа
пространства всегда остается. Для разных эпох является характерным
выявление пространственного образа, отраженного и в художественных
произведениях, философских текстах, научных исследованиях, феноменах
культуры и религиозных идеях.
В процессе проектирования дизайнер действует в рамках схемы
"дизайнер-проект-предмет-вещь". С этой точки зрения, дизайнер подвержен
чувствам, с одной стороны, и уму, с другой стороны, именно по этой причине
в проектировании социокультурного пространства следует использовать
идею, которая была первоначально принята в концепции, поскольку
проектируемый объект должен соответствовать потребностям человека и
отвечать его эстетическому вкусу.
Ключевые слова: дизайн, дизайнер, проект, эстетические принципы,
эстетический вкус
Elfana Gasimova
Aesthetıc prıncıples of plannıng ın the socıocultural space
Summary
Firstly, the designer that is assigned for the task of planning the
sociocultural space needs to visualize his intended final look of the said space – his
idea for the space is subject to change over time, but the essence of the aesthetic
approach to the space will always remain the same, which is to discover the
sensitive (impressionable) image. It is also typical to various time periods, and
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represented in art works, philosophical and scientific treatises, cultural phenomena
and religious ideologies.
The designer works within the “designer-project-subject-object” planning
process. Due to that, the designer complies on one hand to the feeling, and on the
other hand to the intelligence. That is why the planning process for the
sociocultural space needs to be in accordance with the main idea of the general
concept, since the planned thing needs to address the demand from the individual,
as well as meet his aesthetic taste.
Keywords: design, designer, project (plan), aesthetic principles, aesthetic taste.
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Xülasə: Məqalə mədəniyyətin anlayış aparatı və onun yaranma tarixi, növləri,
spesifik xüsusiyyətləri və sivilizasiya ilə qarşılıqlı əlaqələrinin tarixinə dair müxtəlif
yanaşmaların tədqiqinə həsr olunmuşdur. Müəllif qeyd edir ki, mədəniyyət və sivilizasiya
öz formalarına, funksiyalarına və qloballığına görə bir-birindən fərqli anlayışlar olsa da
onları birləşdirən ümumi cəhət-insan fəaliyyəti ilə sıx əlaqədardır.
Nəticədə əsas hissələrdə verilən müddəalar ümumiləşdirilmişdir.
Açar sözlər:Mədəniyyət, mədəniyyətin mahiyyəti, maddi mədəniyyət,
mənəvi mədəniyyət, mədəniyyətin xüsusiyyətləri, sivilizasiya, mədəniyyət və
sivilizasiyanın qarşilıqlı əlaqəsi
GİRİŞ.
Ölkəmizdə elm və texnologiyanın inkişaf etdirilməsi, elmi-mədəni və
innovativ yeniliklərin istehsala yol açması Azərbaycanın müstəqillik illərində xüsusi
vüsət almışdır. Müstəqillik elə bir fenomendir ki, o, qlobal sosial-siyasi proseslərə
qoşulmaqla yanaşı öz milli mədəni düşüncə və təfəkkürünün olmasını, milli varlığın
qorunub saxlanmasını tələb edir. Bu mənada, humanitar elmlərdən tələb edilir ki,
azərbaycançılıq məfkurəsi və mədəniyyəti bütün vasitələrlə inkişaf etdirilsin və qarşıya
qoyulan problemlər məhz azərbaycançılıq fəlsəfəsi mövqeyindən təhlil olunsun. Bu
mə’nada XXI əsrin «zəka əsri» olacağını zənn edənlər yanılmırlar. Belə bir şəraitdə
mədəniyyət və sivilizasiya problemlərinin öyrənilməsi, onun bütün insanlarındəyərlər
sisteminə çevrilməsi yenicə müstəqillik qazanmış xalqımız və onun gənc nəsli üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əsrin zəkası və mentaliteti öz ifadəsini mədəniyyətdə tapır.
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Alman filosofu Hegel göstərmişdir ki, xalqların müdrikliyini öyrənməyin yeganə açarı
mədəniyyətin əlindədir. Başqa sözlə desək, mədəniyyət-bəşəriyyət tərəfindən yaradılmış
ikinci bir dünyadır. Onun nəhəng binasını insanlar əsrlərdən bəri tikib qurmaqdadırlar.
Mədəniyyətin yaranması və inkişafı bəşər cəmiyyətinin təşəkkül tapması və təkamülü ilə
sıx bağlıdır. Bu mənada, mədəniyyətşünaslıq həm də fəlsəfənin öyrəndiyi problemlər
içərisində ən mühüm anlayışlardan biridir və onun sivilizasiya ilə çox mühüm bağlılığı
vardır.
"Mədəniyyət" və "sivilizasiyanın" sözləri bəzən sinonimlər kimi istifadə edilir.
“Təbiət" bəşəriyyətin qida, geyim, rabitə və sair kimi ehtiyaclarını ödəməyə və
insnaların həyat tərzinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Tarixdə bəzi qruplar özlərini
mədəni hesab edərək, digərlərinə barbarlar kimi baxmışlar. Bu hal insanlar arasında
kütləvi qırğınlara səbəb olan müharibələrə və soyqırımlara gətirib çıxarmışdı. Buna görə
sivilizasiyanın özü həyatın məqsədi ola bilməz.
Digər tərəfdən, 'daxili mədəniyyət' insanlara aid edilmiş, insan beynininin
sağlamlıöını və ürəyin incəliyini nəzərdə tutmuşdur.
MƏDƏNİYYƏT ANLAYIŞI VƏ ONUN TARİXİNƏ DAİR
Filosoflar və mütəfəkkirlər hələ lap qədim zamanlardan başlayaraq mədəniyyət problemləri ilə məşğul olmuş, müxtəlif mövqelərdən olsa da ona öz münasibətlərini bildirmişlər. Ona görə də mədəniyyət anlayışı müxtəlif dövrlərdə müxtəlif mənalar, çalarlar
kəsb etmişdi. Məsələn, mədəniyyət istilahı özünün ilk, ən’ənəvi anlamında (latın dilində
«culture») torpağı şumlamaq, belləmək, əkib-becərmək mə’nalarını ifadə etmişdir. Lakin
sonralar romalılar ona yeni bir mə’na verməklə insanların intellektual səviyyəsinə, onların təhsil və tərbiyəsinə şamil etmişlər. Mark Tuli Siseron bu istilahı insanların əqli fəaliyyəti ilə bağlamışdır. Rus dilində də «kultura» istilahı əvvəllər əqli və mə’nəvi kamilləşməni bildirən bir anlayış kimi işlədilmişdir. İllər keçdikcə bu istilah uzun və
mürəkkəb bir yol keçərək müxtəlif mə’nalar kəsb etmişdir. Orta əsrlərdə Qədim Şərq və
eləcədə İslam Şərqi ölkələrində yüksələn mədəniyyət Avropaya hərtərəfli tə’sir
göstərmişdir. Ona görə də təbii ki, Islam Şərqi ölkələrində ərəb dilindən götürülmüş
«mədəniyyət» istilahı özünün çoxşaxəliliyi baxımından Avropada işlədilən «culture» termininin də müxtəlif mə’nalar daşımasına müəyyən tə’sir göstərmişdir. İslam Şərqində
işlədilən «mədəniyyət» istilahı öz əhatə dairəsinə görə daha geniş olub insanların və xalqların fiziki və əqli fəaliyyətlərinin demək olar ki, bütün sahələrini özündə ehtiva edirdi.
Qədim Şərqdə, eləcə də Orta Əsrlər İslam Şərqində yaranan fəlsəfi, siyasi və bədii nümunələrdə «mədəniyyət» sözü insanların əxlaq və davranışını, təhsil dərəcəsini, özünü apara
bilmək qabiliyyətini, bəlağətlə nitq söyləmək kimi mə’nəvi sahələri ifadə etməklə yanaşı, həm də şəhər və kənd salmaq, onları idarə edə bilmək, ticarət qaydalarına riayət
etmək, qul və kəniz seçə bilmək, başqa insanlarla və xalqlarla müəyyən əlaqələr yaratmaq, bu əlaqələri qoruyub saxlamaq bacarığını da ifadə edirdi.
Avropada «culture» terminini ilk dəfə Şotlandiya filosofu A.Fergüson cəmiyyətin inkişafının vəhşilik və barbarlıqdan sonrakı dövrünü bildirmək üçün işlətmişdir. F.Engels
«Ailənin, xüsusi mülkiyyətin və dövlətin mənşəyi» əsərində bu bölgünü şərti və
müvəqqəti qəbul etmişdir. O,L.Morqana əsaslanaraq yazırdıki, mədəniyyət ictimai inkişafın elə bir pilləsidir ki, burada əmək bölgüsü, bu əmək bölgüsündən ayrı-ayrı şəxslər
arasında meydana gələn mübadilə və bu proseslərin hər ikisini birləşdirən əmtəə istehsalı
tam inkişaf edir və bütün əvvəlki cəmiyyətdə çevriliş yaradır. Mədəniyyəti cəmiyyətin
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xüsusi inkişaf tipi kimi müəyyən edən F.Engels onun əsas xüsusiyyətlərinidə müəyyənləşdirirdi:
XVIII əsrin fransız maarifçiləri mədəniyyət deyərkən insanların tarixi inkişafında onların zəkasının təkmilləşməsini nəzərdə tuturdular. Onlara görə, zəka qarşısında duran əsas
vəzifə insanlar üçün xoşbəxt həyatın təmin olunması və ədalətə əsaslanan bir ictimai quruluşun yaradılması idi. Bununla bərabər bu maarifçi mütəfəkkirlər (məsələn,J. J.Russo)
insanın əxlaqını pozduğuna görə elmi-texniki tərəqqini və sivilizasiyanın bə’zi cəhətlərini kəskin tənqid atəşinə tuturdular. ABŞ-da ilk maarifçilər məsələn; B.Franklin,
T.Cefferson, T.Peyn, Hamilton vəbaşqaları isə torpaq və ticarət aristokratiyasının
mədəniyyətini pisləyən həcvlər yaratmışlar. Həm Avropada, həm də ABŞ-da və Rusiyada maarifçilər mövcud feodal-patriarxal qaydaları, monarxiya üsul-idarəsini, dini və
mövcud nigah qanunlarını ağılsız cəmiyyətin məhsulu hesab edərək onlara qarşı amansız
olmuşlar. Onlar mədəniyyət anlayışını ən çox mənəvi həyat sahələrinə aid edir, onu
insanların ruhani aləmində; əxlaq (İ.Kant), estetika (F.Şiller), fəlsəfə (H.Hegel) sahəsində axtarır və onu insanın «mənəvi azadlıq»sahəsi kimi izah edirdilər. Müasir elmi–texniki tərəqqi, sosial-etnik ziddiyyətlər və qlobal problemlər, onların həlli yolları bir sıra
Qərb alimlərini mədəniyyətin ümumbəşəri səciyyəsini inkar etməyə və xüsusən, əlahiddə
milli mədəniyyətilərin mövcudluğu haqqında müxtəlif nəzəriyyələr yaratmağa sövq edir.
Müasir şəraitdə müxtəlif «anti mədəniyyət» nəzəriyyələri də radikal əhval-ruhiyyəli ziyalılar və gənclər arasında geniş yayılmışdır. Onlar, əsasən, «mədəniyyət azadlığı» bayrağı
altında çıxış edir, bir qisim etik normaların gözlənilməsinivacib saymırlar.Bu baxımdan,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevın azərbaycanşılıqla bağlı
multikultural dəyərləri önə çəkməsi müasir dövrdə çox böyük tarixi əhəmiyətə malikdir.
“Azərbaycan multikulturalizmlə bağlı çox böyük işlər görüb. Azərbaycan nümunəsi
göstərir ki, multikulturalizm yaşayır. Baxmayaraq bəzi siyasətçilər deyirlər ki,
multikulturalizm iflasa uğrayıb. Bəlkə haradasa iflasa uğrayıb. Amma Azərbaycanda
yaşayır və bu meyillər, bu ideyalar güclənir, ictimaiyyətdən də daha çox dəstək alır. Biz
bu yolla gedəcəyik. Beləliklə, bu il (2016-cı il- E.Ş.) Azərbaycanda “Multikulturalizm
ili” elan olunur.”[1]
“Multikulturalizmin fəlsəfəsi mədəniyyətdə, insanların şüurunda rasionallığın təsdiqinə
can atmalı, bu anlayışı müxtəlif mədəniyyətlərdə müqayisə edib genişləndirməklə
humanizm ideallarını təsdiq etməlidir. Buna görə də fəlsəfə müxtəlif təcrübələrin
məlumatlarını özündə birləşdirən metadil kimi çıxış etməlidir”[2].
Hər bir xalqın mövcudluğu onun mədəniyyəti ilə qırılmaz surətdə əlaqədardır.
Mədəniyyətin inkişafı köhnə milli–mə’nəvi irsin ən yaxşı cəhətlərinin mənimsənilməsi
yolu ilə gedir. Bir sıra alimlər isə mədəniyyəti iki yerə: ümumbəşəri və milli
mədəniyyətə bölərək birincinin milli mədəniyyətlə əlaqəsini birtərəfli izah edirlər.
Оnlarsivilizasiya tarixindən və millətlərin həyatından çoxlu misallar gətirərək sübut
etməyə çalışıрlarki, dünya sivilizasiyasına yiyələnmək nəticəsində xalqlar öz milli
mədəniyyətlərindən məhrum olur və bunun nətəcəsində milli mədəniyyətləri hələ sivilizasiya tərəfindən dağıdılmamış xalqlar qarşısında asanlıqla məğlubiyyətə uğrayırlar.
Mədəniyyət – cəmiyyətin inkişafının müəyyən səviyyəsi ilə bağlı olub tarixi dövrlərin,
ictimai - iqtisadi formasiyaların, millətlərin, xalqların maddi və mə’nəvi tərəqqisini
səciyyələndirmək üçün işlədilir.
MƏDƏNİYYƏTİN MAHİYYƏTİ, NÖVLƏRİ VƏ XARAKTERİK
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XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Mədəniyyət bəşəriyyətin tarixən topladığı maddi və mə’nəvi sərvətlərin məcmusu,
habelə bu sərvətlərin yaradılması, onlardan isətifadə edilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması yollarından ibarətdir. Bu anlayışa xalq kütlələrinin yaradıcılıq fəaliyyəti, təbiəti və
cəmiyyəti dəyişdirmək imkanları da daxildir.
Beləliklə, mədəniyyət çox mürəkkəb ictimai hadisədir. O, insanlar tərəfindən yaradılmış sərvətlərlə bərabər bu sərvətləri yaradanın fəaliyyəti ilə birlikdə mövcuddur.
Odur ki, mədəniyyət deyərkən insan fəaliyyətinin üsulları , nəticələri və yaratdığı
sərvətlərin ümumi toplusu nəzərdə tutulur. Mədəniyyətin iki növü vardır: maddi
mədəniyyət. mə’nəvi mədəniyyət. İnsan cəmiyyətinin təbiətə münasibətinin isə 4 dövrü
müəyyən edilmişdir:
1-ci dövr: şüurlu insanın (Homo - sapiensin) yaranmasından başlayır, əkinçilik və maldarlığın meydana gəlməsinə qədər davam edir. Bu, insanların ovçuluqla, balıqçılıqla, yığıcılıqla məşğul olduğu dövrdür. Həmin dövrün səciyyəvi cəhəti təbiətlə vəhdətdə
olmaqdır. İnsan bu zaman özünü təbiətdən ayırmır, amma təbiəti dəyişdirməyə, ona tə’sir
göstərməyə başlayır.
2-ci dövr: bu zaman əkinçilik və maldarlıq istehsalın həlledici sahələrinə çevrilir. Qalan
fəaliyyət növləri onlardan asılı vəziyyətə düşür. Bu dövrdən e’tibarən insan təbiətə fəal
müdaxilə etməyə və ona ciddi tə’sir göstərməyə başlayır, amma hələ yenə də ona tabedir, ondan çox asılıdır. Bu dövrdə itehsal tamamilə təbii amillərdən asılıdır. Bu dövrün
sonlarına yaxın insanın təbiətdən ayrılması prosesi onun təbiətə qarşı qoyulması formasını alır.
3-cü dövr: XVIII əsrdə İngiltərədə baş vermiş sənaye inqilabı cəmiyyətlə təbiət arasındakı münasibətlərdə yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu. İnsanla təbiət arasında ziddiyyətlər dərinləşir, insan elmin və texnikanın gücündən geniş istifadə edərək təbiətə dağıdıcı tə’sir göstərməyə başlayır.
4-cü dövr: XX əsrin ortalarından başlayaraq elmin və texnikanın nailiyyətlərinin birləşdirilməsi nəticəsində yaranan elmi–texniki inqilab (ETİ) insan-təbiət münasibətlərindəki ziddiyyətləri daha da dərinləşdirir və böhranlı vəziyyətin yaranmasına səbəb olur. İnsan təbiəti ram edərək onun tam ağasına çevrilməyə başlayır. Lakin bu cəhdlər öz mənfi
nəticələrini verir.
Mədəniyyətin bir sıra xüsusiyyətləri vardır:
1. Mədəniyyət formaca milli, məzmunca beynəlmiləl olmaqla ümumbəşəri xarakter daşıyır. Yə’ni hər bir milli mədəniyyət qazandığı uğurlarla eyni zamanda dünya mədəniyyətini zənginləşdirmiş olur.
2. Mədəniyyətin fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri də onun humanist xarakter daşımasıdır. İnsan mədəniyyət və onun problemlərinin mərkəzində dayanan əsas fiqurdur.
3. Mədəniyyətin digər xüsusiyyəti onun ekspansiv xarakter daşımasıdır. Dünya xalqlarının və millətlərinin tarixi təcrübəsi göstərir ki, milli mədəniyyəti qədim və yüksək olan
xalq başqa bir xalq tərəfindən istilaya mə’ruz qaldıqda onun mədəniyyəti nəinki assimilyasiyaya uğramır, əksinə, əsarət altına alan xalqa hardasa öz mədəniyyətini qəbul etdirir.
4. Mədəniyyətin mühüm xüsusiyyətlərindən biri də onun tarixən keçici xarakter daşımasıdır. Müəyyən insan birliklərinə xas olan mədəniyyət ünsürləri dəyişilməz qalmır, bu və
ya digər obyektiv və subyektiv amillərin tə’siri altında deformasiyaya uğrayır, dəyişilir,
hətta bə’zən yox olur.
218

5. Mədəniyyətin xüsusiyyətlərindən danışarkən, onun varislik cəhətlərinə malik olması
da qeyd olunmalıdır. Hər bir mədəniyyət özündən əvvəl yaranmış mədəniyyət növlərindən bəhrələnir, onun ən yaxşı nümunələrini gələcək nəsillərə çatdırır.
6. Mədəniyyətin xüsusiyyətlərindən bir də onun diskursivliyi və habelə diskret olması,
yə’ni fasiləsiz şəkildə inkişaf etməsi və bu fasiləsizlikdə müəyyən bir fasilə, müəyyən bir
mərhələ olmasıdır. Hal-hazırda mövcud olan və daim dəyişikliyə uğrayan müxtəlif
mədəniyyətlər buna nümunədir.
7. Bütün bunlarla yanaşı, mədəniyyətin sinkretizmini, yə’ni bölünməzliyini, vəhdətini də
qeyd etmək lazımdır. Dünyada bütün mədəniyyətlər əslində eyni bir cəhətə, bir-birinə yaxınlaşmaq və bir-birini zənginləşdirmək xüsusiyyətinə malikdirlər.
8. Nəhayət,ictimai-siyasi fikir tarixində elə nəzəriyyələr də olmuşdur ki, onlar mədəniyyətin mühüm bir xüsusiyyəti kimi, onun sinfi xarakter daşıdığını birinci dərəcəli məsələ kimi irəli sürmüşlər. Məsələn, marksizmə görə, antaqonist siniflərə bölünmüş cəmiyyətlərdə mə’nəvi mədəniyyət öz məzmunu e’tibarilə vahid olmur.
SİVİLİZASİYA VƏ MƏDƏNİYYƏT, ONLARIN QARŞILIQLI
ƏLAQƏSİ
Sosial, siyasi vəətrafdakı təbiətdən daha yaxşı istifadə etməklə daha yaxşı yaşamaq
yolları sivilizasiya adlandırıla bilər, onlar mədəni bir fərd olmaq üçün kifayət deyil.İnsanı
yalnız intellektinin vəşüurunun daha dərin səviyyəsində «mədəni» adlandırmaq olar.Bu
baxımdan, daha dərin bir mənada mədəniyyət insan ruhuna nüfuz etmış olsaydı, müasir
dünya çoxlu sayda kiçik müharibələrdən əlavə, daha iki dünya müharibəsinə şahidlik
etməzdi. Lakin təkzibolunmaz budur ki, “ çoxsaylı tədqiqatçıların bu fikri ilə razılaşmaq
lazımdır ki, mədəniyyət sırf sosial hadisə olub, insanların həyat fəaliyyəti ilə əlaqədardır.
Qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyətdə mədəni və sosiallığın birliyi yalnız onun aşağı
pilləsində mövcud olmuşdur.” [3]
Sivilizasiya–latın dilindəki «sivilis» sözündən olub «vətəndaş», «mülki» mə’nalarını
ifadə edir. Sivilizasiya mədəniyyətin sinonimi kimi işlədilir. Marksist ədəbiyyatdaisəəsasən maddi mədəniyyət kimi nəzərdən keçirilir. Burada sivilizasiya bəşəriyyətin
inkişafında ibtidai cəmiyyətdən sonrakı dövrü göstərmək üçün işlədilir. «Sivilizasiya»
anlayışı XVIII əsrdə meydana gəlib, ilk anlar «mədəniyyət» məfhumunu ifadə edirdi.
XIX əsrdə isə sivilizasiya deyərkən kapitalizmi başa düşürdülər. Lakin bu, o zaman sivilizasiyanın yeganə anlayışı deyildi. Qərb alimlərindən bir çoxu sivilizasiyanın qlobal xarakterini inkar edərək, onun məhdud milli, regional cəhətlərini şişirtmişlər. O.Şpenqler
isə mədəniyyəti sivilizasiyaya qarşı qoyaraq ikincini cəmiyyətin inkişafında son mərhələ
sayırdı. Bə’zən də üstüörtülü şəkildə olsa da, mədəniyyət tamam inkar edilirdi. Nitsşeyə
görə isə hər hansı bir mədəniyyət son anda bəşər cəmiyyətini dağıtmağa doğru aparır.
İngilis alimi Ç. Sin tərəfindən əsası qoyulmuş «iki mədəniyyət» konsepsiyasına görə
müasir kapitalizm cəmiyyətində şəxsiyyətin özgələşməsi prosesi mədəniyyətin müxtəlif
nihilist formalarını meydana gətirdiyindən adamlar onu cəfəngiyyat adlandırıb rədd edirlər. Hər bir millət öz həyatında doğuluş, inkişaf və qocalmadan ibarət olan eyni
mərhələləri keçirlər.
Mədəniyyətin üç əsas tərkib hissəsi vardır. Onlardan biri ictimai şüurda, ikincisi insanların fəaliyyət və davranışlarında, üçüncüsü isə onların fəaliyyətinin maddi və mə’nəvi
nəticələrində mövcuddur.Mədəniyyətin tarixi insan cəmiyyətinin tarixi qədər qədimdir.
Sözün həqiqi mənasında mədəniyyətsiz xalqlar yoxdur və olmamışdır. Hər bir xalq
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özünəməxsus mədəniyyətə malik olur. Müasir qərb kulturologiyasında xalqları «təbii»
(yəni sivilizasiyanın toxunmadığı, başqa sözlə desək, poza bilmədiyi) və «mədəni»
hissələrə bölünməsi qəbul olunmuşdur. Bundan başqa, müasir qərb mədəniyyətşünaslığında «az mədəniyyətli xalqlar» terminindən də geniş istifadə olunur. Belə bölgü çox zaman irqçilik və şovinizm mövqelərindən edilir və müəyyən siyasi məqsədlər güdür.
Şərq və Qərb sivilizasiyaları min illər boyu bir-birini zənginləşdirmişdi. Vaxtilə Kant
deyirdi ki, insan əqlini maraqlandıran məsələlər nə bir əsrin, nə də bir millətin həll edə
biləcəyi məsələlər deyil, onlar bəşəriyyətin vəzifəsidir. C. Nehru isə özünün «Dünya tarixinə nəzər» kitabında yazır ki, dünya sivilizasiyasının inkişafında Asiyanın rolunu danmaq ən azı insafsızlıqdır. Çünki Avropa millətlərinin çoxu öz mənşələrini Asiya xalqlarından götürmüş, onların hesabına mədəniləşmişlər. Orta Əsrlərdə İslam Şərqində
mədəniyyətin Avropaya nisbətən irəlidə olması və ona güclü tə’sir göstərməsi faktı bir
sıra Avropa mütəfəkkirlərinin, o cümlədən S.Simonun, Y.Fixtenin, Ş.Monteskyenin,
T.Kampanellanın, K. Marksın və F.Engelsin ayrı-ayrı əsərlərində də göstərilmişdir.
Sivilizasiyanın tarixi təsnifatını verərkən qeyd etmək olar ki, onun: a) lokal; b) regional;
v) ümumdünya kimi tarixi tipləri vardır.
Mədəniyyətlə əlaqədar cəmiyyətin inkişafının hər bir mərhələsi üçün zəruri olan
universal xarakteristikalar «sivilizasiya» istilahı ilə ifadə olunur. Mədəniyyətlə sivilizasiyanın qarşılıqlı əlaqələrindən danışarkən demək olar ki, mədəniyyət cəmiyyətin toplamış
olduğu təcrübənin, onun qorunmasının və nəsillərə ötürülməsinin proqramıdır. Bu baxımdan sivilizasiya cəmiyyətin tarixi inkişafında fasilədirsə, mədəniyyət fasiləsizlikdir.Sivilizasiya tərəqqinin ali nümunələrinə uyğun səviyyə və nəticələrini göstərirsə,
mədəniyyət daha çox bu nailiyyətlərin mənimsənilməsi mexanizmini, üsul və metodlarını ifadə edir.
Bir çox tədqiqatçılar mədəniyyətlə sivilizasiyanı eyniləşdirməyə, digərləri isə əksinə,
onları qarşı-qarşıya qoymağa çalışırlar. Bu ikincilər mədəniyyət deyərkən mə’nəvi
mədəniyyəti, sivilizasiya deyərkən isə maddi mədəniyyəti nəzərdə tuturlar. Əslində isə
mədəniyyət və sivilizasiya biri-digərinə nə qədər yaxın anlayışlar olsalar da, onları
fərqləndirən cəhətlər də vardır.
Əvvəla, onu demək lazımdır ki, mədəniyyət daha geniş anlayış olub sivilizasiyanı
da özündə birləşdirir; ikincisi, sivilizasiya məfhumu çox zaman cəmiyyətin müəyyən
bir tarixi inkişaf pil-lələrinə aid edilir; üçüncüsü, «milli sivilizasiya» anlayışı millilikdən
daha çox regional sahələri, bir neçə dövlətin sərhədləri daxilində olan ərazilərdəki
mədəniyyətin səviyyəsini göstərdiyi halda, milli mədəniyyət hər bir millətə xas olan xarakterik xüsusiyyətləri əks etdirir; dördüncüsü, müəyyən bir sivilizasiya daha tez parlayıb
sönə bildiyi halda, mədəniyyət nisbətən sabit və uzunömürlü olur, çox yaşayır və sonrakı
nəsillər tərəfindən daha tez qavranılır; beşincisi, mədəniyyətin bir neçə qolu, növü, şaxəsi
olduğu halda, sivilizasiyada bunu müşahidə etmək mümkün deyildir. Məsələn, yuxarıda
qeyd edilən siyasi mədəniyyət, məişət mədəniyyəti, nitq mədəniyyəti, davranış
mədəniyyəti və s. Bu kimi anlayışlar olduğu halda, siyasi sivilizasiya, məişət sivilizasiyası, nitq sivilizasiyası, davranış sivilizasiyası və s. ifadələri işlətmək mümkün deyil.
NƏTİCƏ
Mədəniyyət və sivilizasiyanın yuxarıda adları çəkilən bu fərqli cəhətləri ilə yanaşı, bir
sıra oxşar və hətta eyniyyət təşkil edən tərəfləri də vardır. Məhz bu xüsusiyyətlər onları
birlikdə öyrənməyi tələb edir.
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Mədəniyyət, eləcə də sivilizasiya eyni və yaxud bir-birinə yaxın olan funksiyaları yerinə yetirirlər:
1. Qnoseoloji funksiya, yəni dərketmə, idrak funksiyası;
2. Tarixi varislik, sosial təcrübənin sonrakı nəsillərə ötürülməsi funksiyası. Buna fəlsəfi
ədəbiyyatda bəzən informasiya funksiyası da deyilir;
3. Kommunikativ ünsiyyət funksiyası;
4. İdeoloji funksiya;
5. Tənzimləyici, normativ funksiya;
6. Humanist funksiya;
Mədəniyyət və sivilizasiya həm ümumbəşəri, həm də milli və regional formalarda
olur; daha doğrusu, milli formalarda yaranan mədəniyyət və onun nəticələri son anda
bütün bəşəriyyətə məxsus olur.
Sivilizasiya və mədəniyyətin tarixi inkişaf formaları cəmiyyətin tarixi inkişaf
mərhələlərinə əsasən uyğun gəlir.
Müasir dünyada baş verən köklü iqtisadi-mədəni, sosial-siyasi dəyişikliklər Şərqdəki
sivilizasiya mərkəzlərinin çiçəklənməsinə səbəb olmuşdur. Bu, özlərini köhnə sivilizasiya mərkəzlərinin nümayəndələri hesab edən Avropa mərkəzçilərini razı salmadığından
onlar Şərq xalqlarını, onların yaratdıqları zəngin milli mədəniyyət nümunələrini inkar
etməyə və saxtalaşdırmağa çalışır, mədəniyyət tarixində bu xalqların, xüsusən İslam
Şərqi xalqlarının və eləcə də azərbaycanlıların dünya mədəniyyətinin inkişafındakı rolunu kiçiltməyə və qaralamağa çalışırlar. Özlərinə «avropasentirizm evində» rahat yer
düzəltməyə cəhd edən erməni ideoloqları da elə ilk illərdən başlayaraq, bu axına qoşulmuş, Azərbaycan xalqının mədəniyyət və sivilizasiya tarixini inkar etmək işinə girişmişlər. Mədəniyyət və sivilizasiya sahəsində Şərq-Qərb və yaxud Qərb-Şərq problemini
islam-xristian və ya xristian-islam qarşıdurması səviyyəsinə qaldırmağa çalışan belə
ideoloqlar Qərb üçün İslam xalqlarının və onların mədəniyyətlərinin timsalında «düşmən
obrazı» axtarışlarını davam etdirir, hətta bəzi hallarda ona nail də olurlar.
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SİVİLİZASİYA ANLAYIŞI VƏ ONUN MAHİYYƏTİ
Xülasə: Müəllif sivilizasiyanı yeni yaranan əmək bölgüsü və bunun əsasında
formalaşan əmtəə bölgüsü və bu əsas üzərində formalaşan xüsusi mülkiyyətə
əsaslanan cəmiyyətin yaranmasıdır. Qeyd edilir ki, sivilizasiyanın formalaşmasını
bəşəriyyətin “qızıl əsri” kimi də xarakterizə edənlər vardır. Bu anlayışların dəqiq
elmi-nəzəri təsnifatının verilməsi, onların müxtəlif çalarlarının araşdırılması bəşər
tarixinin müxtəlif inkişaf pillələri, bu pillələrin inkişaf mexanizmi və bütövlükdə
tarixi proses haqqında düzgün təsəvvürlər formalaşdırmaqla yanaşı, həm də elminəzəri qənaətlər olmaqla mühüm idraki və praktiki əhəmiyyət kəsb edirlər.
Açar sözlər: Milli, ümumbəşəri, sivilizasiya, mədəniyyət, tərəqqi.

Mədəniyyətlə bağlı olan anlayışlardan biri də “sivilizasiya”dır. Bu termin
latın dilindəki “sivilis” sözündən götürülərək “vətəndaş”, “mülk”, “dövlət”
mənalarını ifadə edir. Dilimizdə bu termini çox vaxt “inkişaf”, “tərəqqi”
mənalarında işlədirik. Əlbəttə, “sivilizasiya” anlayışı özünün ilkin mənasında məhz
bu məzmunu, yəni “tərəqqi”ni ifadə edir. Çox zaman bizə elə gəlir ki, “tərəqqi”
yalnız müasiri olduğumuz bu günə aiddir. Amma əslində tarix boyu mədəniyyət və
sivilizasiya anlayışları bir-birinə bağlı olmuşdur. Məsələn, qədim sivilizasiyalar
haqqında şahidlik edən abidələr bunun bir daha canlı nümunəsidir. Bəzən isə,
sivilizasiyanın modern texnikası ilə bağlılığına güvənilir.
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Əslində sivilizasiya, ilk növbədə insanların şüurunda, beynində olmalıdır.
Məhz bu xüsusiyyətinə görə görkəmli filosof İ.Kant qeyd edirdi ki, sivilizasiya
insanın öz həyatı və davranışını nizama salandan sonra başlayır. Sivilizasiya
inkişafin ən yüksək mərhələsi, eyni zamanda süqutun başlanğıcıdır. Bunu sübut
etmək üçün tarixi mərhələlərin bir-birini əvəz edərək süqutlarının nümunəsi
kifayətdir. Belə ki, onların süqutuna səbəb bu mərhələlərin özünəxas ən yüksək
inkişafı, xüsusilə, təsərrüfatın tərəqqisi idi.
Tarixi inkişaf prosesinə uyğun olaraq sivilizasiyaların da formaları
mövcuddur: quldarlıq, feodalizm, kapitalizm və s. İnkişafın bu tarixi dövrlərində
sivilizasiya ilə mədəniyyət eyni addımlamış və vəhdət təşkil edərək bir-birini
tamamlamışdır. Sivilizasiya mədəniyyətin zəruri taleyidir. Görkəmli alman filosofu
və kulturoloqu O. Şpenqlerə görə mədəniyyət potensialın açılması, imkanların
gerçəkləşməsidirsə, sivilizasiya mədəni varlığın böhranı və sonudur. Yaxud,
“Sivilizasiya mədəniyyətin qocalığıdır”. Əgər bu ifadənin dərindən təhlilinə diqqət
yetirsək məntiqi bir cavab əldə edərək, insan müdrükliyə qocalıqda çatdığı kimi,
mədəniyyət də sivilizasiyaya sonda çatır. Görkəmli rus kulturoloqu N.A.Berdyayev
isə yazır ki, hər bir
mədəniyyətin sivilizasiyaya çatması labüddür. Bu
mədəniyyətin taleyidir. O, ölümlə nəticələnir. Bəs mədəniyyət sivilizasiyadan nə
ilə fərqlənir? Görkəmli kulturoloqun fkrincə mədəniyyət öz əsasına görə dini,
sivilizasiya isə dini deyildir. Mədəniyyətin kökü dini inamdan ayindən gəlirsə,
sivilizasiyada dünyəvi, bəşəri güc daha mühüm amildir.
Mədəniyyət milli, sivilizasiya isə beynəlmiləldir. “Sivilizasiya bəşəri bir
şəhərdir”. Sivilizasiya haqqında fikirlərə L.Morqanın əsərlərində də rast gəlirik. O,
bəşəriyyəti üç əsas mərhələyə bölməklə tarixi inkişafın sonuncu, üçüncü
mərhələsini “barbarlıq”, vəhşilikdən sonrakı tərəqqi kimi adlandırır ki, bu da
sivilizasiyadır. Mədəniyyət və sivilizasiya anlayışlarını müxtəlif aspektlərdən
tədqiq edənlərin hamısını bir nöqteyi-nəzər birləşdirir ki, bu da bir neçə məqam ilə
izah edilir. Bunlar ilk növbədə aşağıdakılardır: birincisi “mədəniyyət” anlayışı
“sivilizasiya” anlayışına nisbətən daha genişdir. Belə ki, “mədəniyyət” anlayışı
həm bir tayfa və ya birliyə, həm də miqyası olduqca geniş əraziyə aid ola bilər.
Məsələn, “Azərbaycanlıların mədəniyyəti” və ya “Avropa mədəniyyəti” və s;
ikincisi, “mədəniyyət” özündə elmi-texniki tərəqqi ilə yanaşı, nəsillərdən ötürülən
mənəvi-humanist varisliyi də əhatə edir, “sivilizasiya” da isə maddi-istehsal
üstünlüyü daha qabarıq şəkildə özünü biruzə verir; üçüncüsü, “mədəniyyət” irqi və
insan qruplarının milli- etnik xüsusiyyətləri ilə izah edilirsə, “sivilizasiya” daha
ümuminsani, qlobal miqyası özündə əks etdirir; və nəhayət, dördüncüsü,
“mədəniyyət” anlayışı dini başlanğıca malikdirsə, “sivilizasiya” da bunlar labüd
deyildir. Bütün bu deyilənlərdən belə bir qısa nəticə əldə etmək olar ki,
mədəniyyətin kökündə daha çox mənəvi əsaslar, ideyalar durursa, “sivilizasiya”nın
kökündə maddi amillər üstünlük təşkil edir. İnsanlar mənən sivilizasiyaya
çatmalıdırlar ki, maddi də onu həyata keçirə bilsinlər.
Mədəniyyətin müxtəlif sahələrində, məs. incəsənətdə-musiqi, boyakarlıq,
heykəltaraşlıq və digər növlərdə modern cizgilərin meydana gəlməsi texniki tərəqqi
ilə incəsənətin qaynayıb qarışmasına dəlalət edir. Xüsusilə rəssamlıqda meydana
gələn yeni-XX əsrin özünəxas xüsusiyyətlərini əks etdirən cərəyanlar (surrealism,
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modernism, kubizm) sanki inqilab etmişlər. Bunun özü mədəniyyətdə
sivilizasiyadır. Ancaq qəribəsi budur ki, mütəfəkkirlərin bir qismi müasir
dövrümüzdə “mədəniyyətdə sivilizasiya” anlayışına müxtəlif aspektdən yanaşırlar.
Onların bir qismi sivilizasiyanın bu günümüzə, digərləri isə, keçmişə aid olduğunu
qeyd edirlər. Artıq yaşadığımız XXI əsrdə keçmiş əsrin mədəniyyəti və
sivilizasiyası haqqında daha aydın təhlil vermək asan olacaqdır.
Mədəniyyət-cəmiyyətin bütün tarixi boyu əldə etdiyi maddi və mənəvi
sərvətlərin məcmusudur, həmçinin onların yaradılması qabiliyyəti və bəşəriyyətin
tərəqqisi üçün onlardan istifadə etmək və onların nəsildən-nəsilə vermək
bacarığıdır. Mədəniyyət insanın sirli-sehirli dünyasıdır. Onun özünü dərk etməsi və
şəxsiyyətin mövcudluq üsuludur.
“Sivilizasiya” latınca sivilis sözündəndir, “vətəndaşlıq”, “dövləti”
mənalarını verir, cəmiyyətdə əldə edilmiş maddi və mənəvi nailiyyətləri,
cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı uğurları bildirir. Təsadüfi deyildir ki, bir sıra
tədqiqatçılar cəmiyyətin ümumdünya tarixi inkişaf prosesini bildirmək üçün
“sivilizasiya” anlayışını işlətmişlər. “Ailənin, xüsusi mülkiyyətin və dövləti
mənşəyi” adlı əsərində F.Engels Morqanla birlikdə bəşər tarixinin vəhşilik,
barbarlıq və sivilizasiya dövrlərindən ibarət olduğunu qeyd etmişdir.
Ümumiyyətlə, son dövrlərdə sivilizasiya problem ön plana çıxmışdır.
Bununda bir sıra səbəbləri vardır. Birincisi, müasir dünyada elmi-texniki inqilabın
genişlənməsi Qərbin və Şərqin bütün ölkələrində istehsal texniki vasitələrinin və
üsullarının inkişafına kömək etmişdir. İkincisi, keçmiş SSRİ-də sosializm
quruculuğuna yeni baxış, kapitalist inkişafına istiqamət götürülməsi iki əsas ŞərqQərb sivilizasiyası haqqında mübahisənin güclənməsinə səbəb olmuşdur. Belə bir
dilemma yarandı: Bəşər sivilizasiyası birdir yoxsa bir neçədir? Bəşəri inkişafın
yolları içərisində formasyon, yaxud sivilizasiya arasında fərq vardır. Bu fərqi hələ
İ.Kant göstərmişdir. Kanta görə, insan öz həyatı və davranış qaydalarını
müəyyənləşdirdikdən sonra sivilizasiya başlanır. Sivilizaiyalı adam heç vaxt
başqasına pislik etməyən adamdır. O, mədəni və nəzakətlidir, diqqətli və mehribandır. Kant mədəniyyəti mənəvi qəti imperative ilə əlaqələndirir. Qəti imperativ
praktiki qüvvəyə malikdir və əqlə uyğun olaraq insan əməlini hamı tərəfindən
qəbul edilmiş normalara uyğun məcraya istiqamətləndirir.
Sivilizasiya dedikdə, bir tərəfdən, cəmiyyətin və mədəniyyətin inkişaf
səviyyəsi, digər tərəfdən isə mədəni dəyərlərin (maddivə mənəvi) mənimsənilməsi
səviyyəsi nəzərdı tutulur ki, bu da bütün ictimai həyatı və onun spesifikasını
göstərir. Şübhəsiz, müəyyən sivilizasiyadan söhbət gedərkən, sivilizasiya ən çox
mədəniyyətlə eyniləşdirilir. E. Taylor öz tədqiqatlarında belə yazmışdır:
“Mədəniyyət və yaxud sivilizasiya”. Lakin o, eyni zamanda bəzi fərqləri də
göstərə bilmişdir. Sivilizasiya-nın ikinci əlaməti –mədəniyyətin mənimsənilməsi
üsulu-ədəbiyyatda çox az işlənmişdir. Praktika sübut edir ki, bu əlamət olduqca
vacibdir. Çünki, bəşər tarixi bir daha göstərir ki, mədəniyyətin mənimdənilməsi
üsulu necədirsə, sivilizasiya da elədir. Məsələn, təsadüfi deyildir ki, biz Qərb və
Şərq sivilizasiyasını bir-birindən fərqləndiririk.
İnkvizisiya məhz xristianlığın törəməsidir. Şərqdə din elmə aşkar şəkildə
mane olmadığından, onlar hələ də birlikdə addımlayır. Məhz islam dininin elmə
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qarşı loyallığı, liberallığı, dözümlülüyü elmin uzun əsrlər boyu dinin təsiri
dairəsində qalmasına imkan yaratmışdır.
Müasir dövrdə sivilizasiyanın daha utopik mənzərəsini yaratmaq üçün son
zamanlar ciddi səylər göstərilməkdədir. Bu məsələdə dünyada futuroloji baxışları
ilə seçilən Ayzek Əzimov daha irəli gedərək yazır: “2000-ci illərin qulluqçuları
yeni həyat tərzi üçün lazım olan bütün zəruri olan vasitələrə malik olmaq üçün ola
bilsin ki, maaşlarının yarısından məhrum olunsunlar”. O yeni sivilizasiyanın daha
çox sosial yönümlü və insan mənafeyini güdən, onun şəxsiyyətini yüksəklərə
qaldıran sosial sistem olacağına inandığını bəyan edirdi. Bu fikirlər bəzi Qərb
filosoflarının sosial dövlət anlayışı ilə eyniyyət təşkil edir.
Müasir elmi-texniki inqilabın sivilizasiyaya təsiri özünü daha çox onda
göstərir ki, əsası “sənaye inqilabları” deyilən və istehsal prosesində insan əməyinin
ilk dəfə olaraq maşın və mexaniki ünsürlərlə yüngülləşdirilməsi ilə başlanan
sivilizasiyanın bir mərhələsi öz yerini elmin və məhsuldar qüvvələrin misilsiz
nailiyyətləri ilə səciyyələnən yeni sivilizasiyaya- “postindustrial sivilizasiyaya”
verir.
Sivilizasiya nəzəriyyəsinin ilk klassiklərindən biri kimi, “Rusiya və
Avropa” əsərinin müəllifi N.Y.Danilyeviskinin adını xüsusi qeyd etmək lazımdır.
O, adı çəkilən əsərində həm Rusiya-Avropa münasibətlərini geniş tədqiq etmiş,
həm də burada “milli sivilizasiya” ideyasını irəli sürərək “Polisentrizm”, yəni
sivilizasiyaların bir mərkəzdə, məsələn təkcə Avropada deyil, dünyanın daha çox
mərkəzlərində yaranması ideyasını əsaslandırmağa çalışdı. Onun sivilizasiyayaların
yaranması və inkişafına dair fikri də kifayət qədər maraqlıdır. O, sivilizasiyanın
inkişafını çaylar, dənizlər və okeanlar dövrünə ayırmaqla lokal sivilizasiyaların
rolunu da ayrıca olaraq izah etməyə cəhd etmişdir.
Sivilizasiyanın mənşəyini araşdırarkən Qərb tədqiqatçılarının bir çoxu A.
Toynbinin mövqeyində dayanır və aşağıdakı əlamətləri ön plana çəkirlər: 1)
nisbətən inkişaf etmiş əkinçilik və sənətkarlığın ondan ayrılması, 2) sinifli
cəmiyyət, 3) dövlət, 4) şəhərlər, 5) monumental tikililər, 6) yüksək inkişaf etmiş
incəsənət, 7) yazı mədəniyyəti, 8) nisbətən inkişaf etmiş din və ideologiya birliyi.
Sivilizasiyanın mənşəyini araşdırarkən 2 mühüm cəhətə diqqət yetirmək
lazımdır:
Birincisi, sivilizasiya birdən-birə deyil, köhnə, apxaik cəmiyyətin öz
iqtisadi, siyasi, sosial, və mədəni inkişafı sahəsində müəyyən mərhələyə çatması
sayəsində mümkün olmuşdur. Burada məhsuldar qüvvələrin, cəmiyyətin zehniintellektual inkişafı faktı ön plana çəkilməlidir.
İkincisi, sivilizasiya sosial çevriliş nəticəsində yaranmışdır. Bu o deməkdir
ki, sivilizasiya cəmiyyətlə insan arasında əlaqələri, münasibətləri nizama salan yeni
sosial prinsiplərin bərqərar olması ilə səciyyələnir.
Bir çox tədqiqatçılar sivilizasiya anlayışında mədəniyyətin rolunu
azaltmadan insanın özünün mənəvi-əxlaqi inkişafını, onun bir şəxsiyyət kimi
formalaşması və inkişafını ön plana çəkir. Çünki, sivilizasiyanın inkişaf səviyyəsi,
cəmiyyətin özünün sivilizasiyalılıq dərəcəsi heç də bu cəmiyyətdə istehsal olunan
maddi məhsulların kəmiyyət və keyfiyyəti ilə deyil, birinci növbədə insanın
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səviyyəsi ilə, onun öz mahiyyətini, öz həyat qüvvələrini realizə etməsi səviyyəsi ilə
ölçülür.
Yalnız o cəmiyyət yüksək sivilizasiyalı cəmiyyət adlanmağa layiqdir ki,
burada şəxsiyyətin mənəvi, intellektual və əxlaqi zənginliyi üçün hərtərəfli şərait
yaranır, insan təbiəti, təlabatı və qabiliyyəti daima ülvülik istiqamətində dəyişi,
inkişaf edir və təkmilləşir. Bu həm də cəmiyyətdə iqtisadi, ictimai-siyasi və mənəvi
münasibətlərin yetkinlik səviyyəsinin, cəmiyyətin insan üçün nə dərəcədə insani
olmasının ölçüsüdür. Mədəniyyətin ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla sivilizasiyanın
ən yüksək məqsədi məhz insanın əqli, əxlaqi, estetik potensialını daim artırmaqdan
ibarətdir.
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Xülasə: Məqalə İslamın doğuşuyla başlayan, bütün İslam dövlətlərində
xətt sənətiylə yanaşı tətbiq olunan və inkişaf edən təzhib sənəti və onun növləri
haqqındadır. Burada naxışların, motivlərin, fiqurların, kompozisiyaların, üslub və
üslublaşdırmaların təzhib sənətinin əsas amilləri olduğu vurğulanır. Məqalədə
həndəsi naxışların kvadrat, düzbucaqlı, üçbucaq, dairə, poliqon, paxlava və ulduz
kimi formaların birləşməsiylə əmələ gəldiyi və kainatın sonsuzluğuna işarət edən
motivlər olaraq istifadə olunduğundan, habelə geniş dini-fəlsəfi anlam daşıyan
çərxi-fələk naxışlardan danışılır.
Açar sözlər: Təzhib, İslam, naxış, həndəsi, nizam, ornament.
Təzhib sənəti, bütün İslam dövlətlərində xətt sənətiylə yanaşı tətbiq
olunmuş və inkişaf etmişdir. Quran və elmi kitabların hər növündə təzhib
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nümunələrinə rast gəlinir. İslamın ilk üç əsrində təzhib Quranın surə sonlarına
həndəsi naxışların, ornamentlərin işlənməsi ilə məhdudlaşırdı.
Qurani-Kərimin təzyinatında istifadə edilən motivlər və rənglər ilahi
varlığın funksiyasına xidmət edir. Bu müqəddəs xidmət vəhyin gücünün bir işarəti
olaraq, sonsuzluğun əsrarəngizliyindən sonlu olmağa doğru aparmaq kimi
dəyərləndirilə bilər. Sonsuzluq və mükəmməllik axtarışını simvolizə edən dini
kitab təzyinatında bölgələr arasındakı səthi fərqliliklərə baxmayaraq bəzi əsas
simvollar istifadə edilmişdir. Məsələn, təzhibli bəzəmələrdə çox istifadə olunan
kvadrat və düzbucaqlı yer üzünü, yarım dairələr və üçbucaqlar göy üzünü işarət
edir. Eyni motivlərin davamlı şəkildə təkrarı dünya və kainatdakı ritmi ifadə edir.
Tək səhifə üzərindəki bəzəmə mikrokosmosu, cüt səhifə üzərindəki bəzəmə
kainatın nizamını və mikrokosmosun bu harmoniyaya qoşulmasını təmsil edir.
Bunlar İslam dininin gözəllik doktrini ilə yaxından əlaqəlidir. Bütün səhifə
bəzəmələrində tətbiq olunan həndəsi elementlərin nizamı və tarazlığı ilə
mükəmməllik qorunmağa çalışmış, onun ətrafını əhatələyən poliqonal formlarla
gözə görünmədən, amma güclü bir şəkildə sonsuzluq təsiri verilmişdir. Rənglərlə
bu təsir artırılmağa çalışılmışdır. Qızıl əsas faktor olaraq günəşi simvolizə edərkən,
işığın rəngi olan sarı da, ziya simvolu olaraq istifadə edilmişdir. Qızıldan sonra
təzhibdə ən geniş yeri alan mavi isə sonsuzluğun rəngi olaraq göy üzünü ifadə edir
[6, 74-75; 4, 11].
Təzhibdə, bəzəmə sənətində naxış, motiv, fiqur, kompozisiya, üslub və
üslublaşdırma əsas amillərdir.
Naxış əvvəllər boyalı şəkillərə, miniatürlərə verilən ad idi. Əlyazma
kitablara rəngli olaraq çəkilən şəkillərə miniatür və ya xırda naxış, naxış vuranlara
da nəqqaş deyilirdi. Buna təsvir və şəbih yazmaq da deyilirdi. Naxış vuranlar
nəqqaşla yanaşı, musəvvir, şəbihnüvis adlarını da alırdılar.
Təzyini sənətlərin bütün sahələrində olduğu kimi təzhib sənətində də naxış
bəzəmək məqsədi ilə görülən dizaynın cizgilərlə ifadəsidir. Sənətkarın xəyal
gücünün sərhədlərini və çata biləcəyi zənginliyi, sahib olduğu zövqü, onun ədəb və
dünyagörüşünü göstərir, əsərin sənət dəyərini müəyyən edir.
Naxışın icrasındakı hünər sənət sahiblərinə aiddir. Naxış işlənəcək yerinə
uyğun dizayn edilməlidir. Çünki, naxışın mükəmməl olması, onu meydana gətirən
hər bir elementlə birlikdə yerinə uyğun olması ilə mümkündür. Təzyini sənətlərdə
istifadə edilən naxışlar, quruluş formaları baxımından pano (lövhə) xüsusiyyəti
daşıyan naxışlar, ulama (Səhifə kənarlarında, yazıların ətrafında bir-birinə
bağlanaraq davam edən motivlərdən meydana gələn bəzəmə tərzi) və həndəsi
naxışlar deyilən üç qrupda cəmlənirlər. Pano (lövhə) xüsusiiyəti daşıyan naxışlar
sərhədi müəyyən edilmiş bir sahə içərisində başlayır və bitir. Bu naxış tipinin
quruluş formasına görə qeyri-simmetrik (sərbəst), simmetrik, dönmə hərəkəti
göstərən naxışlar (çərxi-fələk) olmaq üzrə növləri vardır. Əlyazma kitabların
zəhriyyə, sərlövhə, surə başı, fəsil başı təzhiblərində əksər hallarda simmetrik
lövhə naxışlarına üstünlük verilmişdir. Dizaynındakı nəhayətsiz genişləmə
xüsusiyyəti kainatın sonsuzluğu içində sənətin və sənətkar təxəyyülünün
böyüklüyünü xatırladan səhifə kənarı naxışların əlyazmaçılıqdakı ən gözəl
nümünələri kitab qabı və zəhriyyə səhifəsi, kürsü təzhibində rast gəlinir.
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XII-XIV əsrlərdə bütün İslam ölkələrinin kitab sənətində və digər
bəzəmələrdə hökm sürən həndəsi naxışlar dövrünün simvolu halına qəlmişdir. Bu
əsrlərdə həndəsi nizamla cizilən naxışlardan biri olan “zəncirək”dən çox istifadə
edilmişdir [3, 62].
Həndəsi naxışlar kvadrat, düzbucaqlı, üçbucaq, dairə, poliqon, paxlava və
ulduz kimi formaların birləşməsiylə əmələ gələn və kainatın sonsuzluğuna işarət
edən motivlər olaraq istifadə olunmuşlar. Sərhədlərinin başlanğıc və bitiş nöqtələri
müəyyən olmayıb, bəzən bitkisəl və rumi motivləri ilə birlikdə işlənirdilər. Bu cür
bəzəmələrdə yenə də həndəsi formalar kompozisiyanın önəmli elementləri olaraq
görülür [4, 20].
Simmetrik və həndəsi əsasa söykənən kompozisiyaların oyandırdığı təsir,
nizam istəyi və monumental anlayışlara olan maraqdır [7, 178-179].
Düşünmək olar ki, naxışlardakı bu nizam Tanrının varlığı ilə əlaqəli
dəlillərdən olan nizam və qayə dəlilinə əsaslanır. Bu dəlilin formalaşdığı əsas
mərtəbələri nəzərdən keçirdikdə həqiqətə nə qədər yaxın olduğumuz ortaya
çıxacaqdır.
Aləmdə varlıqlarına şahid olduğumuz hər şeydə bir nizam görürük. Yaxud
ən azından bir nizamın varlığını göstərən bir sıra izlərə rast gəlirik. Və nizamın
nizamsızlığa qələbə çaldığına inanırıq [1, 60 ].
Eva Baer isə “İslam ornamenti” əsərində qeyd edir ki, “həndəsi naxışlar
İslam incəsənətinin həndəsə ilə vəhdətini yaradan həndəsi formalardan ən dahi
detallara qədər inkişaf etməsindən yaranmışdır. Digər mədəniyyətlərdə olduğu
kimi, İslamda da iki məqsədə xidmət edən həndəsi naxışlar mövcuddur. Onlardan
biri sərhəd çərçivəsində məhdudlaşan qapalı dizayn yaratmaqdır. Bunun ilk
növbədə dekorativ məqsədi var və burada təkrar naxışlara yol verilmir. Digər
məqsəd isə, açıq dizayn yaratmaqdır. Bu bir-birinə bağlanan geometrik motivlərə
əsaslanır, həm arxa fon, həm də əsas ornament kimi çıxış edən belə dizaynda
təkrarlara yol verilir. Təcrübədə hər iki naxış forması istifadə edilir” [2, 40-41].
Həndəsi ornamentlərə bütün mədəniyyətlərdə rast gəlmək mümkündür. Bu
ornamentlər bütün insanlar üçün məna və əhəmiyyət kəsb etmişlər. Bəzi alimlərə
görə həndəsi bəzəmələr, həndəsi ornamentlər dekorasiyanın ən qədim və təməl
ünsürləri hesab edilir.
Çərxi-fələk naxışlar
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, pano (lövhə) xüsusiyyəti daşıyan naxışların
quruluş formasına görə üç növü vardır ki, onlardan biri geniş dini-fəlsəfi anlamda
icra edilən çərxi-fələkdir.
Çarx (çərx), əski ədəbiyatta geniş bir məna çərçivəsində və həmçinin
müxtəlif tərkiblərlə istifadə edilən kəlimədir.
Yerinə və istifadəsinə görə dar mənada göy, göy gübbəsi, səma, fələk və
çarxdan başlayıb geniş və məcazi çərçivədə dəhr, dünya, dövran, aləm, taleh, bəxt,
qəzavü-qədər, hətta əcəl mənalarını ehtiva edir. Çarx yüksəklik, genişlik,
sonsuzluq, aydınlıq, parlaqlıq kimi anlamlar da daşıyır. “Çərxi fələk” kəliməsi qatqat dairə şəklində olan, yanarkən öz ətrafında çarx kimi dönərək atəş püskürən
fişəngi və ya xanıməli (doqquzdon) kimi bir çiçəyi ifadə edir [5, 229]. Həmçinin
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bu kəlimə məcazi olaraq tale, bəxt mənasında da işlənilir. Amma təzyinatda təbii
ki, kainatın yaradılışını və sonzuzluğu ifadə etdiyini düşünmək daha doğru olar.
İslam sənətində həndəsi təzyinatın inkişafı bu sənətin doğulub yayıldığı
sahələrdə varisi olduğu sivilizasiyaların izləri və İslam həndəsə elminin inkişafı ilə
bağlıdır. Həndəsi bəzəmə İslam mədəniyyətinin hakim olduğu bütün sahələrdə,
demək olar ki, bütün sənət növlərində, fərqli materiallar üzərində tətbiq edilmişdir.
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Сабина Нейматзаде
Геометрические и образные орнаменты в искусстве тазхиб
Резюме
В статье рассматриваются искусство тазхиб и его типы, помимо
искусства каллиграфии, начавшиеся с рождением ислама, во всех исламских
странах. Подчеркивается, что здесь основные факторы в искусстве тазхиб
(живописи) это узоры, мотивы, фигуры, композиции, методы и стили. В
статье рассматриваются геометрические узоры как мотивы квадрата,
прямоугольника, треугольника, круга, многоугольника, пахлава (ромб) и
звезды, и как мотивы бесконечности вселенной, а также роковые узоры,
имеющие обширные религиозно-философские значения.
Ключевые слова: освещение, ислам, узор, геометрический, порядок,
орнамент.
Sabina Nematzade
The geometric and charkhi falak (destiny) ornaments in Tazhib
Summary
This article is about the Tazhib and its types, which began with the birth of
Islam and used as the line art in all Islamic countries. It is emphasized that the art
of painting, motifs, figures, compositions, styles are the main factors of Tazhib art.
The article is also mentioned how the geometric patterns that are formed by the
combination of forms such as square, rectangular, triangular, circle, polygon,
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bakhlava and star, and how used as motifs for the inexhaustibility of the universe.
Moreover, the author gives information about charkhi falak (destiny) ornaments
which have the wide-religious philosophical meaning.
Keywords: illumination, islam, pattern, geometric, order, ornament.
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MÜNAQİŞƏLƏRİN QARŞISININ ALINMASINDA
MULTİKULTURALİZMİN İNKIŞAFININ ƏHƏMİYYƏTİ
Xülasə: Bəşəriyyətin gələcəyini təmin edən sülh və sabitliyin qorunması
konfliktologiya elminin başlıca istiqamətlərini təşkil edir.İstər İkinci dünya, istərsə
də SSRİ-nin dağılmasından sonrakı dövrlərdə baş qaldırmış dağıdıcı münaqişələr,
etnik qarşıdurmalar geniş elmi-analitik təhlil tələb edir. Doğrudur, bu proseslərin
beynəlxalq hüquqi norma və prinsiplərin əsasında tənzimlənməsi öz aktuallığını
hər zaman ciddi formada ifadə edir, lakin, eyni zamanda, alternativ baxış və
tədbirlərin axtarışı da dövrün mühüm tələbi kimi özünü göstərməkdədir. Bu
baxımdan, multikulturalizmin inkişafı və bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər,
hər bir dövlətdə mültikulturalizmin bir model olaraq formalaşması və xarici siyasət
amilinə çevrilməsini vacib şərtlərdən hesab etmək olar. Demokratik və hüquqi
prinsiplər əsasında formalaşan dövlətimiz, müstəqilliyin ilk illərindən öz
multikultural modelini yaratmış və dövlət siyasətinin bir xəttinə çevirmişdir. Bu
modelin daha da təkmillədirilməsi, eyni zamanda, etnik və mədəni cəhətdən zəngin
olan xalqımızın yüksək rifahının və təhlükəsizliyinin təminatı deməkdir.
Açar sözlər : Azərbaycan, münaqişə, multikulturalizm, demokratiya

Xalqların və bütün bəşəriyyətin mədəni hüquqlarının müdafiəsi,
beynəlxalq münasibətlərin hüquqi və etik nizamlanması, mədəniyyətlərin sistemli
dialoqunun təşkili xalqlar və dövlətlər arasında tolerantlığın, qarşılıqlı anlaşmanın
əldə edilməsi və dünyada baş verən dağıdıcı proseslərin qarşısının alınmasında
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mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan, mədəni müxtəlifliyin,
özünəməxsusluğun qorunması və inkişaf etdirilməsi müasir dövrün tələbinə
çevrilmişdir.
Bilirik ki, “soyuq müharibə” bitdikdən, Sovet İttifaqı və bipolyar
beynəlxalq sistem dağıldıqdan sonra lokal və regional konfliklərin sayı nəzərə
çarpacaq səviyyədə artdı. Bu dönəmdə dünyada siyasi zorakılıq, beynəlxalq
cinayətkarlıq və aqressiv milliyətçiliklə müşayət olunan yeni tip konfliktlər üzə
çıxdı və genişlənməyə başladı. BMT- nin rəsmi açıqlamasına görə, İkinci dünya
müharibəsi bitdikdən sonrakı dövr ərzində (1945-1970) silahlı münaqişələrin sayı
97 –yə çarmışdır. Eyni zamanda, “beynəlxalq qütbləşmə və müasir silahların
asanlıqla əldə olunması” (1) daha kəsgin, dağıntılı nəticələrə səbəb olmuşdur.
Stokholm Beynəlxalq Sülh Problemləri Tədqiqatı İnstitutunun məlumatına
görə, 1989-cu ildə 32 bölgədə 36 böyük konflikt baş qaldırmışdır. Bu cəhətdən
çoxlu sayda insan tələfatına və dağıntılara səbəb olan silahlı münaqişələr xüsusi ilə
təhlükəli idi. Bu baxımdan, qlobal təhlükə olaraq insanlığı ciddi sınaq qarşısında
qoyan müasir regional konfliktlərin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Milli ideya və çağırışları öz məqsədləri naminə istifadə etməyə çalışan
müxtəlif siyasi qüvvələrin qızışdırdığı etnik və etnosiyasi münaqişələr bu sırada
daha ağır formada özünü göstərir. Əsasən, bir-birinə bağlı, çox saylı ziddiyyətlər
düyünündən ibarət olan bu tip münaqişələrin həlli olduqca çətin və məsuliyyətlidir.
Etnologiya elminin uzunmüddətli tarixə malik olmasına baxmayaraq, hələ
də “etnos” anlayışının dəqiq mahiyyətini açıqlayan ümumi qəbul olunmuş variant
demək olar ki, yoxdur. Bəzi etnoloji məktəblər etnosların yaranmasını obyektiv
şərtləndirərək - təbii şərait, ərazi, dil mənsubiyyətini önə çəkir, bəziləri isə - din,
həmrəylik hissinə əsaslanaraq subyektiv baxış ifadə edirlər.
Bu baxımdan, tanınmış rus mütəxəssisi V.A.Tişkov öz fikrini belə ifadə
edir: “Etniklik - davranış normalarının davamlı cəmi, yaxud etnosdaxili
informasiya strukturlarınının müəyyən dairələri tərəfindən dəstəklənən sosialstandart mədəniyyətdə ( dil, qohumluq və s. əlaqələr) daha aydın şəkildə özünü
təsdiq edir.” (2) Müəllifə görə, etnik kimlik, ilk növbədə, dil, psixologiya,
mənəviyyat, estetika, din və bir çox mədəni vasitələrlə şərtlənən qrupdaxili
davranış normalarına əsasən verilir.
Xalqlararası münasibətlərdən danışarkən “etnos” anlayışı ilə yanaşı
“millət” anlayışından da istifadə olunur. Dünya praktikasında bu anlayış, bir
dövlətdə yaşayan vətəndaşların birliyi mənasında ifadə olunur, məsələn, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. Nə iqtisadi, nə mədəni deyil, bir və ya bir neçə
böyük etnosun bazasında formalaşan,
yalnız milli mənsubiyyətə uyğun
adlandırılan Yeni dövrə məxsus müstəqil dövlətlər. Beləliklə, “etnos” və “millət”
anlayışlarına aydınlıq gətirərkən, demək olar ki, millət- öz dövlətini təşkil etmiş
etnosdur. Bu zaman, diqqətdə saxlamaq lazımdır ki, dövlətlər arasında olan
sərhədlər heç vaxt müəyyən etnosun məskunlaşdığı lokal yaşayış sərhədləri ilə üstüstə düşmür.
Bir çox etnoslar, məsələn, erməni, polyak, ümumiyyətlə, daha tez-tez
dövlətlərin bölünmüş sərhədləri daxilində olmuşlar. Lakin böyük dövlət dedikdə,
bir yox, daha çox etnosun vahid dövlət tərkibində olması daha real görünür.
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Məsələn, amerikalılar (ABŞ- vətəndaşları) –bir milləti təşkil edir, baxmayaraq ki,
bu vətəndaşlar müxtəlif etnosları təmsil edir.
Tanınmış amerikalı politoloq Samuel Xantinktonun “Sivilizasiyların
toqquşması və dünya nizamının dəyişdirilməsi” traktatında irəli sürdüyü iddiaya
əsasən, etnik münaqişələrin qarşısının alınması və tənzimlənməsi siyasi
idarəetmənin rolu və əhəmiyyəti ilə müəyyən olunur. Onun fikrinə görə, “müasir
dünyada regional siyasət etnik münasibətlər səviyyəsində, qlobal siyasət isə,
sivilizasiyalararası münasibətlər səviyyəsində reallaşır” (3). Bu halda, çox geniş
və ciddi münaqişələr siniflər, yaxud varlı- yoxsul təbəqələr arasında deyil, müxtəlif
mədəniyyətlərə malik xalqlar arasında ehtimal olunur. Bu fikri, siyasi
münaqişələrin hazırki dinamkasında da müşahidə etmək mümkündür. Belə ki,
Yuqoslaviyada baş vermiş müharibənin gedişində Rusiyanın serblərə, Səudiyyə
Ərəbistanı, Türkiyə, Livan və digər ölkələrin isə bosniyalılara diplomatik dəstək
verməsini xatırlatmaq yerinə düşərdi. Əlbəttə, bu cür siyasətin kökündə iqtisadi,
ideoloji düşüncə və maraqlar deyil, məhz mədəni qohumluq faktoru aydın
görünməkdədir. Həmçinin, iki Almaniya dövlətinin maneəsiz birləşməsində də
eyni faktorların dayandığı göz önündədir. Əksinə, çox güclü ideoloji və siyasi
təzyiqin olmasına baxmayaraq, müxtəlif mədəniyyətlərə malik xalqları birləşdirən
SSRİ, Yuqoslaviya kimi dövlətlərin dağılması da məhz bu faktorun real olduğunu
təsdiqləyir. S.Xantinqton mədəni-sivilizasiya müxtəlifliyini gələcək siyasi
münaqişələrin mənbəyi kimi diqqətdə saxlamağı təklif edir. Elə bu baxımdan, öz
fikrini yekunlaşdıraraq bildirir ki, “... «soyuq müharibə» bitdikdən sonrakı dövrdə,
dünya siyasətinin başlıca xətti Qərbin qüdrət və mədəniyyətinin digər fərqli
sivilizasiyalarla toxunduğu yerdən keçir.” (4)
2001-ci il 11 sentyabrda ABŞ –da baş verən terror aktı, ardınca isə “cavab
zərbəsi” Qərb və islam qrupları arasında silahlı mübarizəyə gətirib çıxardı.
Doğrudur, bu məsələ qlobal xarakter daşıyır, lakin, nəticə etibarı ilə onun kökündə
də iki tamamilə fərqli dəyərlər sisteminə malik sivilizasiyaların toqquşması özünü
göstərir. Bir tərəfdə, demokratik dəyərlər, azad bazar iqtisadiyyatı, insan hüquq və
azadlıqları, qanunun aliliyi, digər tərəfdə isə adət-ənənələr, ailə-nəsil sosial
quruluşu, mütləq hakimiyyət, dünyaya yalnız öz prizmasından baxmaq kimi
ənənələr münasibətlərdə tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarır.
Belə hesab etmək düzgün olardı ki, istər regional səviyyədə, istərsə də
qlobal səviyyədə etnik münasibətərin demokratik yolla tənzimlənməsi, beynəlxalq
hüquq və prinsiplər əsasında idarə olunması münaqişə risqinin aradan
qaldırılmasına və sivilizasdiyalar arasında gərginliyin azalmasına müsbət təsir
göstərə bilər. Məsələn, mültikultural cəmiyyətin mövcud olduğu demokratik
dövlətlərdə etnik gərginlik faktı çox aşağıdı. Bu dövlətlər, əsasən Qərb
sivilizasiyası və onun dəyərlərinə malik ölkələrdir. Multikultural çəmiyyətin
inkişafı, nəinki siyasi, ideoloji, həmçinin ölkənin iqtisadi gücünün mənbəyinə də
çevrilə bilər. Məsələn, Almaniya, Avstraliya kimi iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş
ölkələrin iqtisadi gücünün immiqrasiya ilə formalaşması heç kimə sirr deyil.
Çin Xalq Respublikasının timsalında isə, son dövrlərdə etnik gərginlik
faktı özünü açıq göstərməkdədir. Həmin dövlətdə yaşayan 11 türk əsilli etnik qrup,
xüsusən uyğurların zorakılığa məquz qalmaları diqqət mərkəzindədir. Uyğurlar
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Çində ən çoxsaylı etnik qrup olmaqla, həm də Türk mədəniyyətinin daşıyıcılarıdır.
Çin dövlətinin onlara qarşı yürütdüyü assimilyasiya siyasəti, yalnız qarşıdurma və
vətəndaş həmrəyliyinin pozulmasını özündə ehtiva edir.
Aydındır ki, hər bir etnos öz mədəniyyətini, mövcudluğunu, mənəvi
birliyini qorumağa çalışır və müasir etnik konfliktəlrin kökünü də burada axtarmaq
düzgün olardı. Bu zaman, “hər etnos- bir dövlət!”- çağırışı müasir dünya düzəni
üçün utopiya olaraq səslənir, desək, yanılmarıq. Bilirik ki, hal- hazırda, dünyada
200-ə qədər müstəqil dövlət, təxmini hesablamalara əsasən isə 5000 etnos
mövcuddur. Bu baxımdan, yuxarıda səslənən çağırışa “belə yanaşma” real görünə
bilməz. Tarixi inkişaf sübut edir ki, ölkənin mədəni səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə,
etnik konfliktlərin səviyyəsi də bir o qədər riskli deyil, əlbəttə, siyasi qərəzlilik
istisna olmaqla. Bir sözlə, etnik münaqişələrin qarşısının alınması, dövlətin bu
istiqamətdə öz siyasətini düzgün qurmasından asılıdır. Məsələn, keçmiş SSRİ-yə
daxil olan dövlətlərdə baş qaldıran etnik konfliktlər, siyasi səhvlərin nəticəsi
olaraq üzə çıxdı.
Beynəlxalq təşkilatlarda mübahisə doğuran məsələlərdən biri də
millətllərin öz müqəddəratını təyin etməsinin, yoxsa dövlətlərin suverenliyinin,
ərazi toxunulmazlığının daha vacib olmasıdır. Məlumdur ki, ölkəmiz
müstəqilliyimizin ilk illərindən münaqiqəşəyə cəlb olunmuş və ağır itkilər
vermişdir. Təəssüf ki, heç bir hüquqi, tarixi və mənəvi haqqı olmadan
torpaqlarımıza təcavüz edən Ermənistan dövləti hələ də əsassız iddialarlından əl
çəkmək istəmir. Lakin, qeyd etdiyimiz kimi, erməni xalqı öz müqəddəratını təyin
edib və dövlətini qurub.
Sitat: Tarixdən məlumdur ki, 1945-ci ildə Ermənistan KP MK-nin birinci
katibi Q. Haryutunov Dağlıq Qarabağın Ermənistanın tərkibinə daxil edilməsi
haqda məsələ qaldırır. Ermənistanın bu təklifinə cavab olaraq, Azərbaycanın o
zamanki rəhbəri M.C. Bağırov Moskvada rəhbərliyə bildirir ki, bu təklifi müzakirə
etmək olar, lakin bu şərtlə ki, Ermənistanın, Gürcüstanın və Dağıstanın, əsasən
azərbaycanlılar yaşayan və tarixən Azərbaycanın olmuş əraziləri onun özünə
qaytarılsın (5).
Dağlıq Qarabağ haqqında ikinci dəfə belə təklifi Ermənistan rəhbərliyi, o
zaman, A. Mikoyanın vasitəsilə N. Xruşşovun rəhbərliyi dövründə gündəmə
gətirməyə çalışmışdır. N. Xruşşov isə, bu barədə öz fikrini belə şərh edib: “ Mən
Ermənistana getmək istəyən qarabağlı ermənilər üçün kifayət qədər yük maşını
verilməsi haqqda sərəncam verə bilərəm. Bununla da məsələ dondurulmuşdur.
Məlumdur ki, Azərbaycanda müxtəlif mədəniyyətlərə, dinlərə açıq olan
mühitin formalaşması və bu mədəniyyətlərin bir-birinə uğurlu inteqrasiyası uzun
bir dövrü əhatə edir. Fərqli mədəniyyətlərə malik etnosların əsrlər boyu sülh
şəraitində yaşamasında, etnik-mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanılmasında,
əlbəttə, xalqımıza xas olan humanizm və multikultural dəyərlər böyük rol oynayır.
Multikulturalizm siyasətini ölkənin demokratik inkişafının əsası hesab
edən ümummilli lider Heydər Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayındakı
çıxışı zamanı bildirmişdi: “Azərbaycançılıq öz milli mənsibiyyətini qoruyub
saxlamaq, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda, onların
ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər bir
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insanın inkişafının təmin olunması deməkdir.” (6) Doğurdan da, Ulu Öndərin qeyd
etdiyi kimi: "Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur,
çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini
verir".
Qeyd edək ki, həm qədimlərdə, həm də müasir dövrdə Azərbaycan öz
yüksək tolerantlığı ilə seçilən bir bölgə kimi tarixdə qeyd olunub. Belə ki, müxtəlif
etnosların sülh içində yaşadığı ərazi olaraq tanınıb. Azərbaycan etnosunun tarixinə
nəzər salsaq, görərik ki, ölkə əhalisinin əsas hissəsini azərbaycanlılar təşkil etsə də,
azsaylı xalqlar, etnik və milli qruplar müxtəlifliyi ilə seçilir. Bu sırada 180 300
ləzgi, 120 306 erməni, 119 307 rus, 111 996 talış, 49838 avar, 37 975 türk, 25 911
tatar, 25 218 tat, 21 509 ukraynalı, 12 289 saxur, 9 912 gürcü, 9 084 yəhudi, 6065
kürd, 4 400 qrız , 3 821 udin, 2 233 xınalıq və 9 500 digər xalqların nümayəndələri
yer alır (7).
Dövlətin milli siyasəti müxtəlif millət, etnik qrup və dini azlıqların birgə
yanaşı yaşaması və dözümlülük prinsipləri əsasında müəyyənləşdirilib. BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun açılışındakə çıxışında da
möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev bunu qeyd edərək demişdir:
“Azərbaycan çoxmillətli və çoxkonfessiyalı ölkədir. Burada bütün dinlərin və etnik
qrupların nümayəndələri sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşayırlar. Bu, bizim ən
böyük sərvətimizdir və biz tariximizlə fəxr edirik” (8). Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 25-ci maddəsinə görə, dövlət irqindən, milliyyətindən, dinindən,
dilindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat
verir.
Beləliklə, istər beynəlxalq, istərsə də regional səviyyədə etnik
münaqişələrin qarşısının alınması və dünyada sülhün təmin olunmasında
multikulturalizmin rolu getdikcə artmaqdadır. BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq,
müasir beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq idarəetmə mədəniyyətini müəyyən
edən başlıca prisiplər, o cümlədən, “Münaqişələrin sülh yollu ilə həlli prinsipi”
tələb edir ki, hər bir dövlət başqa dövlətlərlə beynəlxalq münaqişələrini sülh
vasitələri ilə həll etsin ki, beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və ədalət təhlükəyə
uğramasın (9).
Bu gün, dövlətimiz hər bir etnosun mədəni inkişafını xüsusi diqqət
mərkəzində saxlamaqla ölkəmizin güclü multikultural dövlət olduğunu və
Azərbaycan modelinin dünyaya örnək ola biləcəyini iddialı şəkildə önə çıxarır.
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Турадж Мамедова
Роль мультикультурализма в предотвращении конфликтов
Резюме
Сохранение мира и стабильности, обеспечивающее будущее
человечества, являются
основными состовляющими международных
отношений. Конфликты и этнические столкновения, которые произошли в
после Второй мировой войны и после распада СССР, требуют широкого
научного и аналитического анализа.
Регулирование этих процессов на
основе международно-правовых норм и принципов всегда имели и имеют
свою актуальность. С этой точки зрения развитие мультикультурализма и
меры, принимаемые в этом направлении, можно рассматривать как важное
условие формирования мультикультурализма как модели и трансформации
во внешнеполитический фактор в каждой стране. Наше государство,
основанное на демократических и правовых принципах, создало свою
мультикультурную модель с первых лет независимости и превратило ее в
линию государственной политики. Дальнейшее совершенствование этой
модели также является гарантией высокого благосостояния и безопасности
нашего народа, с богатым этническими и культурным наследием.
Ключевые слова: Азербайджан, конфликт, мултикультурализм,
демократия
Turadj Mammadovа
The role of multiculturalism in conflict prevention
Summary
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Preservation of peace and stability, ensuring the future of mankind and
important problems covering this area, constitute the main areas of international
relations, as well as conflictology.The destructive conflicts and ethnic clashes that
occurred in the post-World War II era and after the collapse of the USSR require
extensive scientific and analytical analysis. That is true, regulation of these
processes on the basis of international legal norms and principles always expresses
its relevance, but at the same time the search for alternative views and measures is
an important requirement of that time. In that case the development of
multiculturalism and the measures taken in this direction can be considered as an
important condition for the formation of multiculturalism as a model and
transformation into the foreign policy factor in each country.Our state, based on
democratic and legal principles, has created itsmulticultural model from the first
years of independence and turned it into a line of state policy. Further improvement
of this model is also a guarantee of the high welfare and safety of our people, rich
in ethnic and cultural aspects.
Keywords: Azerbaijan, conflict, multiculturalism, democracy.
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KONSEPTUAL ÇƏRÇİVƏDƏ HÜRUFİLİK TƏRİQƏTİ
Xülasə: Tarix boyu hürufilik təriqətinin böyük təzyiqlərə məruz qalmasına
baxmayaraq Hindistandan Balkan yarımadasına qədər yayılması danılmaz bir
faktdır. Bu isə təriqətin orjinallığına və möhtəşəmliyinə bariz nümunədir.
Hürufiliyin idealist və yaxud da materialist yönümlü təriqət olması məsələsi
mübahisəlidir. Bu nöqteyi-nəzərdən bəzi tədqiqatçılar hürufiliyin materialist, bəzi
tədqiqatçılar isə hürufiliyin idealist xarakter kəsb etiyini vurğulayırlar. Hürufilik
təriqəti müasir dövrdə də ideoloji-fəlsəfi məktəb kimi öz aktullığını itirməyib və
hürufilik təliminin düşüncə tarixində özünəməxsusluğu ilə seçilməsi baxımından
çağdaş dövrdə də tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir.
Açar sözlər: Hürufilik, Fəzlullah Nəimi, antropomorfizm, vəhdət-i vücud,
panteizm.
Mahiyyət etibarilə hürufilik antropomorfizm, panteizm və sufizim
elementlərinin ehtiva olunduğu mistik təlimdir. Hürufilik və yaxud da Hürufiyyə
(ər.  ) ُح ُروفِيَّةXIV əsrin sonlarında Qərbi İran, Azərbaycan və Anadolu ərazisində
meydana gələn və XV əsrin əvvəllərində geniş yayılan sufi təriqətidir. Bu təlimin
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adı ərəbcə “hüruf” yəni, hərflər sözündən götürülmüşdür və təriqətin əsas
mahiyyəti içərisində ərəb hərflərinə mistik çalarlar əxz etmək üstünlük təşkil
edirdi. Hürufilik təliminin qurucusu Şеyx Əbdürrəhman ibn Əbu Məhəmməd
Şihabəddin Fəzlullah Astarabadi Nəimi Əl-Hürufi (1339-1394) şimal-şərqi İranda
yerləşən Gülüstan ostanının Astarabad şəhərində dünyaya göz açmışdır. Fəzlullah
Nəiminin gənc yaşlardan etibarən sufizmə maraq duymasında Həllac Mənsurun
fəlsəfi fikirlərinin böyük rolu olmuşdur. Gənc yaşlarından təsəvvüfə böyük maraq
göstərən Fəzlullah 18 yaşında Həcc mərasimini yerinə yetirdikdən sonra sufizimi
araşdırmaq məqsədilə Xarəzmə və Təbrizə səyahət edir. Nəimi Təbrizdə yaşadığı
müddətdə artıq öz müstəqil fikirlərini önə sürməyə başlayır, tədricən bu ideyaların
ardıcılları Nəiminin ətrafına toplanır və davamçıları ona pərəstiş etməyə
başlayırlar. Nəimi Təbrizdə ikən ona yuxuda vəhy gəldiyini iddia etdi, bu vəhyə
görə Həzrəti Adəm, Həzrəti İsa və Həzrəti Məhəmməd Allahın xəlifələri, özü isə
Mehdi və Məsihdir, peyğəmbərlərin və vəlilərin sonuncusudur. Fəzlullah bu
yuxunu insanlara açıqladıqdan sonra Təbriz üləması tərəfindən kafir elan edildi.
Gənc yaşlarından mütəmadi olaraq ibadətlə məşğul olan və papaqçı kimi
güzəranını keçirdən Nəiminin təsəvvüfə meyl etməsi heç də təsadüfi bir mahiyyət
kəsb etmirdi. Nəiminin atasının da sufi olması və nəsil şəcərəsinin Əli ibn Əbu
Talibə nisbət etməsi haqqında müfəssəl məlumat vardır. İskurt Məhəmməd
Dədənin “Salatnamə” adlı əsərində Nəiminin nəsil şəcərəsi bu qaydada verilmişdir:
“Fəzlullah ibn Seyid Bahəddin ibn Həsən ibn Seyid Məhəmməd ibn İmadəddin ibn
Seyid Tacəddin ibn Seyid Əli ibn Seyid Haşim ibn Seyid Şərif Şah ibn Seyid
Məhəmməd əl-ibn Seyid Əli ibn Seyid Hüseyn ibn Seyid Məhəmməd ibn Seyid
Haşim ibn Seyid Həsən ibn Seyid Cəfər ibn İmam Musa Kazım ibn Cəfər ibn
İmam Məhəmməd Baqir ibn Zeynəlabidin ibn İmam Hüseyn ibn İmam Əli ibn
Əbu Talib.” (1)
1370-ci illərdən etibarən şeyx kimi fəaliyyətə başlayan Fəzlullah Təbrizdə
Cəlayir xanədanının sarayında böyük hörmətlə qarşılandı. Lakin Təbrizdə
üləmaların ona təzyiq göstərməsi səbəbindən İsfahana getdi və 1376-1377-ci
illərdə İsfahanda bir mağarada invizaya çəkildi. Müsafir ləqbəli bir dərviş Nəimiyə
artıq zühur etməyin zamanının gəldiyini və Təbrizdə ikən gördüyü yuxunun ilahi
tapşırıq olduğunu söylədi. Dərvişin məsləhətindən sonra Nəimi özünün Mehdi
olduğunu elan etdi, bu zaman Fəzlullah ətrafında olan yeddi nəfər sadiq insan
hürufiliyin ilk müridləri oldular və onlar Nəimini mürşid kimi qəbul etdilər.
Fəzlullah müridləri ilə Gilan və Damğandan sonra Bakıda fəaliyyət göstərməyə
başladılar. Bu dövrdən etibarən hürufilik ümumi sufizm axını içində özünəməxsus
bir səpkidə formalaşmağa başladı və zaman keçdikcə ezoterik (batini) yönümlü
mistik-fəlsəfi təlim kimi geniş yayıldı.
Nəimi bir müddət mağarada inzivaya çəkildikən sonra İsfahanda öz fəlsəfi
sistemini açıq bir şəkildə yaymağa başladı və bu dövrdən etibarən özünün “Mehdi”
olması ideyasını irəli sürdü. “Mütəfəkkirin dünyagörüşünün və yaradıcı hürufiliyin
fəlsəfi əsası ardıcıl panteizmdir. Dünyanın vəhdəti haqqında təlimində, hərfin və
yuxunun təbiəti, təyin və təyin edilən, məzmun və forma əlaqəsi və s. məsələlərdə
Nəimi əsasən materialist mövqe tutmuşdu. İslamın və “Quran”ın şərhçisi kimi
tanınan Nəimi əslində onları inkar etmişdi.” (2, səh. 488)
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Nəiminin yaratdığı təriqət yeddi seçilmiş müridin səyləri nəticəsində yeni
inanc sürətlə yayılmağa başladı. Qısa müddət ərzində müxtəlif sosial seqmentləri
təmsil edən ardıcıllar yeni təriqətin ətrafında toplanmağa başladı. Fəzlullahın ən
əhəmiyyətli əsərləri içərisində “Cavidannamə” (“Əbədiyyət haqqında kitab”),
“Ərşnamə”, “Məhəbbətnamə” (“Eşqnamə”), “Vəsiyyətnamə”, “Növmnamə”
(“Yuxu haqqında kitab”), “İsgəndərnamə” əsərlərini və “Divan”ını qeyd etmək
olar. Hürufliyin əsas ideologiyasının ehtiva olunduğu «Cavidannamə» əsəri
“Cavidan əl-Kəbir” («Böyük Cavidannamə») və «Cavidan əl-Səğir» («Kiçik
Cavidannamə») adlı iki hissədən ibarətdir. Dialoq formasında yazılan bu əsər
hürufilik təliminin ideologiyasının ehtiva olunduğu əsas kitab hesab olunurdu.
Əslində isə «Cavidannamə» əsəri “Quran”ın Nəimi tərəfindən özünəməxsus
şəkildə təfsir edilməsi idi. “«Cavidannamə» hürufilik təliminin ən mötəbər
qaynağı, bu təriqətin əsas idеya, məqsəd və baxışlarını özündə əks еtdirən təlim
kitabı hеsab olunur. Şərti olaraq bеlə dеmək mümkündür ki, «Cavidannamə»
hürufilərin Quranı, ana kitabıdır. Nəimi hürufilik idеologiyası ilə əlaqəli bütün
təsəvvür, baxış və prinsiplərini bu sonuncu dini və еlmi-fəlsəfi əsərində
ümumiləşdirmiş,
onun
ən
mühüm
müddəalarını
şərh
еtmiş
və
müəyyənləşdirmişdir... Burada müəllif öz müddəalarını şərh еdərkən çoxlu saydı
diaqramlardan, müxtəlif ölçülü dairələrdən və həndəsi işarələrdən də istifadə
еtmişdir ki, bunların vasitəsilə Allah, söz, insan, göy, yеr, ulduzlar, bürclər, 4
ünsür, Kəbə və s. arasındakı əlaqə və münasibətləri aydınlaşdırmağa çalışmışdır.
«Cavidannamə»nin müəyyən hissələri Saillə talib arasındakı dialoq formasındadır.
«Sail» Nəiminin təxəllüslərindən biri, «talib» isə öyrənəndir. Əsərdə yеri gəldikcə
mənzum parçalardan da istifadə еdilmişdir.” (3, səh.62)
Hurüfilik ideologiyasının əks olunduğu əsərlərin içərisində Fəzlullah
Nəiminin əsərləri, xüsüsən də “Cavidannamə”
əsəri mühüm yer tutur.
Ümumiyyətlə, hurüfiliyin əsas mənbə kitabı kimi məşhur olan “Cavidannamə”
əsəri altı hissədən ibarətdir. Birinci hissədə müəllifin etiqadı fikir və düşüncələri
əks olunmuş, bəzi kəlam məsələlər müzakirə olunmuş, ikinci hissədə kainatın
yaradılışı, səma, ərz, ay, günəş və bürclərlə bağlı məlumatlar verilmişdir. Üçüncü
hissədə Adəm ilə Həvvanın və digər varlıqların yaradılışı, dördüncü hissədə axirət,
qiyamət və həşr mövzularına toxunulmuş, beşinci fəsildə peyğəmbərlərin
göndərilməsi, Həzrət İsa və şəriət haqqındakı fikir və şərhlər qeyd edilmişdir,
altıncı hissədə isə Allahın sifətləri və sirlərin kəşfi barədə məlumat verilmişdir. (4)
Nəiminin müridləri də hürufiliyə aid önəmli əsərlər qələmə almışlar.
Fəzlullahın xəlifəsi olan Əbülhəsən Əli ül-Əlanın “Qiyamətnamə”, “Kürsinamə”
və “Tövhidnamə” əsərləri, Əbdülməcid Fəriştəoğlunun “Eşqnamə”, “Lüğəti qanuni
ilahi”, “Axirətnamə” “Hidayətnamə” və “Həbnamə” əsərləri, İmadəddin Nəsiminin
“Divan”ını və “Müqəddimət ül-həqaiq” əsəri, Əmir Qiyasəddin Məhəmməd ibn
Huseyn ibn Məhəmməd əl-Astarabadini “İstivanamə” və “Məktub” əsərləri, Mir
Şərifin “Hacnamə”, “Məhşərnamə” və “Bəyan ül-vaqi” əsərləri, Rəfinin
“Bəşarətnamə” və “Gəncnamə” əsərləri, Yəmininin “Fəzilətnamə” əsəri, Mühitinin
“Divan”ı, Misalinin “Divan”ı və “Ərş Divanı”, Həmzə Dədənin “Cavidannamə
şərhləri” əsəri, İskurt Məhəmməd Dədənin “Salatnamə” əsəri, Dərviş Mürtəzanın
“Dürri yetim”
əsəri, Seyyid Əmir İshak Astarabadinin “Təhqiqnamə”,
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“Turabnamə” və “Həbnamə” əsərləri hurüfiliyə dair həsr edilmiş önəmli əsərlərdir.
(5, s. 488).
Hürufi təriqətinin fəaliyyəti Teymurilər xanədanını narahat edirdi və
təriqətin fikirləri ilə razılaşmadıqları üçün hürifilik təliminin davamçıları təqib
olunurdu. Əmir Teymurun oğlu Miranşahın əsgərləri tərəfindən yolda həbs olunan
Fəzlullahın edam olunması haqqında Şirvanşah İbrahimin qazısı Bəyazid fətva
verdi.
(Halbuki Nəimi bir zamanlar Bəyazidin evində qonaq qalmış və böyük hörmət
görmüşdü.) 1394-cü ildə Əlincə qalasında birbaşa olaraq Miranşahın özü tərəfindən
Nəiminin boynu vurularaq edam edildi. Bəzi mənbələrin verdiyi məlumata görə
Miranşahın Nəimini öldürdüyü qılınc Fəzlullah müridləri tərəfindən qızılla
bəzədilmiş və hüruflər bu qılınca təzim edirmişlər. Nəiminin cəsədi ayaqlarından
sürüklənərək hər kəsə göstərildikdən sonra müridləri tərəfindən torpağa verildi.
Nəiminin Məqtəlgah deyə adlandırılan məzarı hürifilər tərəfindən müqəddəs
sayılırdı. (6, s. 218).
Hürufilər Fəzlullahın ölümü barədə verilmiş fitvaya istehza ilə yanaşaraq,
bu fitvaya “küfri-iman” adını vermişdilər. Mürşidləri Fəzlullahın ölümündən sonra
onun mistik təlimi müridləri tərəfindən hürufilik təliminin rəhbərlərindən olan
Əhməd Lurun 1427-cü ildə Şahruxa qarşı sui-qəsd hərəkətinə cəhd etməsindən
sonra müridlərdən bir çoxu tutularaq öldürüldü. (7) 1467-ci ildə isə Qaraqoyunlu
hökmdarı Cahanşaha qarşı şəxsən Fəzlullahın qızının rəhbərliyində bir qiyam
hərəkatı da amansızcasına yatırıldı və üsyanın rəhbəri beş yüzə qədər tərəfdar ilə
ilə birlikdə edam edildi.
Bu hadisələrdən sonra hürufilərin böyük əksəriyyəti Anadoluya sığınmağa
başladılar. Bundan əvvəl də hürufiliyin Anadoluda Mir Şərif və xüsusilə
İmadəddin Nəsimi tərəfindən yayılması tarixi mənbələrdə qeyd edilmişdir. Mir
Şərif Anadoluya Fəzlullahın əsərləri başda olmaqla bir çox hürufi əsərlərini
gətirmiş, Fəzlullahın öndə gələn xəlifələrindən Nəsimi də Anadoluda geniş ölçüdə
bir təbliğat apamışdır. Hürufilərin bu dövrdə təsirli və mütəşəkkil bir şəkildə
təbliğat aparmaları Osmanlı sultanı II Məhəmməd dövründə saraya qədər nüfuz
etmələrindən aydın olur. Osmanlı sarayındakı din xadimləri hürufiliyin geniş
aspektdə fəaliyyət göstərməsindən təlaşa düşdülər, vəzir Mahmud Paşanın və
Mövlana Fəxrəddin Əcəminin səyləri nəticəsində hürufilər cəzalandırıldı. Bu iki
şəxs hürufilərin “hülul” inancına (yaradanın yaratdıqlarında meydana çıxmasını,
təzahür etməsi inancı) sahib olmaları barədə gənc sultanı xəbərdar edirlər. Sultan II
Məhəmmədin hüzurunda aparılan bu müzakirənin sonunda hürufilərin həqiqətən də
“hülul” inancına sahib olması faktı ortaya çıxmış və bu səbəbdən də sultanın
buyruğu ilə hürifilər həbs olunmuş və edam edilmişlər. Bu hadisədən sonra
Anadolu və Rumelidəki hürufilər öz varlıqların gizli bir şəkildə davam etdirmişlər,
sonralar isə Ələvi-Bektaşilərə və qismən də digər təriqətlərin içərisinə qarışdılar.
“Hülulilik təliminə görə, Allah ardıcıl surətdə bütün peyğəmbərlərdə həll olaraq,
nəhayər bu və ya digər şəxsdə biruzə verir. Hülulilik bəzən panteist məzmunda
şərh edilirdi: “Allah təala hər bir məkanda mövcuddur, hər bir məkanda
mövcuddur, hər bir dildə danışır, bəşərin hər bir şəxsində zahirdir.”” (2, səh. 488)
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Əl-Hürufi ləqəbi ilə də tanınan Fəzlullah Nəimi “Quran”ı yəhudi
mistisizimi olan qabalistik hərf sistemiylə izah edirdi. Hürufilikdə 7 rəqəmi mühüm
əhəmiyyətə malik idi və həm “Quran”dakı “Fatihə” surəsinin ayələri, həm imanın
şərtləri, həm də üzdəki əsas yeddi nöqtə bu müqəddəs rəqəmlə bağlıdır və bu
səbəbdən insanın özü də həqiqət üçün açardır. Əslində əsrlər boyu bir sıra hərf və
rəqəmlər müqəddəs sayılmış və bunlara müxtəlif mənalar verilərək, Allaha məxsus
sirlərin bu hərf və rəqəmlərdə gizlənməsi düşüncəsi ortaya atılmışdır. Buna bənzər
ideyalar Qədim Hindistanda, Qədim Yunanıstanda, Qədim Misirdə, yəhudilik və
xristianlıq dinində də mövcud olmuşdur.
Ümumiyyətlə, hürufilik özündən əvvəl bərqərar olmuş monoteist dinlərə
hörmətlə yanaşır, bu dinlərin ideyalarından bəhrələnir və bu ideyaları özünəməxsus
tərzdə izah edirdi. Hürufilik təliminin meydana gəlməsində pifaqorçuluq,
“Kabbala”, ismaililik, cifr elmi, Həllac Mənsurun və Mühyiddin İbn əl-Ərəbinin
fəlsəfi fikirləri mənbə kimi önəmli mövqeyə malik olmuşlar. Hürufilərə görə
musəvilik (yəhudilik), xristianlıq və islam dinləri bir-birinin məntiqi davamından
ibarətdir. “Hürufilər bütün insanları dinindən, irqindən, rəngindən asılı olmayaraq
adəmi adlandırırdılar, yəni Allahın xəlq etdiyi və onun gövhərinin daşıyıcısı
sayırdılar. Bununla həm də bütün millətlərdən olan adamların hürüfiliyi qəbul
etməsi üçün əsas yaranırdı. Bir çox məqamlarda adəmi sözü hürufi sözünün
sinonimi kimi işlənir. Fəzlullah “Cavidannamə”də İsa Məsihin dinləri birləşdirmək
missiyasını başa çatdıra bilmədiyini qeyd edir. Söhbət eyni bir Allahın kitablarını
tanıyan, lakin rəqabət aparan üç dindən—musaviliyin, xristianlığın və islamın
birləşdirilməsindən gedir. Bu birləşdirici missiyanı Fəzlullah öz allahlığmı zəruri
etmiş başlıca şərt kimi təqdim edir. Hürufilik bütün yer üzündə yayıldıqda
Fəzlüllahın məzhəbi “adəmilik” adlanmalı idi.” (8, səh.127)
Fəzlullaha görə Allah gizli bir xəzinədir, hər şeyin həqiqəti, mövcudiyyəti
və ruhu isə səslərdir. Gizli bir xəzinə olan Allahın ilk təcəllisi kəlam şəklində
təzahür edən səslərdən ibarətdir, səsin kamalı kəlam, yəni sözdür. Kəlam isə ancaq
insanlarda zühur edir və özünü səslə biruzə verir. Kəlam bir sıra ünsürlər halında
bəzi şəkillərdə ehtiva olunur. Bu ünsürlər ərəb və fars əlifbalarının iyirmi səkkiz və
otuz iki hərfləridir. Kainatın təməl elementləri olan hərflər insanın üzündə də
təcəlli etmişdir.
Hürufilərdə Quranın sirrinin iyrmi doqquz surənin başında gələn “hürufimüqəddə”də (tək-tək oxunan hərflər) toplandığı qəbul edilirdi. Bu hərflər on dörd
ədəddir: ( ﺍəlif) -( ﻝlam)- ( ﺮre)- ( ﻕqaf) - ( ﺡhe)- ( ﻯye) -( ﻉəyn) - ( ﺹsad)- ( ﻁta) ( ﺱsin) - ( ﻩha)- ( ﻡmim)- ( کkaf) -( ﻥnun).
Hürufilərin digər monoteist dinin nümayəndələrinə hörmət bəsləməsi
onların ardıcıllarının sayının artmasına rəvac verirdi. Dinindən asılı olmayaraq hər
kimsə hürufiliyi qəbul edirdisə müvəhhid, yəni mömin dərəcəsinə daxil olurdu.
Hürufiliyi qəbul etməyənlər isə mürdə, yəni ölü sayılırlar, həmçinin hürufiliyi
qəbul edən şəxs mürdə dərəcəsindən müvəhhid dərəcəsinə daxil olur.
Hürufilərə görə son peyğəmbər Fəzlullahdır və hər peyğəmbər özündən
əvvəl gələn peyğəmbərlərin sirlərinin mənasını aşkar və izah edir, Fəzlullah isə son
peyğəmbər olduğu üçün əvvəlki peyğəmbərlərin bildirdiklərinin mənasını aşkar
edəcək açara malikdir. “Hürufiliyə görə Allahın yaratdığı dünya daimi dövr edir və
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bu, görünən dəyişikliklərin səbəbidir. Allah iki yolda təzahür edir: Allahın
özünəbənzər yaratdığı insanda və “Quran”da və şeylərin adında.” (2, səh. 488)
Hürufilər kainatın üç təməl dövrü olduğu qəbul edirlər:
1. Peyğəmbərlik və ya Nübüvvət dövrü.
2. İmamlıq və ya İmamət dövrü.
3. Tanrılıq və ya İlahilik dövrü.
Adəm ilə başlayan və Həzrəti Məhəmməd ilə sona çatan dövr
peyğəmbərlik, Həzrəti Əli ilə başlayan və on birinci İmam Həsən Əsgəri ilə bitən
dövr İmamlıq dövrləridir. Fəzlullah ilə tanrılıq dövrü başlamışdır və bütün
peyğəmbərlər Fəzlullahı müjdələmişlər. “Kabbala”da hərflərin hər birinin mistik
dəyərinin olması və müqəddəs mətndə mistik dəyərlərin axtarışı hürufilərin də
toxunduğu əsas mövzulardandır. Hürufilər bütün dini hökmləri öz düşüncələri
istiqamətində izah edirdilər. Kəlmeyi-şəhadət, namaz, oruc, həcc və zəkat kimi
bütün dini hökmlər şərhlər vasitəsi ilə iyirmi səkkiz və otuz iki hərfə tətbiq edilərək
açıqlanırdı. Hürufilərdə Həcc deyildikdə Fəzlullahın edam olunduğu yeri ziyarət
etmək, Şeytan daşlamaq deyildikdə isə Fəzlullahı öldürən Teymurun oğlu
Miranşahın inşa etdirdiyi Səncəriyyə qalasını daşlamaq nəzərdə tutulurdu.
Fəzlullahın öldürülməsindən sonra onun mistik ideologiyası müridləri
tərəfindən davam etdirildi. Hürufiliyin yayılmasında və Nəimidən sonra da davam
etdirilməsində
Əbülhəsən Əli ül-Əla, Seyid Əli İmadəddin Nəsimi,
Əbdülməcid ibn Fəriştə İzzəddin ət-Tirəvi (ölümü 1459/1460) və başqa hürufi
müridlərinin böyük rolu olmuşdur. Fəzlullahın 400 xəlifəsi içərisində Əbülhəsən
Əli ül-Əla böyük nüfuza malik olması ilə seçilirdi. Hələ gənc yaşlarından Nəiminin
müridi olan Əli ül-Əla 1419-cu ildə Əlincədə öldürülmüş və Nəiminin məzarının
yanında dəfn olunmuşdur. “Nəiminin baş xəlifələrindən biri Əbülhəsən Əli ül-Əla
1399-cu ildə, yəni ustadının ölümündən sonra onun «Cavidannamə» əsərini nəzmə
çəkmişdir. Hürufiliyə dair «Kürsinamə», «Qiyamətnamə» və s. kimi qiymətli
əsərlər qələmə almışdır.” (3, səh.57)
Hürufiliyin ən böyük davamçılarından biri olan Seyid Əli İmaddədin
Nəsimi bu təriqətin Şimali Suriya torpaqlarında yayılmasında böyük rol oynadı.
Nəsiminin bu bölgədəki aktiv fəaliyyəti sünni üləmalarını narahat edirdi. Sünni
üləmalar Misirdəki Məmlük sultanına və Abbasi xəlifəsinə məktublar yazaraq,
gəncləri yoldan çıxartdığı və “Quran”ı inkar etməsi səbəbiylə (bu hadisə Sokratın
başına gələnləri xatırladır) Nəsiminin cəzalandırılmasını tələb etdilər. Məmlük
sultanın Hələb əmrinə verdiyi tapşırıq nəticəsində 1417-ci ildə böyük hürufi şairi
Seyid İmadəddin Nəsiminin dərisi soyularaq edam olundu. Sünni üləmlar
Nəsiminin soyulmuş cəsədinin əhaliyə ibrət olması üçün 7 gün Hələbdə hər kəsə
göstərilməsinə qərar verdilər.
Hürufilik təliminə panteist səpkidə yanaşan Nəsimi ruhun təkamül yolu ilə
inkişaf etməsinə inam bəsləyirdi. Nəsiminin vəhdəti-vücud düşüncəsinə görə insan
həm surət, həm məna baxımından ilahi varlıqdan ayrı deyildir. Haqqın nuru insan
surətində təcəlli etdiyinə görə insana yüksək dəyər vermək lazımdır. Təcəlli hurufi
istilahında Haqqın zat və sifətlərinin insanda zühur etməsinə deyilir. Təcəllinin
əsas xüsusiyyəti hürufinin könlündə Haqqın zahir olmasıdır. İnsan öz varlığında
Haqqı tapa bilər, çünki insan ilahi təcəllinin təzahür etdiyi uca varlıqdır:
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Hüsnün təcəllisindən gəldi vücuda aləm,
Ey vaiz, əbsəm ol kim, yalançı qissəxansan.
Həqdən gələn kəlamın möcüzdür, ey Nəsimi,
Sənsən ki, küntü kənzin əsrarına bəyansan. (9, səh.75)
Hürufilərə görə varlığın mahiyyəti səsdən ibarətdir və səsin təzahür etməsi
ilə kainat bərqərar olmuşdur. Gizli bir xəzinə olan Allah ilk dəfə olaraq "söz"
(kəlam) vasitəsilə özünü biruzə vermişdir. “Fəzlullah Quranın məntiqinə əsaslanır
və (4:171 )-ci ayədən belə nəticə çıxarır ki, Məryəm tərəfindən doğulmazdan əvvəl
İsa Məsih Allahın qatında kəlimə və ruh şəklində olmuşdu, doğulandan sonra
varlığını cəsəd - diri insan bədəni - şəklində davam etdi. Beləliklə, İsanın misalı
sözlə ruhim eyniyyətini təsdiqləmək üçün əsas olur və Fəzlullahın HəzrətiƏhədiyyətin şəkillənməsi ehkamının ən çəkili misalı kimi ortaya gətirilir.” (8,
səh.54)
Hürufilər kainatın sonsuzluğuna və mütəmadi olaraq sprilavari şərairdə
təşəkkül etdiyinə inanırdılar. Tanrı özünü insanın üzündə ərəb hərfləri formasında
biruzə vermişdir. Bu baxımdan insanın üzündəki burun "əlif", burnun iki tərəfi
"lam", gözlər də "ha" hərflərini xattırladır və bu nöqteyi-nəzərdən də insanın
üzündə simmetrik şəkildə iki Allah sözü yazılmışdır. Hüruflər insanın Allahın
təcəllisi olduğuna şəksiz inam bəsləyirdilər və insanı tanrı dərəcəsinə
yüksəldilirdir. Bütün mövcüdat mütləq varlığın təzahürüdür və mövcudatın ən uca
mərtəbəsində insan durur. Kamil insanın Allah üzündə təcəlli etmişdir və kamil
insanın üzündə sirr gizlənmişdir, bu sirri öz simasında görməyən insan cahildir. Bu
sirrdən agah olan kamil insan isə ilahi bir varlıqdır. Hürufilərə görə hər bir insan bu
sirrdən agah olmalı və kamil insan dərəcəsinə yüksəlməlidir.
İnsan üzündə anadangəlmə "xutüt-ü ummiyə" (ana xətləri) adlanan yeddi
xətt vardır: iki qaş, dörd kirpik və saç. Bu yeddi xəttin dörd elementə (od, su, hava
və torpaq) vurulmasından ərəb əlifbasının 28 hərfi hasil olur. Bununla yanaşı yeddi
də "xutüt-ü əbiyə" (ata xətləri) vardır ki, bunlar kişidə yetkinlik çağında çıxır:
bunlar sağ və sol yanaqlardakı iki saqqal, iki bığ, iki burun tükü və bir çənə altı
tüküdür. "Xutüt-ü ummiyə" ilə "xutüt-ü əbiyə" xətlərinin hal və mahal etibarilə
cəmi “Quran”ın yazıldığı 28 hərf olur. Saçı ikiyə böldükdə isə insanın simasında
yeddi xətt deyil, səkkiz xətt meydana gəlir və səkkizin dörd elementə
vurulmasından fars əlifbasının 32 hərfi hasil olur, bu hərflərlə isə Fəzlullah
“Cavidannamə”ni qələmə almışdır. “Hürufilikdə Allah, hərf (söz-kəlam), insan,
maddi varlıq və 4 ünsür münasibətləri bir-biri ilə əlaqəli, tam və bütöv bir vəhdət
halında götürülür: Hər şеy Allahdır → hər şеy 28 və 32 hərfdir (yəni söz və
kəlamdır) → hər şеy həmin hərflərin sirrinə vaqif olan insandır → hər şеy maddi
varlığın əsasını təşkil еdən 4 ünsürdür. Hürufilər əzəli və əbədi olan ilkin zatın
(xaliq) təcəllisindən zühur еdən varlığın yaradılış nizamını bu sistеmdə qəbul
еdirdilər: Allah → söz → kainat → insan.” (3, səh.63)
Hurüfilik istilahında Adəm və Həvva anlayışları böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Bu sözlərlə hürufilər ilk insanı nəzərdə tuturdular, geniş mənada isə bu sözlər
insanlar mənasında istifadə edilirdi. Hurüfilik doktrinasında Adəm və Həvva
istilahları önəmli bir xüsusiyyətə malik idi. Fəzlullah Nəimiyə görə Adəm
istilahının əbcəd hesabı 46, Həvva istilahının əbcəd hesabı 21, Allah istilahının
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əbcəd hesabı isə Adəm və Həvva sözlərinin əbcəd hesabının cəmidir, yəni 67-dir.
Bu fakt hürufilikdə xüsusi bir dəyər kəsb edirdi, hürufilər məhz bu faktı nəzərə
alaraq Allahın insanda təcəlli etdiyini bir daha qətiyyətlə söyləyirdilər.
Allah kəlməsi 5 hərifdən ibarətdir və əgər bu hərfləri ərəb əlifbasında
yazıldığı kimi oxunsa, bu hərflərin cəmi 14 edir. Bunlar isə adəm övladının üzündə
əks olan xətlərin sayı qədərdir. Elə bu səbəbdən də həzrəti Adəm Allahın
xəlifəsidir. Adəm kəlməsinin əbcəd hesabı 46 rəqəmindən Adəmin üzündə xətt
formasında əks olan 14 rəqəmini çıxsaq 32 alınır. Hürufilikdə 32 rəqəmi kəlmeyi
ilahiyə kimi böyük anlam kəsb edir. “Quran”da ata və ana dedikdə əslində Adəm
və Həvva nəzərdə tutulmuşdur.
Təsəvvüf terminləri içərisində önəmli dəyərə malik olan vəhdət-i vücud
(varlığın birliyi) konsepsiyası hürufilikdə də mühüm yer tutur. Vəhdət-i vucüda
görə varlıq “vahid” olması səbəbilə Yaradılan ilə yaradanın qaynağı eynidir və
bütün yaradılmışlar yaradanın kainatdakı bir əks olunmasıdır. Kainat Allahın bir
zahiri görüntüsüdür, Allah isə kainatın özüdür, batini olan Allah kainatda gerçək
şəkildə özünü biruzə verir. Dünyada yalnız bütöv, tam substansiya olan Allah
substaniyası mövcuddur, gerçəklikədə mövcud olan bütün cisimlər və təbiət
hadisələri Allah substaniyasından ayrılmışlar və tədricən bu substansiyaya doğru
qayıtmalıdırlar.
Vəhdət-i vücud anlayışı kainatda Allahdan başqa heç bir varlığın mövcud
olmadığını bildirir. Bütün kainat ilahi varlığın təkliyindən törəyib, ilahi varlıq olan
Allah tək və bənzərsizdir. Vəhdət-i vücuda görə Allah bütün varlıqlarda təzahür
etmişdir. Allahın yaratdığı vəhdət insanlara kəsrət (çox) kimi görünür. Bunun fərqinə
varmaq isə təsəvvüf yolu ilə əldə olunur. “Təsəvvüfün əsas düşüncəsi budur:
Yaradılış deyə bir şey yoxdur, varlıq birliyi (vəhdət-i vücud) vardır. Varlıq kainatda
nə varsa – canlı, cansız hamısında aşkar olur. Nə başlanğıc vardır, nə də son. Var
olan sadəcə varlığın hər zaman aşkar olmasıdır. İnsan da, heyvan da, bitki də, mədən
də eyni varlığın müxtəlif təzahürləridir. Heç bir şeyin özünə xas bir varlığı yoxdur,
hər şey tək varlıqdır. Varlıq hər an daimi olaraq aşkar etməkdir (zühur etməkdir).”
(10, səh. 07).
Ümumiyyətlə, vəhdət-i vücud təlimini panteizmlə tam eyniləşdirmək
düzgün deyildir, vəhdət-i vücud təlimi ilə panteizm arasında müəyyən fərqli
xüsusiyyətlər vardır. Vəhdət-i vücud panteizmdən fərqli olaraq peyğəmbərlər və
onların varisi olan vəlilərin kitab və sünnəyə söykənən mükaşifələrinin (mükaşifə kəşf sözündəndir, ilahi sirrlərin sevgi və məhəbbətlə əldə edilməsinə, kəşf
edilməsinə deyilir) məhsuludur.
Tarix boyu hürufilik təriqətinin böyük təzyiqlərə məruz qalmasına
baxmayaraq Hindistandan Balkan yarımadasına qədər yayılması danılmaz bir
faktdır. Bu isə təriqətin orjinallığına və möhtəşəmliyinə bariz nümunədir.
Hürufiliyin idealist və yaxud da materialist yönümlü təriqət olması məsələsi
mübahisəlidir. Bu nöqteyi-nəzərdən bəzi tədqiqatçılar hürufiliyin materialist, bəzi
tədqiqatçılar isə hürufiliyin idealist xarakter kəsb etiyini vurğulayırlar. Hürufilik
təriqəti müasir dövrdə də ideoloji-fəlsəfi məktəb kimi öz aktullığını itirməyib və
hürufilik təliminin düşüncə tarixində özünəməxsusluğu ilə seçilməsi baxımından
çağdaş dövrdə də tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir.
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Рагим Гасанов
Хуруфизм в концептуальном обрамлении
Резюме
Несмотря на то, что на протяжении всей истории хуруфизм
подвергался давлению, распространение его на огромной территории от
Индии до Балканов остается неоспоримым фактом. Является хуруфизм
идеалистическим или материалистическим направлением вопрос спорный. С
этой точки зрения некоторые исследователи считают, что хуруфизм как
философско-идеологическая школа не потеряла своей актуальности.
Самобытностью своего мышления хуруфизм и сегодня привлекает внимание
исследователей.
Ключевые слова: Хуруфизм, Фазлуллах Наими, aнтропоморфизм,
вахдат аль-вуджуд, пантеизм.

Rahim Hasanov
The conceptual framework of hurufism faith
Summary
Despite the fact that hurufism throughout history faced pressure, its spread
on the large territory from India to Balkans is indicputable fact. It is a controversial
issue that whether hurufism idealistic or materialistic trend.
Keywords: Hurufism, Fazlullah Naimi, anthropomorphism, wahdat alwujud, pantheism.
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Xülasə: Məqalədə alman filosofu Friedrich Nietzschenin incəsənət, musiqi
ilə əlaqədar fikirlərinə yer verilmiş və onun musiqini necə açıqladığı şərh
edilmişdir.мNietzschenin insanın müstəqil, azad olması üçün, özünü reallaşdırması
üçün qarşısında din və elm kimi maneələri qeyd etdiyi və necə ələ aldığı ifadə
edilir. Məqalədə onun üstinsan anlayışına və şərhinə yer verilmişdir. Nietzscheye
görə insanin azad ola bilməsi üçün nələr edə biləcəyi və insanın azad seçiminin
nəyi ifadə etdiyi də məqalədə incələnmişdir.
Açar sözlər: F.Nietzche, incəsənət, musiqi,üst insan.

Alman filosofu Fridrix Nietzsche 15 oktyabr 1844-cü ildə Lützendə anadan
olmuşdur. Nietzschenin ilk kitabı “Musiqinin Ruhundan Tragediyanın Doğuşu”
əsəridir. Daha sonra öz kitabını kəskin tənqid edərək Kant və Şopenhauerun təsiri
altında qaldığını və bu kitabın özünə yad olduğunu qeyd etmişdir. Kitabında
yazdıqlarının da köhnəldiyini qeyd edərək, “Elmə sənətkarın gözü ilə, amma sənətə
həyatın gözü ilə baxmaq” cümləsi ilə bitirir. [2]
Nietzschenin yaxşı musiqi bildiyi də qeyd edilməlidir. Musiqi onun üçün
əyləncə vasitəsi olmaqdan daha çoxunu ifadə edirdi.Ona görə musiqi həyata
xidmət etməli və insanın önünü açmalıdır.Ona görə incəsənət insanı
müstəqilləşdirən və özünü ifadə etməsini təmin edən ən yaxşı alətdir.Musiqi
Nietzschenin bütün həyatını əhatə edirdi. Onun hərşeyi həyatı,fəlsəfəsi,seri, musiqi
üzərində quruludur. Musiqisiz bir həyat səhv olardı deyimi də onun musiqi ilə
əlaqəsini açıq göstərir.
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Lassare (2011,səh 11) görə, Nietzschenin musiqi üzərinə ilk fikirləri,dünyanın
metafizik estetik anlayışına dayanır.Nietzsche əslində 50-dən çox əsər
bəstələmişdir. Əsərlərinin çoxu pianinoda çalmaq üçün idi.
Onun ölümündən 100 il keçdi və onunla razılaşanların sayı da gün keçdikcə artdı.
Ona görə musiqi sadəcə bəstələməkdən ibarət bir proses olmayıb, həyatı başdan
qurmaqdır.Musiqi onun üçün inqilabçı, yıxıcı bir funksiyanı yerinə yetirən
özünəməxsus bir dil idi. “Dinimiz, əxlaqımız və fəlsəfə insanın çöküş şəkilləridir.
Bu çöküşə qarşı hərəkət isə musiqidir”.[1]
Nietzsche insan və onunla əlaqədar problemlərə toxunmaqla yanaşı, insanın
sənət və musiqi ilə olan əlaqəsi üzərində düşünərək əsərlər yazmışdır.Günümüzdə
insan və onun incəsənətlə əlaqəsi nədir? suallari bizləri düşündürür. Müasir
insanın fəaliyyəti“mənalı” və “mənasız fəaliyyətə” görə ikiyə ayrılır. Müasir
insandaha çox “mənasız fəaliyyət” içində özünü tapır. Müasir insan iş dünyasının
şərtləri istiqamətində gündəlik rutin işlərini görür. İnsan sanki işləmək üçün
yaşadığını və azad olduğunu hiss edir. Əslində bu azadlıq “sözdə” olmaqdadır.
İnsan çox zaman “yaşadığı cəmiyyətdəki mədəniyyət, elm, sənət və digər
fəaliyyətlərin təsiri altında düşünür və həyatını ona görə mənalandırır. İnsan
əslində “xəyali bir reallıq” tərəfindən idarə edilməyə başlanılıb.Artıq
texnologiyanın diktə etdiyi bir dünyada sənətin vəziyyəti, varolma tərzi də
dəyişilmışdır. Sənət əsərləri fabriklərdə istehsal olunub, sənət əsərləri də alınan və
satılan metallara dönüb.
Nietzscheyə görə insanın müstəqil, azad olması üçün,özünü reallaşdırması
üçün qarşısında din və elm kimi maneələr var idi. Nietzscheyə görə həm elm, həm
də din həqiqət iddiasında olduğunu deyərək, qaydalar və avtoritetlər qoymaq istər.
Hər ikisi də bir mənada mütləq həqiqət və qayda adına danışaraq insanın özü
olmasına mane olmaqda,onu gücsüzləşdirməkdə və insanın müstəqilliyini əlindən
almaqdadır. Nietzscheyə görə insanın azad ola bilməsi və öz dəyərlərini, öz
kimliyini yarada bilməsi üçün həyatın rasionallıqdan, elmilikdən, qaydalardan və
dindən azad olması lazımdır. Ancaq qeyri-müəyyən olduğu zaman insan bu
həyatda öz dəyərlərini yarada bilər, azad seçim edə bilər və öz münasibətilə öz
dünyasını inşa edər.
Nietzsche tanrı ölübdür desə də, onun tanrısının olmadığını söyləmək səhv
olardı. Onun tanrısı Dionizik olan bir tanrıydı. Onun tanrısı insanı gücsüzləşdirən,
heçləşdirən, insanın özünü aldatmasının səbəbi olan, insanın özü olmasına icazə
verməyən,bu dünyanı dəyərsizləşdirən bir Tanrı deyil, rəqs edən, mahnı söyləyən,
içimizdəki yaşama sevincini artıran, varoluş gücümüzü məhdudlaşdırmadan
reallaşmasını təmin edən bir incəsənət tanrısı, hətta musiqi tanrısı idi.
Nietzsche Tanrı öldü deyərkən, insanı gücsüzləşdirən, heçləşdirən,
müstəqilliyə mane olan və onu dəyərsizləşdirən düşüncənin ortadan qalxması
mənasını ifadə edirdi. Tanrı ölübsə, yeni bir yaşam modeli lazımdır. Bu model isə
Tanrı Dionysos rəhbərliyində olan üst insan idi. Nietzsche “Belə buyurdu Zərdüşt”
kitabında Zərdüşt xarakteri ilə üstinsanı insanlara öyrətməyi planlaşdırdı.
Nietzscheyə görə, insan aşılması lazım olan varlıqdır. Bunu
reallaşdırmanın tək yolu üstinsan olmaqdır. Üstinsan dünyanın və həyatın
məqsədidir. O biri dünya ümidlərindən bəhs edərək zəhər saçanlara, həyatı aşağı
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çəkənlərə qarşı yox deməkdir. Üstinsan ruhi acizlikdən,əzilmişlikdən və acınacaq
bir rahat düşkünlüyündən azad olmaqdır. Bunun için saxta xoşbəxtlikdən,ağıldan,
ədalətdən əl çəkmək lazımdır.
Nietzsche burada ağılsız, bədbəxt, tiranvari bir həyata tutunmağı qeyd
etmir tam tərsinə insanın bu dəyərləri öz başına müstəqil yaratmasından bəhs edir.
Ona görə yaşamaq acıdır. O, Sopenhauerin “müəyyən sənət əsərləri pessimizə
xidmət etdiyi” fikrinə qarşı çıxır. Ona görə acının yanında qorxunc və şübhəli
olan şeylər, sənətkar üçün güc artışıdır. Acının altında əzilib sonsuz yaşamın
ardınca gedənlər qorxaqdırlar.Onlar ölümü gözləyən insanlardır, yaşamı
anlamsızlaşdıran, həyatın boş olduğunu söyləyən, insanın yaşama həvəsini qıran
kimsələrdir. O kimsələr ki, dünyaya bağlanmamaq üçün əllərində nə varsa
dağıdırlar, dünyadan bir an əvvəl köçmək istəyirlər.
Nietzschenin üst insanı acıdan qaçmayan, saxta xoşbəxtlik, əbədi istirahət,
rahat və güvənliyə düşkünlük, cəmiyyətin içində yox olmaq fikrinə uzaq olup öz
varoluşunu öz yaratdığı dəyərlərlə inşa edən biridir.
Üst insan özünü aldadan deyil, özünü zəiflədən deyil, özünü güclü hiss edən,
bütün acılara baxmayaraq həyatda qala bilən, öz içində artistik bir dünya yarada
bilən bir varlıqdır. O sürü insanlarının əksinə, heyvanlıqdan xilas olan, heyvani
səviyyəni aşan və öz yaratdığı bir dünyada sıradışı üstün, güclü, qabiliyyəti və
həyat və yaradıcılıq dolu bir xarakter sərgiləyən insandır. Nietzsche “insanlar
bərabər deyil, bərabər olmamalıdırlar da”. O, kollektiv dünya görüşü, dinə,
demokrasi, modernlik, əxlaqa şiddətlə qarşı çıxır. O, fərqli olanın üstün olanın
arxası ilə qaçır. Üstinsan dionizik şüura və təcrübəyə sahib bir insandır.Sənət əsrlər
boyu mədəniyyətdən, dildən, coğrafiyadan, dini inançlardan, elmdən, fəlsəfədən
heç zaman ayrılmayıb.
Nietzsche sənətə ontoloji cəhətdən yanaşır. Sənət, həyatı gücləndirən və
yaşanılacaq yerdir. İnsanın yaşamını aşağıya çəkən, din, əxlaq və fəlsəfə üçün qarşı
hərəkətdir.İncəsənətin ən önəmli yanı,insanı yetginləşdirməsi, zənginləşdirməsidir.
İncəsənət həyatı təsdiq etməkdir, həyatda insan varlığının tanrılaşdırılmasıdır.
İncəsənət yaşama tutunmaq, çətinliklərlə ilə mücadilə etmək, insanın özü ola
bilməsi üçün bir vasitədir.
Sənət bizə heyvani dinçlik vəziyyətini xatırladır.Yaşam duyğusunun artışı,
onun üçün stimuldur. Sənətkara görə gözəl məfhumu, bütün ziddiyyətlərin
uzlaşması və ahəngi, gücün artışı, şiddətə ehtiyac duyulmaması və gərginlik
olmaması mənasına gəlir.Nietzscheyə görə gözəlin və çirkinin kökəni, insanın
yaşamış olduğu uzun təcrübələrdədir. İnsan instinktiv olaraq estetik cəhətdən
şeylərin zərərli, təhlükəli, çirkin olduğunu bilir. Əslində gözələ və çirkinə qarşı
verilən reaksiyalar insanın yaşadığı təcrübələrlə əlaqədardır.
Nietzscheyə görə hadisələr yoxdur, şərhlər vardır. Bu fikir onun incəsənət
anlayışının əsasını təşkil edir. Elm, din və fəlsəfənin təqdim etdiyi reallıqlar həyatı
davamlı olaraq aşağı çəkir. Həqiqətə qarşı incəsənət həyatı zənginləşdirən, həyatın
bütün qeyri müəyyənlikləri ilə mənimsəyən, insanı müstəqilləşdirən və güc istəyini
artıran bir şeydir. O hərkəs tərəfindən qəbul edilən incəsənət anlayışını qəbul etmir.
Onun sənət anlayışında qeyri-müəyyənlik, coşqunluq, özündən keçmə
vardır.Nietzsche sənət anlayışında “böyük stil” məfhumundan istifadə edir.
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“Böyük stil” anlayışının məzmununda belə bir fikir yatır ki, sənətkar əsərində
insanları məmnun etmək və əsərinin gözəlliyi ilə onların başını fırlatmaq fikrindən
uzaqlaşmalıdır. Xalqın istədiklərindən daha çox özü kimi olmalıdır. Sənətkarın
böyüklüyü, meydana gətirdiyi “ gözəl duygularla” ölçülməz, bu fikir qadınlara
daha çox xasdır. Amma böyük stilə yaxınlaşdığı dərəcəyə, böyük stil tətbiq
etməyə qabiliyyətli olduğu dərəcəyə görə ölçülə bilər.
Onun ilk kitabı “Musiqinin Ruhundan Tragediyanın doğuşu” iki yunan sənət
tanrısı Apollon və Dionysos arasındakı ziddiyyət incələyir. Appoloncu sənət bütün
gözəl sənədlərin ön şərtidir. Burada xəyali bir reallıq yaşayırıq, formanın (biçimi)
dadını hiss edirik. Bu vəziyyəti o “Maya Pərdəsi” olaraq adlandırır. Bu mərhələdə
xəyalların reallığını sevərək izləyər, bunlardan yola çıxaraq həyatı izah edər, bu
hadisələrdə özünü həyata hazırlayırlar. Appoloncu sənətlərin məqsədi gözəllikdir.
Bu bir xəyaldır, amma onu görmək istəyirəm. Dionysos tərzi sərhoşluqda cinsəllik
və şəhvət vardır.Appolon tərzində isə yenə bunlar əksik deyildir.Sərhoşluq
duyğusu, Nietzscheyə görə güc artışının qarşılığıdır. Dionysosun birləşdirici bir
gücü var. O insanla insan arasında və insanla özgələşdirilmiş,boyunduruq altına
almış təbiət arasında bağ qurar. Bir arada olmanın coşqusu və həyəcanı ilə şənlik
qurar. Maya pərdəsi ancaq belə bir Dionysosçu həyəcanla cırıla bilər. Mahnı
oxuyaraq və rəqs edərək insan özünü izah edər, gəzməyi və danışmağı yaddan
çıxarır və sanki rəqs edərək göylərə yüksəlir.Bu coşqunun qaydası
fərqlidir.Məqsədi gözəllik deyildir, gözəllikdə qayda vardır.
Nietzscheyə görə sənət əsərinin yaranması
Appolonik və Dionizik sənət anlayışındakı əkslik sənət əsərini ortaya
çıxarır.Appolonik sənətdə gözəllik, sakitlik,hüzur, uygunluq, dionizik sənətdə isə
coşqu halı, acı, sərxoşluq vardır.
Sənət əsərinin yaranmasında ikinci ünsür sərhoşluq və cinsəllikdir. İncəsənət
və gözəllik istəyi beyinə ötürülən cinsi coşqu kimi dolayı istəkdir.(2010b,506).
Bu vəziyyət eyni zamanda sənətkarın səhv yola sürüklənməyinin bir yoludur.
Sənətə olan istəyi ilə şəhvətə tutulan sənətkar hərşeyi böyütmə, yüksək tutma və
sonsuzluq yükləməkdədir. Bu sərxoşluq vəziyyətində obyekti mükəmmələşdirir və
müqəddəsləşdirir. Bu şərtlər güc artışı ilə bərabər sərxoşluq duyğusu yaradır, bu da
sənəti ortaya çıxaran vəziyyətdir.Sərxoşluq güc artışının simptomudur və sərxoşluq
vəziyyətinin ən üst pərdəsi də eşqdir. Aşiq, hər şeyə cəsarət edər,macəraçı
olur,yüksək ürəkliliklə və məsumiyyəti ilə axmaq halına,Tanrıya, ləyaqətə inanır və
diğər tərəfdən xoşbəxt axmağın qanadları və yeni qabiliyyətləri üzə çıxar və
sənətin qapısı sonuna qədər açılır.
Nietzsche sənətin fiziolojik tərəfi ilə sənətkarın içində olduğu vəziyyəti
izah edir.Ona görə elm və din əslində saxta və reallıqla heç əlaqəsi olmayan xəyali
bir dünya, yalanlarla qurulmuş bir dünya yaradaraq insanlara xəyanət etmişdir.
Bunu fərq edəcək və varoluşunun real anlamına nüfus edəcək tək şəxs sənətkardır.
Dünya əslində saxta, qəddar,ziddiyyətl, mənasız və başdan çıxarıcıdır.
Bu real dünyada yaşamaq üçün “gerçəyə” ehtiyac hiss edir. Yalanların
yaşamaq üçün zəruriyyəti varoluşumuzun qorxunc və şübhəli bir parçasıdır.
Metafizika əxlaq,din, elm bu yalanların müxtəlif şəkilləridir. Bunların köməyi ilə
insan həyata inanç hiss edir. “Həyat güvən oyandırmalıdır” bu şəkildə zorla qəbul
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etdirilən vəzifədir sanki. Bunu həll etmək üçün insanın anadan gəlmə yalançı və
hər şeydən əvvəl bir sənətkar olması şərtdir. İnsanın sənət istəyinin qarşısında
duran tək güc yenə sənətdir. Onun sənət görüşü əsasən musiqi ilə əlaqədardır.
Musiqi varlığın özüdür. İnsan ancaq musiqi ilə özünü reallaşdırır. Sənətkar həyatın
aldadıcı gözəlliyinə inanmayıb, acı ilə qıdalanan və özünü çətin olanın içinə
atandır.
Beləliklə, alman filosofunun incəsənəti həyatının mərkəzinə qoyduğu,insanın
özünü reallaşdırması yolu olaraq gördüyü,üst insan ya da fövqəl-insan anlayışının
şərhini maraqlı şəkildə izah etdiyini görürük.
Ədəbiyyat:
1. Kamal N. Umberto Eko və postmodernizm fəlsəfəsi. Bakı, “Qanun” nəşriyyatı,
2012.
2. Nietzsche, Friedrich, Nietzsche Contra Wagner, in Walter Kaufmann (Tr. and
ed.), The Portable Nietzsche. New York: Penguin Books, 1988.
3. Nietzsche, Friedrich, On the Genealogy of Morality. Tr. Maudemarie Clark and
Alan J. Swensen. Indianapolis, Cambridge: Hackett, 1998. (GM) 87
4. Nietzsche, Friedrich, The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, and
Other Writings. Tr. Judith Norman. New York: Cambridge University Press,
2007.
5. Nietzsche, Friedrich, The Birth of Tragedy. Tr. Walter Kaufmann. New York:
Vintage Books, 1967. (BT)
6. Nietzsche, Friedrich, The Will to Power. Tr. Walter Kaufmann, R. J.
Hollingdale. New York: Vintage Books, 1968. (WP)
7. Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах, т. 2. Москва, «Мысль», 1990.
Мелек Керимова
Friedrich Nietzsche: об исскустве
Резюме
Проблема свободы человека
находится в центре
многих
философских учений. Свобода человека рассматривается во всех сферах
человеческого
бытия. Свобода
–
основополагающее
качество
человеческой личности. В данной статье дается представление об идеях
немецкого философа Фридриха Ницше об искусстве. Сильная сторона учения
Ницше заключалась в том, что он настойчиво стремился преодолеть рамки
позитивизма, утверждать многомерность бытия, не растворяющегося в
логических пределах.
Ключевые слова: искусство, музыка, Ницше, наукa, философия.
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Malak Karimova
Friedrich Nietzsche about art
Summary
The article gives an idea of German philosopher Friedrich Nietzsche's ideas
about art, music and how he explained his music. It is said that Nietzsche mentions
obstacles such as religion and science in order to be free, independent of human
freedom. The article provides an overview of his superiors' understanding and
interpretation. It explains what he can do to free himself. It is also important to
consider how the free choice of human beings will be addressed.
Keywords: art, music, Nietzsche, science, philosophy.
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MÜASİR DÖVRDƏ ETİKA VƏ SOSİAL PSİXOLOGİYANIN
QARŞILIQLI TƏSİRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xulasə: Etika və sosial psixologiyanın kateqoriyalarının ailə və cəmiyyət üçün
əhəmiyyəti böyükdür. Etika insan davranışı necə olmalıdжr, hansı keyfiyyətlərə
malikdir kimi sualları özündə birləşdirdiyi halda, sosial psixologiya insanlar bir- biri
haqqında necə fikirləşməli, necə münasibət bəsləməli və təsir göstərmələri kimi
sualları araşdırır. Göründüyü kimi, hər iki elmin araşdırma obyekti insan
münasibətləridir. Bu da müasir dövrdə vacib problemdir. Belə ki, etikanın bütün
kateqoriyaları sosial psixologiyada çox önəmlidir və şəxsiyyətin cəmiyyətdə müəyyən
status tutmasına kömək edir, onun sosial keyfiyyətlərinin formalaşmasına zəmin
yaradır.
Açar sözlər: əxlaqi dəyərlər, şəxsiyyət, ünsiyyət, şəxsiyyətlərarası münasibətlər,
əxlaqi şüur, sosial davranış, ailə münasibətləri, psixoloji iqlim
Qloballaşma və multikulturalizmin geniş yayıldığı müasir dövrdə insan
münasibətləri, o cümlədən şəxsiyyətlərarası münasibətlər də yeni forma və məzmun
almışdır. Sosial- psixoloji məsələlərin vüsət aldığı bu dövrdə əvvəlki illərə nisbətən
insan amilinin rolu artmış, köklü surətdə dəyişməyə başlamışdır. Belə ki, insanların birbiri haqqında necə fikirləşməsi, bir-birinə necə təsir göstərmələri və bir-birinə necə
münasibət bəsləmələri önəmlidir. Sosial psixologiya bu problemləri açıqlayanda üç
kateqoriyaya şəxsiyyət, qrup və ünsiyyət kateqoriyalarına əsaslanır ki, bunların da kökü
ailədən başlayır, cəmiyyətdə inkişaf edir. Digər tərəfdən özünəməxsus spesifik çalarları
ilə xarakterizə olunan Etika elmi də əxlaq normalarını əsas tutaraq insanın davranış
xüsusiyyətlərini, onun hansı keyfiyyətlərə malik olması, cəmiyyətdə özünü təsdiqi,
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statusu, sosial siması və s, problemləri açıqlayır.
Burada əsas məqsəd etika və sosial psixologiya elminin qarşılıqlı vəhdətində
onların kateqoriyalarını araşdırmaqdır. Bu məqsədi əsas tutaraq etika elminin
kateqoriyalarının müasir dövrdə sosial-psixoloji kontekstdə qrup, şəxsiyyət və
ünsiyyət kateqoriyalarının komponentləri ilə qarşılıqlı təsirinin xüsusiyyətləri
araşdırılır.
Əxlaq insanı birgəyaşayış şəraitində yaşamaq qabiliyyətləri baxımından
xarakterizə edir. Nəzərə alsaq ki, əxlaqın məkanıinsanlar arasındakı münasibətlərdir, o
zaman problemin sosial-psixoloji kontekstdə zəruriliyi aydın görünər. İnsanın güclü və
ya ağıllı olmasını müəyyən etmək üçün onu digər insanlarla cəmiyyətdə sosial
qarşılıqlı münasibətdə görmək və ya müqayisə etmək bir tərəfdən gərəkdirsə, digər
tərəfdən bu fərdin özünəməxsus xüsusiyyətləridir. Lakin insanın nə dərəcədə xeyirxah,
əliaçıq, mehriban olmasını və bu kimi digər xüsusiyyətlərinin şahidi olmaq üçün onu
məhz başqaları ilə ünsiyyət prosesində görmək vacib və zəruridir.
Əxlaq haqqında elm olan «Etika» fəlsəfənin insan həyatının praktik məsələləri ilə
daha çox bağlı olan sahəsidir. O, insanın gerçəkliyə əxlaqi münasibətlərinin
qanunauyğunluqlarını, cəmiyyətin əxlaqi şüurunun strukturunu, insanların əxlaqi
təcrübəsini, əxlaqi görüşlərini, insan əməllərinin məqsədini, insanın rəftarını idarə edən
motivləri, onların mənəvi qiymətləndirilməsinin obyektiv meyarını aydınlaşdırır. Deməli
istər sosial psixologiya, istərsə də etika elminin məqsədi birdir, yəni insan-şəxsiyyət
problemidir. Etika «insanın davranışı necə olmalıdır», «insan hansı mənəvi keyfiyyətə
malik olmalıdır», «hansı normaları rəhbər tutmalıdır» kimi suallara cavab verməyə
çalışır.
Əxlaq nəzəriyyəsi olan «Etika» xeyir, şər, ədalət, borc kimi kateqoriyaların
münasibətini təhlil edir, mənəvi hisslər, emosiyalar, vərdişlər, adət və ənənələri
nəzərdən keçirir. «Etika» insanın sirrlərinə, onun digər insanlarla və bütün dünya ilə
sosial qarşılıqlı münasibətlərinə, insan varlığının ən dərin problemlərinə müraciət edir.
İlk dəfə olaraq Aristotel “ethosu” həm isim – “etika”, həm də sifət – “ethikos”
kimi işlətdi. “Etika” yalnız bu və ya digər hallarda necə hərəkət etmək lazım olduğunu
öyrədən normativ elm yox, həm də mürəkkəb və ziddiyyətli əxlaqi münasibətlərin və
əxlaqın təbiətini öyrənən nəzəri təlimdir. Aristotel “Nikomax etikası”nda (2, I kitab, I
fəsil) yazır ki, “Etika”nın əsas məqsədi bilik yox, əməldir.
«Etika» əxlaqa və əxlaqi dəyərlərə aid hər nə varsa, hamısını öyrənir.
İnsan əxlaqi şüurla birgə doğulmur. O, əxlaq normalarını və sosial davranış
qaydalarını tədricən mənimsəyir. Bu sosial normalar və qaydalar müəyyən vaxtdan
sonra onun fərdi şüurunda özünə yer tapır ki, bu da “yaxşını pisdən”, “əxlaqı
əxlaqsızlıqdan” ayırmağa ona kömək edir. İnsan çox vaxt hətta öz istəyinin əksinə
gedərək ictimai rəyi nəzərə alıb hamı tərəfindən qəbul edilmiş sosial davranış
qaydalarına və əxlaq normalarına uyğun hərəkət etməli olur.
Cəmiyyətdə əxlaqi sosial normalar insanların fəaliyyətini müəyyənləşdirir,
istiqamətləndirir, nəyi etmək olar, nəyi yox, hansı şəraitdə nə cür hərəkət etmək
lazımdır və s. kimi suallar da onlara yardımçı olur, sosial davranış qaydalarının
standartlarını bildirir. Cəmiyyətdə əxlaq normaları həm tələb, həm də
qiymətləndirmədir. Onlara norma-tələblər, norma-qiymətləndirmə də deyilir..
Əxlaqi şüurun tərkib hissəsi olan adət və ənənələr insanların məişətinə möhkəm
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daxil olaraq davranış qaydalarının sabit tərəfi kimi çıxış edir. Onların formalaşması
böyük insan birliklərinin iştirakı ilə illərlə, hətta on illərlə davam edir. Bu zaman
insanların sosial tələbatı və ictimai rəy nəzərə alınır. “Ənənə” anlayışı “adət”
anlayışından daha genişdir. Ənənəyə bir neçə adət daxil ola bilər, məsələn,
qonaqpərvərlik, toy adətləri və s.
Əxlaqi sosial davranış cəmiyyətdə psixoloji iqlimin yaranmasında, əxlaqi
sərvətlərin formalaşmasında mühüm və həlledici rol oynayır.
Hər hansı bir hərəkətin icrası insanların bir-birinə qarşılıqlı münasibəti ilə
nəticələnə bilər. Bu cürqarşılıqlı münasibətlər əxlaqi münasibətlər ola bilər. Odur ki,
əxlaqi münasibətlər sosial cəmiyyətdə müəyyən fəaliyyətlə əlaqədar olur. Kömək,
məsləhət, yardım və s. bu qəbildəndir. Şəxsiyyətlərarası və ya sosial münasibətlər
müsbət və ya mənfi əxlaqi keyfiyyətə malik olarsa bu zaman əxlaqi münasibətlər kimi
özünü təzahür etdirə bilər.Deməli, sosial davranış əməllərin, adətlərin, əxlaqi qarşılıqlı
münasibətlərin məcmusudur.
"Etiket" sözü mənşə etibarilə "etika"sözündən əmələ gəlmişdir. Davranış
etiketləri mahiyyət etibarilə əxlaq prinsipləri ilə, mənəvi sərvətlərlə bağlıdır.
Oğlanlarla qızlar, kişilərlə qadınlar arasındakı münasibətlərdə məhz bu
prinsiplər daha çox zəruriyyət təşkil edir. İnsanlar ünsiyyət mədəniyyətində əxlaqi
prinsiplərə daima böyük əhəmiyyət vermişlər.
Ünsiyyət mədəniyyəti insan münasibətlərinin daxili gözəlliyində öz ifadəsini
tapır. Nəzakətlilik, təmkinlilik, prinsipiallıq, mehribanlıq, xeyirxahlıq, tərəf müqabilini
dinləmək bacarığı və başa düşmək arzusu, onun fikirlərinə, ovqatına hörmətlə
yanaşmaq, onun sevinc və kədərini anlamaq və ürəyi yanmaq, dərdinə şərik olmaqbunlar mədəniyyətin əlifbasıdır.
Əxlaq insanın hər cür fəaliyyətinin və sosial davranışının mühüm tərəfidir.
Hansı motivlə stimullaşmasından asılı olmayaraq insanın bütün şüurlu və azad
fəaliyyəti əxlaqi, etik xüsusiyyətlərə malik olub “xeyir”, “şər”, “haqq”, “nahaq”
meyarları baxımından qiymətləndirilir. Buraya insanın dostlarına, yaxınlarına, ailəsinə
və işlədiyi kollektivə münasibəti aiddir. Bütün bunlar nəinki insanın cəmiyyətə,
həmçinin cəmiyyətin insana, insanın təbiətə və özünə qarşı münasibətlərini
formalaşdırır.
Etikanın əsas, ənənəvi kateqoriyaları bunlardır: xeyir və şər, borc və vicdan,
şərəf və ləyaqət, xoşbəxtlik və həyatın mənası. Bu kateqoriyalar yalnız etikanın nəzəri
anlayışları deyil, həm də sosial psixologiyanın, xüsusən də əxlaqi şüurun əsas
anlayışlarıdır ki, onların vasitəsilə cəmiyyət insanların sosial davranışını tənzimləyir.
İnsanın hər hansı bir fəaliyyəti əxlaqi şüurun mərkəzi anlayışı olan xeyir və şər
kateqoriyaları prizmasından qiymətləndirilir. Əxlaqi şüurun daha əsas, ümumi və
spesifik anlayışları olan xeyir və şər insanlara aid olub yalnız etika tərəfindən öyrənilir.
Etikanı bəzən hətta xeyir və şər haqqında təlim də adlandırır, əxlaq və əxlaqsızlığı isə
xeyir və şərin sinonimi kimi nəzərdən keçirirlər. İnsanların xeyir və şər haqqında
təsəvvürləri bəşəriyyətin ilk çağlarında yaranaraq dövrdən-dövrə, zamandan-zamana
adladıqca dəyişmişdir.
Z.Göyüşov «Əxlaqi sərvətlər» adlı əsərində problemləri belə şərh edir: «Xeyir
kateqoriyası etikanın əsas və müəyyənedici kateqoriyasıdır. Bu kateqoriyanın
məzmunu düzgün müəyyən edilməsə heç bir etik problemi həll etmək olmaz. Xeyir və
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şər anlayışları elə mühüm və elə ümumi anlayışlardır ki, bunlarsız habelə əxlaqi
hərəkət və davranışlara qiymət vermək də olmaz. Xeyir artıq müsbət qiymətləndirilmiş
və əxlaqi sərvət şəkli almış kateqoriyadır.Bunun əksinə olaraq şər mənfi
qiymətləndirilmiş əxlaqi keyfiyyət və sifətlərin, hərəkət və davranışların təcəssümüdür.
Geniş mənada xeyir əxlaqlılığı, şər isə əxlaqsızlığı ifadə edir. Başqa etik kateqoriyalar
kimi xeyir və şər kateqoriyaları da zaman keçdikcə dəyişmiş, sinfi xarakter daşıyaraq
müxtəlif məzmun kəsb etmişdir. Lakin əxlaq yarandığı gündən indiyədək xeyir ayrıayrı insan qrupları, siniflər və bütövlükdə cəmiyyətin əxlaq cəhətcə bəyəndiyi, təqdir
etdiyi, fəzilət hesab etdiyi hərəkət və davranışları, şər isə cəmiyyətin pislədiyi,
bəyənmədiyi, qəbahət saydığı hərəkətləri ifadə etmişdir. Buna görə də bu anlayışlar
özündə müəyyən ümumbəşəri cəhəti də, nisbi sabitliyi də ehtiva edir» (8, s. 67).
Borc və vicdan anlayışları insanın daxili tələbatlarından irəli gələrək etikada
mərkəzi yer tutur.Borc kateqoriyası insanın cəmiyyət və ya digərləri qarşısındakı
mənəvi öhdəçiliyidir. Bu ictimai öhdəçiliyin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar daxili
mənəvi zərurətdir. Borcun mənbəyi və təməli ictimai maraqdır.
Borc həmişə hərəkətin motivlərindən biri kimi çıxış edir. Bu halda o, digər
kateqoriyalardan fərqli olaraq daha güclü amiranə stimula çevrilir.
Mənbələrə görə borc anlayışını etikaya ilk dəfə Demokrit gətirib (8, s.179). O,
bunu insan fəaliyyətinin daxili motivi ilə əlaqələndirir, ağılla icra edilən yaxşı əməlləri
qorxu və ya məcburiyyət qarşısında görülənlərdən qat-qat üstün tuturdu.
Fərdin şüurunda borc və buna uyğun hisslər və təsəvvürlər formalaşır. Borcun
dərk edilməsi əxlaqi şüurun digər komponentləri – ədalət, vicdan və s. ilə sıx bağlıdır.
Ədalətlə hərəkət etmək – borcun yerinə yetirilməsindən irəli gəlir. Borcu yerinə
yetirmək – insanın vicdanı ilə bağlıdır. Deməli, borc əxlaqi zərurətdir. Buna xüsusi
mənəvi motiv də demək olar.
İctimai borc bəzi hallarda qanunla tənzimlənir. İmmanuil Kant borcu etikanın ən
əsas kateqoriyası hesab edərək onu fəaliyyətin müəyyən sxemi, davranış norması
adlandırır. Kantın etikasını «borc etikası» adlandırmaq olar. Kant borc anlayışını son
dərəcə nəzəri və normativ səviyyəyə qaldırır, onu əxlaqın spesifikası ilə əlaqələndirir. (9,
s.63).
Şəxsiyyətin müstəqilliyinin, əxlaq azadlığının və buna uyğun mənəvi
məsuliyyətinin artması ilə əlaqədar insanın mənəvi şüurunda bir qədər sonra borc
anlayışı formalaşır. Ailə münasibətlərinin inkişafında ər-arvadlıq, analıq və atalıq
borcunun xüsusi rolu vardır. Borc hissi məhəbbəti daha da zənginləşdirir, nəcibləşdirir,
ailənin mənəvi əsaslarını möhkəmlədir, ər və arvadı bir-birinə hörmət bəsləməyə,
qarşılıqlı münasibətlərində əxlaqi borclarına ciddi əməl etməyə çağırır.
Vicdan şəxsiyyətin cəmiyyət qarşısında məsuliyyət və borcunun subyektiv dərk
edilməsidir. Vicdan insanın hərəkətlərinin mövcud cəmiyyətin əxlaq normaları
baxımından mənəvi qiymətləndiricisi və nəzarətçisidir. Borc kimi vicdan da müəyyən
hiss, təsəvvür və bilikləri özündə birləşdirir.
Şərəf və ləyaqət digər kateqoriyalar kimi şəxsiyyət və cəmiyyət arasındakı
münasibətləri tənzim edir, insanın özünə qarşı münasibətlərini aydınlaşdırır, insanın
mənəvi dəyərlərini ifadə edir, həmçinin onların əxlaqına təsir edəcək vasitəyə çevrilir.
Bir-biri ilə bağlı olan bu kateqoriyalar sosial qrupların, siniflərin, insanların əxlaqi
fəaliyyəti prosesində formalaşır.
259

«Şərəf» anlayışının məzmunu müəyyən sosial qrupun üzvü, müəyyən ictimai
funksiyaların daşıyıcısı olan insanın hərəkətləri, davranışı, həyat tərzinə ictimai əxlaq
tərəfindən qoyulan tələblərə riayət etmək baxımından açılır.. Öz növbəsində ictimai
əxlaq «kişi şərəfi», «qadın şərəfi», «əsgər şərəfi», «fəhlə şərəfi», «ailə şərəfi»,
«zavodun şərəfi», «məktəbin şərəfi» və s. anlayışlarla əlaqədardır. Şərəf insanları birbirindən fərqləndirərək onların şöhrətində, qazandıqları ad və etibarında öz əksini tapır.
Ləyaqət cəmiyyətin insana, həm də insanın özünə qarşı münasibətlərini
aydınlaşdıraraq əxlaqi qiymətləndirməni və özünüqiymətləndirməni ifadə edir, insanlar
arasındakı münasibətləri və insanın davranışını tənzim edir. İnsanın öz ləyaqətini başa
düşməsi özünüdərketməsinin və özünənəzarətin bir formasıdır ki, insanın özünə qarşı
tələbkarlığı bunun əsasında formalaşır.
Şərəf və ləyaqətlə çox bağlı olan məsələlərdən biri də şöhrətpərəstlikdir. Məşhur
olmaq, hamıdan irəlidə getmək şöhrət qazanmaq, tanınmaq, müasirlərindən seçilmək,
şəxsiyyət kimi parlamaq çoxlarının arzusudur. Bu, müəyyən mənada yaxşı nəticələr
verə bilər. İnsan, məqsədindən asılı olmayaraq xeyirxah işlər görmüş olur. Lakin əksər
hallarda bu hisslər şöhrətpərəstliyə gətirib çıxarır. Bunu eqoizmin nəticəsi kimi də başa
düşmək olar.
Şöhrətpərəstliyə əks olan keyfiyyət təvazökarlıqdır. O, insanda daha çox diqqəti
cəlb edir və hörmətlə qarşılanır.
Epiktet yazırdı ki, insanın doğulub həyatdan getməsinə, pulundan və evindən
məhrum olmasına heyfsilənmək lazım deyil, yalnız o vaxt heyfsilənmək olar ki, insan
əsil mülkiyyəti olan ləyaqətini itirə (13, s.187).
Xoşbəxtlik etikanın digər kateqoriyalarından fərqli olaraq daha konkret
məzmuna malik olsa da, onlarla sıx əlaqədardır, xüsusən borc, vicdan, şərəf və s. ilə.
İnsan mənəviyyatının dərinlikləri ilə əlaqədar olan xoşbəxtlik əxlaqi şüurun əsas
anlayışlarından olub insanın daxilən razı qalmasına uyğun bir haldır. Xoşbəxtlik
insanın idealının hissi-emosional formasıdır, lakin fərq bundadır ki, o, yalnız
məqsəddən, cəhddən ibarət olmayıb, onların həm də həyata keçirilməsi ilə bağlıdır.
Qədim filosofların çoxu artıq xoşbəxtlik və xeyirxahlığın nisbəti barədə fikir
söyləyirdi. Polyak filosofu B.Tatarkeviç (1886-1980) özünün «Xoşbəxtlik və insanın
kamilliyi» əsərində xoşbəxtliyin bir neçə növündən söhbət açır: «1) həzz, ləzzət; 2)
uğur, bəxti gətirmə; 3) tale (qədim yunan mifologiyasında tale və xoşbəxtlik ilahəsi
Tixe, qədim Romada isə Fortuna idi); 4) sərvətə malik olma».
Pessimist insan asanlıqla öz xoşbəxtliyindən yan keçə bilər. Əfsanəyə görə,
Makedoniyalı İskəndər çəlləkdə yaşayan Diogendən soruşanda ki, dünyada ən xoşbəxt
adam kimdir?», o cavab vermişdi ki: «mənəm, çünki Dünyanın yarısı sənin ola-ola
gözün doymur, mənim isə heç nəyim olmasa da, heç nəyə ehtiyacım yoxdur».
Təvazökarlıq insanın cəmiyyətdə mövqeyini yaxşılaşdırmağa, həm də ona
daxilən mənəvi cəhətcə təkmilləşməkdə kömək edir. Təvazökar olmayan adam öz
əxlaqını saflaşdıra bilməz. Bakıxanova görə, insan öz ağlına müəyyən hədd qoyub
deyə bilməz ki, daha mən hər şeyi bilirəm, çünki insanın dünyada dərk etməli olduğu
çox şeylər vardır. Kim ki öz bilik və təcrübəsini artırmağa ehtiyac hiss etmirsə, o ciddi
surətdə yanılır. Öz biliyinə həddindən artıq güvənmək cəhalət əlamətidir.
Bakıxanov təvazökarlıq və sadəlikdən danışarkən, sadəliyi prinsipsizlik, acizlik
dərəcəsinə endirməməyi tələb etmişdir. O yazırdı ki, həlimliyin acizlik, təvazökarlığın
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isə alçaqlıq dərəcəsinə gəlib çıxmasından saqınmaq lazımdır. Ancaq acığı və vüqarı,
yeri gəldiyi vaxtda, bədəni qorumaq üçün alət etmək lazımdır. Çünki, bir çoxları bir
nəfəri aciz gördükdə onu incitməyə tələsirlər» ( 4, s.234-235).
Z.Göyüşov özü isə belə hesab edir ki, «…xoşbəxtlik – əxlaqi ideal və arzu ilə
sıx surətdə bağlıdır. Əxlaqi ideal və arzu insanın xoşbəxtliyinin mühüm tərkib hissəsi
olmaqla bərabər, həm də qiymətli əxlaqi sərvət xarakteri daşıyır. İdealsız, arzusuz,
məqsədsiz, gələcəyə inamsız mənalı insan həyatı təsəvvür etmək çətin olduğu kimi,
bunlarsız əsl xoşbəxtlik də mümkün deyil» 8, s.290).
Bəziləri hesab edirlər ki, iztirab çəkməyən adamlar xoşbəxtdirlər. Lakin bu,
insanlıqdan uzaq haldır. İnsan qəlbi özgə iztirablarını başa düşməli, onlara şərik
çıxmağı bacarmalı, imkan dairəsində kömək etməyə meylli olmalıdır. Yalnız
iztirablarla qarşılaşdıqdan sonra insan həyatın rəngarəngliyini, onun yalnız sevincdən
deyil, kədərdən də ibarət olduğunu dərk edir. Bədbəxtlik bəzən bəxti gətirməkdən daha
çox, insanın pis xasiyyətli olmasının nəticəsidir. Bədbəxtliyin səbəbi də çox vaxt elə
bunlar olur. Hər adamın həyatında sevincli və kədərli günlər mövcuddur.
Həzz-tələbat və maraqların təmin edilməsi ilə müşayiət edilən hiss və
həyəcandır. Bioloji baxımdan həzz və iztirabların təsiri (rolu) onların adaptiv
(uyğunlaşdırıcı) funksiya daşıması ilə müəyyən olunur. Həzz orqanizmin tələbatlarına
cavab verən fəallığı stimullaşdırır, həzzin yoxluğu və iztirab isə orqanizmi onun üçün
təhlükə törədəcək təsirlərdən təcrid edir.
Psixofizioloji baxımdan həzz tələbatların təmin edilməsi olub daxili gərginliyin
fiziki və psixi cəhətdən azalması və sönməsi ilə müşayiət olunur, orqanizmin zəruri
funksiyalarının bərpa edilməsinə səbəb olur. Həzzin insan üçün faydalı olması müəyyən
normativ mövqeyə gətirib çıxarır: həzzalma, məmnun olma orqanizm üçün ideal
olduğundan insan bu halı əldə etməyə çalışmalıdır. Etikada belə mövqe hedonizm adlanır
(yunanca «hedone» həzz deməkdir). Baxışlar sistemi və həyat tərzi kimi mövcud olan
hedonizm o təsəvvürlərə əsaslanır ki, insan fəaliyyətinin əsas mənası və xoşbəxtliyin real
təməli iztirablara qarşı ikrah hissi keçirmək və həzzə can atmaqdır. (10, s.312).
İnsan həyatında həzzin rolunun öyrənilməsi sahəsində Z.Freydin xidmətləri
böyükdür. Xüsusi tədqiqatlar ona «həzz prinsipinin» qəlbin fəaliyyəti və ya psixi
proseslərin əsas təbii tənzimləyicisi olması barədə fikir yürütməyə imkan verdi. Freydə
görə, insan psixikasında fərdin normativ məqsədlərindən asılı olmayaraq, həzz almaq
və ya almamaq üstünlük təşkil edir. Daha intensiv və parlaq, həm də nisbətən asan
yolla əldə edilən həzz cismani, məsələn, seksual həzzdir. Yeməyə, soyuqdan
qızınmağa, istirahətə olan tələbatların təmin olunması da bu qəbildəndir.
Bütün etik sistemlərdə xoşbəxtlik bilavasitə həyatın mənası anlayışı ilə
əlaqələndirilir. Həyatın mənası problemi insandan asılı olmayaraq mövcuddur.
Xoşbəxtlik və həyatın mənası problemi etika tarixində çoxlarını düşündürüb. Etika
tarixində həyatın mənası, onun sevincləri haqqında ilk təlimin yaradıcısı Epikur sayılır.
O, həyatın mənasını müdriklikdə görür. Onun fikrincə, insan ağlı ilə bütün mənasız
arzulardan əl çəkməli, qəlbin rahatlığına nail olmalıdır. Qədim Yunan filosoflarından
Gegesi hesab edirdi ki, o vaxt yaşamağa dəyər ki, həyatın gətirdiyi həzzin miqdarı
iztirablardan çox olsun. Əgər əksinədirsə, onda insan ölsə yaxşıdır. Siseronun dediyinə
görə, bu filosof sonralar Peysitanatos ləqəbi qazanır ki, bu da «intihar carçısı» mənasını
verir. Onun mühazirələri İskəndəriyyədə bu səbəbdən qadağan edilmişdi (13, s.203).
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XVIII əsr fransız materialistləri həyatın mənasını xoşbəxtliyə, dünyəvi ideala
qovuşmaqda görür, elmi nailiyyətləri, bəşəriyyətin tərəqqisinə sonsuz inamı bunun
əsası hesab edirdilər. Psixoloq E.Fromm yazır ki: «İnsan yeganə heyvandır ki, onun
varlığı özü üçün problemə çevrilir, o, bu problemi həll etməlidir və ondan heç yerə
qaça bilməz» (12, s.81).
Həyatın mənası və həyatın məqsədi anlayışları bir-biri ilə sıx bağlı olsa da
eyniyyət təşkil etmir. Həyatın mənası - insanın istəyindən asılı olmayaraq obyektiv
şəkildə mövcuddur. Həyatın məqsədi - daxili, şəxsi və konkret olub, insanın özü
tərəfindən qoyulur.
Həyatın mənası haqqında düşünmək və narahat olmaq qabiliyyəti bütün
insanlarda eyni deyil. İnsanın mənəvi həyatında belə bir fikir əsas rol oynayır ki,
həyatın mənası var və son məqamda xeyir şərə qalib gəlməlidir. Bu inam olmasa (hətta
zəif formada) insan həyatı ağır, məşəqqətli, yorucu və əzablı keçər. İnsanın həyatı onun
yaşadığı illərin sayı ilə yox, məzmunu ilə, ətrafdakılara münasibəti, cəmiyyətə verdiyi
xeyirlə, əxlaqi keyfiyyətləri, həmçinin şərəfi, namusu, vicdanı, ləyaqəti ilə
qiymətləndirilir.
Problemlə bağlı araşdırmalar belə bir nəticə əldə etməyə imkan verdi ki, etika
və sosial psixologiyanın kateqoriyalarının ailə və cəmiyyət üçün əhəmiyyəti
böyükdür. Belə ki, demokratik proseslərin genişləndiyi, informasiya texnologiyalarının sürətlə artdığı yeniləşmə dövründə zaman kontekstində münasibətlər də dəyişir.
Bu münasibətlər məzmun etibari ilə inteqrasiyaya əsaslanaraq ünsiyyət proseslərini
genişləndirmək, münasibətləri düzgün qurmaq, intellektual qabiliyyətə, əxlaqa malik
vətəndaş kimi formalaşmaq, cəmiyyətdə dəyərlərə yiyələnmək və etik kateqoriyaları
özündə cəmləməyi ehtiva edir. Etika insan davranışı necə olmalıdir, hansı keyfiyyətlərə
malikdir kimi sualları özündə birləşdirdiyi halda sosial psixologiya insanlar bir- biri
haqqında necə fikirləşməli, necə münasibət bəsləməli və təsir göstərmələri kimi
sualları araşdırır. Göründüyü kimi, hər iki elmin araşdırma obyekti insan
münasibətləridir. Bu da müasir dövrdə vacib problemdir. Bu gün ailələrdə baş vürən
xoşagəlməz hallar, cəmiyyətdə gedən bəzi proseslər, insanların yadlaşması,
anlaşılmazlıqlar və s məhz münasibətlərin düzgün qurulmaması, dəyərlərimizdən
uzaqlaşma kimi problemlərlə bağlıdır. Bu sahədə etika, sosial psixologiya və insanla
bağlı digər elm sahələrinin qarşılıqlı əlaqələrini öyrənmək, maarifləndirici işlər
görmək, tədqiqatlar aparmaq zəruridir. Xeyir, borc,vicdan,ədalət,şərəf,ləyaqət, ailə
borcu, xoşbəxtlik və s kimi kateqoriyalar müəyyən sosial qrupun üzvü, müəyyən
ictimai funksiyanın daşıyıcısı olan insanın davranışı, həyat tərzinə , ictimai əxlaq
tərəfindən qoyulan tələblərə riayət etmək baxımından açıqlanır və onların cəmiyyət və
ailələr üçün nə qədər lazımlı olduğu görünür. Deməli, etikanın bütün kateqoriyaları
sosial psixologiyada da çox önəmlidir və şəxsiyyətin cəmiyyətdə müəyyən status
tutmasına kömək edir, onun sosial keyfiyyətlərinin formalaşmasına zəmin yaradır.
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Афят Камалова
Особенности взаимодействия этики и
социальной психологии в современное время
Резюме
Категории этики и социальной психологии играют огромное значение в
изучении семьи и общества. Этика исследует вопросы, каким должно быть
поведение человека, его характерные особенности. Социальная психология же
исследует то, как люди должны думать друг о друге, как они должны
реагировать и влиять друг на друга. Как видно, объектом исследования обеих
наук являются человеческие отношения. Таким образом, категории этики имеют
важное значение в социальной психологии.
Ключевые слова: моральные ценности, идентичность, коммуникация,
межличностные отношения, нравственное сознание, социальное поведение,
семейные отношения, психологический климат
Afat Kamalova
Peculiarities of interaction of ethics and social psychology in modern time
Summary
Categories of ethics and social psychology are important for the family and
society. Ethics combines questions about how human behavior should be, what
features it has, and social psychology examines questions about how people should
think about each other, how they should react, and how they influence each other.
Apparently, the object of study of both sciences is human relations. This is a serious
problem in our time. Thus, all categories of ethics are very important in social
psychology and help a person maintain a certain status in society and formulate his
social qualities.
Keywords: moral values, identity, communication, interpersonal relations,
moral consciousness, social behavior, family relations, psychological climate
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ВКЛАД АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПСИХОЛОГОВ
В ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ

Резюме: В статье анализируются теоретические аспекты проблем
личности в трудах азербайджанских психологов, вопросы, связанные с
психодиагностическими исследованиями, применением новых методов и
технологий в работе практического психолога. Сегодня большую
актуальность приобретает применение коррекционно-профилактических
программ в работе психолога, которые также нашли свое отражение в
экспериментальных исследованиях азербайджанских психологов.
Ключевые слова: интегративная теория, консультация, коррекция,
методика, психодиагностика, типология, феноменология.
Введение. Исследуя роль теорий личности в общей структуре
психодиагностического процесса, выявляя связь между подходами ученых на
отдельные аспекты теории личности, нам представилось невозможным
обойти вопрос, связанный с тем ценным вкладом, который внесли
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отечественные ученые, пополнив научными изысканиями и расширив знания
о методологии исследования конкретной проблемы, создав новые методики
исследования личности, имеющие тематическую направленность.
Постановка проблемы. Азербайджанскими психологами внесен достаточно
существенный вклад в развитие концепции личности, что позволило выявить
методологические основы проблемы и определить связь между
психодиагностикой и теорией личности. Отдельные вопросы психологии
личности были предметом пристального внимания: Али-заде А.А., Алиева
Б.Г. Алиева Р.И. , Алиевой К.Р., Амираслановой С.Ф., Амрахлы Л. Ш.,
Бахшалиева А.Т., Джаббарова Р.В., Кадыровой Р.Г., Новрузлу И.М.,
Расулова Р.М., Сеидова С.И., Шафиевой Э.И. и др.
Решение проблемы. Исследованию вопросов истории развития,
формирования и становления психологической науки в Азербайджане
посвятил свою работу проф. А.Т.Бахшалиев [1], который с уникальной
кропотливостью рассмотрел труды великих ученых, стоявших у истоков развития психологии, отдельные школы, направления, новые подходы в
вопросах исследования теории личности, что также создало почву не только
для развития психологии как науки, но и внесло свой вклад в развитие
психодиагностики. Неоценим вклад А.А.Гадирова [2], М.Г. Гамзаева [3],
которые своими идеями внесли весьма существенный вклад в дело развития
возрастной и педагогической психологии. С.Сеидов в работе «Социальная
психология творчества» [4], исследуя проблему творческой активности
индивида, рассматривая направленность, мотивы, ценностные ориентации,
«установки» личности, представил свой, достаточно оригинальный
концептуальный подход к проблеме творческой активности личности.
Использовав большое количество методик: ценностные ориентации
М.Рокича, комплексные методики субтесты Дж. П.Гилфорда, Е.Торранса,
ориентировочную анкету Смекала и Кучеры, опросник Р.Кеттелла, социометрическую методику и т.д. – сказал свое весомое слово не только в
исследовании проблемы творческой активности личности, но и внес
существенный вклад в разработку методов и методик диагностики
творческой активности личности. Отрадно, что вышла в свет и новая книга
Сеидова С.И. «Феноменология творчества» [5], в которой автору удалось не
только систематизировать сведения по психологии творчества, представив
обобщенный экскурс в историю вопроса, но и связать данный вопрос с
феноменологией личности, представив теории личности как основания ее
типологизации.
Вклад Р.В. Джаббарова [6], в разработку концепции личности
отличается оригинальным подходом и дает основание использовать
отдельные аспекты его теории в нашей исследовательской работе. Особо
близки нам идеи, связанные с проблемой психического здоровья личности,
опыт работы, связанный с коррекцией стресса в образовательном процессе. В
плане проведения комплексных мероприятий, связанных с работой психолога
с семьей нельзя не отметить монографию Р. В. Джабарова [7], которая
посвящена терапии реальности, науке, которая помогает в консультативной
266

практике, опирающаяся на теорию контроля Уильяма Глассера. Ввиду того,
что практическая психология сегодня – это психология, направленная на
формирование человека, имеющего здоровую психику, большой
популярностью пользуются работы Л. Ш. Амрахлы, которая в своих работах
подчеркивает важность формирования именно здорового, не имеющего
трудности в эмоциональной сфере ребенка, отмечая, что: «одна из
актуальных проблем современной школы — это здоровое психическое
развитие ребенка» [8, с.292]. Для нас весьма ценны работы автора, которые в
последнее время вышли в свет, и являются большим подспорьем в работе
психолога азербайджанской школы: «Экспериментальная психология» [9],
«Психодиагностика готовности к школе» [10]. И конечно, нельзя не отметить
книги,
разработанные
для
психологической
службы
школы:
«Психопрофилактика» [11], «Психодиагностика» [12] (название книг
переведено нами).
Отдельные
аспекты
экспериментальной
психологии,
психодиагностической, психопрофилактической работы психолога с семьями
была предметом рассмотрения другого отечественного психолога Л. М.
Гурбановой [13], которая представила нашему вниманию интересные
методики работы с семьями, в которых имеются определенные трудности,
предложила пути выхода из конфликтных ситуаций, с учетом национальных
особенностей азербайджанской семьи. Большой интерес для психологов
представила книга Н. З. Чалябиева 3, [14], посвященная проблемам семьи. В
ней содержатся ценные материалы, носящие практический характер,
помогающие нам в консультативной и диагностической работе с семьями, а
также отдельные вопросы психологической службы в системе образования.
Р.Г.Кадыровой [15] впервые в отечественной психологии проведено
уникальнейшее исследование национальной, этнолингвистической и
религиозной идентичности азербайджанских детей и подростков,
разработаны и апробированы новые методы и методики исследования
отдельных компонентов и феноменов национальной идентичности.
Э.И.Шафиевой [16, 17] были исследованы теоретические и методологические проблемы принципов психического развития, такие аспекты
психологии личности, которые направлены на рассмотрение аномального
психического развития у детей, диагностика аномальных детей и методы
работы с ними. Особое место в исследованиях профессора Э.И. Шафиевой
заняли вопросы психофизиологии, отдельные вопросы клинической
психологии, проблемы психодиагностики, коррекции, консультации и
реабилитации.
Особо хотелось бы отметить концепцию личности, представленную
С.М.Меджидовой [18]. Ею была предпринята попытка объединить философский,
психологический, эволюционный, религиозный, эзотерический подходы при
исследовании личности. Меджидовой С.М. разработана не только теоретическая
типология, в основе которой лежат уровни самосознания личности, а заложены
основы экспериментального исследования типов, разработаны новые методы
исследования личности и самосознания, авторская методика биполярных
267

шкал для определения оснований типологии, авторский графический тест «16
Я-позиций» для определения уровней самосознания, проективная методика
исследования личности «Я-Близкие-Чужие» для определения уровней
самосознания, проективная методика исследования личности «ПрошлоеНастоящее-Будущее» для исследования представлений личности о своем
времени, методика по самооценке «Я-Идеал-Друг-Недруг» для анализа
особенностей оценивания и самооценивания, для выявления основных
составляющих «Я-концепции», ценностных ориентаций, для определения
перспектив роста и развития личности, представлен методический комплекс
для определения психологических типов. Расуловым Р.М. [19] была
разработана «интегративная теория личности», которая отличается от прежних
концепций трактовкой механизма формирования личности, динамики развития ее
деятельности и сознания. Новшество и оригинальность данной теории
заключается в открытии функциональных органов психики (не мозга, как у
А.Н.Леонтьева, а психики), представляющих собой сложные комплексы
сенсомоторных, эмоциональных, интеллектуальных и волевых механизмов внутренней активности, которые обуславливают характерное поведение личности. Они
по происхождению так же связаны с поведением, т.к. ведущее значение в них
принадлежит двигательным компонентам. Несомненным достоинством представленной теории является существенное дополнение и усовершенствование бихевиористического и необихевиористического подхода, теории деятельности и т.д. И
конечно, нельзя не отметить работу, которая проводится реабилитационными
и инновационными центрами в Азербайджане. Результатом проделанной
работы стал монографический труд «Методика развития детей» [20],
подготовленный большим коллективом, изданная при поддержке Фонда
оказания помощи в 2016 году (руководитель проекта Лейла Иманова).
Несомненным достоинством данного исследования является систематизация
материала различных центров, которые делятся опытом работы не только с
детьми, требующих особого подхода, но и даны рекомендации родителям, в
семьях которых растут дети, имеющие отставания в развитии, физические
недуги и т. д. В работе представлено огромное количество методик,
коррекционных
игр,
упражнений,
профилактических
программ,
возможности, которые открывает перед практическим психологом различные
виды терапий: арт-терапия, сказкотерапия, песочная терапия, музыкотерапия
и т.д.
Обзор литературы, представленный в рамках данной статьи, далеко не
весь анализ той работы, которая проводится азербайджанскими психологами.
И, безусловно, во главу угла ставится знание многообразных теоретических
концепций личности, психодиагностических процедур и методик
исследования, которые с каждым годом расширяют свою тематическую
направленность, некоторые методики, прошедшие апробацию, прекрасно
работают в рамках психологической службы школы, используются в
консультативной практике психологических центров, а некоторые из них
претерпевают изменений, психологами разрабатываются и внедряются в
практическую деятельность модификации известных авторских методик, с
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учетом наших национальных особенностей, создаются новые методики,
которые пройдя апробацию, доказывают свою действенность и
эффективность, отстаивая право на существование.
Научная новизна: представлены новые исследования азербайджанских
психологов.
Практическое значение: труды отечественных психологов внесли весомый
вклад в работу практических психологов по диагностике и коррекции
имеющихся проблем у детей и взрослых.
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Gülnarə Həsənova
Azərbaycan psixoloqlarının şəxsiyyət probleminin tədqiqində verdiyi töhfələr
Xülasə
Məqalədə Azərbaycan psixoloqlarının əsərlərində yer alan şəxsiyyət
probleminin nəzəri aspektləri, habelə psixodiaqnostik müayinə, praktik psixoloqun
işində yeni metodların və texnologiyaların tətbiqi kimi mühüm məsələlər təhlil
olunur.Müasir şəraitdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən və getdikcə aktuallığı artan
sahə - məsləhət təcrübəsi və psixoloqun işində korreksiya – profilaktik
proqramların tətbiqi də Azərbaycan psixoloqlarının eksperimental tədqiqatlarında
öz əksini tapır və məqalədə müfəssəl şəkildə araşdırılır.
Açar sözlər: inteqrativ nəzəriyyə, məsləhət, korreksiya, metodika,
psixodiagnostika, tipologiya, fenomenologiya.
Gulnara Hasanova
The contribution of Azerbaijani psychologists
to the study of the problems of personality
Summary
The article contains a review of theoretical studies of the personality problem
in the works of Azerbaijani psychologists, which deal with a wide range of issues
related to personality theory, psychodiagnostic examination, the use of the latest
techniques and technologies in the work of a practical psychologist.
In modern conditions, the consultancy practice, the introduction of corrective
and prophylactic programs into the work of a psychologist, is of great importance,
which is reflected in the experimental studies of psychologists of Azerbaijan.
Keywords: integrative theory, consultation, correction, methodology,
psychodiagnostics, typology, phenomenology.
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ALİ HƏRBİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ
GƏLƏCƏK ZABİTLƏRİN VƏTƏNPƏRVƏRLİK TƏRBİYƏSİ
PROSESİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLARI
Xülasə: Ali hərbi təhsil müəssisələrində gələcək zabitlərin vətənpərvərlik
tərbiyəsinin nəzəri-metodoloji əsaslarının tədqiqi ən aktual problemlərdəndir.
Məqalədə vətənpərvərlik anlayışının mahiyyət və məzmunu araşdırılmışdır. Bu
sahədə qarşıda duran vəzifələrin müəyyənləşdirilməsinə cəhd göstərilmişdir.
Məqalədə qeyd olunur ki, azərbaycançılıq, milli inkişafın mədəni-tarixi təbəqəsi
olmaqla strateji inkişafın əsas yollarını və istiqamətlərini müəyyənləşdirir.
Həmçinin, azərbaycançılıq milli dilimizin sarsılmazlığında, milli mədəniyyətin
üstün rolunda və milli dəyərlərin qorunmasında öz əksini tapır. Sistemli fəaliyyət
yanaşması metodoloji əsas kimi götürülmüşdür. Burada gələcək zabitlərin hərbi ali
məktəb şəraitində vətənpərvərlik tərbiyəsinin davamlı inkişafı, onların fəaliyyətinin
mənəvi dəyərlər əsasında stimullaşdırılması zərurəti əsaslandırılır.
"Vətənpərvərlik" anlayışının genezisinin təhlililinin nəticəsi kimi bu duyğu
hər bir azərbaycanlıya xas olan, əsrlər boyu onların canına, qanına hopmuş xüsusi
hiss və keyfiyyətlər məcmusu kimi müəyyənləşdirilir.
Açar sözlər: Vətənpərvərlik, mentalitet, milli mənəvi dəyərlər, milli ideya,
sistemli fəaliyyət, keyslər, vətənin keşikçisi.
Mövzu ilə bağlı elmi-nəzəri ədəbiyyatın müqayisəli təhlilinin nəticəsi
kimi XX əsrin 60-cı illərindən bu günə qədər olan dövrü şərti olaraq dörd
mərhələyə bölmək olar: cəmiyyətdə vətənpərvərlik ideyasının sabit inkişafı;
vətənpərvərliyin inkişafında durğunluq; vətənpərvərlik tərbiyəsində elmin və
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təcrübənin bir-birindən ayrı düşməsi; müstəqilliklə bağlı ölkəmizdə vətənpərvərlik
ideyasının dirçəlişi.
Vətənpərvərlik ideyalarının inkişafının hər bir tarixi mərhələsi üçün
müəyyən tarixi hadisələr xarakterikdir. Lakin “Vətənpərvərlik" anlayışının
mahiyyəti, elmi-nəzəri məzmununun müəyyənləşdirilməsi, ona yığcam və aydın
tərif
verilməsi cəhdi bütün dövrlərin tədqiqatlarının orta xəttidir desək,
yanılmarıq. Fikrimizcə, "Vətənpərvərlik" anlayışının genezisinin təhlilinin nəticəsi
kimi
vətənpərvərliyin hər bir azərbaycanlıya xas olan, əsrlər boyu onların
canına, qanına hopmuş
xüsusi hiss və keyfiyyətlər məcmusu kimi
müəyyənləşdirmək olar. Bu hiss və keyfiyyətlər mentalitetin, mədəniyyətin, tarixin,
ənənələrin, öz vətəninə və xalqına münasibətinin əsasını təşkil edir və özünü hər
hansı bir işğalçıya qarşı nifrət hissində, Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi
naminə fədakarlıq nümayiş etdirməyə hazır olmaqda göstərir.
Müasir Azərbaycanımızda milli ideyanın - azərbaycançılığın təməlləri ulu
öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Azərbaycançılıq ideologiyası dünya
azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında birləşməsini şərtləndirən tarixi-siyasi
amillərin təsnifatını, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının
qorunması sahəsində Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran vəzifələri, onların
Azərbaycan Respublikasına münasibətdə üzərinə mənəvi öhdəlikləri, azərbaycanlı
anlayışının sosial-fəlsəfi məzmununu müəyyənləşdirən konsepsiya kimi nəzərdə
tutulur. “Suverenliyimizi daim yaşatmaq, harada yaşamasından asılı olmayaraq bu
bu gün dövlət müstəqilliyimizi əbədi etmək üçün hər bir azərbaycanlıdan
Azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında əməl və əqidə birliyi, sarsılmaz həmrəylik
tələb olunur” [1. s.5].
Azərbaycançılıq, milli inkişafın mədəni –tarixi təbəqəsi olnaqla , strateji
inkişafın əsas yollarını və istiqamətlərini müəyyənləşdirir, milli dilimizin
sarsılmazlığında, milli mədəniyyətin üstün rolunda və milli dəyərlərin
qorunmasında öz əksini tapır. Ərazi o zaman vətənə çevrilir ki, milli ruhla
canlanmış olsun[2, s.225].
Hərbi profilli təhsil müəssisələrində gələcəyin zabitlərinin vətənpərvərlik
tərbiyəsinin ideya və nəzəri-praktik istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi pedaqoji
tədqiqatların ən aktual problemlərindəndir.
Vətənpərvərlik vətən naminə fədakarlığa, öz ölkəsinin əhalisinin rifahı
naminə əməyə, vətənin tarixi irsinin qorunmasına hazır olmaq kimi sistemli
fəaliyyətə əsaslanır.
Qısa şəkildə
vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşağıdakı
istiqamətlərini
xarakterizə
etmək
olar:
mülki-vətənpərvərlik;
dövlət
vətənpərvərliyi; qəhrəmanlıq vətənpərvərliyi və hərbi vətənpərvərlik. Hərbi ali
təhsil müəssisələrində
kursant hazırlığı prosesində tarixi vətənpərvər
komponentlərin istifadəsi onların hər birində aşağıdakı xüsusiyyətlərin
formalaşmasına və inkişafına təkan verir: məsuliyyət, şərəf, zəhmətsevərlik,
ləyaqət, qərəzsizlik, mərhəmət, kollektivçilik, məqsədyönlülük, dayanıqlılıq,
peşəkarlıq, vətən naminə fədakarlığa hazır olmaq. Bu istiqamət tədqiqat prosesinin
metodoloji əsasını təşkil edən sistemli yanaşma ilə üzvi şəkildə birləşir. Bu
yanaşma gələcək zabitlərdə vətənpərvərlik tərbiyəsində keyfiyyətcə yeni effektlərin
alınması üçün sistemli yanaşma ilə fəallığın inteqrasiyasının (I.V Blauberq [4],
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L.S. Viqotskiy, P. Y. Qalperin, V.V. Davıdov[5]., T.V. Kudryavtsev, V. T.
Kudryavtsev A.E. Maron, A.N. Tomilin, N.P. Şatalova, R.M. Şerayzinavə, İ.F.
İsayev, A.N.Leontiyev, V.P. Manuxin, R.V. Starkov, A.I. Tarenko, E.N. Şiyanov,
E.Q. Yudinvə s.) əsasını təşkil edir. Bu qarşılıqlı əlaqə pedaqoji sistemin bütün
komponentləri arasında birliyi müəyyən etməyə (məqsədlər, vəzifələr, məzmun,
prinsiplər, formalar, üsullar, şərtlər və tələblər); vətənpərvərliyin bütün
komponentlərinin bir-biri ilə sıx əlaqələrini və qarşılıqlı fəaliyyətini izləməyə;
əməli fəaliyyət əsasında hər bir komponentin ümumi xassələrini və xüsusiyyətlərini
aşkar etməyə və təkmilləşdirməyə imkan verir. Gələcək zabitlərin vətənpərvərlik
tərbiyəsi prosesinin təşkil olunmasında sistemli fəaliyyətin həyata keçirilməsinin
əsas müddəaları aşağıdakılardır: fəaliyyətin motivasiyasını nəzərdə tutan gələcək
zabitlərin vətənpərvərlik keyfiyyətinin formalaşması strukturuna uyğun sistemli
təlim-tərbiyə prosesinin koqnitiv komponenti kimi informasiya- dünyagörüşü
bacarığının inkişafı; praktik yönümlü real hərəkətlər məcmusundan ibarət olan
təcrübələrin səmərəliliyinin təmin edilməsi (gələcək zabitlərin hərbçilərin təlimtərbiyəsində iştirak-təlim təcrübəsi), məzunların hərbi xidmətə hazır olması üçün
məktəbdə təlim-tərbiyə şəraitinin yaradılması və s.; tədqiqatın instrumental
aparatının müəyyən edilməsi; vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas strategiyası kimi
çıxış edən sistemli fəaliyyət fenomenini nəzərdən keçirməyə imkan verən
sistemlilik, komplekslilik, konstruktivlik prinsiplərini nəzərə almaqla tədris-tərbiyə
prosesinin təşkili. Sistemli-fəaliyyət yanaşmasına daxildir: fərdi-individual
(motivlər, hazırlılıq, fəaliyyət, maraqlar) və prosesual fəaliyyət (hərbi ali təhsil
müəssisəsinin xarici və daxili mühitinin kursantlara təsir növü və formaları).
Araşdırma göstərir ki, sistemli fəaliyyət insanın konstruktiv düşüncə, bilik və
bacarıqlarını inkişaf etdirməyə şərait yaradan aktiv mövqeyinin formalaşmasına
imkan verir . Bu isə özünütərbiyə, özünütəhsil, özünüinkişaf və müstəqil şəkildə öz
intellektinin strukturunu yaratmaq bacarığının təkmilləşdirilməsində özünü
göstərir. A.Y. Voykinin, V.V. Dyaçenkonun, N.N.Jukoveçin və s. tədqiqat
işlərinin təhlili göstərir ki, vətənpərvərlik tərbiyəsinin prinsiplərinin mahiyyəti
konkret təcrübi tələblərdən ibarətdir, yəni hər bir prinsip nəzəriyyəni və təcrübəni
birləşdirən bir bənddir. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin prinsiplərinin məcmusu onun
struktur vahidləri ilə, vəzifələri ilə, əsas məqsədi ilə, dövlətçilik ideyasına tabe olan
tərbiyə mahiyyəti ilə şərtlənir.
Həmçinin gələcək zabitlərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin xüsusi və baza
prinsiplərindən də bəhs etmək mümkündür. Filrimizcə, hərbi ali təhsil
müəssisələrində kursantların pedaqoji fəaliyyət təcrübəsində həyata keçirilən
vətənpərvərlik tərbiyəsi konsepsiyasının baza
prinsiplərini aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar: hədəflər məkanının
dərk edilməsi- kursantların şəxsi
hədəflərinin
və motivasiyasının müəyyənləşdirilməsi; təhsil müəssisəsinin
qarşısında duran məqsədlər; dövlətin məqsədləri; motivasiya məkanının
məqsədəuyğunluğu - şəxsi məqsədləri dövlətin məqsədləri ilə birləşdirən
motivasiya məkanının qurulmasının kursantlara təsiri; fəaliyyətin konstruktiv
məkanına əlçatanlıq-vətənpərvərlik tərbiyəsi üçün sistemli məkanın hazırlanmasına
əlçatanlıq və məqsədə çatmağa yönəlmiş bu məkanda yaradıcılıq potensialının
həyata keçirilməsi.
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Sistemli yanaşmaya əsaslanan vətənpərvərlik tərbiyəsinin ümumi
prinsiplərinə aiddir: kursantlarda vətənpərvərlik hisslərinin inkişafına yönəlmiş
fəalyyətin demokratikləşməsi və humanistləşdirilməsı. Bu həmçinin cəmiyyət
üçün vətənpərvər yetişdirilməsinin inkişafının ümumi zəruri tendensiyalarını
özündə əks etdirir; bütün sosial tələbatlar və imkanlar, dövlətin və onun əhalisinin
mədəniliyi; dayanıqlı kommunikativliyin təmin edilməsi- tərbiyəçidən kollektivdə
ümumi anlaşma, hərəkətlərinə görə cavabdehlik və qarşılıqlı anlaşma mədəniyyəti
atmosferi yaratmaqla kommunikativ şəraitin təmin edilməsini tələb edir; şəxsi
potensialın aşkarlanması- tərbiyəyə fərdi və differensial yanaşma metodikasını
bilməklə təmin olunur və tərbiyə fəaliyyətinin subyektlərinin arasında qarşılıqlı
asılılıqla şərtlənir; nəsillərarası varisliyə əməl etmək nəsillər arasında qarşılıqlı
əlaqəni göstərir və bu zaman sonradan gələn hər bir nəsil məqsəd və fəaliyyətin
nəticələrində ümumillini tapır, amma öz identikliyini də qoruyur.
Gələcək zabitlərin hərbi ali məktəb şəraitində vətənpərvərlik tərbiyəsinin
metodoloji əsasını sistemli fəaliyyət yanaşması götürməklə qeyd etməliyik ki
məqsədyönlülük gələcək zabitlərin vətənpərvərlik tərbiyəsində
davamlı
keyfiyyətlərin inkişafını, onların fəaliyyətinin mənəvi dəyərlər əsasında
stimullaşdırılmasını nəzərdə tutur. Məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı məsələlərin
həlli zəruridir: kursantlarda vətənpərvərliyin formalaşması prosesinin
vətənpərvərliyi yaradan sistemli fəaliyyətlə müşayiət olunmasının inkişafı;
kursantların vətənpərvərlik tərbiyəsi maraqları çərçivəsində hərbi və mülki
mədəniyyət müəssisələrinin potensialından və vəsait arsenalından istifadə;
vətənpərvər yönümlü ictimai təşklatlarla, yerli hakimiyyət orqanları və ümümtəhsil
müəssisələri ilə hərbi-qəyyumluq işinin inkişafı; məkana riayət etmək; nəsillərin
davamlılığının tarixi motivasiyasının məqsədyönlülüyü; konstruktiv məkana
dayanıqlı kommunikasiya əlçatanlığı təmin etmək – şəxsiyyətin fəaliyyət
potensialının açıqlanması. Kollec və məktəblərdə tədris praktikası, hərbi hissələrdə
peşəkar təcrübə, rəsmi və qeyri-rəsmi qruplar və birliklərlə ictimai praktika:
tədbirlər, ənənələr, nəsillərin davamlılığı, muzeylərin, klubların işi vətənpərvərlik
müstəvisinə tənzimlənməlidir.. Bu davamlı prosesdə hərbi məktəbin, kursantın,
ictimai-peşəkar tərəfdaşların motivasiya məkanı, gələcək zabitlərin şəxsi –
peşəkarlıq məkanı, fəaliyyətin konstruktiv məkanı, informasiya məkanı,
vətənpərvərliyin inkişaf səviyyəsinin diaqnostikası, sistem və motivasiya-məqsəd
məkanının səmərəliliyinin diaqnostikası və s. bir hədəfə istiqamətləndirilməlidir.
Zabit fəaliyyəti zamanı gözlənilməz, çətin situasiyalarda qərarlar gəbul
etməli olduğundan onun həm texniki bacarığı, həm də psixoloji durumu yüksək
olmalıdır[3, s.11]. Silahlı qüvvələr mühitində fərdin uğurlu fəaliyyətinin şərtləri
mənəvi-əxlaqi dəyərlərin, mövqelərin, motivasiyanın möhkəmlənməsindən
ibarətdir. Fərdin motivasiya məkanı olmadan, psixoloji hazırlığı olmadan öz
borcunu və vəzifələrini lazımi səviyyədə yerinə yetirməsi mümkün deyildir.
Vətənpərvərlik tərbiyəsi prosesində gələcək zabitlərin fərdi-peşəkar məkanının
məqsədi dövlət siyasətini həyata keçirilməsi zamanı
mənəvi-psixoloji
dayanıqlığını yüksək səviyyədə qoruması, hərbi nizam-intizamın yerinə yetirilməsi
prosesində tərbiyə sisteminin rolunu, yerini və funksiyalarını aydın dərk etməsidir.
274

Bu məkanda şüurun fərdi inkişafı, psixikanın yenidən qurulması, kursantın
hərbi cəhətdən peşəkarlaşması baş verir. Kursantın fərdi- professional fəaliyyəti
məkanında “Vətəninin keşikçisi” kimi
yüksək
vətənpərvərlik hissinin
formalaşması baş verir. Bu hissə isə gündəlik hərbi xidmət zamanı lazım olan və
ekstremal şəraitdə uğur qazandıran cəsarət, mətinlik və igidlik keyfiyyətləri xasdır.
Konstruktiv məkanın strukturuna isə daxildir: maddi-texniki baza, mədəni
istirahət müəssisələri, təlim-tərbiyə işçilərinin peşə təlimləri, hərbi kafedraların
müəllimlərinin metodik hazırlığı və s.
Vətənpərvərlik tərbiyəsinin konstruktiv şəraitinin müasir vəziyyətinin
tədqiqı göstərir ki, araşdırılan məkanın əsas konstruktları təlim-tərbiyə şəraitindən
ibarətdir (keyslər). Keyslər- kursantlarda müasir hərb elminin əsas və taktik
tələbləri olan yüksək ideyalılıq, vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasına kömək
edən keyfiyyətlərin aşılanmasına yönəlmiş tədris məşğələlərinin fraqmentləridir.
Hərbi məktəbin informasiya məkanı hərbi məktəb kursantlarının
məlumatlandırma sistemini, ordunu infromasiya ilə təmin edən hərbi idarəetmə
orqanının fəaliyyətinin koordinasiya sistemini, tərbiyə və mədəni-istirahət
tədbirləri sistemini, vətənpərvərlik səviyyəsinin inkişafının diaqnostikasını, sistemli
və motivasiya-məqsədli məkanın səmərəliliyinin diaqnostikasını özündə
cəmləşdirir.
İnformasiya məkanının inkişaf proqramının komandir-müəllim heyəti və
kursantlarla birgə hazırlanması məqsədəuyğundur. Şüurlu şəkildə planlaşdırılmış
tədbirlər, onların məqsəd və vəzifələri kursantlar tərəfindən öz köklərini
unutmamaq, Vətən tarixini bilmək, milli mənəvi dəyərlərimizi sevmək və onlara
əməl etmək hissi formalaşdıracaq. Bu isə gənc nəsildə dolayısı və yorucu olmayan
özünü vətənpərvərlik tərbiyəsi yoludur.
Kursantlarda hərbi vətənpərvərliyin formalaşması müvafiq göstəricilərlə
müəyyən olunur: koqnitiv, motivasiya-dəyərli, fəaliyyət-yaradıcı və yaradıcıreflektiv.
Araşdırmamız zamanı əsas götürdüyümüz sistemli fəaliyyət yanaşması
əsasında gələcək zabitlərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin nəzəri-metodoloji əsasları
hərbi ənənələrimizlə vəhdətdə götürüldükdə qarşıya qoyulan məqsədin daha
səmərəli və effektli həyata keçməsinə nail ola bilərik.
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Гюльшен Баширова
Теоретико-методологические основы процесса патриотического
воспитания будущих офицеров в высших военных учебных заведениях
Резюме
Анализ теоретико-методологических основ процесса патриотического
воспитания будущих офицеров в высших военных учебных заведениях
является одной из актуальных проблем. В статье были рассмотрены сущность
и значение понятия патриотизм. Также в статье была сделана попытка
определить предстоящие задачи в этой области. В статье отмечается что,
азербайджанство есть культурно-исторический слой национального развития
и определяет основные пути и направления стратегического развития.
Азербайджанство также отражается в непоколебимости национального
языка, в превосходстве роли национальной культуры и защите национальных
ценностей. Подход системной деятельности был взят в качестве
методологической основы. Он создает необходимость продолжительного
развития патриотического воспитания будущих офицеров в высших военных
учебных заведениях, а также стимулирования их деятельности на основе
духовных ценностей. Как результат анализа генезиса, понятие патриотизма
это ощущение свойственно каждому азербайджанцу и определяется, как
совокупность особых чувств и качеств, которые веками были впитаны в их
кровь и душу.
Ключевые слова: патриотизм, менталитет, национальные духовные
ценности, национальная идея, систематическая деятельность, кейсы,
защитник отечества.

Gulshen Bashirova
Theoretical and methodical fundamentals of patriotic education of
future officers in high military schools
Summary
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An analysis of the theoretical and methodological foundations of the process
of patriotic education of future officers in higher military educational institutions is
one of the urgent problems. In the article the essence and content of the concept of
the patriotism have been researched. Also a great effort is made to determine the
forthcoming tasks in this field. It’s also noted in the article that Azerbaijani
heritage is a cultural and historical section of the national development and it
defines the main ways and directions of the strategic development. Azerbaijani
heritage is also reflected in national language’s staunchness, superiority of national
culture and in defending of national values. The territory becomes a homeland at
the time when it is animated by the national spirit. Patriotism is based on such
systematic activity as dedication, readiness to work for the well-being of its own
people, and protection of the country's historical heritage.The approach of systemic
activity was taken as a methodological basis. It creates the need for continued
development of patriotic education of future officers in higher military educational
institutions, as well as stimulation of their activities on the basis of spiritual
values.As a result of the analysis of genesis, the concept of patriotism is a
characteristic of every Azerbaijani and is defined as a set of special feelings and
qualities that have been absorbed into their blood and soul for centuries.
Keywords: patriotism, mentality, national spiritual values, national idea,
systematic activities, cases, defender of Motherland.
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AİLƏ VƏ AİLƏ MƏİŞƏTİ MƏSƏLƏLƏRİ
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan xalqının ailə həyat tərzi, ailə məişəti və
bununla bağlı adət və ənənələri şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri əsasında şərh
olunmuşdur. Şifahi xalq ədəbiyyatının çoxsaylı janrlarına istinad edən müəllif
xalqımızın etnik-psixoloji xüsusiyyətlərinin folklorda əks olunmasına istinad
etmiş, oğuz türklərində ailəyə, qadına, ailə başçısına, ağsaqqal-ağbirçəyə, qonağa
münasibətin psixoloji səciyyəsini, yeri gəldikcə, tarixi və ədəbi mənbələrdən
nümunələr gətirməklə, xalq müdrikliyinin, düşüncə tərzinin humanist mahiyyətini
ifadə etməyə çalışmışdır.
Açar sözlər: etnopsixologiya, ailə, ailə məişəti, şifahi xalq ədəbiyyatı,
nikah formaları, etnik hisslər, adət və ənənələr.
Dünyanın bütün xalqlarında olduğu kimi, Azərbaycan xalqının da folkloru
onun maddi və mənəvi mədəniyyətinin əsas tərkib hissələrindən birini təşkil edir.
Folklor da daxil olmaqla hər bir mənəvi mədəniyyət tarixi-ictimai şəraitdən asılı
olaraq real məzmun daşıyır, həm də xalqın həyat şəraiti və məişəti ilə bağlı olub,
onun keçmişini, yaşadığı dövrün xüsusiyyətlərini əks etdirir.
Xalq tərəfindən yaradılan və yaşadılan şifahi xalq yaradıcılığında hər bir
xalqın mənəviyyatı, düşüncə və yaşam tərzi, etnik xüsusiyyətləri əks olunur.
Dastanlarda, nağıllarda atalar sözləri, zərb-məsəllərdə, bayatı, layla, alqışlarda,
qarğışlarda, sınamalarda, miflərdə, əsatirlərdə və s. xalqın tarixi keçmişi yaşayır,
qorunub saxlanılır və gələcək nəsillərə ötürülür.
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Xalqımıza məxsus qədim yazılı mənbələrdə və tarixi qaynaqlarda, şifahi
xalq ədəbiyyatı inciləri olan çoxsaylı folklor nümunələrində Azərbaycan ailəsi və
ailə məişəti haqqında dəyərli etnopsixoloji fikirlər də diqqəti cəlb edir.
Məlumdur ki, dinin ilkin ibtidai formaları inkişaf edərək sonralar
atəşpərəstlik formasında Azərbaycanda da yayılmağa başlamışdır. Atəşpərəstlik
ibtidai qəbilə quruluşunda yaranmış və sonrakı quldarlıq dövründə xeyli inkişaf
etmiş, ilkin orta əsrlərdə isə İran və Azərbaycan ərazisində hakim dövlət dini
səviyyəsinə qədər yüksəlmişdir. Azərbaycanda Zərdüştiliyin inkişafı əsrlərlə
davam etmişdir. Zərdüştün müqəddəs kitabı “Avesta”da baş Allah, xeyir Allahı
Ahura Məzda, Şər Allahı isə Anqra Manyudur.
“Avesta” Azərbaycan xalqının qədim mədəniyyətini özündə əks etdirən
möhtəşəm tarixi abidə, zərdüştiliyin müqəddəs kitablar külliyatıdır. “Avesta”
Midiyada yaranmışdır və o, qədim Azərbaycan ədəbiyyatının unikal nümunəsidir.
Bu kitabda zərdüştiliyin banisi Spitak Spitama (e.ə. VI əsr) mənşəcə midiyalı olub,
peyğəmbər Zərdüşt rolunda təsvir olunmuşdur.
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor A.M.Şükürovun qənaətinə görə, sonralar
qədim yunan alimləri bu Allahların adlarını təhrif edərək, yunanlaşdıraraq, onları
bütün dünyaya Hörmüz və Əhrimən adları ilə tanıtdırmışlar. [8, s.139]
Avesta öz məzmununa görə, o zamankı ictimai quruluşun, o cümlədən ailə
sisteminin dini, əxlaqi, hüquqi və sosial baxımdan tədqiqi üçün dəyərli mənbə
hesab edilə bilər. Avestada ailədə uşaqların olmasının zəruriliyi vurğulanır və bu
xeyirxahlıqdan törəmə bir əlamət hesab olunur. Zərdüştün dualarında “Ey Ahura
Məzda, mənə xalqını, elini sevən vətənpərəst bir övlad bəxş elə” duası özünə yer
alır.
Məlumdur ki, “tarix boyu bütün cəmiyyətlərdə qadın zəif cinsin
nümayəndəsi olaraq, haqqı daha çox tapdanan, hüquqları tanınmayan tərəfi təmsil
edib. Bütün dinlər, mədəniyyətlər özündə bu reallığı əks etdirir. Bu baxımdan hər
bir cəmiyyətdə qadına münasibət dövrün tarixi-mədəni inkişaf səviyyəsini və
xüsusiyyətlərini səciyyələndirir.” [18, s.67] Bu baxımdan şifahi xalq
ədəbiyyatımızın ən möhtəşəm nümunələrindən biri olan “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanı insanların qarşılıqlı münasibətlərinin psixoloji təhlili baxımından xüsusilə
diqqətəlayiqdir. “Dədə-Qorqud” eposunun əhəmiyyətindən bəhs edən professor
R.İ.Əliyev yazır: “Azərbaycan xalqının islama qədərki psixologiyası, qədim türk
təfəkkürü, həyat tərzi, adət-ənənələri barədə müəyyən məlumat və təsəvvürlər əldə
etmək üçün “Kitabi-Dədə Qorqud” qədər fundamental digər bir əsər tapmaq
çətindir.”[10, s.159] Bu dastanda oğuz türklərinin ailə həyatı, məişəti, yaşam tərzi,
adət və ənənələri ilə bağlı çoxsaylı nümunələr özünə yer alır. Dədə Qorqud qonağa
hörmət etməyən tənbəl qadınları pisləyir, yaxşı qadınları tərifləyir, onları “dölək”,
“evin dayağı” adlandırırdı.
Tanınmış tədqiqatçı-alim E.Əlibəyzadə “Dədə Qorqud”da qadının
cəmiyyətdəki mövqeyini belə dəyərləndirir: “Ana tanrı tək uca tutulur. Onu ancaq
tanrı ilə yanaşı qoymaq olar. Oğuz qızları, qadınları yalnız ana Vətənlə, ana
torpaqla müqayisə edilə bilər. Onlar yalnız ailə-məişətdə deyil, həyatda öz ləyaqəti
ilə, fəallığı və mərdliyi ilə, mətanət və sədaqəti ilə diqqəti cəlb edirlər. Onlar hər
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mənada qadınlığa əsl nümunə, örnəkdir, daha dürüst desək, qadınlar bu mövqedən
təsvir, təqdir və təqdim olunur.” [18, s.27]
“Kitabi–Dədə Qorqud”-da öz əksini tapan xarakter əlamətləri oğuz-türk
etnosunun “psixi simasını”nın aynası kimi çıxış edir. Qeyd etmək lazımdır ki, tarixi
məzmunlu eposlar etnik və milli tiplərin müxtəlifliyini, onların tarixi-tipoloji
təbiətini, tarixi inkişaf xüsusiyyətlərini açıb göstərir. Oğuzların etnik-psixoloji
xüsusiyyətləri xarakterin etnik təzahürü kimi ata ocağına, doğma yurda bağlılıqda,
qonaqpərvərlikdə, əliaçıqlıqda, sədaqətdə, dözümdə və s. daha dolğun şəkildə üzə
çıxır.
Professor Ə.S.Bayramovun qeyd etdiyi kimi, “Kitabi–Dədə Qorqud”-da
qadınlar xarakterizə edilir, onların “dörd cür” olduqları bildirilir. Yaxşı qadın “evin
dayağı” kimi səciyyələndirilir və onun bu səciyyəsi qonağa yaxşı, mehriban
münasibəti, qonaqpərvərlik göstərməsi ilə müəyyənləşdirilir. İlk ana dilli mənəvi
abidəmiz olan “Dədə-Qorqud” eposunda qadınların başqa adama, məsələn öz ərinə,
övlada, düşmənə və qonağa münasibətə görə səciyyələndirilməsi Azərbaycan
ictimai fikir tarixində onların psixoloji xarakteristikasının ilk nümunələri kimi
qiymətlidir. [ 14, s.46 ]
Namus, şərəf,ləyaqət, qurur oğuzlar üçün müqəddəs mənəvi sərvətdir.
Şöklü Məliyin adamları Salur Qazanın var-yoxunu talan edir, qırx incəbelli qızla
arvadını, anasını və oğlunu əsir aparırlar. Şöklü Məlik Qazan bəyin arvadını –
Burla Xatunu məclisinə gətirib şərab paylatmaq, bununla da Salur Qazanın və
bütün Oğuz elinin ləyaqətini, şərəfini alçaltmaq istəyir. Ancaq “Qazan bəyin
xatunu hansınızdır?” – sualına qırx incəbelli qız bir yerdə: “mənəm” – deyə cavab
verir. Daha sonra Burla xatun vəziyyəti oğluna bildirəndə, Uruz anasına deyir:
“Saqın, qadın anam! Mənim üzərimə gəlməyəsən, mənim üçün ağlamayasan. Qo,
bəni qadın ana, çəngələ ursunlar. Qo, ətimdən çəksünlər, qara qavurma etsünlər,
qırq bəg qızının öninə ilətsünlər. Anlar bir yedigində sən iki yegil. Səni kafirlər
bilməsünlər – duymasunlar”. [ 12, s.45 ]
Oğuzlarda ailə daxilində ata-ana və övlad, ər-arvad münasibəti səmimiyyət
üzərində qurulmuşdur. Ata ailənin bacarıqlı başçısı, böyük qayğıkeşidir. Atanın
ailədə nüfuzu şəxsi keyfiyyətlərinə əsaslanır. Ailə üzvləri arasındakı münasibətdə
qarşılıqlı səmimiyyət, böyüyə və qadına ehtiram böyük rol oynayır. Ata çalışır ki,
oğlu mətin xarakterli bir şəxs kimi yetişsin, layiqli bir varis olsun. “Ol zamanda
oğul ata sözin iki eləməzdi. İki eyləsə, ol oğlanı qəbul eləməzlərdi”. Dar gündə ataoğul bir-birinin yardımçısı, həyanı idi. Ümumiyyətlə, oğuzlarda oğul ata-ana
yolunda hər cür fədakarlığa hazırdır. “Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu”nda ailə
sədaqətinin mənalı ifadəsini görürük. Dəli Domrulun qadını ərinin yerinə Əzrayıla
öz canını vermək istəyir.
Oğuzlar sözü ilə işi bir olan, sədaqətli, əmanətə xəyanət etməyən, əhdə
vəfalı idilər. Əzrayıl Dəli Domrulun canını almağa gələndə, Dəli Domrul deyir:
“Yad qızı arvadım var, ondan iki oğlum var; əmanətim var, onlara tapşırım sonar
mənim canımı alarsan”- dedi. [ 12, s.145 ]
Ömürlərinin sonuna qədər ailəsinə sədaqətli, vəfalı olmaq Oğuz elində hər bir qız
üçün, qadın üçün həyati düsturdur. Uşun qoca oğlu Səgrək əsirlikdə olan
qardaşının dalınca gedərkən yenicə toy edib, gəlin gətirdiyi sevgilisinə deyir: “Qız
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sən mana bir yıl baqğıl! Gəlməzsəm, ol vaqt mənim öldügümi biləsən. Ayğır atum
boğazlayub, aşum vergil! Gözün kimi tutarsa, könlün kimi sevərsə, ana varğıl! –
dedi! [ 12, s.148 ]
“Kitabi–Dədə Qorqud” Oğuz etnik xarakterinin, psixologiyasının müxtəlif
çalarlarını, incəliklərini aşkar edən situasiyalarla zəngindir. Oğuz xarakteri
“gərdəyə girmək” hadisəsində də özünəməxsus şəkildə təzahür edir.
Nişanlısını toy edib gəlin gətirdikdən sonra Səgrək də gərdəyə girmir. Ona görə ki,
qardaşı yad bir ölkəyə gedib gəlməmişdir. Səgrək qardaşının dirisini və ya ölüsünü
görməyincə, gərdəyə girməyəcəyinə and içir.
Gəlinin bakirəliyi indi olduğu kimi, qədim oğuz elində də sınaq, baş ucalığı
sayılırdı. Səgrək gəlinlə ziffaf gecəsi keçirməkdən imtina etdikdə, gəlin məyus olur
və deyir: “Mənə gədəmi uğursuz gəlin deyincə, utanmaz-arsız gəlin desinlər.
Qaynatama-qaynanama xəbər verim gərək”. [ 12, s. 287 ]
Tarixi-etnoqrafik mənbələr göstərir ki, Azərbaycanda orta əsrlərin ailə
məişəti ilə yeni dövrün ailə məişəti, adət-ənənələri arasında kəskin fərqlər
olmamış, ailə məişətində varislik ənənələri, mütərəqqi adətlər qorunub saxlanılmış
və bu gün də davam etməkdədir.
Azərbaycan etnoqrafiyası, folkloru və elməqədərki psixoloji fikrində
ağsaqqal və ağbirçəyə hörmət həmişə təşviq olunur. Atalar sözləri və zərb
məsəllərdə bu barədə çoxsaylı nümunələr vardır. Məsələn, “Ağsaqqal olan yerdə
urvat, ağbirçək olan yerdə mürvət olar”, “Ailə səadəti ağsaqqaldan keçər”,
“Allahsız yerdə otur, böyüksüz yerdə oturma”, “Dədə olan yerdə ədəb, gəda olan
yerdə əda olar”, “Nikah ailənin haqq açarıdır”, “Iki arvadlıdansa, it urvatlı olar” və
s.
Tarixən Azərbaycan ailəsi dünyanın əxlaqi cəhətdən ən təmiz və möhkəm
ailələrindən biri hesab olunmuşdur. Ailə üçün səciyyəvi olan bu xüsusiyyətlərin
dərin kökləri vardır və bu köklər Azərbaycan ailəsinin inkişaf yolu ilə bağlıdır.
Dünyanın bütün xalqlarında olduğu kimi, azərbaycalılarda da tarixi inkişaf
prosesində ailənin həcmi və strukturu ilə müəyyən edilən iki forması -böyük ailə
və kiçik ailə mövcud olmuşdur.
Ailənin tarixi forması olan böyük ailənin təşəkkülü xüsusi mülkiyyətin
meydana çıxması, ata nəslinin qərarlaşması və nəticədə qəbilə icmalarının
dağılması, kənd icmalarının yaranması ilə əlaqədardır. Qan qohumluğu prinsipi ilə
təşəkkül tapmış qəbilə icmalarından fərqli olaraq, kənd icmalarında böyük
patriarxal ailələr qonşuluq, ərazi prinsipləri ilə birləşirdi. Böyük ailələr müəyyən
həddə çatdıqda parçalanaraq kiçik ailə icmalarına bölünürdülər. Bu icmalar da
böyüyərək müəyyən həddə çatdıqdan sonra öz növbəsində daha yeni ailə icmasına
bölünürdü.
Həm böyük, həm də kiçik ailələrdə kişi ailənin başçısı sayılırdı. Ailədə ata
uşaqların mənafeyi üçün əməli işlər görmək bacarığına və imkanına malik
olduğuna görə, ailoənin bütün üzvləri onun iradəsinə tabe idilər. Ailə həyatı ilə
bağlı olan bütün əsas qərarları ailə başçısı qəbul edirdi. Ana isə uşaqları böyüdür,
onları cəmiyyət üçün ləyaqətli bir insan kimi yetişdirirdi. Ananın zəhməti, hədsiz
fədakarlığı ailədə qiymətləndirilirdi. [ 15, s.305 ]
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Azərbaycan etnoqrafı Q.Qeybullayev də həmin materiallara əsaslanaraq
Azərbaycanda böyük ailələrin V əsrdən başlayaraq kiçik ailələrə bölünməsini
ehtimal edir. Bu fərziyyə orta əsr Azərbaycan xalq dastanlarının materialları ilə də
təsdiq olunur. Dastanlarda böyük ailələr haqqında demək olar ki, heç bir məlumat
verilmir və təsvir olunan ailələrin hamısı kiçik ailələrdir. [ 15, s.303 ]
Tarixi-etnoqrafik mənbələrə istinadən qeyd etmək olar ki, Azərbaycan
ailələrində ailə üzvləri arasında qarşılıqlı münasibətlərin mərkəzində qadının ailə
və cəmiyyətdəki mövqeyi dururdu. Keçmişdə yoxsul və ortabab kəndli ailələrində
qadın ev təsərrüfatında gördüyü işlərdən əlavə, əri ilə yanaşı çöl işlərində də
çalışırdı. Azərbaycanın əksər şəhər və kəndlərində qadınlar yaşmaq tutur, çadra
örtürdü. Zadəgan ailələrindən olan və aristokrat əsilli ailələrə məxsus qadınlar
küçəyə çıxdıqda, üzlərinə toxunma rübənd tutardılar. Cavan gəlin nəinki yad
kişidən, hətta bir uşağı olanadək qaynatasından, qayınlarından da gizlənməli idi.
Poliqam nikah -Azərbaycanda qədim dövrdə mövcud olmuş, sonralar
aradan çıxmış və orta əsrlərdə yalnız qalıq şəklində mövcud olmuşdur.
Poliqamiya, əsasən ikiarvadlılıq şəklində təzahür etmişdir. Poliqam nikahlar
müəyyən səbəbdən (sonsuzluq, ailədə yalnız qız uşaqlarının doğulması) nəticəsində
baş verirdi. “Levirat”, “sororat” adətləri də poliqam nikahı yaradan səbəblərdən idi.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında da monoqam nikahlar tərənnüm edilir.
Dastanda Dirsə xan övladı olmayan arvadını hətta “baxtıma çıxan qadınım”
adlandırır və onun üstünə ikinci arvad almaq fikrinə belə düşmür. O, kasıb-kusubu
yedizdirir, qonaqlıq verir və bir ağzı dualının alqışı ilə çox keçmədən arvadı hamilə
olur. [ 12, s.26 ]
İslam dininin Azərbaycana gəlişiylə ailə və ailə məişətində yeni yanaşma
və həyat tərzi formalaşmağa başladı. İslam dini ailənin möhkəmliyini qorumaq
üçün kişiləri qadınlara qarşı ədalətli olmağa çağırır, poliqamiyanı
məhdudlaşdırmağa cəhd göstərirdi. “Qurani-Kərim”-də deyilir: “Əgər (onunla)
ədalətlə dolanmağa əmin deyisinizsə, o halda təkcə bir [azad] qadın və ya sahib
olduğunuz kənizlə evlənin.” [ 4, s.176 ]
Azərbaycan ailəsində və ailə məişətində ailə-nikah münasibətləri ilə bağlı
məsələlərdə qohumla evlənmə xüsusi yer tuturdu. Lakin bu, qəbilə-tayfa quruluşu
üçün xarakterik olan “endoqam” nikah deyildi, çünki qohum olmayanlarla
evlənməyi qadağan etmirdi. Sonralar İslam dini Azərbaycanda qohumla evlənmə
adətini tənzimləmişdir.
Azərbaycanda qohum ilə evlənmə səbəbindən ən çox kuzen nikahlar
yaranmışdı. Kuzen nikahlar iki qrupa bölünürdü: kuzen nikahlar (əmioğlu ilə
əmiqızının və xalaoğlu ilə xalaqızının nikahları) və krosskuzen nikahlar (dayıoğlu
ilə bibiqızının və bibioğlu ilə dayıqızının nikahları). Təsadüfi deyil ki, qardaş
Türkiyə dövlətinin ədəbi dil tərkibində ən yaxın qohumlara “kuzenim” deyə
müraciət edilir ki, bu da kuzen nikahların tarixiliyindən xəbər verir. Keçmişdə
ortokuzen nikahlara, xüsusilə, əmioğlu ilə əmiqızının nikahına daha çox üstünlük
verilirdi ki, “onların nikahını göydə mələklərin kəsmişdir” - fikri zərb-məsəl kimi
indi də işlədilir.
Azərbaycan ailələrində tarixən nikah, toy, uşaqların tərbiyəsi, dəfn və s.
kimi ailə məişəti və həyat tərzi ilə bağlı müəyyən adət və ənənələr yaranmışdı.
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Bunlardan biri də nikah yaşı normaları ilə bağlıdır. Azərbaycanda ənənəyə görə
nikah yaşı normaları oğlanlar üçün 16-18, qızlar üçün 14-16 yaş idi. Keçən əsrlərdə
oğlanlar əksər hallarda 18 yaşdan sonra evlənirdilər. Müəyyən səbəblərdən oğlanlar
bəzən 25-30 yaşlarında evlənir, qızlar isə 12-13 yaşlarından da ərə gedirdilər.
Tarixən Azərbaycanda ər ilə arvad arasında yaş fərqi məsələsinə münasibət
müxtəlif olmuşdur. Qızların özündən böyük oğlanlara ərə getməsi ailənin
möhkəmliyinin təminatı kimi qiymətləndirilirdi. Keçmişdə Azərbaycanda ər
arvaddan əksər hallarda 10-15 yaş böyük olurdu. İslam dini hüququnda – şəriətdə
ərin arvaddan 10-12 yaş böyük olması məqsədəuyğun sayılırdı.
Şifahi xalq ədəbiyyatının ən geniş yayılmış növlərindən biri olan
nağıllarımız xalqımızın dünyagörüşünü, həyata münasibətini, ailə və ailə məişəti
tərzini, zülmə qarşı mübarizəsini, gələcək üçün arzularını, inam və etiqadlarını əks
etdirən folklor nümunələridir. Xalq nağılları içərisində ailə həyat tərzini əks etdirən
nağıllar məişət nağılları adlanır. Məsələn, “Hacının köpəyi”, “Yeddi qardaş bir
bacı”,“Dərzi şagirdi Əhməd” və s.
Məişət nağılları öz məzmunu, süjet xətti baxımından daha çox inandırıcı
olub, real hadisələrdən bəhs edir və ailə-məişətlə bağlı olduğuna görə, realist nağıl
da adlanır. Qəhrəman şər qüvvələrlə mübarizədə sehrli qüvvələrin köməyilə deyil,
öz diribaşlığı və bacarığı sayəsində qalib çıxır. “Daşdəmirin nağılı”, “Hacının
köpəyi”, “Yeddi qardaş bir bacı”, “Altı qadının səfehliyi”, “Dərzi şagirdi Əhməd”,
“Şahzadə Mütalib”, “Üç bacı”, “Göyçək Fatma”, “İki arvadın iştəkləri”, “Nardan
xanım” və s. kimi onlarla nağılda ailə məişəti, ər-arvad, övlad-valideyn
münasibətləri öz bədii-psixoloji ifadəsini tapmışdır.
“Şahzadə Mütalib” nağılında göstərilir ki, padşah sonsuzdur. Dərviş ona
məsləhət görür ki, gərək bu arvadların hamısını boşayasan. Səni bu arvadların
çilləsi basıb, ona görə də, uşağın olmur. Sən gərək bircə cavan arvad alasan. Özü
də hər gün üç dəfə soyuq suda çiməsən ki, o arvadların çilləsi təmizlənə. Yedi ilin
tamamında uşağın olar. [17, s.129]
Nağıllarda iştirak edən qadınlar öz ərlərinin yardımçısı olmuş, ərlərini ən
şücaətli addımlar atmağa ruhlandırmışlar. “Üç bacı”, “Göyçək Fatma” nağılında
bacıların paxıllığı, ögey ananın zalımlığı göstərilir, bədxahlıq, zalımlıq kimi mənfi
xarakter əlamətləri dərin ikrahla qarşılanır. “İki arvadın işdəkləri”, “Altı qadının
səfehliyi” adlı nağıllarda arvadın vəfasızlığı, bəzi qadınların kəmağıllılığı,
yelbeyinliyi təsvir edilir.
Xalqımız öz yaşam tarixi boyunca insanların vərdiş və adətlərini,
heyvanların və quşların hərəkətlərini müşahidə edərək, təbiət və cəmiyyətin
qanunlarını dərk etməyə çalışaraq, özlərinin atalar sözlərini, deyimlərini, zərb
məsəllərini, sınamalarını, inanc və etiqadlarını yaratmışdır. “Atalar sözləri xalqın
tarixə, tarixin də xalqa verdiyi ibrət dərsinin hamı tərəfindən qəbul və təsdiq edilən
elə nəticəsidir ki, düzgünlüyünə və dəqiqliyinə şübhə yoxdur.” [19, s.9]
Mahiyyət etibarı ilə xalq müdrikliyinin “qaynaqları” kimi dəyərləndirilən
atalar sözləri və zərb məsələlərdə də ailə həyat tərzi və ailə məişəti ilə bağlı
çoxsaylı nümunələr vardır. Xalqın müdrik, elmli, dünyagörmüş el ağsaqqalları öz
dövrlərində insana, onun kamilləşməsinə, ailə həyatına aid bir çox müdrik
kəlamlar, sözlər işlətmişlər ki, həmin sözlər, “atalar sözü”, “hikmətli söz” adını
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alaraq uzun illər yaşamış və indi də öz dəyərini qoruyub saxlamaqdadır. Onların
yaranması insanların sosial fəaliyyətinin, qarşılıqlı münasibətlərinin, yaşam
tərzinin və uzun həyat təcrübələrinin ümumiləşmiş lakonik inikasıdır. Aforizmlər,
zərb məsəllər və atalar sözləri dərin elmiliyə və ümumiləşdirilmiş konkret mənaya
malik olmaqla, özündə xalq hikmətini daşımaqla, əbədi yaşamaq hüququ
qazanmışdır.
Xalq ədəbiyyatının özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilən janrlarından biri
olan bayatılar folklorun ən geniş yayılmış janrlarındandır. Onlarda qürbət sıxıntısı,
ayrılıq, Vətən, övlad, ata-ana məhəbbəti və s. kimi insan psixologiyası ilə bağlı
yaşantılar bədii-poetik təsvir olunur. Qızların istəyi olmadan onların zorla ərə
verilməsi günah əməl kimi qiymətləndirilir, belələrinə qarğışlar yağdırılır:
Mən aşiq, düz verəni,
Düz alıb, düz verəni,
Tikə-tikə doğransın,
Könülsüz qız verəni [16, s.25]
Xalqımız tarixən uşaqlı evi yanar çırağa bənzətmiş, övladı “pəncərədən
düşən işıq”, “könül meyvəsi” adlandırmış, “Oğul arxa, qız yaraşıqdır” demişdir.
Bayatılarda qeyd olunur ki, uşaqsız ev suyu sovrulmuş dəyirman kimidir. Belə
ailələrdə həmişə qalmaqal, qəmginlik və məyusluq olur.
Bu dağda yemlik olar,
Quzular əmlik olar.
Uşaq olmayan evdə,
Söz-söhbət qəmlik olar. [16, s.103]
Hər bir folklor janrına daxil olan örnəklərin məxsusi cizgiləri vardır. Misal
üçün, insanın həyatında eşitdiyi ilk nəğmələr-laylalar, nazlamalar yalnız körpəni
yatırmaq, əyləndirmək vasitəsi deyil, həm də bu janra aid nümunələrdə valideyn
məhəbbəti, körpəyə ümid, inam hissləri daha çox ananın dili ilə lakonik şəkildə
ifadə olunur.
Laylalar psixoterapevtik və təlqinedici təsir gücünə, uşaqların əzizlənərək
sakitləşdirilməsi, yuxuya getməsi baxımından spesifik təsir effektinə malikdir.
Qürbət diyara düşmüş, yadlar arasında öz doğmaları üçün həsrət çəkən ana
köksünə sıxıb qoruduğu körpəsinə arxalanır. Onun köməyi ilə darlıqdan
qurtaracağına, arzusuna, istəyinə çatacağına inanır. Odur ki, qoynunda uyutmaq
istədiyi körpəsinə üz tutub layla deyir:
A layla, balam layla,
Gözəl, göyçəyim layla.
Qürbət ölkə, yad eldə,
Arxa, köməyim layla.
Etnik-milli hissləri özündə əks etdirən şifahi xalq ədəbiyyatı
nümunələrindən olan laylalarda həm ana məhəbbəti, həm də övlada tərbiyə ovqatı
var. Ana beşik başında həzin-həzin layla deyir, sevincdən gözləri dolur, körpə
balasının mışıl-mışıl yatmasını, sakitləşməsini, yuxuya getməsini gözləyir. Bu
psixoloji anlar uşaq təbiətinin formalaşmasının ən önəmli affektiv dövrüdür.
Laylalarla uşaq dünyaya göz açır.onda duyğu, qavrayış, düşüncə və münasibət tərzi
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yaranır, Vətənə, el–obaya, cəmiyyətə, anaya sevgi ilk dəfə laylalarla uşağa
çatdırılır.
Sınamalar xalqımızın qədim tarixi, yaşam tərzi ilə bağlı görüşləri, mifoloji
inamları özündə daşıyan arxaik folklor janrıdır. Sınamalar xalqın düşüncəsini,
əhatəsində olduğu adamlara münasibətini, həyata baxışını, etnoqrafik və
etnopsixoloji görüşlərini izləmək baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Qədim
zamanlarda həyatda üzləşdikləri çıxılmazlıqların, əngəllərin səbəbini, əsasən,
təbiətdə axtaran ulu əcdadlarımız, ayrı-ayrı hadisələr arasındakı azacıq bənzəyişə,
oxşarlığa daxili bağlılıq kimi baxmışlar. Buna görə də, təbiət hadisələrinə təsir
etmək cəhdi, bununla da istəyə qovuşmaq ehtirası gözqoyma, müşahidə nəticəsində
yaranan sınamaların meydana gəlməsinə yol açmışdır. Elə folklorumuzun arxaik
janrlarından sayılan alqış, dua, ovsunlarda da insanların arzusunda olduqları
istəklərinin həyata keçəcəyinə inam ifadə olunur.
Şifahi ədəbiyyat öz zərifliyi və zərif hisslər qaynağı olması, mənalılığı ilə
hər bir normal insanı duyğulandırır, düşündürür. Mənəviyatımızın ayrılmaz tərkib
hissələrindən olan şifahi ədəbiyyatımız müstəqil dövlətimizin müstəqil şəxsiyyəti,
müstəqil vətəndaşıtək yetişəcək körpələrimizin, uşaq, yeniyetmə və gənclərimizin
tərbiyəsində, əxlaqi və estetik düşüncəsinin, təməl etnik hisslərinin
formalaşmasında milli-əxlaqi dəyərlərimizi, adət-ənələrimizi mənimsəyib dərk
etməsində və yaşatmasında, müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
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Нуралы Чалабиев
Семья и вопросы семейного быта в Азербайджанском
этнопсихологическом помысле
Резюме

В статье на основе образцов устной народной литературы изложен
семейный образ жизни азербайджанского народа, семейный быт и связанные
с ними обычаи и традиции. Автор, ссылаясь на многочисленные жанры
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значимость народных мудростей и образов мыслей.
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In this article there have been explained the life style of the family, family
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the folklore. He has indicated the psychological standards of how oghuz turks
attitudes to the family, women, the head of the family, the elders and the lames, the
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N.VƏZİROVUN “MÜSİBƏTİ – FƏXRƏDDİN” ƏSƏRİNDƏ
AYRI - AYRI QRUP VƏ TAYFALARIN ETNİK XÜSUSYİYƏTLƏRİ
Xülasə: N.Vəzirov yaşadığı cəmiyyətdə baş vermiş haqsızlıqların bir
neçəsinin şahidi olmuşdur. “Müsibəti - Fəxrəddin” əsərini qələmə almaqda da
məqsədi insanlara bu cür kinin, nifrətin necə sonluqla bitəcəyini başa salmaqdır.
Bu əsər maarifləndirmə məzmunu daşıyır. Onu oxuyan hər bir ağıllı kəs ibrət
götürə bilər. N.Vəzirov XIX əsrdə qadınlarımızın cəsarətindən, qardaş, ailə
sevgisindən də söhbət açıb. N.B. Vəzirov bu əsərlə bir daha xalqın gələcək inkişafı
üçün qohum, tayfa, nəsil düşmənçiliyinə nifrət edir və hər kəsi bu yoldan
çəkindirməyə çalışır.
Açar sözlər: nəsil, tayfa, düşmənçilik, mənfi etnik xüsusiyyətlər, qisas,
savadsızlıq, sadiqlik, cəsurluq.
Azərbaycan tarixinə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan qruplarında elə
xoşa gəlməyən çəkişmələr, davalar, kin - küdurət, tayfa, qəbilə, qohumluq ədavəti,
düşmənçilik olub ki, bunlar həmin bu millətin az da olsa tərəqqisinə mane olub. Bir
qrup tayfa belə qəbilə, tayfa, qohum, nəsil, qonşu düşmənçiliyi ilə bir çox
Fəxrəddin kimi cavanların ölümü ilə nəticələnib. Azərbaycanda belə hallar olub və
bu gün də bəzi gənclər bu acı talehləri ilə barışmalı olurlar. Düşmənçilik zəminində
əmioğlu əmioğlunu qətlə yetirir və yaxud bir başqasının oğlunu öldürtdürür və s.
Qisasçılıq zəminində insanlar öldürülür, oğurlanır, məhv olurlar.
N.Vəzirov da bunları bilirdi və bir neçəsinin şahidi idi. Ona görə də belə
bir mövzuya ədibin müraciət etməsi təsadüfi deyildi. Əsərin mənfi qəhrəmanı
Rüstəm bəy, müsbət qadın obrazları isə Rüstəm bəyin oğlu Mahmud bəyin arvadı
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Gülbahar və Rüstəm bəyin qızı Səadət xanımdır. Rüstəm bəy çox qaniçən, nainsaf,
tayfalar arasında düşmənçilik toxumu səpən və bir çox gənclərin ölümünə bais olan
rəzalətli bir insandır. Vaxtilə Heydər bəy adlı bir şəxs onun oğlu Rəşidin ölümünə
bais olub. Bu hadisə Rüstəm bəyin ürəyində kinə, düşmənçilik psixologiyasına
çevrilib. Heydər bəyin oğlu Fəxrəddin Almaniyada təhsil alıb qayıdanda Rüstəm
bəydə ona qarşı tayfa düşmənçiliyi, qısasçılıq baş qaldırır və onu öldürtməyə qərar
verir. Baxın Rüstəm bəyin xislətinə, amalına, təkəbbürliyinə, əqidəsinə,
xarakterindəki ziddiyyətlərə. O, öz otağında var – gəl edərək insanlığa sığmayan bu
hadisənin planını qurur. O, öz –özünə deyir: “İndiyə kimi tamam ömrümdə düşmən
qabağından qaçmamışam, həmişə və hər yеrdə düşmənə faiq gəlmişəm, bir
Allahdan savayı hеç kimdən qorxmamışam... Mən haman Rüstəməm ki,
topdağıtmaz Cümşüd bəyin еvini xaraba qoydum... Mənə bir təşəxxüs satmaqdan
ötrü Kərim xanın yurdun xaraba qoydum, tar-mar еlədim, еvinə od vurdum, külün
havaya sovurdum... İndi mən bir ağzından süd iyi gələn cavandan qorxacağam?!
Bir at görməmiş, tüfəng əlinə almamış, övrət sifətdə uşaqdan çəkinəcəyəm? Mən,
mən Rüstəmi-zəmanə? Hеç vaxt. Hmm... Görək Fəxrəddinin atası Hеydər bəydən
qoçaqmı olacaq ki, əli qılınclı, qabağımda dovşan tazı qabağında qaçan kimi
vazıyırdı. Özünü öldürtdüm, qızın güclən oğluma gətirtdim, qardaşların bu
vilayətdən itirtdim... İndi məgər mən ölmüşəm ki, Fəxrəddin gəlib burada ad alıb,
san çıxartsın və mənim oğlum Rəşid bəy, Rəşid kimi oğlun qanı yеrdə qalsın? O
mən dеyiləm. Əhməd, Vəli!.. Hərgah onu atası yolu göndərməsəm, bu papaq mənə
övrət ləçəyi olsun. Bir tək Fəxrəddin oğlum Rəşidin qanına layiq ola bilər... Mən
gərək o еvi xaraba qoyam!..” (1, səh 111 – 112).
Rüstəm bəy öz cavan nökərlərini (Hacı Murad, Xəlil, Əhməd, Vəli) bu
çirkin işə qoşur.
Rüstəm bəyin Fəxrəddini öldürtmək planını onun nökərləri canla – başla
bəyənsələr də, Rüstəm bəyin oğlu Mahmud bəy qətiyyən buna razı olmur və o öz
övrətini (Fəxrəddinin bacısı Gülbahar xanım) boşamağa söz vermir: “Məni
bağışlayın, ata, hərgah məhəbbət nеcə ki, buyurursunuz, sizi vadar еlədi gəlin
barəsində cəbrən iş görməyə, ola bilərmi ki, haman məhəbbət manе ola ikinci cəbrə
və zülmə? Sahib-ixtiyarısınız... Amma Fəxrəddin bəyin haqqında doğrusu insaf yol
vеrmir; çünki o biçarə bitəqsirdir və özü o vaxt burada olmayıb. İnanın, ata, Rəşid
bəyin müsibəti nеcə ki, sizə rahatlıq vеrmir, еlə də mənim özümə. Ancaq, ata,
Allah xatirinə məni vadar еləməyin nahaq qan tökməyə və zülm еtməyə... Bеlə ki,
sən başlamısan, öz еvində bayquş ulayacaq. (1, səh. 114).
Rüstəm bəyin öz oğlu Mahmud bəylə söhbətini Fəxrəddinin bacısı eşidir.
Azərbaycan qızları həmişə qardaşlarını, yaxınlarını çox istəyiblər. Onları nahaq
qandan, qisasçılıqdan, davadan, şər işlərdən qoruyublar. Gülbahar da məhz bu
əqidəli bir qadındır. Bu Azərbaycan qadınlarının ən mühüm əxlaqi – sosial, mənəvi
– psixoloji xüsusiyyətlərindəndir. Gülbahar da qardaşı haqqında bu mənfur planı
eşidəndə sarsılır, ah – nalə edib ağlayır: “Uy, ay qardaşlarım, uy, yazıq atamın
еvi!.. Qulaqlarım kar olеydi, bu günə əhvalatı еşitməyəydim... İndi mən nеyləyim,
Allah? Dərdimi kimə dеyim, Allah?.. Kağız yazıb kimlən göndərim? Nə tövr onları
xəbərdar еləyim?.. Ağlım çaşır, Allah!.. Mən Fəxrəddinin ölümünə tab еləyə
bilmərəm, Allah! Uy, yazıq qardaşlarım, yеtim canım, yazıq canım, qərib canım
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sizə qurban, ölüm mənimdir, Allah!” (1, səh. 115). Onun ağlamasına Rüstəm bəyin
qızı Səadət gəlir: “Gülbahar, nə olubdur? Gülbahar! Dе görüm nə olub?! Səsini
çıxart, Allah xatirinə, məni qorxutma?!” (1, səh. 115)
Biçarə qadınlar həmişə Rüstəm bəy kimi nainsaf, bimürvət, rəzil, ədalətsiz
adamların əziyyətini çəkirlər. Belələrinə bu gün də rast gəlirik. Bunlardan biri də
Gülbahardır. Gülbahar xanım “Səadət, insaf məqamında sənin atan mənim atam ilə
düşməndilər, sənin atan mənim əmilərimi nahaqdan diyarbədiyar saldı... Mənim
atam sənin qardaşını öldürdü, sənin atan mənim atamı, bеlədir? Üç qan bunlar
еlədilər, bir qan mənim atam. Görək bundan sonra Fəxrəddinin taxsırı nədir?! Sən
istəyirdinmi ki, Fəxrəddini!.. Oy, dilim-ağzım qurusun, Allah!” (1, səh. 115).
Səadət xanım gənc, təmiz ürəkli, humanist bir qızdır. O, heç vaxt razı
olmur ki, atası belə bir işi tutsun. Odur ki, o, Gülbahardan işin əslini öyrənmək
məqsədilə soruşur: “Fəxrəddinin başından bir tük əskik oluncan, mənim iki
gözlərim kor olsun! Gülbahar, Allah xatirinə gödək danış görüm, təzədən qəza
başımıza nə gətirmək istəyir?” (1, səh. 116).
Gülbaharla Səadət belə bir qərara gəlirlər ki, qulluqçu Hürünü göndərib bu
xəbəri Fəxrəddinə çatdırsınlar. Belə də edirlər. N.Vəzirov Azərbaycan qadınlarının,
qızlarının yenə necə nəcib, sədaqətli, rəhimdil olmalarını, ailəsini, uşaqları,
cavanları necə qorumalarını göstərir. Həmişə bu qadınlar öz qanları, canları
bahasına da olsa da belə hadisələrə mane olmağa çalışmışlar. Hürüyə yalvarıb onu
Fəxrəddin bəyin yanına göndərməyə çalışırlar. Hürü arvad buna razı olur. Nə qədər
dəhşətli səhnədir. Azərbaycan qadınının əxlaqını, ailəyə, qardaşa, tayfaya, kökə
bağlılığı adamı riqqətə gətirir. Azərbaycan qadınlarının bu əxlaqi davranışları bir
daha onların böyüklüyünü göstərir.
Hürü nənə razılıq verdikdən sonra Gülbahar xanım bir az sakitləşir. Qardaş
məhəbbəti, ailə sevgisi, Azərbaycançılıq ləyaqətini, nəsli, kökü, soyu qoruyub
saxlamaq, bu məqsədə çatmaq üçün bəzən öz “mən”ini, yumşaq desək alçatmağa
qədər gedir. Gülbahar xanımın Hürü nənəyə dediyi aşağıdakı sözlər bir daha bunu
sübut edir: “Hürü nənə, gətir ayaqlarından öpüm ki, gеdib atamın xanimanına
dəyəcəkdir, gətir ağzından öpüm ki, gеdib Fəxrəddini öpəcəksən.” (1, səh.117).
Hürü çox qoçaq, diribaş, mərdanə, ürəyiyanan bir qadındır. Söhbət zamanı
içəri daxil olan Mahmud bəyə üzünü tutub deyir: “Vallahı, ay Mahmud bəy, hərgah
Fəxrəddinin başından bir tük əksik olsa, and olsun əziz Allaha, mən bu əllərimlə
sizin yurdunuzu tar-mar еləyəcəyəm;” (1, səh. 118).
Əsərin baş qəhrəmanlarından biri də Fəxrəddinin anası Mələk xanımdır.
Mələk xanım əsər boyu həqiqi ana obrazı kimi təsvir olunur. Bir ana kimi onun
intuisiyası çox güclüdür: “Bu gün dünya başıma aylanıb; hеç yеrdən qalxa
bilməmişəm, xəbərim də səndən olmayıb, ay oğul.” (1, səh. 119).
Hürü nənə Fəxrəddin bəyin yanına gəlib əhvalatı ona danışır: “Salamatıq, a
başına dönüm... Bizim o mürdəşir üzün yumuş Rüstəm bəy, məlun oğlu məlun,
hazırlaşıb sizin еvə od vursun gеcə vaxtı və çölə çıxanı yanğın işığına gülləbaran
еləsin. Bir dəli qudurmuş Cahangir bəy də var, bilmirəm onu tanıyırsan, ya yox, o
da Səadətdən ötrü dəli-divanədir, kişi istəyir onu da gətirib köməyə bu еvin
adamlarını cəmən qırsın... Rüstəm bəyin tədbirini Səadət xanım və Gülbahar xanım
bilib təşvişə düşüblər, məni də göndəriblər xəbərə.” (1, səh. 123).
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Gülbahar xanım, Səadət xanım, Hürü nənə çox narahat halda Rüstəm bəyin
bağçasında gecə yarısından keçməsinə baxmayaraq narahat halda Mahmudun gec
gəlməsindən danışırlar və Səadət xanım deyir: “Mənim ağlım kəsmir ki, bu gün
Mahmud şəhərə gеtmiş ola, hеç еlə gün olmayıb ki, bizim еvimiz bu mərtəbə
yiyəsiz qala. Gədələrin biri də еvdə yoxdur. Qanmıram bu nə işdir? Dеyirəm yoxsa
bu еvi yıxılmışlar o tərəfə gеdiblər?” (1, səh. 133).
Hürü nənə, Gülbahar xanım, Səadət xanım Rüstəm bəyin bu əməllərindən
riqqətə gəldiklərini deyir və onu lənətlədilər. Hürü nənə acıqlı şəkildə: “Hеç bеlə iş
görünməyib ki, sənin еvində bir Allah bəndəsi gəlin ola, sən gеdəsən onun atası
еvinə od vurub, qardaşların öldürəsən. Bеlə yox olasan sən, ay Rüstəm bəy, yox!”
deyir. Gülbahar xanım da Hürü nənənin sözünə qoşulur və “Allahın qəzəbinə
gəlsin görüm onu, еvi başına uçsun, tar-mar olsun, Səadətin canından uzaq yеrdə”
deyə söyləyir (1, səh. 133).
Baxın XIX əsrdə Azərbaycan qızlarının cəsarətinə, qeyrətinə, dar gündə
silah götürüb haqqı müdafiə etmələrinə. Səadət xanım atasının bu bəd əməllərindən
təngə gəlib Hürü nənəyə müraciət edərək deyir: “Hürü nənə! Mahmudun çuxasını,
Əhmədin yapıncısını, papaqlarını tеz buraya gətir, tеz ol, tеz! Sual lazım dеyil,
durma. (Hürü gеdir.) Xudaya, bilmirəm biz nə günah еləmişik ki, bu qədər
müsibətlər bizim başımıza gəlir?.. Gülbahar, titrəmək vaxtı dеyil... Bu dəqiqə sən
gərək gеdəsən, burada artıq qala bilməzsən! Еvin yıxılsın ata, еvin yıxılsın!
Gеdiblər... Qırğın olub, çoban söyləyir...” (1, səh. 134). Gülbahar isə nə baş verdiyi
bilmir və Səadət xanıma deyir: “Canım sənə qurban, Səadət, yoxsa atamın еvi
yıxılıbdır? Uy Allah, uy Allah, ölüm mənimdir!” (1, səh. 134). Səadət xanım isə
Gülbahara təskinlik verərək deyir:”Ağlamaq yеri dеyil. (Hürü gəlir.) Gеy çuxanı,
papağı qoy başına. Hürü nənə, sən də. Tеz olun, bax, ha bеlə... Indi Allah
amanında, durmayın, Gülbahar, məni yadından çıxartma, gеdin, Allah sizə yar
olsun! Gеdin, yoldan kənar, özünüz də bağçanın dalından çıxın. (Ağlaşıb
öpüşürlər.)” (1, səh. 134). Bu vaxt bağdan səs gəlir. Gələn Rüstəm bəydir. Qızı onu
görcək deyir: “Salamatsınızmı, ata? Dəxi məndə can qalmayıb... Bеlə iş olmaz ki,
siz mənim başıma gətirirsiniz.”. Rüstəm bəy isə cavabında “Qorxma, qızım, bir еlə
artıq iş olmayıb, sən gеt içəri, yad adam var.” deyir. Səadət xanım yenə dözməyib
soruşur: “Bir еlə iş olmayıb nə dеyən sözdür, ata? Bəs Mahmud hanı? Allah məni
öldürsün qurtarsın sənin əlindən!”. Rüstəm bəy isə əsəbi şəkildə “Sənə dеyirəm bir
еlə iş olmayıb, gеt, qalmağal еləmə. Camaatı buraya tökmə!” deyir. (1, səh. 135).
Birdə görürlər ki, Mahmud bəyi Əhməd qoluna girib yavaş-yavaş gətirir və
Mahmud yaralıdı. Səadət yenə qardaş üçün yanır, nahaq tökülən qanlara heç cür
bəraət qazandıra bilmir. Bu işlərin hamısında atası Rüstəm bəyi günahkar bilir.
Səadət xanım Mahmudun can verdiyini görüb atası Rüstəm bəyə üsyankar şəkildə
“Sən qardaşımı tufana vеrdin, ata! Sən yıxdın еvimizi! Yurdun dağılsın, ata!..
(Mahmuda baxıb.) Uy, başınıza dönüm, qardaşım kеçinir, üzün qibləyə çеvirin. Еvi
yıxılmış ata, yurdu tar-mar olmuş ata, barı qoyma qardaşım Quransız kеçinə... Uy,
Allah, yazıq qardaşım!” Mahmudu qucaqlayaraq söyləyir.(1, səh. 137).
Mahmudun ölümü, hadisələrin belə cərəyan etməsi Səadət xanımı,
Gülbaharı, Hürü nənəni çox sarsıtdı. Amma nigarançılıq bununla bitmirdi. Ən
böyük nigarançılıq Fəxrəddinin nigarançılığı idi.
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Cahangir bəyin dostları və Rüstəm bəyin nökərləri Fəxrəddindən əl
çəkmədilər. Nəhayət, onların fitnəsi baş tutur. Onlar Fəxrəddini qətlə yetirməyə
müvəffəq olurlar. Oğlunun qətlindən fəryad edən ana qışqırıb özünü yaman günə
qoyur: “Allah, amandır, Allah, amandır. Allah, özün rəhm еlə, qorxma gözlərinə
qurban! Uy, ay Fəxrəddin, bu nə işdi biz düşdük?!”. (1, səh. 139).
Fəxrəddin bəy əsl təhsilli bir gənc kimi can verərkən dediyi sözlər hər bir
kəsi təsirləndirir: “Məktəbxana, azarxana məndən sonra tək nişanədir, dağıtma.
Səadətə hörmət еləyin, düşməni bağışlayın...” (1, səh. 140).
Səadət xanım Fəxrəddin bəyə son nəfəsində özünü çatdırır. Fəxrəddin onun
əlindən tutaraq Ağlama, mərdanə ol, qəza işidir, təzə bağda dəfn еləyin, qan
tökmək kifayətdir...” söyləyir.
Vəziyyətə baxın Fəxrəddinin ölümü anası Mələk xanımı, bacısı Gülbahar
xanımı necə yandırdı. Rüstəm bəyin qızı Səadət xanımı, qulluqçu Hürü nənəni
onlardan da bərk yandırır. Azərbaycan qadın və qızlarındakı əxlaqi – sosial,
mənəvi – psixoloji keyfiyyətlər budur. Qız öz atasına qarşı çıxıb onu lənətləyir,
Hürü nənə Rüstəm bəyi qarğışlayır, onu ən amansız qatil adlandırır. Səadət xanım
isə tək qalaraq Zəmanədən, belə bir zəmanədə insanlara edilən zülümlərdən danışır,
Fəxrəddin bəyə sonsuz məhəbbətini bəyan edir.
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Арифа Искендерова
Этнические особенности различных групп и племен в произведении
Наджаф-бек Везирова «Горе Фахреддина»
Резюме
Н.Везиров написал первую в азербайджанской драматургии трагедию
«Горе Фахреддина» (1896), в которой создал образ молодого дворяниналиберала, протестующего против феодальных порядков, стремящегося к
преобразованию патриархального уклада жизни, распространению культуры.
Наджаф-бек Везиров написал около 15 драматических произведений,
реалистически отображающих быт и нравы азербайджанских помещиков,
купцов и буржуазных дельцов конца 19 — начала 20 века. В своих
юношеских пьесах Везиров обличал отсталый азербайджанский быт,
выступал против бескультурья, унижения человеческого достоинства. Ещё
более глубокий социальный смысл приобрели пьесы, написанные в 1890—
1905 годах.
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Ключевые слова: поколения, племена, враждебность, отрицательная
этническая принадлежность, месть, неграмотность, лояльность, мужество.

Arifa Iskenderova
Ethnic features of different groups and tribes
in the work of N.Vezirov "Mount of Fahraddin»
Summary
N.Vezirov witnessed some injustices that he experienced in his
community. The purpose of writing Fakhraddin's Struggle is to explain to people
how this hatred can end. This work has the content of enlightenment. Any
reasonable person who reads it can receive a warning. Vezirov spoke about the
courage of our women, fraternity, family love in the XIX century. With this work,
Vezirov again hates kinship, the tribe, people's hostility towards the future
development of people and tries to keep everyone from it.
Keywords: generations, tribes, hostility, negative ethnicity, revenge,
illiteracy, loyalty, courage.
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