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S Ə N Ə T Ş Ü NA S L I Q
UDC236+7. 067 (045)=512. 162
Sevinc Əskərova
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
E-mail: cexiya88@gmail. com
Müasir dövrdə sosio-mədəni sahənin layihələndirmə və innovasiya
baxımından nəzərdən keçirilməsi.
Xülasə: Təqdim edilən məqalədə Azərbaycanın müasir mədəni
vəziyyəti
təhlil
edilir.
Mədəniyyət
proseslərində
sosio-mədəni
layihələndirmənin yeri və rolu nəzərdən keçirilir. İnnovasiyalar çərçivəsində
sosio-mədəni layihələndirmənin əsas istiqamətləri müəyyən edilir.
Mədəniyyətin qorunub saxlanması və yüksəldilməsi üzrə layihə və
proqramların təyinat göstərişləri haqqında məlumat verilir.
Açar sözlər: layihələndirmə, mədəniyyət, sosio-mədəni mühit,
innovasiya.
Mədəniyyət dinamikasını “sosial tələbat” kateqoriyası prizmasından
nəzərdən keçirərkən mədəni fəaliyyətlərin səbəblərini, onların özünütəşkil
aspektlərini və dəyişən təbii tarixi mühitə uyğunlaşmasını izah etməyə cəhd
edən müxtəlif konsepsiyaların mövcudluğu baxımından yanaşmaların
aydınlaşdırılmasına nail olmaq mümkündür.
İnsanın həyat fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, oraya mədəniyyətin
təsiri olmamış olsun. O, ən böyük təsirini isə cəmiyyətin hər bir üzvünün,
istənilən şəxsiyyətin həyat tərzində göstərir. Hər hansı bir ölkədə mədəniyyətin
özündə nəyi əks etdirdiyi o ölkənin vətəndaşlarının təfəkkür göstərişlərini,
mənəvi tələbatlarını, dəyərlərini təhlil etməklə başa düşmək mümkündür. Axı
bütün yuxarıda sadalananlar insanların davranışına, ünsiyyətinin xarakterinə,
dəyərlərinə, nümunələrinə, davranış normalarına təsirini göstərir. İnsanlar
yüksək şüur və mədəniyyət səviyyəsini ehtiva edən həyat tərzinə can atırlar.
Belə ki, mədəniyyətin mərkəzi özünün bütün tələbatları və qayğıları ilə birlikdə
insan olduğundan sosial həyatda xüsusi yer kimi mədəni mühitin
mənimsənilməsi məsələləri və eləcə də mədəniyyət dəyərlərinin yaradılması və
onun əldə edilməsi ilə əlaqədar olan problemlər tutur (2).
Azərbaycanda mədəniyyət problemlərinin həllinə yanaşmanı ölkəmizin
cəmiyyətindən kənarda deyil, məhz həmin cəmiyyətin daxilində axtarmaq
lazımdır. Əgər 1992-2000-ci illərdə əsas problem kimi insanların kütləvi
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istirahəti üçün geniş imkanlara malik mədəniyyət müəssisələrinin – klub,
mədəniyyət sarayları, mədəniyyət evləri, kitabxanaların bağlanması və ya digər
məqsədlər üçün istifadəyə verilməsi hallarını göstərirdiksə, müasir dövrümüzdə
mənzərə əlbətdə ki dəyişilib (1, 83).
Hazırda Azərbaycan mədəniyyətində bu problemlərin mövcudluğu,
demək olar ki, yox səviyyəsinə endirilmişdir. Mədəniyyətimizin həm maddi,
həm də mənəvi irsinin qorunması üzrə geniş və əhatəli siyasət yürüdülmüşdür.
Buna əyani misal kimi YUNESKO-nun siyahısına düşən mədəniyyət
incilərimizi göstərmək kifayət edər. Həmçinin regionlarda gənclər evinin
fəaliyyətə başlaması, kitabxanaların, teatrların bərpasını da misal göstərə
bilərik.
Bu gün Mədəniyyət Nazirliyi sistemində 3275 klub müəssisəsi, 4313
kitabxana, 61 mədəniyyət və istirahət parkı fəaliyyət göstərir. Xalqımızın
mənəvi sərvətlərinin qoruyucusu, tədqiqatçısı və təbliğatçısı olan 137 muzey,
27 dövlət şəkil qalereyası və 2 bədii sərgi salonunda əsrin nailiyyətləri öz əksini
tapır. Bakı Musiqi Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universiteti, Bakı Xoreoqrafiya Məktəbi, musiqi, rəssamlıq texnikumları, 300-ə
yaxın uşaq musiqi, rəssamlıq və incəsənət məktəbləri Azərbaycan
mədəniyyətinin gələcəyini yaşadacaq kadrlar hazırlayır. Azərbaycan
Xoreoqrafiya Akademiyasının yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 18
dekabr 2014-cü il tarixində imzalanmış Fərmanla Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidmətinin yaradılması əhəmiyyətli addımlardan biridir. Hazırda ölkəmizdə
həyata keçirilən ən mühüm layihələrin əksəriyyəti Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü ilə reallaşdırılır. Bu layihələrin sırasında mədəniyyət, incəsənət
sahəsini əhatə edənlər də çoxluq təşkil edir. Son illərdə Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən mədəni sərvətlərimizin təbliği istiqamətində mühüm işlər
görülmüşdür (4).
Lakin buna baxmayaraq sosio-mədəni mühitdə müasir dövrdə həllini
tələb edən mühüm problemlər qalmaqdadır. Bu problemlər əsasən mənəvi
faktorların törətdiyi problemlər sırasına daxildir.
Müasir cəmiyyət, ictimai idealların itirilməsi və ənənəvi mədəniyyət
varisliyi mexanizmlərinin dağıdılması ilə şərtləndirilən mənəvi böhranı kəskin
və ağrılı keçirir, buna görə də dəyərlər-orientasiyalı, innovasiyalı potensialların
mədəniyyətdə realizə edilməsi məsələsi bu gün xüsusi əhəmiyyət kəsb
etməkdədir.
Əksər ölkələrdə sosio-mədəni sferada yaranmış mürəkkəb vəziyyətdən
çıxışı mədəniyyətə müraciət etməkdə görürlər. Qlobal sivilizasiya dəyişiklikləri
vəziyyətində mədəniyyət sosiumun həyat fəaliyyətinin təmin edilməsi
7
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sistemində böyük rol oynayır. Bütün dövrlərdə mədəniyyət sahəsi iki
funksiyasının ayrılmaz vəhdətində – qoruyub saxlama və inkişaf ilə - mədəni
ənənələrin
nəsildən-nəslə
ötürücüsü,
şəxsiyyətin
mentalitetinin
formalaşmasında iştirak edərək, müasir cəmiyyətin mənəvi dirçəlişinə görə
məsuliyyət daşıyır. Müasir sosial-mədəni problemlər və onların regional
xüsusiyyətləri arasında ölkə mədəniyyətinin qorunması və yüksəldilməsi
problemi əsas yerlərdən birini tutur. Mədəni təcrid hissi yox olur, mədəni
yaddaşa bir çox unudulmağa məhkum edilmiş bədii dəyərlər qayıdır. Eyni
zamanda, cəmiyyətdə bugünkü sosial-mədəni vəziyyəti mənfi səciyyələndirən
meyllər və proseslər də güc qazanır. İnsanların sosial-mədəni əhatəsini əks
etdirən və hələ ki, səmərəli həlletmə vasitələrinə malik olmayan əsas problemlər
mədəniyyətdə mövcud olan innovasiyaların kütləvi mənimsənilməməsi,
cəmiyyətin müxtəlif üzvlərinin tələbatları və onların təmin edilməsi imkanları
arasında fərqlilik, yeni sosial-mədəni təcrübənin ümumiləşdirilməsi və
inteqrasiya edilməsinin texnoloji vasitələrinin mövcud olmamasıdır. Sosial
sahədə sosial təbəqələşmə meyli, həyat tərzi, sosial identiklik, mövqe, status
kimi sosial-mədəni əsaslarla getdikcə daha çox nəzərə çarpır. Sosial-mədəni və
şəxsi problemlərin mənbələrindən biri yaşayış məskənlərinin mədəni
bütövlüyünü məhv edən, mədəni özünü inkişaf prosesindən "xaric edən"
intensiv daxili miqrasiya prosesləridir.
Müasir inkişaf mərhələsi insan həyatının müxtəlif sahələrinin, o
cümlədən mədəniyyət sahəsinin sürətlə inkişaf edən innovasiya dəyişiklikləri
ilə səciyyələnir. İnnovasiya son zamanlarda ən çox istifadə olunan termin
olmağına baxmayaraq, tam şəkildə nəyi ifadə etdiyi, necə həyata keçirilməsi və
necə marketinq olunması barədə tam dolğun fikrə gəlinmədiyi də ortadadır.
İnnovasiya - yüksək səmərələliyə malik yeniliyin tətbiqi, intellektual
fəaliyyətin, kəşflərin, ixtiraların nəticəsi olaraq yeni və təkmilləşdirilmiş
məhsul, texnoloji proses, həmçinin ictimai münasibətlərin müxtəlif sahələrində
təşkilati-texniki, maliyyə-iqtisadi və digər hallar hesab olunur. “İnnovasiya”
termin latın dilində “innovato” sözündən olub, “yenilənmə” və “yaxşılaşma”
deməkdir. Termin elmi tədqiqatlarda XIX əsrdən istifadə edilir. “İqtisadi
innovasiya” anlayışı XX əsrin əvvəllərində Avstriya iqtisadçısı Yozef
Şumpeterin “The Theory of Economic Development” (1934) əsərində yer
alaraq elmi ictimaiyyətə məlum oldu. İnnovasiya – elmi – texniki şərtlərini
təmin etmək, keyfiyyəti artırmaq və digər keyfiyyətartırıcı və təkmilləşdirici
fəaliyyət mənasını ifadə edir (5).
İnnovasiyalar getdikcə bu və ya digər cəmiyyətin əsas mədəni prosesi
statusunu əldə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyətin innovasiya potensialı
insanların yaradıcı fəaliyyəti üçün sosial məkanı təmin etmək, onun məhsulunu
8
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adekvat qiymətləndirmək, bu fəaliyyətin nəticələrini qəbul etmək bacarığıdır.
"İnnovasiyalar elm, mədəniyyət, təhsil və cəmiyyətin digər fəaliyyət
sahələrində istehsal fəaliyyəti, iqtisadi, maliyyə, hüquqi və sosial münasibətlər
prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş elmi tədqiqatlar və araşdırmalar
nəticəsində yaranır.
Yeni terminologiyadan sərbəst istifadə (innovasiya prosesi, innovasiya
fəallığı, innovasiya xarakteri, innovasiya potensialı, innovasiya fəaliyyəti və s. )
müasir Azərbaycanın ictimai inkişafının vektorunu vurğulayır. İnnovasiyaların
geniş yayılması onun fərdi və ictimai qavranılması, mütərəqqi olması ilə
seçilən, cəmiyyətin və insanın həyat fəaliyyətinin istənilən sahəsinə aid edilə
biləcək əhəmiyyətli dəyişikliklərin yaranması deməkdir.
Bu gün bir çox xarici cəmiyyətlərdə müşahidə edilən mənəvi həyatın və
mədəni mühitin deqradasiyası tendensiyasını sosial-mədəni həyatın
optimallaşdırılmasına, insan həyat fəaliyyətinin mövcudluğunun və
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, mədəni potensialın açılmasına yönəlmiş
pozitiv proseslərlə və səylərlə bərabərləşdirmək lazımdır. Belə müsbət
proseslərdən biri sosial-mədəni subyektin (şəxsiyyətin, ümumiliyin,
cəmiyyətin) həyat fəaliyyətinin əlverişsiz şəraitini səciyyələndirən problemlərin
həlli və ya qarşısının alınması vasitəsi ilə sosial-mədəni subyektin (şəxsiyyətin,
ümumiliyin, cəmiyyətin) özünü inkişafına kömək edən şərtlərin işlənib
hazırlanmasından ibarət olan sosio-mədəni layihələndirmədir.
Bu baxımdan, sosial-mədəni layihənin məzmun hissəsinin mühüm
aspekti birbaşa insan məskəninin optimallaşdırılması, şəxsiyyətin inkişafını
stimullaşdıran artıq sosial şəraitin yaradılmasıdır. Məlumdur ki, fərdiliyin
zənginliyi bir çox özünəməxsus sosial-mədəni nişanların mövcudluğu ilə
müəyyən edilir. Çünki yalnız yaradıcı özünəməxsusluq, cəmiyyət tərəfindən
tələb olunan fərdilik "artım"a və mədəni dəyərlərin toplanmasına, onların
qorunub saxlanılmasına və inkişafına zəmanət verir. Layihəli (layihə) fəaliyyət
innovasiya, yaradıcılıq fəaliyyəti kateqoriyasına aiddir, çünki o, unifikasiya
edilə bilən, mənimsənilə və təkmilləşdirilə bilən müvafiq texnologiya əsasında
qurulur. Layihənin yaradılması məqsədi müəyyən mədəni dəyişikliyin – yeni
mədəni analoqların meydana gəlməsini nəzərdə tutur.
Dizayn prosesi mədəni analoqlar və yeniliklər arasında kompromis
axtarışıdır. Sosial-mədəni layihələndirmə mədəniyyətin dəstəklənməsi və
inkişaf proqramlarının işlənib hazırlanmasına yönəlib. Sosio-mədəni
layihələndirmə texnologiyası, layihə fəaliyyətinin obyektinə münasibətdə onun
öz müqəddəratını təyin etməsini nəzərdə tutur ki, bu da iki alternativ məkanda
həyata keçirilə bilər: dəyişiklik (inkişaf) və ya konservasiya. Layihəçinin dəyər
mövqeyindən asılı olan layihə məqsədlərinin qoyuluşu və xarakteri həm
9
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layihənin uğurla həyata keçirilməsi baxımından, həm də həyata keçirilən
dəyişikliklərin optimallığı, faydalılığı baxımından mühüm nəticələrə malikdir.
Layihəçinin mövqeyindən asılı olaraq, layihə strategiyalarının iki növü
fərqlənir. Birinci tip layihə fəaliyyətinin obyektinə çevrilən mədəniyyətin
xüsusiyyətlərini maksimum dərəcədə dərk etmək və nəzərə almaq məqsədi
daşıyır. Bu halda layihənin məqsədi regionun mədəni arealının – layihənin
tətbiqi obyektinin qorunub saxlanmasını (konservasiyasını), daha sonra isə
mədəniyyət subyektinin özünü inkişaf etdirməsini təmin edən şəraitin
yaradılmasından ibarətdir. Layihələrin ikinci tipində əsas məsələ öz mədəni
nümunələrinin (dəyərlərin, normaların, texnologiyaların) "yad" mədəni
kontekstə ixrac edilməsidir. Layihələrin bu tipinin əsasını təşkil edən inkişaf
ideyası layihə fəaliyyətinin obyekti olan (və ya fraqmentləri) mədəniyyətin
resursları hesabına problemləri həll etməyin mümkünsüzlüyünü müəyyən
dərəcədə dərk etmək yolu ilə müəyyən edilir. Vəziyyətin refleksiyası
nəticəsində yeni vəzifələr və problemlər haqqında mövcud vəziyyətin
məhdudluğu aşkar edildikdə, proqram təfəkkürü inkişaf modelinin
formalaşması üçün bir vasitə olur. Çıxış yolu yeni mədəni normaların,
dəyərlərin, texnologiyaların tətbiqi, innovasiyaların tətbiqi mexanizmlərinin
fəallaşdırılması yolu ilə mədəni reallığın radikal dəyişməsində görünür.
Bu gün mədəniyyət proqramlarının layihələndirilməsində innovasiyalı
istiqamətlilik zəruridir, belə ki, “müasir sosial-mədəni vəziyyəti xarakterizə
edən aparıcı ziddiyyətlərdən biri mədəniyyətin innovasiyalı potensialı və
gündəlik sosial-mədəniyyət təcrübəsində onun kütləvi mənimsənilməsi və
istifadə edilməsi qabiliyyəti arasında qopmanın mövcud olmasıdır”.
Mədəni həyat formalarının mənimsənilməsinin onun daha az dinamik
vəziyyətinə aid olan əvvəlki üsulları köhnəlib, onların tənqidi şəkildə yenidən
nəzərdən keçirilməsi və yeni sosial əhəmiyyətli mədəni nümunələrin
(fəaliyyətin, davranışların, təbiətə, cəmiyyətə, digər insanlara münasibətin) dərk
edilməsinə, formalaşmasına və yayılmasına, bugünkü vəziyyətə uyğun olması
zəruridir. Hazırda mədəniyyətin müxtəlif sahələrində əhəmiyyətli modernləşmə
potensialı toplanmışdır ki, bu da bir qayda olaraq, təcrübənin və digər
mədəniyyət sistemlərinin inkişafının nəticələrinin qeyri-tənqidi borc
götürülməsinin nəticəsidir və buna görə də tez-tez çirkin formalarda həyata
keçirilir. Bu potensial mədəniyyətin, şəxsiyyətin, cəmiyyətin (xüsusilə də
informasiya və istehsal texnologiyaları ilə bağlı innovasiyaların bir hissəsində)
inkişafı naminə istifadə edilə bilər, lakin yalnız o halda ki, milli mədəniyyətin
spesifikasına uyğun olsun. Əgər onun tətbiqi öz mədəni irsinin mənimsənilməsi
və milli-mədəni identikliyin əldə edilməsi mərhələsindən əvvəldə olacaqsa?
10
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Ənənəvi və innovativ mexanizmlərin və mədəni inkişaf proseslərinin
təbii mütənasibliyi həm mədəni innovasiyalar üçün zəmin yaradan, həm də
mədəni davamlılığı dəstəkləyən şəraitin yaradılması (layihənin reallaşdırılması
zamanı) ilə təmin edilir. Mədəni həyatın optimallaşdırılması, xüsusilə də
regional səviyyədə tarixi-mədəni dəyərlərə tələbat, onların müasir mədəni
proseslər kontekstinə daxil edilməsini nəzərdə tutur. Deməli, mədəni inkişafın
(ən azı bu mərhələdə) əsasını ardıcıllıq, qorunub saxlanma, quruculuq ideyası
təşkil etməlidir. Bu baxımdan sosial-mədəni layihələndirmənin prioritet
vəzifələri bir çox nəsillərin tarixi təcrübəsi ilə “filtrasiya edilmiş”, əxlaq və
humanistlik meyarlarına cavab verən, ərazinin xüsusiyyətlərini əks etdirən və
cəmiyyətin və insanın həyat fəaliyyətinin sosial-mədəni stabilizatorları kimi
nəzərdən keçirilə bilən dəyərlərin, normaların, ənənələrin, mədəni təcrübələrin
dəstəklənməsini nəzərdən keçirməkdir.
Proqramın hazırlanması prosesində mədəniyyətə iki yanaşmanın
müəyyənləşdirdiyi iki məqsədli göstərişin optimal nisbətini tapmaq çox
vacibdir. Bir tərəfdən, mədəniyyəti özünəxidmətli mahiyyəti, yəni insanın
maddi və mənəvi yaşayış mühiti, onun inkişafı və özünü reallaşdırması şərti
kimi qiymətləndirmək lazımdır. Bu halda layihə təfəkkürü qorunub saxlanılmalı
və təkrarlanmalı, (bütöv bir obyekt kimi mədəniyyətin başa düşülməsini
nəzərdə tutur) dəstək və bərpa sistemlərinin yaradılması (məsələn, mədəni
normaların muzeefikasiyası və konservasiyası proqramı və onların yayım
üsulları) vasitəsilə mədəni bütöv daxilində çatışmayan yerlərin doldurulmasına
istiqamətlənməlidir. Belə olan halda layihə və proqramların aparıcı hədəf
qurğusu mədəniyyətin təbii inkişafına özünü dəyərli hadisə kimi kömək edən
optimal şəraitin yaradılması olacaq. Digər tərəfdən, mədəniyyət (mədəni
fəaliyyət) sosial və fərdi varlığın digər müstəvilərində olan problem və
məsələlərin həlli üçün şərt və vasitədir. Bu tipli layihələr öz son məqsədi kimi
həyat fəaliyyəti proseslərinin (insan, sosial qrup, region və s.)
optimallaşdırılmasını nəzərdə tutur, mədəniyyət isə vasitə kimi çıxış edir.
Layihənin aktuallığını və onların həlli üsullarının yeniliyini müəyyən edən
mədəniyyət sahəsindəki problemlərin məzmununa görə layihələr tipik və unikal
ola bilər (3).
Tipik layihələr yerli şəraitə uyğun olaraq (məsələn, standart mədəniyyət
müəssisələrinin layihələri) kiçik korrektə edilmiş digər hallarda təkrarlanır,
nadir layihələr vəziyyətin təkrarsızlığı və layihələndirmənin obyekt sahəsi
(məsələn, təkrarsız memarlıq qurğularının, təbii landşaftların bərpası və
istifadəsi ilə bağlı layihələr və s. ) səbəbindən təkrarlana bilməz.
Cəmiyyətin mədəniyyəti üçün səciyyəvi olan proseslər və hadisələr
sosial-mədəni layihələndirilməlidir. Həmçinin, konkret regionun mədəni həyatı11
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burada müxtəlif sosial-mədəni subyektlər (birliklər, təşkilatlar, müəssisələr)
tənzimlənmənin (proqramlaşdırmanın) predmetidir, məqsəd-mədəni həyatın
özünüinkişafına şərait yaratmaq, ictimai və şəxsi əhəmiyyətə malik olan mədəni
fəaliyyətin prioritet istiqamətlərini və növlərini dəstəkləmək, sosiumun bədii,
mənəvi-əxlaqi, siyasi həyatının optimallaşdırılmasına, insanın tarixi, ekoloji
mədəniyyətinin inkişafına kömək etməkdir. Bir qayda olaraq, mədəniyyət
layihələri və proqramları mədəniyyətin qorunmasına, mədəni potensialın
açılmasına və innovativ elementlərin tətbiqinə yönəlmiş səylərin (vasitələrin,
resursların) müəyyən bir balansını təmsil edən mədəniyyət siyasətinin strateji
məqsədləri ətrafında cəmlənir. Mədəniyyətin qorunub saxlanması və
yüksəldilməsi üzrə layihə və proqramların təyinat göstərişləri aşağıda
göstərilənlər üçün zəruri olan şəraitin yaradılması ilə təmin edilir:
- keçmişin sosial-mədəni mühitinin bütün komponentləri üçün səciyyəvi olan
həyat qabiliyyətli dəyərlərinin və mədəniyyət hadisələrinin qorunub saxlanması
(predmet-məkan dünyasında-tarix və mədəniyyət abidələrinin, Memarlıq
mühitinin qorunub saxlanılması, bərpası və yenidən qurulması;
- insanlar arasında münasibətlərdə-ənənəvi davranış və ünsiyyət nümunələrinin
adekvat müasirliyinin dəstəklənməsi;
- informativ-qiymətləndirmə sahəsində-keçmişin humanitar mədəniyyətinin
mətnlərinin saxlanması və mədəni dövriyyəyə buraxılması);
- mədəni irsin həyat fəaliyyətinin aktual məkanında aktiv istifadəsi və
mənimsənilməsi (keçmişin predmet mühitinin elementləri, həyat qabiliyyətli
ənənəvi əxlaq, adətlər, mərasimlər və s. );
- mədəni innovasiyalar çərçivəsində prioritet sosial-mədəni layihələr;
- mədəniyyət sahəsində, o cümlədən gənclər birlikləri arasında yaradıcılıq
ittifaqlarının və digər ictimai təşkilatların inkişafına yardım;
- mədəniyyət sahəsinin maddi-texniki bazasının, mədəniyyət sahəsi işçilərinin
maddi rifahının yaxşılaşdırılmasına hesablanmış mədəniyyət sahəsində
məqsədli proqramların yaradılması, istedadlı uşaqların (təqaüdlərin,
mükafatların, qrantların) dəstəklənməsi, mədəniyyət işçilərinin ixtisasartırma və
təkrar hazırlığı vasitəsilə peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, mədəniyyət və ali
təhsil müəssisələri, ETİ ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin qurulması;
- müasir sosial-mədəni vəziyyətdə optimal mövcudluğun ən yaxşı ideya və
texnologiyalarının üzə çıxarılması, təşviqi və çoxaldılması (məsələn, ətraf
mühitdə insanın mövcudluğunun ekoloji cəhətdən təhlükəsiz yolları, yaşayış
məskənlərində fəzaların optimal təşkili formaları, memarlıq qurğularının,
monumental, tətbiqi sənət nümunələrinin, dizaynın hazırlanması);
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- insanlar arasında yeni rol və qeyri-formal əlaqələrin sosial və şəxsi əhəmiyyət
baxımından effektiv formaların mənimsənilməsi, effektiv şəxsiyyətlərarası
əlaqə üsullarının mənimsənilməsi;
- problemli vəziyyətdə olan insanın elmin müxtəlif sahələrindən müasir
biliklərlə təchiz edilməsi (onun həyat fəaliyyəti prosesində meydana çıxan
problemləri səmərəli həll etməyə imkan verir);
- mədəniyyət siyasətinin bugünkü vəzifələrinə uyğun olaraq ənənəvi sahə
müəssisələrinin
fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi
və
yenidən
istiqamətləndirilməsi;
- yeni yüksək texnologiyalı regional mədəni inkişaf mərkəzlərinin və
qabaqlayıcı inkişaf nöqtələrinin yaradılması (məsələn, ənənəvi xalq
mədəniyyəti mərkəzlərinin, xalq yaradıcılığı evlərinin, klub-muzeylərin (muzey
əşyalarının kodlaşdırılması üzrə müasir sistemlərin işlənib hazırlanması və
tətbiqi ilə), milli-mədəniyyət mərkəzlərinin, müasir multimedia mərkəzləri olan
rəqəmsal kitabxanaların və s. );
- yeni informasiya məhsullarının və texnologiyalarının geniş tətbiqi və
yayılması;
- asudə, tərbiyəvi və əmək funksiyalarını özündə birləşdirən sosial-pedaqoji və
mədəni mərkəzlərin yaradılması;
- sosial gərginliyin aradan qaldırılmasına kömək edən müəssisələrin yaradılması
və dəstəklənməsi;
- yerli mədəniyyət üzrə ixtisaslaşmış mərkəzlərin yaradılması;
- mədəni-istirahət müəssisələrinin və ya onların filiallarının təşkili üçün yararlı
qeyri-yaşayış fondunun bərpası;
- mədəniyyət müəssisələrinin maddi-texniki bazasının müasirləşdirilməsi və
geniş miqyaslı texnoloji yeniləşməyə investisiya qoyuluşu hesabına mədəniyyət
müəssisələri şəbəkəsinin innovativ inkişafının təmin edilməsi və s.
Nəticə olaraq demək lazımdır ki, bu layihə tədbirlərinin strateji məqsədi
əhalinin bütün sosial qrupları və kateqoriyalarına, mədəni dəyərlərə real çıxışı
təmin etmək, mədəni həyat subyektlərinin müxtəlifliyini stimullaşdırmaq, sosial
– mədəni proqramların alternativliyini reallığa çevirməkdir. Bu və ya digər
innovasiyaları tətbiq etməklə xalqın mədəni ənənələrini nəzərə almaq lazımdır.
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Проектирование социокультурной сферы в современную эпоху:
инновационный аспект.
Резюме
В представленной статье анализируется современная культурная
ситуация Азербайджана. Рассматривается роль и место социокультурного
проектирования в культурных процессах. Определены основные
направления социокультурного проектирования в рамках культурных
инноваций. Представлена информация о проектах и программах по
сохранению и повышению культуры.
Ключевые слова: проектирование, культура, социокультурная
среда, инновация
Projecting and innovative review of socio-cultural field in the modern age.
Summary
Modern cultural situation of Azerbaijan is analyzedin presented article.
There is considered the role and place of social and cultural projecting in the
cultural processes. The main directions of social and cultural projecting in the
cultural innovation framework are determined. There is provided infortation
about projects and programs on the maintaining and improving of culture.
Key words: projecting, culture, socio-cultural environment, innovation
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İkiüzlülük fenomeninə mədəniyyətdə yeni baxış
Xülasə: Mədəniyyətin insan tərəfindən yaradılmış təbiət olduğunu
nəzərə alaraq onun tərkibinə daxil olan elementləri təbiət elmləri ilə qarşılıqlı
araşdırmaq daha çox məntiqə uyğundur. Gündəlik həyatımızda biz
“ikiüzlülülük” fenomenini daha çox mənfi anlamda qəbul edirik. Lakin təbiətdə
işığın yayılmasına nəzər yetirsək görərik ki, məhz ikili xassəyə malik olması
onun bütün kainatı işıqlandırmasına səbəb olur. Eyni prinsipi gündəlik
həyatımıza tətbiq etməklə “ikiüzlülük” sözünə yeni anlam vermiş olarıq.
Əslində bu sözə digər tərəfdən yanaşaraq, daha geniş missiyanı yerinə yetirmək
naminə müəyyən zamanlarda öz prinsiplərindən geri çəkilmək kimi anlasaq heç
də pis qarşılanmayacağını görərik. Bu sözə sinonim kimi işlədilən riyakarlıq
anlamını kənara qoyub, ikiüzlülüyü tarazlığı yaratmaq üçün atılmış addım
anlamında qavrasaq, ona yeni biçim verə bilərik. Bunu təsdiq etmək üçün
əhvalımızın pis olduğu anlarda belə, gündəlik ünsiyyətdə mənfi enerjini
ötürməmək naminə yüksək mədəniyyətli insanın digərləri ilə gülümsəyərək
danışdığını misal gətirə bilərik.
Açar sözlər: mədəniyyət, elm, təbiət, işıq, fəlsəfə, ikiüzlülük, riyakarlıq
Bizim kültür dünyamızda anladığımız “ikiüzlülük” sözü daha çox mənfi
köklərə bağlı olduğu üçün əksər hallarda riyakarlıqla eyni anlamda işlənilir.
Ancaq biz kəlməyə yeni bucaqdan baxsaq əslində daha geniş missiyanı yerinə
yetirmək naminə müəyyən zamanlarda öz prinsiplərindən geri çəkilməyin heç
də pis qarşılanmadığını görərik. Bu sözə sinonim kimi işlədilən riyakarlıq
anlamını kənara qoyub, ikiüzlülüyü tarazlığı yaratmaq üçün atılmış addım
anlamında qavrasaq, ona yeni biçim verə bilərik. Bunun üçün bütün elmləri
kompleks şəkildə nəzərdən keçirməliyik ki, daha ətraflı izah verə bilək.
Mövzuya başlamazdan öncə əsas anlayışların izahına nəzər yetirək.
Burada iki əsas anlayışdan istifadə olunub: mədəniyyət və ikiüzlülük.
Mədəniyyət geniş və çoxşaxəli bir anlayışdır. Belə böyük sahəni əhatə etdiyi
üçün qısa bir təriflə onu izah etmək qeyri-mümkündür. Ümumiləşdirilmiş halda
mədəniyyətin insan tərəfindən yaradılmış ikinci təbiət olduğunu söyləyə bilərik.
İkiüzlülük sözünün izahlı lüğətinə baxsaq, mənası özündə olmayan hansısa bir
keyfiyyəti varmış kimi qələmə vermək və o cür davranmaq anlamını verir.
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Bildiyimiz kimi bütün elmlər materiyanı dərk etməyə yönəlib. Təyinatından
asılı olaraq, ya fiziki xüsüsiyyətlər araşdırılır, ya kimyəvi tərkib öyrənilir, ya da
tarixinə nəzər salınır və. s. Amma nəticə etibarı ilə hər bir elmin qarşısında
duran ən əsas vəzifə materiyanı anlamaqdır. Digər elmlərə baxdıqda
mədəniyyət ayrıca öyrənilmiş sahə kimi nisbətən gənc sayılır. Çünki, onu daha
öncə digər elmlərin tərkibində araşdırıblar. Ancaq sonradan onun geniş sahəni
əhatə etdiyini gördükdə müstəqil elmlər sırasına daxil ediblər. Madam ki,
mədəniyyət insan tərəfindən yaradılmış ikinci təbiətdir, mədəniyyətin tərkibinə
daxil olan elementləri də təbiət elmləri ilə əlaqələndirərək izah verək. Bizi
əhatələyən hər bir nəsnəni görə bilməmizi təmin edən və bütün biliklərin
qaynağı olan işığa nəzər yetirək. Uzun müddət İsaak Nyutonun və Hyugensin
işığın yayılmasının elmi izahı barədə bir-birinə zidd olan nəzəriyyələrini
yadımıza salaq. İ. Nyutonun irəli sürdüyü nəzəriyyəyə görə işıq hissəciklər
halında yayılır. Bunun əksinə olaraq, Hyugens işığın dalğavari yayıldığı fikrini
irəli sürürdü. Hər birinin öz nəzəriyyəsini isbat etmək üçün kifayət qədər
arqumentləri var idi. Hyugens hər vəchlə Nyuton nəzəriyyəsinin yanlış
olduğunu sübut etməyə çalışdığı halda, 1715-ci ildə Nyuton dövrünün ən
səlahiyyətli orqanı olan “Kral cəmiyyəti” nə müraciət edir və bu mübarizədə
hüquqi olaraq qalib gəlir. Ancaq hər ikisinin tərəfdarları daim bu ziddiyyət
içərisində araşdırmalar aparırdılar. Zaman keçməli idi ki, onlardan hansının
həqiqətən haqlı olduğu elmi cəhətdən izah olunsun. Kimin haqlı olduğu hələ iki
əsr müəmmalı qaldı və nəhayət XIX əsrdə alimlər sübut etdilər ki, nə İ. Nyuton
yanılır, nə də Hyugens. Onların hər ikisi haqlı imiş. Çünki, işıq ikili xüsusiyyətə
malikdir. Belə ki, işıq dalğa kimi yayılır, zərrəciklər seli kimi şüalanır və
udulur. Beləliklə, özünün dualist xassəsinə görə yayıldığı zaman maneəni
aşaraq yoluna davam etmiş olur. Məhz bu xüsusiyyətinin hesabına işıq öz
üzərinə düşmüş vəzifənin öhdəsindən gəlir. Əgər təbiətin yaradılışında ikili
xüsusiyyətin olması onun mövcudluğunun təməl səbəbidirsə, mədəniyyətdə də
ikiüzlülük prinsipinə başqa tərəfdən baxmaqda fayda olar. Hər bir insan öz
sosial statusundan asılı olaraq həyatda özü üçün müəyyən davranış strategiyası
seçir və müəyyən prinsiplərlə addımlayır. Bəzən bizdən asılı olmayan səbəblər
ucbatından müəyyən çətinliklərlə üzləşirik və verəcəyimiz qərarlarda öz
prinsiplərimizdən keçmək kimi məqamlarla üz-üzə gəlirik. Bu zaman
qarşımızda böyük sual yaranır: öz prinsiplərimizə sadiq qalaraq bəzi
problemlərin mümkün həllindən imtina etmək, yoxsa həmin məqam üçün ən
ideal razılaşmaya getmək və öz missiyamızı davam etmək? Məsələn, fəlsəfə
tarixindən Sokratın başına gələn faciəni xatırlayaq. Onun öz prinsipindən
dönməməsi həyatını itirməsi ilə nəticələndi. Axı o, əfv istəsəydi və ya Afinanı
tərk etsəydi, sağ qalmış olardı. Tarixdə bir çox şəxsiyyətlərin buna bənzər taleyi
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olub: Rocer Bekon, Cordano Bruno və s. Daha geniş bucaqdan baxaraq kainata
nəzər salaq. Yaşadığımız həyatın xaotik olmasına rəğmən dünyada və kainatda
harmoniyanın olduğunu söyləyən Pifaqorun fikirlərinə də toxunmaqda fayda
olar. Çünki ilk dəfə olaraq “kosmos” kəlməsini Pifaqor işlətmiş və dünyanı
nizamlı bir sistem kimi izah edərək bu kəlməni “daha gözəl dünya” anlamında
izah etmişdi [1]. Diqqətlə baxsaq, bu gün qadınlar daha da gözəl görünmək
üçün istifadə etdikləri “kosmetika” sözünün də kökü “kosmos” sözündən
götürülüb. Burada özünü olmadığın biri kimi qələmə vermək deyil, məhz özünə
harmoniya vermək və daha da yaxşı görünməni təmin etmək məqsədilə istifadə
olunan vasitədən söhbət gedir. Hətta A. Maslounun da səkkiz pilləli ehtiyaclar
piramidasının yeddinci pilləsində “estetik duyğu və gerçəkliyin dəyişdirilməsi”
tələbatı yer alıb [2]. Buradan da görünür ki, bəzən estetik tələbatı ödəmək üçün
gerçəklikdə müəyyən dəyişikliklər etmək məqbul sayılır. Amma əsas məqam
ondan ibarətdir ki, dualizm riyakarlıqla səhv salınmasın. Mövzumuzun da əsl
məzmunu elə bundan ibarətdir ki, dualizm bir-birinə əks olan maddələrdən
deyil, bu ikiliyi kosmosda olduğu kimi harmonik şəkildə birləşdirmək yeni bir
keyfiyyət açar, özünü daha yaxşı göstərməyə yardımçı olar. Məsələn, əgər
kosmetikadan istifadə edərək özümüzü tamamilə tanınmaz dərəcədə
dəyişəcəyiksə, bu artıq riyakarlıq, qarşındakını aldatma sayılır. Lakin həmin
kosmetikadan istifadə edərək sadəcə öz təbii cizgilərini balanslaşdırmaq,
gerçəkliyə dəyişiklik etməklə estetik tələbatın ödənilməsi prinsipinin təmin
edilməsidir. Sokratın edamı misalı üzərindən davam edək. Bu gün biz Sokratın
qəhrəmancasına öz ideyaları uğrunda ölümə getdiyini fəxrlə danışırıq. Amma
fərz edək ki, Sokrat edam ərəfəsində əfv dilədi və bağışlanaraq müəyyən şərtlər
altında yaşamağa davam etdi. O həyatda qalsaydı, daha da faydalı biliklər
ötürmüş olardı, daha çox gəncin maariflənməsinə, dünyanı və kainatı dərk
etmək üçün düşünməsinə səbəb ola bilərdi. Kim bilir, bəlkə də daha bir Platon
yetişərdi. O isə öz növbəsində başqa bir Aristotelə müəllimlik edərdi. Dünya
fəlsəfə tarixində filosofların sayı artmış olardı. Lakin o, öz prinsiplərindən
keçmədi və tarix öz axarı ilə getdi. Əgər Sokrat öz fikrindən dönməməyi öz adı
naminə etdisə, bundan ziyanlı çıxan onun ömür boyu maarifləndirməyə
çalışdığı Afina gəncləri oldu. Burada diqqət etməli olduğumuz əsas məqam
həyat prinsipimizin daha geniş bucaqdan dəyərləndirilməsidir. Digər tərəfdən
həyatın özünün “amma” prinsipi üzərində qurulduğunu da istisna etməyək.
Məsələn, filankəs zahirən çirkindir, amma gözəl xasiyyəti var. Bu mənada olan
prinsip bir növ təsəlli rolunu oynayır. Kimdəsə hansısa bir xüsusiyyətin
olmamasına baxmayaraq, başqa cəhəti onu daha üstün edə bilər. Ona görə də,
öz strategiyamızda “amma” sözünə yer versək, yeni bir prinsipə yönəlmiş
olarıq. Bir tərəfdən prinsipsiz kimi görünə biləriksə, digər tərəfdən şəklini
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dəyişmiş yeni prinsiplə addımlaya bilərik. Bu bir növ mexanikanın qızıl
qaydasının – işdə qazancın olmamasının - mədəniyyətə tətbiqi kimi də başa
düşülə bilər. Belə ki, hər hansı bir mexanizm qüvvədə neçə dəfə qazanc verirsə,
məsafədə bir o qədər itirir. Başqa sözlə desək, biz məsafədə itiririk, amma
qüvvədə qazanırıq. Bunu təkcə sadə mexanizmlərə deyil, həyatın istənilən
məqamına da yönəltmək olar. Məsələn, biz maddi gəlir əldə edirik, amma digər
tərəfdən zamanımızı itiririk və ya zamanda qalib gəlmək istəsək, əlavə güc sərf
etməliyik ki, bu da enerjidədə itirməyimizə gətirib çıxarır. Bütün bu prosesləri
bilmək gündəlik həyatımızda da tarazlıq qanunu tətbiq etməmizin faydalı
olduğunu göstərir. Çünki, insan sosial varlıq olaraq həyatı boyu ünsiyyət
qurmaq məcburiyyətindədir. O, öz ünsiyyətini müəyyən strategiya ilə həyata
keçirir. Ünsiyyətin faydalılığı isə insanın mənəvi mədəniyyətindən, bilik,
bacarıq və vərdişlərindən birbaşa olaraq asılıdır. Bütün bu biliklər onun
davranışına yansıyır. Davranışın bir neçə modelinin olması bizə məlumdur ki,
bunlardan ən əsası “müvazinətli davranış”dır. Bu model davranış bioloji,
psixoloji, fizioloji, sosioloji və ictimai-mədəni, əxlaq faktorlarına əsaslanaraq
hərəkətlərin tarazlığına yönəlir [3, səh 109]. Deməli, bu modeli tətbiq etmək
tarazlığı qorumaq üçün müəyyən prinsiplərdən keçmək anlamına gəlir. Burada
faydalılıq anlamına da diqqət yetirmək lazımdır. Çünki, faydalılığa hansı
yöndən baxmağımızdan asılı olaraq ona yüklədiyimiz anlam dəyişə bilir.
Tarixdə baş verən ictimai təfəkkür, aqrar, elmi və sənaye inqilablarına nəzər
salsaq görərik ki, baş vermiş hər bir inqilab cəmiyyətin yüksəlişinə doğru
yönəlib. Çünki, bu gün biz vəhşi təbiətdə təhlükəsiz və rifah içində
yaşamağımızı, məhz bu inqilablara borcluyuq. Lakin, yapon tarixçisi Yuval
Noah Harari özünün “Sapiens” kitabında bunu tarixin ən böyük yalanı və
dəbdəbə tələsi adlandırır [4, səh 102]. Belə ki, hər bir inkişaf əslində insanların
həyat fəaliyyətinin yaxşılaşması və əlavə qida ehtiyatının saxlanılmasına
yönəlmiş olsa da, insanların fərdi xoşbəxtliyinin get-gedə azalması ilə
nəticələndi. Yenə də “amma” prinsipi işə qarışdı. Mexanikanın qızıl qaydası hər
yerdə olduğu kimi burada da öz təsdiqini tapır. İnsanların qida ehtiyyatı
yarandı, vəhşi heyvanlara, soyuğa qarşı daha yaxşı qorunmağa başladılar.
Amma insanlar azadə həyatlarından əl çəkib, bütün günlərini əkin tarlalarında
keçirməyə başladılar. Bu baxımdan faydalılığa hansı yöndən baxmağımızdan
asılı olaraq onun dəyəri dəyişir. Ona görə də ünsiyyətimizin faydalılığı da hansı
tərəfdən baxmağımızdan asılıdır. İkili tərəfin hansı yanına baxmağımız artıq öz
seçimimizdir. İkiüzlülüyün mədəniyyətin təməl şərtlərindən olduğunu söyləyən
bir çox kulturoloq var (məs. V. F. Yeqorov). Bizim hörmətli filosof Niyazi
Mehdi də “nəzakət və etiketlərin çoxu insan ikiuzlülük edəndə alınır” deyir.
Əgər insan qanı qara halda yol ilə gedir və yolda tanışını görəndə gülümsəyərək
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salam verirsə, etiket naminə ikiüzlülük mədəniyyətindən istifadə etmiş olur [5,
səh. 204]. Axı daxilən keçirdiyi psixoloji durum hazırda gülümsəməməyi tələb
edir. Buna bənzər fikirlərə biz Amerika psixoloqu Deyl Karneginin yazılarında
da rast gəlirik. Əgər insanların sizinlə ünsiyyətindən məmnun qalmalarını
istəyirsinizsə, siz özünüz də insanlarla ünsiyyətdən sevinc duymalısınız [6, səh
94]. Bu zaman siz daxilinizdə baş verən bütün narazılıqları bir kənara qoyub,
səmimiyyətlə gülümsəməlisiniz. Karneginin bu tövsiyəsi o qədər effektli
nəticələr verdi ki, hətta sonradan yenilik gətirmək istəyənlər “anti-karnegiçilər”
peyda olmağa başladı və onu ikiüzlülüyü təbliğ etməkdə ittiham etməyə
başladılar. Amma dərindən fikirləşdiyimizdə Karneginin təklif etdiyi
gülümsəmə modeli daha geniş missiyanı həyata keçirmək üçün kiçik
qurbanların verilməsini məqbul saymaqdır. Axı tanıdığımız insanla
salamlaşarkən qısa zaman kəsiyində nəyə görə qaraqabaq halda onu
salamladığımızı izah edə bilməyəcəyik. Əvəzində isə qarşımızdakı insana mənfi
enerji ötürə bilərik, onda onu görməyimizdən məmnun olmadığımızı düşünəcək
fikirlər yaratmış olarıq. Bu isə münasibətlərin korlanmasına, gələcəkdə daha
böyük problemlərin yaranmasına səbəb ola biləcək məqamın başlanğıcı
deməkdir. Bütün bu yarana biləcək problemlərdən qurtulmaq üçün sadəcə cəmi
bir saniyə çəkən zaman kəsiyində - salamlaşma məqamında “ikiüzlülük edib”
gülümsəmək tələb olunur. Ünsiyyətdə tarazlıq qanunu da bu deməkdir.
Nəticələri ölçüb-biçmək, hansı davranış modelində daha az ziyanlı çıxacağıqsa,
o modeldə də öz davranışımızı tənzimləmək lazımdır. Bunu məntiqi fədakarlıq
da adlandıra bilərik.
Bütün yuxarıda deyilənlərdən belə qərara gəlmək olar ki, ikiüzlülük
anlamına başqa yöndən yanaşsaq, əslində indi qəbul olunduğu qədər pis
anlamda olmadığını görərik. Çünki, bütün qalaktikanı və ətraf aləmi görə bilmə
səbəbimiz məhz Günəşdən yayılan işığın cisimlərin üzərinə toxunması,
udulması və yenidən şüalanmasının nəticəsidir. Əgər işıq bir xassəli olsaydı, o,
hər hansı bir cismə tonduqda ikinci “üzünü” (xassəsini) işə salmasaydı, yoluna
davam edə bilməzdi. Məhz ikili xassəyə malik olması onun bütün kainatı
işıqlandırmasına səbəb olur. Eyni prinsipi gündəlik həyatımıza tətbiq etməklə
“ikiüzlülük” sözünü yeni anlama çevirmiş olarıq. Belə ki, istənilən
strategiyamızda maneəyə rast gəldiyimiz zaman prinsiplərimizdə cüzi güzəştə
getmək bizə ictimai əhəmiyyətli daha böyük işlər naminə görülən işlərdə
istədiyimiz nəticəni əldə etməkdə yardımçı ola bilər.
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Новый взгляд на феномен «двуличность» в культуре
Резюме
Учитывая, что культура-это природа, созданная человеком,
логичнее всего изучать элементы, входящие в ее состав, взаимодействуя с
естественными науками. В нашей повседневной жизни мы воспринимаем
явление «двуличности» в более негативном смысле. Однако, если мы
посмотрим на распределение света в природе, то увидим, что именно его
двойственная природа играет важнейшую роль при распространении,
поглощении и излучении света а так же освещeнии всей Вселенной.
Фактически, для выполнения более широкой миссии, свойство
двуличности можно не принимать как недостойное качество. Если
отбросить значение лицемерия, которое используется как синоним этого
слова, и понять его как шаг, предпринятый для установления баланса, мы
можем придать ему новую форму. Чтобы подтвердить это, можно
привести пример того, как высококультурный человек улыбается и
разговаривает с другими людьми, даже в плохом настроении, ради того,
чтобы не передавать негативную энергию в повседневном общении.
Ключевые слова: культура, наука, природа, свет, философия,
двуличие, лицемерие
A new look at the phenomenon of "double-faced" in culture
Summary

We already know that culture is a second nature formed by human.
Because of this it would be logical to study elements of culture by comparing to
natural sciences. In our everyday life wecomprehend the phenomenon of
"double-faced" in a more negative concept. However, if we look at the
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distribution of light in nature, we can see that dual feature of it plays an
important role in spreading, absorbing and reflectingas well as the illumination
of the entire universe. Applying the same principle to cultural studies, we can
get new level of recognizing of the word"double-faced" and give it a new
meaning. In fact, to fulfill a broader mission the property of "double-faced"
may not be taken as an unworthy quality. If we discard the meaning of
“hypocrisy”, which is used synonymously with the word “double-faced”, and
understand it as a step taken to adjust a balance, we can give it a new meaning.
To prove this, we can say that even in a bad mood, a cultured person talks to
other people smiling in order not to transmit negative energy in a daily
communication.
Key words: culture, science, nature, light, philosophy, double-faced,
hypocrisy
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Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 05. 08. 2020
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Muzey mənbəşünasığı: tədqiqatlar və faktlar
Xülasə: Muzeylərdə əsas tədqiqat obyekti fondlardır. Belə ki, məhz
muzey predmeti ilkin informasiyanın qoruyucusudur. Bu predmetlər araşdırılıb
tədqiq edilərkən elmi nəzəriyyə və öyrənilmə metodikası toqquşur. Muzey
mənbəşünaslığı profil elmlərin ümumi mənbəşünaslığından fərqlənir. Muzey
mənbəşünaslığı ilk növbədə, muzey predmetinin əsas hissəsini təşkil edən
mənbələrin əşyavi və təsviri dəlillərinə yönəldilir. Muzeyin elmi əməkdaşları
kolleksiyanın öyrənilməsi üçün planlı iş aparır. Nümunəvi göstərici muzey
əməkdaşlarının çap etdirdiyi elmi əsərlərdir.
Açar sözlər: arxiv, mənbə, muzey, elm, tədqiqatlar
Qədim Çin alimi və filosofu Konfutsi deyirdi: “Öyrənmək və zamanı
gəldikdə qavranılan bilikləri işdə tətbiq etmək - məyər bu gözəl deyilmi?”.
Onun bu fikri bütün elmlərin özəyində durur. Məhz öyrənmək! Konkret bir elm
sahəsi tədqiq edilərkən digər yaxın elmlərin araşdırılmasına da zəruriyyət
duyulur. Elmi araşdırmalar zamanı müxtəlif mənbələrə, xüsusilə arxivlərə
edilən müraciət araşdırmaları daha da dəyərli və keyfiyyətli edir. Dövlət və
muzey arxivlərində araşdırmaların aparılmasına yönələn yol, tədqiqatçının ona
qədərki, tədqiqatçılıq fəaliyyətinin kəmiyyətindən və keyfiyyətindən asılıdır.
Arxivlərdə qorunan məlumatların üzə çıxarılması, əsərlərdə təhlil edilməsi
müəllifin bilik tələbatının göstəricisidir. Yaradıcılıq işində hətta bir mənbə
olaraq dövrü mətbuat (qazet materialı) çox hallarda böyük tarixi faktı özündə
əks etdirir.
Muzey mənbəşünaslığı demək olar ki, bir çox alimlərin tədqiqat
obyektinə çevrilir. Lakin, muzey əməkdaşının muzey fondu və arxivindən
istifadəsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Muzey üçün çox əhəmiyyətli amil muzey
kollektivinin birgə şəkildə böyük elmi tədqiqat işlərinə imza atmasıdır.
Muzeyşünaslıq elminin inkişafı muzey fəaliyyətlərindən çox aslıdır.
1920-30-cu illərdə Muzeyşünaslıq elminin əsası qoyulmuşdur. Məhz XX əsr bu
elmin yaranma və inkişafı tarixi haqqında çap edilən ən fundamental əsərlərdən
biri olan “Muzeyşünaslıq. Tarix profilli muzeylər” adlı əsərdə yazılır:
“Rusiyanın Lenin ordenli Dövlət Tarixi muzeyinin və Alman Demokratik
Respublikasının alman tarixi muzeylərinin muzeyşünasları birgə əməkdaşlıq
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yolu ilə yaradıcılıq əlaqələrinin həyata keçirilməsi üçün müqavilə bağlamışlar.
Bağlanılan müqavilə əsasında aparılan tədqiqatlar böyük elmi nəticə vermişdir”
(1. s. 3). Məhz bu elmi nəticələrdən biri də 1988-ci ildə “Muzeyşünaslıq. Tarix
profilli muzeylər” adlı dərs vəsaitinin çap edilməsi oldu. Bu elmi əsər
muzeyşünaslıq elminin yaradılması zəruriyyəti, bu elmin xüsusiyyətləri və
strukturu haqqında dəqiq materialların məcmusudur.
Kitabın giriş hissəsində yazılır: “Bu kitab sosialist ölkələrində və
xüsusilə SSRİ və Almaniya Demokratik Respublikası arasında aparılan
yaradıcılıq əlaqələri, muzeylərin tarixi, muzey işi sahəsində təcrübənin və
nəzəri tədqiqatlarının nəticələrinə əsaslanır. Təbii ki, müəlliflər daha çox tarix
profilli muzeylərin təcrübəsinə istinad etmiş, tarix profilli muzeylərin unikal və
universal kolleksiyasının, əsasən tədqiqat və tədris-tərbiyə, təbliğat
yaradıcılığına zəngin təcrübəsinə əsaslanmağa çalışmışlar” (1. s. 4).
Muzey tarixi göstərir ki, muzeylərdə elmi potensiala malik olan yüksək
səviyyəli əməkdaşlar çalışmalıdır. Çünki, muzeyin əsas təbliğatı elmi tədqiqat
işindən keçir.
Azərbaycanın muzey tarixində elmi tədqiqatların aparılması ənənəsi ilk
başlanğıcdan, yəni 1920-ci ildə Dövlət muzeyi qurulandan qoyulmuşdur.
Muzeydə çalışan tarixçilər, arxeoloqlar, numizmatiklər, etnoqraflardan
Yevgeniy Paxomov, Davud bəy Şərifov, Ələskər Ələkbərov, Saleh Qazıyev,
İsaq Cəfərzadə, Püstəxanım Əzizbəyova, Nərmin Tahirzadə, Əli Rəcəbli, Zərifə
xanım Dulayeva, Nailə xanım Vəlixanlı, Məmməd Məmmədov, İnna Kostina
və s. kimi alimlər müxtəlif dövrlərdə muzeydə fəaliyyət göstərən və davamlı
olaraq çalışan əməkdaşlar dəyərli elmi əsərlər yazmış və yazmaqdadır. Bu
faktlar muzeyin arxivində öz əsasını tapır və muzey əməkdaşları haqda
məlumat verir.
Dövlət muzeyinin elmi mərkəzə çevrilməsi və müasir dövrümüzdə də
bu istiqamətdə fəaliyyətin davam etdirilməsi səmərəli xarakter daşıyır. Bu
proses Nizami adına Ədəbiyyat muzeyində də mütəşəkkil şəkildə həyata
keçirilir. Eyni zamanda 1936-cı ildə fəaliyyətə başlayan Milli İncəsənət
muzeyində də elmi əməkdaşların apardığı tədqiqatlar muzey üçün
araşdırmaların aparılması prosesini bir ənənəyə çevirmişdir.
Muzeydə çalışan hər bir işçi vəzifəsindən asılı olmayaraq tədqiqat işi
apararaq elmi əsərlər yazmaqla bərabər, dövrü mətbuatda da yeni
informasiyalarla çıxış etməlidir. Muzeylər mütəşəkkil şəkildə kataloqlar
hazırlamalı və kollektiv olaraq böyük elmi toplulara imza atmalıdır. Milli
muzeylərimizin ilk əməkdaşları bu işin əsasını qoymuşdur.
Buna misal olaraq Milli İncəsənət muzeyində ilk dövrlərdən elmi işçi
vəzifəsində çalışanlardan: B. Ələkbərova, T. Bədəlova, İ. Коqnovitskaya, M.
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Nəcəfov “R. Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi. Daimi
ekspozisiya” adlı rus dilində kataloq tərtib etmişlər. Bu kataloq 1961-ci ildə
çapdan çıxmış ən dəyərli kitablardan biridir. Belə ki, muzey kolleksiyası 40
ildən artıq (əvvəl Dövlət muzeyində və daha sonra ADİM) toplanan dəyərli
kolleksiyanın rəsmi qaydada təqdimatı idi (2).
Adları çəkilən elmi işçilər daimi olaraq dövrü mətbuatda elmi
araşdırmaların nəticələri ilə çıxış etmişlər.
1950-70-ci illərdə mütəmadi olaraq Azərbaycan rəssamlarının keçirdiyi
sərgilər elmi-nəzəri, təcrübi biliklərin formalaşması üçün yeni ideya verdi.
İncəsənət muzeyinin əməkdaşları bu sərgilər haqda dövrü mətbuatda tez-tez
çıxış edirdi. Onlardan: sənətşünas-alimlər: Mürsəl Nəcəfov, Məmmədağa
Tərlanov, Rasim Əfəndiyev, Cəmilə xanım Novruzova, Kərim Kərimovun
adlarını çəkmək olar (3. s. 64).
Bu dövrdə çalışan muzey əməkdaşlarının əsas məqsədi ziyarətçiləri
muzeyin həyatına cəlb etmək idi.
“Moskva şəhəri Mədəniyyət Nazirliyinin Təsviri sənət üzrə Ali Dövlət
Baş İdarəsinin Bədii emalatxanasında təhsilini bitirən Fərhad Hacıyev bərpaçı
mütəxəssis kimi formalaşaraq vətənə qayıdır” (4. s. 341). 1957-ci ildə Bakıya
qayıdan Fərhad Hacıyev Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində yeni açılmış
“bərpaçılıq emalatxanası”nda bərpaçı-rəssam kimi fəaliyyətə başlayır” (4. s.
342). Muzeydə onlarla əsəri bərpa edən, yeni əsərlər yaradan Fərhad Hacıyev
eyni zamanda öz işinə vətəndaş mövqeyindən də yanaşırdı. Qarşıya çıxan
çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün (təkcə sənətkarlıq baxımından deyil),
aidiyyəti təşkilatlara müraciət edir, eyni zamanda bu problemlər haqqında dövrü
mətbuatda elmi məqalələrlə çıxış edirdi. “Aşağıda adı çəkilən məqalələrdə
bərpa işi ilə əlaqədar olan hər bir problem ciddi şəkildə müzakirə edilərək,
qüsurların aradan qaldırılmasını ön plana çəkilirdi. 1. “Vacib məsələ” –
Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti, 12 fevral 1966, №7; 2. “Это очень нужно” газ.
Баку, 1 ноября 1968 г.; 3. “Долгую жизнь” журнал, Советская живопись,
1970 г. ; 4. “Сохранить на века” газ. Баку, 2 января 1980 г.; 5. “Кто
поможет реставраторам” Специалист ставит проблемы, газ. Баку 18
января. 1986. (4. s. 342. )
Azərbaycanda muzey anlayışı yarandığı zamandan elmə yeni nəfəs
gəlmişdir. Dövlət muzeyinin yaradılmasına qədər ki, dövrdə Azərbaycanın
dühalarından qalan elmi mənbələr milli tariximizin ən böyük salnaməsidir. Halhazırda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi və Nizami adına Ədəbiyyat muzeyləri
tərəfindən fundamental mənbələr əsasında elmi əsərlər hazırlanır.
Ən maraqlı faktlardan biri də müxtəlif humanitar sahələr üzrə çalışan və
tarixi faktlara görə iki müxtəlif muzeyin əməkdaşları olan Bəkir Nəbiyev və
24

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

Mürsəl Nəcəfov tərəfindən (böyük alimlərin) birgə müəllifi olduqları kitabın
yazılmasıdır. Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı muzeyinin 1971-1988-ci
illər direktoru vəzifəsində çalışmış ədəbiyyatşünas alim, akademik Bəkir
Nəbiyev və 1936-cı ildə İncəsənət muzeyinin açıldığı gündən elmi işçi və şöbə
müdiri vəzifələrində çalışmış, uzun müddət Rəssamlıq İttifaqının elmi katibi
olmuş-sənətşünas alim, professor (rəssam) Mürsəl Nəcəfovun yazdıqları “Sovet
Azərbaycanı. Ədəbiyyat və incəsənət 50 ildə” kitabıdır. Azərbaycan Dövlət
nəşriyyatı tərəfindən 5000 tirajla 1970-ci ildə işıq üzü görmüş kitabdır. Bu
kitabda 1920-1970-ci ilə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti layiqli
şəkildə təhlil edilir. Fundamental əsərlər içərisində bu kitabın xüsusi yeri var.
Dəyərli mənbələr içərisində xalçaçı rəssam uzun müddət xalça
muzeyində çalışmış Cəfər Mücirin müəllifi olduğu “Azərbaycan xalçaları” adlı
kataloqun da adı çəkilə bilər. Kataloq 1981-ci ildə üç dildə çap edilmiş,
kataloqda Azərbaycan xalçaları haqqında tarixi faktlara və illüstrasiyalara yer
verilmişdir.
Müxtəlif vaxtlarda çap edilən hər bir əsər muzey üçün dəyərli sayılır.
Məsələn, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi muzeyin 80 illiyi ilə əlaqədar 2000ci ildən başlayaraq “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adlı elmi əsərlər toplusu
hazırlayır. Bu əsərlər toplusunun əsasını muzeyin kolleksiyası üzərində aparılan
tədqiqatlar təşkil edir. Bu topluda çap edilən elmi məqalələrin əksəriyyəti
muzey əməkdaşlarının apardığı tədqiqatlarını əhatə edir.
2002-ci ildə Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin
əməkdaşları filologiya elmləri namizədi, əməkdar mədəniyyət işçisi Məhəbbət
Mehdiyeva və filologiya elmləri namizədi Səmayə Mövlayevə üç dildə
“Bakının ədəbiyyat muzeyləri” adlı kitab – bələdçi tərtib etmişlər. Bu kitabkataloqda Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Səməd
Vurğunun, Cəfər Cabbarlının, C. Məmmədquluzadənin, Hüseyn Cavidin evmuzeyləri; Üzeyir Hacıbəyovun Dövlət xatirə ev-muzeyi, Sergey Yeseninin,
Abdulla Şaiqin mənzil muzeyləri, Nəriman Nərimanovun, Məmməd Səid
Ordubadinin xatirə muzeyləri haqda geniş məlumat verilir.
Uzun illər aparılan tədqiqatlar Azərbaycan muzeylərində böyük elmi
potensialın yetişməsi faktını üzə çıxarır. Muzey əməkdaşları tərəfindən çap
edilən əsərlər nümunəvi xarakter daşıyır. Muzeylər tərəfindən hazırlanan hər
yeni əsər təbliğ edilməlidir. Hər yeni əsərin təqdimatı keçirilməlidir.
Ədəbiyyat:
1. Elfira Məlikova-Qurbanova. Azərbaycan muzeyşünaslığı. Monoqrafiya.
Bakı. 2020.

25

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

2. Elfira Məlikova-Qurbanova Azərbaycanın ilk bərpaçı-rəssamı Fərhad
Hacıyevin yaradıcılığına dair. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Bakı –
2017, s. 341- 342
3. Музееведение. Музеи исторического профиля. Под редакцией
проф. К. Г. Левыкина и проф. В. Хербста. Москва. 1988 г.
4. Азербайджанский Государственный музей искусств им Р.
Мустафаева. Постоянная экспозисия. Каталог. Составители
научные сотрудники
5. Азербайджанского государственного музея искусств имени Р.
Мустафаева. Б. Алекперова, Т. Бадалова, И. Когновицкая, М.
Наджафов. 1961 г.
Музейное источниковедение: исследование и факты.
Резюме
Основным объектом исследования в музеях являются фонды. Так
как именно музейный предмет является хранителем первичной
информации. При исследовании и изучении этих предметов стыкуется
научная теория и методика исследования. Музейное источниковедение
отличается от общего источниковедения профильных наук. Музейное
источниковедение в первую очередь направлено на вещественные и
изобразительные типы источников, составляющих основную часть
музейного предмета. Научные сотрудники музея проводят плановую
работу по изучению коллекции. Образцовым показателем являются
научные труды, опубликованные сотрудниками музея.
Ключевые слова: архив, источник, музей, наука, исследование
Museum source studies research and facts.
Summary
The object of research in museums are funds because the items keep
their original, initial information. In the study and research of these subjects,
scientific theory is combined with methodology.
Museum source studies differs from general source study of specialized
sciences. Museum source studies are primarily aimed at material visual types of
sources that make up a significant part of museum items.
Museum researchers, studying the collections, conduct planned research. An
exemplary indicator is a scientific publication of the museum staff.

26

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

Key words: source, archive, museum, science, research.
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 03. 08. 2020
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 11. 08. 2020
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 26. 08. 2020
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: pedaqogika üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Yeganə Eyvazova

27

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

UOT kod 0069
İranə İbrahimova
dissertant
N. Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyatı Muzeyi
E-mail:iradaislamzadd@gmail. com
Ədəbi simalara məxsus əşyaların memorial xüsusiyyətləri
Xülasə: Xatirə əşyaları da daxil olmaqla muzey əşyasının dəyəri müasir
dövrün mədəni dəyər istiqamətləri ilə müəyyən edilir.
Memorial muzey əşyasının tədqiqi, bir qayda olaraq, üç əsas sahədə
aparılır: anım tədbiri və ya şəxs haqqında məlumatın toplanılması; mövzu
haqqında məlumatın toplanılması; əşyanın xatirə dəyəri barədə məlumatın
toplanılması.
Xatirə əşyaları birbaşa, genetik olaraq müəyyən hadisələrə və ya
şəxslərə aiddir. Buna görə, bu cür xassələr etibarlılıq, reprezentativlik və
orijinallıq ifadə edir. “Atributiv xüsusiyyətləri ilə deyil, ilk növbədə mənşəyi və
mövcudluq tarixi ilə təyin olunan” əşyanın memoriallığı onu digər muzey
əşyalarından fərqləndirir Muzey əşyasının informativlik, ekspressivlik,
cəlbedicilik, reprezantativlik, assosiativlik xassələrindən, daha çox ekspressivlik
memorial əşyaya da xasdır.
Açar sözlər: muzey, memorial əşya, ədib, ekspozisiya, yaddaş
Giriş. Müasir insan özü və təbiət tərəfindən yaradılmış maddi əşyaların
əhatəsində yaşayır. Hazırda sivilizasiyanın əsas amili kimi biliklərin inkişafının
sürətlənməsi cəmiyyəti öz utilitar mənasını itirmiş, keçmiş mədəniyyətin real
əlaməti olan və bizləri kökümüzlə birləşdirən əşyaları qorumağa sövq edir. Belə
əşyaların qorunması, tədqiqi, nümayişi, gələcək nəsillərə çatdırlıması
missiyasını muzeylər həyata keçirir. Məhz muzeylər keçmişin şahidlərini
emosional - obrazlı təsir və informasiya vasitələrinə çevirərək ziyarətçilərə,
gələcək nəsillərə varisliyi təlqin edir, yetişməkdə olan nəsillərin əxlaqi-estetik
cəhətdən və tarixi yaddaşının formalaşmasında iştirak edir. Müasir həyatda
muzeylərin rolunun artması, insanların mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərinin, müasir
incəsənətin inkişafındakı fəallığı, muzeyləri, onların bədii eksponatlarla,
kolleksiyalarla işinin öyrənilməsini olduqca aktual edir.
Hər bir muzeyin funksional təyinatı muzey kolleksiyasının məhsuldar
istifadəsinə, eksponatlarının ekspressiv, informasiya mənbəyi kimi çıxış edərək
daşıyıcı, ötürücü və s. xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Muzeylər mədəniyyət
müəssisəsi, sosial institut kimi unikal irsi qoruyur, ötürür, öz mövcudluğunu əsl
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əşyalar əsasında qurur.
Açıq sosial institut kimi muzeylərin əsas funksiyalarına mədəniyyət
yaradıcı, maarifləndirici, informasiya ötürücü, tərbiyələndirici və sairəni aid
etmək olar. Bu funksiyaların yerinə yetirilməsində xüsusi yeri keçmişin
şahidləri kimi informasiya ötrücüsü və qoruyucusu olan memorial - xatirə
əşyaları tutur.
“Memorial əşya” anlayışı. Hər bir muzey əşyası müəyyən informasiya
yükünə malik olduğu üçün, ekspozisiyaya daxil edilməzdən öncə, bir sıra
özünəxas unikal meyarlarına, əlamətlərinə görə ətraflı tədqiq edilərək
dəyərləndirilir. Belə meyarlardan biri də memoriallıqdır ki, bu da öz əksini
həmin əşyanın birbaşa konkret tarixi şəxs və ya hadisə ilə bağlılığında əks
olunur. İnsan həyatında baş verən vacib hadisələrə aidiyyəti olan əşyaların
toplanması, onlara xüsusi, sakral münasibət hələ qədim dövrlərdən insanlara
xas olmuşdur. Keçmişə dair əşyaların qorunması və onlara münasibət özündə
sosial, psixoloji və fizioloji sətiraltı mənalar daşıyır və bu baxımdan muzey
əşyası informasiyanın mənimsənilməsində əsas rol oynayır. Bununla əlaqədar
məhz "muzey əşyası və “memorial” terminlərini araşdırmaqla, muzey əşyasına
xas olan meyarlardan çıxış edərək memorial əşyaların əsas xüsusiyyətlərini
müəyyənləşdirmək olar.
Muzeyoloq-tədqiqatçı N. P. Finyagina muzey əşyasını sabitləşmiş,
maddiləşmiş mənbələr kimi digər mənbələrdən fərqini xarakterizə edərək, eyni
zamanda muzey əşyasının məzmun, material, forma, ölçü, çəki, rəng, quruluş
və s. görə əsas əlamətlərini müəyyənləşdirmişdir [1, s. 6].
Bu kimi əlamət və xüsusiyyətlərinə görə muzey əşyası orijinal bilik və
emosiya mənbəyi kimi real gerçəklikdən, öz mühitindən seçilərək, təbii tarixi
abidə və ya insan fəaliyyətinin nəticəsi kimi tarixi əhəmiyyəti
müəyyənləşdirildikdən və xüsusi emaldan sonra muzey əhəmiyyətli əşyaya
çevrilir. Daha sonra bir sıra əlamətlərinə tarixi, bədii, muzey əhəmiyyətinə görə
emosional, maarifləndirici təsir vasitəsi kimi muzey toplusuna daxil edilir. Bu
baxımdan muzey əşyasının 2 əsas xüsusiyyətini qeyd etmək olar:
- Mədəni dəyərə malik olması;
- Biliklərin və emosional təsirin ilkin mənbəyi olması.
Muzey əşyası muzey fəaliyyətinin başlıca elementi kimi informativlik,
eksspressivlik, attraktivlik, reprezentativlik və assosiativlik kimi meyarları
özündə cəmləşdirir.
Muzey əşyasının informativlik xüsusiyyəti onun təbiətdə və cəmiyyətdə
baş verən proseslər və hadisələr haqqında məlumat mənbələri olması ilə
xarakterizə edilir. Bu zaman muzey əşyasının daşıdığı bütün informasiya
məcmusunu tədqiqatçılar tərəfindən onun informasiya potensialı adlandırmaq
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qəbul olunmuşdur.
Ekspressivlik - muzey əşyasının ziyarətçiyə emosional cəhətdən təsir
edərək, emosiya yaratmaq bacarığıdır. Ekspressivlik qədimlik, məşhur şəxslər
və hadisələrlə əlaqəsi, qeyri-adilik və s. bu kimi cəhətləri ilə səciyyələndirilir.
Attraktivlik-muzey əşyasının zahiri xüsusiyyətlərindən şərtlənərək diqqət
çəkmək cəhətidir.
Bir çox tədqiqatçılar muzey əşyasının xüsusiyyətlərini izah edərkən bu
üç meyarı əsas fərqləndirici kimi qeyd edir. Bununla belə bəzi tədqiqatçılar
muzey əşyasının reprezentativlik, assosiativlik və s. kimi cəhətlərini də
fərqləndirirlər. Lakin qeyd olunan 3 xüsusiyyət: informativlik, eksspressivlik,
attraktivlik əşyanın emosiya yaratmaq xüsusiyyətlərini, digər iki cəhətreprezentativlik, assosiativlik isə gerçəkliyi əks etdirmək xüsusiyyətini
xarakterizə edir.
Daha çox unikal, memorial və yadigar əşyalar ekspressiv təsirə malik
olurlar. Memorial əşya da muzey əşyası kimi mədəni dəyərə malik olub,
infortmativlik və ekspressiv xüsusiyyət daşıyırlar. Eyni zamanda memorial
əşyanın digər muzey əşyalarına nisbətən reprezentativlik xüsusiyyəti daha
üstündür. Beləki konkret bir şəxsiyyətə və ya tarixi hadisəyə malik olan əşyanın
digərlərinə nisbətən yaratdığı emosional təsir daha güclüdür. Milli Azərbaycan
Tarixi Muzeyinin toplusuna aid bir sıra geyim nümunələrinin içərisində XIX
əsrin görkəmli Azərbaycan şairəsi xan qızı Xurşidbanu Natəvana məxsus
geyimlər (ətək, arxalıq və s. ) digərlərindən fərqli olaraq diqqət çəkir. Geyimin
konkret şəxsə məxsus olması, onun həyat tarixçəsi, fəaliyyəti tamaşaçıda daha
çox maraq doğuraraq onlara emosional təsir göstərir, memorial, tarixi yaddaş
bəxş edir. Bu da memorial əşyanın daha ekspressiv və reprezentativ olduğunu
deməyə imkan verir.
Reprezentativ xassə memorial əşyanın tarixi dəyəri, zaman faktoru,
memorial əşyanın seçildiyi mühitlə əlaqəsi, tarixi hadisə və proseslər ilə
müəyyənləşir.
Memorial əşya deyərkən nəzərə alınan xüsusiyyət əşyanın, məhz
görkəmli şəxsiyyət, ədib və ya tarixi hadisə ilə bağlı daşıdığı informasiyadır.
“Memoria” istilahı latıncadan tərcümədə “yaddaş”, “xatirə” mənasını verən söz
olub, əsasında cəmiyyətin mənəvi formalaşmasına xidmət edən tarixi hadisə və
şəxsiyyətlər haqqında xatirəni qorumağa, yadda saxlamağa yönəlmiş fəaliyyət
durur. Memorial yaddaşın ötürülməsində xüsusi rolu olan xatirə əşyaları
haqqında tədqiqatlar arasında M. S. Ariarskinin araşdırmaları mühüm yer tutur.
M. S. Ariarskiyə görə memoriallıq “məhz tamaşaçını müxtəlif tarixi dövrlərlə
əlaqələndirməyə sövq edən, mədəni tarixi ənənələrin, mənəvi-estetik tərbiyənin
davamlılığını təmin edən bağa çevrilir. Memorial əşyalar nə qədər qorunub
30

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

saxlanarsa, bir o qədər , tarixi, ədəbi xadimlərin fenomeni açılır” [2, s. 176].
Memorial əşyalar, təkcə insanların dövrlər haqqında biliklərini
qorumağa kömək etmir, eyni zamanda görünən və dərk edilən xüsusi atmosfer
yaradır.
Hər bir əşya özündə bir yaddaş, xatirə, tarix ilə bağlı informasiya daşıyır.
Ədiblərə məxsus xatırə əşyalarına bir status altında cəmləşdirilən müxtəlif növ
əşyalar daxildir. Xatirə əşyalarına dekortiv tətbiqi sənətə aid bədii əşyalar
(zərgərlik nümunələri, medallar), utilitar məqsəd daşıyan gündəlik məişət
əşyaları (yazı ləvazimatları, geyim, qab-qaşıq, eynək və s) aid edilə bilər. Lakin,
məhz Azərbaycan ədiblərinə, onların gündəlik yaşamına, məişətinə
məxsusluqları, Azərbaycan ədəbiyyatının ümumi mənzərəsinə ifadəlilik verərək
onu daha özəl və simvolik edir. Hər bir xatirə əşyasının arxasında, hər şeydən
öncə, bir şəxsiyyət durur. Bəzən, məhz əşya məxsus olduğu şəxs haqqında digər
mənbələrdən daha çox məlumat verə bilər. Gündəlik məişət əşyası, insani
münasibətlərin sozsüz şahidi, yaradıcı prosesin iştirakçısı olmaqla yanaşı, həm
də daha özündə sahibi barədə informasiya daşıyan xatirə əşyasına çevrilir.
Bəzən bu əşya bədii əsərin mətninə daxil olaraq personaj, prototip olan, süjet
xəttini əlaqələndirən, əsərin qəhrəmanını xarakterizə edən, cərəyan edən
hadisələrin məkanına və gedişatına işarə edən vasitəyə çevrilə bilər.
Məsələn görkəmli ictimai xadim, xalq şairi Rəsul Rzanın Göyçaydakı ev
muzeyində qorunub saxlanan, onun zamanla musiqilər ifa etdiyi tarını 1932-ci
ildə yazdığı “Sevgilim” adlı şeirində canlandırır:
Bilirəm, köhnədir eşqin dastanı.
Ondan taleyini qurtaran hanı?
Basıb mən sinəmə tarı, pünhanı
Gətirdim telləri zara, sevgilim.
Memorial əşyaların içərisində saat və təqvimlər xüsusilə seçilir.
Gündəlik zaman ölçən vasitələr həm zamanın ən parlaq simvollarına çevrilir.
Saatlar anı əks etdirir, təqvimlər isə həm keçmişi yadda saxlayır, gələcəyi
müəyyənləşdirir. Hərəkətsiz əqrəblər tamaşaçıda həyəcan yaradır, insan
ömründən fərqli olaraq zamanı durdurmaq mümkün deyil, simvolik olaraq
ədibin ölüm saatını dayandırılan saatlar yarıda qalan insan ömrünə, yaradıcı
fikrə bir işarədir, zaman isə durmadan keçir. Bu baxımdan bir çox xatirə
muzeylərində, o cümlədən N. Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyinin kolleksiyasında Azərbaycan ədiblərinə məxsus saatlar qorunub
saxlanılmaqdadır.
Bəzən xatirə əşyasının tarixçəsi, mövcudluğu, yazıçının gündəlik
həyatındakı yerinin izlənməsi heç də həmişə tam və dəqiqliklə mümkün olmur.
Əşya nə üçün, necə əldə olunub, evdə onun hansısa rolu olubmu, yaxud ona
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laqeyd yanaşılıbmı- bütün bunları bəzən axıra qədər bilmək olmur, bəziləri
yaddan çıxır və ya əşya ilə uyğun gəlmir. Bu görə də muzey təcrübəsində
əşyanın mənşəyi ilə bağlı suallar “əfsanə” və “hekayə” lərlə cavablandırılır.
Beləliklə evdən muzeyə qədər keçən yolda əşya ədibin əmlakından, ailə
yadigarına, daha sonra muzey əşyasına və sərgi eksponatına çevrilir.
Ədəbiyyat:
1. Финягина Н. П. Изучение музейных предметовсовременного
периода в исторических и историко-революционных музеях-М. 1978-С. 6
2. Ариарский М. А. Социально-культурная деятельность как
предмет научного осмысления- СПб:Арт-студия «Концерт», 2008- с. 176
3. Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. c. 1 Bakı, 1967
4. https://nizamimuseum. az/
Мемориальные особенности предметов, принадлежащих
литературным деятелям
Резюме
Ценность предмета, в том числе мемориальная, определяется
культурными ценностями современной эпохи.
Изучение мемориального музейного предмета, как правило,
проходит по трём основным направлениям: сбор сведений о
меморируемом событии или лице; сбор сведений о предмете как таковом;
сбор сведений о мемориальной ценности предмета.
Мемориальные предметы напрямую, генетически связаны с
конкретными событиями или лицами. Поэтому такие свойства выражают
«надежность», репрезентативность, аутентичность и достоверность.
Мемориальность предмета, «определяемая не только его атрибутивными
свойствами, но прежде всего его происхождением и историей
существования", выделяет его среди других музейных предметов. Из
свойств музейного предмета (информативность, экспрессивность,
аттрактивность, репрезентативность, ассоциативность) мемориальному
предмету присуще каждое из указанных свойств, экспрессивное в
особенности.
Ключевые слова: музей, мемориальные предметы, писатель,
экспозиция, память.
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Memorial features of items belonging to literary figures
Summary
The value of the item, including the memorial, is determined by the
cultural and value orientations of the modern era.
The study of a memorial museum item, as a rule, takes place in three
main areas: collection of information about the memorial event or person;
collection of information about the subject as such; collection of information
about the memorial value of the item.
Memorial items are directly, genetically related to specific events or
individuals. Therefore, such items have a higher certain degree of "reliability",
namely, representativeness, authenticity and credibility. Memoriality of the
item, "determined primarily by the history of its origin and existence, and not
by attribute properties", distinguishes it from other museum items.
Of the properties of a museum item (informativeness, expressiveness,
attractiveness, representativeness, associativity), each of these properties is
inherent in a memorial object, especially expressive.
Key words: museum, memorial item, writer, exposition, memory
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 29. 07. 2020
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 11. 08. 2020
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 26. 08. 2020
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: pedaqogika üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Yeganə Eyvazova
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AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
E-mail: alekberova-aynur2019
Əməkdar memar Rəna Əfəndizadənin yaradıcılığında
dini memarlıq abidələrinin tədqiqi
Xülasə: Təqdim olunan məqalə Rəna Əfəndizadənin yaradıcılığında dini
memarlığın təbliği probleminə həsr edilmişdir. Burada N. Abbasovun “Mədəni
siyasət və mədəni irs”, Rəna Əfəndizadənin “XIX-XXI əsrin sonlarında
Azərbaycan memarlığı”, F. M. Hüseynov və N.M. Nağıyevin “Azərbaycan
memarlıq tarixi” elmi əsərləri tədqiq olunur. Rəna Əfəndizadənin əsərlərində
müsəlman məscidləri, sinaqoqu və "Müqəddəs Məryəm" kilsəsi Azərbaycan
ənənəvi irsində araşdırılmışdır. Tədqiqat Azərbaycanın multikultural memarlıq
irsini əks etdirir.
Açar sözlər: Rəna Əfəndizadə, Azərbaycan memarlığı, memarlıq abidəsi,
memarlıq irsi.
Görkəmli tədqiqatçı alim Rəna Əfəndizadənin elmi yaradıcılığı
Azərbaycan memarlığında xüsusi yer tutur. Yaradıcılıq axtarışları nəticəsində
Rəna Əfəndizadə Azərbaycan memarlığının fədakar tədqiqatçısı və təbliğatçısı
olmuşdur. Onun “Azərbaycan memarlığı XIX əsrin sonu XXI əsrin əvvəli” adlı
monoqrafiyasında Azərbaycanda memarlığın inkişafının böyük dövrü əhatə
olunur. Kitabda memarlığın cari mərhələsinə xüsusi diqqət verilir. Azərbaycan
xalqının özünəməxsus memarlıq irsi təhlil olunur, milli ənənələrin tarixi
kökləri tədqiq edilir. Milli memarlıq irsinin ayrıca istiqamətini təşkil edən dini
tikililər bir sıra azərbaycanlı araşdırmaçıların tədqiqat obyektinə çevrilsə də,
tanınmış alim Rəna Əfəndizadənin tədqiqatçılıq fəaliyyətində bu mövzu xüsusi
yer tutur. Alimin monoqrafiyasının Bakının “XIX-XX əsr memarlıq
abidələrinin bərpası və yenidən qurulması” adlı bölümü, məhz bu problemin
tədqiqinə həsr olunmuşdur.
Azərbaycan dünyanın ən tolerant ölkəsi kimi, tarixən müxtəlif inancların,
fərqli dini konfessiyaların birgə formalaşdığı, insanların əmin-amanlıq
şəraitində yaşadığı ölkədir. Bu amil Azərbaycanda müxtəlif dinlərlə bağlı
memarlıq tikililərinin inşasına əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərmişdir.
Azərbaycan xalqı həmin tikililərə tolerant münasibət nümayiş etdirməklə onları
müasir günümüzə qədər qorumuşlar. Əhəmiyyət dərəcəsinə görə bu tikililərin
bir çoxu ölkə və bəşəri dəyərə malikdir. Bütün bu xüsusiyyətlər tanınmış
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memar alim Rəna Əfəndizadə tərəfindən elmi həssaslıqla araşdırılır. Müəllifin
cəmiyyətin bu dini memarlıq abidələrinə ictimai-sosial münasibətin tarixi
xronologiyası ilə bağlı təhlilləri maraq doğurur.
Tarixi faktlar Azərbaycanda sovet rejiminin yetmiş il ərzində
bolşeviklərin dinə qarşı mübarizəsinin başladığını sübut edir ki, bu prosesdən
ən çox ziyan çəkən, məhz dini abidələr olmuşdur. Bunu faktlar da sübut edir:
mömin müsəlmanlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Bibiheybət məscidi,
eləcə də, Bakıdakı pravoslav Aleksandr Nevski kafedralı və polyak katolik
kilsəsi - Bakirə Məryəmin Məsum Hamiləliyi kilsəsi ilə birlikdə yeni
hökumətin hədəfi oldu. Dini tikililər, tarixi memarlıq xüsusiyyətləri nəzərə
alınmadan dağıdıldı və ya təyinatı dəyişdirilərək bərbad vəziyyətə salındı.
Əlbəttə bu mənəviyyata (mənəvi mədəniyyətə) vurulan ikiqat zərbə idi. Burada
birinci insanların dini inancları, vicdan azadlığı pozulurdu, ikinci isə xalqın
mənəvi-ruhi mədəniyyətinin nadir inciləri olan xeyli tarixi memarlıq
nümunələri burjua ünsürü kimi gözdən salınaraq dağıdılır, ən yaxşı halda isə
ferma və anbarlar kimi kobudcasına istismara verilirdi. Belə münasibət təbii ki,
peşəkar memarları narahat etməyə bilməzdi. Müstəqillik əldə edilən kimi tarixi
ədalətsizlik öz həllini tapmağa başladı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
fərmanı ilə ”Tarixi və mədəniyyət abidələrinin qorunması” (10 aprel 1998-ci il),
“Memarlıq fəaliyyəti” (13 iyun 1998-ci il) və “Şəhərsalmanın əsasları
haqqında” (11 iyun 1999-cu il) Qanunlar qəbul edildi.
Tədqiqatçı Rəna Əfəndizadə bu sahədə (memarlıqda) insanlar üçün həssas
olan belə tikililərdən bəzilərinin tədqiqinə xüsusi diqqət yetirir. Alimin
diqqətini aşağıdakı memarlıq tikililəri cəlb edir:
1. Abşeron. Nardaranda məscid. Memarlar C. Axundov və K. Musaxanov
2. Bakı. Bibiheybət qəsəbəsində məscid. Memarlar S. Orucov, F.
Miralayev və Ə. Məmmədov
3. Kürdəmir rayonu. Muradxan qəsəbəsində məscid. Memar N. Eldarlı
4. Bakı. Sinaqoqun binası. Memar A. Qarber
5. Bakı. ”Müqəddəs Mariya” katolik kilsəsi. Memarlar E. Əliyev, P.
Rudjeyro
1. Nardaran məscidi və ya Rəhimə xanım məscidi Abşeron rayonunun
Nardaran kəndində 1663-cü ildə tikilmiş məsciddir. Abşeronda Səfəvilər
dövrünə aid II Şah Abbasın hakimiyyəti dövründə inşa edilmişdir. Məscid 4
minarəli olmuşdur. Binanın üzərindəki kitabədə abidənin memar Muradəli
tərəfindən tikildiyi göstərilir. İstər quruluşca, istərsə texniki cəhətdən Nardaran
məscidi XV əsr Şirvan məscidlərinə oxşayır. Burada xüsusən daşların incə
zövqlə, xüsusi şəkildə yonulmasını qeyd etməliyik. Nardaran məscidi
Şirvanşahlar saray kompleksi binalarının səviyyəsində duran yüksək
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keyfiyyətlə tikilmişdir. Quruluşu və tikilmə texnikası ilə Nardaran məscidi XV
əsrdə Şirvanda tikilən məscidlərə çox oxşayır. Buradakı daşların çox gözəl
yonulmasını xüsusi vurğulamaq lazımdır.
Nardaran məscidinin quruluşunda orijinal cəhətlər də vardır. Məscidin
əsas düzbucaqlı hissəsinə bitişik tikilmiş yeni bir hissə dəhliz vəzifəsini görür.
Məscidə gələnlər burada ayaqqabılarını çıxartdıqdan sonra ibadət salonuna
daxil olurlar. Yenidənqurmadan sonra ilk məscid (1994-1998-ci illərdə,
müəlliflər Cahangir Axundov və Kamal Musaxanov) Nardaranda, dindarların
ziyarət etdiyi Nardaran pirindəki köhnə məscidin yerinə tikilmişdir. Tikili
Xəzər sahilinin yaxınlığındadır. Kvadratşəkilli plana malik bina öz miqyasına
görə möhtəşəmdir.
Günbəzin diametri 18 metrdir. Bu, Azərbaycanın dini məbədlərində ən
böyük günbəzdir. Bina möhtəşəm görünmək üçün stilobat (sütun özülü) üzərinə
qaldırılmışdır. Məscidi dörd tərəfdən tağlar sırası əhatə edir və bu möhtəşəm
tikilinin səması üzərində 32 metr hündürlüyü olan dörd minarə ucaldılmışdır.
Bu, Abşeron memarlığında dörd minarənin tətbiq olunduğu ilk nümunədir.
Binanın memarlıq üslubu Azərbaycanın dini tikililərinin ənənələrindən
qaynaqlanmışdır. Oxu tağlar, sütunların sıralanması, portal formalı dörd girişin
olması – bütün bunlar məhz Abşeron memarlığını yada salır.
2. Bakı. Bibiheybət qəsəbəsində məscid. Memarlar: S. Orucov, F.
Miralayev və Ə. Məmmədov
Azərbaycan Respublikasının Bakı buxtası sahilində yerləşir. Bibiheybət
məscidi zaman-zaman müsəlmanların iman gətirdiyi müqəddəs məkan
olmuşdur. 1990-cı illərdə tikilən məscid, Şirvanşahlar dövlətinin iyirmi
səkkizinci
hökmdarı Əbü-l-Fəth
Fərruxzad
ibn
Axsitan
ibn
Fəribürz tərəfindən XIII
əsrin II
yarısında
Azərbaycan Elxanilər
dövlətinin tərkibində olduğu zaman tikilən eyniadlı məscidin bərpa edilmiş
variantıdır. Mahmud ibn Səd tərəfindən tikilən məscid bütün SSRİ ərazisində
dinə qarşı mübarizə zamanı 1936-cı ildə bolşeviklər tərəfindən tamamilə
dağıdılmışdır. Bibiheybət kompleksində məsciddən başqa seyid nəslindən gələn
Həkimə xanım kimi möhtərəm şəxslərə aid sərdabələr və qəbirlər var. Bu abidə
Azərbaycandakı İslam memarlığı abidələrinin ən əhəmiyyətli nümunəsidir.
Azərbaycan şairi Abbasqulu ağa Bakıxanov, məşhur fransız yazıçısı Aleksandr
Düma
və
Qarabağ
xanlığıının son
hakimiMehdiqulu
xan
Cavanşirin qızı Xurşidbanu Natəvan kimi şəxslər bu məscidi ziyarət etmişlər.
Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra dağıdılmış məscidlər
bərpa edilməyə başladı. 1994-cü ildə Heydər Əliyev 1936-cı ildə qədim
məscidin dağıdıldığı yerdə yeni məscidin tikilməsi barədə sərəncam imzaladı.
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Kompleksin plan və ölçüləri 1980-ci ildə partlayışdan az müddət əvvəl
çəkilmiş şəkillər əsasında bərpa edilmişdi. Q. Sadiqinin 1925-ci ildə yazılmış
kiçik məqaləsi daxil olmaqla məşhur səyyahların qeydləri məscidin bərpa
edilməsində önəmli rol oynadı.
1998-ci ildə Bibiyeybətdə yeni binanın bərpa edilməsi işi başlandı. 12
iyul 1998-ci il tarixində keçirilən açılış mərasimində Heydər Əliyev demişdirː
“Bu gün gördüyünüz məscid, bu böyük abidə bizi sevindirir. Ancaq hesab
edirəm ki, bu, işin birinci mərhələsidir. Bu tikinti layihə üzrə tamamilə başa
çatmalıdır. Bu gün bəyan edirəm ki, bu məscid kompleksinin layihə üzrə tam
sona çatmasını mən öz himayəmə götürürəm və onun həyata keçirilməsi üçün
bütün imkanları yaradacağam, lazım olan yardımları edəcəyəm”. Yeni məscidin
təntənəli açılışı 1999-cu ilin may ayında olmuşdur. Təxminən on il sonra
yenidən 14 iyul 2008-ci ildə rekonstruksiya işlərindən sonra məscidin yeni
açılış mərasimi keçirildi. Mərasimə Azərbaycan Respublikasının IV prezidenti
İlham Əliyev başçılıq edirdi. Mərasimdə həmçinin Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsinin sədri, şeyxulislam Allahşükür Paşazadə, Bakı və Xəzəryanı bölgə
yeparxiyasının yepiskopu Aleksandr İşein, Dağ Yəhudiləri İcmasının sədri
Semyon İxilov, Bakıdakı Roma katolik kilsəsinin başçısı Yan Çapda iştirak
edib.
Bu məscid zaman-zaman müsəlmanların iman gətirdiyi müqəddəs məkan
olmuşdur. Hal-hazırda da Azərbaycana gələn xarici ölkələrin nümayədənləri
məscidi ziyarət edir.
3. Rəna Əfəndizadənin monoqrafiyasında təhlil olunan Kürdəmir rayonu,
Muradxan kəndindəki məscid.
Memar Novruz Eldarlı, Kürdəmir rayonu, Muradxan kəndində
diqqətəlayiq məscid lahiyələndirmişdir (1998-2000).
Məscidin kvadrat planlı çox da böyük olmayan binası məscid ənənəsi
əsasında, amma yeni bir tərzdə yaradılmışdır. Binanın kubşəkilli həcmi məscidə
girişin üç istiqamətini bəlli edən üç yığcam portiklə ifadə olunmuşdur. Kvadrat
şəkilli portiklər sanki binanın içərisini işıqlandıran şüşə üzlüklü divarlarda əks
olunur. Yığcam günbəz şüşə üzlüklü əsas həcm üzərinə qaldırılıb deyə, məscid
həm yaxından, həm də uzaqdan baxımlı görünür. Tikilinin böyük miqyası, daş
və şüşə materialların təzadı, mütənasiblik məscid binasının çağdaş simasını
ortaya qoyur. Kompozisiya eyvanı olan, orta hündürlüklü, dördkünc minarə ilə
tamamlanır. Beləliklə, memar müasir görünüşə malik kənd məscidi yarada
bilmişdir. Bu möhtəşəm məscidi əməkdar tətqiqatçı Rəna Əfəndizadə öz
monoqrafiyasında gündəmə gətirmişdir.
4. Görkəmli alimin tətqiqatlarında digər dini tikili Bakı Sinaqoqunun
binasıdır.
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Bakıda şəhərin mərkəzi rayonunun kiçik və darısqal məhəllələrin birində
tikilmiş sinaqoq binası uğurludur. Avropa və dağ yəhudiləri üçün sinaqoq 8
səviyyədə layihələşmişdir, onlardan ikisi yer səviyyəsinin altında və altısı yer
üstündədir. Memar binanın qabarıq və iri miqyaslı həllini tapmışdır, belə ki,
bina digər tərəfdən üçmərtəbəli görünür. Bina mərkəzin mühiti ilə üzvi sürətdə
bağlanır. Yeni üsulla işlənmiş ağ lay daş, yarım dairəvi oyuqların dərin
kölgələri, Abşeronun memarlıq abidələrini xatırladan detallar memarlıq həllinə
maraqlı və lokanik bina yaratmağa imkan vermişdir.
Məbəd bakılı memar Aleksandr Qarberin layihəsi əsasında Qüds memarlıq
tərzində inşa edilmişdir. Sözügedən ibadət yeri son 60-80 ildə Yaxın
Şərqdə tikilmiş birinci sinaqoq sayılır. Avropada ən böyük sinaqoqlardan biri
hesab edilən bu tikili köhnə məbədin yerində ucaldılmışdır. Əvvəlki
sinaqoq 1945-2002-ci illərdə fəaliyyət göstərmişdir. İkinci dünya
müharibəsi qurtardıqdan sonra Sovet hakimiyyəti dini ehtiyacın ödənməsi
üçün Aşkenazi və Gürcüstan yəhudilərinə qədimdə
hərbi anbar olan
birmərtəbəli bina ayırmışdır.
Sinaqoqun binası 1945-ci ildən fəaliyyət göstərməkdədir. Sovet
hakimiyyəti dövründə dağ yəhudilərinə şəhərin mərkəzində dini tələbatın
ödənilməsi məqsədilə qədim bina ayrılmışdır. Binanın şəraiti çox bərbad idi və
buraya ibadətə gələnlər şəraitsizlikdən əziyyət çəkirdilər. Bu cür
hal Azərbaycanın müstəqillik qazanmasına kimi davam etmişdir. Müstəqillik
dövründə məbəddə təmir-bərpa işlərinə başlanılmış, sinaqoqun ikinci mərtəbəsi
tikilmiş, buraya ibadətə gələnlər üçün münasib şərait yaradılmışdır.
5 aprel 2011-ci ildə dağ yəhudiləri üçün inşa edilmiş yeni ibadət ocağının
açılış mərasimi keçirilmişdir. Sinaqoq memarlıq xüsusiyyətlərinə və ölçülərinə
görə təkcə Azərbaycanda deyil, regionda olan digər yəhudi məbədlərindən də
fərqlənir.
5. Bakı. ”Müqəddəs Mariya” katolik kilsəsi. Memarlar E. Əliyev, P.
Rudjeyro.
Roma papası II İohan Pavelin Bakıya səfərindən sonra Prezident Heydər
Əliyev tərəfindən təmənnasız olaraq verilmiş sahədə ”Müqəddəs Mariya”
katolik kilsəsi tikilmişdir. Kilsənin layihəsini memarlar E. Əliyev, P. Rudjeyro
(İtalya) və A. Abdullayev birlikdə işləmişlər. Maraqlı memarlıq üslubu olan
bina şəhərin ən mühüm magistrallarından birində, A. Cəlilov küçəsində yerləşir.
Kilsənin özünəməxsus abadlaşdırılmış həyəti də vardır.
Xatırlatmaq istərdim ki, Müqəddəs Mariya kilsəsi, sovet dövründə Müqəddəs
Bakirə Məryəmin kosteli adı ilə tanınırdı. Bakıda həm arxitektura, həm də
görünüş baxımından diqqətəlayiq xristian abidələrindən biri də "Müqəddəs
Mariya" katolik kilsəsidir. Vaxtilə Bakıda yerləşmiş katolik məbədi hazırki
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Zərifə Əliyeva və Rəşid Behbudov küçələrinin kəsişməsində yerləşirdi. 1912-ci
ildə polşalı memar İosif Ploşkonun layihəsi əsasında ucaldılıb. XX-ci əsrin 30cu illərində dağıdılıb.
Kostelin layihəsi İosif Ploşko tərəfindən 1909-cu ildə hazırlanıb. Məbədin
tikilməsi üçün vəsaiti əsasən xeyriyyə yolu ilə polyak əsilli neft sənayeçisi olan
Rılski ailəsi və Xəzərin dibindən neft hasilinin banisi Vitold Zqlenitski verirdi.
Məbədin tikintisi 1912-ci ildə tamalanır. Məbədin tikilməsində əsas rolu
oynayanların və kosteli ziyarət edənlərin əsası polyak olduğu üçün el arasında
onu polyak kosteli adlandırırdılar. Məbədin yerləşdiyi yer isə camaat tərəfindən
prestijli sayılırdı.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra bütün dini icmalara şərait
yaradıldığı kimi Katolik icmasına da qayğı göstərilib və Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin göstərişi ilə dini məbədə ehtiyac duyan katoliklər üçün o vaxt
bolşeviklər tərəfindən uçurulmuş kilsənin yerinə yenisinin inşa edilməsi
məqsədi ilə ərazi ayrılıb. Bu ərazi 2004-cü ildə Azərbaycana gələn Vatikanın
nümayəndə heyətinin başçısı kardinal Toran tərəfindən Roma-katolik kilsəsinin
ənənəsinə uyğun olaraq təqdis edilib. Bir il sonra isə ölkəmizə səfər edən
Roma-katolik kilsəsinin rəsmisi kardinal Kresçensio Sepe Prezident İlham
Əliyev tərəfindən qəbul edilib, digər dini icmaların rəhbərləri ilə görüşüb və
daha sonra tikiləcək kilsənin təməlqoyma mərasimində bünövrəyə
yerləşdiriləcək ilk daşı təqdis edərək öz xeyir-dualarını verib. Bolşeviklər
tərəfindən uçurulan Bakirə Müqəddəs Məryəm kilsəsinin xatirəsinə həsr edilən
kilsənin tikintisi 2007-ci ilin fevralında yekunlaşıb. Eyni vaxtda 250-300
nəfərin ibadət edə biləcəyi salonu olan bu kilsə Neapol Memarlıq
Universitetinin professoru Pado Ruceyro və Bakı şəhərinin baş memarı Akif
Abdullayevin layihəsi əsasında inşa olunub. 2007-ci ilin aprelində Romakatolik kilsəsinin Cənubi Qafqaz üzrə apostol nunsisi arxiyepiskop Klaudio
Qudjerotti yeni kilsəni təqdis edib və ilk ibadəti icra edilib. Kilsənin rəsmi
açılışı isə Vatikanın dövlət katibi kardinal Tarçizio Bertonenin 2008-ci ilin
martında Azərbaycana səfəri çərçivəsində baş tutub. Açılış mərasimində dövlət
başçısı İlham Əliyev, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyeva, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri
şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Rus-pravoslav kilsəsinin Bakı və Xəzəryanı
yeparxiyasının yepiskopu Aleksandr İşein, aparıcı dini icmaların rəhbərləri,
diplomatik korpusun nümayəndələri, xarici qonaqlar iştirak ediblər.
Ölkəmiz müstəqillik əldə etdiyi vaxtdan, Respublikamızda kilsələr,
sinaqoqlar, məscidlər və müxtəlif dini məbədlər eyni vaxtda yanaşı fəaliyyət
göstərir. Bu da ölkəmizdəki multikultural ənənə və tolerantlığın bariz
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nümunəsidir. Eyni zamanda Rəna xanım Əfəndizadə kimi alimlərimizin
tədqiqatları mədəni irsin mühafizəsinin layiqli əllərdə olduğunu göstərir.
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Исследование религиозных памятников архитектуры в творчестве
заслуженного архитектора Рены Эфендизаде.
Резюме
Данная статья посвящена проблеме пропаганды религиозной архитектуры
в творчестве Рены Эфендизаде. В ней рассмотрены научные работы Н. Аббасова
«Культурная политика и культурное наследие», Рены Эфендизаде
«Азербайджанская архитектура конца XIX-XXI веков», Н. М. Нагиева, Ф. М.
Гусейнова «История архитектуры Азербайджана» и др. В произведениях Рены
Эфендизаде исследованы мусульманские мечети, синагога и церковь Святой
Марии в азербайджанском традиционном наследии. Исследование отражает
мультикультуральное архитектурное наследие Азербайджана.
Ключевые слова: Рена Эфендизаде, азербайджанская архитектура,
памятник архитектуры, архитектурное наследие
Research of religious monuments of architecture in the work
of the honored architect Rena Efendizade.
Summary
This article is devoted to the promotion of religious architecture in the works of
Rena Efendizade. In this article there are consideredthe scientific works of Abbasov N.
«Cultural Policy and Cultural Heritage», Efendizadeh Rena «Azerbaijani architecture
of the end of the XIX-XXI centuries», Nagiyev N. M. , Guseinov F. M. «History of
architecture of Azerbaijan», etc. In her works she researched the traditional heritage of
Muslim mosques, synagogues and churches («Church of Holy Mary») in Azerbaijan.
The study reflects the multicultural architectural heritage of Azerbaijan.

40

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

Key words: Rena Efendizade, Azerbaijani architecture, architectural monument,
architectural heritage
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 13. 08. 2020
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 14. 08. 2020
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 19. 08. 2020
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: kulturologiya üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Sədaqət Əliyeva

41

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

TEATR SƏNƏTİ

UOT 792
Ceyhun Dadaşov
dissertant
AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimi
E-mail: jey-hun@mail. ru
Aktyor enerjisi
Xülasə: Teatr nəzəriyyəsində işlədilən terminlərin bəzilərinin daşıdığı
əsl məna hələ də bir çoxları tərəfindən tam anlaşılmayıb. Ağızdan-ağıza keçən
sözlərlə izah olunmaqda davam edir. Belə halda isə həmin termin mücərrəd
səsləndiyi kimi onun ifadə etdiyi fikrin (əməlin) həyata keçirilməsi də qeyri-real
bir hal alır. “Aktyor enerjisi” anlayışı məhz belə ifadələrdən biridir. İlk
baxışdan mücərrəd və qeyri-real görünən bu termin, əslində, yetərincə real bir
prosesdir. Aktyorun səhnədə varolması, tamaşaçılarla və tərəf-müqabili ilə
daimi ünsiyyət saxlaması elə bu prosesin əsas mahiyyətlərindən biridir. Teatr
təcrübəsində istifadə olunan anlayışlara multidissiplinar baxışla yanaşdıqda bu
tip problemlərin bir çoxu aradan qalxmış olur. Beləliklə də, rejissor, pedaqoq
aktyordan gerçəküstü bir tələb etmək əvəzinə çox real bir prosesin icrasını tələb
etmiş olur, aktyor da öz növbəsində heç bir gərginlik keçirmədən ondan nə
istənildiyini anlayır.
Açar sözlər: aktyor, teatr, enerji, varolma, ünsiyyət
Bir çoxlarımız yəqin ki, teatr mövzusundan, daha konkret desək aktyor
oyunundan söhbət gedəndə dəfələrlə “enerji”, “enerjinin olmaması”,
“tamaşaçıya enerjinin çatmaması” və s. buna bənzər fikirlər eşitmişik. Hətta
aktyor sənətinin tədrisi prosesində də tələbə səhnədə ona verilən tapşırığı icra
etdiyi zaman pedaqoq tərəfindən “enerji yoxdur” sözünü eşidir. Bu məqamda
tələbə ya daha da sürətlə hərəkət etməyə çalışır, ya da ki əvvəlkindən də ucadan
danışmağa, hətta qışqırmağa başlayır. Yaxud bacardıqca gözlərini bərəldir.
Sözün əsl mənasında gözlərindən enerji göndərməyə çalışır. Çünki onun
anlayışında (eləcə də bir çox aktyorların) enerjini zala yalnız bu şəkildə
göndərmək olar və enerji yalnız aktiv fiziki hərəkətlər zamanı ötürülür.
Uğursuzluq, artıq aktyorun həmin enerjini göndərməklə məşğul olduğu anda
başlayır. Çünki “enerji göndərmək (ötürmək)” ayrıca əməl deyil, o
aktyorun səhnədə düzgün varolmasının nəticəsidir.
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Buradakı ən başlıca problemlərdən biri, ifaçının aktyor enerjisinin nə
olduğunu, onun necə əldə olunub necə ötürüldüyünü, K. S. Stanislavskinin
söylədiyi “şüaburaxma” və “şüaqəbuletmə” anlayışlarının açılışını
bilməməsidir.
Bu prosesin, yəni “enerji ötürmə”nin idarə olunması üçün əvvəlcə
enerjinin nə olduğunu anlamaq, onun necə yaranıb, necə idarə edilə biləcəyini
təyin etmək lazımdır.
İlk olaraq işlədilən terminin (“şüaburaxma”, “şüaqəbuletmə”, “enerji
yollama” və s. ) içində hansı fikirlərin gizləndiyini anlamaq lazımdır.
►Bu terminlər işlədilən zaman nəyi nəzərdə tuturlar?
► Bununla hansı fikir demək istəyirlər?
► İfaçı tərəfindən hansı vacib məqamların nəzərə alınmasına işarə
edilir?
Aktyor üçün bu söz ilk növbədə tamaşaçıya, eləcə də tərəf-müqabilinə
təsiretmə ona öz emosional vəziyyəti haqqında informasiya ötürmə anlamını
daşıyır, yaxud daşımalıdır. Əgər sizin “güclü enerjiniz” varsa, bu tamaşaçının
bütün diqqətini sizin üzərinizə toplayacaq, onu maraqlandıracaq. Əgər “enerji
zəifdirsə” tamaşaçını oyununuzla aludə edə bilməyəcəksiniz və o (tamaşaçı)
bütün baş verənlərə laqeyd qalacaq.
Sanki hər şey aydındır, lakin nə qədər ki “aktyor enerjisi” anlayışına tam
aydınlıq gətirilməyib, bu, qeyri-real bir qüvvə kimi qalmaqda davam edəcək.
Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün bir az da dərinliyə enmək lazımdır.
“Aktyor enerjisi” ifadəsi bu gün formalaşmamışdır. Əksinə, bu gün
demək olar ki bu ifadəyə əvvəlkindən daha az rast gəlinir. Çünki müasir
təlimlər psixoloji aparata nisbətən sanki daha çox fiziki aparat üzərində qurulub.
Burada işlədilən “sanki” kəlməsi heç də təsadüfi deyil. Çünki belə bir fikrin
formalaşması (müasir fiziki teatr yalnız texniki teatrdır) tamamilə yanlışdır.
Amma biz indi bu mövzu ətrafında danışmayacağıq. Bizi maraqlandıran məsələ
aktyor enerjisi, onun yaratdığı miflər, anlaşılmazlıqlardır.
Bütün teatr məktəbləri, demək olar ki, aktyorun tamaşaçı ilə mental
müstəvidə ünsiyyəti (mental ünsiyyətin kökündə də qeyri-verbal ünsiyyət
dayanır) mövzusuna toxunub. Onların hər birinin bu prosesi özlərinə məxsus
izah formaları və baxış bucaqları vardır.
Qərbdə bu proses daha çox “aktyor enerjisi”, “həyat” (“yaşamaq”) və ya
“mövcud olmaq” (“var olmaq”) kimi anlayışlar formasında daha geniş
yayılmışdır. Asiya teatr ənənələrində isə daha fərqli terminlər işlədilir:
Hindistanda “prana” və ya “şatki”, Yaponiyada “ki-ay” və ya “yugen” (yugen –
sirli, gizli, gözəgörünməz kimi tərcümə olunur [8 – səh:210] – yəni material
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olmayan bir proses – C. D. ), Balidə “taksu” və “bayyu”, Çində isə “kunq-fu”. .
. [11 – səh:280]
İndiki halda bizim üçün enerjinin mövcudluğu özlüyündə o qədər də
maraqlı fakt və müzakirə obyekti deyil. Bizi daha çox maraqlandıran teatr
kontekstində onun formalaşması prosesidir. Həyatımızın hər anında bizim
orqanizmimizdə bilincli və ya bilincsiz şəkildə müəyyən dərəcədə enerji
formalaşır və xərclənir. Aktyor enerjisinin öyrənilməsi isə hər şeydən əvvəl
aktyorların həmin enerjini gündəlik həyatdan kənarda formalaşdırıb istədikləri
istiqamətdə (fiziki və ya psixoloji) tətbiq edə biləcəkləri prinsiplərin
araşdırılmasıdır.
Teatr aləminin novatorlarından sayılan, öz teatr nəzəriyyələri ilə seçilən
V. E. Meyerhold və Y. Qrotovski də bu məsələ ilə məşqul olmuşlar. Hər biri bu
mövzuya özünəməxsus yozumlar vermiş və araşdırmalar aparmışlar. Məsələn,
V. E. Meyerholdun fikrincə aktyor oyunu özlüyündə “izafi enerjinin xərclənmə
prosesi”dir. [2 – səh:26].
Yeji Qrotovski isə inanırdı ki, aktyor El Qrekonun şəkillərində
rəsmlərində olan fiqurlar kimi işıq saçmağa, (“parlamaq”), tamaşada işıq
mənbəyinə (“psixoloji işıq”) çevrilməyə qadirdir. Bu fikirləri Y. Qratovskinin
ən məşhur tələbələrindən olan Eudjenio Barbanın dediyi sözlər bir daha
təsdiqləyir: “Teatrda fiziki, plastik və vokal treninqlərindən əlavə olaraq, gizli
şəkildə enerji ilə bağlı məşqələlərdə təcrübədən keçirirlirdi. ”[4 – səh:20-21]
Aktyorun səhnədə “enerji göndərmə” məsələsi bir çoxlarımıza məhz K.
S. Stanislavski sistemindən məlumdur. Amma demək olar ki, bəzi sənət
adamları ümumiyyətlə bu anlayışı (“şüaburaxma” və “şüaqəbuletmə”) bir tərəfə
ataraq ona yaxınlaşmamağa çalışırlar. Bir çoxları K. S. Stanislavki sisteminə
müraciət edərkən ya bu bölmənin üzərindən səssizcə keçirlər, ya da ki, seçilmiş
terminlərin uğursuz və ya qeyri-dəqiq olduğunu deyirlər. Səbəb isə onların bu
mücərrəd görünən elementi anlaya bilməmələri və təbii olaraq başqalarınada
izah etmək gücündə olmamalarıdır. Bilmədiyimiz və anlamaqda çətinlik
çəkdiyimiz mövzular haqqında isə ya “mənasızdır” deyirik, ya da onlar yoxmuş
kimi davranırıq. Biz isə belə edə bilmərik. Çünki, yalnız insan ruhunun,
hisslərinin, emosiyalarının hansı şəkildə formalaşdığını tam olaraq anladıqdan
sonra, aktyor yaradıcılığı üçün gərəkli olan ən vacib, ali hədəf - “…rolda “insan
ruhunun həyatı”nın yaradılması və bu həyatın səhnədən ötürülməsi…”nə-[6 –
səh:25] çatmaq mümkündür ifadəsi, həqiqətən də bu prosesin araşdırılmasının
nə dərəcədə dəyərli və lazımlı ola biləcəyini təsdiqləyir. Hətta, K. S.
Stanislavski özü də hisslərini izah etmək üçün təyin etdiyi terminlərin
(“şüaburaxma” və “şüaqəbuletmə”) dəqiqliyinə və uğurlu seçim olduğuna
şübhə ilə yanaşırdı və yalnız bir neçə kiçik xatırlatmalar şəklində bu ifadədən
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istifadə edib. Lakin onun izah etmək istədiyi prosesin həqiqətən vacib və eyni
zamanda da qəliz olduğunu anlayaraq belə deyirdi: “Qarşıya qoyulmuş
məsələnin çətinliyi ondan ibarətdir ki, mən sizə özümün hiss etdiyim, lakin
bilmədiyim, yalnız təcrübi prosesdə baş verən və buna görə də heç bir nəzəri
izahımı, fikirlərimi ifadə edəcək hazır cümlələrim olmayan bir şey haqqında
danışmalıyam. Buna görə də yalnız hansısa işarələr və xırda nüansların
köməkliyi ilə sizin də həmin dediklərimi hiss etmənizə çalışmalıyam. ”[6 səh:266]
O, (K. S. Stanislavski) öz teatral terminlərinin təyinində və ya hər-hansı
bir aktyor elementinin açılışında daima təbiətə - həmin prosesləri öyrənən
elmlərə - fəlsəfə, psixologiya, tibb, fizika və s. -yə müraciət edirdi. İzah edə
bilmədiyi və yalnız məşq zamanı hiss etdiyi bu proseslər üçün təyin olunmuş
terminlərin gələcəkdə kimlərsə tərəfindən izah olunacağına inanaraq deyirdi:
“Yaxın gələcəkdə, indi bizi maraqlandıran gözəgörünməz “şüalar” elmin
köməkliyi ilə araşdırıldığı anda yəqin ki, bu proses üçün daha dəqiq terminlər
təyin ediləcəkdir. Hələ ki, özümüzün yaratdığımız aktyor jarqonları ilə
qənaətlənək”. [6 – səh: 267]
“Aktyorun öz üzərində işi” əsərində qeyd olunduğuna görə, Stanislavski
bu termini Teodyul Ribonun “Diqqətin psixologiyası” əsərindən götürmüşdür.
Sistemin təkmilləşməsinin bəlli bir mərhələsində ünsiyyət zamanı
“şüaburaxma” və “şüaqəbuletmə”ni tənzimləmək yönündəki çalışmalar kifayət
qədər praktiki əhəmiyyət daşıyırdı. Bu proses tərəf-müqabillərin bir-birinə olan
diqqətlərinin kəskinləşməsinə, onların qarşılıqlı münasibətlərinin bu və ya digər
epizodda daha da bərkiməsinə gətirib çıxarırdı. Lakin, konkret fəaliyyətdən
(eyləmdən –C. D. ) kənar olaraq, birbaşa “tərəf müqabilinin ruhuna (hisslərinə)
nüfuz etmək” istəyi üzərində qurulmuş məşqələləri pedaqoji praktikaya daxil
etmək təşəbbüsü heç də həmişə müsbət nəticə vermirdi. [6 – səh:416]
Məncə artıq elə bir dövrə gəlib yetişmişik ki, nə vaxt isə bizə qaranlıq
görülən, heç bir məntiqli izah verə bilmədiyimiz bir çox məqamları aydınlığa
çıxarıb daha rahatlıqla izah edə və onları yalançı pafos müstəvisindən çıxara
bilərik. Məhz buna görə də, biz bu anlayışın açılışını müasir elmi nailiyyətlərə
istinad edərək verməyə çalışacağıq. Ya tamamilə bu fikri inkar edəcəyik, ya da
daha dəqiq izah vermiş olacağıq.
Müasir teatr nəzəriyyəsi və aktyor elementlərinin açılışına multi
dissiplinar araşdırma prizmasından baxılmalıdır.
Teatr yalnız kimlərin isə ekstaz halında, hisslərə qapılaraq dediyi
“boğazdan yuxarı” fikirlə deyil, bir çox elmlərlə təsdiqlənmiş faktlara söykənən
bir sənətdir və aktyorlar, rejissorlar bu nəticədən təkan almalıdırlar.
►Enerji nədir?
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Enerji sözü qədim Yunan dilindən fəaliyyət, güc, qüvvət kimi tərcümə
edilir, skalyar fiziki kəmiyyət olub, fərqli hərəkət formaları və materiyalar
arasındakı qarşılıqlı təsiri, materiyaların hərəkətlərinin bir formadan başqa bir
formaya keçmə həddini təyin edən ölçü vahididir. [13]
- Eynşteynin nəzəriyyəsinə görə - enerji və materiya eynidir. Materiya
enerjiyə və ya əksinə çevrilə bilər.
- Din adamları və ekzoteriklərin dəstəklədikləri konsepsiyaya əsasən isə
enerji kainatda mövcud olan yeganə nəsnədir. Qalan hər bir şey isə enerjinin
fərqli şəkillərdə təcəssümüdür.
- Bir çoxları üçün enerji materiya, digərləri üçün isə ilahi substansiyadır.
Fərqli fikirlərin olmasına baxmayaraq hamı bir məqamda razılaşır ki,
enerjinin yeganə funksiyası nəyinsə fəaliyyətində iştirak etmək, ona təkan
vermək (prosesi işə salmaq) və funksionallığını dəstəkləməkdir (saxlamaq).
Demək olarki, texniki termodinamika nöqteyi-nəzərindən baxıldıqda
bütün növ enerjilər, istilik enerjisi istisna olmaqla, yönləndirilmiş hərəkətə
malik enerjini təmsil edirlər. Mexaniki enerji qəti olaraq bədənlərin məkanda
konkret istiqamətli hərəkəti zamanı yaranır (özünü büruzə verir). Məsələn:
qazın boruda hərəkəti, mərminin uçması və sairə. Elektrik enerjisi elektronların
naqillərin içi ilə konkret istiqamətdə hərəkəti zamanı özünü bəlli edir. Termiki
və ya istilik enerjisi isə materialın tərkibində atom və ya molekulların qarışıq
(xaotik) hərəkəti zamanı yaranır [16]. Belə bir təsvirdən bizə məlum olur ki,
enerjinin özünü büruzə verməsi (formalaşması) yalnız hərəkət (fəaliyyət)
zamanı baş verir, yəni istiqamətli və ya xaotik olmasından asılı olmayaraq statik
vəziyyətdən çıxıb dinamik hala keçməli, məkan və zaman daxilində hər hansı
bir məsafə qətt etməlidir.
Əlbəttə ki, bizim məqsədimiz yenidən fizika öyrənmək yox, bu faktları
aktyor yaradıcılığına tətbiq etməkdir. Beləliklə də, biz “aktyor enerjisi”
anlayışını idarə oluna biləcək materiya aləminə gətirərək fantastik, qeyri-reallıq
müstəvisindən çıxarmış olacağıq. Hələ təhlilimizi başa vurmamış olsaq da
yəqin ki, bütün bu izahlardan belə bir nəticə əldə edə bilərik: Əgər aktyor
səhnədə fəaliyyət (eyləm) göstərmirsə, o zaman heç bir enerjidən söhbət gedə
bilməz.
Fəaliyyət var - enerji də var, fəaliyyət yoxdursa – enerji də yoxdur.
Yəqin ki, buradakı “fəaliyyət”in - “eyləm”, “var olmaq”, “mövcud
olmaq”, indi-burada” demək olduğunu xüsusi izah etməyə ehtiyac yoxdur.
Həyatda insan bir an belə olsun tərəf-müqabili ilə ünsiyyəti kəsmir.
Bunun üçün onun danışmağı vacib deyil. Çünki biz susmaqla, dinləməklə,
baxışlarımızla da daima ünsiyyətdə oluruq. Bu proses səhnədə də öz əksini
tapmalıdır. K. S. Stanislavski də öz yazılarında hər zaman fasiləsiz səhnə
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ünsiyyətinin vacib olduğunu vurğulayırdı - “Təəssüf ki, səhnədə belə qarşılıqlı
ünsiyyət çox az təsadüf olunur. Bir çox aktyorlar bundan (fasiləsiz, daimi
ünsiyyət – C. D. ) istifadə etsələr də, yalnız öz sözlərini dedikləri zaman
ünsiyyətdə olurlar. Elə ki, söz bitdi digər replikaya qədər nə tərəf-müqabilini
eşidirlər, nə də onun dediyi fikirləri anlamağa çalışırlar”. [6 - səh: 256] Belə
aktyor oyunu fasiləsiz səhnə ünsiyyətini məhv edir, hansı ki, yalnız dialoq
qurulduğu zaman yox, fasilələrdə və səssizlik zonalarında da daimi olaraq
qorunub saxlanılmalıdır. Necə ki, biz həyatda susduğumuz zaman yenə də
həmin təklif olunmuş vəziyyətdə yaşamağa və fəaliyyət göstərməyə davam
edirik, səhnədə də eyni proses yaşanmalıdır. Biz fiziki və psixoloji olaraq
fəaliyyətimizi (eyləmimizi) davam etdirməliyik.
Hiss eləyirsinizmi ki, sözlü, bilincli şəkildə aparılan mübahisə və fikir
mübadiləsindən əlavə sizin daxilinizdə eyni zamanda başqa bir proses də baş
verir – qarşılıqlı hiss olunan, gözlərlə sovurulan və gözlərdən göndərilən
cərəyan. Budur, “şüaburaxma” və “şüaqəbuletmə” (enerji-C. D. ) vasitəsilə baş
verən gözlə görünməyən ünsiyyət, hansı ki, sualtı axıntılara məxsus şəkildə,
sözlər və pauzalar altından fasiləsiz süzülərək, obyektlər arasındakı həmin
(haqqında söhbət gedən- C. D. ) görünməz əlaqəni formalaşdırır [6 - səh:269].
(K. S. Stanislavski)
“Gözlər qəlbin aynasıdır” misalı həddindən çox poetik səslənsə də bir
faktı dana bilmərik ki, həqiqətən də ünsiyyət prosesində ən vacib vasitələrdən
biri gözlərdir. Biz gözlərimizlə sevgini, nifrəti, marağı və s. hisslərimizi, analoji
olaraq da münasibətimizi bildiririk. Belə ki, Stanislavski də, öz yazılarında bu
mövzuya toxunaraq hətta belə bir misal gətirmişdir: “Budur çılçıraq. O məndən
kənarda yerləşir. O maddi dünyada mövcuddur. Mən ona baxıram və hiss
edirəm ki, əgər belə demək mümkündürsə - ona tərəf “gözlərimin tentakl”larını
(tentacle – C. D. ) buraxıram”. [6 - səh:84]Bu məqamda yenə də fantastik
səslənən bir ifadə işlədildi. Amma özünün (K. S. Stanislavskinin) dediyi kimi,
o, yalnız hissləri izah edir və daha uyğun olan terminlərdən istifadə etməyə
çalışır. [6 - səh:267] Müasir elm isə artıq bu fikirlərin bir çoxuna dəqiq izah
verərək məsələlərə aydınlıq gətirə bilir.
1970-ci illərdə laboratoriya şəraitində aparılan araşdırmalardan aydın
olmuşdur ki, insan gözü hər hansı bir predmetə baxdığı zaman fərqli
istiqamətlərdə minə yaxın hərəkət edir. Predmetə baxarkən biz sanki ona
toxunuruq, məhz bu məqamda Stanislavskinin “gözlərin tentaklları” ifadəsi
yerinə düşür və biz bu prosesdə təbii ki, gözlərdən həqiqətəndə hansısa
tentaklların çıxmağını gözləmirik, çünki sadəcə bənzətmədən istifadə edildiyini
anlayırıq.
47

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

Enerji haqqında ümumi məlumat əldə etdiyimiz üçün, artıq bu prosesin
(enerji yaranması) insan orqanizmində bioloji və kimyəvi olaraq necə baş
verdiyini və bizə fiziki, yaxud psixoloji olaraq necə təsir etdiyini öyrənmək
olar. Məhz bu səbəbdən də məsələyə insan biomexanikası, anatomiyası və
psixologiyası aspektindən baxmağa çalışaq. Çünki orqanizmimizin əldə etdiyi
enerji yalnız fizioloji deyil, həm də psixoloji prosesə təsir edir. Bu prosesi
amerikalı psixoloq və psixiatr Erik Bern öz kitabında -“İfraz olunmuş enerjinin
bir hissəsi böyük bir uğurla, adətən yaradıcılıq kimi təsvir (izah – C. D. ) olunan
romantik, ali (ülvi-C. D. ) fəaliyyət üçün bu və ya başqa formada istifadə oluna
bilər. ” – sözləri ilə ifadə etmişdir. – [10 - səh:16] Beləliklə cavablandırmaq
üçün növbəti sualımızı qoyaq.
►İnsan fəaliyyətini təmin edən enerji necə əldə olunur?
Məlum olduğu kimi biz enerjini qəbul etdiyimiz qida və oksigen vasitəsi
ilə əldə edirik. Vəzilər həmin enerjinin yaradılma (göndərilmə) tempini diktə
edir, beyin isə hədəfi nişanlayır, yəni enerjinin hara sərf olunacağını göstərir.
İnsan enerjisini fiziki və psixoloji olaraq iki növə ayırmaq olar. Bu
prosesdə ən yaxından iştirak edən qalxanabənzər vəzi və böyrəküstü vəzidir.
Böyrəküstü vəzinin ən çox bilinən funksiyası isə adrenalin ifrazçısı olmasıdır.
Biz qəzəblənib və ya qorxduğumuz zaman böyrəküstü vəzilərdən adrenalin
ifraz olunur, biz onu təhlükədən qaçmaq və ya döyüşmək üçün istifadə
etmədikdə həmin enerji birbaşa və ya başqa yollarla özünü büruzə verənə qədər
toplanıb saxlanılır. Çünki enerji heç bir şey olmamış kimi yox ola bilməz.
Toplanmış enerji qışqırıq, gözlərin bərəlməsi, bədənin əsməsi, gərginləşmə və
sairə bu kimi xarici ifadə vasitələri insan bədənində öz əksini tapa bilir.
Bununla da biz həmin fərdin psixoloji cəhətdən nə vəziyyətdə olduğunu
anlayırıq.
Adrenalin qan-beyin maneəsini zəif keçməsinə baxmayaraq, mərkəzi
sinir sisteminə stimulverici təsir göstərir. O gümrahlıq səviyyəsini, psixoloji
enerjini və aktivliyi yüksəldir, zehni (psixoloji) səfərbərliyi, oriyentasiya
reaksiyasını, həyəcan hissini, narahatlığı və ya gərginliyi artırır.
Fizika, psixologiya və anatomiyaya kiçik səyahətdən sonra əlimizdə
olan faktları dəyərləndirərək növbəti mərhələyə keçməzdən əvvəl artıq bir neçə
sualın cavabını verə bilərik:
► Enerji mücərrəd anlayış deyil.
► Enerjinin formalaşması yalnız hərəkət halında mümkündür. Kimyəvi
və bioloji proseslər də hərəkətin nəticəsini görükdürür, çünki molekulların,
bakteriyaların və sairənin parçalanması, birləşməsi nəticəsində baş verir.
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► Enerjinin özünü büruzə verməsi üçün xarici ifadə vasitələrinə ehtiyac
var. Yəni partlayış - daxildə toplanmış enerjinin sərf olunmasıdır. O itmir,
sadəcə formasını dəyişir və biz onun mövcudluğunu yalnız o zaman anlayırıq.
İndi isə bütün bu əldə olunan bilgilərlə aktyor sənətində işlənilən
terminalogiyadakı “şüaburaxma” və “şüaqəbuletmə” anlayışlarına (“aktyor
enerjisi”) aydıqlıq gətirə bilərik.
Biz anlayırıq ki, daxili enerjinin ötürülməsi üçün xarici ifadə vasitələrinə
(döyüş, qaçmaq, qışqırıq, bədənin əsməsi və s. ) ehtiyac vardır. Enerjinin
ötürülməsi heç də mücərrəd bir proses deyil. Tamaşaçı aktyorun enerjisini
mücərrəd, fantastik yolla deyil, çox real zahiri ifadə vasitələri ilə qəbul edir.
Amma bu ifadə vasitələri heç də həmişə yuxarıda sadalandığı kimi rahat nəzərə
çarpan olmur. Bəzən onların gözlə görülüb təyin olunması çətin olsa da,
tamaşaçıya şüuraltı olaraq hansısa informasiya ötürülür. Bu mövzuya söhbət
əsnasında bir az da aydıqlıq gətirəcəyik.
Əgər aktyor, həqiqətəndə, səhnədə öz mövcudluğunu sürdürürsə, “indiburada” prinsipini həyata keçirirsə, öz eyləmini davam etdirirsə, o zaman
orqanizmini aldatmış olur. Bu vəziyyətdə orqanizm baş vermiş halın yalançı,
səhnədə oyun olduğunu, yoxsa, gerçəklikdə, həyatda baş verdiyini anlamır. O
gərginlik, həyəcan informasiyasını aldığı üçün böyrəküstü vəzi təbii prosesinə
başlayır, yəni, adrenalin ifrazına. Biz az öncə bu prosesin təbii səbəbini izah
etmişdik. Həmin ifraz olunmuş adrenalin isə indiyə qədər dediyimiz səbəblər
nəticəsində özünü büruzə verir. Təkrardan çəkinməyərək bir daha belə bir
xatırlatma etməyi lazım bilirəm:
Enerji, aktyorun düzgün fəaliyyəti zamanı özü-özlüyündə ortaya
çıxır, onu tamaşaçıya yollamaq üçün məxsusi diqqət ayırmağa ehtiyac
yoxdur.
Əgər biz “şüaburaxma” və ya “şüaqəbuletmə” prosesinin xarici ifadə
vasitələri ilə həyata keçirildiyini qəbul etmiş olsaq, o zaman ortaya
cavablandırılmamış başqa məsələlər çıxacaqdır:
►Axı aktyor səhnədə heç bir şey etmədiyi halda belə tamaşaçıya
“enerji” göndərə bilir.
►Aktyordan bizim izah edə bilmədiyimiz şəkildə qəribə bir enerji gəlir.
Bu məqamda biz yenidən fasiləsiz ünsiyyət (fəaliyyət, eyləm)
mövzusuna qayıtmalı oluruq. Çünki həmin aktyor səhnədə hər hansı bir dekor
kimi dayanıb öz replikasını gözləmir. O, hələ də “mövcud” olmaqda davam
edir. O, təklif olunmuş vəziyyətdə öz mövcudluğunu sürdürür. Deyilən sözləri
eşidir, baş verənləri görür və onlara öz reaksiyasını verir. O, səhnədə həqiqətən
də “yaşayır”. Daimi ünsiyyəti “var olma”nın ən vacib elemetlərindən sayan
Stanislavski, bu prosesin izahını belə verirdi: “Qiymətli metaldan olan bir
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zəncir təsəvvür edin. Bu zəncirdə hər üç qızıl halqadan sonra, adi metaldan olan
bir halqa salınıb, növbəti iki qızıl halqa isə kəndir vasitəsilə bir-birinə
bərkidilib. Belə bir zəncir nəyə lazım ola bilər ki?!” [6 – səh:252]
Həyatda olduğu kimi səhnədə də insan daimi ünsiyyət (daxili və ya
xarici) prosesində olur. Məhz ünsiyyət bütün insanları, fikirləri, düşüncələri,
varlıqları bir-biri ilə bağlayır. Burada ünsiyyət deyildikdə heç də sözdən və hər
kəsin görə biləcəyi jestlərdən və ya makromimikalardan söhbət getmir.
Buradakı ünsiyyət tamamən başqa, peşəkarlıq tələb edən bir müstəvidədir.
Bəs, heç bir sözlü dialoq aparmadan, replika vermədən necə ünsiyyət
qurmaq olar? Belə halda biz ünsiyyətimizi, deyilən fikrə münasibətimizi qeyriverbal vasitələr olan jest, mimika və s. ilə göstərə bilərik. Məhz bu səbəbdən
mən əvvəlki cümlədə “sözlü dialoq” ifadəsini işlətdim. Çünki söz olmadanda
ünsiyyətdə olmaq, hətta dialoq belə qurmaq mümkündür. Amma burada bizi
maraqlandıran digər məqamdır. Axı biz eyni zamanda tamaşaçı ilə də
ünsiyyətdə olmalıyıq. Lakin ona birbaşa müraciət etməyimiz və yaxud hər hansı
bir jestlə fikir bildirməyimiz tamaşanın strukturuna xələl gətirə bilər. Əlbəttə,
əgər bunu tamaşanın stilistikası və ya rejissor traktovkası tələb etmirsə. Elə bu
məqamdaca bizim köməyimizə yenidən Stanislavskinin “şüaburaxma” və
“şüaqəbuletmə” terminləri gəlir. O, bu prosesi izah etmək üçün sözügedən iki
terminə müraciət etmişdir. Təəssüf ki, bu terminlər indi də bir çox aktyorlar və
müəllimlər üçün mistik və qeyri-adi bir anlayış olaraq qalmışdır. Belə olan
prosesdə isə pedaqoqun bu tapşırığını (“enerji göndər”) həyata keçirmək
imkansız hal alır.
Məhz bu məqamda mikromimika bizim köməyimizə gələcək və bununla
da cavab gözləyən növbəti bir sual ortaya çıxır.
►Mikromimika nədir?
Bütün üz əzələlərinin hərəkətini biz mimika adlandırırıq. Mimikanı
ixtiyari və qeyri-ixtiyari olaraq iki yerə ayırmaq olar – daha tez gözə çarpan və
sözlə ifadə edilməsi mümkün olan makromimika (gülümsəmək, kədərlənmək,
təəccüblənmək və s. ) və çox kiçik, ayrılıqda demək olar ki, gözlə görülməsi və
sözlə ifadə olunmasında çətinlik təşkil edən, bilincsiz şəkildə dərk edilən
mikromimika. Bu ifadə vasitəsi tərəf-müqabilinə və eləcədə tamaşaçıya şüuraltı
mesaj yollayır. Hətta psixofizioloq, biofizik və psixoloq P. V. Simonov
“Stanislavski metodu və emosiyanın fiziologiyası” əsərində “şüaburaxma” və
“şüaqəbuletmə” məsələsi üzərində də dayanaraq onun (“şüaburaxma” və
“şüaqəbuletmə”) mikromimikadan başqa bir şey olmadığını vurğulamışdır. [9 –
səh: 49] K. S. Stanislavskinin “Aktyorun öz üzərində işi” əsərinin “Ünsiyyət”
bölməsinə nəzər saldıqda bir daha P. V. Simonovun düzgün yolda olduğunun
şahidi oluruq. Bir az əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, ünsiyyət üçün birbaşa sözdən
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və ya hər hansı bir konkret jestdən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Bu anlamda
ünsiyyət, bizim rahatlıqla gözlə görə biləcəyimizdən daha fərqli bir müstəvidə
baş verir. “Heç bir söz deyilmirdi, məxsusi səs və ya nida səslənmirdi; həmçinin
mimika (makromimika-C. D. ), hərəkət yox idi. Lakin, gözlər, baxışlar var idi.
Bu birbaşa, vasitəsiz, ən təmiz formada, qəlbdən-qəlbə, gözdən-gözə və yaxud
barmaqların ucundan, bütün bədəndən gözlə görünməsi mümkün olmayan fiziki
fəaliyyət vasitəsilə həyata keçirilən ünsiyyətdir. ”
K. S. Stanislavski [6 – səh: 268]
Bu fikirlərdə də kifayət qədər poetik ifadələr işlədildi. Təbii ki,
Stanislavski bu izah zamanı səhnədəki aktyorların bədənlərindən, gözlərindən,
barmaq uclarından hansısa enerji dalğalarının çıxaraq həqiqi mənada gedib
tərəf-müqabilinə və yaxud tamaşaçıya çatacağını gözləmirdi. Deyilən fikirlərin
hər biri onları fasiləsiz, həqiqi ünsiyyətə çağırır. Başlanğıc üçün “şüaburaxma”
və “şüaqəbuletmə” terminlərinı “mikromimika” ilə əvəz etsək, məsələlər daha
real şəkil almağa başlayacaq. Çünki növbəti termin (mikromimika) daha maddi
xarakter daşıyır.
Yenidən Şərq teatrına nəzər salaraq şahidi ola bilərik ki, hətta orada
enerjinin əldə olunması üçün xüsusi məşğələlər edilirdi. Eudjenio Barba da bu
məqama diqqət yetirib və prosesdəki paradoksallığı dəyərləndirərək deyirdi ki,
“. . . tutulması çətin olan (mücərrəd görünən -C. D. ) keyfiyyətlər, konkret, real
(fiziki-C. D. ) məşqələlərlə əldə olunurdu. Bu paradoks öz əksini “kunq-fu”
sözündə tapır, hansı ki, eyni zamanda həm xüsusi məşqələnin adıdır, həm də
bizim “aktyor mövcudluğu” (varolma – C. D. ) adlandırdığımız mücərrədin
izahı üçün istifadə olunan kəlmədir. ” – [11 – səh:342]
Fikri bir az da sadələşdirsək “enerji hərəkət, hərəkət isə enerjidir”
mənasını alırıq. İlk baxışdan hərəkətsiz görünən bir çox prosesin içində hərəkət
gizlənir. Çünki meditasiya özü-özlüyündə şərti olaraq aktiv və passiv
meditasiya kimi iki hissəyə ayrıla bilər. Belə ki, səmazənlərin bir nöqtədə dövrə
vuraraq özlərini ekstaz halına salmalarını aktiv, “lotos” və ya hansısa başqa bir
vəziyyətdə oturaraq həmin əhvala düşməyi isə passiv meditasiyaya aid edə
bilərik. Lakin “şərti” sözünü işlətməkdə məqsəd o idi ki, ilk baxışdan passiv
görünən meditasiya forması heç də hərəkətlərdən məhrum deyil. Düzgün, dəqiq
ritmdə gedib-gələn nəfəs artıq hərəkətin (gözlə görünməyən) mövcudluğunun
sübutudur.
Dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi aktyorun tamaşaçı və tərəf-müqabili ilə
daimi ünsiyyətdə olması üçün heç də sözlərin, böyük jeslərin, nidaların,
makromimikaların olmasına ehtiyac yoxdur. Aktyorun fasiləsiz ünsiyyəti
aktyorun səhnədə daimi mövcu olması (varolması) deməkdir. Səhnədə varolma
isə öz növbəsində davamlı ünsiyyət və enerji mübadiləsidir. Eudjenio Barba
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başqa bir yerdə qeyd edir ki, bu gözlə görülməyən “daxili hərəkətlər” və daxili
ritmlə də ola bilər. [11 – səh:296] Qəribə səslənsə də hətta səhnədə hərəkətsiz
dayanmanın özünün də müəyyən bir ritmi var. Bu ritmin düzgünlüyündən asılı
olaraq tamaşaçıya ötürülən informasiya və sənin səhnədə baş verənlərə
münasibətin fərqli məna yükləri daşıyır. Stanisalavskinin “Axı siz düzgün
ritmdə dayanmamısınız” cümləsi [3 – səh:46] bir daha təsdiqini tapmış olur.
Axı hərəkətsizlik heç də fəaliyyətsizlik demək deyildir. Meyerhold
aktyorun hərəkətsizlik vəziyyətini izah etdiyi zaman heç vaxt “poza”
kəlməsindən istifadə etməyib. Onun fikrincə, “poza” hərəkətin bitdiyi, öldüyü
nöqtədir. Bunun əvəzinə o “stoyka” (həmlə öncəsi alınan vəziyyət) sözündən
istifadə edirdi. Çünki “stoyka” son nöqtə deyil, o başlanğıcdır, hansısa bir
həmlənin başlanğıcı. Buna misal olaraq ov etmək üçün pusquda dayanan aslanı
göstərə bilərik. O dayanıb, hərəkət etmir, lakin hansısa daxili bir ritm, daxili
hərəkət var. O həmləyə hazırlaşır.
Pekin operasının aktyorları rəqslərin ifası zamanı ən “pik”
(kuliminasiya) nöqtələrdən birində, hansısa bir vəziyyətdə hərəkətsiz olaraq
donub qalırlar. Onlar bunu belə izah edirlər ki, hərəkət dayanıb, amma daxildə
pauza yoxdur. Bu vəziyyətdə əks tərəflərin rəqsi “lyan-çan” (hərfi tərc:
hərəkətin dayanması), bədənlə yox, bədənin içində rəqs adlanır. [11 – səh:292]
Bu araşdırmanı sonsuz şəkildə uzatmaq, fərqli dəlillər gətirmək olar.
İndi biz elə bir zamanda yaşayırıq ki, vaxtilə qeyri-adi, izaholunmaz, mistik
görünən bir çox məqamlara elmi izahlar verə bilirik. Bu mövzu da həmin
məsələlərdən biridir. Enerjinin izaholunmaz, mücərrəd bir substansiya
olmadığını, konkret fiziki proseslər nəticəsində əldə olunduğunu izah etməyə
gücümüz yetir. Bizim məqsədimiz heç də terminalogiyanı dəyişmək, bəlli
terminlər yerinə yenilərini gətirmək deyil. Əsas məqsəd, deyilən fikirlər altında
əslində hansı fikirlərin gizləndiyini açıqlamaq və onların necə əldə olunub necə
idarə ediləcəyini təyin etməkdir. Qəribə səslənsə də, enerji göndərmə prosesini
şüurlu şəkildə də idarə etmək olar. Bunun üçün ilk növbədə anlamaq lazımdır
ki, “enerji göndərməklə” məşqul olmaq yox, onun yaranmasına təkan verən
səbəblərlə məşqul olmaq və o vərdişləri əldə etmək lazımdır.
Axı biz alovu havadan yaratmağı yox, onu əldə etmək üçün olan vasitələri
tapmağı və istifadə etməyi öyrənirik.
Bunun üçün isə heç bir fantastik çətinliyə düşmədən aktyor
elementlərini dəqiq bilmək kifayət edər. Daimi ünsiyyət, təklif olunmuş
vəziyyət, obrazlararası münasibət, eyləm və s. detalları sadalamaq olar, hansı ki,
birlikdə məhz “enerji göndərmə” (“şüagöndərmə” və “şüaqəbuletmə”)
məsələsini həll etmiş olur.
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Bu sadalananlar hamısı birlikdə “varolmaya”, səhnədə indi, bu dəqiqə
yaşamağa gətirib çıxarır. Bir məqamı unutmaq lazım deyil ki, Meyerholdun
dediyi kimi bu prosesi əksinə - “xaricdən daxilə” olaraq da əldə etmək olar.
Lakin bunun üçün həddindən çox böyük təcrübə tələb olunur.
İndi isə bütün deyilənlərə kiçik bir sonluq verməyə çalışaq. Biz yuxarıda
sadalanan bütün vasitələrlə, elementlərlə tamaşaçıya təsir etməyə çalışırıq. Hər
bir şey tamaşaçıya tərəf yönəlib. “Enerjinin” tamaşaçıya yetişməsi bizə nə
verir? O bizim (obrazın) halımıza yanır, bizə şərik olur, bizim daxili
yaşantılarımızı anlayır, analoji olaraq hiss edir, bizi başa düşür. Nə istədiyimizi,
nəyə doğru getdiyimizi anlayır. Yəni, biz ona bütün vasitələrlə informasiya
yollayırıq. Səhnədə olan hər kəs, hətta hər bir element (musiqi, dekor, işıq və s.
) tamaşaçıya informasiya, daha dəqiq desək “enerji” yollayır.
Nəhayət ki, gəlib gözlənilən məqama çatdıq. Səhnədə “enerji göndər”,
elə informasiya göndər deməkdir. Mənə “baş verənləri anlat”, “məni başa sal”,
“mənimlə söhbət et” deməkdir. Yoxsa mən sənin oyununa laqeyid qalcağam.
Sən mənə heç cür təsir etməyəcəksən. Mən səni anlamadığım üçün, səni hiss
etməyəcəyəm.
Səhnədə aktyorda daxil olmaqla hər bi detal “enerji” yəni, informasiya
yollamalıdır. Artıq bunun adına nə istəsəniz deyə bilərsiniz. Enerji,
informasiya, daimi ünsiyyət, varolma və s. Əsas odur ki, nə istədiyinizi, nə
etməli olduğunuzu anlayasınız.
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«Энергия актера»
Резюме
Истинный смысл некоторых терминов, употребляемых в теории
театра, многими еще не до конца осознан. Их продолжают толковать
словами, передающимися из уст в уста. А в таком случае данный термин
звучит абстрактно, что обуславливает нереальность его реализации.
Понятие «энергия актера» относится именно к таким выражениям.
Данный термин, с первого взгляда кажущийся абстрактным и нереальным,
в действительности является довольно реальным процессом.
Существование актера на сцене, постоянное взаимодействие с партнером
по сцене и зрителем, является основной сутью данного процесса.
Мультидисциплинарный подход к понятиям, используемым в театральной
практике, устранит многие подобные проблемы. Таким образом, вместо
того чтобы потребовать от актера нечто надреальное, режиссер, педагог
требует от него исполнения очень реального процесса, а актер, в свою
очередь, понимает, что требуется от него без ощущения какой-либо
напряженности.
Ключевые слова: актер, театр, энергия, существование, общение
“Actor’s energy”
Summary
The true meaning of some of the terms used in the theater theory is still
not fully understood by many people. It continues to be explained by word of
mouth. In this case, as the mentioned term sounds abstract, its implementation
becomes unrealistic. The concept of "actor energy" is one of such expressions.
This term that seems abstract and unrealistic at first glance is in fact a real
process. One of the main essences of this process is the actor's presence on the
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stage, constant communication with the partner and the audience. Many of these
problems are eliminated by a multidisciplinary approach to the concepts used in
the theatrical practice. Thus, instead of making a realistic demand on the actor,
the director requires a very real process, in turn, the actor understands what is
required from him without any tension.
Key words: actor, theater, energy, existence, communication
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 30. 07. 2020
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 14. 08. 2020
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 15. 08. 2020
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru, professor Aydın Talıbzadə
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Stanislavski “sistemi” və Amerika aktyor məktəbi
Xülasə: Məqalədə “Amerika məktəbi” kimi tanınan ABŞ-dakı əsas
aktyor məktəblərinin nəzəri əsasının səthi təhlili, onların Stanislavski
sistemindəki əsas prinsiplərlə müqayisəsi aparılır.
Məqalədə həmçinin, bu aktyor məktəblərinin ümumi səciyyələri
nəzərdən keçirilir, onların arasında olan konseptual fərqlər, müxtəlif aktyor
texnikalarının birgə tətbiq edilməsinin səmərəliliyi məsələlərinə toxunulur.
Açar sözlər: Stanislavski sistemi, metod, aktyor texnikası, metodika,
peşə, faktura, Li Strasberq, Stella Adler
Aktyor texnikası nə qədər vacib olsa belə, onu tam surətdə aktyor sənəti
adlandırmaq düzgün olmaz. Bu, gələcəyini aktyorluq sənəti ilə bağlamaq
istəyən şəxs üçün istedadının inkişaf etdirdirilməsinə xidmət edən bir təməldir.
Texnikanı səthi dərk edən aktyor peşəni bütövlükdə mənimsəyə bilməyəcək.
Buna uzun müddət vaxt tələb olunur və indiki dövrdə bir çox aktyorlar sırf cari
tələbləri təmin edən texniki minimumu əldə etməklə kifayətlənirlər. Hətta belə
bir vəziyyət yaranır ki, aktyor hər hansı bir texnikanı mükəmməl surətdə
mənimsədiyini düşünərək ayrı bir mövqe, məktəb və ya üslubu öyrənmək
istəyində olmur. Halbuki, aktyor sənəti daimi hərəkət, yeni biliyə yiyələnmək
tələb edir. Aktyor çoxşaxəli yaradıcılıq potensialına malik olmaq üçün
bacardıqca bir neçə üslubu mənimsəməlidir. Cəzbedici faktura, ifadəlilik,
istedad və hətta təcrübə bir gün kifayət etməyə bilər. İstənilən texnika aktyorun
öz gələcəyinə yatırdığı sərmayədir.
Bir çox sənət növlərindən fərqli olaraq, aktyor sənətində hər hansı
konkret tədris metodikasının üstünlüyünü təyin etmək mürəkkəb məsələdir.
Onların əksəriyyətinin bazis prinsipləri, tətbiq edilən metodlar tam dəqiqliklə
təyin edilməmişdir, yəni nəzəri və praktiki baxımdan natamamdır və buna görə
metodika daha çox tədris edənin öz keçmiş təcrübəsinə əsaslanır. Bu
metodikalar da zaman keçdikcə ictimai həyatın, insanların yaşam tərzinin, buna
baxış bucağının dəyişməsi və sairə faktorların təsiri altında müəyyən
dəyişikliklərə məruz qalır. XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəllərində bir çox
sənət növlərində, əsasən, musiqidə, təsviri sənət və ədəbiyyatda yeniliklər teatr
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sənətindən də yan ötmədi. Cəmiyyətdə baş verən hadisələr teatr xadimlərini
xəyali aləmdən ayrılaraq gerçək həyatdakı dəyişiklərə reaksiya verməyə vadar
etdi. Gerçək həyatın tərənnümü real aktyor oyunu tələbatını yaratdı. Teatr
həyatında inqilabi düşüncəyə malik yaradıcı insanların səyi nəticəsində
tamaşaçılara yeni reallıq təqdim olunmağa başlandı. Məsələn, “Theatre Libre”nin (Azad Teatr – Y. P. ) yaradıcısı Andre Antuan (1858-1843) tamaşaçı
zalında işığı söndürərək “dördüncü divar” yaradıb aktyorları dialoqlarını zala
deyil, bir-birinə müraciət edərək söyləməyə məcbur etdi. (3, s. 3) Həmçinin, o,
aktyorlardan öz ifalarında rollarını “yaşamağı”, səhnədə həqiqi münasibətlərin
qurulmasını əldə etmək istiqamətində dəfələrlə təkrar edilən məşqlər keçirirdi
və bunun üçün hətta dekorasiyaların da əsl materiallar vasitəsilə əvəz edilməsini
təkid edirdi. Realist aktyor məktəbinin inkişafında xüsusi xidməti olan
Konstantin Stanislavski (1863-1938) həmin dövrdə insan psixologiyası
sahəsində əldə edilən nailiyyətlərdən bəhrələnərək sonradan bütün dünyada
təcrübədən keçmiş metodikasını yaratdı. Bu metodika Rusiyada və post-sovet
məkanında daha çox Stanislavski sistemi kimi tanınmışdır, lakin Avropa,
xüsusən də, Amerika teatr sahəsində onu sadəcə “Metod” adlandırırdılar. Bu
sistem və ya metod Avropada deyil, daha çox Amerikada öz tərəfdarlarını
tapmışdı. “Group” adı ilə tanınmış teatr studiyasını yaradanlar Li Strasberq,
Stella Adler, Senford Maysner və Robert Lyuis “Metod” əsasında öz
axtarışlarını başlamışdılar və Robert Lyuisdən başqa hər biri öz metodikasını
tərtib etmişdi.
Burda əsas sual yaranır. Stanislavskinin yaratdığı sistemi metod və ya
metodika adlandırmalıdır? Metod yunanca “methodos” sözündən (təhqiqat
yolu, nəzəriyyə deməkdir – Y. P. ) götürülərək, hər hansı bir məqsədə, konkret
məsələnin həllinə yönələn tədbir və ya əməliyyatlar toplumu anlamını verir.
Metodika isə daha konkret xarakter daşıyır və metodun realizə edilməsi üçün
zəmin yaradır. Bu baxımdan tam əminliklə Stanislavskinin nəzəri-praktiki
sistemi Stanislavski metodu adlandırıla bilər və belə olan halda “Amerika
məktəbi”nin nümayəndələrinin yaratdıqları üslublar metodika xarakteri
daşıyırdılar.
Amerikada teatr XVII əsrin əvvəllərindən yaranmağa başlasa da, yalnız
XIX əsrin sonlarında öz ənənələri ilə formalaşmış bir sənət ocağına çevrilmişdi.
Həmin dövrün ən görkəmli xadimi Stil Makkey (1842-1894) sayılır. Məhz onun
səyləri nəticəsində Amerika teatrında ifaçıların xüsusi formada hazırlıq
sisteminin, ilk peşəkar aktyor məktəbinin əsasını qoyan “Lyceum” (“Lisey” –
Y. P. ) teatrı yaradıldı. Bu aktyor məktəbinin əsasında, sözsüz ki, İngiltərə və
Fransa teatrlarının təcrübəsi dururdu. Lakin tezliklə Moskva Bədaye Teatrında
Stanislavskinin studiyasında təhsil almış Riçard Boleslavskinin (1889-1937)
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Nyu-York şəhərində yaratdığı Amerika Teatr Laboratoriyasında keçirilən
məşğələlər bir çox peşəkarların, o cümlədən, Li Strasberq və Stella Adlerin
diqqətini özünə çəkdi. Məhz onların təcrübələrinin nəticəsində Stanislavski
“sistemi” Amerika teatr səhnələrinə yol açdı və indiki gün üçün bir çox
metodikaların yaranmasına gətirib çıxardı. Bu metodikalar onların
yaradıcılarının adları ilə məşhurdur. Bu sırada daha çox tətbiq edilən Li
Strasberq, Senford Maysner, Stella Adler, Uta Hagen, Mixail Çexov, Deyvid
Mametin üslubları xüsusi seçilir. Son zamanlar bu sırada bəzən İvana Çabbakın
da adı çəkilir. Lakin o, metod yox, xüsusi bir üslubu ilə digərlərindən
seçilməyən, ümumiyyətlə, heç bir nəzəri əsası olmayan aktyor texnikası
yaratmışdır. Bu texnika ilk növbədə, peşəkar aktyorların rolun üzərində iş
zamanı bəzi problemlərin həllinə yönəlmişdir və yeni bir yanaşma nümayiş
etdirmir.
Riçard Boleslavskinin yaratdığı Laboratoriyanın ilk tələbələrindən olan
Li Strasberq (1901-1982) Harold Klerman və Şeril Kroufordla birgə, indiyə
qədər də Amerikanın teatr tarixində ən möhtəşəm hadisələrdən sayılan “Group”
teatrını yaratmışdı. Strasberq rejissor və pedaqoq kimi özünü sınayır, öz
işlərində süni oyundan qaçaraq dərin psixoloji həyəcan vasitəsilə təzadlı insan
psixologiyasını göstərməyə çalışırdı. Həqiqi emosiyaların göstərilməsinə
köklənən Strasberq şablonlardan qaçıb, Stanislavski sistemində “emosional
yaddaş” anlayışını özünə uyğunlaşdıraraq “affektiv yaddaş” kimi təbliğ etməyə
başladı. Aktyor kimi o qədər də böyük bacarığı olmayan (“Xaç Atası-2”
filmindəki milyonçu Rot rolu ona dəlalət edir) Li Strasberq ilkin mərhələdə
“Group” teatrına 28 aktyor cəlb edə bildi və özünün pedaqoji qabiliyyətini
parlaq formada nümayiş etdirdi. Strasberq öz metodikasında aktyor oyununda
əsas ifadə vasitəsi kimi emosiyaların ifadəsini görürdü və bu cür yanaşma
teatrda bəzilərinin, ilk növbədə, Stella Adlerin etirazına səbəb oldu. O, Parisdə
Stanislavski ilə görüşərək, Metodla bağlı bəzi anlaşılmazlıqları
dəqiqləşdirəndən sonra geri qayıtdı və həmfikirlərini başına yığaraq Strasberqə
müxalif mövqeyini bildirdi.
Stella Adler (1901-1992) Konstantin Stanislavski ilə görüşündən sonra
özü üçün Metodun tətbiqində əsas istiqamət kimi təxəyyül amilini seçdi.
Stanislavski də ömrünün həmin dövründə aktyor oyununda əsas səciyyə kimi
təxəyyülə və əmələ üstünlük verirdi. Stella Adlerin tərtib etdiyi aktyor texnikası
mətnin analizi və təxəyyül məşğələləri əsasında formalaşmışdır. Stella Adlerin
metodikası üç tərkib hissəsidən ibarətdir: 1) Fundament; 2) Personaj üzərində
iş; 3) Pyesin yozumu. Fundamentin əsasında aktyor sənətinin özülünü təşkil
edən təxəyyülün inkişafı nəzərdə tutulur və bunu Adlerin tərtib etdiyi bir sıra
məşğələlər vasitəsilə əldə etmək mümkündür. Personaj üzərində iş isə bu
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metodikada aktyorun öz “yeni şəxsiyyətini yaratmağa” yönəlirdi və obrazların
xaricdən götürərək öz daxilində tapılmasına xidmət edirdi. Pyesin yozumu da
təxəyyülün istifadəsi ilə əlaqədar iş əsasında qurulmuşdu. Lakin bu dəfə tətbiq
obyekti dramaturq, onun fikirləri, təxmin edilən arzularıdi.
“Group” (“Qrup”) teatrının daha bir üzvü olan Senford Maysner (19051997) Stanislavki “sistemi” əsasında öz metodikasını yaratmışdı. Bu texnikaya
əsasən aktyor, oyunu zamanı emosiyalarını ifadə etmək üçün emosional
yaddaşa deyil, spontan yaranan reaksiyalara arxalanmalıdır. Senford Maysner
məktəbinin əsas xüsusiyyəti dialoqların bir neçə dəfə təkrarlanaraq həmin
lazımi reaksiyanın əldə edilməsinə yönələn məşğələlərdir. Aktyorlardan ilk
olaraq, qulaq asmaq və öyrənmək tələb olunurdu. Aktyorun əvvəldən əzbər
bildiyi mətndə spontan reaksiyalar yaranmasını təmin edən məşğələlər Maysner
metodikasının əsasını təşkil edir.
Amerika aktyor məktəbinin daha bir görkəmli nümayəndəsi Uta Hagen
(1919-2004) tərtib etdiyi metodikada Stanislavski və Strasberqin üslublarından
qaynaqlanaraq rolun ifasında sentimentallıqdan qaçır, birinci növbədə,
təxəyyülün inkişaf etdirilməsinə və Maysnerin metodikasındakı kimi spontan
reaksiyalara üstünlük verirdi. O, öz oyununda həqiqi emosional halın yaranması
üçün verilən vəziyyətin gerçəkliyə maksimal dərəcədə yaxın olmasına çalışırdı
və ona görə də səhnədə əsl əlbəsə və dekorların istifadəsinə üstünlük verirdi.
Bunun üçün Uta Hagen öz metodikasının əsasına üç prinsip qoymuşdu. Birinci
prinsip “rollarımızın tərkibi əsasları bizim daxilimizdədir” kimi səslənirdi.
İkinci prinsip “bədən, səs və nitq, ruh və idrakdan kənarda mövcud deyil, onları
yaradır və onlar üçün bələdçi funksiyasını yerinə yetirir”, üçüncü prinsipi isə
“aktyorun gördüyü iş həmişə özünü əməldə əks etdirməlidir” kimi ifadə
edilmişdi. Uta Hagenin tərtib etdiyi aktyor texnikasının əsasında altı addım
prinsipi dururdu və bu addımlar belə səslənirdi: 1) Mən kiməm? 2) Verilmiş
vəziyyət; 3) Münasibətlər; 4) Mən nə istəyirəm? 5) Mənə nə mane olur? 6)
İstədiyimə nail olmaq üçün nə etmək lazımdır? Bütün bunlardan savayı, Uta
Hagen bir sıra məşğələlər də tərtib etmişdi. O, ömrünün sonuna qədər pedaqoq
kimi bu məşğələlərin təkmilləşdirilməsi üzərində durmadan işləyirdi.
Mixail Çexovun (1891-1955) adı Amerika teatr məktəbinin inkişafına
töhfə vermiş xadimlərin sırasında çəkilir. O, Stanislavskinin ən istedadlı
tələbəsi sayılsa da, çox zaman onunla mübahisə edirdi və bəzi məsələlərdə razı
olmadığını bildirirdi. Belə prinsipial məsələlərdən biri də o idi ki, M. Çexov K.
Stanislavskinin təkid etdiyi emosional yaddaşa qarşı təxəyyülün daha effektiv
alət olduğunu iddia edirdi. Çexov aktyor oyununu “ruhsal məntiq” kimi
dəyərləndirirdi. (5, s. 15) O, aktyor texnikasının işlənməsi üçün beş əsas prinsip
təyin etmişdi: 1) Aktyor oyununun psixo-fiziki təbiətə malik olması; 2)
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Ekspressiyanın qeyri-maddi vasitələri; 3) Yaradıcı ruh və yüksək intellekt; 4)
Texnikanın məqsədi yaradıcı durumu oyatmaqdır; 5) Yaradıcı azadlıq. Mixail
Çexovun metodikasının əsası daha çox həddən artıq həssas aktyorlar üçün
cəlbedici olmuşdur. Bundan başqa o, metafizik anlayışlardan geniş formada
istifadə edirdi. Onlardan biri də təxəyyüldən başqa antroposofiya idi. Çexov
metodikasını sonradan danimarkalı pedaqoq Per Braqe öz üslubunda Bali
rəqslərindən götürdüyü maskalarla işində uğurla tətbiq etməyə başladı.
Dramaturq Deyvid Mametin və aktyor Uilyam Meysinin tərtib etdikləri
“Praktiki estetika” adlı metodika onların birgə yaratdıqları “Atlantic”
(“Atlantik” – Y. P. ) teatrında eksperimental yolla təcrübədən keçirilmişdir.
Mamet bu metodikasında Maysnerin dialoqların təkrarlanması prinsipindən
istifadə edərək, bu məşğələnin aktyor oyununda qəfil, deməli, təbii emosional
reaksiya yaranmasına kömək etdiyini anlamaqla yanaşı, aktyorun rol üzərində
işinin əleyhinə çıxır. Bu metodikada, ümumiyyətlə, aktyorun başqalaşma
mexanizmi yoxdur. Praktiki estetika hələ nisbətən yeni metodikadır və
təkmilləşmə yolunun başlanğıcında olduğu hesab edilir.
Bu metodikaların hər birinin həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri vardır.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, incəsənətdə, xüsusən, aktyor sənətində sabit
heç nə olmur. Lakin mümkün qədər çox metod və texnikadan xəbərdar olmaq
nəinki tələbə, hətta peşəkar aktyorun özünü inkişaf etdirmə prosesində çox
səmərəli və məhsuldar yoldur. Hər bir metodika, üslub və texnikadan özünə
yaxın olan prinsip və ya mexanizmi götürüb tətbiq etmək, daha sonra onları
əvəzləmək, yerlərini dəyişməklə hər bir sənətçi öz ifasında saysız-hesabsız
modifikasiyalar yaratmaq imkanı əldə edə bilər.
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«Система» Станиславского и американская актерская школа
Резюме
В статье проводится поверхностный анализ теоретической основы
основных школ актерского мастерства в США, в совокупности известных
как «американская школа», проводится их сравнение с основными
принципами системы Константина Станиславского.
В статье также рассматриваются концептуальные особенности разных
школ актерского мастерства, их различия и общие черты, а также
эффективность применения разных техник актерского мастерства.
Ключевые слова: система Станиславского, метод, актерская техника,
Ли Страсберг, Стелла Адлер, Сенфорд Мейснер, Ута Хаген
Stanislavski’s System and American school of acting
Summary
The author of the article makes perfunctory monitoring of so called
‘American acting school’, which consists of different acting technique courses
in the USA, considers the main directions and methods of this school, also finds
out the basis of those techniques in the System of Konstantin Stanislavski.
In the article there is also considered conceptional features of different
styles of acting technique, their difference and common points, and the potency
of using different technique in one performance.
Key words: Konstantin Stanislavski’s System, acting technique, method,
Lee Strasberg, Stella Adler, Sanford Meisner, Uta Hagen
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MUSİQİ SƏNƏTİ
UOT 792. 05
Hafiz Kərimov
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universiteti
Saz alətində not ifaçılığına dair
Xülasə: Tarix boyu aşıq-saz ifaçılığı şifahi ənənəyə əsaslanmışdır. Belə
ki, qədim musiqi örnəkləri olan aşıq havaları məhz şifahi şəkildə günümüzə
qədər qorunub saxlanmışdır. Lakin, son zamanlar həm də sazın not vasitəsilə ifa
edilməsi öz inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Aşıq havalarının nota
köçürülməsi işi davam etməklə yanaşı, bəstəkar əsərlərindən alətin diapazonuna
və köklənmə prinsipinə uğun gələn nümunələrin saz və fortepiano üçün
işlənilməsi get-gedə daha da genişlənir. Bu prosesdə bir çox xüsusiyyətlər
baxımından sazın spesifikasının nəzərə alınması vacibdir. Məqalədə bəstəkar
əsərlərinin saz alətinə köçürülmə mexanizmi ilə bərabər, ifaçılıq məsələləri də
not nümunələri ilə izah olunmuşdur.
Açar sözlər: Saz aləti, not ifaçılığı, aşıq havaları, bəstəkar əsərləri,
özünəməxsusluq.
Xalqımızın milli-mədəni sərvətlərindən biri də aşıq sənətidir. Aşıq-saz
ifaçılığı sənəti tarixən olduğu kimi, indi də ustaddan-şəyirdə, müəllimdənşagirdə, əsasən, şifahi ənənə ilə ötürülür. Qədim musiqi örnəkləri olan aşıq
havaları məhz şifahi şəkildə günümüzə qədər qorunmuş və gələcək nəslə də bu
yolla daşınacaqdır. Ötən yüzillikdə aşıq sənətinin etnomusiqişünaslar tərəfindən
tədqiqata cəlb olunması ilə saz havalarının nota köçürülmə işi aktual mövzuya
çevrildi. Günümüzə qədər yüzlərlə aşıq havası bəstəkarlar və
etnomusiqişünaslar tərəfindən nota köçürülmüşdür. Aşıq havalarının not
nümunələri tədqiq və təhlil prosesi üçün dəyərli materiallardır. Bu nümunələr
hər hansı bir xarici musiqiçi üçün də gərəkli ola bilər. Aşıq havalarının not
variantları, eyni zamanda bir musiqi materialı, not yazısı sənədləri kimi də
gəlcək nəsil üçün qiymətli ərmağandır.
Son zamanlar sazın həm də not vasitəsilə ifa edilməsi öz inkişaf
mərhələsinə qədəm qoymuşdur. XXI yüzilliyin əvvəlindən etibarən “Saz
məktəbi” dərsliyi nəşr olunaraq musiqi və incəsənət məktəblərində sazın notla
ifa edilməsi tədris prosesinə daxil edildi. Təqdirəlayiq haldır ki, 2016-2017-ci
tədris ilindən ADMİU-nun “Aşıq sənəti” ixtisasında təhsil alan tələbələrə
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“ixtisas-not ifaçılığı” fənni tədris edilir. Burada əsas məqsəd, ali təhsil ocağı
olaraq notla ifa etməyi bacaran saz müəllimlərinin yetişdirilməsidir. Lakin bu
məsələyə bir qədər konservativ yanaşanlar “Saz nədir, not nədir”, “Sazda not
sisteminə ehtiyac yoxdur” kimi ifadələr işlədirlər. Əlbəttə ki, aşıq havalarının
notla ifa olunmasına biz də qarşıyıq. Aşıq havaları məhz ənənəvi – şifahi üsulla
daha variantlı, daha rəngarəng formada təzahür edir. Fikrimizcə, tar, kamança,
qarmon və s. kimi alətlərin tədrisdəki təcrübəsindən yararlanmaq mümkündür.
Necə ki, bu alətlərdə muğamlar, xalq mahnı və rəqsləri şifahi yolla, qamma,
etüd və əsərlər not ifaçılığı vasitəsilə öyrədilir, eləcə də aşıq havaları ənənəvi
qaydada, qamma, etüd və bəstəkar əsərləri isə not ifaçılığı vasitəsilə öyrədilə
bilər. Lakin digər alətlərin təcrübəsindən istifadə edərkən onları kor-koranə
şəkildə təqlid etmək, olduğu kimi saza tətbiq etmək qətiyyən düzgün deyildir.
Bir çox cəhətdən, xüsusilə ifaçılıq məsələləri baxımından sazın öz spesifikasını
mütləq nəzərə almaq lazımdır.
Saz alətində simlər üç qrupa bölünür: alt (aşağı) simlər, orta simlər və üst
(yuxarı) simlər. Alt simlər birinci oktavanın do (c1) səsinə, üst simlər kiçik
oktavanın si bemol (b) səsinə köklənir və bu iki qrup simlər sabit olub heç bir
halda dəyişmirlər. Orta simlər isə ifa olunan əsərin kök-məqam xüsusiyyətindən
asılı olaraq kiçik oktavanın fa (f), sol (g), birinci oktavanın do (c1), re (d1), mi
bemol (es1) səslərinə nizamlana bilər. Sabit üst qrup simlər si bemol (b) səsinə
nizamlandığı üçün, əsərlərin transpozisiyası, əsasən, bemollu qammalar
istiqamətində getməlidir. Deməli, bütün köklənmə növlərində si bemol (b) səsi
olduğuna görə, sazda ifa ediləcək əsərlər ən azı bir bemol işarəsinə malik
olmalıdır. Sazın 7 qədim pərdələri mövcuddur ki, aşıq havalarının böyük bir
qismi həmin pərdələrə istinad edir. Bu qədim pərdələrin səs qatarı isə üç
bemollu qammalara uyğun gəlir. Bu baxımdan, sazda ifa etmək üçün mi bemol
major (Es-dur) və ya do minorda (c-moll) yazılan əsərlər, do major (C-dur) və
ya lya minorda (a-moll) yazılan əsərlərdən qat-qat rahat və müvafiqdir.
“Saz məktəbi” dərsliyində Sazın diapazonunun kiçik oktavanın si bemol
(b) səsindən ikinci oktavanın sol (g2) səsinə qədər olduğu göstərilmişdir [5, 15].
Əslində “Şah pərdə kökü”ndə ifa olunan əsərlərdə səs qatarının başlanğıcını
orta simlər vasitəsilə kiçik oktavanın fa (f) səsindən götürmək mümkündür ki,
bu da diapazonun bir qədər genişlənməsi deməkdir. Lakin dərslikdə də qeyd
olunduğu kimi, orta simlər alikvot simlər funksiyası daşıdığına görə onların səs
yüksəkliyi alətin diapazonuna daxil edilmir. Prof. İ. İmamverdiyevdən sonra bir
sıra gənc virtuoz saz ifaçılarımız da “sinə pərdələri”nə əlavələr edərək
diapazonu üçüncü oktavanın do (c3) səsinə çatdırmışlar. Ç. Mehdioğlu isə orta
və üst qrup simlərə bir ədəd qalın sim yerləşdirməklə bir oktava həcmində əlavə
bəm səslərin əldə edilməsinə nail olmuşdur [8, 33-34]. Qeyd olunan bu və ya
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digər təqdirəlayiq addımlar hələ ki istisnalıq təşkil etdiyi üçün və böyük
əksəriyyətin 20 pərdəli sazlara üstünlük verdiyinə görə, biz də not ifaçılığı
məsələlərini izah edərkən, eləcə də müəyyən köçürmə və işləmələr yerinə
yetirərkən alətin “Saz məktəbi” dərsliyində göstərilən diapazonuna əsaslanırıq.
Not ifaçılığı prosesində və aşıq havalarının nota köçürülməsi işində,
əsasən, sol (skripka) açarından istifadə edilir. Bu da onunla izah olunur ki,
alətin diapazonuna müvafiq olaraq məhz sol açarında əlavə xətlərə daha az
ehtiyac yaranır.
“Saz məktəbi” dərsliyində alətin tədrisi zamanı bir oktava həcmində və
yalnız on üç qammadan istifadə etmək məqsədəuyğun sayılmışdır [5, 207-226].
Ç. Mehdioğlu isə eyni adlı dərs vəsaitində iki oktava həcmində bütün
qammalardan istifadənin mümkünlüyünü göstərir [8, 213-244]. Bu proses
yuxarıda qeyd etdiyimiz əlavə qalın simlər və hər üç qrup simlər üzrə melodiya
ifa etmək imkanı sayəsində gerçəkləşmişdir. Eləcə də, hər iki kitabda bir xeyli
etüdlər yer alsa da, günümüzdə sazın özünəməxsus kök-məqam xüsusiyyətinə
və applikatura prinsipinə uyğun yeni-yeni etüdlərin işlənilməsinə ehtiyac var.
Etüdlərlə yanaşı, bəstəkar əsərlərinin də köçürülməsi zamanı sazın
diapazonu və köklənmə prinsipi diqqət önündə saxlanılmalıdır. O tip əsərlərə
müraciət edilməlidir ki, onun əksər momentlərində sazın bütün simlərindən
akkord halında istifadə etmək mümkün olsun. Məsələn, Segah məqamına
əsaslanan əsərlər, müvafiq olaraq “Baş pərdə kökü” üçün səciyyəvidir. Buna
nümunə olaraq A. Rzayevanın “Qaranquş” pyesini göstərə bilərik. Do major
(C-dur) qammasından [10, 19] si bemol major (B-dur) qammasına transpozisiya
etdiyimiz həmin pyesdən aşağıdakı parçaya diqqət yetirək:1

Eləcə də Rast məqamında olan əsərlər “Orta pərdə kökü” üçün
əlverişlidir. Məsələn, re majordan (D-dur) [12, 240] mi bemol major (Es-dur)
qammasına köçürdüyümüz E. Sabitoğlunun “Gəncədən gəlirəm” mahnısından
aşağıdakı fraqmentə nəzər salaq:

Tilləri yuxarı istiqamətdə olan notlar alt (melodik) simləri, aşağı olan notlar isə orta və üst qrup
simləri bildirir.
1
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Şur məqamına əsaslanan əsərlər isə “Beçə pərdə kökü”nə (Açıq kök,
Pərdəsiz kök, Bayramı kökü və s. ) uyğun gəlir. Bunun üçün re minordan (dmoll) [3, 22] do minora (c-moll) transpozisiya etdiyimiz Ə. Abbasovun “Şur
ladında pyes”indən misal göstərmək olar:

Bunlardan başqa, sazın ən qədim və harmonik xüsusiyyətinə görə
universal sayıla biləcək “Şah pərdə kökü” də mövcuddur ki, Bayatı-Şiraz,
Çahargah və s. kimi məqamlara əsaslanan pyesləri həmin kökdə ifa etmək
mümkündür. Yuxarıda göstərilən nümunələrdə sazın bütün akkord
komplekslərindən istifadə edilməklə, alətin ecazkarlığına, ahəngdarlığına heç
bir xələl gətirilmir. Təbii ki, təkcə alt simlərdə (melodik simlərdə) bir çox
əsərləri ifa etmək olar. Lakin bu zaman istənilən səs effekti alınmayacaq, zərifcingiltili səsə malik olduğu üçün sazın səsini fortepiano üstələyəcək və balans
pozulacaqdır. Fikrimizcə, özünəxas köklənmə üsullarının nəzərə alınmaması
səbəbindəndir ki, çox hallarda ansambl və orkestrlərdə sazın varlığı ilə yoxluğu
bilinmir. İfa olunan əsərlərdə uyğun fraqmentlərin (qısa və ya uzun) saz
partiyası kimi işlənilməsi və alətin öz kökündə səsləndirilməsi daha faydalı
olardı.
Saz alətində not ifaçılığından bəhs edərkən artikulyasiya məsələsi ilə
bağlı da bəzi nüansların qeyd olunması vacibdir. Məsələn, tar ifaçılığı sənətində
çox vaxt çərək not, eləcə də iki səkkizlik not liqalanaraq tremolo üsulu ilə ifa
olunduğu halda, saz alətində əksər hallarda həmin notların yuxarısında mizrab
işarəsi göstərilir. Yəni bütöv və yarım notdan başqa digər notların sazda alt-üst
mizrab ilə çalınması daha effektli alınır (bəzi lirik xarakterli əsərlərdəki liqalı
səkkizliklər istisna olmaqla). B. Qurbanov və İ. İmamverdiyevin birlikdə
hazırladıqları “Fortepiano müşayiətli saz əsərləri” adlı kitabda “Şah İsmayıl”
operasından bir parça aşağıdakı kimidir: [7, 30]
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Bu nümunə S. Rüstəmovun “Tar məktəbi” kitabında da mövcuddur.
Lakin göstərilən nümunənin 3-cü və 4-cü xanəsindəki səkkizliklər “Tar
məktəbi”ndə liqalı şəkildə verilərək tremolo ilə çalınmalı olduğu bildirilir [11,
46]. “Fortepiano müşayiətli saz əsərləri” kitabında həmçinin çərək və nöqtəli
çərəklərdə üst mizrab işarəsi qoyulmuşdur ki, bu da sazın ifaçılıq
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasından irəli gəlir.
Saz ifaçılığının ayrılmaz komponentlərindən biri də “lal barmaq” ifa
üsuludur. Xüsusilə aşıq havalarının ifası zamanı bu barmaq texnikasından geniş
şəkildə istifadə olunduğuna görə, not ifaçılığında da bundan yararlanmağı vacib
hesab edirik. Saz ifaçılığında “lal barmaq” işarəsinin hansı formada qeyd
edilməsi ilə bağlı mütəxəssislərin fərqli yanaşmaları mövcuddur. Prof. İ.
İmamverdiyev nota köçürdüyü çoxsaylı aşıq havalarında [4], eləcə də S.
Ələsgərovun “Aşıqvari” əsərində “lal barmaq” texnikasını əsas notdan sonra
gələn kiçik forşlaqlar şəklində göstərmişdir:
[7, 33]. Bəstəkar C.
Quliyev bir sıra əsərlərində, o cümlədən violino və saz üçün sonatasında
sözügedən ifa üsulunu notun üstündə kiçik sıfırabənzər işarə ilə qeyd etmişdir
[6, 6]. Ç. Mehdioğlu isə öz kitabında plus (üstəgəl) işarəsindən
istifadə edir
[8, 169]. Biz də transpozisiya edib işlədiyimiz bir sıra
nümunələrdə, xüsusilə mahnı yaradıcılığına müraciət edərkən, o cümlədən P.
Bülbüloğlunun “Dilin can incidəndir” mahnısında sonuncu variantdan (+)
istifadə etmişik:

Saz ifaçılığı sənətində ən mühüm amillərdən biri də odur ki, ifa zamanı
istisnasız şəkildə baş barmaqdan istifadə edilir. Və not yazısında 5 rəqəmi ilə
qeyd olunur. Məsələn, lya minordan (a-moll) [3, 9] fa minora (f-moll) köçürüb
işlədiyimiz F. Əmirovun “Quşlar” pyesindən aşağıdakı parçaya diqqət yetirək:
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Bu məqamda qeyd etmək lazımdır ki, saz ifaçılığında baş barmaqdan
istifadə edildiyinə görə, alət özünəməxsus applikatura prinsipinə malikdir. Belə
ki, yuxarıdakı nümunəyə, məsələn tar ifaçılığı baxımından yanaşsaq 1-3-2-1-23 barmaq düzülüşü ilə çalınmalıdır. Lakin, göründüyü kimi sazda 1-3-1-5-1-3
sıralanması ortaya çıxır. Arası 1 ton olan pərdələrə 2-ci və 3-cü barmaqların
qoyulması, baş barmaqdan istifadəni çətinləşdirir. Buna görə də 1 tonların 1-ci
və 3-cü barmaqlarla çalınması saz ifaçılığı baxımından daha rahat və daha
münasibdir.
Sazın köklənmə və ifaçılıq spesifikasına uyğun olaraq aşıq havalarında
sınıq mizrab (Ç. Mehdioğluna görə “təzənənin darama üsulu”) texnikasından
istifadə olunur ki, bu üsulu not əsərlərinə də tətbiq etmək mümkündür. Məsələn
fa minorda (f-moll) işlədiyimiz M. A. Gərayın “Qurucular mahnısı”nda həmin
təzənə ştrixindən istifadə etmişik:

Göründüyü kimi, musiqi cümləsinin sonunda re bemol pərdəsinə altdan
vurulan sınıq mizrab (
) nəticəsində si bemol notunu da səsləndirmiş oluruq.
Sınıq mizrab nəticəsində yaranan ikinci səs, bir qayda olaraq üst qrup simlər
vasitəsilə əldə edilir. Belə ki, məsələn fa-fa-mi bemol (
) ritmik
formulunda sınıq mizrabdan istifadə etsək, mi bemol səsini mi bemol pərdəsinə
getmədən fa pərdəsinin özündə baş barmaqla üst simlər vasitəsilə əldə edəcəyik.
Bu kimi cəhətlər özünəməxsus applikaturanın məqsədəuyğunluğunu bir daha
sübut edir.
Beləliklə, saz alətində not ifaçılığı hal-hazırda bir sıra tədris
müəssisələrində həyata keçirilir və bu daha da inkişaf etdirilməlidir. İfa ediləcək
musiqi əsərləri ilə bağlı hələ ki böyük bir boşluq hiss olunur. Ona görə də sazın
spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla çoxlu sayda köçürmə və işləmələrə
ehtiyac duyulmaqdadır. Saz müəllimləri not sisteminə mütləq şəkildə bələd
olmalı və bu proses bütün musiqi və incəsənət məktəblərini əhatə etməlidir.
Aşıq sənəti ixtisasında təhsil alan şagirdlər, tələbələr not vərdişlərinə
yiyələnməklə həm bəstəkar yaradıcılığı ilə yaxından tanış olacaq, həm də
fortepianonun müşayiəti ilə dəqiq ritmə, növbələşmə prinsipinə, dinamik
çalarlara və s. riayət etməklə özlərinin ümumi ifaçılıq qabiliyyətini
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püxtələşdirəcəklər. Bu baxımdan, aşıq sənəti ixtisasında da peşəkar not
ifaçılarının, orkestr üçün yüksək səviyyəli musiqiçilərin, professional kadrların
hazırlanmasına böyük ehtiyac var. Ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə saz alətində
not ifaçılığı kütləvi xarakter daşıyacaq, gənc istedadlar tərəfindən daha geniş
diapazona malik iri həcmli əsərlər ifa olunacaq və bəstəkarlarımız da saz üçün
yeni-yeni əsərlər yazaraq bu prosesə öz töhfələrini verəcəklər. Aşıq-saz
ifaçılığının həm ənənəvi-şifahi yolla, həm də not əsasında inkişaf etdirilməsini
vacib hesab edirik.
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Об исполнении нот на инструменте саз
Резюме
На протяжении всей истории исполнение ашуг-саз основывалось на
устной традиции. Таким образом, ашугские мелодии, являющиеся
образцами древней музыки, сохранились до наших дней устным образом.
Однако в последние годы нотное исполнение музыки на сазе вступило в
стадию своего развития. В дополнение к продолжению работ по
перенесению ашугских мелодий в ноты, постепенно расширяется и
обработка композиторских композиций, соответсвующих диапазону
инструмента и принципу настройки для саза и фортепиано. В этом
процессе важно учитывать специфику саза с точки зрения многих
характеристик. В статье наряду с механизмом перенесение
композиторских произведений на инструмент саз, вопросы исполнения
также были объяснены нотными примерами.
Ключевые слова:инструмент саз, нотное исполнение, ашугские
мелодии, композиторские произведения, оригинальность
About note playing in the instrument “saz”
Summary
Throughout history the performance of ashug-saz was based on the oral
tradition. Thus, ashug melodies, which are examples of the ancient music, have
been preserved to our days orally. However, in recent years, the performance of
the saz (an Azerbaijani folk musical instrument like guitar) instrument with the
note has also entered a stage of its development. In addition continuing to work
on copying ashug melodies into notes, the processing of compositions from the
composer’s works for the instrument saz and piano, which correspond to the
range of the instrument and the tuning principle, is gradually expanding. In this
process, it is important to take into account the specificity of the instrument saz
in terms of many features. In the article, along with the mechanism of
transferring composer’s works to the instrument, the performance issues are
also explained with note samples.
Key words: instrument saz, performance of notes, ashug melodies, works
of composers, originality
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 31. 07. 2020
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 14. 08. 2020
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 16. 08. 2020
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru, professor Kamilə Dadaşzadə

69

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

UOT 78. 07
Məmmədli Fərdin
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Azərbaycan Milli Konservatoriyası
E-mail: fardin. mammadli@gmail. com
“Çahargah” dəstgahının bərdaşt şöbəsinin funksional əhəmiyyəti
Xülasə: Məqalədə “Çahargah” dəstgahının Bərdaşt şöbəsinə diqqət
yetirilir. Bu şöbənin hansı dövrdən etibarən dəstgaha daxil olması, habelə
Bərdaştın dəstgahda olan rolu və funksional əhəmiyyəti müəyyənləşdirilir. İlk
dəfə olaraq “Çahargah” dəstgahında Bərdaşt şöbəsinin melodik qəlibi üzə
çıxardılaraq təqdim edilir. Həmçinin “Bərdaşt”ın digər şöbələrlə eynilik təşkil
edən intonasiya və cümlələri izlənilir.
Açar sözlər: muğam, dəstgah, Çahargah, Bərdaşt, məqam, melodika
Azərbaycan muğam dəstgahları sırasında “Çahargah” dəstgahı
özünəməxsus yer tutur. Digər dəstgahlarda olduğu kimi, bu dəstgahı da
səciyyələndirən müəyyən xüsusiyyətlər mövcuddur. Onlardan biri də muğamın
Bərdaşt şöbəsilə bağlıdır. Musiqi elmində bu şöbənin yaranma tarixi, ifaçılıq
təcrübəsində qərarlaşmış qanunauyğunluqları ayrıca araşdırılmadığından,
hazırkı məqalədə “Çahargah” muğamının Bərdaşt şöbəsinin dəstgahdakı rolu və
əhəmiyyətini tədqiq etməyə çalışmışıq. Bunun üçün “Çahargah”ın instrumental
və vokal versiyalarının not nümunələrinə müqayisəli şəkildə diqqət yetiririk.
Bərdaşt şöbəsi instrumental variantda Nəriman Məmmədov [1], Arif
Əsədullayev [2] və Əkrəm Məmmədlinin [3] not yazıları, vokal variantda isə
bizim tərəfimizdən Alim Qasımov və Qədir Rüstəmovun ifasından nota
köçürülən nümunələr əsasında təhlilə cəlb edilmişdir.
Bəhrli giriş - Dəraməddən fərqli olaraq, Bərdaşt dəstgahın bəhrsiz
girişidir. O, çox geniş olmayan, əsasən bir neçə cümlədən ibarət, ifa olunduğu
halda ciddi qanunauyğunluqları özündə ehtiva edən bir hissədir. Həm
instrumental, həm də poetik mətnlə oxunaraq vokal-instrumental müqəddimə
səciyyəsi daşıyan bu girişin bəlli olan ənənəvi strukturu bəhs etdiyimiz
“Çahargah” dəstgahında da əksini tapır.
Xüsusi vurğulanmalıdır ki, digər dəstgahların Bərdaşt hissələri barədə ilk
yazılı məlumatlara keçən əsrin yalnız 30-cu illərində rast gəldiyimiz halda [4;
5], “Çahargah” dəstgahında Bərdaştın oxunması faktı ilə artıq əsrin ilk
onilliklərinin bir sıra mənbələrində qarşılaşırıq. Sənət adamlarının, xanəndə və
sazəndələrin xatirələri, habelə onlar haqqında yazılan kitablar həmin dönəmin
muğam ifaçılığı haqqında müəyyən təsəvvür formalaşdırır. Burada diqqəti cəlb
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edən məqamlardan biri də həmin xatirələrdə məhz “Çahargah” muğamının
Bərdaştı haqqında məlumatların yer almasıdır. Bu mənada, Xan Şuşinski
haqqında yazılan kitabda [6] sənətçinin gənclik illərində iştirak etdiyi el
şənlikləri ilə bağlı fikirləri diqqətimizi cəlb etdi. O, 1919-cu ildə dəvət aldığı
toy məclisində Seyid Şuşinskinin də iştirak etdiyini belə xatırlayır: “Şuşada, bir
toyda Seyiddən (Seyid Şuşinski – F. M. ) “Çahargah” oxumağı xahiş etdilər. O,
muğamı zildən başlayıb “Mayə”yə endi, şöbə-şöbə gəzib “Mənsuriyyə”yə
keçdi” [6, s. 21]. Başqa mənbədə isə oxuyuruq: “Müğənni (Seyid Şuşinski – F.
M. ) hər hansı bir muğamı təsniflə, ya “Bərdaşt”dan, ya da “Mayə”dən başlayıb
ifa edirdi. [. . . ] Onun “Çahargah”ı “Mənsuriyyə”dən başlayıb bütün pərdələri
ustalıqla gəzə-gəzə “Mayə”yə enməsi adamı heyrətdə qoyurdu” [7, s. 73].
Göründüyü kimi, göstərdiyimiz birinci mənbədə - Xan Şuşinskinin
xatirələrində - burada nə Bərdaşt, nə də başqa bir termin-ifadə işlənmir, lakin
aydındır ki, söhbət “Çahargah” muğamının Mayəsindən əvvəl girişin
oxunmasından gedir. Dəstgahın əvvəlində çalınıb-oxunan və zildən başlayıb
mayəyə enmə strukturu isə məhz Bərdaşt üçün səciyyəvidir. Bu mənada həmin
fikirlər ötən əsrin əvvəllərindən “Çahargah” dəstgahında Bərdaştın oxunmasını
göstərir.
“Çahargah” dəstgahı hazırda Bərdaşt, Mayəyi-Çahargah, Bəstə-Nigar,
Hasar, Müalif, Qərrə, Müxalif, Məğlub, Mənsuriyyə, Üzzal, Çahargaha ayaq
adlı şöbə və guşələrin ardıcılığı ilə ifa edilir. Lakin əvvəllər “Çahargah”da daha
çox şöbə və guşə oxunardı. Müxtəlif muğam proqramları və cədvəllərini
izlədiyimiz zaman “Çahargah”da digər dəstgahlara aid şöbə və guşələrin
oxunduğunu görürük. Həmçinin, əvvəlki cədvəllərdə Bərdaşt özünü göstərmir.
Məsələn, Ə. Bədəlbəylinin “İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti”ndə yazılıb: “XIX
əsr Azərbaycan musiqisində çargah dəstgahı aşağıdakı muğam şöbələrindən
ibarət idi: çargah, segah, zabol, yədi-hasar, müxalif, məğlub, mənsuriyyə,
zəmin-xara, Mavərənnəhr, hicaz, şahnaz, Azərbaycan, əşiran, zəng-şötör və
Kərküki. Hazırda dəstgahın yığcam və lakonik ifası məqsədilə: bərdaşt, mayəyiçargah, bəstə-nigar, hasar, müxalif, məğlub, mənsuriyyə (zərbli muğam) ilə
kifayətlənilir” [8, s. 78]. Yaxud da, Mirzə Fərərəcin cədvəlinə nəzər yetirsək
“Çahargah”ın aşağıdakı şöbə və guşələrlə ifa olunduğunu görərik [9, s. 48-49]:
“Çahargah” dəstgahı
1. Çahargah

7. Müxalif (yaxud

13. Müxalif

Kərimabadı)
2. Bəstə-Nigar

8. Hasar

14. Məğlub
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3. Firuz

9. Gülriz

15. Mənsuriyyə

4. Manəndi-müxalif

10. Zirkeş

16. Üzzal

5. Malif

11. Rubənd

17. Çahargah

6. Cövhəri

12. Qürrə

“Ü. Hacıbəylinin rəhbərliyi ilə Türk Musiqi texnikumu üçün qəbul
edilmiş proqramda (1925) “Çahargah” aşağıdakı 11 şöbə və guşədən ibarətdir:
“Mayeyi-Çahargah”, “Bali-Kəbutər”, “Bəstənigar”, “Manəndi-müxalif”,
“Hasar”, “Qürrə”, “Müxalif”, “Məğlub”, “Mənsuriyyə”, “Hüzzal”, “Müxalif”,
“Çahargah” [10, s. 212]. Nə Ə. Bədəlbəylinin göstərdiyi XIX əsr ifaçılığındakı
“Çahargah”da, nə Üzeyir bəyin rəhbərliyi ilə tərtib olunan proqramda, nə də
Mirzə Fərəcin cədvəlində Bərdaşt adlı hissə ilə qarşılaşmırıq. Lakin yuxarıda
göstərdiyimiz xatirələr əsrin əvvəllərində Seyid Şuşinskinin Bərdaşt oxumasını
aşkarlayır. Bu onu göstərir ki, ifaçılıq praktikasında Bərdaşt oxunsa da, yazılı
mənbələrdə daha gec görünməyə başlayıb. Nəticədə, yalnız əsrin ikinci yarısına
aid proqramlarda, səs və not yazılarında Bərdaştla qarşılaşırıq. Məsələn, Əhməd
Bakıxanovun tar sinfinin muğamat proqramında “Çahargah” muğamı Bərdaşt,
Mayə, Bəstə-Nigar, Hasar, Müxalif, Mənsuriyyə (zərbi-muğam ilə), Çahargaha
ayaq (kadensiya) şöbə və guşələri ilə təqdim olunub [11, s. 63].
Məlumdur ki, “Çahargah” muğamının əsasında duran eyniadlı məqamın
ideya-obraz məzmununu Üzeyir Hacıbəyli həyəcan və ehtiras hissləri ilə
əlaqələndirirdi. [12, s. 19]. O, “Çahargah” dəstgahı haqqında “Azərbaycan
türklərinin musiqisi haqqında” məqaləsində yazırdı ki, havasından, daha
doğrusu, havasını təşkil edən sədalarından qeyz və qəzəb, dəhşət və məhabət
yağan “Çahargah” xüsusunda qədim musiqarlar doğru deyibdirlər ki, bu
dəstgah göy guruldamasından götürülübdür [13, s. 40]. Bu mənada “Çahargah”
muğamının ilk intonasiyalarından burada mübarizə ruhu və əzəmət hökmranlıq
edir. Dəstgahda ilk improvizəli hissə Bərdaşt olduğundan, deyilən hisslər məhz
bu şöbədə öz əksini tapır. Bilavasitə “Çahargah” Bərdaştıının obrazlı
xarakteristikasını R. İmraninin yazılarında tapırıq: “Çahargahın Bərdaşt şöbəsi,
sanki çağırış sədaları altında səsləndirilir. Bu hissə bütün xalq kütləsini
səfərbərliyə çağıran, onu mübarizəyə ruhlandıran intonasiya çeşidləri ilə
zəngindir. Bərdaşt şöbəsi ancaq instrumental muğam dəstgahlarında
səsləndirilir. Bu ada bir qədər obrazlı yanaşsaq (bunu ancaq Çahargaha aid
etməklə) Bərdaştı ayağa qalxmaq, silahı qaldırmaq mənasında işlətmək olar”. O
fikirlərini davam etdirərək yazır ki, Bərdaşt şöbəsinin emosional təsirini eyni
zamanda başqa bir şəkildə carçı, car çəkən kimi də izah etmək olar. Qədim
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dövrlərdə şah fərmanlarını xalqa çatdırmaq üçün xüsusi car çəkənlər var idi.
Onlar xalqı bir yerə toplamaq üçün böyük şeypurları, kəraneyləri və böyük
təbilləri qala divarının hündür bir yerindən çalaraq car çəkərdilər. Bərdaşt da
sanki car çəkənin şeypurda səsləndirdiyi musiqiyə bənzəyir və xalqı səfərbər
etməklə onları meydana toplayır. Meydana toplaşan xalqa, carçı bir növ vətənin
qəhrəman igidlərinin şücaətindən bəhs edən dastan söyləyir. Çahargahın giriş
şöbəsinin musiqi materialı intonasiya təsir xüsusiyyətlərinə görə sözün əsl
mənasında insana yuxarıda qeyd edilən hissləri aşıladır” [14, s. 139].
“Çahargah” dəstgahının Bərdaştı bu şöbə üçün səcyyəvi olan ümumi
strukturu əks etdirir. Mayə oktavasından başlanan çağırış xarakterli intonasiya
tədricən mayəyə doğru eniş edir və orada tamamlanır.
Bərdaştın strukturunda iki fərqli hissə mövcuddur - əsas və eniş hissələri
[15, s. 72-73; 16]. Əsas hissə bu şöbənin melodik qəlibidirsə, eniş Bərdaştın
əsası ilə Mayə şöbəsini bağlayan hissədir. Bərdaştın not yazılarında
rastlaşdığımız bütün cümlələrin deyil, ilk növbədə əsas və eniş cümlələrinin
üzərində daha müfəssəl dayanaq.
Şöbənin ilk mövzu-özəyi (əsas motivi kimi də səciyyələndirmək olar)
çağırış xarakterlidir. İlk notlardan mübarizə ruhunun hökmranlığı açıq-aşkar
sərgilənir. N. Məmmədovun not yazısı2:

Həmin özək-mövzu ilə A. Əsədullayev (a) və Ə. Məmmədlinin (b)
yazılarında da qarşılaşırıq.

(a)

(b)

Bu mövzunun intonasiyaları vokal varinatlarda da özünü aydın göstərir.
Alim Qasımovun ifasından olan not yazısı:

2

Qeyd: N. Məmmədovun not yazısı fortepianoda iki əlli ifa üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sağ əl bilavasitə muğamı ifa
edirsə, sol əl orqan punktu şəklində dəm tutmaq effektini yaratmağa yönəlib. Biz məqalədə not nümunələri qismində
yalnız sağ əl üçün yazılanları təqdim etmişik.
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Qədir Rüstəmovun ifasından olan not yazısı:

İnstrumental ifaçılıqda üç (gis, a, c), vokal ifada isə iki (a, c) səsin
kombinasiyasından ibarət mövzu-özək Bərdaştda önəmli rola malikdir. Səs
sırasının IX və XI pillələri aralığında hərəkətə əsaslanan bu özək-mövzu
“Çahargah”ın Bərdaştı üçün ən önəmli olub, şöbənin əsas tanıtıcı səslərini
özündə cəmləşdirir. Bu motiv not yazılarında ifaçının improvizəsindən və not
müəllifinin yazı metodundan irəli gələrək fərqli görünüş əldə etsə də,
izlədiyimiz hər bir not və lent yazısında məzmun və melodik quruluş
baxımından eynilik təşkil edir. A və c səsləri üzərində qurulan həmin özəkmövzu Bərdaştın əsas motivi əhəmiyyətini kəsb edir. O, Mayənin oktavası
ətrafında iki dəfə variantlı şəkildə səslənir və üçüncü səslənmədən başlayaraq
daha dinamik, inkişaflı şəkildə təqdim olunur. Özək-mövzunun bir neçə dəfə
variantlı şəkildə təqdimi bütovlüklə cümləni təşkil edir. Bundan əlavə mayə
oktavası və bu tonun ətrafındakı səslər də ibarə və cümlələrin yaranmasında
önəmli rola malikdirlər. Cümlə mayə oktavasının təkrarına əsaslanaraq
tamamlanır. Bərdaştın sonrakı ibarə və cümlələri də öz əsasını bu motivdən
alaraq inkişafa uğrayır. Burada sanki ikinci cümlə birincidən, üçüncü cümlə
ikincidən doğur və sonrakı cümlələr də bu prinsipə istinadən yaranır. Başqa
sözlə desək, Bərdaştın növbəti cümlələri ilk cümlənin inkişafa məruz qalan
variantları kimi çıxış edir.
Bərdaştda yalnız dəstgah boyunca səslənəcək şöbələrin istinad
pərdələrinə “toxunma”nı müşahidə etmirik. Burada həmçinin, sonrakı şöbələrin
intonasiya və hətta konkret motivləri və gəzişmələri ilə də rastlaşırıq. Əkrəm
Məmmədlinin not yazısındakı “Çahargah”in Bərdaştında Bəstə-Nigar şöbəsinin
əsas ibarələrindən biri ilə uyğunluq görmək mümkündür. Bəstə-Nigardakı bu
ibarə bir növ Bərdaştdakı ibarənin xalis kvinta aşağı təkrarıdır.
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Bərdaşt

Bəstə -Nigar

Həmin not yazısında Bərdaştın ilk ibarəsinin “ayağ”ı ilə Hasar
şöbəsində də qarşılaşırıq. Burada təkrar bir qədər variantlı şəkildə özünü
göstərir. Lakin ibarələr arasında quruluş və intonasiyalarda ümumilik izlənilir.
Hətta xanə ölçüsünün 2/4 və 3/4-lə ardıcıllaşması da hər iki şöbədə eyni şəkildə
özünü göstərir. Bundan əlavə, Bərdaşt və Hasarın aşağıdakı nümunələrinin ilk
xanəsi Mənsuriyyə şöbəsinin də ilk intonasiyaları ilə yaxındır. “Mənsuriyyə”də
sanki qeyd olunan şöbələrin ilk xanələrinin əksi verilib.
Bərdaşt

Hasar

Mənsuriyyə, ritmik

Arif Əsədullayevin not yazısında da Bərdaşt ilə digər şöbələr arasındakı
yaxınlığı görmək mümkündür. Məsələn, Bərdaştın eniş hissəsində rast
gəldiyimiz və səs sırasının X pilləsindən VI pilləsinə doğru olan hərəkət
Naleyi-zənbur guşəsində də özünü göstərir. Bunlar arasındakı fərq eniş zamanı
dayaq pillələrin Bərdaştda səkkizlik, Naleyi- zənburda isə çərək notlarla
verilməsidir:
Bərdaşt
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Naleyi- zənbur guşəsi

Bərdaştla digər şöbələr arasındakı oxşar cəhətləri Nəriman
Məmmədovun not yazısında da müşahidə edirik. Aşağıdakı nümunələrə diqqət
yetirsək görürük ki, Bərdaştın bu motivi Bəstə-Nigar və Hasar şöbələrinin də
cümlələrində mövcuddur. Bəstə-Nigar şöbəsindəki motiv Bərdaştdakı motivdən
x. 5, Hasar şöbəsindəki motiv isə x. 4 aşağı təkrar olunur.
Bərdaşt

Bəstə-Nigar

Hasar

Qeyd edək ki, N. Məmmədovun yazısındakı Bərdaşt, Bəstə-Nigar və
Hisar şöbələrində rast gəldiyimiz bu motiv, həmçinin yuxarıda təhlil etdiyimiz
Ə. Məmmədlinin not yazısındakı Bərdaşt və Bəstə-Nigarın motivi ilə eynidir.
Təbii ki, burada cüzi də olsa variantlılıq özünü göstərir.
Eniş cümlə Bərdaştın son cümləsidir və əsas cümlələrindən hesab
olunur. Hətta Bərdaştda ilk cümlədən sonra orta cümlələrin ifa olunmadığı,
habelə bu şöbənin daha yığcam şəkildə ifa variantlarını izlədiyimizdə də son
eniş cümlənin təqdimi mütləq olaraq özünü göstərir.
Not yazısı: Ə. Məmmədli (öz ifasından)
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Not yazısı: F. Məmmədli (Q. Rüstəmovun ifasından)

Məlum olduğu kimi, Bərdaştın son cümləsi Mayə oktavasından
başlanır, aşağı eniş edərək mayə pərdəsində tamamlanır. Bu eniş cümlə də
dəstgahın sonrakı şöbə və guşələrinin istinad pərdələrinə toxunaraq hərəkət
edir. Burada cümlə daxilində sanki dayanacaqları müşahidə edə bilirik. Bu
dayanacaqları əsas şöbələrin istinad pərdələri kimi qavramaq olar. Təhlil
etdiyimiz nümunələrdən görürük ki, hər dayanacaq səs çərək, yaxud səkkizlik
notların səslənməsi ilə şərtlənir. Məsələn, birinci dayancaq Manəndi - müxalifin
istinad pərdəsidir. İkinci dayanacaq Mayənin kvinta səsinədir. Sonrakı istinad
Bəstə-Nigar şöbəsinin pərdəsinə - səs sırasının VI pərdəsinə edilir. Sonda isə
Mayəyə istinad olunmaqla “Bərdaşt” yekunlaşır.
Bəzi variantlarda eniş hissə bir cümlə ilə təqdim olunur. Bəzi
nümunələrdə isə eniş zamanı hər dayanacaq səs ayrılıqda müstəqil cümləni
təşkil edir. Bu zaman həmin səsə istinad etməklə gəzişmələr olur. Nəticədə eniş
cümlə daha geniş şəkildə özünü göstərir. Alim Qasımovun ifasından nota
köçürdüyümüz nümunə və Arif Əsədullayevin not yazısı bu qəbildəndir3.
Not yazısı: F. Məmmədli (A. Qasımovun ifasından)

3

Qeyd: Nümunədə nota salınmış enişin yalnız bir cümləsi verilmişdir.
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Not yazısı: A. Əsədullayev

Gördüyümüz kimi, enişdə melodika “Mayə”nin oktavasına istinad edərək
dəstgahın kulminasiya səsindən - zil şöbələrin istinad pərdələrindən bəmə doğru
hərəkət edir. Sanki Bərdaşt, bütöv dəstgahın şöbə strukturu önündə güzgüdə
əksini tapır. Aşağıdakı sxemə nəzər yetirək:
“Bərdaşt”

sonrakı şöbə və guşələr

eniş
“Mənsuriyyə”

XI

“Müxalif”

IX
“Hasar”

VIII

“Bəstə-Nigar”

VI
IV

“Mayə”

Bir məqamı da qeyd edək ki, burada hər cümlənin sonunda mayə
oktavası (Bərdaştın əsası mayə oktavasına istinad etdiyindən) təkrarlanır və bu
təkrar təsdiq kimi çıxış edərək sanki bir tamlıq, dolğunluq yaradır. Bundan
savayı, Bərdaştın eniş hissəsində bir xüsusiyyət də maraq doğurur. Eniş cümlə
bitdikdən sonra qəfil olaraq yenidən mayə oktavasına və ya Manəndi-müxalifin
istinad pərdəsinə (səs sırasının IX pilləsinə) hərəkətlə qarşılaşırıq. Bu hərəkət
özündən əvvəlki cümlədəki kimi mayə tonuna enişlə səciyyələnir. İkinci dəfə
təkrar olunan eniş isə variantlı şəkildə təqdim olunur və Bərdaşta yeni çalar
qatır. Həmçinin, bu təkrarın hesabına Bərdaştın eniş hissəsi genişlənmiş olur.
Bütün deyilənlərdən belə nəticəyə gəlirik ki, eyni muğamın Bərdaştı
müxtəlif ifaçılar tərəfindən fərqli variantlarda ifa olunur. Onları nota köçürən
zaman bu fərqləri daha aydın görürük. Lakin eyni zamanda, təhlil etdiyimiz
Bərdaştların hər bir not yazısında bütün ifa variantlarını birləşdirən əsas ortaq
cəhətləri də aydın müşahidə edirik. Bu o deməkdir ki, “Çahargah” muğamdəstgahının Bərdaştında ciddi kanonik qanunauyğunluqlar hökm sürür.
Gəldiyimiz qənaətləri belə ümumiləşdirə bilərik:
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- “Çahargah”ın Bərdaştı mayənin oktavasından başlayaraq mayədə
tamamlanır və bu da şöbənin melodik strukturunu müəyyənləşdirir;
- “Çahargah”ın Bərdaştında melodik qəlib mövcuddur və bu qəlibözək melodikanın sonrakı inkişafını təmin edir;
- “Çahargah”ın Bərdaştında dəstgahın əsas şöbələrində gördüyümüz
bir sıra intonasiya-melodik dönmələr cəmləşir, bu isə bütövlükdə dəstgahın
məzmununu çatdırmağa imkan verir;
- Nəhayət, muğamda Bərdaştın oxunub-oxunmaması, ifa olunduğu
təqdirdə isə geniş, yaxud yığcam təqdimi ifaçının istəyinə bağlanır.
Çıxarılan nəticələr “Çahargah”da Bərdaştın rolunu və funksiyasını
müəyyən edərək, onun əsas mahiyyətini üzə çıxarır. Bu isə ondan ibarətdir ki,
Çahargah muğamının əsas mövzu-ideyası inkişaf edərək dəstgahın
kulminasiyasında yeni keyfiyyətdə üzə çıxmazdan öncə, bu obraz-məna çalarını
Bərdaştda bəyan etmiş olur. Buna görə də Bərdaşt şöbəsi bütöv dəstgahın
kiçilmiş bir modeli kimi qavranılır. Bərdaştda həm digər şöbələrin motiv və
intonasiyalarının əks olunması, həm də zildən mayəyə düşən enişin
mövcudluğu bu fikri söyləməyə əsas verir. Zənnimizcə, kiçik hissənin böyüyə
məhz bu tərz bənzərliyi (“özünəbənzərlik” xassəsi) riyaziyyatdan musiqi elminə
adlamış “fraktallıq nəzəriyyəsi”nin muğama tətbiqini də mümkün etmişdir [17,
s. 186]. Fraktalın kişik hissəsi bütöv fraktal haqqında informasiya daşıdığı kimi,
nəzərdən keçirdiyimiz Bərdaşt şöbəsi də bütöv “Çahargah” dəstgahı haqqında
dolğun və qabarıq informasiya daşıyıcısıdır.
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Функциональное значение шобе Бардашт дастгяха «Чахаргях»
Резюме
В статье исследуется вступительная часть - шобе Бардашт
азербайджанского мугам-дастгяха «Чахаргях». Рассматривается история
возникновения данной части в исполнительской практике мугаматистов.
Особое внимание уделено роли и функциональному значению данной
части во всей структуре дастгяха. На основе анализа различных
исполнительских версий данного шобе выявляется мелодическая формула
Бардашта, интонационный материал которого играет важную роль в
других частях дастгяха «Чахаргях».
Ключ слова: мугам-дастгях «Чахаргях», шобеБардашт, макам,
мелодия
The functional significance of the shoba Bardast of dastgah "Chahargah"
Summary
This article examines the introductory part - shoba Bardast of the
Azerbaijani mugham-destgah "Chahargah". The article considers the history of
the origin of this part in the performance practice of mughamatists (mugham
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performers). Special attention is paid to the role and functional importance of
this part in the whole structure of dastgah. Based on the analysis of various
performing versions of this part, the melodic formula of Bardasht is revealed,
the intonation material of which plays an important role in other parts of the
dastgah "Chahargah".
Key words: mugham-dastgah “Chahargah”, shobe Bardasht, makam,
melody
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Tofiq Quliyevin mahnılarının harmonik dilində caz ünsürlərinin təzahürü
Xülasə: Məqalə Tofiq Quliyevin mahnılarının harmonik dilinin təhlilinə
həsr olunmuşdur. Məqalədə Tofiq Quliyevin – “Zibeydə” və “Payız mahnısı”
(“Sənin bircə kəlmən” operettasından) kimi fərqli musiqi dilinə malik sənət
incilərinin məqam-harmonik təhlili aparılır. Muğamın, musiqi folklorunun dərin
bilicisi olan T. Quliyevin milli xalq incəsənətinin müxtəlif janrlarına istinad
etməsi və milli ənənələrin caz musiqinin elementləri ilə uzlaşdırması bəstəkarın
yeni tərzli yazı üslubunun özəlliklərini vurğulayır. Təhlil prosesində formanın
struktur təşkilatı onun harmonik dilinin xüsusiyyətləri və dinamik çalarlar
açıqlanır. Fakturada qeyd olunan polifonik elementlər, fortepiano müşayiəti ilə
vokal partiya arasındakı həmahənglik Tofiq Quliyevin mahnılarının səciyyəvi
xüsusiyyətlərini üzə çıxarır, üslub fərdiliyini nümayiş etdirir.
Açar sözlər: mahnı, musiqi janr, harmoniya, faktura, struktur,
polifoniya.
Caz XX əsrin meydana gətirdiyi ən cazibəli, nadir sənət incilərindəndir.
Müxtəlif musiqi janrlarının çarpazlaşmasından bəhrələnən caz musiqisi müasir
dövrümüzün fikir və duyğularını orijinal formada ifadə etmək üçün bir
vasitədir. Qısa müddət ərzində çox böyük inkişaf yolu keçmiş caz, dünya
musiqi mədəniyyətinin aparıcı qollarından birinə çevrilərək geniş dinləyici
kütlələri tərəfindən sevilmiş, habelə bəstəkar yaradıcılığında parlaq təzahürünü
tapmışdır. Caz musiqisinin elementləri klassik musiqiyə daxil olur, daimi əlaqə
və təmasda inkişaf edir. Caz sənətinin unikallığı isə onun eklektik təbiətindədir,
çünki hər hansı musiqi aləminə assimilyasiya etsə belə, fərdi özəlliyini qoruyub
saxlayır. Caz musiqisinin Azərbaycan zəminində təzahür etməsi, bu sehrli
sənətin milli ənənələrimizlə üzvi surətdə qovuşması ilə nəticələnmişdir.
Azərbaycan cazının bünövrəsi 1930-cu illərin sonunda Niyazi və Tofiq
Quliyevin yaratdığı Azərbaycan Dövlət Caz orkestri tərəfindən qoyulmuşdur.
Musiqi irsimizin özəl qismini təşkil edən caz üslublu estrada mahnılarında
cazın həm estetik məzmunu, həm də forma və musiqi dilinin peşəkar səviyyədə
qavranılması, sözsüz ki, fərqli bəstəkar yaradıcılığını formalaşdırmışdır.
Nəticədə, mövzu əsası caz intonasiyalarına, harmoniyası isə caz akkordika
qaydalarına tabe olan bir sıra mahnılar yaranmağa başlayır. Bu baxımından
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Azərbaycan musiqi tarixində estrada-caz mədəniyyətinin təməlini qoymuş
Tofiq Quliyevin mahnı irsi xüsusi qeyd olunmalıdır. Azərbaycan professional
musiqisinin banisi, dahi klassikimiz Üzeyir Hacıbəylinin layiqli davamçısı olan
Tofiq Quliyev dövrünün novator ruhunu duyaraq bunu öz yaradıcılığında
həssaslıqla tətbiq etmiş, mahnı janrında keyfiyyətcə yeni istiqamət yaratmışdır.
Onun mahnıları Azərbaycanda caz ifaçılığı və bəstəkarlığı məktəbinin
formalaşması prosesində önəmli rol oynamışdır. Təsadüfü deyil ki, Tofiq
Quliyevin çoxşaxəli yaradıcılığının ən əhəmiyyətli uğurları və böyük
nailiyyətləri məhz mahnıları ilə bağlı olmuşdur. Mahnı vasitəsilə bəstəkar
dinləyici ilə birbaşa ünsiyyət yarada bilmişdir. Musiqi folklorunun dərin bilicisi
Tofiq Quliyevin milli incəsənətinin müxtəlif janrlarına və ilk növbədə şifahi
ənənəli professional musiqi janrı olan muğama istinad etməsi də məhz buradan
irəli gəlir. Özünün bir sıra mahnılarında klassik musiqi ənənələrini caz ifaçılıq
mədəniyyətinin melodik prinsipləri ilə böyük incəliklə uzlaşdıran Tofiq Quliyev
son dərəcə fərqli musiqi dilinə malik gözəl sənət inciləri yaratmışdır. “Bakının
qızları”, “Zibeydə”, “Faytonçu”, “Payız”, “Sevinc nəğməsi”, “Sevgilim” və s.
kimi mahnılarında ənənə və novatorluq üzvi surətdə birləşir. Təkrarsız
improvizə prinsipi Tofiq Quliyevin bu qəbildən olan mahnılarının əsas ifadə
vasitəsidir. Azərbaycan milli musiqisini caz qanunauyğunluqları ilə uzlaşdıran
Tofiq Quliyevin bəzi mahnılarının harmonik dilinin özəllikləri üzərində bir
qədər ətraflı dayanaq. Xalq tərəfindən sevilən, olduqca populyar “Zibeydə”
mahnısı parlaq melodizmi, emosional ruh yüksəkliyi, gənclik hərarəti ilə
dinləyiciyə sanki sevinc hissi bəxş edir. Burada romantik hisslərin ifadəsində
lirika üstünlük təşkil etsə də, daxili dinamizm mahnının sonuna qədər duyulur.
Tematik cəhətdən mahnının kiçik instrumental girişi vokal partiyanın
müşayiətindən xeyli fərqlənir. Səslərin unison hərəkəti Fa majorun (əsas
tonallıq) dominantasından başlayır, VII bəm pillənin dalğavari şəkildə VI bəm,
ardınca III bəm pilləsinə doğru sürətli hərəkəti həm soprano, həm basda
tonikanın əsas səsinə gətirib çıxarır. İnstrumental girişin son 3 xanəsində
izlənilən harmonik quruluş və faktura əsər boyu saxlanılır. Rast məqamının
intonasiyaları ilə caz elementlərinin sintezi Tofiq Quliyevin yeni tərzli yazı
üslubunun özəlliklərini vurğulayır. Ritmik baxımdan vokal partiyanın müşayiəti
təzadlıdır. Müşayiətdə üstünlük təşkil edən punktir ritm vurğularla daha da
itiləşir, bununla belə vokal partiyanın lirik xəttinin gedişatına mane olmur.
Mahnı boyu nəzərə çarpan ritmik təzadlılıq əsərin dramaturji məzmununun
açılmasına xidmət edir. Mahnının orta bölməsi daha dinamikdir. Melodiyada
oktava sıçrayışları triollarla verilən VII bəm və VI bəm pillələrinə keçid alır,
dominantada yekunlaşır. Ardınca baş mövzu daha dolğun, daha ekspressiv
canlanır. Emosiyaların gərginliyini dinamik çalarlarda vurğulayır.
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Fakturada qeyd olunan polifonik elementlər fortepiano müşayiəti ilə
vokal partiya arasında həmahənglik yaradır. Əsərin kulminasiya anı tematik
baxımdan baş mövzu ilə təzad təşkil etmir. Əksinə musiqinin məntiqi davam
kimi qavranılır. Əsəri tamamlayan son 3 xanədə fortepiano müşayiətindəki
qeyri-kamil harmoniyalarda ikili dominantanın “si bekar” tonu tonikanın
üzərində verilərək lirika-dramatik başlanğıcı bir daha təsdiqləyir. Mahnının
harmonik dilində ümumiyyətlə, ikili dominantanın rolu böyükdür. Belə ki,
bəstəkar musiqinin melodik cəhətdən ən gərgin, lirika-dramatik anlarında
fortepiano müşayiətində dominantseptakkordun tonikaya həllini ikili
septakkordla hazırlayır və bununla da daxili dinamizmi qoruyub saxlamağa nail
olur. Blyuz intonasiyalarının milli məqam başlanğıcı ilə əlaqələndirilməsi
“Zibeydə” mahnısının əsas qayəsini təşkil edir. Tofiq Quliyevin caz elementləri
ilə zəngin digər maraqlı mahnılarından “Payız” mahnısının (“Sənin bircə
kəlmən”) adını çəkmək məqsədəuyğundur. Mahnının musiqili-dramaturji
quruluşu, obrazlılığı, dərin və məlahətli melodizmi bu əsəri bir növ romans
janrına yaxınlaşdırır. Mahnının musiqi dilində əsasən qüssə-kədər hökm sürür,
lakin buna baxmayaraq işıqlı xatirələr əsər boyu ana xətt kimi keçir. “Payız”
mahnısı reprizsiz sadə 2 hissəli formada yazılmışdır (AB). Mahnının
instrumental girişi qısa olsa da (cəmi 2 xanə) dinləyicini əsərin ümumi əhvalruhiyyəsi ilə tanış edir. Girişin harmonik dili son dərəcə maraq doğurur, burada
hökmranlıq edən neapolitan sekstakkordunun əhəmiyyəti əsərdə böyükdür. Sol
majorda yazılmış “Payız” mahnısının giriş xanələrində sabittonika yoxdur,
tonika kvartsekstakkordunun aşağı səsi xromatik yarım tonlarla aşağıya doğru
hərəkət edərək 2-ci xanənin sonunda alterasiyalı dominantaya gətirib çıxarır.
Yalnız üçüncü xanədə nəhayət tonika üçsəslisi bərqərar olur və onun üzərində
vokal partiya başlayır. I hissənin I cümləsi 4 xanədən ibarətdir. Fortepiano
müşayiətində izlənilən statiklik vokal partiyanın hərəkətli inkişafı ilə xüsusi
effekt yaradır. Vokal partiyanın fəal hərəkətliliyi bilavasitə əsərin mətni ilə
bağlıdır:- “Həyatın ötən anları nə tez keçib gedir, yaz təravətini qızıl payız əvəz
edir. . . ” . 4 xanəli I cümlənin hər xanəsinin sonunda müşahidə olunan pauzalar
fortepiano müşayiətinin gözəl fiqurasiyaları ilə doldurulur. Bu üsul bütün əsər
boyu saxlanılır. I cümlə qeyri-kamil kadansla bitir. Basda “sol” notunun daimi
təkrarı birdaha statikliyi vurğulayır. Yalnız pauzaları tamamlayan fortepiano
müşayiətinin incə fiqurasiyalarında mi bemol bası üzərində verilən natamam D7
sanki müşayiəti bir rəng növ rəng qatır. Ümumiyyətlə, I pərdə ilə VI bəm
pərdənin əlaqələndirilməsi musiqiyə xüsusi təravət verir. I hissənin II
cümləsində musiqinin inkişafı sürətlənir, inkişaf xəttinin yeni dalğası başlanır.
Fakturanın dəyişilməsi, yeni ifadə vasitələrinin tətbiqi müşayiəti daha da
maraqlı edir. Cümlənin sonunadək tremolo istifadə olunur və ikili septakkorda
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saxlanılaraq Sol majorun dominantasında I hissənin II cümləsi tamamlanır.
Açıq tipli period musiqinin ümumi inkişafına böyük dinamiklik gətirir. II hissə
8 xanədən ibarətdir, ölçü dəyişkənliyi, ritmik çalarlar, faktura əsərin daxili
dramaturji inkişafının müəyyənləşməsində, daha doğrusu romantik hisslərin
lirik fonunun dinamikləşməsində mühüm rol oynayır. II hissənin melodizmində
vals başlanğıcını hiss etmək çətin deyil. Özünün fərdi dəsti-xəttinə uyğun
yaratdığı musiqi sədaları ilə Tofiq Quliyev dinləyicinin gözü qarşısında qızıl
payız təbiətinin füsunkar gözəlliyini canlandırır: zərif külək yarpaqları havada
fırladır. O gözəl anları rəssam bədii qüvvəsi ilə təcəssüm etdirən bəstəkar
mahnının musiqi dilində milli koloriti qoruyaraq caz harmoniyalarına üstünlük
vermişdir. II hissənin I kulminasiyası vokal partiyaya düşür. “Mi” notu (forte)
xanənin sonunadək hərəkətsiz qalır. Fortepiano müşayiətində isə Dominanta
zənciri, alterasiyalı dominantseptakkordun VI bəm septakkorda keçid alması,
dinamikçalarların rəngarəngliyi sanki vokal partiyanı tamamlayır və musiqiyə
tamlıq gətirir. Mahnının son xanələri olduqca maraqlı akkord birləşmələri ilə
diqqəti cəlb edir: IV7-D9-II b-III7-T. Mahnı boyu D9-un ikili Dominanta
harmoniyaları ilə təzadlı növbələşməsi, caz musiqisinə xas dissonans
akkordların melizm bəzəkləri ilə səslənməsi, rəngarəng tonal modulyasiyaların
registr dəyişkənliyi ilə müşayiət olunması bəstəkarın fərdi dəsti-xəttinin
təzahürü kimi qavranılır. T. Quliyevin mahnılarının musiqi dilinin
özəlliklərindən danışarkən fortepiano müşayiətinin aparıcı rolu xüsusi qeyd
olunmalıdır. Fortepiano partiyası vokala həm dayaq verir, həm də obraz
məzmununun açılmasında əsas vasitəçi kimi çıxış edir. Fortepiano müşayiəti
vokal partiyaya tabe olaraq, ona xüsusi ifadəlik və sözün əsl mənasında
bənzərsiz kolorit bəxş edir.
Beləliklə, apardığımız təhlilin nəticələrinə yekun vuraraq qeyd etmək olar
ki, Tofiq Quliyevin mahni irsi təkrarolunmaz musiqi dili, çoxsaylı yaradıcı
tapıntıları və özəllikləri ilə müasir Azərbaycan mahnı mədəniyyətinin bir növ
simvoluna çevrilmişdir. Məqaləni görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyevin öz
sözləri ilə bitirmək istərdim: “Mahnı – qəlbin əks-sədasıdır. Mahnısız bizim
həyatımız necə də natamam görünərdi, yoxsullaşardı, bəlkə də mənasız olardı!”
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Проявление джазовых элементов в гармоническом языке песен
Тофика Кулиева.
Резюме
Данная статья посвящена гармоническому анализу песен Тофика
Кулиева. В статье анализируется ладо-гармонический язык таких
жемчужин песенного творчества Т. Кулиева, как “Зибейда” и “Осень” (из
оперетты “Одно слово твоё”). Будучи большим знатоком мугама и
музыкального фольклора, Тофик Кулиев очень тонко и со вкусом
синтезирует черты национального с элементами джазовой музыки.
Именно эти качества ярко подчёркивают индивидуальность песенного
стиля композитора. В процессе анализа раскрываются структурные
особенности формы и гармонического языка рассматриваемых песен.
Полифоническая фактура, контрастная ритмическая основа и органичная
связь фортепианного сопровождения с вокальной партией демонстрируют
совершенно новый подход композитора к жанру, индивидуальность стиля.
Ключевые слова: песня, музыка, жанр, гармония, фактуры,
структура, полифония
Expression of jazz elements in the harmonic language
of songs by Tofig Guliyev.
Summary
This article is devoted to the harmonic analysis of songs by Tofik
Kuliyev. The article provides a modus -harmonic analysis of such T. Guliyev's
songs as “Zibeyda” and “Autumn” (from the operetta “One word of yours”).
Being a great connoisseur of mugham and musical folklore in general, Tofig
Guliyev refers to various genres of folk art very subtly and tastefully combining
the features of national music with elements of jazz music. These and other
qualities clearly emphasize the individuality of the composer's song style. The
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analysis reveals the structural features of the form and harmonic language of the
songs. The polyphonic texture, contrasting rhythmic basis, and connection of
the piano accompaniment with the vocal part demonstrate a completely new
approach of the composer to the genre, the individuality of the style.
Keywords: song, music, genre, harmony, textures, structure, polyphony
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Heykəltəraşlıqda Cəfər Cabbarlı obrazı
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan incəsənətində yaradılan Cəfər Cabbarlı
obrazları tədqiq edilmişdir. Universal bədii yaradıcılığı ilə seçilən dramaturq, şair,
nasir, teatrşünas, jurnalist Cəfər Cabbarlı hər zaman Azərbaycan rəssamlarının və
heykəltəraşlarının diqqət mərkəzində olmuşdur. Azərbaycanda ilk dəfə onun obrazı
S. Klyatski tərəfindən ötən əsrin 30-cu illərində yaradılmışdır. Bu heykəl Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyini bəzəyir. 40-cı illərdə Cabbarlı obrazına
Azərbaycanın görkəmli rəssamı Fuad Əbdürrəhmanov müraciət edir və onun
portretini yaradır. Sonralar E. Şamilov və Ə. Salikov da yaradıcılıqlarında Cəfər
Cabbarlıya yer verirlər. 80-ci illərdə Bakının mərkəzi meydanlarının birində
ucaldılan Cabbarlı monumenti isə Mirəli Mirqasımova məxsusdur. Nəhayət,
Cabbarlının qəbirüstü monumenti Elmira Hüseynovanın yaradıcılığının məhsuludur.
Bütün bu rəssam və heykəltəraşların Azərbaycanın dahi dramaturqu Cəfər
Cabbarlıya həsr olunmuş əsərləri məqalədə hərtərəfli tədqiq olunmuşdur.
Açar sözlər: Cəfər Cabbarlı, heykəl, ədəbi, monumental, obraz, plastika,
memorial.
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının nəhəng simalarından biri də Cəfər
Cabbarlı (1899-1934) olmuşdur. Az ömründə bənzərsiz sənət inciləri yaratmış Cəfər
Cabbarlı daha çox dramaturq kimi tanınsa da, uğurlu şairliyi, nasirliyi, teatrşünaslığı,
kinoşünaslığı, tərcüməçiliyi, kinossenaristliyi, jurnalistliyi, aktyorluğu, rejissorluğu
da olub. Bütün sahələrdə o, özünəməxsusluğunu, yüksək erudisiyaya malik yaradıcı
insan olduğunu sübut edə bilib. Təsviri sənətin bütün sahələrində Cəfər Cabbarlı
obrazı daima öz aktuallığı ilə diqqət mərkəzində olmuşdur. Bir çox rəssam və
heykəltəraşlarımız ölməz sənətkarın obrazını canlandırmışlar. Nizami Gəncəvi adına
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin çatma tağlı aşırımlarının lojalarında
yerləşdirilmiş altı heykəldən biri olan Cəfər Cabbarlının ilk obrazının müəllifi əcnəbi
heykəltəraş S. Klyatskin olmuşdur. O, 1938-ci ildə Cəfər Cabbarlının heykəlini
yaratmışdır. Cəfər Cabbarlının obrazı ilə bu özünəməxsus kompozisiya tamamlanır.
Bu heykəltəraş S. Klyatskinin ilk böyük işi idi. Lakin elə buradaca portret oxşarlığı,
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obrazın xarakterik xüsusiyyətləri inamla göstərilmişdir. Yazıçı-dramaturqun fiquru
yığcam və monolitdir.
Heykəltəraşlıq sahəsində Cəfər Cabbarlı portret obrazını 1944-cü ildə milli
heykəltəraşımız Fuad Əbdürrəhmanov yaratmışdır. Müasirlərinin mənəvi-psixoloji
tutumu, onların xarakterindəki səmimiyyət daşıyıcıları olan cizgiləri, təkrarolunmaz
özünəməxsusluğu “Cəfər Cabbarlının” portretində özünün parlaq ifadəsini tapıb. Bu
əsərdə heykəltəraş dramaturqun çöhrəsinin yumşaq yapılması, düşüncəli ciddi baxışı,
görkəmin cəlbediciliyi ilə yadda qalan obraz yaratmağa nail olmuşdur. Portretin
plastik quruluşu naturanın təbiətini düzgün anlamaq nəticəsində qazanılmışdır.
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Telman İbrahimov Fuad
Əbdürrəhmanovun yaratdığı Cəfər Cabbarlının portreti haqqında qeyd edir ki,
“Portretdə dramaturqun böyük ustalıqla təsvir olunmuş ehtiraslı, çılğın baxışı obrazın
əsas mahiyyətini təşkil edir”. [4 s. 16]
Birgə çalışmağa üstünlük verən Elcan Şamilov və Əhməd Salikovun
yaradıcılığında da xəyali obrazlar əsas yer tutur. Onların ərsəyə gətirdikləri “Cəfər
Cabbarlı” (1956) portretində yaxın keçmişdə Azərbaycan ədəbiyyatında kifayət
qədər tanınan şəxsiyyətin obrazlarına müraciət olunub. Etiraf edək ki, cəmiyyət
içərisində çox məşhur olan adamların portretlərini yaratmaq bir tərəfdən asandırsa,
digər tərəfdən çətindir. Çətinliyi törədən səbəb isə, tanınmışların artıq xalqın
yaddaşında gerçəkləşən surətləri ilə ən azı anım yaradacaq əsərlərin yaradılmasıdır.
Bu baxımdan yüksək professionallıqla icra olunmuş portretdə böyük dramaturqun
psixoloji tutumlu, yaddaqalan obrazı yaradılmışdır.
1970-1980-ci illərdə Azərbaycan monumental plastikası özünün qanuna
uyğun üslub cizgiləri olan, qarşısında çoxşaxəli vəzifələri həll etməyi bacaran
formalaşmış bir məktəbə çevrilir. Müxtəlif janrların qarşılıqlı əlaqəsi ilə böyük bədii
üslub obrazlılığa rəngarəngliyi və yüksəlmə baş verir. Abidələrin plastik strukturu
böyük kompozisiya dinamikası ilə mürəkkəbləşir və heykəllər məkanın qarşılıqlı
əlaqəsindən daha dolğun istifadə olunur. Heykəltəraşlıq əsərlərinin təkcə memarlıqla
deyil, eləcə ətraf məkanla qarşılıqlı əlaqəsinə yüksək diqqət, öz işini daima bir tamın
hissəsi kimi nəzərdən keçirmək bugünkü günün xarakterik xüsusiyyətidir. 1980-cı
illərdə Bakı şəhərini ən gur yerlərindən biri olan vağzal ətrafı meydanda aparılan
tikinti-yenidənqurma işləri tamamlanmışdır. Meydanın rekonstruksiyası yeni vağzal
binasının tikintisi ilə əlaqədar olmuşdur. Meydanın kompozisiya bütövlüyü burada
böyük Azərbaycan yazıçısı və dramaturqu Cəfər Cabbarlının bütöv qırmızı qranitdən
yonulmuş və bu cür daşdan düzəldilmiş kürsülük üzərində ucaldılmış heykəli ilə
tamamlanır (heykəltəraş M. Mirqasımov, memar Y. Qədimov). Abidə şəhərsalma
planında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki o, şərq üslubunda tikilmiş Sabunçu
vağzalının, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının konstruktiv binalarının və
müasir dəmiryolu vağzalının müxtəlif hündürlükdə olan binalarının
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kompozisiyasında çatışmayan əsas element idi. Özü də bu abidə bütün meydana tam
bir bütövlük, qəribə ahəngdarlıq vermişdir.
Vağzalyanı meydanda ucaldılmış yeni heykəltəraşlıq, memarlıq ansamblı
Azərbaycan paytaxtının simasına bədii cəhətdən tamamilə uyuşmuş, Bakının
həyatına ecazkar surətdə daxil olmuşdur. Əlbəttə, monumental heykəltəraşlıq
sahəsindəki bütün bu nailiyyətlər danılmazdır və bizi sevindirir. Lakin qeyd etmək
lazımdır ki, bu dövrdə şəhər mühitində heykəl yerləşdirilməsi sahəsində bir sıra ciddi
nöqsanlarda olmuşdur. Hal-hazırda C. Cabbarlı heykəlinin qarşısında hündür
mərtəbəli bir bina tikilir, buda heykəlin tarazlığını və görünməsini pozacaqdır.
Bunlardan başlıcası ucaldılacaq heykəl üçün yerin əvvəlcədən düzgün
seçilməməsidir. Bəzən elə hallar olmuşdur ki, heykəli qoymaq üçün şəhərin hər
tərəfini gəzib uzun müddət yer axtarılmışdır. Çox heykəllər qoyularkən şəhərin
həyatı, müasir şəhərsalmanın xüsusiyyətləri, onların yerləşəcəyi ərazinin
xüsusiyyətləri, həmin ərazidə heykəlin necə baxılacağı və s. nəzərə alınmamışdı.
Halbuki yerin düzgün seçilməsi, monumental sənətin miqyası, kompozisiya xarakteri
arxitektura ansamblı sistemində səmərəli nəticələr verər. Bu işdə şəhərsalma ilə
məşğul olan memarın yaradıcılıq məsuliyyətinin böyük rolu vardır.
Görkəmli Azərbaycan dramaturqu, Əməkdar incəsənət xadimi Cəfər
Cabbarlının Fəxri Xiyabandakı məzarı (1968) üzərindəki barelyef kompozisiyası da
Elmira Hüseynovanın zaman-zaman gerçəkləşdirdiyi eksperimentlərdən biridir.
Dahi sənətkarımız Elmira Hüseynova öz əsərində C. Cabbarlını istedadlı
şəxsiyyət, alovlu vətənpərvər, həyat hadisələrinə cəsarətlən müdaxilə edən insan kimi
görmüş və materiala həkk etmişdir. Məşhur şairin portreti barelyef kimi təsvir
olunub. Bu təsvir öz dinamikliyi ilə şairin yaradıcı xarakterini, psixologiyasını daha
dərindən açır. Elmira Hüseynova tərəfindən yaradılmış xatirə abidəsində mərmər
üzərində Cəfər Cabbarlının sadəcə profildən qabartma obrazı verilmişdir. Dramaturq
Cəfər Cabbarlının simasının Elmira Hüseynova tərəfindən məharətlə yaradılmasının
nəticəsidir ki, obraz çox canlı qəbul olunur. Daxili aləmini onun üzündə
cəmləşdirməyi bacaran heykəltəraş Cəfər Cabbarlının iç dünyasını duyulası
dəqiqliklə göstərməyə nail olmuşdur. Sənətşünaslıq doktoru, professor Cəmilə
Novruzova, Elmira Hüseynovanın yaratdığı Cəfər Cabbarlının qəbirüstü abidəsi
haqqında müsbət rəydə olduğunu, bu abidənin obrazını açan köməkçi detalların
yerli-yerində işləndiyini qeyd edir. Həmçinin alim Ü. Hacıbəyovun, Bülbülün, C.
Cabbarlının, C. Məmmədquluzadənin qəbirləri üzərində qoyulmuş abidələrdə
memorial heykəltəraşlığın ən yaxşı cəhətləri özünü göstərir. Bu abidələr sadəliyi,
obrazların dərinliyi və icraçılıq məharəti ilə nəzəri cəlb edir. Fəxri xiyabanda
rəngarəng bədii üsullardan istifadə etmək üçün geniş imkanlar olmasına baxmayaraq,
buradakı abidələrin çoxu forma və kompozisiya cəhətdən biri-birinə bənzəyir. [2, s.
60]. Fəxri xiyabanda çox az kompozisiyalara rast gəlmək olar ki, onlar öz forma və
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məzmunu baxımından digərlərindən fərqlənsin. Bu mənada C. Cabbarlının abidəsi
forma və kompozisiya baxımından digərlərindən tamamilə fərqlənir. Burada müəllif
öz təxəyyülündən qaynaqlanan obrazla onun bədii irsi arasında plastik əlaqə yarada
bilmişdir.
Sənətşünas Günel Seyidəhmədli qeyd edir ki, “Cəfər Cabbarlının abidəsi
ümumi ölçüsü 8 m olan sahədə qara qranitdən işlənilib. 2, 05 sm-lik fon rolunu
oynayan qranitin üzərində dramaturqun 1, 75 sm ölçüyə malik tunc barelyef portreti
yer alıb. Dramaturq adı qranitdən yonulub, illər isə qızıl hərflərlə yazılıb. Profildən
təsvir olunmuş baş və kitabçanın üzərində yazı yazan vəziyyətdə təqdim olunmuş
əllər Elmira xanıma məxsus üslubun göstəricisi olmaqla, rakurs orijinallığına görə
çox fərqlənir. Qabarıq yapmalar, sərt keçidlər portretin ifadəliliyini daha da
gücləndirmişdir. Obrazın daxili gərginliyinin portretin bədii həllində qabarıqlığı ona
xüsusi ekspressiya vermiş və onun psixoloji xarakterik xüsusiyyətlərini meydana
çıxarmışdır”. [5. S. 53] Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru Ziyadxan Əliyev qeyd edir ki, “Elmira Hüseynova dramaturq Cəfər
Cabbarlını barelyef xarakterli tunc portretini qara mərmərin üzərində xüsusi
ekspressiv tutumda təqdim etməklə, onun cəlbediciliyinə və təsirliliyinə nail
olmuşdur. Doğrudan da yaradıcılığının qeyri-adi məhsuldarlığı ilə hamını
heyrətləndirən dramaturqu yazan vəziyyətdə görüntüyə gətirən heykəltəraş, portreti
əhatələyən əllərlə obrazın duyulası yaddaqalanlığına nail olmuşdur”. [1. S. 3]
Heykəltəraş Elmira Hüseynovanın yaratdığı, onun yaradıcılığı üçün ənənəvi
planda mərmərdən yonulmuş Cəfər Cabbarlının abidəsində də açıq mənzərə kimi
baxılır. Bu abidə Sumqayıt şəhərində 1966-cı ildə yerinə yetirilmişdir. Elmira
Hüseynova Cəfər Cabbarlının heykəlində baş hissəsini geniş, ümumiləşdirilmiş bir
səpkidə yaradıb, boynunun, sinəsinin, çiyinlərinin möhkəmliyi ilə həkimin daxili
zənginlik və mənəvi mətinlik kimi səciyyəvi cəhətlərini nəzərə çarpdırır. Heykəltəraş
həkimin abidəsinin yaradılmasında əsas diqqəti modelin əhali-ruhiyyəsini və daxili
aləmini göstərməyə yönəltmişdir. Bədii obraz öz mahiyyətinə görə humanistdir, o,
böyük plastik icrasına, dərin daxili dinamikasına görə nəzəri cəlb edir. Obrazın
yığcamlığı təsvirin konkret həyatiliyinə xələl gətirmirdi. Heykəltəraşı hadisə deyil,
insan abidəsi maraqlandırır və məhz heykəlin yapılmasında tarixi obrazların
yaradılması sahəsində toplanan təcrübədən maksimal dərəcədə istifadə edirdi.
Forma, dinamiklik, dekorativ ifadəlilik hissinin səyini qeyd etmək heykəltəraşa
yığcam, mürəkkəb fəlsəfi əhəmiyyətli və dərin psixoloji təsirə malik alim obrazını
yaratmaq imkanı vermişdir. Bu, bütün istedadını sərf etmiş böyük sənətkarların
yüksək mütəxəssis ustalığının bəhrəsi, humanist, ənənəvi estetik idealların
təzahürünü verən, heykəltəraşlıq sahəsində yeni addımın təsdiqini nümayiş etdirən
bir əsərdir.
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Образ Джафара Джаббарлы в скульптуре
Резюме
В статье исследованы образы Джафара Джаббарлы, созданные в
азербайджанском искусстве. Драматург, поэт, прозаик, театровед, журналист
Джафар Джаббарлы, отличающийся универсальным художественным
творчеством, всегда был в центре внимания азербайджанских художников и
скульпторов. Впервые в Азербайджане его образ был создан С. Кляцким в 30-х
годах прошлого века. Эта статуя украшает Национальный музей азербайджанской литературы. В 40-е годы ХХ века к образу Джаббарлы обращается
выдающийся азербайджанский художник Фуад Абдуррахманов и создает его
портрет. Позже Э. Шамилов и А. Саликов также включают Джафара Джаббарлы в свои работы. Памятник Джаббарлы, воздвигнутый в 80-х годах ХХ века
на одной из центральных площадей Баку, принадлежит Мирали Миргамову.
Наконец, надгробие Джаббарлы является продуктом работы Эльмиры Гусейновой. В статье всесторонне исследованы произведения всех этих художников
и скульпторов, посвященные великому азербайджанскому драматургу
Джафару Джаббарли.
Ключевые слова: Джафар Джаббарлы, скульптура, литературный,
монументальный, образ, пластика, мемориал.
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JafarJabbarli’s image in sculpture
Summary
In the article JafarJabbarli’s images created in Azerbaijani art are
investigated. Distinguished by the universal artistic talent playwright, poet,
specialist in drama study, journalist JafarJabbarli has always been in the focus
of attention of artists and sculptors of Azerbaijan. For the first time in
Azerbaijan his image was created by S. Klyatski during the 30-ies of the last
century. This monument decorates National Azerbaijan Literature Museum.
During the 40s the JafarJabbarli’s image was addressed and created by the
prominent Azerbaijani artist Fuad Abdurrahmanov. Later E. Shamilov and A.
Salikov also investigated JafarJabbarli’s images in their activities. The
monument JafarJabbarli erected in one of the central squares of Baku during the
80s belongs to MiraliMirgasimov. Finally, JafarJabbarli’s gravestone
monument is the product of Elmira Huseynova’s activity. The works of all
these artists and sculptors dedicated to the great Azerbaijani playwright
JafarJabbarli have been studied thoroughly in the article.
Key words: Jafar Jabbarli, monument, monumental, image, plasticity,
memorial
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UOT 76
Sevinc Ələsgərova
Dosent
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
E-mail: sevaaleskerova62@gmail. com
Maral Rəhmanzadə yaradıcılığında kitab qrafikasının yeri
Xülasə: XX əsr Azərbaycan qrafika sənətinin yüksək inkişafını
səciyyələndirən görkəmli nümayəndələrindən biri də Xalq rəssamı Maral
Rəhmanzadədir (1916-2008). Onun əsərləri bədii formasının ciddi və sadəliyi, milli
bədii ənənələrə tapınan ifadə tərzi ilə seçilir. M. Rəhmanzadə həm də dünya və
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarının əsərlərinə çəkilmiş maraqlı kitab
illüstrasiyalarının müəllifidir. Bu mənada onun M. Y. Lermontovun “Aşıq Qərib”, C.
Cabbarlının “Qız qalası” poemalarına, A. Puşkinin “Yevgeni Onegin”, M. S.
Ordubadinin “Qılınc və qələm”, Ş. İ. Xətainin “Dəhnamə”, A. Zöhrabbəyovun “Odlu
diyar”, Ə. Cəfərzadənin “Vətənə qayıt” kitablarına, eləcə də Heyran xanımın şeirlərinə
çəkdiyi çoxsaylı illüstrasiyaları qeyd etmək olar.
Açar sözlər: kitab, qrafika, illüstrasiya, mətn, rəssam, Maral Rəhmanzadə.
Milli özünəməxsusluğu ilə seçilən Azərbaycan kitab qrafikası təşəkkülünün ilk
illərindən respublikanın bədii və ictimai həyatında müstəsna rol oynamışdır. Orta
əsrlərdən müasir dövrədək bu sahədə müxtəlif rəssamlar tərəfindən müxtəlif bədii
forma-biçimdə illüstrasiyalar ərsəyə gəlmişdir ki, həmin əsərlərdə miniatür ənənələri,
eləcə də müasir dövr qrafika sənətinin yeni məzmun və formalarını müşahidə etmək
mümkündür.
Qeyd etdiyimiz bədii məziyyətləri özündə ehtiva edən və XX əsr Azərbaycan
qrafika sənətinin yüksək inkişafını şərtləndirən görkəmli rəssamlardan biri də Xalq
rəssamı Maral Rəhmanzadədir (1916-2008). Onun əsərləri bədii formasının ciddi və
sadəliyi, eyni zamanda milli bədii ənənələrə tapınan ifadə tərzi ilə seçilir.
İxtisas təhsilini əvvəlcə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texnikumunda (19301933), daha sonra isə Moskva Rəssamlıq İnstitutunda (1934-1940) alan Maral
Rəhmanzadə təhsil aldığı illərdə bir çox yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir.
“1939-40-cı illərdə Maral Rəhmanzadə N. E. Rodlov və M. S. Radionovun
rəhbərliyi altında illüstrasiyadan, Qrabarın və İstominin rəhbərliyi altında
rəngkarlıqdan, D. N. Moorun rəhbərliyi altında plakatdan dərs keçir” (4, 8). Görkəmli
rus rəssamları L. A. Bruni və V. A. Favorskidən isə rəsm və kompozisiyanın bədiitexnoloji prinsiplərini mənimsəmişdir.
Dəzgah qrafikasına aid çoxsaylı əsərlərin müəllifi olan Maral Rəhmanzadə
kitab qrafikası sahəsində də bir çox uğurlu əsərlər yaratmışdır. Belə ki, o, rus və
Azərbaycan klassik ədəbiyyatının görkəmli simalarının əsərlərinə bir-birindən maraqlı
və özünəməxsus ifadə tərzi ilə seçilən çoxsaylı kitab illüstrasiyaları çəkmişdir. Bu
mənada onun M. Y. Lermontovun “Aşıq Qərib”, C. Cabbarlının “Qız qalası”
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poemalarına, A. Puşkinin “Yevgeni Onegin”, M. S. Ordubadinin “Qılınc və qələm”, Ş.
İ. Xətainin “Dəhnamə”, A. Zöhrabbəyovun “Odlu diyar”, Ə. Cəfərzadənin “Vətənə
qayıt” kitablarına, eləcə də Heyran xanımın şeirlərinə çəkdiyi çoxsaylı illüstrasiyaları
qeyd etmək olar. Özünün rəngarəngliyi ilə seçilən bu illüstrasiyalarda rəssam klassik
və müasir yazıçıların əsərlərinin daha aydın və oxunaqlı olmasını şərtləndirmişdir.
Maral Rəhmanzadənin kitab qrafikası sahəsində əldə etdiyi uğurların kökündə
sözsüz ki, onun hələ yaradıcılığının erkən mərhələsində görkəmli qrafik rəssam,
Azərbaycan satirik qrafikasının banisi Əzim Əzimzadənin bədii irsi ilə tanışlığı dayanır
desək, həqiqəti ifadə etmiş olarıq.
“Rəssamlıq məktəbində müvəffəqiyyətlə oxuyan və etüddən-etüdə, eskizdəneskizə istedadını göstərən Maral Rəhmanzadəni, bu illərdə ən çox məşğul edib
düşündürən Əzim Əzimzadənin “Hophopnamə”sinə çəkdiyi məşhur illüstrasiyalar idi.
Müasirlərimizin bədii zövqünün tərbiyəsində böyük rol oynamış “Hophopnamə
illüstrasiyaları”, hələ məktəb divarları arasında ikən gənc Rəhmanzadəyə güclü təsir
göstərmişdir”. (4, 6)
Maral Rəhmanzadənin kitab qrafikası sahəsindəki fəaliyyəti 1930-cu illərin
sonundan, daha dəqiq desək, 1939-cu ildən başlayır. Bu mənada onun rus klassik
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi M. Y. Lermontovun “Aşıq Qərib” (1939)
poemasına kağız üzərində kömür və karandaşla çəkilmiş illüstrasiyalarını göstərmək
olar. “Aşıq Qərib”ə çəkilmiş illüstrasiyalar özünün canlılığı, incəliklə verilmiş milli
koloriti və rənglərin ifadəli harmoniyası ilə seçilir.
Qeyd edək ki, Maral Rəhmanzadə yaradıcılığının sonrakı dövründə M. Y.
Lermontovun “Zəmanəmizin qəhrəmanı” və A. S. Puşkinin “Yevgeni Onegin”
kitablarına da illüstrasiyalar çəkmişdir. Bu illüstrasiyaların səciyyəvi xüsusiyyəti
onların oxuculara daha çox tanış olan epizodları əks etdirməsidir.
Ədəbiyyata dərin maraq göstərən Maral Rəhmanzadə milli klassik və müasir
ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrinə bağlılığı ilə də fərqlənirdi. Lakin Şah
İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli, Heyran xanım və Cəfər Cabbarlıya xüsusi
məhəbbəti vardır. Onun Cəfər Cabbarlının “Qız qalası” (1940, 1945) poemasına kağız
üzərində kömürlə çəkilmiş çoxsaylı illüstrasiyaları olduqca uğurlu bədii həlli ilə seçilir.
Poemadakı qız rəssamın illüstrasiyalarında daha romantik səpkidə ifadə olunmuşdur.
Əsərin baş qəhrəmanının faciəvi məhəbbəti isə rəssam tərəfindən olduqca təbii şəkildə
bədii görüntüyə gətirilmişdir.
Cəfər Cabbarlının “Oqtay Eloğlu”, “Aydın”, “Sevil”, “Almas”, “Gülzar”,
“Vəfalı Səriyyə”, “Nəsrəddin şah”, “Solğun çiçəklər” və s. əsərlərinə çəkdiyi
illüstrasiyalarda da rəssam, obrazların həcmli, ümumiləşmiş və emosional-psixoloji
baxımdan açılmasına nail olmuşdur.
Maral Rəhmanzadə M. S. Ordubadinin 1956-cı ildə nəşr olunmuş “Qılınc və
qələm” tarixi romanına verdiyi bədii tərtibatda özünəməxsusluğu ilə seçilir. Əsərin
daxili aləmini özündə əks etdirən illüstrasiyalar içərisində “Nizami üsyançıların
başında”, “Nizami xarabalıqda” kimi nəqli xarakter daşıyan çoxfiqurlu kompozisiyalar
xüsusən böyük maraq doğurur. Qarışıq texnikada kömür və qara akvarellə işlənmiş
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rəsmlər formanın bədii-plastik ümumiləşdirilməsi, gah son dərəcə kasıb, gah da
əşyaların bəlağətli “dilinin” görünməsiylə, detallarla olduqca zəngin kompozisiyaların
qurulması ilə yadda qalır” (3, 225-226).
Maral Rəhmanzadənin kitab qrafikası sahəsində yaratdığı əsərlərin
əksəriyyətinin Azərbaycan ədəbiyyatının çox məşhur yaradıcılarına həsr olunması,
həm də rəssam tərəfindən həmin şairlərin obrazlarının ilk dəfə bədiiləşməsi
baxımından çox qiymətlidir. Onun “Azərbaycan aşıq və şair qadınları” və “Heyran
xanım” kitablarına çəkilən illüstrasiyalar bunun təsdiqidir.
“Maral Rəhmanzadə iki dəfə - 1959 və 1963-cü illərdə, rus və Azərbaycan
dillərində “Azərbaycan nağılları” kitablarına illüstrasiyalar tərtib etmişdir. İlk kitabda
sulu boya ilə işləyən rəssam, ikinci kitabında linoqravüra texnikasından istifadə
etmişdir. Bu tərtibat xalq nağıllarının hərəsinin öz mövzusuna uyğun, bitkin fikirləri
təsvirlər vasitəsilə vizual şəkildə tamamlayan, çox böyük həssaslıqla hazırlanan
rəsmlərdən ibarətdir” (2, 23).
Rəssamın Şah İsmayıl Xətainin “Dəhnamə”sinə, Heyran xanımın şeirlərinə
çəkdiyi illüstrasiyalar özünün məna-məzmun cəhətdən dolğunluğu, realizmi, ənənəvi
miniatür üslubuna yaxınlığı və müasir dövrün ifadə tərzi ilə səciyyələnir.
Məhəmməd Füzulinin qəzəllərinə çəkilmiş illüstrasiyalarda isə əsl eşq,
məhəbbət tərənnümü, sevgi dünyasının incəliyini özündə yaşadan motivlərə rast
gəlinir.
1974 və 1988-ci illərdə kağız üzərində linoqravür üsuluyla “Azərbaycanın aşıq
və şair qadınları” kitabına hazırladığı “Məhəbbətim mənim, xoşbəxtliyim mənim”,
“Mən də gözəl olmuşdum”, “Fatimə”, “Ah, mənim gözümün işığı”, “Natəvan”,
“Tənhalıq” illüstrasiyaları özünün lirik-poetik ifadə tərzi ilə tamaşaçı diqqətini özünə
cəlb edir. Milli koloritin zənginliyi ilə seçilən bu illüstrasiyalarda Maral
Rəhmanzadənin bir daha milli ənənəvi rəsm üslubuna sadiq qaldığını görmək
mümkündür. Kompozisiyanın müxtəlifliyi, tipik, təbii cizgilər, məzmunu tamamlayan
mənalı xətlər – bu illüstrasiyaların mühüm səciyyəvi xüsusiyyətləridir. Eyni zamanda
bu rəsmlərdə xalça üzərində düzülmüş mütəkkələr, şəbəkəli eyvanlar, üstündə kitab
qoyulmuş rəhil və bu kimi interyerin bədii tərtibatını gözəlləşdirən detallar yüksək
ustalıqla işlənilmişdir. Obrazların xarakterik xüsusiyyəti isə onların müəllif tərəfindən
daha səmimi şəkildə təsvir edilməsi ilə səciyyələnir.
1985-ci ildə Şah İsmayıl Xətai poeziyasına kağız üzərində sulu boya ilə yeni
illüstrasiyalar çəkən rəssam, elə həmin ildə sözügedən poeziyaya həsr edilmiş kitabın
üz cildinin bədii tərtibatını verir.
Ə. Cəfərzadənin “Vətənə qayıt” və A. Zöhrabbəyovun “Odlu diyar” kitablarına
çəkilmiş illüstrasiyalarda isə xalqımızın milli geyimləri, məişəti, qədim, tarixi
abidələrinin, dövrün özünəməxsus cizgilərinin real və dəqiq əks olunması, eləcə də ağqara rənglərin ornamentlərlə bədii sintezi qarşılığında zərif tonların verilməsi də
yüksək ustalığın göstəricisidir.
Maral Rəhmanzadənin kitab illüstrasiyalarında mövzuya uyğun, məxsusi
atmosfer müşahidə edilir. Xüsusilə ağ və qara rəngin təzadlı bədii həllindən məharətlə
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istifadə etməklə rəssam bədii görüntüyə gətirdiyi obrazların daxili aləmini – onların
psixologiyasını, daha dəqiq desək, obrazların sətiraltı mənası ilə müəmmalı bir dünya
yaradır. Bu əsərlərə diqqətlə baxsaq, həsrət dolu üzlər, sevinc dolu gözlər, bəzən üzgün
baxışlar, eləcə də təsvir edilmiş hər bir qəhrəmanın daxilində alovlanan ümid dolu işığı
müşahidə etmiş olarıq. Bunu xüsusilə vurğulayaq ki, bu obrazlar rəssam tərəfindən
olduqca dəqiq, realizm üslubunda işlənilib.
Nəticə etibarilə qeyd edək ki, qrafikanın digər sahələrində olduğu kimi Maral
Rəhmanzadənin kitab qrafikası sahəsində yaratdığı əsərlər özünün lirik-poetik
ovqatdaşıyıcılığı, yüksək bədii həlli ilə seçilməklə yanaşı, eyni zamanda rəssamın bədii
yaradıcılığının ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Rəssamın kitab illüstrasiyalarındakı məzmun – mövzunun bədii həlli, süjet
bütövlüyü, kolorit, ağ-qara cizgilərin axıcı harmoniyası – bütün bunlar miniatür üslublu
əsərlərin təəssüratını yaradır. Lakin onun illüstrasiyalarındakı ifadə tərzi miniatür
üslubunun xüsusiyyətlərini özündə əks etdirsə də, o, heç də bu rəsmlərdə miniatür
ənənələrini kor-koranə təqlid etmir. Başqa sözlə desək, rəssamın təsvirlərindəki
fiqurlar və elementlər miniatür incəliyi daşısa da, rəssam miniatür üslubundan ən
lazımlı və məqsədəmüvafiq üsulda istifadə edir.
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Место книжной графики в творчестве Марал Рахманзаде
Резюме
Одним из ярких представителей высокого развития графического
искусства Азербайджана ХХ века является народный художник Марал
Рахманзаде (1916-2008). Её произведения отличаются серьезностью и простотой
художественной формы, стилем выражения, встречающимся в национальных
художественных традициях. М. Рахманзаде также является автором интересных
книжных иллюстраций к произведениям выдающихся деятелей мировой и
азербайджанской литературы. В этом смысле следует отметить многочисленные
иллюстрации к поэмам «Ашуг Гариб» М. Ю. Лермонтова, «Девичья башня» Дж.
Джаббарлы, книгам «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Меч и перо» М. С.
Ордубади, «Дахнамэ» Ш. И. Хатаи, «Огненная земля» А. Зохраббекова,
«Возвращение на родину» А. Джафарзаде, а также к стихам Хейран ханум.
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Рахманзаде
The place of the book graphics in the works of MaralRahmanzadeh
Summary
People's Artist Maral Rahmanzadeh (1916-2008) is one of the prominent
representatives of the high development of graphic art in Azerbaijan in the 20th
century. Her works are distinguished by the seriousness and simplicity of the artistic
form, the style of expression found in the national artistic traditions. M. Rahmanzadeh
is also the author of interesting book illustrations on the works of prominent figures of
world and Azerbaijani literature. In this sense, it is necessary to note the numerous
illustrations to the poems "Ashug Garib" by M. Y. Lermontov, "The Maiden's Tower"
by J. Jabbarly, books "Eugene Onegin" by A. S. Pushkin, "Sword and feather" by M. S.
Ordubadi, "Dahname" by Sh. I. Khatai, "Fiery land" by A. Zohrabbaiov, "Return to the
homeland" by A. Jafarzade, and also to the verses of Heyran khanum.
Keywords: book, graphics, illustration, text, artist, Maral Rahmanzadeh
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 12. 07. 2020
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 11. 08. 2020
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 31. 08. 2020
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Sevil Kərimova

98

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

UOT 75
Roza Həsənova
doktorant
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
E-mail:afiq. hasanov@gmail. com
Əməkdar rəssam Akif Əsgərovun heykəltəraşlıq əsərlərində obrazlılıq
Xülasə: Məqalə Azərbaycanın əməkdar rəssamı Akif Əsgərovun
yaradıcılığının tədqiqinə həsr olunmuşdur. Müəllif əsasən rəssamın yaradıcılığındakı
heykəltəraşlıq əsərlərini tədqiqat obyekti kimi seçmiş, insan surətlərini və onların
uğurlu plastik həllərini göz önünə gətirmişdir. Məqalədə rəssamın “Özündən razı”,
“Heyranlıq”, “Sərkərdə”, “Şairə” və “Fasilə” və s. heykəlləri təhlil edilmişdir. Bu
heykəllərin uğurlu həllində əsas rol oynayan aparıcı elementlər və formalarla yanaşı,
köməkçi detallar da tədqiq edilmişdir. Müəllif belə bir qənaətə gəlmişdir ki, sənətkarın
yaradıcılığına xas bədii təsvir və ifadə vasitələrindən məharətli istifadə obrazlı
təfəkkürün geniş şəkildə özünü göstərməsinə səbəb olan əsas cəhət kimi hər bir əsərdə
fərqli quruluşlarla maraq dairəsinə hakim kəsilir.
Açar sözlər: Heykəl, obraz, plastika, çox fiqurlu, bədii, kompozisiya
Azərbaycanın istedadlı heykəltəraşları sırasında özünəməxsus yeri və əvəzsiz
fəaliyyəti olan görkəmli sənətkar Akif Əsgərovun yaradıcılığı özünün obrazlı
təfəkkürü, bədii düşüncə tərzi ilə üzvi surətdə bağlı olan səciyyəviliyi ilə maraq
doğurur. Heykəltəraş yaratdığı insan surətlərinin daxili xarakterik aləmini və yaxud bir
anın mövcud yaşantıların əksini canlandıran əsərlərində yaratdığı obrazlılıqla yüksək
sənətkarlığını daim təsdiqləməyə nail ola bilmişdir. Sənətkarın yaradıcılığına xas bədii
təsvir və ifadə vasitələrindən məharətli istifadə obrazlı təfəkkürün geniş şəkildə özünü
göstərməsinə səbəb olan əsas cəhət kimi hər bir əsərdə fərqli quruluşlarla maraq
dairəsinə hakim kəsilir. Bəzən tanınmış şəxsiyyətlərin xarakterik aləminin açılmasında
uyğun forma seçən rəssam, obrazlılıq anlayışını çox zaman bir insanın ani
duyğularının, yaşantılarının əks olunmasında böyük ustalıqla həll etməyi bacarmışdır.
Bel heykəllərinə misal olaraq 47x16x10 sm ölçüsündə tuncdan həyata keçirdiyi
“Özündən razı” əsərini misal çəkək.
Əsərdə gənc qadın obrazı əks olunmuşdur. Ayaq üstə dayanaraq iki əlini belinə
qoymuş fiqurun xarakterik mühitini rəssam sadəcə psixoloji dəqiqliyin ifadə etdiyi sifət
cizgilərində deyil, bütün bədən jestlərində ən incə detalına qədər məharətlə həll edərək
məzmunun dərin açıqlamasını vermişdir. Eyni zamanda iddialı geyim tərzi, hündür
daban ayaqqabılar obrazın həmin an xarici görkəmindən belə duyduğu məmnunluğunu,
xarakterik olaraq özünə olan güvəni qeyri-təvazökar cizgilərin parlaq ifadəsində verən
Akf Əsgərov bunun üçün bədənin daha düz formasını, başın yuxarı qaldırılaraq
boyunun uzadılmasında, çənənin irəli verilməsində, qaşların bilərəkdən dartılması,
gözlərin isə yarım yumulu ifadəsində həll edərək məqsədin həyata keçirilməsi üçün
ustalıq nümayiş etdirmişdir (1). Rəssam bir qadının simasında onun eqolarının ən dərin
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qatlarını məhz dəqiq üz cizgilərinin ifadəsində daha qabarıq şəkildə əldə etsə də,
duruşun da əsərə qatdığı dəyərin eyni ağırlığına malik olduğunu qeyd etməliyik.
Cizgilərin ifadə etdiyi daxili düşüncənin açıqlamasında hər şeyin doğrusunu onun
bildiyini zənn edən “mənin” özünü dünyanın mərkəzində görməsi bütün ətrafa meydan
oxuyan bir obraz açılmasında sənətkar ən incə məqamları belə dəqiqliklə yerinə
yetirməyə çalışmışdır. Qolsuz, bir qədər açıq olan əlbisənin zəif bədən quruluşunun
mütənasibliyini irəli çəkən açıqlığında beynin söylədiyi “mən hər kəsdən üstünəm”
kəlmələri duyulmaqdadır.
Bir ayağını o biri ayağının üzərinə çarpazlayaraq dayanmış fiqurun bu
ifadəsində isə sanki insanlara qarşı bir etinasızlıq göstərmə cəhdi, əslində isə hər kəsin
marağının üzərində olmasına çalışması obraza məxsus daxili aləmin xarakterik
xüsusiyyətlərini üzə çıxardır. Əsərdə rəssam özündən razı bir qadının simasını
yaradarkən burada vurğunu daha gücləndirmək üçün, eyni zamanda onun həssaslığını,
təsir gücünü artırmaq məqsədilə qadını gözəl qamətli, mütənasib bədən formasına
malik, fərqli, diqqət çəkən geyim tərzində həll etmişdir. Uzun ayaqların bir qədər də
ayaqqabıların hündür topuqları sayəsində uzadılması və özünün gözəlliyində xəbərdar
olan qadının daxili eqoları ilə birləşən əminliyi əsərin dolun, canlı mövzu açıqlamasını
bir daha təsdiq edir.
Və yaxud “Heyranlıq” (41x11x11 sm. ) əsrinə diqqət etdiyimizdə yenə də
rəssamın burada bir anın tərənnümündə ifadə etdiyi dərin xarakterik cizgilərin sənətkar
məharəti ilə açılışının şahidi oluruq. Ayaq üstə tərənnüm edilmiş obraz özünün
heyranlığını baxışlarında, əllərini üzünə qeyri-ixtiyari yaxınlaşdırmasında ifadə edir.
Sənətkar burada məftunluğun obyekt olaraq ünvanını göstərməmiş, bunu vacib belə
hesab etməmişdir. İnsan ən kiçik bir çiçəkdən-böcəkdən tutmuş böyük sənət əsərinə,
dünya hadisəsinə qarşı eyni tərzdə öz heyranlığını ifadə edə bildiyindən və burada əsas
olan insan xarakterinin özünəməxsusluğu olduğunu dərk etdiyindən sənətkar obrazlı
tərənnümün ifadəsindəki dolğunluqla ona olan marağı gücləndirmişdir (2).
Əsərdə diqqəti cəlb edən əsas məqam heyranlığın ifadə etdiyi lirik-romantik
cizgilərin olduqca təsirli özünməxsusluğudur. Bunun üçün rəssam fiqurun həllində də
zərifliyin ifadəsinə çalışmış obrazlılığın daha dərin ifadəsində xarici və daxili mühit
arasında uyğun əlaqələndirmə əldə etmişdir. Bunun üçün ayaq üstə olan fiqurun zərif
bədən forması, düz ayaqları, incə beli, eləcə də əynindəki qarşısı açıq göynəyin küləyin
təsirindən arxaya doğru yellənməsi ustalıqla öz bədii ifadəsini tapmışdır. Akif
Əsgərovun əsərin plastik həllində parçanın qatları, saçların arxaya doğru dalğalanması
kimi digər nüansların həssaslığını diqqətdə saxlamağının nəticəsidir ki, bütünlükdə
obrazın boşluqda deyil, xəyali olaraq məkan daxilindəki tərənnümünün təsirli ifadəsini
tamaşaçısına çatdırır.
Eyni fikirləri “Fasilə” (44x12x9 sm. ) əsəri haqqında da qeyd etmək olar. İki
əlini başının üzərinə qaldıraraq yorğun düşmüş obrazın fasiləyə çıxaraq rahatlaşmağa
çalışdığı həmin əsərdə ümumilikdə bir insan yaşantısı, onunla bağlı bir anın deyil
günlük yaşam haqqında məlumat verilir. Qadın ağır əməkdən yorularaq halsızlaşdığını
əllərini başının üzərinə qoyaraq bütün bədənini gərməyə çalışması ilə izah edir. Arıq
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cüssə, halsız sifət cizgiləri fasilədən sonra yenə də davam edəcək bu fəaliyyətin
təsirlərini öz tamaşaçısına bütün reallığı ilə yaşatmaqdadır (3, 15). Bu mənada qadının
ağır işlə məşğul olması, bütün vücuduna çökmüş yorğunluğunun dərin ifadəsi ilə öz
həllini tapır. Bunun üçün rəssam günlük həyatında ağır işi üzərinə götürmək
məcburiyyətində qalmış qadını olduqca zəif, halsız olaraq tərənnüm etməyi xüsusi
olaraq məqsədəuyğun hesab etmişdir .
Heykəltəraş tərənnüm etdiyi obrazın dizə qədər olan geyimindəki parçanın
qatlarını, arxaya doğru əllərin ilə yığdığı saçları plastik qanunların dəqiq həlli ilə
həyata keçirmişdir. Gözlərini ayaq üstə olsa belə yumaraq öz yorğunluğunu bütün
varlığı ilə ifadə edən qadının zəhmətkeş siması onun sadəcə həmin anın yorğunluğunu
deyil, bütünlükdə zəhmətli həyatını ifadə edən mükəmməl təsvir formaları ilə öz həllini
tapır. Akif Əsgərov tanınmış tarixi şəxsiyyətlərin obrazlaşmış ifadəsində onların
xarakterik aləminin açılışına xidmət edən dərin cizgilərlə ifadəsi 37x14x12 sm.
ölçüsündə olan “Şairə. XII əsr” adlı heykəltəraşlıq nümunəsində diqqəti xüsusilə cəlb
edir. Azərbaycanın görkəmli şairəsi olan Məhsəti Gəncəviyə Azərbaycan təsviri
sənətinin müxtəlif sahələrində olunmuş çoxsaylı müraciətlərə baxmayaraq hər bir
əsərin ifadəsində özünəməxsusluğun fərqli bədii ifadəsi maraqla qarşılanır. Akif
Əsgərovun yaratdığı heykəlində şairə özünün qürurlu, vüqarlı dünyası ilə ifadə edilərək
zəngin daxili aləmindən doğan poetik cizgiləri xarici tərənnümündə bütünlüklə özündə
əksetdirir. Burada hər şeydən əvvəl dövrün yüksək təbəqəyə məxsus qadınlarına
məxsus geyim tərzinin uğurlu həlli diqqəti cəlb edir. Qeyd edilən nüansın obrazın
uğurlu həllində əldə edilən nəticə danılmazdır. Uzun ətəyin qatları, üzərindən geyilmiş
dizə qədər olan köynəyin düymələrinə qədər incə detalların dəqiq həlli, eləcə də baş
çalmasının XII əsr ziyalı qadınlarına məxsus həlli bütünlükdə əsərin təsir gücünü
qüvvətləndirmişdir.
Təbii ki, əsas məqam heykəldə üz cizgilərinin də ifadəsinin həllidir ki, bunun
üçün müdrikliyin, dərin xarakterik aləmin səciyyəviliyi bütün dolğunluğu ilə sənətkarın
əvəzsiz səriştəsini özündə əks etdirir.
Aleksandr Düma və Natəvanın (38x34x24 sm. ) qarşılıqlı bədii ifadəsində isə
rəssam iki böyük şəxsin qarşısında onların hər birinin milli-mənəvi xüsusiyyətlərinin
parlaq ifadəsinə çalışması böyük maraqla izlənir. 1858-1859-cu illərdə Qafqaza səfəri
zamanı Azərbaycan ərazisində səyahət edən tanınmış fransız yazıçısı Aleksandr
Dümanın Azərbaycanın görkəmli şairəsi Xurşudbanu Natəvanla olan görüş səhnəsi
onların bir masa ətrafında qarşılıqlı söhbətini əks etdirir. Tarixi faktlardan məlum
olduğu kimi bu zaman Natəvanın 26, Dümanın isə 56 yaşı olub. Lakin Natəvanın
böyük dünyagörüşü, dərin təcrübəsi, müdrikliyi, zəkası qarşısında Dümanın
onudiqqətlə dinləməsi, ona göstərdiyi rəğbət əsərin əsas maraq dairəsini təşkil edir. Hər
i ki obraz xalqına məxsus milliyin barizliyi ilə yanaşı ümumilikdə ziyalı təfəkkürün
bədii ifadəsinin dərin qatlarını səciyyələndirir. Dümanın əynində uzun pencək, arxaya
daranmış saçları, Natəvanın isə XIX əsr Azərbaycan qadınlarına məxsus geyim tərzi,
başındakı kəlağayı sənətkarın yük səriştəsi nəticəsində real formaların əksi ilə meydana
çıxmaqdadır. Əsərdə hər iki obrazı birləşdirən əsas nüans isə onların poetik yaradıcı
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dühasından doğan müdrik simalarının əks olunmasıdır. “Sərkərdə” əsərində
heykəltəraş böyük bir həyat yolunu və onun yükünü daşıyan şəxsi simasını yaradarkən
burda ən əsas xarakterik olan müdriklik və qətiyyətliliyi, ciddiyyəti bir arada verməyi
bacarmasıdır. Müqayisə olaraq XIX əsrin məşhur fransız heykəltəraşı Ögüst Rodenin
“Mütəfəkkir” heykəlini götürək (4, 13). Böyük sənətkar həmin əsərdə bütün fiqurun
hər bir bükümündə, hər bir əzələsində fikirlərin qeyri-adi dərəcədə cəmləşməsini
heyrətamiz şəkildə ifadə etmişdir. Bunun üçün əllərini çənəsinə dayamış mütəfəkkirin
beynində qaynayan dərin düşüncəsinin tamaşaçı tərəfindən dərk edilməsində rəssam
daşın üzərində oturmuş obrazın bütün vücudunun ağırlığını, onun əzələlərində belə
ifadə etməklə təsirli forma yarada bilmişdir. Akif Əsgərovun 27x15x11 sm. ölçüsündə
yaratdığı “Sərkərdə” əsrində qeyd edilən bu təsirlər onun yerdə bardaş quraraq
əyləşməsi, iki əlini dizlərinin üzərinə qoyması, başını irəliyə uzadaraq kəski qərarlar
qəbul etmək iqtidarında olan güclü dünyası dərin cizgi ifadələri ilə öz əksini tapır.
Əsərdə rəssam eyni zamanda hərbi, döyüş geyiminin sərkərdəyə məxsus tərzdə həll
edilməsində plastik qanunların düzgün və məqsədli istifadəsi ilə bir daha əvəzolunmaz
heykəltəraşlıq səriştəsini təsdiq etməyi bacarmışdır.
Akif Əsgərovun 1998-ci ildə XII əsrdə fəaliyyət göstərmiş böyük Azərbaycan
memarı Əcəmiyə həsr edilmiş əsərində (49x37x12 sm. ) heykəltəraş, memarın əzəmətli
bədii ifadəsini əlaqəli element təsvirlərlə həll edərək onun təsir gücünü xüsusi olaraq
artırmışdır. Belə ki, obraz hər iki tərəfində əllərini üzərinə qoyduğu sütunların
verilməsi onun yaratdığı abidələrin bir parçasının həlli kimi daha obrazla miqyasda
simvolik olaraq daha kiçik formada həll edilməsi ilə sənətkarın böyük yaradıcı
dünyasına işarə edilmişdir. Memar Əcəminin əzəmətli siması eləcə də onun sifət
cizgiləri ilə yanaşı uzun arxalığında özünü bəlli edənenli çiyinlərində, baş çalmasının
sifətə bəxş etdiyi müdrikliyində olduqca dolğun formada öz əksini tapmışdır.
Ədəbiyyat:
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Образность в скульптурных произведениях заслуженного
художника Акифа Аскерова
Резюме
Статья посвящена исследованию творчества заслуженного художника
Азербайджана Акифа Аскерова. В качестве объекта исследования автор в
основном выбрал скульптуры в творчестве художника, исследуя удачные
пластические решения композиций этих скульптур. В статье автор
проанализировал следующие скульптуры художника: «Самодовольный»,
«Восхищение», «Командир», «Поэтесса», «Перерыв»и др. Наряду с ведущими
элементами и формами, которые играют ключевую роль в успешном решении
этих скульптур, также были изучены вспомогательные детали. Автор пришел к
выводу, что умелое использование художественных средств выражения,
присущих творчеству художника, как главная особенность, которая приводит к
широкому выражению образного мышления, доминирует в сфере интересов
каждой работы с различными структурами.
Ключевые слова: скульптура, изображение, пластика, многофигурность,
искусство, композиция
Imagery in the sculptural works of the honored artist Akif Askerov
Summary
The article is devoted to the study of the work of the honored artist of
Azerbaijan Akif Askerov. As an object of study, the author mainly chose sculptures in
the artist's work, exploring the successful plastic solutions of the compositions of these
sculptures. In the article, the author analyzed mainly on such multi-figure sculptures by
Akif Askerov as "Smug", "Admiration", "Commander", "Poetess", "Break"etc. Along
with the leading elements and forms that play a key role in the successful solution of
these sculptures, auxiliary details have also been studied. The author concluded that
Akif Askerov expresses his thoughts and ideas through several figures, and the
connection between the figures is expressed through psychological influence.
Key words: sculpture, image, plastic, multi-figure, art, composition
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Qacarlar dövrü qadın geyimlərinin bədii xüsusiyyətləri
Xülasə: Məqalədə Qacarlar dövrü qadın geyimlərinin bədii xüsusiyyətləri
tədqiq edilmişdir. Müəllif əvvəlcə geyim mədəniyyətinin formalaşması məsələsinə
toxunur və qeyd edir ki, bu mədəniyyətin formalaşmasında dini təsəvvürlərin, adətənənələrin, ictimai-siyasi mühitin böyük təsiri olmuşdur. Qacarlar dövrü geyim
mədəniyyəti, xüsusilə qadın geyimləri hər zaman öz orijinallığı ilə fərqlənmişdir. Bu
dövrün qadın geyimləri qədim fotolar və portretlər əsasında öyrənilmişdir. O dövr
qadın üst geyimlərindən – arxalıq, köynək, baş örtüklərindən – çadra xüsusi olaraq
təhlil edilmişdir. Geyimlərin qadınların maddi durumu, cəmiyyətdəki mövqeyi və s.
xüsusiyyətlər səbəbindən fərqləndiyi qeyd olunmuşdur. Qacarlar dövrü qadın geyimləri
həm də ornamentlərinə görə təhlil edilmişdir. Həmin dövr qadın geyimlərində belə
ornamentlərdən buta işlənmə tezliyinə görə xüsusilə fərqlənir.
Açar sözlər: Qacar, geyim, qadın, üslub, forma, bədii ifadə, ornament.
Qacarlar dövrü üzrə araşdırma geyim ənənəsinin saray mədəniyyəti,
cəmiyyətin orta təbəqəsi, uzaq kənd bölgələri üçün fərqli xüsusiyyətlərlə meydana
çıxdığını təsdiqləyir ki, bu bütün dövrlər üçün səciyyəvi haldır. Ümumiyyətlə, geyim
mədəniyyəti insan və cəmiyyət xarakterinin xarici təzahürüdür. Mədəniyyətin
formalaşmasında olduğu kimi, geyim mədəniyyətində xüsusi amillər bir-biri ilə sıx
bağlıdır. Bura ümumi dünyagörüşü amili ilə yanaşı, adət-ənənə, mühit, dini
dünyagörüşü, fikirlər, iqtisadi amil və digərləri daxildir.
Qacar dövrü geyim nümunələrini əks etdirən fotoda onların məxmər arxalığı,
qara çadranın altından öz gözəlliyini aydın ifadə edir. XVIII-XIX əsrin Azərbaycan
qadın geyimləri arasında ən geniş yayılmışı arxalıq hesab olunurdu. Bunlar kişi
arxalıqlarından, əsasən, öz gödəkliyi və üstünün gözəl bəzəkləri ilə fərqlənirdi. Qeyd
etmək lazımdır ki, arxalıq, eləcə də başqa qadın üst geyimlərinin qolları altında çapıq
olardı. Bu çapıqlar qolun rahat hərəkət etməsi və isti havalarda tərləməməsi üçün idi.
Kübar qadınlar kürdü adlanan geyimi ipəkdən, kasıblar isə bezdən tikdirərdilər.
Fərqliliyi yaradan nüanslardan biri də yaş fərqlərinə görə köynəklərin rənglərinin
müxtəlif olması idi. Belə ki, qızlar və gəlinlər sarı və qırmızı güllü parçadan, yaşlı və
qoca qadınlar isə ağ və ya qara rəngdə köynək geyərdilər. Bu dövrdə qadınların
ənənəvi geyimləri arasında bir neçə çox uzun və enli ətəyin üst-üstə geyilməsi idi. Və
yaxud ucqar kənd yerlərində enli darbalaq şalvarın üzərindən üst-üstə geyilən üst
geyimini göstərmək olar.
Qeyd edilən xüsusiyyətləri bəzi Qacarlar dövrünə aid qadın geyimlərində də
görmək mümkündür.
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Qacar geyimləri arasında qadınların standart geyimləri təbəqələr üzrə özünü
göstərir. Burada çadraların forması eyni olsa da, onların parçalarının fərqli həlli
standartlıqdan çıxaraq meydana gəlir. Fotoların birində çoxsaylı qadınların birgə
olduğu şəkildə onların zolaqlı, yarpaq elementli, nöqtəli və yaxud ümumiyyətlə, zəngin
bəzək elementli olan parçalardan hazırlanmış çadraları özünün klassik formasını
təqdim edir. Burada ətəklər digərlərinə görə çox da qısa olmadan, lakin klassik olaraq
ağ corablarla özünü bir daha göstərir.
XIX əsr Qacar dövrü qadın geyim dəsti estetik quruluş və tikiş texnikasına
görə özündən əvvəlki tarixi dövrlərdə formalaşmış geyim tiplərindəki ənənələri davam
etdirməklə bərabər, yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq, müəyyən dəyişikliklərə
məruz qaldı. Bunu xüsusi peşə sahiblərinin və kübar cəmiyyət nümayəndələrinin
geyim formalarında daha aydın görmək olar. Belə nümunələrdən biri XIX əsrin
sonlarına aid olan fotodur. Qadının başındakı araqçın örpəyin altından geyilərək xüsusi
muncuqlarla bəzədilirdi. Ümumiyyətlə, baş geyimləri arasında yayılmış araqçınlar
XVI-XVII əsrdəki araqçınlardan daha fərqli idi. Fərq onda idi ki, əvvəlki araqçınların
arxa hissəsindəki hörük yığmaq üçün torba bunlarda yox idi. Lakin üzərindəki naxışlar,
ornamentlər daha şux və sıx idi. Bu dövrdə qızıl və gümüş saplarla naxışlanmış
güləbətin tikməli araqçınlar xüsusilə geniş yayılmışdı. Onun üzərindən gələn örpək isə
daha sadə forması ilə başın orta hissəsindən aşağıya qədər arxa tərəfdən davam edirdi.
Arxalığın forması da bir qədər qısa biçimdə qadın baftanın zəngin bəzəkli əsaslarında
həyata keçirilmişdir. Bütün Şərq qadınları kimi zinət əşyalarına maraqlı olan İran
qadını kimi nümunədə istifadə edilmiş enli boyunbağı və digər bəzək aksessuarlarından
geniş şəkildə istifadə edilmişdir (1, 5).
Dağlıq zonalarla baş örtüklərində olan qadın baş geyimləri arasında bir qədər
əmmaməni xatırladan baş örtüyünü də qeyd etmək olar. Həmin əmmaməni geymək
üçün qadınlar kişilər kimi başlarına hündür araqçını xatırladan və daha sərt bərk
parçadan hazırlanmış papaq qoyduqdan sonra onun ətrafına parça dolayırdılar.
Kişilərin əmmamələrindən fərqli cəhətlərdən biri də o idi ki, qadınlar əmmamənin
ucunu çənələrin altından gətirib yaşmaq kimi istifadə edirdilər. Onların ətəkləri düz
formada qarşıdan bağlanan xalatı xatırladaraq dizdən çox aşağıya qədər gəlir, altdan isə
enli darbalaq şalvar geyilirdi.
Qacar dövrü geyim ənənəsi haqqında məlumatlar zamanın dekorativ-tətbiqi və
təsviri sənət nümunələrində də böyük informasiyalar verməkdədir. Belə əsərlərdə istər
libaslar biçim forması, istər onların bəzək elementləri, istərsə də aksessuarlar məxsusi
təbəqə və xarakterik tiplər üzrə bölünsə də onları səciyyələndirən ümumi
xüsusiyyətlərin var olduğundan da xəbər verir. Belə əsərlərdən olan qılınc bəzəyinin
üzərində verilmiş qadın portretində rəssam İran xanımına o qədər də xas olmayan
açıqlığı estetik formalarla həll etməyi bacarmışdır. Qadın əynində qırmızı yaxalığının
boynu ağ qırçınlarla bəzədilmiş libasda təsvir edilmişdir ki, bu da qərblə qarışan
mədəniyyəti əsaslarını özündə əks etdirir. Hətta sırğaların bir qədər müasir forması da
eyni fikirləri təsdiqləyən nüans kimi diqqəti cəlb edir.
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Zinət əşyalarından boğazaltı bəzəyin medalyonunda istifadə edilmiş qadın
portreti də oxşar xarakterik əhəmiyyət daşıyır. Aşağısı sallama mirvarilərlə bəzədilmiş
medalyonun daxilində verilmiş portret mavi üst-üstə keçirilmiş yaxa hissənin
kənarlarının qırmızı haşiyəsi ilə böyük zövqün göstəricisi kimi çıxış etməkdədir.
Verilmiş obrazın da boynunda sadə ağ mirvarilər təsvir edilmişdir. Eyni bəzək
aksessuarına biləkliklərdə də rast gəlinir. Bu cür mirvarilərin sadə taxım kimi ifadəsi
demək olar ki, Şərqin dəbdəbəli zinət əşyalarının əksinə olaraq daha sadə formada
olması ilə tamaşaçısının düşündürür. Eyni zamanda kəsilmiş qısa saçlar, alına tökülmüş
tellər də bunu sübut edir. Çünki Şərq qadınlarının portretlərində adət edilmiş saç
forması adətən uzun qara, qalın saçlar hörüklər olur (2, 145).
XIX əsrin II yarısına aid edilən İsfahanda çəkilmiş portretdə qadınların geyim
tərzi başdan aşağıyadək özü haqqında məlumat verir. Burada cəmiyyətin zəngin
təbəqəsini təmsil edən qadın obrazları yer almışdır. Birinci portretdə hündür həm
papaq, həm də tac detallarından alınmış detallarla yaradılmış baş geyim dəstinin rəngli
və bahalı daş-qaşlarla bəzədilməsi diqqəti özünə cəlb edir. Onun əynindəki libas
qırmızı məxmər parçanın kənarları qızılı saplı işləmələri ilə zövq oxşayır. Bədənə kip
oturmuş gödəkçənin üzərində də muncuqlar və qızılı saplarla işləmələr verilməklə
onun sadə forması zənginləşdirilmişdir.
İkinci qadın portretində isə obrazın baş geyimində sadə mirvarilərdən istifadə
edilmişdir. Geyim tərzi isə qara məxmərin üzərində daş-qaş və saplarla olan
işləmələrin yaratdığı estetiklik maraq Qacar geyim üslubunun klassik ənənəsini əks
etdirir. Qeyd edildiyi kimi Qacar dövrü qadın geyimlərində bəzən rast gəlinən açıqlıq
özünün rəngkarlıq nümunələrində daha aydın ifadəsini verməkdədir. Bunlardan XIX
əsrin I rübündə rəssam Məhəmməd Sadeq tərəfindən həyata keçirilmiş əsərdə məyus
halda uzanmış qadının görünüşü xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir. Onun rəngli enli
şalvarı pambıq parçadandır. Üstdən geydiyi qabağı açıq arxalıq isə məxmər parçanın
üzərində xırda çiçək naxışları ilə həyata keçirilmişdir. Uzun qolları arxaya qatlanmış
hissəsi isə çiçəklərin rənginə uyğun düz parçadandır. Qadının köynəyi olduqca incə tül
parçadan olduğu üçün bədən çılpaqlığı özünü aydın şəkildə ifadə edir. Baş geyimində
kəllənin yuxarısından qoyulmuş dairəvi formalı detalın üzəri rəngli tikmələrlə
bəzədilmişdir. Yan hissədə dairəvi digər bəzəkli detal ona xüsusi mirvarilər
bərkidilərək arxaya salınmış qırmızı örpəklə bərabər bütün libasa olan marağı artırır.
XIX əsrin ilk illərində yaradılmış digər bir əsərdə isə saray hərəminin qadınları qara
enli məxmər şalvarda, tül köynəkdə təsvir edilmişdilər. Onların bədən rəngində olan tül
köynəklərində naxışlar sadəcə aşağı qism və qollarda özünü göstərir. Baş bəzəyinə
gəldikdə isə burada da qeyri-ənənəvilik özünü göstərir. Yan hissəyə xüsusi saç sancağı
ilə bərkidilmiş baş bəzək elementinin üzəri göy, qırmızı saplarla işlənmişidir. Mərkəzi
hissədə isə mirvari və digər muncuqlardan istifadə edilmişdir.
Hərəmlərdən birinin əksinə həsr edilmiş portretdə XX əsrin I yarısına aid
məxsusi geyim və bəzək formaları özünü estetikliyi ilə diqqət çəkir. Məxmərdən olan
ətəyin üzərində halqalar və onlarında daxilində gül təsvirinin real formaları
yerləşdirilmişdir. Güllərin tünd qırmızı çalarları yuxarı qismin parçasının əsasında
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istifadə edilmişdir. Yaxa hissənin qolları dar gələrək dirsəkdən boğulmuş və enli trapes
şəklində həll edilmişdir ki, bu qisimdə ağ mirvari muncuqlar və qızılı saplar geyimin
zəngin formasını təqdim edir (3, 6). Qol qisimdə daha alt hissədən çıxan üzəri kiçik
nöqtəli tül parça bu estetikliyi daha da artırmışdır. Açıq yaxanın hər iki tərəfində
güllərdən hazırlanmış bəzək detalları bərkidilmişdir. Bütün bunlar başın sadə
mirvaridən hazırlanmış bəzəyi ilə bayağılıq yaratmadan gözəlliyin tərənnümünə həsr
edilmişdir. XIX əsrin I rübündə İsmayıl Cəlair tərəfindən yaradılmış əsərdə qadınların
bərabər təsvirləri verilmişdir. Burada onların geyim formaları səciyyəvi və
özünəməxsusluqları ilə diqqət çəkir. Mərkəzdə olan qadın əynində arxalıq beldən
daralaraq aşağıya doğru enliləşməyə başlayır. Ətəyin iki dəfə üst-üstə gələn hissəsinin
eyni ölçü və formada olması üst geyimlə birlikdə kostyum şəklində ifadə edilir. Burada
baş hissədə tac və ipək örpəklərdən eyni zamanda istifadə edilmişdir. Ətəklər çox da
uzun olmadan dizdən topuğa qədər olan hissədə qərar alaraq özünü göstərir. Qırmızı
kürk formalı olan qadın geyimlərinə də rast gəlinir ki, onların formaları Qərb
qadınlarının qış geyim xüsusiyyətlərini özündə daşımaqdadır.
Şərq üslubunda həll edilmiş geyim nümunələrindəki bəzək elementi qadın
libaslarının bəzək detallarında çox zaman kişi geyimlərində istifadə edilən eyni bəzək
ilə xüsusiyyətlər diqqət çəksə də geyimin zərifliyi, qadının olması onun estetikliyini
təsdiqləyir (4, 15). Dönəmin qaranlıq tarixinin əksinə olaraq, saray sənəti ehtişamlı və
orijinal idi. Təbii ki, bu həyata keçirilmiş incəsənətin bütün sahələrə aid əsərlərdə
özünü daha aydın şəkildə ifadə edir. 1845-ci ildə yaradılmış “Sifətindən duvağı açan
hərəm” əsərində verilmiş qadının geyim tərzi bir qədər Avropa geyim mədəniyyət
xüsusiyyətlərinə yaxınlığı ilə nəzəri cəlb edir. Burda parçanın bəzək elementlərində də
sırf milli xüsusiyyətlərin mövcud olduğunu qeyd etməyə böyük əsasların olmasına
baxmayaraq onun böyük zövqlə həyata keçirildiyini deyə bilərik. Alt ətəyin üzərində
yenə də real çiçək formaları qızılı yerlik üzərində ağ, mavi, göy kimi rənglərlə ifadə
edilmişdir. Aşağı hissədən yanlara açılmış iri yaşıl otların üzərindən verilmiş bitki
motivləri həm zərifliyi, həm də təsvirin real forması ilə diqqət çəkir. Üzərindən
geyilmiş iri göy çadra baş hissədən aşağıya doğru davam etdirilmişdir. Onun tünd
yerliyi üzərində verilmiş qızılı-gümüşü saplarla olan işləmələr yarım üfüqi istiqamətdə
zolaqların aralıqlarında olduqca xırda yarpaq elementləri ilə öz ifadəsini tapır. Bir neçə
sıx şəkildə verilmiş zolaqlar digərinə keçid alarkən geniş məsafələr buraxılaraq həll
edilməsi ilə özünü estetikliyini daha qabarıq şəkildə üzə çıxardır (5).
XIX əsrin 70-ci illərinə aid iki fərqli əsərdə qadının geyim tərzi bu dövrdə olan
Azərbaycan qadın geyim tərzini xatırladır. Şərq üslubunda həll edilmiş hər iki əsərdə
libasın üst geyimində buta ornamentinin özünəməxsusluğu nəbati ornamentlərlə
bəzədilməklə özünü göstərir. Birinci əsərdə qəhvəyi yerliyin üzərindəki butalar tərz və
düz istiqamətdə olaraq simmetriyanın pozulması ilə öz pərakəndə atışlarında da olsa
ornamentasiyanın zərif həlli ilə parçanın estetikliyini üzə çıxardır. Beldən darlaşan
kürkün qolları dirsəyə qədər olaraq bir qədər sadə formasını ifadə etsə də onun bəzək
elementləri geyimin zəngin görünməsinə imkan yaratmışdır. Eyni fikirləri digər
nümunəyə də aid etmək olar. Lakin burada butaların daha iri şəkildə verilməsi, onların
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kənarlarında nöqtəli ifadələrdən istifadə, eləcə də aralıqlarda verilmiş parçanın öz
çalarlının bir qədər tünd tonunda olan bitki ornamentləri daha zəngin şəkildə üzə çıxır.
Ümumiyyətlə, bir çox Şərq ölkələrində olduğu kimi Qacarlar dövründə İranda
da toxuculuq sənəti xüsusilə inkişaf etmişdir. Bunun əsas səbəbi ticarətin inkişafı ilə
əlaqədardır ki, bu tarixi inkişafın geyimə olan təsirini bir daha sübut edir. Müxtəlif
şəhərlərdə hazırlanan yun, ipək, pambıq bu dövrdə ənənəvi istehsal edilən libaslar
idilər. Geyim mədəniyyəti insan və cəmiyyət xarakterinin xarici təzahürüdür.
Ümumiyyətlə mədəniyyətin formalaşmasında olduğu kimi, geyim mədəniyyətində
xüsusi amillər bir-biri ilə sıx bağlıdır. Bura ümumi dünyagörüşü amili ilə yanaşı, adətənənə, mühit, dini dünyagörüşü, fikirlər, iqtisadi amil və digərləri daxildir.
Geyim mədəniyyətinin formalaşmasında insanların müxtəlif zamanlar üzrə
formalaşan dini təsəvvürləri, adət-ənənələri, ictimai-siyasi mühiti öz rolunu oynamış və
maddi mədəniyyətə təsirini göstərmişdir.
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Художественные особенности женского костюма
Каджарского периода
Резюме
В статье рассматриваются художественные особенности женского
костюма периода правления Каджаров. Автор в первую очередь касается
формирования культуры одежды и отмечает, что на формирование этой
культуры большое влияние оказали религиозные идеи, традиции, общественнополитическая среда. Культура одежды Каджарского периода, особенно женская
одежда, всегда отличалась своей оригинальностью. Женский костюм этого
периода изучается на основе древних фотографий и портретов. Одежда отражала
финансовое положение женщин, положение в обществе и различалась по
отдельным критериям. Женская одежда периода правления Каджаров была также
проанализирована на предмет ее украшений. В этот период среди орнаментов на
женских одеждах выделяется бута.
Ключевые слова: Каджар, костюм, женщина, стиль, форма,
художественное выражение, орнамент.
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Artistic features of the female clothing relating to the period of Qajars
Summary
In the article the artistic features of the female clothing relating to the period of
the Qajars are investigated. The author mentions the issue of the formation of clothing
culture firstly and notes that the religious imagination, traditions, socio-political
environment have a great influence on the formation of this culture. The clothing
culture, especially female clothing of the Qajars’ period has always been distinguished
by its originality. The female clothing of this period has been studied on the basis of
the ancient photos and portraits. The female outdoor clothes such as a cloak, a coat, the
headdress, especially the veil are analyzed specifically. It is noted that the material
situation of women in clothing, their position in society, etc. were differed according to
the criteria. The female clothing of the period Qajars is also analyzed according to their
ornaments. In the female clothing of that period one can see that the pattern “almondshaped” (on fabrics) is differed from other ornaments due to the frequency of
processing.
Key words: Qajar, clothing, woman, style, form, the artistic expression,
ornament
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Keramikada istifadə olunan şirə emalı və şirələr
Xülasə: Məqalədə incəsənətdə, xüsusilə keramikada istifadə olunan şirələr və
ümumiyyətlə, emallama prosesi tədqiq olunmuşdur. Müəllif əvvəlcə şirə və emal
anlayışlarını izah edərək bu anlayışlar arasındakı fərqə toxunur. Emallama prosesinin
estetik funksiyasını qeyd edən müəllif daha sonra emal və ya şirənin yaranma, istehsal
olunma tarixinə nəzər yetirir. Məqalədə daha sonra emallama prosesi bütün
nüanslarına, xırda detallarına qədər təhlil edilir. Arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar
olunan şirəli saxsı qablar, keramik məmulatlar da tədqiqatın obyektinə çevrilir.
Nəhayət, məqalədə keramik məmulatların bişirilmə texnologiyası da tədqiq edilmişdir.
Açar sözlər: Keramika, şirə, emallama, qədim, texnologiya, dekor.
Şirə və emal anlayışları arasında kəskin fərq qoymaq çətindir. Şirə və emal
şüşədir. Onlardan sonuncusu qeyri- şəffafdır. Emal daha yapışqandır və tərkibində olan
boyanı az əridir. Şirələmə və ya emallama məmulata gözəllik verməklə bərabər daha
gigiyenikdir. Su buraxmır və şirəaltı bəzəyi qoruyub saxlayır.
Ən erkən şirə və emalının istifadə olunmasına dair dəlillərə qədim Misirdə rast
gəlinir. Şirələr - Keramik məmulatların səthində şüşəyə bənzər örtük əmələ gətirir.
Qədim Misirdə memarlar fasad keramikasına nadir halda müraciət etsələr də, Babil və
Aşşur memarlığını onsuz təsəvvür etmək olmaz. Çini üzərində boyama üçün boyaların
resepturası və çini şirəsinin kəşfini Çin ustalarının böyük uğurlarından biri kimi hesab
etmək olar. Keramikanın hazırlanmasında əsas əməliyyatlardan biri şirə çəkilməsidir.
Şirə alman sözü olub, Glasur, Glas sözündən – şüşə deməkdir. Şirə şüşə kütlə olub,
onun tərkibinə 70% SiO₂, 17% Al₂O₃, qalan faizə isə qələvi oksidləri və metal oksidləri
daxildir. Bişmə zamanı şirə əriyir və nazik qat (0, 1- 0, 3 mm şəklində məmulatın
üzərində möhkəm parıldayan şüşə şəkilli təbəqə əmələ gətirir.
Şirə təkcə məmulatın xarici görünüşünü yaxşılaşdırmır, həm də məmulatı
nəmlikdən, çirklənmədən, tozdan və turşuların təsirindən qoruyaraq suya davamlı edir
və dekorativ xüsusiyyətlərini artırır. Məmulatın üzərindəki çatları və digər səthi
zədələri aradan qaldırmaqla onun üzərinə çəkilən şirə məmulatın mexaniki
möhkəmliyini də yüksəldir. Şirə qatı əşya üzərinə bişmə üsulu ilə bərkidilir.
Bişmə dərəcəsinə görə şirələr odadavamlı (1100-1350⁰ C) və tez əriyən (9001100⁰ C) olur şirənin əriməsi tərkibinə daxil olan materiallardan və onların
xarakterindən asılıdır.
Şirələr təyinatına görə bu cür fərqlənir:
Çini (1132-1420⁰ C)
Yarı çini (1250- 1280⁰ C)
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Saxsı (1100-1180⁰ C)
Mayolika (940-1040⁰ C)
Keramika üzərinə həmçinin qeyri- şəffaf, ağ və rəngli şirələr vurulur. Bunlar
emal adlanır.
XIV-XV əsrlərdə şirəli çini məmulatlarını kobalt- mavi boya ilə bəzəyirdilər.
XV əsrin ikinci yarısından çoxrəngli, XVII –XVIII ərlərdən isə şirəüstü rənglər və
tezəriyən şirələr (emallar) geniş yayılmağa başladı. Azərbaycanda şirə adı ilə məşhur
olan bu maye öz şəffaflığı və davamlılığı ilə geniş şöhrət tapmışdır.
Orta əsrlərdə Ərəb xilafətində, Orta Asiya, İranda və Azərbaycanda keramika
sənəti əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdir. Bu yerlərdə yüksək səviyyəli müxtəlif
keramik məmulatlar: (vaza, sürahi, qab və s. ), eləcə də rəngarəng şirələr və lüstrlərlə
hazırlanırdı. Azərbaycan keramika sənətinin ilk orta əsrlərdəki ən böyük
müvəffəqiyyəti onların şirə mayesi ilə örtülüb bəzədilməsidir. Keramik nümunələrin
bəzədilməsi üçün saxsı qablara şirə vurmaq üçün əvvəlcə anqobdan (astardan), sonralar
isə qurğuşun oksidindən istifadə edilirdi. Bu üsulun sayəsində keramik məmulatlar
həm daha davamlı, həm də parlaq olurdu. Məişətdə istifadə olunan qablar istər daxili,
istərsə də xarici tərəfdən şirələnirdi. Digər keramik məmulatlar isə əsasən çöl tərədən
şirələnirdi.
“Bəhs edilən tarixi mərhələnin mühüm xüsusiyyətlərindən biri budur ki, yalnız
şəffaf şir (şirə) altında olan anqob naxışlı deyil, marqans naxışlı qablardan da geniş
istifadə edilmişdir. X-XI əsrlər ərzində monoxrom şirli qablara yaşıl, marqans və
firuzəyi rəngli şirələr çəkilmişdir. Yaşıl şirlərin bəziləri parlaq, digərləri isə tutqun
rənglidir. Bu da qablara anqobun çəkilib-çəkilməməsindən asılıdır. Qeyd edilən dövrə
aid saxsı məmulatlar içərisində az miqdara polixrom qablar da vardır. Bu cür qablar
qurudulduqdan sonra kürədə azacıq bişirilir, sonra üzərinə marqans, dəmir, mis, qalay
oksidləri çəkilirdi. Metal oksidlərinin köməyi ilə qablar üzərində müxtəlif bəzəklər
çəkilirdi. ”
İlkin orta əsrlərə aid olan şirli saxsı məmulatlar içərisindən halqavari oturacağı
və alçaq dabana malik olan kasalar və boşqab tipli keramik nümunələr xüsusilə
fərqlənir. X-XII əsrlərdə ölkəmizin bir sıra bölgələrində şirli qab istehsalı daha sürətli
inkişaf etmişdir. Xırda yaxud orta həcmli məmulatlarla yanaşı iri küplərin də müəyyən
qismi şirə təbəqəsi ilə örtülürdü. İri həcmli saxsı məmulatları bəzi hallarda bütövlükdə
deyil, müəyyən hissələrə tətbiq edilməklə şirlənirdi. Növbəti mərhələlərdə isə qabların
marqans şirə çəkilməklə yanaşı naxışlanması texnikası da geniş yayılmışdır. Şirə
mayesinin yurdumuzda I-III əsrlərdən məlum olmasına baxmayaraq, əsas istifadəsinə
IX-XI əsrlərdən başlanır.
VI-XVII əsrlərdə Azərbaycanda tikinti keramikası da yüksək inkişaf etmişdi.
Bu dövrdə ayrı-ayrı şəhərlərdə sarayların, karvansaraların, hamamların tikintisi zamanı
şirli üzlük materialdan və keramik mozaikadan geniş istifadə edilirdi. Övliya Çələbinin
məlumatına görə Təbrizdəki hamamların əksəriyyəti Füzulinin əsərlərindən götürülmüş
süjetli keramika məmulatları ilə bəzədilmişdi.
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Bu dövr bədii keramika nümunələrində işləmə texnikası bəzək xüsusiyyətlərini
Qəbələ, Bakı, Mingəçevirdən tapılmış və hazırda Azərbaycan Tarix Muzeyində
saxlanılan keramika nümunələri çox gözəl şərh edilir.
Şirələr şəffaf, qeyri- şəffaf , parıltılı və parıltısız olurlar. Şirələrin əsasını kvars,
çöl şpatı, kaolin təşkil edir.
O cümlədən şirələrin tərkibinə metalların oksidləri də əlavə olunur. Şirələr oda
davamlı və tez əriyən olurlar. Oda davamlı şirələr çini, şamot və bərk saxsı istehsalında
(bişmə dərəcəsi 1125-1360⁰ C), tez əriyən şirələr isə mayolika məmulatlarında istifadə
olunur (ərimə dərəcəsi 900-1100 ⁰ C). Mayolika məmulatlarının bəzədilməsi üçün çox
vaxt rəngli şirələrdən istifadə edilir. Şəffaf şirənin tərkibinə rəngverici komponent kimi
mis, xrom, nikel, manqan. Kobalt, dəmiroksidi və digər maddələr əlavə olunur:
Mis oksidi (CuO) – yaşıl və mavi- yaşıl rəng üçün istifadə olunur. Suda həll
olunmur. Toz halında olur və qara rəngdədir. Tez ərimə xüsusiyyətinə görə qurğuşun
oksidinə yaxındır. Mis oksidi mis hissəciklərinin qızdırılması ilə hazırlanır.
Xrom oksidi (Cr₂O₃) – yaşıl boyaq maddəsi. Gecəriyən kristallik ovuntu
formasında yaşıl maddə. TəbiətdəCr₂O₃ mineral formasında rast gəlinir : FeO· Cr₂O₃
Nikel oksidi (NiO) – sarımtıl yaşıl rəngdə ovuntu. Suda həll olunmur. Qəhvəyi
rəngin istehsalında istifadə olunur.
Manqan oksidi (MnO) -Qara rəngdə ovuntu. Şirəyə qəhvəyi, bənövşəyi və
çəhrayı rəng verir.
Kobalt oksidi (CoO) – müxtəlif çalarlarda mavi rəng verir. Hidroxlor və azot
turşusunda həll olunur. Qara rəngdə ovuntudur.
Dəmir oksidi (Fe₂O₃) – şirəyə sarıdan qəhvəyiyə qədər rəng verir. Qırmızı
rəngdə ovuntudur. Suda həll olunmur.
Şirli keramika məmulatının texnoloji və bədii cəhətdən formalaşıb inkişaf etdiyi
dövrə qədər orta əsr əhalisinin məişətində şirsiz saxsı məmulatının xüsusi rolu
olmuşdur.
Ucuz materialı və çox da mürəkkəb olmayan texnoloji prosesinə görə VIII-X
əsrlərdə şirsiz məişət keramikası şirli keramikaya nisbətən daha çox istehsal edilirdi.
Sənətkar ustalar tərəfindən əsasən dulus təkərində hazırlanan bu dövr şirsiz keramika
məmulatı başlıca olaraq məişət və təsərrüfatda istifadə edilirdi. Sadə formalı bu qabların
bəzəyində adi bəzək üsulları tətbiq edilir və onlar adi dekor motivləri ilə bəzənirdi.
Bakı, Beyləqan, Şabran, Şamaxı, Mingəçevir və digər orta əsr şəhərlərindən məlum
olan şirsiz keramika öz forma, bəzək üsulları və ümumi dekor quruluşunu uzun əsrlər
boyu saxlamış, demək olar ki, çox az dəyişilmişdir. Sırf məişət və təsərrüfatla bağlı
olduğundan onların materialı və bəzəyi çox vaxt səliqəsiz və kobud işlənmişdir.
Saxsı məmulatını müxtəlift əsirlərdən qorumaq və davamlı etmək üçün onun
üzərinə şir çəkilirdi. Qabın divarlarına möhkəm yapışan şüşəyə bənzər, parıldayan şir qatı
onun üzərindəki boyalı dekoru mühafizə edib saxlamaqda əvəzsiz əhəmiyyətə malikdi.
VIII-X əsr şirli məişət keramikasında qurğuşun tərkibli şəffaf şirdən istifadə edilirdi.
Onun tərkibinə metal oksidləri qatmaqla müxtəlif rənglər alınırdı. VIII-X əsr şirli
məişət keramikasında açıq-sarı (dəmir oksidi), açıq-yaşıl (mis oksidi, nadir hallarda
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zümrüdü - yaşıl) və bənövşəyi (marqans oksidi) rəngli şəffaf şirdən istifadə edilirdi.
Şəffaf şir altından görünən dekor şirin rəngindən asılı olaraq rəng kontrastlığı, ya da
rəng ahəngdarlığı ilə canlanırdı. Bu isə keramika məmulatının bəzək, kolorit
imkanlarını zənginləşdirirdi. [2. S. 29]
Şirli məişət keramikasının ilk nümunələri Qəbələ, Qədim Gəncə, Beyləqan, Şabran,
Mingəçevir, Şamaxı qazıntılarından məlumdur. İstər hazırlanması, istərsə də forma və
bədii xüsusiyyətlərinə görə onların çox oxşar olmasına baxmayaraq, ayrı-ayrı
şəhərlərin bəzək üsulları, rəng qamması, dekorunun üslub xüsusiyyətlərilə fərqlənən
keramikası yaranırdı. VIII-X əsrlərdə bədii cəhətdən yenicə formalaşan şirli saxsı
məmulatın texnoloji üsulları Yaxın Şərqin bədii keramikası ilə sıx əlaqədə və xronoloji
cəhətdən eyni vaxtda inkişaf edirdi. Yerli keramika məmulatının dekorunda Yaxın
Şərqdə məlum olan bütün texnoloji üsullar öz əksini tapmışdı. Qab üzərində
anqoblarəsm, anqobla və rəngli boyalarla birgə rəsm, anqoblaşmış yerlik üzərində
rəngli boyalarl arəsm və cızma dekorla işləmə üsulu geniş inkişaf tapmışdı. Lakin
Azərbaycan şirli keramikasının ilk orta əsr nümunələri tamamilə özünəməxsus
xüsusiyyətlərə malik olub, Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərqin eyni dövrk eramika
məmulatından tamamilə fərqli, original dekor üslublu sənət nümunələri kimi fərqlənir.
Akademik, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru Rasim Əfəndiyev qeyd edir ki,
“Bu növ keramika məmulatı Azərbaycanın digər şəhərlərindən və eləcədə Cənubi
Qafqazdan məlum deyil. Həndəsi üslublu dekoru və qırmızı qan boyası Orta Asiyanın
uzaq Əfrasiyab və Xarəzm keramikasının eyni dekorlu növlərini xatırladırsa da, bu
fraqmentlər yerli keramika istehsalı ilə əlaqədardır. Bənövşəyi rəngli dekorun ağan
qobla birgə işlənməsinə anqoblanmış keramika nümunələrində çox rast gəlinir”. [1. S.
31]. Anqob yerlik üzərində boyalarla rəsm edilmiş keramika məmulatı içərisində
Beyləqan keramikası xüsusi yer tutur. Onların özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.
Beyləqan keramikasının dekorunda işlədilmiş yeni və keyfiyyətli anqob rənglər və
çəhrayı anqob yerlik tamamilə fərqli kolorit və dekor üslubu yaratmışdır. Açıq-yaşıl,
sarı və bənövşəyi rənglərin birgə tətbiqi çox şux və saf rəng koloriti yaranmasına səbəb
olmuşdur. Üslubu etibarilə Bakıdan tapılmış keramika növünə oxşar nümunələr belə
yerli xüsusiyyətləri ilə fərqlənir.
Keramika istehsalında istifadə olunan xammalın əsasını gil, kvars qumu, çöl şpatı
və s. ibarətdir. Ü. V. Nemətova, G. Z. Əsədova, R. M. Hacımuradovanın axtarışları
nəticəsində ölkədə keramika istehsal etmək üçün xammal ehtiyatının olduğunu
bildirmişdilər. Keramik məmulatların bişirilməsi üçün kameralı və fasiləsiz işləyən
sobalardan istifadə olunur. Kameralı sobalar kimi tanınan vaxtaşırı sobaların iş
rejiminə: məmulatların yüklənməsi, bişirilməsi və boşaldılması daxil olmaqla bu proses
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vaxtaşırı təkrarlanır. Bu sobalarda bişmə müddəti materialın növündən, sobanın
həcmindən, yanacağın növündən, sobanın konstruksiyasından, məmulatların
yığılmasından və digər amillərdən asılıdır və bu proses bir neçə gün davam edə bilər.
Ədəbiyyat:
1. Əfəndi R. Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənətləri (orta əsrlər). Bakı, 1976.
2. Əfəndi R. Azərbaycan incəsənəti. Bakı: Çaşıoğlu. 2001, s. 312.
3. Göyüşov R. B. Qəbələ şəhəri gil qabların hazırlanması üsulları // “Azərb.
SSR EA xəbərləri” (ictimai elmlər seriyası). 1965, № l.
4. Vahidov R. M. Mingəçevirin orta əsr yaşayış yerləri // Azərb. SSR EA TİƏ,
XI c, Bakı, 1957.
5. Рзаев Н. И. Художественная керамика Кавказской Албании (IV в. до н. э.
– I в. н. э. ). Баку: изд-во Академии Наук Азерб. ССР, 1964, 140 с. с илл.
Обработка эмали, используемой в керамике
Резюме
В статье рассматривается эмаль, используемая в искусстве, особенно в
керамике, и процесс обработки в целом. Сначала автор объясняет концепции
эмали и обработки и затрагивает различия между этими понятиями. Отмечая
эстетическую функцию обработки, автор затем рассматривает историю
обработки или производства эмали. Автор анализирует процесс обработки во
всех его нюансах, вплоть до мельчайших деталей. Эмалированная посуда и
керамика, найденная во время археологических раскопок, также являются
объектом исследований. Наконец, в статье также рассматриваются технологии
приготовления керамических изделий.
Ключевые слова: керамика, эмаль, обработка, антиквариат, технология,
декор.
Glaze processing and glazes used in ceramics
Summary
In the article the glazes used in art, especially in ceramics and in general the
process of processing is investigated. Firstly, the author pays attention to the
differences between these concepts by explaining the concepts of glaze and processing.
Mentioning the aesthetic function of the enameling process, the author notes the date of
creation, production of processing or glaze. Then in the article the process of
enamelingis analyzed in all its nuances till the small details. The glaze pottery vessels,
the ceramic products found during the archaeological excavationsare also the object of
the study. At last, the cooking technology of the ceramic products is also studied in the
article.
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XX əsrdə Türkiyə rəngkarlığının inkişaf meylləri
Xülasə: Məqalə XX əsr Türkiyə rəngkarlığının tədqiqinə həsr edilmişdir.
Müəllif əvvəlcə Türkiyə rəngkarlığının inkişaf tarixinə toxunmuşdur. Orta əsrlər
Türkiyə rəngkarlığının Səfəvi dövrü Azərbaycan və İran bədii məktəblərinin, XIX
əsrdən etibarən isə Avropa incəsənətinin təsiri altında formalaşdığını qeyd etmişdir.
Məqalədə Türkiyə rəngkarlığında olan inkişaf meylləri tezisləşdirilərək səkkiz bənddə
göstərilmişdir. Müəllifin fikrincə, həmin meyllər ənənəvilik, klassik irsə müraciət, 30cu illərin rəssamları, siyasi və ictimai hadisələrin incəsənətə yansıması,
ekspressionistlər, mücərrədçilər və s. cəhətləri ilə fərqlənir. Bütün bu məsələlər
məqalədə Özer Kabaş, Qayaxan Kəskinok, Mustafa Ayaz, Mahmut Öztürk, Zəki
Sərbəst və b. kimi türk rəssamlarının bədii yaradıcılığı əsasında öyrənilmişdir.
Açar sözlər: müasir, Türkiyə, rəngkarlıq, təsvir, qərb, obraz.
Türkiyə təsviri sənəti çox müxtəlif və rəngarəngdir. Türkiyəli rəssamların
yaratdığı əsərlər bir çox beynəlxalq sərgilərdə və qalereyalarda nümayiş etdirilərək
tamaşaçı marağına səbəb olmuş və olmaqda da davam edir.
Türk rəngkarlığı əsasən Səfəvi dövrü Azərbaycan və İran bədii məktəblərinin
güclü təsiri altında inkişaf edən miniatür sənəti ilə məşhurdur. XV və XVI əsrin
əvvəllərinə aid edilən illüstrativ əlyazmalar arasında II Bəyazid (1481-1512) üçün
hazırlanmış iki miniatür müəyyən maraq kəsb edir. İstanbul saray dairələrinin təsviri
sənətə olan marağını İtaliya rəssamı Centile Bellininin 1480-ci ildə soltan sarayına
dəvəti sübut edir. Əski Türkiyə rəngkarlığının banisi Sinan bəy hesab olunur. Onun
yaratdığı II Mahmudun portreti realist Avropa incəsənəti təsiri altında yaradılıb.
Avropa təsiri altında yaranmış ilk əsərlər XIX əsrdə İstanbulda təzə açılmış
hərbi-mühəndis və hərbi məktəblərdə ərsəyə gəlmişdir. Burada tələbələr əvvəlcə
kartoqrafiya və rəsmxət öyrənirdilər. İllər ötdükcə isə onlara sərbəst mövzular
üzərində çalışma imkanı verilməyə başlandı. Daha sonra isə Qərb ölkələrdən dəvət
edilmiş rəssamlar rəsm dərsləri keçməyə başladılar. Rəngkarlıq 1827-ci ildə imperator
hərbi-dəniz mühəndis məktəbinin cədvəlinə (məktəbin özü 1795-ci ildə açıldı), eləcə
də 1834-cü ildə açılmış Hərbi Akademiyaya salındı (1, 67).
Bütün bunlarla yanaşı Türkiyəli tələbələrin rəssamlıq təhsili almaq məqsədilə
Qərbə, xüsusən də Fransaya göndərilmə ənənəsi başlandı.
XIX əsrdə reformist soltanlar ölkənin Qərb həyat tərzinə olan meylini müdafiə
etməyə başladılar. II Sultan Mahmudun əmri ilə bütün hökumət idarələrində onun
portreti asıldı, Soltan Əbdüləziz isə özü rəsmlə məşğul olurdu. Əsasən hərbçi olan türk
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rəssamlarının ilk əsərləri o dövrlərdən qalmadırlar. Rəng və konturları aydın
olmadığına görə, onları “XIX əsrin primitiv türk rəsmləri” adlandırırlar. Bu rəssamlar
öz əsərlərində İstanbulun və ya sarayın mənzərəsini canlandırmağa çalışırdılar, əsasən
də fotoqrafiyadan istifadə edirdilər. Bu rəssamların arasında Hüseyn Giritli, Hilmi
Qasımpaşalı, Süleyman Sami, Əhməd Bədri, Salihə Molla Akşi, paşa Osman Nuri,
Əhməd Şükür, Səlahəddin bəy, Şəfik bəy, Nəcib bəy, Münip bəy, Əhməd Ziya Şama,
İbrahim bəy, Mustafa bəy, Şövqi bəy və bir çox başqaların adını çəkmək olar.
1910-cu ildə İbrahim Çallı, Hikmət Onat, Namiq İsmayıl, Avni Lifij və
Feyxaman Duran Avropaya təhsil almaq üçün getmişlər. Kormonun emalatxanasında
təhsil aldıqdan sonra onlar türk rəngkarlığı üçün impressionizm və simvolizmi aşkar
etdilər. “1914-cü ilin nəsli” kimi tanınan rəssamlar, Gözəl sənətlər Akademiyasının
üzvləri olaraq, Respublika dövrünün nəslinə çevrildilər (2, 34).
Müasir dövrdə türk rəssamlığındakı meyllər çox və müxtəlifdir. İncəsənət
aləminin meydana gəlməyə başladığını göstərən ilk əlamətlər, xüsusi qalereyaların
dövrəyə girməsi, sənət təhsil müəssisələrinin genişləndirilməsi, xüsusi təşkilatların
dəstəkləyici fəaliyyətləri, sənətkarların artmasının müsbət istiqamətdən dəyərləndirilməsi yaranan əsərlərin çoxalmasına gətirib çıxarmışdır.
Türkiyədə 1950-ci illərdən sonra rəssamlıqda əks olunan meylləri bu cür
qruplara bölə bilərik:
- Ənənəvi və ya klassik – ənənəvi anlayışı burada əvvəlki dövrlərdə çalışan
ustadların açmış olduqları yolu davam etdirənlər və beləcə ənənəviliyi yeni axtarışlarla
zənginləşdirənlər mənasını daşıyır;
- 1930-cu illərin və onu izləyənlərin, rəngdən daha çox formaya üstünlük
verən və bunu zamanla daha da inkişaf etdirən rəssamlar;
- siyasi və ictimai həqiqətləri əks etdirən, sənət-cəmiyyət əlaqəsini bu
istiqamətdə canlı tutmağa çalışan rəssamlar;
- təbiət həqiqətlərindən qaynaqlanaraq, bu həqiqəti fantaziya qəliblərinə
salanlar, təsvirlə düşüncə arasında orqanik əlaqə axtaranlar;
- izahatçı rəssamlar və ya ekspressionistlər.
- mücərrədçilər.
- xəyalpərəst rəssamlar və əsərlərində xəyali elementlərinə yer verənlər .
- Rəngkarlıq, heykəl və keramika növləri arasında keçid axtaranlar, sənətdə
yeni texnologiyalardan istifadə edənlər, Qərbdəki ən yeni sənət axın və meyllərini
yaxından izləyənlər.
Meyllər isə, sənətkarlar arasında müxtəlif özünəməxsus tərzlər yaratmışdır:
Klassik anlayışdan, təbiət gerçəkliyinə söykənən meyllərə, tam mücərrəd çıxışlara
qədər dəyişik yönəlmə müasir dövrdə Türkiyə rəssamlığının dinamik quruluşunda əsas
faktor olmaqdadır. XX əsrin ortalarında Türkiyə rəngkarlığında maraqlı əsərləri ilə
inkişaf yolunu müəyyənləşdirən rəssamlardan biri də Özer Kabaşdır. Bir yandan
sənətkarların yaradıcılığı hər cür yeniliyi yaxalayaraq sınaqdan keçirən çalışdığı
günümüzdə, Özer Kabaşın daha ənənəvi deyə biləcəyimiz bir yolu və texnikası yağlı
boya rəsmlərində özünü büruzə verir. XX əsrin ilk otuz illiyində qərb rəssamlığına
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bütün ağırlığı ilə bağlı olan və uzun müddət sənətkarların yaradıcılığını
müəyyənləşdirən problemləri, Özer Kabaş üçün də böyük əhəmiyyət daşımaqdadır (3,
36). Onun ekspressionist estetik ilə yaxınlıq qurduğu düşünülsə də belə Ö. Kabaşın
əsərləri instinktivləri ilə yaradılmış bir ekspressionizmdən olduqca uzaqdır. Kontrollu
fırça vuruşları, kompozisiya və fiqurların forma bütünlüklərinin qorunmaması bu fikri
təsdiqləyir. Rəng qarşılıqlarının, açıq və tünd çalarların bir-birinə keçidi zamanı işıq
effektlərindən məharətli istifadə rəssamın əsərlərinə xüsusi canlılıq və ifadəlilik bəxş
edir.
Düşüncə və duyğularını əsərlərində canlandırmağa çalışan rəssamın tablolarında dinamizmdən çox, sakit atmosfer hökm sürməkdədir. Əsərlərində tamaşaçılara öz
yaşantılarını anlatmağa çalışan Ö. Kabaş əsərlərini universal ölçülərlə qavranmanın
yollarını araşdırır.
Belə əsərlərindən olan “Son adalı” tablosu özünün fəlsəfi təsir gücü ilə diqqəti
cəlb edir. Buludların üzərində can verən son adalının ətrafında dolaşan qeyri-real
məxluqların sakit rəftarı dünyanın qarışıq hadisələrinə olan münasibətin izahı kimi
dəyərləndirilə bilər. Burada rəssam çəhrayı, mavi, qəhvəyi rəngin incə axarlı keçidi ilə
əsərinə mənalılıq, ifadəlilik bəxş etmişdir.
Əsərləri ilə öz daxili düşüncə və həyəcanlarını tamaşaçılarına diktə etməyə
çalışan digər sənətkarlardan biri də Qayaxan Kəskinokdur. Onun nağıl motivləri ilə
zənginləşdirdiyi əsərlərində anatomik dəyərlərlə bütünləşən bir hərəkət potensialını
diqqətlə incələyib uyğun sahəyə yerləşdirmək məqsədi diqqət çəkir. “Tanrılar və
qadınlar” (ll. I. 16. ) əsərində canlandırdığı səhnədə digər əsərlərində olduğu kimi
tabloya işıq saçan ləkələr onun dinamizminə bir rəng qatır. Rəssam burada real
səhnənin deyil fəlsəfi düşünə tərzinin təqdim etdiyi həyat həqiqətlərini canlandırmağa
çalışmışdır. Öküz başlarının üzərindən hərəkət edən çılpaq qadın təsvirlərinin canlı
ifadəsini rəssam rənglərin köməyi ilə dinamik şəkildə canlandırmağı bacarmışdır.
Tabloda əsasən mavi və göy rəngin müxtəlif çalarlarından istifadə edilsə də
obrazların üzərində və bəzi hissələrdə verilmiş narıncı rənglərlə əsərdəki dinamizmi
qaranlıq kölgələrlə deyil, qaranlıqdan çıxan aydınlıqla canlandırmağı bacarmışdır (4,
18). Burada rəssam Avropa mədəniyyətinin, müasirliyinin gətirdiyi bəzi mühitə xas
olmayan uyğunsuzluğu xüsusi təsvir vasitələrilə vermişdir.
Tam simvollarla müəyyənləşdirilmiş təsvir məkan mücərrədliyinin öz səthinə
alışıq olduğunu təsdiqləyir. Acılar zəncirindən bolalmış boğa kəlməsi ilə rəssam sanki
sloqan kimi əsərinin məna-məzmununa aydınlıq gətirməyə çalışmışdır.
XX əsrdə Türkiyədə fəaliyyət göstərən rəssamlardan əsərlərində daha çox
rənglərin tünd və açıq tonlarının qarşılaşdırılması ilə daxili hisslərini obrazın
vasitəsilə təsvir edilməsi, əsərlərində sevginin, yaşama sevincinin və xoşbəxt
gələcəyə ümidin rənglərin dəyəri ilə büruzə verilməsi, eyni zamanda onları narahat
edən, dərindən sarsıdan dolu bir təəssürat yaşadıqları və bunu da məharətlə kətan
üzərində köçürdükləri duyulur. Belə rəssamlardan Mustafa Ayaz, Mahmut Öztürk,
Zəki Sərbəst, Zeliha Akcaoğlu, Utku Varlıq və digər rəssamların əsərlərində adı
gedən mövzu üzrə geniş araşdırmaların nəticəsi olaraq bir çox türk rəssamlarının
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rəngkarlıq əsərlərində bədii-psixoloji yaşantılarının romantizmə bürünmüş
ifadəsinin tərənnümü ilə rastlaşdığımızı deməyə əsas verir.
Bu məqamda bir çox fərqli mövzulara müraciət edilmiş türk rəngkarlığında
portretə bir qədər az yer verildiyini, eyni zamanda ənənəvi portretçilikdən fərqli
psixologizmin önə çəkilərək adi xarakter deyil, ümumi vəziyyətə tabe olmuş daxili
gərginliyin açılışını təqdim edən əsərlər yaradıldığını qeyd etməliyik.
Müasir dövr Türkiyə rəngkarlığının təşəkkülü və inkişaf prosesinin
araşdırılması, müxtəlif rəssamların yaradıcılıqlarına dair əsərlərin səciyyəvi
xüsusiyyətlərini üzə çıxarılmışdır.
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Тенденции развития турецкой живописи в ХХ веке
Резюме
Статья посвящена изучению турецкой живописи ХХ века. Автор впервые
затронул историю развития турецкой живописи. Он отметил, что сефевидский
период средневековой турецкой живописи формировался под влиянием
азербайджанской и иранской художественных школ, а с XIX века - под влиянием
европейского искусства. В статье обобщены тенденции развития турецкой
живописи и представлены их восемь пунктов. По мнению автора, этими
тенденциями являются традиционализм, обращение к классическому наследию,
художники 30-х годов, художественное отражение политических и
общественных событий, экспрессионисты, абстракционисты и др. Все эти
вопросы обсуждаются в статье на основе художественного творчества турецких
художников, таких как Озер Кабаш, Каяхан Кескинок, Мустафа Аяз, Махмут
Озтурк, Заки Сарбаст и др.
Ключевые слова: современность, Турция, живопись, описание, запад,
образ.
The development trends of Turkish painting during the 20 thcentury
Summary
The article is devoted to the investigation of Turkish painting of the 20 th
century. Firstly, the author pays attention to the history of the development of Turkish
painting. He noted that the Safavid period of Turkish painting in the Middle Ages was
formed under the influence of Azerbaijani and Iranian art schools, but from the 19th
century it was formed under the influence of European art. In the article the
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development trends in Turkish painting are shown in eight paragraphs. According to
the author’s thought those trends are differed with the features such as traditional
culture, addressing to the classical heritage, the artists of the 30s, the inclination of the
political and social events to the art, expressionists, abstract people, etc. In the article
all these problems are investigated on the basis of artistry activities of some Turkish
artists such as Ozer Kabash, GayakhanKeskinok, Mustafa Ayaz, Mahmut Ozturk,
ZakiSerbest and so on.
Key words: modern, Turkey, painting, description, West, image
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UOT 7 (091)
Aysel Əmirova
dissertant
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
E-mail:aysel_amirova@mail. ru
Altay Sadıqzadə yaradıcılığı müasir incəsənət kontekstində
Xülasə: Məqalədə Əməkdar rəssam Altay Sadıqzadənin əsərlərindəki
modernist təsirlər konkret müddəalarla açıqlanmışdır. Əsasən bu istiqamətdə yaradıcı
fəaliyyətə daxil olan bir neçə rəngkarlıq əsərləri üzərində bədii təhlillər aparılmış,
onların səciyyəvi xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir. Bunlardan “Yaşıl layihə”,
“Təlxək”, “Hava şarı ilə mənzərə”, “Günəşlə mənzərə”, “Dağıdılmış əyrilər” kimi
rəngkarlıq nümunələri ilə bağlı verilmiş təhlillər əsasında rəssamın özünəməxsus fərdi
yaradıcı stili haqqında konkret məlumat verilmişdir.
Açar sözlər: rəssam, sənətkar, rəng, kompozisiya, forma, detal və s.
XX əsrin incəsənəti klassik ənənələrə yeni baxış, qeyri-adi, yeni incəsənət
istiqamətlərinin yaradılması və fərqli ifadə vasitələrinin axtarışları zəminində meydana
gəlmişdir. Azərbaycan mədəniyyətində qarşılıqlı əlaqələrin geniş vüsət alması, müasir
təmayüllərin meydana gəlməsini də şərtləndirirdi. Bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən
istedadlı, kreativ yaradıcılığa məxsus rəssamlar sırasında Altay Sadıqzadənin adını
xüsusi olaraq çəkmək olar. Rəssamın əsərlərində çoxsaylı obrazlar vardır ki, onların
mücərrədliyi diqqəti üzərinə çəkərək əsər üzərində uzunmüddətli maraqla izlənir.
Həmin kompozisiyalarda həyatın, yaşamın minbir üzü özünü göstərir, özü ilə bərabər
daxilidə gizlənmiş sirrin açılışına dəvət edir tamaşaçısını. Bu əsrlərin hər birində
həyatın çətinliklərinə, sınaqlarına, hətta uğursuzluqlarına belə müəllifin incə
təbəssümü, yumoru duyulur. İlk baxışda mücərrəd təsir bağışlayan həmin tabloların
içində bir həyat həqiqətinin dayandığını sübutu ilə üzləşirik.
Lakin birmənalı olaraq qeyd etməliyik ki, sənətkarın əsərlərinin əsas səciyyəsi
dünyanın bitkin gözəlliyi və yaşamın sirləri önündə böyük ehtiram göstərişidir. Altay
Sadıqzadə sənətinin konkret bir üslubda istiqamət aldığını qeyd etmək yanlışdır. Bədii
improvizələrlə diqqət çəkən, real təsvirlərin qeyri-adi formalarla əyləncəli səhnəsini
təqdim edən qrotesk bədii ifadələrlə yeni sənət dünyasında öz sözünü deyən bu
əsərlərdə rəssamın pessimizmdən çox uzaq, həyata optimist baxışlarının şahidi oluruq.
Rəssamın yaradıcılığının prinsipiallığı məhz onun incəsənət insana xoşbəxtlik bəxş
etməli və zövq verməli iddiasına əsaslanır. Belə ki, Altay Sadıqzadə yaradıcılığının
əsas xüsusiyyəti onun əsərlərinin fəlsəfəsidir. O nə perspektivə, nə proporsional
uyğunluğa diqqət yetirmir. Bu yaradıcılığın önündə qoyulan başlıca məqsəd əsərin
tamaşaçıya çatdırdığı ideyadır.
Rəssamın “Yaşıl obraz” adı ilə yaratdığı əsərlərində modern tendensiyaların
təsirləri sənətkarın fərqli mövzuya özünəməxsus qeyri-real formaların tərənnümü ilə
yanaşmasında öz təsdiqini tapır. Rəssam burada psixoloji olaraq məntiqin, təhlillərə
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meyl edən xarakterikliyin, öz cazibəsinin magiyasını təqdim edən şəxsi ambisiyanın
təsvir vasitəsilə fəlsəfi dərkinə dəvət edir tamaşaçısını. İnsan emosiyalarının, daim
fəaliyyətdə olan fərdi fəaliyyətin rəmzi hesab edilən yaşılın vasitəsilə personajın
xarakterikliyini, psixoloji mühitini ifadə etməyə çalışan rəssam əsərində konkret olaraq
real forma yaradan adam öz məqsədinə uğurlu bir şəkildə nail olmağı bacarmışdır.
Burada sənətkar məqsədi məhz insani keyfiyyətlərin rəng simvoluna əsaslanan
xüsusiyyətini fərqli stildə həll etməsindən ibarətdir. Ağ düz fon üzərində yarpağa
bənzər yaşıl elementin bir rəng ləkəsi kimi yerlik üzərindəki ifadəsində incə xətti
ifadələrin verilməsi, bir hissədə anidən atılmış yasəməni ləkə əsər üzərində
tamaşaçısının dərin düşüncəyə dalaraq fikir yürütməsinə imkan yaradır.
Oxşar fikirləri digər eyni adlı əsərə şamil etmək doğru hesab edilə bilməz.
Çünki əsərdə rəssam daha çox sarı rəngin yavaş-yavaş yaşıla dönmək cəhdini
çətinliklərdən qurtulmağa çalışan intellekt və məntiqin tədricən yenilənmə istəyi kimi
təqdim etmişdir. Təbiiliyin, saflığın rəmzi kimi personajlaşdırılmış yaşılın məntiqin,
ağlın sayəsində özünə dönməsi fəlsəfəsinin rəssam tərəfindən həyata keçirilməsi böyük
yaradıcı axtarışın nəticəsi kimi dəyərləndirilir.
Digər “Yaşıl personaj” əsərində isə ümumiyyətlə rəngdən istifadə edilməyərək
bozun tutqun çalarlarının ağ fon üzərindəki ilk baxışda pessimizm ifadə edən əksini
görsək də əsərin daha dərin qatlarda yatan fəlsəfəsində şüuraltı olaraq gizlənməyə
çalışmaqla stabilliyini qoruyan xarakterik insan tipini simvolizə edən təsvir forması ilə
qarşılaşırıq.
Ümumiyyətlə, əsərlərində rəng psixologiyasına əsaslanaraq qeyri-adi
mövzularla həyatın əsaslarının dərin qatlara varan açıqlamasını verən Altay
Sadıqzadənin əsərlərində bir rəngin daha üstünlük təşkil edərək digər çalarlara “hökm
etdiyinin” şahidi oluruq. “Yaşıl layihə” adlı əsərlərində rəssam yenə də fəaliyyətdə
olan fərdiyyətin, bu dinamik yaşamın daxilində gizlənən məqsədin məntiqi
açıqlamasında məhz çaların dəyərinə görə əsaslandırma səriştəsi ilə qarşılaşırıq. Qeyd
edilən əsərlərdən birində bozun açıq və tünd dəyərlərinin yaratdığı mühit və həmin
mühitdə fəaliyyətdə olan yaşıl fiqurun dinamik ifadəsinin yaratdığı uğurlu nəticəyə
inam təəssüratı tamaşaçı diqqətinə hakim kəsilərək fikrin daha dərin qatlarına baş
vurmağa vadar edir.
Eyni adlı digər əsərdə isə bu fəaliyyətin daha gərgin, dinamik təsvir forması ilə
qarşılaşırıq ki, bunu rəssam sarıdan yaşıla keçid alan çaların tablo boyu sərt və iddia ilə
sürətli şəkildə hərəkət edən forma tərənnümündə görürük.
“Qırmızı layihə” əsərində isə rəssam mühitin daxilində var olan həyəcanı,
həyəcandan doğan ehtirasla yanaşı, təhlükəni simvolik formaların tərənnümü ilə ifadə
etmişdir. Bunun üçün qırmızı rəng digər əsrlərdən fərqli olaraq fon rolunu icra edərək
layihənin xarakterini əsaslandırmağa çalışır. Burada açıq yaşıl çalarlarla verilmiş
dənizi, göy üzünü, axan çayları, gölləri simvolizə edən təsvirlərin kənarları qırmızının
tündləşərək qara rəngə bürünmüş tutqunluğun əks olunaraq daha çox aqressiyaya
gətirib çıxardan nəticələri bədii təsvir dilində simvolizə edir.
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“Yaşıl cihazlar” tablosunda artıq yaranmış bir mühitin, məkanın simvolik
olaraq bədii əksi canlandırılmışdır. Görkəmli alman dramaturqu Höte “Faust” əsərində
yaşıl haqqında belə qeyd etmişdir: “Quru nəzəriyyə mənim dostumdur, amma həyat
ağacı isə gur yaşıldır”. Rəssam burada bütün insani fəaliyyətin əsasında təbiət
qanunlarının, təbiətin hökmündən kənara çıxmaq iqtidarında olmağın
mümkünsüzlüyünü ağ, yasəməni, qara, boz kimi qarışıq rəng ləkələrinin içində
cihazların ağac və yarpaqları xatırladan yaşıl tonda ifadəsini uğurla həyata keçirmişdir.
Qeyd edildiyi kimi rəssamın əsrlərində ifadə etməyə çalışdığı məqsədin hər
zaman həyatın daxilində bir gözəlliyin, harmoniyanın gizləndiyini sübut etməyə
çalışmasıdır. Məsələn, “Eqzotik əyrilər” tablosunda rəssam ağ və qara ziddiyyətində
meydana gətirdiyi dağınıqlığın, pərakəndiliyin içində belə bir gözəlliyin, harmoniyanın
gizləndiyini sübut etmək üçün ağ çalarların üzərində hərəkət etdirdiyi qara və boz xətti
ifadələrlə yaradıcılığına məxsus zərif yumor hissini meydana çıxarmışdır.
Digər nümunə olan “Kölgə ilə natürmort” əsərində də fərqli kompozisiya
quruluşunda oxşar təsir gücü ilə qarşılaşırıq. Rəssam burada detalların real forma və
yaxud funksiyasını deyil, onların ətrafla əlaqə yaradan maraqlı bədii ifadəsini ağ, boz
və qaranın əlaqəli münasibətində incə yumorla, zərif “gülüşlə” tərənnüm etməyi
bacarmışdır.
Və yaxud “Dağıdılmış formalar” əsrinə diqqət yetirdikdə onların bir kölgə, iz,
ləkə təsvirlərinin verildiyi əsərdə sanki ağ yerlik üzərində əks olunmuş hər hansı bir
real formanın yaratdığı anlaşılmaz görüntünün dağıldığını və bu dağınıqlığın bir ani
hərəkət olduğunu göstərən kompozisiya quruluşu ilə rəssam tamaşaçı marağını cəlb
etməyi bacarmışdır. Əsərdə xaosun, dağınıqlığın meydana gəlməsinə baxmayaraq, birbirini rədd edən aqressiv rəng və detal təsvirlərinin yer almaması yenə də rəssama
məxsus zərifliyin tərənnümünə yönəlmiş yaradıcı fəaliyyəti sübut edir.
Altay Sadıqzadənin mənzərə əsərlərinin də kompozisiya quruluşunda yeni
stilin təsirləri modern incəsənətin inkişafındakı rəssam rolunun əhəmiyyətindən xəbər
verir. Misal olaraq, “Günəşlə mənzərə”, “Antena ilə mənzərə”, “Hava şarları ilə
mənzərə” kimi əsərlərin adlarını qeyd etmək olar.
“Antena ilə mənzərə” əsrində dam üzərində dayaqla bərkidilmiş dairəvi
antenanın tərənnümü verilmişdir. Boz rəngdə ifadə edilmiş göy üzünün fonunda ağ
rəngdə verilmiş antena, damalı ifadələrlə həll edilmiş binanın damı – bütün bunlar adi
bir mənzərə təsvirindən çıxaraq rəssam gözünün alaraq kətan üzərinə köçürtdüyü
yaradıcı yanaşması nəticəsində hava və detal təsvirlərin maraqlı əlaqləndirməsində
marağı cəlb edir.
“Günəşlə mənzərə” əsərində kubist cərəyanın meylləri müəyyən mənada özünü
hiss etdirsə də burada məharətli rəng, forma əlaqələndirməsinin meydana çıxardığı
kompozisiyada bütün detalların bərabərhüquqlu olaraq tərənnüm edilməsi ilə tablonun
maraq dairəsi gücləndirilmişdir. Simvolik mahiyyət daşıyan göyərən göy üzünün ani
sərt keçidlə boz havanın, yaşıl üçbucaqlı ilə dağların və tablonun sağ hissəsində
verilmiş sarı dairə ilə günəşin bədii ifadəsində rəssam qeyri-iradi olaraq təbiətə olan
saf, pak münasibətini göstərmişdir.
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Oxşar bədii təsir gücü “Hava şarları ilə mənzərə” tablosunda da özünü hiss
etdirməkdədir. Açıq boz çaların ifadə etdiyi hava mühitində hərəkət edən yaşıl rəngli
hava şarları göy üzünə doğru hərəkət edərək yüksəlməyə çalışır.
Sənətkar öz yaradıcı fantaziyasından irəli gələrə bəzən təbiətdə mövcud
olmayan və yaxud heç bir zaman rast gəlmədiyimiz formaların təsviri ilə belə maraq
oyadaraq tamaşaçısını düşünməyə sövq edir. Bunlardan “Kainatda fiqur” adlı əsərlərin
adlarını qeyd etmək olar. Ağ fon üzərində sadəcə yaşıl rəngin və olduca zərif boz xətti
ifadələrin vasitəsilə həll edilmiş belə tablolardan birində sanki çalarlar kainatın
boşluğunda süzülərək havadan asılı vəziyyətdə qalmışdır. Rəssam fiqurun
tərənnümünü elə tərzdə canlandırmışdır ki, tamaşaçıda onun çəkisizlikdə bir maye
təəssüratı yaranır. Lakin bu sadəcə fantaziyadan yaranan forma təsviri deyil, fəlsəfi
dəyəri ilə də əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, fiqur həm yuxarı, həm də aşağı qismdən yer
çəkiminin təsirində qalaraq hər iki tərəfin istəyi qarşısında stabillik və etibarın rəmzi
olan yaşılla öz dəyərini göstərəməkdədir.
Rəssamın bir çox əsərlərində həzzin, rahatlığın tərənnümndə sıradan olan bir
detalı əsas tutaraq bayağılığın və gözəlliyin ifadəsini bir yerdə canlandırmaqla diqqət
çəkmişdir. Misal olaraq, eyni xarakterik xüsusiyyətə məxsus “Siqaret dumanı keyfi”
adlı iki ayrı-ayrı əsrləri göstərmək olar. Hər iki sərdə bədii improvizələrlə mükəmməl
şəkildə təqdim edilmiş müasir qadın obrazlarının təsvir edilməsidir. Hətta onların eyni
obrazlara həsr edildiyini də düşünmək olar ki, rəssamın insan xarakterinə görə dəyişən
həzz anlarının tərənnümündə dəqiq cizgi ifadəsinə yönəlmiş tablosunda bayağı qadın
xarakteri ilə yanaşı, eyni zamana oların diqqət çəkən görüntüsünün, baxımlı xarici
görkəminin parlaq obraz açılışını təqdim edən ifadəsi maraq doğurur. Eyni fikirləri
“Siqaret çəkən” adlı digər tabloya bir qədər aid etsək də burada daha sərt və iddialı
qadın dünyasının bədii ifadəsinin xüsusi olaraq diqqət çəkdiyini qeyd etməliyik.
Sənətkarın “Həyat üçün”, “Müharibə” kimi əsərlərində ağ və qaranın
qarşılaşdığı sərt meydanda şəxsi aqressiyanın, dünyanın sevgi, sevilmək, sevmək kimi
gözəllikəri varkən, baş verən fəlakətlərə qarşı ağır münasibətinin də şahidi oluruq.
Qeyd edək ki, Altay Sadıqzadə Bakı Müasir İncəsənət Muzeyinin memarlıq
konsepsiyasının tərtibatının müəllifidir. Muzeyin daxili məkanı avanqard üslubda
həyata keçirilmişdir. Maili divarlar, qapı və künclərin olmaması kimi fərqli nüanslar
muzeyin binasını, özlüyündə incəsənəti və orada saxlanan incəsənət əsərlərini canlı
orqanizmdə birləşdirməyə imkan yaradıb. Muzeydə rəssamın metaldan hazırlanan
heykəlləri, onun instalyasiya və yağlı boyalarla çəkilən əsərləri təqdim olunmuşdur.
Ədəbiyyat:
1. Leyla Axundzadə. XX əsr dünya təsviri incəsənəti, Bakı, 2011
2. “Line, color, form”, Bakı, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 201
3. Rosalind E. Krauss, Terminal Iron Works: The Sculpture of David Smith.
Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1971
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Творчество Алтая Садыгзаде в контексте современного искусства
Резюме
В статье конкретно объясняется модернистское влияние в работах
Заслуженного художника Алтая Садыгзаде. В основном в этом направлении был
проведён
художественный
анализ
над
несколькими
живописными
произведениями, вошедшими в творческую деятельность художника, были
определены их характерные особенности. Среди них: "Зелёный проект", "Шут",
"Пейзаж с воздушным шаром", "Пейзаж с солнцем", "Ломаные кривые". На
основе художественного анализа данного этим живописныи работам
предоставлена конкретная информация о своеобразном творческом стиле
художника.
Ключевые слова: художник, цвет, композиция, форма, деталь
The work of Altay Sadigzada in the context of modern art
Summary
The article describes the modernist influences in the works of Honored Artist
Altay Sadigzada with specific provisions. Artistic analyzes were performed on several
paintings included in the creative activity of artist in this direction, and their specific
features were identified. On the basis of the analysis of paintings such as "Green
Project", "Clown", "Landscape with Balloon", "Landscape with the Sun", "Scattered
Curves", specific information was given about the artist's unique creative style.
Key words: artist, color, composition, form, detail etc.
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 11. 07. 2020
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 11. 08. 2020
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 31. 08. 2020
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru, baş müəllim Aslan Xəlilov
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Xalidə Səfərova yaradıcılığına dünya rəssamlıq
ənənələrinin təsiri
Xülasə: Məqalə Azərbaycanın Xalq rəssamı Xalidə Səfərovanın
yaradıcılığının tədqiqinə həsr edilmişdir. Müəllif rəssamın yaradıcılığına klassik milli
ənənələrlə yanaşı, dünya rəssamlıq ənənələrinin təsirini öyrənməyə çalışmış, rəssamın
yaradıcılığındakı bir çox sənət əsərinə fərdi yanaşaraq onun hansı ənənələrə, hansı
cərəyanlara məxsusluğunu öyrənmişdir. Bu baxımdan yanaşma müəllifə Xalidə
Səfərovanın yaradıcılığındakı ekspressionist təsirləri (“Süsənlər”, “Aprel”)
müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir. Məlum olmuşdur ki, rəssam daha çox Vinsent
Van Qoq yaradıcılığına meyl etmiş, bu da dahi Holland ekspressionist rəssamının
portretini canlandırmaqla nəticələnmişdir. Bundan əlavə, Xalidə Səfərova
impressionist bədii cərəyanının banilərindən biri olan Klod Monenin yaradıcılığına da
müraciət etmişdir. Məqalədə adıçəkilən əsərlər ideya-bədii xüsusiyyətlərinə görə təhlil
edilmişdir.
Açar sözlər: Cərəyan, üslub, rəng, çalar, rəssam, obraz, ifadə.
Azərbaycan təsviri sənətində XX əsrin ortalarından başlayaraq yaradıcı
fəaliyyət göstərən bir çox rəssamların əsərlərində milli meyllərlə yanaşı, dünya
rəssamlığının müəyyən təsirlərinin olduğunu görürük. Lakin bu təsirlər milli-ənənəvi
incəsənət mövqeyinə sadiqliyə xələl gətirmədən hər bir sənətkar üslubunu
müəyyənləşdirməyə, onun yaradıcı stilini əsaslandırmağa imkan verir. Azərbaycan
incəsənətində öz dəsti xətti ilə seçilən istedadlı sənətkarlardan biri də xalq rəssamı
Xalidə Səfərovadır.
Rəssamın yaradıcılıq nümunələri bəzən qrafik formatın ağ-qara təzadında,
bəzən rəng harmoniyasının, məkan dərinliyində real görüntünün təbiiliyini canlandıran
işıq-kölgə nüansının məharətli istifadəsində bir-birindən dəyərli əsərlərin meydana
çıxmasını şərtləndirmişdir. Sənətkarın əsərlərində ekspressionist, impressionist
cərəyanların təsirləri çox zaman özünün böyük təsirlərini göstərmiş, dünya
rəssamlarının yaradıcılıqlarına olan münasibəti açıqlanmışdır. Məsələn, “Süsənlər”,
“Aprel” kimi əsərlərində ekspressionist təsirlərin əlamətləri özünü daha aydın şəkildə
ifadə edir.
Rəssamın iki eyni adlı “Süsənlər” əsərində fərqli təəssüratlarla təsvir
elementin zərifliyini, gözəlliyini uğurla yarada bilmişdir. Birinci tabloda süsənlər birbirinə sıx düzülmüş, onların aralıqlarında və ya əhatə edən mühit tərənnümündə digər
detallara yer verilməmişdir. Yaşıl incə gövdələrin üzərində bənövşəyi çalarların
yaratdığı effekt, incəsənətin gözəlliyin tərənnümü prinsipinin yüksək səviyyədə həyata
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keçirilməsi ilə izah edilir. Ön hissədə baş-başa vermiş çiçəklər daha tünd rəngdə öz
estetikliyini ifadə edir. Rəssam bu xoş görüntünü elə bir tərzdə ifadə etmişdir ki, sanki
süsənlər canlı mühit kimi tamaşaçısına gülümsəyir.
Bir qədər arxa planda işıq nüansının yaratdığı effektin nəticəsi olaraq rənglər
daha açıq çalarlara dəyişməyə başlayırlar. Aydın ifadələr də təsvirini perspektivə doğru
rənglərin birləşərək düzləşməyə başladığı bədiiliyində özünün real təəssüratını yaşadır.
Bənövşəyi süsənlərin aralarında digər rənglərində istifadəsinə yer verən rəssam
rənglərin harmoniyasını sanki “təbiət rənglərinin rəqsi” kimi lirik formalarla
canlandırmışdır. Ağ və mavi tonların bir-birinə yaxın dəyərləri əsərin monoton
qarşılanmasına imkan vermədən onun daha ifadəli görüntüsünü meydana çıxartmışdır.
Rəssam eyni məqsəddən çıxış edərək təsvir detallarının da düzülüşündə pərakəndəlik
yaratmasa da onları bir sırada düzməklə gözü yoran təsvirdən yayınmış, tam əksinə,
tamaşaçı nəzərini özünün ilk səhnəsindən sona qədər izləməyə dəvət edən bədii həlli
ilə maraq yaratmışdır (1).
Rəssamın ilham mənbəyi olan bu təsvirləri XIX əsrin dahi Niderland rəssamı
Vinsent Van Qoqun əsərində görürük. Sənətkarın eyni mövzuda yaratdığı “Süsənlər”
əsəri diqqəti özünə cəlb edərək tamaşaçısını bu gözəlliyin fəlsəfi dərkinə dəvət edir.
Əsər bədii ifadə vasitələrilə süsənlərin sıx düzülmüş tərənnümünü ifadə edir. Lakin
burada böyük sənətkar aralıqlarda daha başqa rəngləri istifadəsinin məqsədli
tərənnümünü ifadə etmişdir. Bənövşəyi rəngin arxasından gələn narıncı çiçəklər, araya
atılmış ağ ləçəkli güllər, önün açıq parlaq gövdəli güllərinin arxasında dayanmış daha
tünd dəyərlər əsərin dəyərini xüsusi olaraq artırmışdır. Van Qoqun impressionist
cərəyanın qabaqcıl nümayəndəsi kimi yaradıcılığına duyduğu pərəstişi Xalidə
Səfərovanın digər eyni adda olan əsərində də görürük. Qeyd edilən tabloda rəssam
güllərin gözəlliyini bir-birindən daha aralıqlı, önə çəkilmiş, eyni zamanda geniş
çəmənlikdə digər güllərin əhatəsində tərənnüm etmişdir. Qarşıda süsənlərin bənövşəyi
və ağ rəngli ləçəkləri verilmişdir. Onlar arxa plandakı çəmən gülləri ilə nisbətdə daha
iri, hündür boylu olmaqları ilə diqqətin əsas ona yönəlməsini təmin etmişlər. Sağ
küncdə kiçik bir lalənin qırmızı tərənnümü bu ifadəyə kiçik görüntüsü ilə dəyər qataraq
rənglərin xarakterik əhəmiyyətini vurğulayır.
Əsərdəki dərinlik effekti işıq nüansının məharətli ifadəsində öz həllini
tapmışdır. Rəssam yaşıl çəməndəki digər çiçəklərin gözəllik, zəriflik təəssüratını
uğurlu rəng həllinin ifadəsində əldə etmişdir. Çiçəklərin verildiyi çəmənlik bir qədər
sonra daş hündür səkinin üzərinə qalxaraq oradan təsvir detallarının görünməsini təmin
edir. Bu vasitə bütün detalların ayrı-ayrılıqda aydın qarışlanması ilə bərabər, eyni
zamanda onun impressionist cərəyanın bədii xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir.
Demək olar ki, arxa hissə fon rolunu icra edir. Yaşıllıq, mavi tonlar özü
təəssüratını bir xətt üzrə verdiyi halda əsas detallar daha ifadəli şəkildə öz “harmonik
dağınıqlığında təsvir edilmişdir”. Lakin çəmənliyin su kimi parlaq axarlığı sanki
suların üzərində rəqs edən çiçəklərin, əsasən də süsənlərin gözəlliyini ön plana
çıxarmağa xidmət edir. Burada həmdə ekspressionist təsirlərin təqdim etdiyi
təəssüratçılıq meyllərinin özünü göstərdiyi də birmənalıdır. Ümumiyyətlə, XIX əsrin
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sonları, XX əsrin əvvəllərində dünya incəsənətində gedən bədii proseslər, Avropa
incəsənətində təəssüratçılar, romantiklər və realistlərin izahat formalarından fərqli
olaraq, düşüncə ya da görünüş hesab edilən hər şeyin insanda buraxdığı təəssüratları
təsvir etməyə üstünlük verən yaradıcı meyllərin olduğu diqqət çəkir. Bu cərəyan rəngi
obyektin bir parçası deyil, obyektdən əks olunan bir işıq olduğunu müdafiə edirdi.
Buradan yola çıxan ekspressionistlər obyektin bir parçası kimi görünən öz rəngindən
uzaqlaşdılar və obyektləri özlərində buraxdıqları təəssüratlara görə təsvir etdilər.
İstedadlı rəssam Xalidə Səfərovanın yaratdığı “Süsənlər” tablosunda da həmin
meyllərin müəyyən qədər öz təsirlərini buraxdığını görürük. (2). Rəssamın yaratdığı
“Aprel” adlı tablosunun fərqli kompozisiya quruluşuna malik olmasına baxmayaraq,
onun bədii həlli haqqında da eyni fikirləri söyləmək olar. Daha çox təəssüratçı meyllər
qeyd edilən əsərdə çəmənlikdəki əlvan yaz çiçəklərinin rəng mahiyyətini önə çəkərək
onların həssaslığının daha təsirli formalarla həyata keçirməyi bacarmışdır.
Rəngin psixologiyası, işıq effektlərinin insan gözünün qəbul edəcəyi kəsilmə
nöqtəsini nəzərə alan təcrübəli sənətkar hər şeydən əvvəl əsərdə dərinlik effektini
yaradaraq uzanan çəmənin sonsuzluq ifadəsində onun sonsuz gözəllik təəssüratını ifadə
etmişdir. Arxa hissə göy və yaşılın birgə ifadə etdiyi rəng axarlılığını meydana
gətirmişdir. Ağacların budaqlarını xatırladan və oradan süzülən rənglər sanki önə
doğru hərəkət edərək əsas detalların real formasını canlandırmağa cəhd edir. Daha
sonra təsvir səhnəsinin ön qisminin yaşıl tonları haqqında verilmiş təhlil mərkəzin
bəyaz, açıq tonlarla dəyərləndirilmiş lirizmini açıqlamağa imkan verir. Burada topa
şəkildə verilmiş aprelin şux nəfəsini hiss etdirməklə yanaşı, onun özü ilə gətirdiyi
təbiət gözəlliyini də zərif məqamlarla önə çəkir. Bəyaz çiçəklərin aralıqlarında,
üzərində verilmiş açıq bənövşəyi, açıq çəhrayı, mavi tonlar eyni zamanda işıq ləkələri
kimi də öz ifadəsini tapır.
Tablonun ən irəlidə olan, yəni aşağı hissəsində isə tonlar daha tünd çəmənliyin
rəngini meydana çıxarmaqla yanaşı, rəssam torpaqdan yeni baş qaldıran bənövşələrin,
boynu bükük incəliyini, zərifliyini xarakterik açıqlamalarla məkan obrazının əsas
xüsusiyyəti kimi dəyərləndirmişdir.
Yaşıl otların arasına atılmış mavilər, sarılar, bəyazlar aralıqlarla özünü işıq
çalarındakı parlaqlıqlarını göstərməklə məkanın lirik-romantik atmosferinə yeni bir
hava bəxş edərək onun həssaslığını daha da yüksəltmişdir (3).
Xalidə Səfərovanın mənzərə janrında həyata keçirdiyi əsərlərində də dünya
rəssamlığının təsirlərini görmək mümkündür. Əsasən impressionist bədii cərəyanın
yaradıcılarından biri olan Klod Monenin əsərlərindən duyduğu həssaslıq rəssamın milli
dəyərlərlə, təbiət motivlərinin həssas görüntüləri ilə canlandırdığı əsərlərində özünü
aydın şəkildə biruzə verir. Ümumiyyətlə, Klod Mone əsərdə rəng və formanı
mövzudan daha ön plana çıxdığını vurğulayaraq əsərlərini bu nəzəriyyədən yola
çıxaraq yaratmışdır. Onun yaradıcılıq nümunələrində perspektiv dərinlik özünün
yüksək keyfiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Bu “estetik həssaslıq” Xalidə Səfərovanın
rəngkarlıq janrında həyata keçirdiyi mənzərələrində özünü xüsusi olaraq göstərir.
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Günəşin buludların arxasında özünə yer edərək həyata yaşam verən nurunu
təvazökar və sevgi dolu bir şəkildə bütün mənzərə yayması mühit həssaslığının lirikromantik duyğularının canlandırır. Burada əsasən çəhrayının açıq tonlarını istifadə
edilmiş, ağ işıq ləkələrini ifadəsində real mənzərə təəssüratı meydana çıxmışdır.
Mənzərənin ön səhnəsində torpağın üzərində yaşıl, bir hissədə saralmağa başlayan, araara qurumuş otların verilməsi əsərin lirizmindəki kədərli deyil, daha romantik, zərif
çalarları ifadə edir. Uzaqda sıx şəkildə sıralanmış ağacların qəhvəyiyə çalan çalarları,
daha kiçik formaları öndə, tablonun sol hissəsində verilmiş qızılı yarpaqlı ağacın daha
həssaslıqla qarşılanmasında tapılmış xüsusi bədii ifadə vasitəsidir. İncə gövdəli ağacın
yuxarıya doğru qalxan budaqları sanki yavaş-yavaş çılpaqlaşmağa başlamış, saralan
yarpaqları tökülərək payızın gəldiyini özünün qızılı, qırmızılı ifadələrində canlandırır.
(4)
Rəssamın dəniz mənzərəsinə həsr edilmiş bir neçə tablosu da vardır ki, burada
da dünya rəssamlıq təsirlərinin bədii ifadələrinin yüksək sənətkar dəyərləndirmələri
diqqətimizi cəlb edir. Belə tablolardan olan “Gəmilər dənizdə” adlı rəngkarlıq
tablosunda dərin ekspressiya məkan tərənnümündəki lirik-romantik dəyərlərlə yanaşı,
eyni zamanda onun həyəcanını da canlandırmışdır (5, 8). Bu həyəcan tutqun hava
şəraitində göy üzündə topa buludların arxasından hələ batmayan günəşin zəif işıq
parıltısı, dənizin köpüklənən kiçik ləpələri sayəsində meydana gəlmişdir. Dənizdə
tamaşaçı təəssüratının qavraya biləcəyi uzaqlıqda gəmilərin qaraltılı təsvirləri
verilmişdir. İfadələrin reallığına, təbiiliyinə baxmayaraq məsafə fərqi onların sadəcə
qara rəng effektində ifadə olunmasına imkan verir. Tabloda dənizlə göy üzünün
birləşdiyi təsvirdə rəssam bu kəsişmə sahəsində işıq nüansını daha da artıraraq
məkanın təsirli görünməsinə imkan yaratmışdır. Boz, qara çalarların işıq-kölgə
nüansının yüksək bədii vasitələrlə canlandırdığı mənzərə təsvirinin professional
səviyyədə həyata keçirilməsi Xalidə Səfərova yaradıcılığına məxsus dünya rəssamlıq
təcrübələrinin əsaslarını özündə əks etdirir.
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Влияние традиций мировой живописи
на творчество народного художника Халиды Сафаровой
Резюме
Статья посвящена исследованию творчества народного художника
Азербайджана Халиды Сафаровой. Автор пытается исследовать влияние
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классических национальных традиций на творчество художницы, а также
мировых художественных традиций, индивидуально подходит ко многим
произведениям искусства в творчестве художницы и выявляет к каким мировым
традициям и течениям живописи они принадлежат. Подход в этом аспекте
позволяет автору выявить экспрессионистские влияния в творчестве Халиды
Сафаровой («Ирисы», «Апрель»). Выясняется, что художницу интересуют
работы Винсента Ван Гога, и в результате этого интереса создается портрет
великого голландского художника-экспрессиониста. Кроме того, автор выясняет,
что Халида Сафарова обратилась к творчеству Клода Моне, одного из
основателей импрессионистского художественного течения. Работы, упомянутые
в статье, анализируются в соответствии с их идеологическими и
художественными особенностями.
Ключевые слова: течение, стиль, цвет, оттенок, художник, образ,
выражение.
The influence of world painting traditions to People’s Artist
Khalida Safarova’s activity
Summary
The article is devoted to the investigation of the activity of People’s Artist of
Azerbaijan Khalida Safarova. In addition to the classical national traditions, the author
tries to study the influence of the world art traditions, taking an individual approach to
many works of art and studies the traditions and trends belong to the artist. From this
point of view, the approach allowed the author to determine the expressionist influence
(“Susenler”, “April”) in Khalida Safarova’s activity. It becomes known that the artist
was more inclined to Vincent Van Gogh, which resulted in the revival of the portrait of
the great Dutch painter. In addition, Khalida Safarova appealed to Claude Monet’s
activity, one of the founders of the impressionist artistic trend. The works mentioned in
the article are analyzed according to their idea-artistic characteristics.
Key words: trend, style, color, tone, artist, image, expression.
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 10. 07. 2020
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 11. 08. 2020
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 31. 08. 2020
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru, baş müəllim Aslan Xəlilov
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Erkən orta əsrlərdə qədim türk monumental heykəltəraşlığı
Xülasə: Uzaq Şərqin, Mərkəzi Asiyanın mədəniyyət və incəsənətinə türk
xalqlarının əvəz edilməz və nəzərə çarpacaq dərəcədə böyük təsiri olmuşdur.
Avrasiyanın tarixində erkən orta əsrlər Türk xaqanlıqlarının yaranması və qədim türk
mədəniyyətinin, dilinin, yazı nümunələrinin geniş ərazilərə yayılaraq digər xalqların
mədəniyyətlərinə güclü təsir göstərdiyi bir dövr hesab olunur.
Nəhəng Türk dövlətinin yayıldığı bütün ərazilərdə kurqanlara, petroqlif və
tamğa işarələrinə, qəbir üstü heykəllərə-balballara rast gəlinir. Bu daş heykəllərin
arasında əsas yeri Avrasiya çöllərinin türk atlı cəngavərlərinin təsviri tutur. Bu
monumental heykəltəraşlıq qədim türklərin mifoloji ayinləri ilə sıx bağlı olaraq orta
əsrlər türk mədəniyyətinin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir. Qədim türk monumental
heykəltəraşlığının yaranması və inkişafı Böyük Türk Eli uğrunda mübarizə aparan
döyüşçü bahadırın vəsfi ilə sıx əlaqədardır.
Bütöv daş plitələrindən yonulmuş bu zəhmli daşda döyüşçülər bir əllərini
qılıncın qını üzərinə qoymuş digər əllərində isə badə tutmuş sakit və məğrur vəziyyətdə
təsvir edilir. Sərt küləklərin, şiddətli yağmurların hücumlarına məruz qalan bu daş
fiqurlar üz cizgilərinin sakit ifadəsi, özlərinin statik donmuş hərəkətsizliyi ilə sanki öz
simalarında tarixin özünü təcəssüm edirlər. Çöllərin ucsuz bucaqsız sonsuzluğunda
ucaldılmış bu heykəllər tamaşaçıda ifadə olunmaz dərəcədə monumentallıq təəssüratı
yaradır.
Açar sözlər: Qədim Türklər, kurqanlar, köçərilərin incəsənəti, təsviri ənənələr,
Skif incəsənəti, daş heykəllər, antropomorf fiqurlar
Bir çox tədqiqatçılar qədim türk xalqlarının köklərini Şərqi Avrasiyanın çölləri
– Daxili Asiya və Cənubi Monqolustan əraziləri ilə bağlayırlar. Sonradan qəbilə
birliklərində birləşərək köçəri maldarlıqla məşğul olan bu xalqlar daha geniş ərazilərə
yayılmağa başlayırlar. İlk dəfə olaraq «Türk» adına VI əsrə aid edilən Cou şu, Bey şi
və Suy şu adlı çin tarixi salnamələrində rast gəlinir. Bu sənədlərdə Çinin şimal
sərhədlərində yerləşən köçəri türklər Çin dövlətinə ciddi zərbələr vuran nizamlı
döyüşçü birlikləri və imperiyanı sarsıdan güclü rəqiblər kimi qələmə verilir. Qədim
türk xalqlarının tarixinin tədqiqinin əsas mənbələrindən birini də Monqolustan və Şərqi
Türküstandan, Minusinsk və digər ərazilərdən tapılmış qədim türk dilində süngi yazı
ilə həkk edilmiş mətnlər təşkil edir.
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Avrasiya çöllərinin tarixində VI – X əsrlər türk dövrü və yaxud orta əsrlər türk
dövlətlərinin dövrü kimi tanınır. Bu dövlətlərin arasında ən möhtəşəmi 552-605/630
illərdə mövcud olmuş Birinci Böyük türk xaqanlığı olmuşdur. Onun sərhədləri
Mancuriyadan tutmuş Bospora qədər, Eniseydən Amudəryanın yuxarı hissələrinə qədər
olan geniş əraziləri əhatə edirdi. Bu dövlətin başında öz nəsillərini əfsanəvi türk
bahadırı Aşina ilə bağlayan və hakimiyyətlərinin xüsusi sakrallığında iddia edən
xaqanlar dururdu. Bu dövlətin daxili strukturu ciddi qəbilə və nəsil iyerarxiyasına tabe
edilmiş, möhkəm hərbi sistemdən ibarət idi. Birinci türk xaqanlığı dağıldıqdan sonra
belə digər türk xaqanlıqları və dövlətləri onun siyasi quruluşunu nümunə götürərək
davam etdirməyə can atırdılar.
Rus tədqiqatçı N. Y. Biçurin belə bir fikir söyləyir: «Sanki səmadakı parlaq
meteorlar kimi köçəri imperiyalar yaranır və yox olurdu, etnik adlar (skiflər, saklar,
hunlar, avarlar, bulqarlar, xəzərlər, savirlər, qıpçaqlar, peçeneqlər, tatarlar) dəyişilirdi.
Lakin adların dəyişilməsi ilə qədim köçərilərin dili, məişətləri, həyat tərzləri, etnik
xarakterləri və mədəniyyətləri dəyişilmirdi». Şərqi okeandan tutmuş Xəzər dənizinə
qədər Orta Asiyanın bütün ərazisi indi də əvvəllər orada yaşayan xalqlar tərəfindən
məskunlaşmışdır. Onların bir çoxları əcdadlarının iki min il əvvəl sürdükləri həyat
tərzini indi də davam etdirərək demək olar ki, həmin ərazilərdə də yaşayırlar.
Qədim Türk xalqlarının tarixlərinin hər dövrlərində müəyyən ərazidə hansısa
müəyyən bir türk qəbiləsi (skif, hun, xəzər, peçeneq, qıpçaq və s. ) ucalıb başçılıq
edirdi. Lakin heç bir qəbilə izsiz yox olmurdu onun incəsənət və mədəniyyəti onu əvəz
edən digər qəbilə tərəfindən mənimsənilir, davam etdirilirdi. Uzun əsrlər ərzində
Avrasiyanın çöllərində müxtəlif türk xalqlarının birliklərindən yaranmış xaqanlıqlar
hökmdarlıq etmişdir. Əlbəttə ki, qəbilə birliyinin adının – etnonimin dəyişilməsi dilin
və mədəniyyətin dəyişilməsinə təsir edə bilməzdi. Məhz buna görə də Qədim türk
dövlətlərinin mədəniyyət və incəsənəti bütün türk xalqlarının tarixi irsidir.
Orta əsr türk xalqları köçəri skiflərin və hunların ənənələrinin davamçıları
idilər. Qədim dövrlərdə olduğu kimi erkən orta əsrlər türk qəbilələrinin həyatı da hərbi
məişət ilə sıx bağlı idi. Qəbilənin hər bir üzvü ilk növbədə döyüşçü funksiyasını yerinə
yetirirdi və heç təsadüfi deyil ki, türk incəsənətinin bu dövrlərində əsas təsvir obrazı
kimi döyüşçü fiquru çıxış edirdi. Qədim və erkən orta əsrlər türk incəsənətinin əsas
hissəsini və Mərkəzi Asiya çöllərinin ayrılmaz elementlərini daş heykəllər təşkil edir.
Daşdan yonulmuş bu qədim döyüşçü fiqurları erkən orta əsrlər türk monumental
heykəltəraşlığının parlaq nümunələridir. Təkcə dağlıq Altayda kezer – taş adlanan bu
qədim abidələrin otuzu mövcuddur. Bu qəbir üstü antropomorf abidələr türk
xalqlarınıntarixinin müxtəlif mərhələlərinə aid edildiklərinə görə onların tədqiqi böyük
mədəni və tarixi əhəmiyyət kəsb edir.
Təəssüf ki, bir çox Qərb tədqiqatçılarının mülahizələrindən belə bir fərziyyə
yaranmışdır ki, Qədim Türk rəssamları «heyvani üslubda» yüksək plastikaya, gərgin
dinamikaya malik animalistik obrazlar, canlı ekspressiya ilə dolğun mükəmməl
kompozisiyalar yarada bilmiş lakin insan fiqurlarının təsvirlərində isə şərti
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sxematiklikdən və cansız antropomorf obrazlardan kənara çıxa bilməmişlər. Əlbəttə ki,
bu cür yanlış fikirlərlə razılaşmaq böyük bir səhvdir.
Qədim Türk incəsənəti ilk növbədə onu yaradan xalqın mifoloji təfəkkürünü və
çox cüzi bir hissəsi açıqlana bilmiş qədim ayinlərin simvolikasını özündə əks etdirən
mücərrəd bir dilə malikdir. Qədim Türk ustalarının heyvani üslubda yaratdıqları hər bir
animalistik obraz və yaxud antropomorf fiqur yalnız ona məxsus semantik atributlarla
təsvir edilir. Qədim Türklərin yazı nümunələrinin dövrümüzə demək olar ki, yox
dərəcəsində çatması Qədim Türk incəsənətinin informativ dəyərliliyini azaltmır əksinə
daha da artırır. Zəngin ekspressiyaya, canlı dinamikaya və axıcı plastik formalara
malik heyvani üslubda yaradılmış kompozisiyalarla yanaşı Qədim Türk rəssamlarının
yaratdıqları antropomorf fiqurlar ilk baxışda olduqca bəsit və sxematik təəssürat yarada
bilər. Lakin bununla belə qeyd etməliyik ki, istər qaya üstü təsvirlərdə, petroqlif və
tamğa işarələrində və yaxud daşdan yonulmuş antropomorf fiqur təsvirlərində Qədim
Türk ustaları ilk növbədə olduqca ciddi kanonlara riayət edirdilər. Əlbəttə ki, Qədim
Türklərin Qobustandan tutmuş Altaya qədər geniş ərazilərdə qayalar üzərində və
torevtika nümunələrində həkk etdikləri antropomorf fiqurlu kompozisiyaların tədqiqi
nəhəng bir mövzunu əhatə edə bilər. Lakin Qədim Türklərin mənşəyinin, dünya
görüşlərinin, maddi və mənəvi dəyərlərinin tədqiqində onların yaratdıqları antropomorf
sütunlar və daş heykəllər olduqca daha böyük və əvəzsiz əhəmiyyətə malikdirlər.
Müasir dövrümüzdə tədqiqatçılar arasında Qədim Türk incəsənətinin və onu
yaradan xalqın etnik köklərinin tədqiqində geniş müzakirələrə və mübahisələrə səbəb
olan bir çox ciddi problemlər mövcuddur. Qədim Türklərdən yazı nümunələrinin
olduqca az qalması, onlar haqqında yazıların çox zaman onlara qarşı qərəzli yanaşan
qonşu xalqların tarixi salnamələrində qeyd edilməsi müasir tədqiqatçılarda onların
mənşəyi və əsl adları haqqında çox zaman səhv mülahizələr yürütmələrinə səbəb olur.
Qeyd etmək lazımdır ki, Qədim Türklərə Hu, Hun, Yueçci, Jun, Skif, İssedon,
Savromat və onların mifoloji əcdad və tanrılarına Tarqitay, Papay, Arey, Tabiti kimi
adların verilməsi yalnız kənardan şamil edilmişdir. Bir çox tanınmış tədqiqatçılar
Qədim Türklər haqqında yalnız bu cür mülahizələrə isnad edərək bir çox qədim türk
qəbilələrini irandilli Hind Avropa xalqlarına aid etməyə can atırlar.
Bir çox tədqiqatçılar Qədim Türk antropomorf fiqurlarının inkişaf
mərhələlərinin bu ardıcıllıqda qurulduqlarını qeyd edir: Taqar mədəniyyətinə məxsus
maral daşları, üzərilərində insan cizgilərini xatırladan təsvirlər olan maral daşları,
Taştık mədəniyyətinə məxsus və qəbir ayinləri ilə bağlı olan insan büstləri və
maskaları, Qədim Skiflərin mifoloji əcdadlarını, qəhrəmanlarını əks etdirən
antropomorf daş sütunlar və heykəllər, erkən orta əsrlərdə qəbir üstü ayinlərlə bağlı
olaraq yaradılmış antropomorf daş sütunlar və daş heykəllər – balballar. Bütün bunlar
sübut edir ki, Qədim Türklərin yaratdıqları bu antropomorf daş fiqurlar yalnız onlara
məxsus inkişaf mərhələlərinə, əsrlərlə davam edən təsvir ənənələrinə, semantikaya
malik olaraq eyni etnik köklərə işarə edən gizli bir koddur.
Bu heykəllərin bir çoxunda bir əlini qılınc dəstəyinin üzərinə qoyaraq
digərində cam və ya badə tutmuş döyüşçülər təsvir edilib. Qeyd etmək lazımdır ki,
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Qədim Türk ustaları sadə səthi heykəllərlə yanaşı böyük bədii ifadə gücünə malik olan
həcmi heykəllər də yaradıblar. Bu heykəllərin sadə sifət cizgilərinə çox qəribə bir
sakitlik, məğrurluq ifadəsi xasdır. Bunlar nə zamansa real mövcud olmuş məğrur,
hökmlü və döyüşkən ruhlu insanların daş portretləridir. Bəzi heykəllərin üz
cizgilərindəki qıyıq gözlərin, almacıqlı yanaqların, nazik dodaqların və bığların dəqiq
işlənilməsi bu heykəllərin hansısa konkret şəxslərin portret təsvirləri olduqları
haqqında ciddi mülahizələrə yer verir.
Qeyd etməliyik ki, daş heykəllərə məxsus aksessuarlar – baş geyimləri,
sırğalar, üzərilərində silah asılmış bəzəkli lövhəciklərdən ibarət kəmərlər və bir çox
başqa detallar etnoqrafik dəqiqliyə məxsusdurlar və onların tədqiqi orta əsrlərdə
yaşamış türk xalqlarının mədəniyyət və məişətlərinin öyrənilməsinə olduqca böyük
köməklik göstərir. Daş abidələrdə əks edilmiş əşyaların təsvirləri orta əsr
kurqanlarından tapılmış bir çox arxeoloji predmetlərin görünüşünün və istifadəsinin
daha düzgün müəyyənləşdirilməsinə imkan verir.
Heykəllərin burun və çatma qaşları adətən bir plastik relyef xətlə verilirdi.
Heykəllərin cam tutmuş və qılınc dəstəyinin üzərinə qoyulmuş əllərinin hərəkəti,
barmaqların zərif cizgiləri türk çöllərinin bu daş cəngavərlərinə məğrur və aristokratik
görünüş verməklə yanaşı orta əsr türk rəssamlarının özlərinə məxsus təsvir üslubuna
malik olmalarına və monumental heykəltəraşlıqda ciddi kanonlara riayət etdiklərinə aid
danılmaz bir sübutdur. Kompozisiyanın kanonları rəssamları xüsusi təsvir üslubuna
tabe olmağa məcbur edirdi. Bu zaman onlar təsvir edilən şəxsin əsas, nəzərə çarpan
xüsusiyyətlərini önə çəkərək onun xasiyyətini və bəzən əhval ruhiyyəsini də
açıqlamağa çalışırdılar. Çox zaman rəssam simvolikaya daha çox önəm verərək fiquru
sadələşdirərək hətta qrotesk səviyyəsinə də çatdıra bilərdi. Məsələn şişman bədənə
malik fiqurlar əslində təsvir edilən şəxsin varlı və yüksək təbəqəyə məxsus olduğuna
rəmzi bir işarə idi. Bəzən fiqurların üzərində simvolik mənaya malik olan badə və
qılıncın təsvir edilməməsi əllərin də ümumi kompozisiyadan artıq bir element kimi
çıxarılmasına gətirirdi. Lakin bu heykəllərə məxsus bir qədər quru sxematikliyə
baxmayaraq onlar Taştık mədəniyyətinə məxsus olan və realistik üslubda hazırlanmış
insan maskalarından daha canlı təəssürat yaradır. Qəbir ayinləri ilə bağlı bu maskalarda
təsvir olunan şəxsin daxili aləminin açıqlanmasına can atılmır. Onlarda həyat
sönmüşdür və onlar yalnız ölmüş insanların üz cizgilərini təkrarlayırlar. Qədim
rəssamlar bu maskaların alınlarında spirala bənzər naxışlar, yanaqlarında qırmızı rəngli
ləkələr çəkərək formanın plastik ifadəsini daha da artırırdılar, lakin maskanın açıq
rəngə boyanması onu daha da cansız göstərir.
Tədqiqatçı A. N. Bernştam daş heykəllərin yaranma mərkəzi kimi Qədim
Qırğızların məskunlaşdıqları Minusinsk ərazisini göstərir: «Məhz burada biz bürünc
dövrünə məxsus stelaların (yazılı daş plitələrin) ən qədim nümunələrinə rast gəlirik və
bu ənənə o ərazidə aramsız olaraq inkişaf etmişdir». [1]. Tədqiqatçı L. R. Kızlasov
qədim türk heykəllərini Taştık mədəniyyətinə məxsus dəfn maskaları ilə əlaqələndirir.
O, belə bir mülahizəni irəli sürür: «Çox maraqlı bir genetik sıra yaranır: taştık qəbir
maskaları – duran maskalar - əllər və qabla təsvir edilmiş büstlər (Kizi – tas tipli) -
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əllərində qab tutmuş türk daş heykəlləri. Beləliklə heç şübhə qalmır ki, VI – VIII və
bundan sonrakı əsrlərdə yaradılmış daş heykəllərin rüşeymi taştık dövrünə təsadüf edir.
Maraqlıdır ki, onların yaranma mərkəzi dağlıq Altay – Sayan və Xakas – Minusinsk
ərazisidir» [2]. Bəzi tədqiqatçılar skif dövrünə aid edilən heykəllərin qəbir ayinləri ilə
bağlı olduğuna dair mülahizələr yürüdürlər. «Güman ki, Skif – Sarmat dövrünə aid
edilən bütün bu antropomorf təsvirlər daha qədim heykəllərlə analogiyalarına görə
ölülər kultuna-qəbir ayinlərinə aid edilməlidir. Belə qənaətə gəlmək olar ki, bunlar
qəbir üzərində yerləşdirilən və ölmüş insanları əks etdirən təsvirlərdir» [3].
Əlbəttə ki, orta əsrlər türk monumental heykəltəraşlığının təsvir kanonlarının
yaranmasına bir sıra amillər təsir edib. Bürünc dövrünün dəmir dövrü ilə əvəz
olunması, atlardan böyük məsafələrin qət edilməsində geniş istifadəsi və yeni təsərrüfat
mədəniyyətinin – nomadçılığın meydana gəlməsi qəbilələrin sosial – iqtisadi
həyatlarının yeni dəyişikliklərə uğramasına gətirib çıxardı. Hərbi yürüşlərin geniş vüsət
alması köçəri türklərin sırasında hərbi zadəgan təbəqələrinin formalaşmasına təkan
verdi. Qəbilə içində cəngavər döyüşçünün – atlı hərbiçinin sosial nüfuzu daha da
artmağa başlayır. Heç təsadüfi deyil ki, bu dövrlərin qaya üstü rəsmlərində,
petroqliflərdə, tamğa işarələrində, torevtika məmulatlarında daha çox atlı cəngavər
obrazına rast gəlinir. Bu obrazlar hərbi demokratiya şəraitində yaşayan Qədim
Türklərdə yeni bir kultun – həlak olmuş qəhrəman – bahadırın – qəbilənin sitayiş etdiyi
əcdadlar – atalar kultunun yaranıb, geniş yayılmasına təkan verdi.
Erkən orta əsrlərdə türklər artıq feodalizm quruluşuna qədəm qoymuşdular və
türk heykəltəraşları öz əsərlərində Əbədi Türk Elinə və xaqana qulluq edən qorxmaz
döyüşçü obrazını yaratmağa çalışırdılar. Beləliklə təsvir edilən şəxsin sifət cizgiləri
ümumiləşdirilərək sadələşdirilir əsas diqqət isə fiqurun silahının, kəmərinin, hətta saç
düzümünün xırdalıqla işlənilməsinə yönəldilirdi. Qeyd edək ki, detalların təsviri bu
dövrün türk heykəltəraşlarının yüksək sənətkarlığına dəlalət edir. Orta əsr köçəri
türklərin bədii mədəniyyəti ilk növbədə hərbi məişəti əks etdirirdi. Məhz çöl
cəngavərliyi mədəniyyəti orta əsr türk xalqlarının incəsənətinə təsir edən əsas
amillərdən biri olmuşdur. Bu dövrə aid edilən metal bəzək əşyalarının çoxu silahlar və
at yaraq əsləhəsi ilə bağlıdır.
Erkən orta əsrlərdə Avrasiya çöllərinin geniş ərazilərində sosial və mülkü
əhəmiyyətli əşyalar kompleksi formalaşmağa başlayır. Bu əşyalar türklər, qırğızlar,
kımaklar kimi qəbilələrin varlı təbəqələri arasında geniş istifadə olunurdu. Bu cür
predmetlərin arasında geyim və at yaraq əsləhəsinin bəzəkləri, kəmər dəstlərinin
bəzəkləri, ziyafətlərdə istifadə edilən qab-qacaqlar döyüşçülərin, zadəganların və
xaqanların vacib həyat və məişət atributları kimi çıxış edirdi [4].
Tədqiqatçı Y. A. Şer belə qeyd edir: «orta əsrlər türk heykəltəraşlığı
nümunələrinin ikonaqrafiyası qədim köçəri incəsənəti ilə bağlı dərin köklərə malikdir».
[5] Erkən orta əsr türk heykəlləri qədim skiflərin daş heykəllərinin təsvir kanonlarının,
ikonaqrafik elementlərinin davamçıları kimi çıxış edir. Skif heykəllərində də fiqurlar
sağ əli ilə sinənin qabağında qab – riton tutmuş, sol əli isə gövdənin yanı ilə aşağı
buraxılaraq qılıncın – akinakın dəstəyinin üzərinə qoyulmuş anfas vəziyyətdə təsvir
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edilirdilər. Çox güman ki, skif heykəllərində təsvir edilən riton türk heykəllərindəki
qablara məxsus simvolikaya malik idi. Bu həlak olmuş döyüşçünün onun şərəfinə
verilən dəfn ziyafətində iştirakına rəmzi bir işarə idi. «Bu fiqurların əllərində daim
təsvir edilən riton onların ayini əhəmiyyətlərini qeyd edir» [6]. Əlbəttə ki, qədim Skif
heykəlləri ümumilikdə və detalların işlənilməsi texnikasında erkən orta əsr türk
heykəllərindən öz primitivliyi ilə fərqlənir. Skiflərin qədim heykəlləri müəyyən
şəxslərin portretini deyil qəbilə əcdadının ümumiləşdirilmiş obrazını təsvir edirdi.
Buna misal olaraq e. ə. III minilliyin ortalarına aid edilən və Kernosov bütü adlanan
antropomorf daş stelanı nümunə gətirmək olar. Quru sxematik həllinə baxmayaraq bu
heykəl proporsiyalarının ahəngdarlığı, forma xətlərinin plastik axıcılığı və üzərində
çoxlu informativ simvolikaya məxsus zəngin təsvirləri ilə tədqiqatçıların nəzərini cəlb
edir. Heykəl ciddi və asketik sifət cizgilərinə malikdir. Bəzi tədqiqatçıların fikrinə görə
bu qədim heykəlin yan tinlərinin üzərində dünyanın yaradılması və məskunlaşmasına
dair mifik səhnələrdən ibarət kompozisiyalar və ayrıca rəsmlər təsvir edilib. Bütün
bunlardan əlavə olaraq bu heykəldə zoomorf cizgilər də sezilir. Heykəlin arxasında
quyruğa bənzər relyef təsvir və üzərində çoxlu öküz rəsmləri vardır. Bəzi tədqiqatçılar
bu cür tipli qədim skif heykəllərində bütün skiflərin mifik əcdadı sayılan ilk « skif
Adamı » - Tarqitayın simvolik obrazının təsvirini görürlər. Bir çox Qərb və Rus
alimləri qədim skif heykəllərinin köklərini Hind Avropa xalqlarının mədəniyyətləri ilə
bağlamağa çalışırlar. Lakin qeyd olunmalıdır ki, Hind Avropa xalqlarının
incəsənətində qədim skif heykəllərinə yaxın olan bir dənə də olsa analogiya hələ də
tapılmamışdır.
Tədqiqatçı A. İ. Melyukova belə bir mülahizə söyləyir: « bütün salamat qalmış
qədim skif heykəllərində riton və kəmərdən asılmış silahın təsvirinə mühüm önəm
verilir. Bunların arasında mərkəzi yerdə qılıncın təsviri durur». [7]. Bütün bu deyilənlər
isə sözsüz və analoji olaraq türk heykəllərinə aiddir. Təəssüf ki, Qədim Türk
heykəltəraşlığının nümunələrinin yalnız cüzi bir hissəsi bizim dövrümüzə çatmışdır.
Çox güman ki, qədim və orta əsr türk heykəltəraşları zamanımıza çatmayaraq
müharibələrin alovlarında məhv olmuş ağac heykəllər də düzəltmişdilər. Bir məqam da
bir çox tədqiqatçılarda maraq oyadır. Belə ki, Altay, Tuva və Monqolustan
ərazilərindən tapılan bir çox heykəllərin materialları əhəng daşından və ağ mərmərdən
ibarətdir. Bu heykəllərin üzərindəki təsvirlər demək olar ki, heç nəzərə çarpmayaraq
daşın ağ fonunda itir. Bəzi tədqiqatçıların fikrinə görə bu tip heykəllərdəki geyimlər və
aksessuar detalları ustalıqla müxtəlif rənglərə boyanırdı. Qədim Türklər müxtəlif
materiallardan olan bəzək əşyalarının üzərilərinin nazik qızıl və gümüş təbəqə - folqa
ilə örtülmə texnikasının mahir ustaları idilər. Bəlkə də bu texnikadan daş heykəllərin
hər hansı aksessuarlarının bəzədilməsində də istifadə edilə bilərdi. XII əsrin axırlarında
heykəllərdə nəzərə çarpacaq dərəcədə sadələşdirilmə və primitivləşdirilmə prosesi baş
verir. Heykəllərin arxa hissələri dekorlaşdırılmır, geyimlərin və saç düzümlərinin
detalları işlənilmir, çox zaman hətta heykəllərin üzləri də sifət cizgiləri verilmədən
hamar olaraq qalır. Nadir hallarda olsa da bəzən heykəllərin dərin ornament
cızıqlarında qara və ya qırmızı rəng izlərinə rast gəlmək mümkündür. Çox güman ki,
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bu dövrün heykəllərində detallar və üz cizgiləri boyalarla çəkilirdi. Yaxşı cilalanmış
hamar səth üzərində daha böyük ifadə gücünə malik mürəkkəb və zərif rəsmlər çəkilə
bilərdi.
Türk xaqanlığının güclü inkişafı dövründə memorial abidələrin ucaldılmasının
yeni ənənələri meydana gəlir. İlk nəhəng köçəri birliklərinin yaranması dövründə əsas
diqqət yerin altında yerləşən qəbir kameralarına verilirdi. Qəbirlərin üstü daş
kurqanlarla örtülürdü. Erkən orta əsr türkləri diqqət mərkəzini artıq yerin altından
üstünə keçirdilər. Memorial abidələrin əsas atributu rolunda isə qədim türklərin «maral
daşları» adlanan xatirə abidələrinin ənənələrini davam etdirən daş heykəllər çıxış
edirdi. Mərkəzi Tuvanın Xenderqe çayının yaxınlığından tapılan və VI – VII əsrlərə
aid edilən daş heykəl buna misal gətirilə bilər. Bu heykəl kəmər səviyyəsində
bükülmüş əllərində kəsilmiş düşmən başları tutmuş halda təsvir edilmişdir. Maraqlıdır
ki, bu heykəl bölünməmiş bütöv daş plitədən hazırlanıb. Bu heykəl ümumi forma
kobudluğu, sxematikliyi və təsvirlərdəki informasiya xarakterlərinə görə daha çox
qədim türk maral daşlarını xatırladır. Tapılan daş heykəllərin ən erkən tarixə malik
olanlarını müşahidə etsək onların obraz plastikasından məhrum olduqlarını asanlıqla
müşahidə edə bilərik. Çox zaman bunlar üzərində yonulmuş sifətlərdən ibarət daş
plitələrdir.
VI – VII əsrlərdə daş heykəllərin yayıldığı ilkin ərazilərə Altay, Tuva,
Monqolustan və onlara yaxın ərazilər aid edilir. Ən erkən qəbir üstü daş heykəllər
yalnız kişi təsvirlərindən ibarət olub. Çox zaman ayinlər heykəlin önündə daş
çəpərlərlə əhatələnmiş meydançada keçirilirdi. Daş heykəl sanki şərəfinə ayin ziyafəti
keçirdilən əcdadı və yaxud vəfat etmiş insanı təmsil edirdi. Maraqlıdır ki, kobud və
sxematik cızılmış sifət cizgilərinə, çətinliklə seziləcək antropomorf quruluşa malik bu
daş plitələr ilə canlı bir insanla rəftar edildiyi kimi davranılırdı. Onları simvolik olaraq
yedirdir, içirdir və məhrumun paltarlarını üstlərinə geyindirirdilər. Bəzi tədqiqatçıların
fikrinə görə heykəllərə bu cür sitayiş yalnız yaxın qohumlar tərəfindən olurdu. Güman
ki, heykəlin hansısa konkret şəxsin əvəz edicisi rolunda çıxış etməsi Qərbi Sibir
türklərinə məxsus primitiv simvolizmin izləri idi. Bununla da bu dövrə aid edilən bir
çox heykəllərin primitiv sadəliyi açıqlanır. Yadımıza salaq ki, daş balballar da Qədim
Türklərdə heykəl kimi yox yalnız insanları əvəz edən simvollar kimi qəbul edilirdi. X
əsr səyahətçisi İbn Fadlan öz tarixi əsərlərində belə qeyd edir: “Quzlar ölmüş
döyüşçünün öldürdüyü qədər ağacdan heykəllər yonurlar və bunları onun qəbrinin
üzərində qoyaraq deyirlər: Budur onun nökərləri. Bunlar ona cənnətdə qulluq
edəcəklər”.
Onu da qeyd etməliyik ki, qədim türklərdə heykəl anlamı mövcud olmayıb.
Bunu rəsm, oyma, təsvir, şəkil anlayışları əvəz edirdi. Qədim türklərin dəfn ayinlərinin
əsas elementlərindən birini daşdan və yaxud ağacdan yonulmuş qəbir üstü antropomorf
heykəlin ucaldılması təşkil edirdi. Bu heykəllər dəfn ayinlərində simvolik məna
daşıdıqlarına görə onların dəfn edilən şəxslərin portret cizgilərini özlərində əks
etdirmələrinə böyük önəm verilmirdi. Çox zaman kobud işlənilmiş antropomorf
formalı və ya uzunsov monolit daş plitələr də insan fiqurunu simvolik olaraq təmsil
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edirdi. Bəzi tədqiqatçıların mülahizələrinə görə bu cür bəsit formalı hamar cilalanmış
daşlar üzərində üzün cizgiləri, kəmər, silah və digər aksessuarlar boyalar vasitəsi ilə də
təsvir edilə bilərdi. Eyni zamanda dəfn edilən şəxsin geyimi və silahları bu cür daş
sütunlara geydirilib, taxılaraq onun ailə və yaxınlarının təsəvvürlərində mərhumun
simvolik obrazını yaratmalı idi.
Ucsuz bucaqsız çöllərin sərt küləklərinə qarşı sinə gərərək əbədi durmağa
məhkum edilmiş bu heykəllər ağır və möhkəm olmalı idilər. Eyni zamanda sonsuz açıq
məkanda yerləşdirilən bu daş heykəllərə məxsus bəsitlik və sxematiklik onlara
monumentallıq görünüşü bəxş edirdi. Təsadüfi deyil ki, erkən orta əsrlərə məxsus
“ayaq üstə durmuş” qıpçaq heykəlləri sxematik üz cizgilərinə malik daş sütunu
xatırladırdı. Halbuki, həmin dövrlərdə meydana gəlmiş “oturmuş” heykəllərdə daha
çox realistikliyə meyl hiss olunur. Bəzi tədqiqatçıların fikirlərinə görə “ayaq üstə
durmuş” heykəllər “oturmuş” heykəllərdən daha erkən yaranıb. Belə ki, “oturmuş”
heykəllərin plastik həllərində nəzərə çarpacaq dəyişikliklər müşahidə olunur. Heykəlin
bədən üzvlərinin – başının, əllərinin, qarnının, ayaqlarının həcmi formaları hiss
etdirilir. Heykəllər qədim daş abidələrdən fərqli olaraq yalnız frontal deyil, yan və arxa
görünüş aspektlərinə malik olurlar. Heykəllərin üzərində qravürləmə texnikasından
bəzəklərin və silahların mürəkkəb detallarının işlənilməsində istifadə edərək formaları
daha da üzə çıxardırlar. Həcmlər ahəngdarlıqla bir birlərinə keçərək mürəkkəb
konfiqurasiyalı formalar yaradır. Heykəllərdə həcmlərin və xətlərin ritmikası əmələ
gəlir. Qadın fiqurlarının baş geyimlərində, boyunbağılarında, birləşdirilmiş əllərin və
qarınlarının təsvirlərində daha çox yumşaq, plastik xətlərdən istifadə olunur.
VII-X əsrlərdən başlayaraq daş heykəllərdə daha çox realizmə can atıldığını
müşahidə etmək olar. Çöllərin silahlı cəngavərlərinin daş təsvirləri ilə yanaşı yeni tip
daş heykəllər meydana gəlir. Daşdan yonulmuş bu insan fiqurları oturmuş vəziyyətdə,
silahsız və mülkü geyimdə təsvir edilirdilər. Bir çox tədqiqatçıların mülahizələrinə
görə bu heykəllər Türk xaqanına yaxın olan zadəganların təsvirləri idi. Bu heykəllər
Qədim Türk cəmiyyətinin həyatında artıq yeni bir mərhələnin başlandığına işarədir.
Böyük əraziləri zəbt edərək nəhəng bir dövlətə çevrilmiş Türk Xaqanlığında dövlət
qulluqçularına ehtiyac oyanmışdı. Bu dövlət qulluqçularının türk zadəganlarından
ibarət olduqlarına bu heykəllərin üzərində qədim türk süngü əlifbası ilə yazılmış
yazılar sübut edir. IX əsrə aid edilən bu növ heykəllərin birində məhrumun adının
Əzqene olduğu və onun Türkəş dövlətinin amirlərindən olduğunu açıqlayan yazılara
rast gəlinir. Tədqiqatçı B. A. Rıbakova arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış bir çox
məişət qablarının üzərində qədim türk əlifbası ilə yazılmış yazıların olmasını qədim
türklərin arasında çoxlu savadlı insanların mövcud olduğunun sübutu kimi qəbul edir
[8].
Bir çox daş heykəllərin və qəbir üstü daş plitələrin üzərində süngü əlifbası ilə
həkk edilmiş yazılar-epitafiyalar Türk Xaqanlığı dövründə türklərin arasında savadlı
insanların getdikcə çoxalmasına dəlalət edir. Əgər ilk dövrlərdə bu yazılar yalnız
xaqanların və ən yüksək əyanların qəbir üstü abidələrində rast gəlinirdisə sonralar bu
daha geniş vüsət almağa başlayır. Hətta öldürülmüş düşmənləri təmsil edən sadə daş
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balbalların üzərində də onların adlarını və cəmiyyətdəki mövqelərini açıqlayan yazılara
rast gəlmək mümkündür.
Türk xaqanlığının inkişaf etdiyi dövrlərdə daş heykəllərin təsvir elementlərində
bəzi dəyişiklikləri asanlıqla müşahidə etmək mümkündür. Əgər cəngavər bahadırları
təmsil edən daş fiqurlar sağ əllərində məhz içki üçün nəzərdə tutulmuş badə və yaxud
cam ilə təsvir edilirdilərsə, artıq sonralar daş heykəllər hər iki əlləri ilə dini ayinlərdə
istifadə edilən qab tutmuş vəziyyətdə təsvir olunurdu.
Sonralar qədim türklərin arasında Tenqriçiliyin geniş vüsət alması daş
heykəllərin təsvir simvolikasına da təsir etmişdir. Bu zaman yonulmuş daş insan
fiqurlarının əllərində badə və dini qabları Tenqriçilikdə insan ruhunu təmsil edən quş
təsviri əvəz edir.
Bütün bunlar Qədim Türklərin artıq hərbi demokratiya cəmiyyətindən keçib
müxtəlif sinfi təbəqələrdən ibarət olan dövlət mərhələsinə qədəm qoymalarına dəlalət
edə bilər.
Əlbəttə ki, bizim müasir dövrümüzə Qədim Türk xalqlarının heykəltəraşlıq
nümunələrinin yalnız cüzi bir hissəsi gəlib çatmışdır. Lakin hətta bunlar da Qədim
Türklərin tarixlərinin, dünya görüşlərinin, mənəvi mədəniyyətlərinin tədqiqində
əvəzsiz rol oynayırlar.
Qədim Türklərin monumental heykəltəraşlıq nümunələrinə Çindən tutmuş
Qafqaza və Avropaya qədər geniş ərazilərdə rast gəlinir. Bu daş bahadırlar sanki Türk
dövrünün şanlı zəfərlərinin, yürüşlərinin və sarsıdıcı məğlubiyyətlərinin canlı şahidləri
idilər. Eyni zamanda bu daş heykəllər nəhəng əraziləri zəbt edən Türk Xaqanlığının
sərhəd işarələri rolunda da çıxış edirdilər. Qədim Türk «heyvani üslubu» kimi orta
əsrlər türk monumental heykəltəraşlığı da onu yaradan xalqların eyni etnik köklərə
malik olduqlarına işarə edən simvolik bir koddur. Bu heykəltəraşlıq nümunələrinə
məxsus bir çox rəmzlər hələ də yetərincə açıqlanmayıb və onların daha dərindən tədqiq
edilməsi müasir dövrümüzdə də olduqca aktual məsələlərdən biridir.
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Древнетюркская монументальная скульптура в раннем средневековье
Резюме
Тюркские народы оказали заметное влияние на культуру и искусство
Дальнего Востока и Центральной Азии. В истории Евразии ранние средние века
считались периодом возникновения тюркских государств и распространения
древнетюркской культуры, их языка, письменных образцов на огромные
территории сильно влияя на культуру других народов.
На всей территории гигантского тюркского государства встречаются
курганы, петроглифы и знаки тамги, надгробные статуи - балбалы. Основное
место среди этих каменных скульптур занимают изображения тюркских рыцарей
степной Евразии. Этот вид монументальной скульптуры стал неотъемлемой
частью средневековой тюркской культуры, тесно связанной с мифологическими
обрядами древних тюрков. Создание и развитие древнетюркской
монументальной скульптуры тесно связано с восхвалением воина богатыря
сражающегося за великий тюркский эль,
Эти суровые каменные воины, высеченные из цельных каменных глыб,
изображены в гордых и спокойных позах. В правой поднятой руке они держат
сосуд для вина, в то время как другая рука покоится на рукоятке меча. Эти
каменные фигуры, обреченные нападениям грозных ветров и холодных дождей,
выражают спокойствие, своими статичными движениями они словно
олицетворяют собой историю. Возведенные в бесконечности степей они создают
у зрителей невыразимое впечатление монументальности.
Ключевые слова: древние тюрки, курганы, искусство кочевников,
изобразительная
традиция,
искусство
скифов.
каменные
изваяния.
антропоморфные фигуры
Ancient turkic monumental sculpture in the early middle ages
Summary
The Turkic peoples had a noticeable influence on the culture and art of the Far
East and Central Asia. In the history of Eurasia, the early middle ages were considered
a period of the Turkic States and the spread of ancient Turkic culture, their language,
written samples on the vast territory strongly affecting the culture of other peoples.
Mounds, petroglyphs and tamgas, grave statues-balbala are found Throughout
the giant Turkish state. The main place among of these stone sculptures is the image of
the Turkic knights of the steppe of Eurasia. This type of monumental sculpture has
become an integral part of the medieval Turkic culture, closely related to the
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mythological rites of the ancient Turks. The creation and development of the ancient
Turkic monumental sculpture is closely connected with the praise of the warrior hero
fighting for the great Turkic ale.
These harsh stone warriors carved from solid blocks of stone are depicted in
proud and calm poses. In the right raised hand, they hold a wine vessel while the other
rests on the hilt of the sword. These stone figures, condemned the attacks menacing
winds and cold rains, express the calm facial features, their movements frozen as if
they represent the story. Erected in the infinity of the steppes, they create an
inexpressible impression of monumentality in the audience.
Keywords: ancient Turks, barrows, the art of the nomads, fine tradition,
Scythian art, stone statue. anthropomorphic figures
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doktoru, baş müəllim Aslan Xəlilov
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докторант
Азербайджанский Университет Культуры и Искусств
E-mail:Sabina. Ramazanova@rambler. ru
Сефевидская и западноевропейская концепции изобразительности в
могольском искусстве
Резюме: В статье рассматривается одна из важнейших проблем
могольского искусства -влияние двух больших изобразительных традиций, на
основе симбиоза (слияния) которых и сформировался могольский стиль
миниатюрной живописи.
Ключевые слова: Император Акбар, сефевидская художественная
традиция, искусство Запада, структуры композиции, палитра.
Известно, что принципы сефевидской художественной традиции,
хронологически самые ранние, в синтезе с местной традицией создали новый
могольский стиль. Однако, они были не единственными слагаемыми новой
школы.
После гегемонии тебризской школы в первой половине правления
Акбара, на смену пришло пристрастие к искусству Запада, которое достигло
апогея во времена правления его наследника. Европейское искусство, проникнув
в могольскую школу, центр художественного творчества Индии, внесло
концепцию мира и человека, совершенно незнакомые Востоку, а также
совершенно иное понимание живописной поверхности. Помимо перспективы для
решения задач изображения природы и анатомии, необходимой для построения
человеческой фигуры, западная живопись разработала свои законы композиции,
отличающиеся от привычных для Востока. Отметим же вкратце основные
различия её от сефевидской и индийской структуры композиции.
В целом как индийская, так и сефевидская живопись 15-16 веков
отличаются координацией частей, которые сосуществуют на равных правах;
европейская же картина того времени, напротив, составляет нераздельное целое.
Если индийскую миниатюру можно поделить на две и более частей, не
повредив ни одной из них (это предусматривает сама техника готовых образцов,
которые методом угольного копирования через проколы часто применялась), то
картина западного художника составляет единое органическое целое, к которому
что-то добавить или, наоборот, отнять невозможно без ущерба целому. Это
происходит потому, что нераздельность частей не только соотносится, но и
подчиняется идее целого. Перестав быть только геометрической точкой, вокруг
которой художник группирует различные микропространства, центр
европейской картины становится основным регулятором живописной
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поверхности. В таких картинах, ставших доступными индийским правителям и
их художникам, как «Поклонение волхвов» или «Венер и Сатир» они могут
наблюдать эффект каждой части, и её роль в общем решении произведения.
Подобная субординация даёт в результате точное согласие сюжета с
предназначенной для него живописной поверхностью. Персонажи не
нагромождаются друг на друга, в то время как большие пространства остаются
пустыми, как это происходит в сефевидском и индийском искусстве, но
рационально располагаются в пространстве композиции, не создают эффекта
выхода за рамки картины, не теряются в пустоте. Окружение персонажей как
природа и архитектура ещё более подчеркивают группирование персонажей
своими линиями и объёмами, а также равновесием поверхностей.
В европейской композиции воссоединяются симметрия средневекового
индийского искусства и ассиметричность сефевидского. Так, чередование поз,
противостояние спокойных и движущихся фигур, молодых и старых лиц,
взглядов вверх и вниз, что составляет ассиметричную структуру табло, находит
свой противовес в ритмической упорядоченности, как например, группирований,
– излюбленном приёме художников эпохи Ренессанса, – пирамидально, как в
многочисленных «Святых Семействах», или расположение по принципу
«расправленных крыльев» вокруг центра, или выстроенность на ступенях
лестницы или террас разной высоты и т. д. Изобретательность европейских
художников в достижении этой цельности, столь искусной и столь естественной,
что она кажется случайной, это позволяет им создавать большое количество
структур, на которых мы не можем позволить себе остановиться.
Другим, не менее мощным фактором достижения цельности в табло,
является освещение. Благодаря этому как цвета можно сделать ярче или
тусклыми, и привести полихромию в единую тональность. Иногда покрытые
тенью, иногда освещенные, цвета на холстах европейцев образуют то, что
называется валёрами. Бесчисленные градации тона возникают таким образом.
Картины словно покрыты прозрачной вуалью, поэтому при всём разнообразии
цветов, золоте, серебре, голубом, сером, розовом, сиреневом, они выглядят
целостно.
Конечно, их палитра была нова и непривычна для восточного глаза.
Правда, за счёт тебризских мастеров индийцы значительно расширили свою
палитру. Но это не помешало им охотно перенять роскошь фиолетовых и
пурпурных цветов, гамму холодных, которые столь великолепно использовали
мастера эпохи Ренессанса. Грязновато-серый, как и серые тона также были
позаимствованы ими у западных художников, и широко ими применялись.
Проблема освещения в большинстве европейской живописи упраздняет
почти полностью проблему цвета. Светотень, столь модная в западном искусстве
17 века, была абсолютно неизвестна в искусстве Востока. В композиции,
основанной на светотени, целая толпа может остаться незамеченной,
погружённая в тень, тогда как один человек может стать центром внимания,
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благодаря падающему на него сильному освещению, как в офортах Рембрандта.
Погружая в темноту целые большие части картины, и заливая другие части
светом, западный художник обладал абсолютной властью над имеющимся под
рукой пространством холста. Благодаря мастерству передачи светотени, он умел
вести самые смелые эксперименты.
Курс на реалистичность, который вскоре избрала могольская школа, её
стремительно отдаляет от декоративной сефевидской композиции. Тем не менее,
одна из особенностей сефевидского стиля как нельзя более удачно совпадает с
новыми тенденциями и служит им. Изображение человека в действии, а именно
исторических событий становится одной из основных задач времени второй
части правления Акбара. Ничто так не совпадает с этими проблемами, как
широко применяемая Сефевидами диагональная композиция. Могольские
художники быстро поняли её возможности передачи стремительного движения.
Их сефевидские учителя научили их использовать для построения
подобных сюжетов диагональной оси, которая, организуя различные части
композиции, всё же их не делает неподвижными. В самом деле, в прямоугольной
композиции диагонали уводят глаз за пределы рамы миниатюры, в то время, как
вертикали и горизонтали удерживают его в своих пределах.
Диагонально выстроенные композиции часто встречаются в
произведениях школы Акбара, например, в «Разм-наме», но ещё большее
количество их – в «Акбар-наме». Взять, к примеру, ожесточённую битву словно
в лесу. Сквозь чащу с силой прорываются огромные животные. Ещё немного, и
нижняя рама вот-вот прогнётся под их тяжестью. Художники, их двое, мастерски
передают динамизм сюжета. [4, стр. 38]
Две другие миниатюры иллюстрируют осаду Рантамбхора армией
Акбара. Диагональная структура в особенности заметна в первой из них: сам
сюжет наталкивает художника на подобное решение. Миниатюра представляет
эпизод, когда тяжёлое артиллерийское орудие вот-вот поднимут на вершину
горы. Толпа людей и быков, тащащих пушку, тянутся с левого нижнего угла
миниатюры и движутся вверх вправо. Силуэт горы вторит этому движению и
усиливает его.
Вторая миниатюра также построена по диагонали. Справа изображена
осаждённая крепость, массивная, тёмная, осевшая, на высоте в правой части,
слева же внизу – разноцветные шатры осаждающих; по всей миниатюре тянется
широкая, пересекающая её лента укреплений с пушками поверху, тянутся трупы,
а солдаты готовятся к натиску.
Наряду с композициями сефевидского образца, который преобладает в
школе Акбара, есть и другие, не столь перегруженные персонажами, чьи части,
отстоящие друг от друга, указывают на местные традиции. Что касается
западного влияния, оно едва ощущается. Это всего одна-две миниатюры «Размнаме» с пейзажем в европейском духе.
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Благодаря подчинению частей идее целого, могольское искусство 17 века
достигает законченности, архитектоничности и идеала величественности,
полностью противоположному идеалу предшествующих эпохи. Это изменение
можно лишь объяснить или индианизацией могольского искусства или же его
вестернизацией.
Совершенное равновесие европейских картин не могло ускользнуть от
взора могольских художников, а также не могло не поразить их своим
контрастом с живописным хаосом сефевидских миниатюр. Мастера имперских
художественных мастерских, которые копировали множество произведений,
пришедших с Запада, подчас незаметно для них самих, непроизвольно усваивали
приёмы при создании своих работ. При внимательном рассмотрении можно
заметить следы западного влияния даже в индийского типа композициях. [2, стр.
121]
Таким образом, могольская композиция 17 века является результатом
синтеза местных и привнесённых извне элементов. Индийскому наследию она
обязана своей монументальной структурой, и своей геометрической
выстроенностью, европейскому же влиянию она обязана органическим
соотношением своих частей, их подчинённостью целому и полному их единству,
которое является следствием.
Изменениям, произошедшим в могольской композиции аналогичны
изменения в области колорита. Палитра теряет яркость, но приобретает
многообразие: она обогащается множеством полутонов, что позволяет
художнику избежать режущих глаз контрастов. Живописный эффект уступает
гармоничному решению колорита, которое постепенно приводит к основному,
доминирующему тону, чей налёт единым образом покрывает всю поверхность
живописного пространства. Появляются цветовые аккорды, ранее, в акбаровскую
эпоху неизвестные: вся композиция может быть исполнена в единой гамме:
розовой, сиреневой, серой, каштановой, позолоченной, цвета слоновой кости и т.
д. Полихромия выходит из моды, она не соответствует стилю 17 века.
Гармоничные сочетания, которые создают стабильность целого, позволяют глазу
отдыхать, приходят на смену.
Акбар проявлял живой интерес ко всему, что шло с Запада. Его пытливый
ум не мог оставаться равнодушным к чему-то новому. Он отправил специальную
делегацию на Гоа в 1578 году. Его доверенный Хаджи Хабибулла привёз
купленные в португальских ремесленных центрах множество предметов
Европейского быта. он также пригласил нескольких португальцев на работу к
Акбару через 2 года, 1580 году иезуитская миссия прибыла в Фатх пур Сикри.
Акбар их любезно принял. Святые отцы подарили ему королевскую
полиглотную Библию Плантена в 8 томах, напечатанные в 1569 -1573 годах при
покровительстве Филиппа второго испанского, ещё португальцы подарили ему
изображение Иисуса и Богоматери. Акбар позволил им основать капеллу,
которую они часто посещали. Акбар проявлял большой интерес к изображениям
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Иисуса, девы Марии и других святых. Он велел своим художникам сделать
копии этих портретов. Для святых отцов отношение Акбара к священным
образам, его преклонения перед христианскими ценностями было хорошо
знакомо. Однако это было всего лишь на всего его чисто эстетическим
наслаждением. Это любопытство Акбара к искусству Запада послужило
причиной проникновения его в искусство могольской школы. Индийские
художники стали усердно копировать новые картины и вводить элементы этих
произведений в свои индийские работы. Придворный художник Кесава Дас
преподнёс в 1588 году Акбару альбом-муракка с множеством копий картин
западных художников.
В 1585 году, когда Акбар покинул Фатхпур-Сикри и переехал в новую
столицу, его мастерская не осталась в забвении и упадке. Она переехала в Агру, в
его дворец-крепость; также художники его работали и в Лахоре, где украшали
фресками его дворец.
После почти полувека правления Акбар умер в 1605 году и был
похоронен в Сикандре в роскошной гробнице из белого мрамора посреди
пышного сада. Венецианский путешественник Мануччи посетил его могилу в
годы правления Аурангзеба. Его мечта попасть вовнутрь захоронения сбылась:
один из стражей впустил его в мавзолей. «Посреди царящей тишины – писал
Мануччи – мы преклонили колени и затем босиком обошли могилу. Там я видел
«Распятие», «Мадонну с младенцем», а также святого Игнатия. Потолок купола
украшали изображения архангелов и херувимов. Вокруг могилы были зажжены
курильницы с благовониями». Он отметил, что все это было результатом
любопытства к новому, а не религиозными причинами. [3, стр. 17]
Император Акбар покоился в обстановке, непривычной для
мусульманского суверена. Заказавший эти фрески его наследник Джахангир, с
уважением отнёсся к воле свого отца, к его интересу ко всему новому. Но судьба
распорядилась иначе: последнее пристанище императора не осталось
нетронутым. В 1691 году восставшие крестьяне ворвались в мавзолей и сожгли
там останки императора. Что касается фресок, то они остались под слоем
штукатурки согласно воле императора Аурангзеба, строго придерживавшегося
запрета изображений человека на стенах.
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Moğol incəsənətində Səfəvi və Qərbi Avropa təsvir konsepsiyaları
Xülasə
Məqalədə Moğol sənətinin ən əhəmiyyətli problemlərindən biri – iki əsas təsvir
ənənəsinin təsiri haqqında məlumat verilir. Məhz bu konsepsiyaların simbiozu
nəticəsində miniatür rəngkarlığının moğol üslubu formalaşdı.
Açar sözlər: İmperator Əkbər, Səfəvi sənət ənənəsi, Qərb sənəti, kompozisiya
quruluşları, palitra.

Safavid and Western European concepts of art in Mughal art
Summary
The article discusses one of the most important problems of Mughal art - the
influence of two great fine traditions, on the basis of symbiosisof which the Mughal
style of miniature painting was formed.
Key words: Emperor Akbar, Safavid art tradition, Western art, composition
structures, palette.
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Qədim türklərin etnogenezi və geyim mədəniyyəti
Xülasə: Məqalədə türk xalqlarının mənşəyi, tarix boyunca yayıldıqları ərazilər,
dünyaya bəxş etdikləri mədəni töhfələr haqqında məlumat verilir. Oğuz, Qıpçaq,
Karluq, Bulqar qollarını təşkil edən türk topluluqlarının fərqli və oxşar etnoqrafik
özünəməxsusluqları və geyim mədəniyyətlərindən söz açılır. Azərbaycan türkləri,
Anadolu türkləri, qazax, qırğız, özbək, türkmən, tatar, Altay türkləri, uyğurlar və digər
türklərin geyim tərzləri və onları təşkil edən əsas elementlər barədə danışılır.
Açar sözlər: etnogenez, türk, mədəniyyət, ənənəvi geyim, əsas elementlər.
Beş min illik böyük tarixə sahib türklər dünya mədəniyyətinə ilk töhfələr
vermiş xalqlar sırasındadırlar. Çox qədim yaşayış məskənləri, divar rəsmləri, heykəl və
relyeflər, kurqanlar, qızıl və gümüş əşyalar, silahlar, ən qədim xalça nümunələri və
digər maddi-mədəniyyət abidələri türklərin yaşadığı ərazilərdən üzə çıxarılmışdır. Bu
arxeoloji materiallar, qaya rəsmləri, damğalar, çoxsaylı simvollar, sitayiş obyektləri
türklərin dünyanın ən əski və mədəni xalqlarından biri olduğunu sübut edir.
Tarixi qədər hökmranlığı da qədim olan türklər hakimiyyətləri altında olan
xalqlara qarşı ədalətli və alicənab olmuşlar. İnsani dəyərlərə hörmətlə yanaşması, istila
altına aldığı xalqlara rəhmlə davranması sayəsində türkün dünya üzərində uzun sürən
hakimiyyəti olmuşdur.
Türklərin ilk vətəni e. ə. IV-III minilliklərdə Asiya və Avropanın bir çox
ərazilərində yayıldıqları İdil-Ural bölgəsidir. Bu coğrafiyada mövcud olan çöllük və
meşələr, çaylar ovçuluq, balıqçılıq üçün olduqca əlverişli idi. Mədən yataqlarının
bolluğu iqtisadi baxımdan yüksəlişə səbəb olmaqla yanaşı bədii metal və plastika
sənətinin inkişafına da şərait yaratmışdır.
Türklər öz varlıqlarını qoruyub saxlamaq üçün köç etmək məcburiyyətində
qalmış və dünyanın müxtəlif yerlərinə səpələnərək qədim dövrlərdən başlayaraq
qollara ayrılmışdır. Bu da onları digər dünya xalqlarından fərqləndirən əsas
xüsusiyyətlərdəndir. Yeni yurdlar, əlverişli iqlimlər tapmaq bu köçlərin əsas səbəbi
olmuşdur. Demək olar ki, tarixin hər bir mərhələsində bir çox coğrafi ərazidə türk
dövlətlərini görmək mümkündür. Bu dağınıqlıq araşdırmaçılar üçün də, müəyyən
çətinlik törətmişdir. Türk qollarının əksəriyyəti öz mənsubiyyətini qoruyub saxlamış,
digər millətlərlə qovuşmamış və bir-birlərindən fərqli adlar almışlar.
Demək olar ki, müasir zamana kimi öz varlığını mühafizə edərək saxlayan türk
topluluqları yenə də ilkin yaşayış yerlərində məskunlaşmış və öz zəngin maddi və
mənəvi irslərinə sahib çıxmışlar. Bu böyük, ucsuz-bucaqsız ərazilər Uzaq Şərqdən
Volqaya kimi böyük Sibir çöllərini, Altay torpaqlarını, Qara dənizin Şimal sahillərini,
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Volqa boyu əraziləri, Balkanları, Cənubi və Şimali Qafqazı, Orta Asiyanı, Çin
ərazisini, Ön Asiya, Kiçik Asiya və Mərkəzi Asiyanı əhatə etmişdir.
Çox qədimlərdən türk adıyla altaylı xalqları adlandırmışdılar. 552-ci ildə
Göytürk xaqanlığı ilk dəfə türk sözünü dövlətin rəsmi adına çevirdi. Türkcə danışan
xalqlar da məhz bundan sonra türk adı ilə çağırılmışdır. Türk sözü güclü, qüvvətli kimi
mənaları ifadə edir.
Qədim və orta əsrlərdə çoxsaylı türk dövlətləri ortaya çıxmış və tarixə meydan
oxumuşlar. Skif, Sarmat, Hun, Göytürk, Bulqar, Xəzər, Avar, Uyğur, Oğuz
Xaqanlıqları və digərləri dünya siyasi və mədəniyyət tarixində özünəməxsus iz
qoymuşlar.
Türk xalqları haqqında həm qədim, həm də orta əsr tarixçi və səyyahlarının,
yazarlarının əsərlərində danışılmışdır. Herodot, Strabon, Ptolomey, Plini, Rəşidəddin,
İbn Havqəl və başqaları türklərin tarixi və zəngin mədəniyyətindən bəhs etmiş
müəlliflərdir.
Onu da, qeyd edək ki, uzun zaman türk tarixi saxtalaşdırılmış və bir çox
məşhur türk xalqları fars mənşəli kimi qələmə verilmişdir. A. P. Smirnov, M. İ.
Artamonov, V. U. Murzin və başqa skif incəsənəti tədqiqatçıları fars təsiri altında
olmaqla türklərin zəngin mədəni irsini bilərəkdən görməzdən gəlmişlər. 1980-cı ilin
oktyabr ayında Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində keçirilmiş III Sovet Türkoloji
Konqresində çıxış edən türkoloq professor M. Z. Zəkiyev haqlı olaraq qeyd etmişdir ki,
Hun dönəminə qədər olan türklərin, yəni, skif, sak, sarmat, massaget, alanlar, kuşanlar
və s. dil və mədəniyyətinin fars tədqiqatçıları tərəfindən araşdırılması bəzi etnogenetik
nəzəriyyələrin əsasını qoymuş və beləliklə Altay, Ural ətrafı, Orta Asiya, Şimali
Qafqazın arxeoloji mədəniyyəti İran etnosuna aid edilmişdir [2, s. 24].
Lakin, S. Y. Malov, A. N. Kononov, N. A. Baskakov, L. N. Qumilyov, M. Z.
Yampolski, M. Zəkiyev və başqa alim tədqiqatçılar müxtəlif ərazilərdə yaşayan türk
xalqları arasında dil və mədəniyyət bağlılığı haqqında araşdırmalar təqdim etmişlər.
Türk dünyasının tanınmış nümayəndəsi, məşhur qazax yazıçısı Oljas Süleymenov “Az
Ya” əsərində türklərin dünya mədəniyyətinin inkişafında oynadığı mühüm rolunu
inandırıcı dəlillərlə sübut etmişdir. Lakin keçmiş SSRİ Elmlər Akademiyası bu kitabı
qeyri-obyektivlikdə günahlandıraraq qəbul etməmişdir.
Türklərdə kurqan mədəniyyəti mühüm yerə malikdir. Kurqanlardan aşkar
olunmuş artefaktlar və türklərin dəfn ənənələrini nümayiş etdirən dəlillər böyük maraq
doğurur. Məzarın yerini qamış, ot, keçə ilə örtüb ölmüş insanı atıyla birlikdə dəfn
edirdilər. Keçə çadırlarda yaşamaları, at əti və qımızla qidalanmaları türklərin
səciyyəvi etnoqrafik özəlliklərindəndir. Çatal-Huyuk, Hacılar, Anau, Namazgah,
Kelteminar, Pazırıq, Andronova türklərin yaşadığı ərazilərdə mövcud olmuş möhtəşəm
mədəniyyətlərin indiyə qədər bilinənləridir.
Andronova mədəniyyətinə kimi Orxon-Yenisey abidələri türklərin ən əski
mədəniyyəti hesab edilirdi. Ancaq, Esik kurqanından “Altun geyimli adam” və
çoxsaylı qızıl əşyalarla birlikdə aşkar olunmuş gümüş tasın üzərindəki “Xanın oğlu 23
yaşında öldü. Esik xalqının başı sağ olsun” kimi oxunmuş iki sətirlik yazı özündə 25
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əsrlik bir tarixi daşıyır. Yəni yazılar üzərində aparılmış ekspertizanın nəticəsi olaraq
müəyyən edilmişdir ki, onun tarixi e. ə. V-IV yüzilliyə gedir.
1958-ci ildə ingilis arxeoloqu Ceyms Mellartın Türkiyənin Konya ərazisində
aşkar etdiyi Çatal-Huyuk mədəniyyəti dünyanın bilinən ən qədim iki şəhərindən biri
olmaqla doqquz min illik tarixi yaşadır. Evlərini rəsmlərlə bəzəmiş çatal-huyuklular
həm də xarici görünüşlərinə fikir vermiş, bəzək əşyaları ilə yanaşı qədim dünyada ilk
dəfə kosmetikadan və güzgüdən istifadə etmişdilər. Qazıntılar zamanı üzə çıxarılmış
kirşan, boya qutuları, obsidiandan hazırlanmış güzgü bunun əyani sübutudur.
Türklər müxtəlif peşə sahələrində qədim dövrlərdən başlayaraq özlərini
sınamışlar. Ən qədim sənətlərindən biri dəmirçilik olmuşdur. Xüsusilə, Altay türkləri
dəmirdən yaratdıqları sənət şedevrləri ilə daha məşhur idilər. Onların yüksək bədiiestetik dəyərləri, döyüş ruhunu parlaq şəkildə özündə əks etdirən silahları, silahları
tərtib edən dekorativ elementləri, zərgərlik əşyaları, məişət nümunələri və digər
çoxsaylı sənət inciləri bu fikirləri söyləməyə ciddi əsas verir.
Yazılı məxəzlərdən görmək olar ki türklər geniş şəkildə məskunlaşdıqları Orta
Asiyada dəmirin sənaye üsulu ilə istehsalını həyata keçirən ilk xalq olmuşdur. Jujan
xaqanı Anaxuan türklər haqqında deyirdi: “Mənim dəmir əridənim”.
Türk xalqının formalaşma prosesində oğuz qolu əlahiddə rola sahibdir. Onlar
öz qəhrəmanlıqları ilə, etnoqrafik özünəməxsusluqları və zəngin mədəniyyətləri ilə
digər qollardan seçilirlər. Oğuz boyu monqol istilasına uğramamış və öz varlığını
qoruyub saxlamışyeganə türk qoludur. Uyğur, Qıpçaq, karluq kimi türk qollarının isə
monqol işğalına məruz qalması onların monqollarla qarışmasına səbəb olmuşdur. Bu
gün Orta Asiyada yaşayan türklərin böyük əksəriyyəti məhz türk-monqol qarışığından
törəyən xalqlardır [5, s. 16].
Oğuz “ok” və “uz” söz birləşməsindən meydana gəlmişdir. Məşhur macar
alimi Y. Nemetin gəldiyi bu nəticəyə görə “ok” qəbilə, boy, “z” isə cəm ədatıdır. Yəni,
oğuz boylar deməkdir [5. s. 29].
İlk dəfə bu ad Yenisey kitabələrindən məlum olmuşdur. Oğuzlar 24 boydan
ibarət olmuşdur. Bu böyük qolun adını daşıdığı Oğuz xanın altı oğlu və hər oğlundan
dörd nəvəsi var idi. Onların cəmi birlikdə iyirmi dörd etmişdir ki, bu qrupda birləşən
türklərin soyları onlara bağlıdır.
Oğuzlar iç və dış oğuzlara bölünürdülər. “Üç ox” və “Boz ox” oğuzların iki
ana qoludur. Hər iki qol 12 boyu əhatə edir. Boz oxlara Gün xanın oğulları Qayı,
Bayat, Alaevli, Qaraevli, Ay xanın oğulları Yazır, Döyər, Dodurğa, Yaparlı, Ulduz
xanın oğulları Avşar, Qızıq, Bəydili, Qarğın daxildir. Üç oxları isə Göy xanın oğulları
Bayandur, Peçeneq, Çuvaldar, Çəpni, Dağ xanın oğulları Salur, Ayrım, Alayuntlu,
Yüreğir, Dəniz xanın oğulları İğdir, Buğdüz, Yıva, Qınıq təmsil edir.
İyirmi dörd türk boyunun hər birinin özünə aid damğası mövcud olmuşdur.
Fəzlullah Rəşiddədinin “Came-ət-təvarix”, Mahmud Kaşğarinin “Divanülüğat-it-türk”
əsərlərində bu damğaların təsvirləri yer almışdır.
Sır-Dərya oğuzları ən güclü qövm olmaqla dünya tarixində mühüm rol
oynamışlar. Səlcuqlu və Osmanlı imperiyaları məhz bu qövmün meydana gətirdiyi
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böyük imperiyalar olmuşdur. İslamı qəbul etdikdən sonra oğuzlara türkmən adı
verilmişdir. XI əsrdən türkmən adlandırılan oğuzlar hazırda Türkiyə, Azərbaycan,
Türkmənistan, Balkan yarımadası, İran və İraqda yaşayan türk xalqlarının ulu
babalarıdır.
İbn Fədlan, Məsudi kimi ərəb tarixçiləri oğuzların həyat tərzi, şəhərləri, adətənənələri haqqında böyük maraq doğuran qeydlər etmişlər.
Türk tarixinin məşhur araşdırıcısı Faruq Sümərin “Oğuzlar (türkmənlər)”
kitabında qeyd olunduğu kimi X əsrin birinci yarısının ortalarında beş türk eli mövcud
olmuşdur. Onlar oğuzlar, karluqlar, uyğurlar, kiməklər və qırğızlar olmuşdur [5, s. 50].
Uyğur qolu on boydan ibarət olmuş və oğuzlardan seçilmişlər. Uyğurlar bir əsr
boyu Orxon çöllərinin sahibi olmuş daha sonra qırğızlar tərəfindən sıxışdırılaraq Çinə
doğru hərəkət etmiş, bir hissəsi isə onlara əsir düşmüşlər.
Uyğur sözünün mənası müttəfiq və yaxud uyuşan, yovuşan deməkdir. İlk
xaqanları Kutluq Bilgə Gül olmuşdur. Türk dünyasının məşhur ədəbi nümunələri olan
Mahmud Kaşğarinin “Divani-lüğəti-Türk”, “Kutatqu-Biliq” məhz bu türkcədə qələmə
alınmışdır. Uyğur miniatürləri, eləcə də məbədləri tərtib edən freskaları bütün türk
dünyası təsviri sənətinə təsir göstərmişdir. Demək olar ki, məhz bu kitab və divar
rəsmləri vasitəsilə türk obrazının necəliyi, yaşam tərzi, geyimi, ənənələri və s.
öyrənmək mümkün olmuşdur.
Qıpçaqlar IX əsrdə eldən ayrılaraq qərbə köç etmiş və oğuzlara şimaldan qonşu
olmuşlar. Bulqar türkləri xristianlığı qəbul edərək slavyanlar içərisində assimilyasiya
oldular. Hunlar Qara dəniz sahillərinə gəldikdən sonra burada türk xalqları ilə qarışmış
və yeni topluluq bulqarlar adlanmışdır. Bulqar sözünün mənası da, qarışmaq deməkdir.
Bu əsasən Dunay ətrafında məskunlaşan bulqarlara aiddir. Volqa ətrafında məskən
salanlar isə tatar adlanmış və türk kimliklərini qoruyub saxlamışlar. Xristianlığı qəbul
etmiş bulqar xalqlarında ənənəvi din olan şamanizmə də, inam qalmışdır. Ailə
ənənələri, dini mərasim və bayramlara önəm verilir. Milli qiyafələri qorunub
saxlanılmışdır. Ümumiyyətlə, Altay türkləri qədim türk ruhunu ən yaxşı qoruyub
saxlayan qövmlərdir.
Etnoqrafik özünəməxsusluğun başlıca elementlərindən biri də milli geyimlərdir
ki, burada xalqın estetik dünyagörüşü, ənənələri, qısacası yaşam tərzi əks olunur. Türk
xalqlarının hər birinə xas olan motivlər, ornamentlər başqa sözlə onlara xas olan
xarakterik cəhətlər vardır ki, bu digər xalqlarda təkrar olunmur.
Qədim dövrlərdən başlayaraq bütün təsviri materiallara baxsaq görərik ki,
qadın və kişilərin geyimləri arasında çox da fərq olmamışdır. Qadın geyimləri
ətəklərinin uzunluğuna görə əks cinslərinin geyimlərindən fərqlənmişlər. Və ən maraqlı
cəhətlərdən biri də odur ki, əski türklərin geyimləri forma etibarilə bugünkü müasir
mədəni qiyafələrə çox yaxın olmuşlar.
Türklərin döyüş geyimləri haqqında L. N. Qumilyov “Qədim türklər” kitabında
qeyd edir: “Döyüş paltarı baş geyimindən və zirehdən ibarətdir. Yaxalığı çənələrinə
qədər çatan xələt geyinirdilər. Xələtin üstündən metal lövhəciklərdən düzəldilən zireh
geyinirdilər. Zireh dizə çatır, beldən nazik kəmərlə bağlanır” [1, s. 82-83].
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Oğuz dastanlarına əsasən də, onların geyimləri haqqında müəyyən fikir
formalaşır. Dastanlarda geyim don adlanır. Qədim türklər geyimə don deyirdilər və
geyimlər isə iç və çöl geyim olmaqla ikiyə bölünürdülər. Və bu geyimləri “iç don”,
“çöl don” adlandırırdılar.
Yenə də dastanlara istinadən köynək geyindikləri məlum olur. Oğuz xalqının
geyimi əsasən yun və keçədən olmuşdur. Demək olar ki, bütün türk xalqlarının baş
geyimi kimi börk geniş yayılmışdı. Börk etimoloji mənasına görə bürünmək,
qapanmaq anlamına gəlir.
Oğuzlar ayaqqabıları “ədik” və “soqman” adlandırmışlar. Soqmanın formaca
hansı şəkildə olduğu yaxşı bilinməsə də ədiyin boğazlı, dikburun və dabansız olması
güman olunur. Bu cür ayaqqabı uzun əsrlər boyu türklər tərəfindən (xüsusilə Anadolu
türkləri) geyinilmişdir.
Yenə də Faruq Sümərin “Oğuzlar”ında qeyd edilir ki, Əbu Düləf öz
səyahətnaməsində oğuzların kürk və kətan paltarlar geydiklərini yazmışdır. Ancaq
müəllif ərəb səyyahının bu fikirlərini qəbul etməyərək ipək geyimləri İslam
ölkələrindən gələn ərmağanlar hesab etmişdir. Çünki türklərin yun və keçə geyimlər
geydiyi məlumdur [5, s. 69). Toğrul bəyin pambıqdan ağ paltar geyinməsi isə İrana
hakim olduqdan sonra olmuşdu.
Dastanlar oğuz igidlərinin qulaqlarına qızıl sırğalar taxdığını da söyləyir. Daha
bir maraq doğuran məqam oğuzların yaraşıqlı igidlərinin üzlərinə niqab taxması ilə
bağlıdır. “Bunlar başlıca olaraq Qanturalı, Qara Çəkür və oğlu Qırx Qınuq və boz
ayqırlı Bamsı Beyrək idi” [5, s. 357].
Müasir dünyada iki yüz əlli milyondan çox türk yaşasa da, onlardan müstəqil
dövlət quruluşuna malik olanları Türkiyə Cümhuriyyəti, Azərbaycan, Qazaxıstan,
Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistandır. Digər türk topluluqları isə mədəni
muxtariyyət şəklində öz varlıqlarını qoruyub saxlamaqdadırlar. Rusiya Federasiyası
daxilində Tatarıstan, Başqırdıstan, Yakutiya dövlət statusu əldə etmiş, tuvalar, altaylar,
xakaslar, çuvaşlar isə muxtar dövlətlər şəklində mövcuddurlar. Qaqauzların böyük
əksəriyyəti isə Moldaviyada Qaqauziya adlı muxtar ərazidə məskunlaşmışlar.
Türkiyə türkləri, azərbaycanlılar, türkmənlər, tatarlar, qaqauzlar (Oğuz),
başqırd, qazax, qaraqalpaq, Qaraçay, qumuq, qırğız, noqay (Qıpçaq), yakut, çuvaş
(Bulqar), özbək, uyğur (Karluq) qollarını təmsil edən türk xalqlarıdır. Xristian dininə
etiqad edən qaqauz, yakut (Saxa) və çuvaşlardan başqa digər türkdilli xalqlar İslam
dininə sitayiş edirlər.
Sadalanan hər bir türk xalqının estetik dünyagörüşünü ifadə edən,
özünəməxsus, həm oxşar, həm də fərqli özəlliklərə məxsus milli geyimləri mövcuddur.
Türkiyədə daha çox Səlcuqlu və Osmanlı dönəmindən formalaşıb çeşidlənən geyimlər
üstünlük təşkil edir. Kişi libaslarına köynək, şalvar, gödəkcə və qurşaq daxildir. Baş
örtüyü kimi fəs, çalma və sarığı qeyd etmək olar. Ənənəvi qadın geyimləri isə enli
köynək, enli balaq şalvar və enli tumandan ibarətdir.
Azərbaycan türklərinin ənənəvi geyimləri kimi kişi libaslarını təşkil edən
köynək, şalvar, arxalıq, arxalığın üstündən geyinilən çuxa və papağın adını çəkmək
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olar. Qadınlar da öz növbəsində köynək, zərif parçadan tikilmiş enlibalaq şalvar,
arxalıq və enli tuman geyinirdilər. Başlarına kəlağayı, boyunlarına isə bahalı daş-qaş
və metaldan boyunbağı taxırdılar.
Qazax və qırğız xalqlarının geyimləri oxşarlıq təşkil edir. Kişilər köynək,
şalvar, beşmet (dar çiyinli, dizə qədər olan dik yaxalıqlı geyim) geyinir, dəri kəmər
taxırdılar. Baş geyimi kimi xəzdən tikilmiş börk, ucu çiyinə çatan timak məşhur
olmuşdur. Qadınları isə uzun don, şalvar, gödəkcə geyinirdilər. Saukele toy geyimləri
olmuşdur.
Türkmənlərin kişi geyimləri köynək, şalvar, arxalıq, baş geyimləri isə təkyə
üstündən qoyulan qoyun dərisindən tikilmiş təlpəkdən ibarət olmuşdur. Qadınlar uzun
paltar, geyinir, başlarına yundan və ya ipəkdən iri şal örtürdülər. Qızların baş geyimi
daha fərqli olmuşdur. Onlar başlarına sikkələrlə bəzədilmiş taxya bağlayırdılar.
Tatarların həm qadın, həm də kişi geyimlərinə gülmək adlı köynək, şalvar,
kamzol və beşmet daxildir. Kişilər tübətəy, kələpüş adlanan baş geyimi geyinirlər. Qış
fəslində onların üstündən bürek adlı papaq qoyulur. Qadınların baş geyiminə isə
məxmər kalfak, gümüşlə bəzədilmiş kaşpau adlı papaq, tastar və tüqərək adlı şal
daxildir.
Şalvar, köynək, üzərindən xələt, uzun qollu qoyun kürkü, dəri çəkmə Altay
türklərinin geyimini təşkil edir. Başqırd kişilərinin qiyafəsi isə enli balaq şalvar,
köynək, xələtdən, baş geyimi isə araqçından ibarətdir. Qadınlar gəldək adlı uzun don
geyinir, kaşmay adlanan kəlağayı örtürdülər. Qızların baş geyimini isə əsasən,
sikkələrlə bəzədilmiş təkyə təşkil etmişdir.
Uyğur kişi geyimlərinin libasını köynək, şalvar, xələt, arxalıq, araqçın, dəri
ayaqqabı təşkil etmiş, qadınları isə Mərkəzi Asiya tipli qolsuz, uzun don geyinmişdir.
Ənənəvi geyimləri ilə seçilən daha bir türk xalqı çuvaşlardır. Yem adlı enlibalaq şalvar,
kepe adlı köynək, şupar adlı üst geyimi, kerek adlı kürk kişilərin əsas qiyafəsini təşkil
edir. Xuşpu və tuxya adlı sikkələrlə bəzədilmiş papaq isə qadınların baş geyiminə
aiddir.
Geyim də sanki, canlı orqanizm kimi dəyişikliyə meyl göstərdiyi üçün türk
xalqları da öz maddi-mənəvi inkişafı boyunca dünyada gedən modernləşmənin bir
parçası olmuş və qiyafələri də müasir şəkil almışdır. Bununla yanaşı milli ənənələr də
unudulmayaraq daha çox yaradıcılıq istiqamətli geyim konsepsiyasının
formalaşmasında əsas ünsürlərdən biri kimi çıxış etməkdədir.
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Этногенез и культура одежды древних тюрков
Резюме
В статье приводится информация о происхождении тюркских народов,
территории их распространения на протяжении всей истории и культурном
вкладе, который они вносят в мир. Упоминаются различные и сходные
этнографические особенности огузской, кыпчакской, карлукской, булгарской
тюркских общин и культуре их одежды. Анализу подвергаются основные
элементы одежды азербайджанских и анатолийских тюрков, казахов, киргизов,
узбеков, туркмен, татар, алтайских тюрков, уйгур и др.
Ключевые слова: этногенез, тюрки, культура, традиционная одежда,
основные элементы.

Ethnogenesis and clothing culture of the ancient Turks
Summary
The article provides information on the origins of Turkic peoples, their
territory throughout history, and the cultural contributions, they gave to the world.
Different and similar ethnographic peculiarities, clothing culture of the Turkish
communities
forming
the
Oghuz,
Kipchak,
Karluk,
Bulgar
groupsarespeciallymentioned. The main elements of clothing of the Azerbaijani turks,
Anatolian turks, kazakhs, kyrgyzs, uzbeks, turkmens, tatars, Altai Turks, uighurs and
other turks emphasized in the article.
Key words: ethnogenesis, Turks, culture, traditional clothes, basic elements
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 23. 07. 2020
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 11. 08. 2020
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 31. 08. 2020
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru, baş müəllim Aslan Xəlilov
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UOT 75
Siddiqə Hacıyeva
dissertant
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
Xalq rəssamı Cəlil Hüseynovun monumental rəngkarlıq
əsərlərində bədii ifadə vasitələri
Xülasə: Məqalədə görkəmli sənətkar Cəlil Hüseynovun monumental
rəngkarlıq üzrə əsərlərinin bədii ifadə vasitələri açıqlanmışdır. Mövzunun açılışında
rəssamın bu istiqamətdəki üç əsəri bədii təhlilə cəlb olunaraq bədii xüsusiyyətləri
müəyyənləşdirilmişdir. Əsas səciyyəvi xüsusiyyətlər kimi əsərlərdəki mühit və
məzmun əlaqələndirilməsi, üslubların sintezi rəssamın monumental yaradıcılığına
məxsus fərdi üslubunu müəyyənləşdirir.
Açar sözlər: monumental, bədii ifadə, rəssam, rəng, kompozisiya
Memarlıq məkanının müəyyən yeri ilə əsərin münasibəti – monumental
incəsənətdə janr təsnifatının əsasını təşkil edir. Bu zaman janr bölgüsü həmin əsərin
memarlıq ansamblındakı rolu və yeri ilə və ya onun icra edildiyi material və texnika
ilə, bir sözlə, əsəri maddi reallığa, ətraf mühitin ayrılmaz hissəsinə çevirən amillərlə
müəyyən edilir. Qeyd edilən nüansların yüksək bədii ifadəsini böyük məharətlə həll
etməyi bacaran, məkan və mövzu əlaqələndirməsinin harmonik ifadəsini hər zaman
uğurla həyata keçirən Xalq rəssamı Cəlil Hüseynovun bu istiqamətdəki yaradıcılığı
onun geniş təcrübəyə, özünəməxsus fərdi yaradıcılıq üslubuna sahib sənətkar olduğunu
bir daha sübut edir. Rəssamın Milli Elmlər Akademiyasının interyerində etdiyi
monumentalı divar rəsmində də görmək mümkündür. Bundan əlavə insan və məkan
sintezinin ifadəli təsvirlərinin həlli əsərin maraq dairəsini artıran əsas nüans kimi qeyd
edilə bilər.
1982-ci ildə həyata keçirilmiş nümunədə elm dünyasını simvolizə edən və bu
yaşamın içindəki dinamizmin, həm hərəkətli, həm də statistik obyekt və elementlərlə
ifadə edən tabloda bütün detallar, ifadə vasitələri tam və dolğun kompozisiya
quruluşunda eyni məqsədi daşıyır. Elmlər Akademiyasının binasında həm bilik
dünyasının tərənnümü, həm də məkanın ümumi atmosferi uyğun forma və detalların
sayəsində öz mükəmməlliyini təsdiq edir.
Monumental rəsmin iri formatda gözü yormayacaq şəkildə verilməsində
rəssam boz, qara və ağ kimi rənglərdən istifadə etmişdir. Neytral bozun ifadəsində həm
də dərinliyin verilməsi diqqət çəkir.
Cəlil Hüseynov burda üslubların qarışdırlmasından istifadə edərək uğurlu
nəticə əldə etmişdir. Belə ki, realistik üslubla, simvolik formaların əlaqələndirilməsi
zamanı həm də harmonik ifadəni nəzərdə tutan sənətkar mərkəzdə iri dairəvi şəkildə
verilmiş təsvirdə dünyanı, yeri, dənizi, kainatı, buludları, küləyi, vulkan və
partlamaları, hətta mikrodalğaları ifadə edən təsvirləri simvolik şəkildə bir yerə
cəmləmişdir. Müqayisə üçün istedadlı rəssam Mirzağa Qafarovun “Neftçilər” adlı

155

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

keramika üzərində monumental əsərini misal çəkək. Təsvirdə dalğalanan neft fontanı
dairəvi şəkildə hərəkət edərək quyuların qazılmasında olan məqsədi simvolik şəkildə
açıqlayır. Kompozisiyada real insan təsvirlərinin dinamik forması ilə fırlanaraq hərəkət
edən neft fontanı arasında yaradılmış uyğulandırma sənət nümunəsinin həm maraqla
izlənməsinə, həm də dərin məzmun açıqlamasına imkan yaratmışdır.
Cəlil Hüseynovun qeyd edilən tablosunda mərkəzi təsvir ümumilikdə
kompozisiyanı sanki ikiyə bölərək onun mahiyyətinin açıqlanmasına daha geniş
şəkildə imkan verir. Mərkəzdə perspektivə doğru uzanan təsvir açılan uzunsov
dördkünc pəncərə arxasından özünü büruzə verir. Nəhayətsiz kainat, bitmək. tükənmək
bilməyən saysız-hesabsız tədqiqatların hamısı ümumiləşdirilmiş təsvir forması ilə
diqqəti cəlb edir. Rəssam burada dalğalanan lent, yarpaqlı budaqlar, axan buludlardan
eyni zamanda bəzək elementi kimi istifadə edərək əsəri daha da dolğunlaşdırır. Bütün
bunlar qeyd edildiyi kimi tablonun mərkəzi hissəsində verilmiş, digər qismlərdə isə
daha real formalara üstünlük verilmişdir.
Tablonun sağ hissəsi daha canlı və dinamikdir. Arxası tamaşaçısına tərəf
oturmuş obrazın ekrana baxaraq dalğalar üzərindəki araşdırması, ayaq üstə dayanmış
iki qadının əlində kimya elementləri üçün nəzərdə tutulmuş şüşələri tutması əsərdəki
hərəkətliliyi, davamiyyəti göstərir. Rəssam bu hissədə nə qədər ciddi, sırf bilgiyə
əsaslanan formalara üstünlük vermişdirsə, tablonun sağ hissəsində olan təsvirdə bir o
qədər lirikanı, həssaslığı, xatirələri canlandırmağı bacarmışdır. Şöhrət qazanmış
şəxsiyyətin divardan asılmış portreti önündə dayanaraq ona tamaşa edən, əlini
çarpazlayaraq düşünənlərə qərq olmuş qadın obrazının simasında onun keçmiş
xəyallara dalması düşüncəsi təsvirin canlı formasının verdiyi imkan sayəsində reallaşır.
Portretin yanında əlində incə budaqlı, yarpaqlı ağacı əkən gənc obrazı da verilmişdir ki,
bununla rəssam portret təsviri verilmiş şəxsin cəmiyyət üçün dəyərli bir insan
olduğunu anlatmağa çalışır.
Əsərdə məkanı canlandıran atributlar, detallar, həmçinin həndəsi elementlərin
əlaqələndirilməsi ilə təsviri dolğunlaşdırmışdır. Bulud kimi verilmiş açıq yarımdairələr,
dördkünc və tağvari arakəsmələr kimi verilmiş həmin detalların hər birinin
özünəməxsus yeri vardır. Onlar heç bir obyektin təsvirinə mane olmadan, əksinə
məqsədi açıqlama kimi əhəmiyyət kəsb edir.
Rəssam boz rəngin soyuq çalarlarından istifadə edərək tavanın, divarların,
döşəmənin təsvirində şüşə parıltısı kimi işıltılara üstünlük vermişdir. İşıq və kölgə
nüansının əsaslarına ustalıqla müraciət edən sənətkar bu cür bədii həll ilə əsərdəki
cəmiyyətin, bəşəriyyətin tərəqqisi üçün çalışılan məkanın ciddiyyətinə, elmin hər
zaman ən üst qatda dayanan mövqeyinə sənətkar münasibətini bildirmişdir.
Cəlil Hüseynovun 1983-cü ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının
interyerin fərqli hissələri üçün edilmiş monumental rəsmləri ilə həmin məkan-mühitin
ümumi atmosferinə həm məzmun açıqlama, həm də yüksək abu-hava bəxş etmişdir.
Konservatoriyanın kafesi üçün edilmiş divar rəsmində rəssam uğurlu
əlaqələndirmədən, formaların qarşılaşdırılma və sintezli münasibətindən uğurla istifadə
etmişdir.
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Təsvirin aşağı qismi taxta fakturasını xatırladan düz fondan ibarətdir. Burada
qapı və pəncərə elementlərinin asimmetrik ifadəli ikiyə bölünmüş təsvirin hər iki
qismində də iştirak edərək sanki onların arasında əlaqə yaradır. Qapı bağlı olaraq
verilsə də, pəncərənin aynalarından gələn işıq nüansı olduqca canlı təsir
bağışlamaqdadır. Hər hansı bir təbiət motivi və yaxud digər bir elementin görüntüsü
olmadan, rəssam məhz işığın mavi parıltısı ilə bütün tablonun canlı təəssürat
bağışlamasına nail ola bilmişdir.
Əsərin üst qismi ilə alt hissəsi arasında həm təsvir elementləri, həm də rəng
həlli baxımından dərin təzad vardır. Bu təzad eyni zamanda tabloda statiklik və
dinamiklik qaşılaşdırılması ilə də izah oluna bilər. Narıncı rəngin tündləşərək bir qədər
tünd kölgələrə keçməsi ilə həll edilən fon üzərində verilmiş təsvir elementləri təbiət
motivləri ilə musiqi alətləri arasındakı lirik əlaqələndirməni təqdim edir. Belə ki, hər
iki tərəfdə eyni rəngin fərqli çalarları ilə eyni ölçülü bir-birinə simmetrik olan dairəvi
formalar verilmişdir ki, onlar da ay və günəşi simvolizə edir. Sol hissədə verilmiş
elementin yan hissəsində sarımtıl haşiyəli narıncı ləkələr, sağ hissədə isə qara haşiyəli
daha tünd ləkələr qeyd edilən fikri xüsusi olaraq təsdiqləyir. Sənətkarın kompozisiya
quruluşundakı digər detal və elementlər kimi bu tapıntı da onun fərdi yaradıcılıq
üslubunu müəyyənləşdirir.
Ümumiyyətlə, əsərdəki formaların quruluş plastikasından yaranan simmetriya
qaydasının verilməsi kompozisiyada tarazlığın yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu isə hər
bir istiqamətdən eyni təsir gücünə malik olması onun əks tərəflərinin uyğunluğu ilə
izah edilir. Məsələn, verilmiş yarpaqlı, xırda çiçəkli budaqlar hər iki istiqamətə eyni
ölçü və formada uzanmaqdadır.
Əsərin daha maraqlı tərəfi isə mərkəzdə həm klassik, həm milli, həm müasir
musiqi alətlərinin bədii ifadəsinin verilməsidir ki, sadəcə burada simmetriya pozulsa
belə yenə də onun əsər üzərindəki ağırlığı mərkəzdə qalaraq tərəflərin eyni dərəcədə
qavranılması ilə maraq doğurur. Qeyd edilən tarazlıq prinsipi formalarla yanaşı, eyni
zamanda işıq və kölgə nüansları, çalarların açıq və tünd dəyərləri ilə də izah edilir.
Rəssam Konservatoriyanın kafesi üçün nəzərdə tutulmuş divar rəsmində işıq və rəngi
əsas obyektə yönəltməyə xüsusi diqqət yetirmişdir.
Bəzən əsərin hər iki tərəfində tarazlığın verilməsi nəzərin sadəcə mərkəzi
hissəyə hakim kəsilərək digər tərəflərini kölgədə qoyması kimi bədii izahlarla da
rastlaşırıq. Təbii ki, Cəlili Hüseynovun qeyd edilən əsərində bu tarazlığın verilməsində
diqqətin sadəcə mərkəzə yönəlməsi kimi nüansın olmadığı, dolğun kompozisiya
quruluşunun bütün tablo boyu əhatələnməsində və hər bir baxış nöqtəsindən
bütövlükdə qavranılmasında özünü təsdiq edir. Bunun səbəbi isə əsərdə ritm
qaydalarının çiçəklərin, ləçəklərin, budaqların, eyni zamanda əvəzlənən çalarların
sanki hərəkət edən ardıcıllığı ilə izah edilir.
Gitara və skripkanın bir-birinin üzərinə gəlməsi, kiçik iki tütəyin bir hissəsinin
görünməsi, arxada piano klaviaturasının ağ və qara dillərinin sanki narıncı tonun zərif
çaları arxasından özünü bəlli etməsi əsərdə eyni zamanda lirik-fəlsəfi dərkin izahını da
verir. Müxtəlif üslubların vəhdətini verən sənətkar həm simvollaşdırlmış ifadələrdən,
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həm də realistik janrın əsaslarından istifadə edərək diqqəti cəlb edən monumental divar
rəsminə müəlliflik etmişdir.
Rəssamın Milli Konservatoriyanın foyesinin interyerində həll etdiyi
monumental rəngkarlıq nümunəsində də eyni üslubun qorunması ümumi memarlıq
ansamblının pozulmama prinsipindən irəli gəlmişdir. Lakin fərqli mərkəzin fərqli
məkanı üçün edilmiş nümunənin istər kompozisiya quruluşu, istərsə də rəng seçimi
əsərlər arasındakı böyük fərqin göstəricisidir. Hətta oxşar elementlərdən belə istifadə
olunmasına baxmayaraq fərqli təsir vasitələri belə onların hər birinin özünəməxsus
cəhətlərini müəyyənləşdirir.
Nədir əsərlər arasındakı oxşar və fərqli cəhətlər? Qeyd edildiyi kimi hər iki
təsvirdə eyni üslubdan istifadə edilmişdir ki, bu da həm uzunsov ölçü, həm də əsərin
horizontal olaraq ikiyə bölünməsi, eləcə də alt qisimdə istifadə edilmiş ümumi təsvirlə
meydana çıxır. Lakin burada adi bir pəncərənin verilməməsi, üç qapalı qapının oxşar
quruluşlarının təkrarlanması artıq onların arasında həssaslıq dəyərlərini fərqli
istiqamətlərə yönəldir. Bundan əlavə əsərdə tarazlıq prinsipinin pozulması nüansı da
diqqəti cəlb edir.
Birinci tablodakı isti çalarlarının əksinə olaraq qeyd edilən nümunədə mavi
çaların soyuq tonlarına yer verilmişdir. Sağ küncdə əlində alfa tutmuş mələyin sanki
buludlar üzərində plastik hərəkəti işığın ən çox verildiyi qisim kimi də diqqəti özünə
cəlb edir.
Yuxarı hissədəki bütün təsvirlər kiçik dördkünclərin aralıqlarında verilməklə
sanki bir-biri ilə əlaqə yaratmağa çalışır. Əsərdə məxsusi və monumental dekorativlik
anlayışları birləşərək foyenin həm atmosferinə, həm ümumi mühit məzmununa
uyğunlaşdırılmış, eyni zamanda da rəssamın lirik-romantik duyğularının təsviri izahına
çevrilmişdir. Sənətkarın nəzərə çatdırmaq istədiyi məzmunda bağlı qapı arxasından
musiqi dünyasının lirik-romantik abu-havasının duyulma istəyi, özünü hiss etdirmək
arzusunun büruzə verilməsidir ki, o hər iki monumental rəngkarlıq nümunəsində buna
uğurla nail olmağı bacarmışdır.
Ümumiyyətlə, Cəlil Hüseynov bütün monumental rəngkarlıq əsərlərində
tematik fikrin müəyyənliyini, onun konkret mühitlə bilavasitə əlaqəsi və əsərin
qavranılmasının hərtərəfli hеsablanması nüansını əsas hesab etmişdir.
Ədəbiyyat:
1. Əliyev Z. “Sakit”liyin poetikası. “Kaspi” qəz. , 2018, 30 oktyabr.
2. Комаров А. А. «Технология материалов стенописи», М. 1989.
3. Габибов Н. «Живопись Советского Азербайджана». Баку, 1982.
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Средства художественного выражения в произведениях
монументальной живописи народного художника Джалила Гусейнова
Резюме
В статье раскрываются средства художественного выражения
произведений монументальной живописи выдающегося художника Джалила
Гусейнова. На раскрытие темы для художественного анализа были
задействованы три произведения художника в этом направлении и выявлены их
художественные особенности. Взаимосвязь среды и содержания в
произведениях, синтез стилей в качестве основных особенностей определяют
индивидуальный стиль, присущий монументальному творчеству художника.
Ключевые слова: монументальное, художественное выражение,
художник, цвет, композиция
Means of artistic expressions in the works of monumental painting by People’s
artist Jalil Huseinov
Summary
The article reveals the means of artistic expression of works of monumental
painting by the outstanding artist Jalil Huseinov. For the opening of the theme three
works of the artist in this direction were involved for artistic analysis and their artistic
features were identified. The connections of the environment and content in the works,
the synthesis of styles as the main features determine the individual style inherent in
the monumental work of the artist.
Key words:monumental, artistic expression, artist, colour; composition
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Təsviri sənətdə Dədə Qorqud simasının təsvir və ideya təkamülü
Xülasə:Məqalədə müxtəlif ölkələrdən olan sənətkarların yaradıcılığında Dədə
Qorqud simasının təsvir və ideya təkamülündən söz açılmışdır. Hər bir sənətkarın
təxəyyülündə çanlandırdığı “Öz Dədə Qorqudu” var. Və biz, sənətşünaslar həmin
ideyaların bu folklor obrazına aid olmadığını deyə bilmərik. Məhz ona görə ki,
kompozisiyalarda yaşlı qocaya verilən “sifətlər”, “xüsusiyyətlər” həqiqətən də ona
xasdır.
Açar sözlər: Dədə Qorqud, rəssam, obraz. Heykəl, qopuz.
Elmə XIX əsrdən məlum olan "Kitabi-Dədə Qorqud", təsviri sənətində XX əsrin
ortalarından özünü büruzə verməyə başladı. Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərində
rəssamlıq və heykəltəraşlıq sənətinin təşəkkül tapması, Bakıda Dövlət Rəssamlıq
Məktəbinin yaradılması və s. buna təkan verən səbəblərdən idi. 1939-cu ildə rəssam
Əmir Hacıyevin “Kitabi-Dədə Qorqud” kitabına və 1946-cı ildə rəssam Əli Səttarın
“Qaraca Çoban: hekayə” adlı kitaba illüstrasiyalar çəkərək müraciət etməsinə
baxmayaraq, Azərbaycan xalq rəssamı, akademik Mikayıl Abdullayev (1921-2002) adı
ilə tarixə düşmüşdür. Rəssamın 1956-1962-ci illərdə miniatür üslubda çəkilmiş əsərləri
öz ifadə həllinə və işlənmə üslubuna görə kamil incəsənət nümunələridir.
İlk yaranan kompozisiyalarda dastanda baş verən hadisələrin inkişafı elementləri
nəqledicilik prinsiplərinə əsaslanır və digər tərəfdən isə həyatdan bir anı tutaraq təsvir
olunurdu. Belə xüsusiyyətli təsvirlərə daha çox miniatür üslubda rast gəlmək olurdu.
Bu isə onunla əlaqədar idi ki, elm aləminə yeni bəlli olan “Dədə Qorqud” dastanı
kitabının nəşr olunub yayılmasına diqqət artmışdı. Kitab nəşrinə rəssamlar cəlb
olunurdu. Dastanın oxucunun təxəyyülündə canlanması
üçün illüstrasiyalara ehtiyac duyulurdu. Bu səbəbdən ilk
kompozisiyalar miniatür üslubda yaradılırdı.
M. Abdullayevdən sonra bu mövzuya miniatür
üslubda müraciət edən fitri istedadı ilə tanınan Azərbaycan
rəssamın Fəxrəddin Məmmədvəliyev olmuşdur. Atası
məşhur xəttat Seyfəddin Məmmədvəliyev həmin günləri
belə xatırlayır: “. . . Qədim miniatürlərin Azərbaycan
variantını yaratmaq üçün “Dədə Qorqud” kitabını ona
verdilər. Təxminən 80-ə yaxın eskiz işlədi. . . . ” [5]. Batal
janrında yaratdığı ecazkar əsərlərində türkçülüyümüzün
zəngin keçmişini və qəhrəmanlıq tarixini zamanın

160

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

yaddaşından bu günümüzə çatdırmışdı. Dolğun kompozisiya, döyüş səhnəsindəki
yaradılan obrazların ritmik və cəsurluq göstərən anları çox incəliklə qeyd olunmuşdur.
M. Abdullayevin çəkdiklərində gerçəklik öz görüntü tutumuna görə bizə nə
qədər yaxındırsa, Fəxrəddinin yaratdıqları heç vaxt görmədiyimiz və görə
bilməyəcəyimiz qədim dövrə çox yaxındır [1. s. 75].
Azərbaycanın xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun 1970 və 2000-ci illərdə
yaratdığı silsilə əsərlərini də mövzumuza aid kamil nümunə kimi göstərə bilərik.
Orijinallığı, bədii forma kamilliyi və novatorluğu ilə seçilən bu əsərlərdə fiqurativassosiativ simvollarla əhatələnən Dədə Qorqud, səmadan mələklərlə gələn müdrik
qoca, övliya kimi yadda qalır. Təsviri sənət sahəsində dərin nəzəri və praktik biliklərə
malik olan rəssam güclü istedadı və tükənməz enerjisi ilə “Dədə Qorqud” mövzusuna
həcm-məkan prizmasından yanaşaraq dəst-xəttini aydın ifadə etmişdir . T.
Nərimanbəyovun yaratdığı tablolar stilizasiya üslubunda olub, zəngin xəyal və
improvizasiya məhsuludur [2, s. 300]. Onun dastanın mahiyyətini ifadə edən, keçmişlə
müasirliyin birliyi ruhunda yaratdığı əsərlərində ideya və təsvirin təkamül rüşeymlərini
görmüş oluruq.
Tatarıstan və Rusiyanın xalq rəssamı Baki İdris oğlu Urmançe (1897-1990)
Dədə Qorqud dastanına müraciət edərək 1940-cı və yenidən 1970-ci illərdə bir-birində
gözəl əsərlər yaratmışdır. Əsərlərin emosional
təsirini artırmağı bacaran rəssam, tamaşaçılarda
hiss-həyəcan doğuran kompozisiyalar yaratmışdır.
Diqqət çəkən məqamlardan biri odur ki, “Gənc
Korkut” adlı tabloda müdrik qocanı cavan yaşda
görürük. Bu vaxta qədər heç bir sənətkar özündə
cəsarət tapıb bu simanı gənc təsvir etməyib.
Məzmun, süjet, ideya və təsvirin paralel
olaraq inkişafı sonrakı
rəssamların tablolarında
tam aydınlığı ilə özünü
göstərir. Əsərlərdə simvolik məna daşıyan detal və obrazlara
rast gəlirik. Hətta Dədə Qorqudun şəxsiyyətinə yanaşma da
fərqli istiqamətlərdə inkişaf edir.
Azərbaycanın tanınmış fırça ustası İntiqam Ağayev
“Kitabi Dədə Qorqud” dastanının mövzu və motivlərinə
özünəməxsus münasibətini bildirmişdi. Onun tablosunda ön
planda daşın üzərinə açıq qoyduğu kitaba baxaraq soy
soylayan boy boylayan əlində qolça qopuzu ilə verilən Dədə
Qorqudu görürük. Ondan arxada, rəssam “gəlimli-gedimli
dünyanın” zamana bağlı olduğunu, fəsillərin simvolik olaraq,
hər fəslin öz rənginə uyğun olaraq geyinmiş dörd qadın təsvir etmişdir.
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Rəssamın dəst-xəttinə gəldikdə isə, öz dili ilə desək “. . . Çəkdiyim nə realizm,
nə sürrealizm, nə də kubizmdir. Məncə, mən bir neçə üslubun qarışığından
yararlanıram. . . ” [4].
Əsərlərində simvolizmə daha çox yer verən və
yaradıcılığında Salvador Dali təsiri duyulan
Qazaxıstanlı rəssam Aybek Rozakov da “Kitabi Dədə
Qorqud” dastanına müraciət edərək digər rəssamlardan
daha fərqli bir tablo yaratmışdır. Hədsiz dərəcədə
maraqlı bir əsərdir. Yağlı boya ilə yaradılmış
kompozisiya dairənin içərisinə yerləşdirilmişdir. İnsan
başlı dişi canavarın üzərində əyləşən Dədə Qorqud
qopuz çalır və görünüşündən (ayaq və qulaq
formasından) şeytana bənzəyən qanadlı varlıq onun
ifasını dinləyir. Kompozisiyanın aşağısında, dişi canavarın südü ilə qidalanan qadın
görürük. Çox güman ki, rəssam bu fikirlə türklərin soy kökünün boz qurda bağlı
olmasını bu fikirlə tamaşaçıya çatdırmaq istəyir.
Mövzunun ideya, məzmun rəngarəngliyi rəssamlara imkan verir ki, üslub və
detalların sintezinə yer versinlər. Bəzi əsərlərdə üçlüyün
(Dədə Qorqud, qopuz və kitab) və bəzən də ikiliyin (Dədə
Qorqud və qopuz) daxili vəhdət və əlaqədə verilməsi ön
plana keçir. Kanadanin Toronto şəhərində yaşayıb yaradan
türk əsilli heykəltəraş Qabriel Ruhi Tuna yaradıcılığının
böyük hissəsini türk xalqlarına həsr etmişdi. Sənətkarın
əsərləri içərisində “Dədə Qorqud” heykəli kompozisiyasına
görə digərlərindən fərqlənir. Müdrik qocanın başı, qolça
qopuz və dastan kitabın bir vəhdət və əlaqədə verilməsi
ideya-estetik cəhətdən kamil sənət nümunəsi yaradan
heykəltəraş olmasından xəbər verir.
Bir sıra rəssamların yaradıcılığına diqqət etdikdə bu
mövzunun ideya baxımından yeni bir istiqamətdə inkişaf
etdiyinin müəyyənləşdirmiş oluruq. Sənətkarlar artıq Dədə Qorqud obrazını qeyri-adi
gücə, qüvvəyə malik, ilahi və qeyb aləminə aid həqiqətləri bilən şəxs kimi təsvir
edirlər.
Bu təsvirlərdə fərqli yollar vasitəsilə
dərk olunan məqamlar fəlsəfi mahiyyəti
açaraq, tamaşaçı, obraz və rəssam arasında
böyük bir həqiqət dayanır: “Dədə Qorqud adi
bir ağsaqqal, ozan deyildi, öz dövrünün ilahi
gücə malik şamanı ya da peyğəmbəri idi”. Bu
mənada ki, bu həqiqəti biz sonrakı söhbət
açacağım sənətkarların yaradıcılığında da rast
gələcəyik. Ənənə ilə müasirliyin maraqlı
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sintezini yaratmağı bacaran görkəmli rəssam Sirus Mirzəzadənin Dədə Qorqud obrazı
bu həqiqəti tam olaraq təsdiqləyir. Artıq tamaşaçı qarşısında ağ saçlı, saqqallı, qanadlı
bir mələk durub. Bu adi insan ola bilməz və əlbəttə ki şaman da deyil. Əlində qopuz
gətirən mələk kimi təsvir olunub.
Toxunmaq istədiyimiz əsas məqamlardan biri də Dədə Qorqudun təbiətə
bağlılığı və ölərək təbiətə qovuşmasıdır. Bununla bağlı əsərlərə diqqət yetirsək ideya
müxtəlifliyinə rast gələrik. Bəzi fırça ustalarının işlərində kompozisiyada sadəcə ilan
obrazına rast gəliriksə, digərlərinin əsərlərində isə bu ideya daha da təkmilləşərək, yaşlı
ozanın ölümünü, digər dünyaya keçidini simvolizə edən “çevrilmə” baş verir. Bu, qu
quşu və yaxud başqa əfsanəvi varlıq kimi qarşımıza çıxır.
Ümumiyyətlə, türk xalqlarının mifologiya, rəvayət və əfsanələrində “çevrilmə”
aktı ilə, xüsusilə də heyvana dönüşmə ilə teztez rastlaşırıq. Qazaxıstanın görkəmli rəssamı
Almas Sırqabayevin “Kitabi Dədə Qorqud”
mövzusu ilə bağlı silsilə əsərləri vardır ki,
bunların içərisində “Korkıt anızı (аңызы)”
(Korkıt əfsanəsi) adlı diptix əsəri ideya
dərinliyinə görə seçilir. Birinci tabloda qopuz
ifa edən qocaya ilan yaxınlaşır və digər
tabloda həmin ilan qopuza sarılmış və arxa
planda uçaraq uzaqlaşan qu quşları
qəhrəmanın dünyadan köçməsinə işarədir.
Tədqiqatların birində qeyd olunur ki, “. .
Mifoloji ənənədə Korkut surəti quş, ilk növbədə məhz qu quşu rəmzi ilə sıx bağlıdır.
. . . . ” [3, s. 57]. Göründüyü kimi Almas Sırqabayev “Qorqud və qu quşları” adlı
rəvayətə əsaslanaraq bu kompozisiyaları yaratmışdır.
Bəzi əsərlərdə isə qu quşlarının Dədə Qorqudun ifa etdiyi qopuzun səsinə
gəlməsi sadəcə təbiət hadisəsi, kompozisiyanın bir hissəsi kimi verilmişdir. Buna
nümunə olaraq qazaxıstanlı rəssam Abay Kabdullinoviç Çunçalinovun 2012-ci ildə
işlədiyi “Korkıt” adlı əsərini göstərə bilərik. Otun üzərində bardaşqurma outran, əlində
formasına görə qədim qopuz tutan yaşlı ozan musiqinin səsindən gözlərini yumaraq
vəcd halında təsvir edilmişdir.
Mühüm hadisə, vacib addımlardan sayılan qorqudşünaslıq elminin inkişafı
nəinki incəsənət, bütövlükdə mədəniyyət sahəsinə də öz təsirini göstərir. Hələ də
davam edən dastan obrazlarının kimliyi, şəxsiyyətinin axtarışları yeni-yeni fikir,
mülahizə və ideyalar ortaya qoyur. Əlbəttə ki bu ideyalar təsadüfən yaranmır və öz
əksini təsviri sənətdə də tapır.
İlk yaradılan əsərlərdə daha çox ozan kimi təqdim olunan müdrik qocaya sonrakı
dövrlərdə münasibətin fərqli istiqamətlərdə inkişaf etməsi diqqətimizi çəkir. Məzmun,
süjet, ideya və təsvirin paralel olaraq inkişafı sonrakı rəssam və heykəltəraşların
işlərində tam aydınlığı ilə özünü göstərir. Hətta əsərlərdə simvolik məna daşıyan detal
və obrazlara rast gəlirik. Bu isə onunla bağlı idi ki, öncə yaradılan kompozisiyalar
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kitabların tərtibatı üçün sifariş xarakteri daşıyırdı. Sonrakı dövrlərdə isə sənətkarların
yaradıcılığının bir hissəsi olaraq onların təxəyyülünün məhsuluna çevrilir.
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Эволюция идеи и описания образа Деда Коркута
в изобразительном искусстве
Резюме
В статье рассматривается эволюция идеи и описание образа Деде Коркута
в творчестве художников разных стран. У каждого художника в воображении
существует свой «собственный Дед Коркут». Мы, искусствоведы, не можем
сказать, что эти идеи не относятся к этому фольклорному образу. Так как «лица»
и «черты» данные старику в композициях, действительно присущи для него.
Ключевые слова: Дед Коркут, художник, образ. Статуя, комуз.

Evolution of the idea and description of the image of Dede Gorgud
in the visual arts
Summary
The article examines the evolution of the idea and the description of the image of
Dede Gorgud in the works of artists from different countries. Every artist has his own
"Dede Gorgud" in his imagination. We, art critics, cannot say that these ideas do not
relate to this folklore image. Precisely because the "faces" and "features" given to the
old man in the compositions are really characteristic of him.
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Rəngkarlıq əsərlərində qroteskli təsvirlər
Xülasə: Azərbaycan rəngkarlıq əsərlərində qroteskli təsvirlərə bir çox
rəssamların yaradıcılığında rast gəlinir. Qrotesk təsvir üsuluna müraciət edən
sənətkarlara Cavad Mircavadov, Toğrul Nərimanbəyov, Kamal Əhməd, Sirus
Mirzəzadə, Elçin Məmmədov, Şamo, Zakir Hüseynov və bir sıra başqa rəssamları
misal göstərmək olar. Məqalədə rəngkar rəssamlarımızın yaratdığı, hər birinin
özünəməxsusluğu ilə seçilən qroteskli təsvirləri analiz edilmiş, araşdırılmışdır.
Açar sözlər: qrotesk, rəngkarlıq, rəssam, əsər, obraz, təsvir, müasir, ifadə, ideya.
Müasir dünya yaradıcılığında qrotesk ən çox istifadə olunan təsvir üsullarından
birinə çevrilib. İstər dünya istərsə də yerli rəssamların yaratdığı obrazlar, əsərlər bir
çox hallarda qrotesklə ifadə olunur. Bəlkə də qrotesk ifadə vasitələrinin ən çox
şaxələnmiş formasıdır. Qroresk vasitəsi ilə keçmiş bu günümüzlə, bu günümüz
gələcəklə əlaqələndirilir. Bir çox hallarda hadisələr, münasibətlər, ideyalar məhz
qroteskli təsvirlərlə, obrazlarla ifadə olunur. Fikrilərini minlərlə insana fırça vasitəsi ilə
çatdıran sənətkarlar məhz qroteskli təsvirlərlə daha çox “söz” söyləyirlər.
Azərbaycan rəngkarlıq əsərlərində qroteskli təsvirlər bir çox rəssamların
yaradıcılığında mövcuddur. Qrotesk təsvir üsuluna müraciət edən sənətkarlardan
Cavad Mircavadov, Toğrul Nərimanbəyov, Kamal Əhməd, Sirus Mirzəzadə, Elçin
Məmmədov, Şamo, Zakir Hüseynov və bir sıra başqa rəssamların adlarını qeyd etmək
olar. Rəngkar rəssamlarımızın yaratdığı qroteskli təsvirlərə diqqət yetirdikdə onların
hər birinin özünəməxsusluğu ilə seçilməsinin də şahidi oluruq.
Əvvəllər bir sıra monumental divar rəngkarlığı ilə daha çox tanınan rəssam Sirus
Mirzəzadə son dövrlərdə əsasən dəzgah rəngkarlığı sahəsində fəaliyyət göstərir. Onun
dekorativ rəngkarlıq tabloları özünəməxsus dəsti-xəttə, diqqətəlayiq təsvirlərə
malikdir. Rəssamın sənətsevərlərə təqdim etdiyi əsərlərində qroteskli təsvirlərin xüsusi
əhəmiyyəti var. Onun belə əsərlərindən olan “Cazibədar”, “Öpüş” və başqa tabloları
məhz mübaliğəli, qroteskli təsvirə malikdir. (1).
Rəssamın “İkiüzlü insan” tablosu da reallığın sintezli təsvirindən bəhrələnərək
yaradılmışdır. Bu rəngkarlıq nümunəsiəlləri yuxarı qalxan gövdənin başı tamaşaçıya
doğru deyil, sağa və sola istiqamətlənmiş iki sifətdən ibarətdir. (şəkil 1). Rəssam bu
təsvirdə cəmiyyətdə, insanlar arasında tez-tez rast gəlinən, eşidilən “ikiüzlü” ifadəsini
rənglərin, ştrixlərin vasitəsilə qrotesk, mübaliğə üslubu ilə yaratmışdır. Müəllif
ideyalarının, düşüncələrinin tamaşaçılara, sənətsevərlərə daha da aydın şəkildə
çatdırılması üçün əsərdə qrotesk, mübaliğə üslubundan ustalıqla istifadə etmişdir.
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Elçin Məmmədovu da qrotesk vasitəsilə obrazlara, təsvirlərə əlavə çalar və məna
“yükləyən” rəssamlar sırasında qeyd etmək olar. Azərbaycan incəsənətinin tanınmış
simalarından olan rəssamın rəngkarlıq əsərləri özünəməxsus dəsti xətti ilə seçilib.
Onun sənətsevərlərdə fərqli fikir, düşüncə yaradan əsərləri tamaşaçılar tərəfindən
rəğbətlə qarşılanır. Çox ehtimal ki, bu da rəssamın əfsanələrdən, nağıllardan götürdüyü
mənəvi “qidanın” nəticəsidir ki, tamaşaçıda da xüsusi bir nostalji hiss, doğmalıq, istək
yarada bilır. Rəssam belə hisslərin yaranmasına isə təsvir etdiyi obrazlardakı qrotesk,
mübaliğə vasitəsi ilə nail olur.
Elçin Məmmədov dünya nağılları sırasından “Gözəl və div” (qulyabanı) nağılına
çəkdiyi rəngkarlıq nümunəsi qrotesk üsul vasitələri ilə yaradılmışdır. Əsərdə başından
buynuz əvəzində “ağaclar” çıxan canavar, qəddar, yırtıcı sifətli nəhəng qulyabanı sol
qolu ilə köksünə sıxdığı gözələ qırmızı gül verərkən təsvir olunur. (şəkil 2). Müəllif
burada qrotesk ifadə vasitələri ilə ayağında iti uclu başmaqları olan, göylərə qədər uca
boylu qulyabanını iri, nəhəng təsvir edir. Bununla da ideyanın tamamilə açıqlanmasına,
tamaşaçılara ötürülməsinə nail ola bilir.
Müasir təsviri sənətimizin zənginləşməsində xüsusi xidmətləri olan rəssamlardan
biri də Şamo Abasov idi. Rəssamın kəskin mübaliğənin, qroteskin vasitəsi ilə müxtəlif
mövzularda yaratdığı sadə, düşündürücü rəngkarlıq əsərlərinə tez-tez rast gəlinir. Onun
əsərlərində olan bu yaradıcılıq üslubu rəssamın ideyalarının daha aydın, oxunaqlı
olmasını təmin edir (2). Ş. Abbasovun “Şəcərə” əsərində ulu nənədən nəticəyə qədər
olan bir nəslin xanımlarını qroteskli obrazlar vasitəsi ilə təsvir edir. Nəhəng obrazlı
nənənin övladı, nəvəsi, nəticəsi daha kiçik formalarla qucağında yerləşdirilmişdir.
Müəllif əsərin reallıqdan, məişətdən bəhrələnən ideyasını mübaliğəli yaratmaqla
obrazlaşdırmağa və ideyanın tamamilə açıqlanmasına nail ola bilmişdir.
Rəssamın bu qəbildən olan əsərlərindən biri qadının gücünə, hökmünə işarə edir.
Tamaşaçıda maraq doğuran “Qadın gücü” əsərində obrazlar həm bir qədər komik, həm
də bir qədər məzəli təsvir olunub. Bu rəngkarlıq əsərində əsas obraz olan qadının
başında tutduğu məcməyinin içərisində altı nəfər kişini daşıyır. Əsərdə bir-biri ilə
oxşarlıq təşkil edən müəmmalı baxışlı kişilərin kiçik formaları xanımın obrazı ilə
kəskin qrotesklə təsvir olunmuşdur. Bəlkə də rəssam bu əsərində “qadın böyük
qüvvədir, böyük gücdür” ideyasını təsvir etməyə çalışmışdır. Lakin, bu əsərə baxdıqda
tamaşaçıda yaranan ilk təəssürat, çox ehtimal ki, qadının həm evin, həm ailənin, həm
də kişilərin “yükünü” daşıması ideyasına istiqamətlənir. (şəkil 3).
Rəssamın “Bəxt” adlandırılan əsəri də kəskin qrotesk üslubu ilə yaradılmışdır.
Bu rəngkarlıq əsərində iki uzunqulaq arxa tərəflərindən bir-biri ilə birləşdirilərək sintez
olunmuş, dörd ayaqlı, iki başlı uzunsov formada təsvir olunmuşdur. Sintez olunmuş
uzunqulağın üstündə əks istiqamətdə, tərsinə oturan qız və oğlan üz-üzə təsvir olunur.
Xalq inanclarındakı “subay biri uzunqulağın üstündə tərsinə oturarsa bəxtı açılar”
ifadəsinə əsasən uzunqulağın üstündə tərsinə oturan qız və oğlanın çaşqın, sevincli,
təəccüblü obrazları onların istəklərinin hasil olmasına işarə edir. Xalq inanclarından
qaynaqlanaraq yaradılan əsərdə gənclərin ikisinin arasında olan gənc görünüşlü, xoruz
təsvirləri də məhəbbəti ifadə edir. Uzunqulaqların da təəccüblü, sevincli təsviri sanki
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baş verənlərin müşahidə olunmasına işarə edir. Bütövlükdə rəssamın “Bəxt” əsərində
olan kəskin qrotesk, mübaliğə təsvirin zənginləşdirilməsi ilə yanaşı, onun ifadəliliyinə
də xidmət edir. (şəkil 4).
Qroteskli təsvir və obrazları ilə seçilən rəssamlardan biri Zakir Hüseynovdur.
Onun yaradıcılığında həm incə, həm də kəskin qroteskli ifadə vasitələri ilə yaradılan
rəngkarlıq əsərlərinə rast gəlinir. Rəssamın 2001-ci ildə yaratdığı “təhlükəli yük”
rəngkarlıq işi müasir dövrümüzün ağrı-acılarını, fəryadlarını artıran və həyatı, dünyanı
məhvə aparan qlobal problemlərdən birinə həsr olunmuşdur. MÜHARİBƏ! Müəllif
əsərdə dağıdıcı, qan tökən, məhv edici hadisələrin tarixin bütün dövrlərində baş
verdiyini ustalıqla ifadə edir. Yükü xəncər, qılınc, qalxan, tüfəng, top, məftillər olan
dəvə savaşları, müharibələri, sərhədləri xarakterizə edən yükün daşınmasından
imtinaedici formada təsvir olunub. Yolunu davam etmək istəməyən dəvə təsviri sanki,
“YOX, OLMAZ, İSTƏMİRƏM” inadını ifadə edərək dayanıb, getmir. Əsərdə dəvə
sahibinin beli qılınclı, hiddət ifadəli, məcbur edici, onun “təzyiq altında” saxladığı
dəvənin isə məyus, kədərli, üzgün təsviri biri – birini təkzib edən obrazı ilə fərqlənir.
(şəkil 5). Ümumiyyətlə, rəssam fikir və ideyasını qroteskli ifadə vasitələri ilə çox
ustalıqla təsvir edib.
Rəssamın “Skripka çalan qız” adlı əsərləri də bu nöqteyi-nəzərdən çox maraq
doğurur. (şəkil 6). Əsərdə skripkasını sağ çiyninə sıxan və çaldığı musiqi sədaları ilə
ruhlanaraq səmada uçan qız obrazı təsvir olunur. Burada ön plana çəkilmiş, bütün
şəhəri səmadan seyr edən skripka çalan “mələk” sanki ətrafa işıq saçır. Rəssam
musiqini sevən, ifa etməkdən zövq alan, onun təsiri gücü ilə səmalara ucalan ruhu,
“mənəvi qidanı” ifadə edən rəngkarlıq əsərində qroteskin, şişirdilmənin istifadəsi ilə
orijinal əsər yaradıb. “Mələk” obrazına daha əvvəlki dövrlərdən bütün dünya
rəssamlarının əsərləri arasında rast gəlinir. Bu rəngkarlıq nümunəsində tarixi və müasir
əlaqələri biri-biri ilə birləşdirən mələk obrazı iri formalı təsviri ilə müəllifin ideyasına
oxunaqlılıq, aydınlıq verir.
Müasir rəssamlar sırasında Vüqar Muradovun qroteskli təsvirlərinə də tez-tez
rast gəlinir. Onun Qroteskli, sintez olunmuş əsərləri orijinallığı ilə diqqəti cəlb edir.
(4). Onun Azərbaycan mədəniyyətini dünya səviyyəsində təbliğ edən xalçalarmızdan
bəhrələnərək yaradılan və müasir rəngkarlığımızı zənginləşdirən bu əsərləri
özünəməxsusluğu ilə seçilir. Belə ki, rəssamın hazırladığı müxtəlif fiqurlar xalça
nümunələrinin sintezi ilə yaradılmışdır. Onun belə təsvirlərindən birinə “Qarabağ atı”
adlı əsərində rast gəlirik. O əsərdə Qarabağ bölgəsində toxunulan xalçaların
dizaynından istifadə edərək at fiqurunu yaradıb. Müəllif xalçanın mərkəzi hissəsini atın
bədənində yerləşdirib və onun kənarlarını, haşiyələrini isə atın digər hissələrinə
ustalıqla paylaşdırıb. Ümumilikdə at fiquru xalça dizaynından ibarətdir. Rəssam
buradakı sintezi ilə iki predmeti - həm Qarabağ atlarının, həm də xalçalarının
gözəlliyini, əsrarəngizliyini nəfis tərtibatla yarada bilir. Beləliklə də Qarabağ atlarının
gözəlliklərini Qarabağ xalçaları ilə əvəz edən rəssam qroteskli təsvir ilə iki mənalı, iki
ifadəli, iki ideyalı əsər yaradıb. Çox ehtimal ki, rəssam belə qroteskli əsəri ilə həm
dünya şöhrətli Qarabağ atlarını, həm də xalçalarını təbliğ etməyə çalışır. (şəkil 7). V.
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Muradovun qrotesk vasitəsi ilə yaratdığı bu əsəri dünya ictimaiyyətinə bir neçə
istiqamətli ifadə vasitəsi kimi təqdim oluna bilər.
Əsərlərində daha çox ailə, qadın mövzularına müraciət edən Rəşad Nuriyevin də
qroteskli təsvirlərinə rast gəlinir. Rəssamın son dövrlərdə yaratdığı əsərlər bu
baxımdan daha çox diqqəti cəlb edir. Onun belə əsərlərindən “ailə”, “intim” rəngkarlıq
nümunələrini xüsusi qeyd etmək olar (5). Kətan üzərində yağlı boyalarla yaradılmış
“Ailə” əsərində ilk baxışda çiyinlərini biri-birinə söykəmiş iki gənc nəzərə çarpır.
Lakin təsvirə diqqət yetirdikdə onların ön tərəfdən “oxunan” fiqurları bir formada
birləşdirilmişdir. Heç şübhəsiz ki, müəllif bir formada iki qarşı cinsin nümayəndəsini
birləşdirməklə ailənin bağlılığını, möhkəmliliyini, əbədiliyini, müqəddəsliyini ifadə
etməyə çalışmışdır. Digər tərəfdən, fiqurların biri-birinə arxa çevirərək yaratdıqları
forma, bütövlük ailənin güvəncini, inamını və bu kimi başqa dəyərlərini ifadə edir. Çox
ehtimal ki, rəssamın əsərdə yaratdığı incə, axınlı qroteskli obraz mənəvi ailə
dəyərlərinə olan hisslərdən bəhrələnmişdir.
Niyaz Nəcəfov qroteskli təsvir və obrazları ilə yadda qalan rəssamlardan biridir.
Demək olar ki, onun yaradıcılığı qroteskli təsvir üslubları ilə fərqlənir. Gənc rəssamın
yaratdığı “Adsız” (2013) əsəri sanki zamanın “reallığını” əks etdirən mövzudan
yararlanır. Rəngkarlıq nümunəsində arxa ayaqlarından çarmıxa çəkilmiş heyvana dörd
bir yandan “hücum” edən insanların onu vəhşi kimi “didişdirməsi” təsvir olunub.
Müəllif rəsmdə təsvir olunmuş insanlıqdan uzaq olan, insan fiqurlu “ac canavarlara”
həyatın cahil, vəhşi düşüncəli insanlarına işarə edir. Çox ehtimal ki, rəssam bu əsərini
bilərəkdən “Adsız” adlandırıb ki, tamaşaçı ilə əsər arasındakı ünsiyyət müəllifin
ideyasını hər bir sənətsevər tərəfindən təsdiqləsin. Digər tərəfdən də cəmiyyətdə baş
verən müxtəlif çəkişmələr, insanların biri-birini “didməsi”, “paçalaması” məhz
cahilliyin artmasından, insan rifahının aşağı səviyyədə olmasından irəli gəlir. (şəkil 8).
Ümumiyyətlə, müəllif bu əsəri ilə hazırkı zamanda müxtəlif təbəqələrə məxsus bir çox
insanların cahilliyini, “vəhşiliyini”, “acgözlüyünü”, “heyvani” cəhətlərini, “daxili
zənginliyini” və digər bu kimi mənfi xüsusiyyətlərini əks etdirməyə çalışır. Demək olar
ki, rəssamın bu qroteskli təsviri əsərin çoxmənalı ideyasının oxunaqlığını, ifadəliliyini
təmin edir.
Günel Ravilova da əsərlərində qroteskə, mübaliğəyə təz-tez müraciət edən
rəssamdır. Onun“Xaş”, “Ümid”, “Pişik qız”, “İrqlər”, “Atletika” və s. əsərləri məhz bu
qəbildəndir. (8). G. Ravilovanın xüsusilə rənglərin istifadəsi ilə ifadəlilik verdiyi
“irqlər” qroteskli əsəri maraq doğurucu, düşündürücü təsvirə malikdir. Əsərdə beş
insan obrazını müxtəlif rənglər vasitəsi ilə formalarla yaratmışdır. Müəllif buradakı
obrazları qara, sarı, ağ, qırmızı, qəhvəyi rənglərdə verməklə irqləri ifadə edir. İnsan
fiqurlarının başlarını yaradan dairəvi formalar isə şaqulu istiqamətli tək gözlü təsvir
olunub. Çox ehtimal ki, müəllif eyni formalı müxtəlif rəngli obrazlar vasitəsi ilə bütün
cəmiyyətdə olan insanların irqindən asılı olmayaraq Allah tərəfindən eyni, bərabər
hüquqlu yaranmasına və onların ancaq rəngləri ilə fərqliliyinə işarə edir. Müəllif sadə
təsvirli rəngkarlıq nümunəsində yaratdığı obrazların ideyasını qrotesk, mübaliğə
vasitəsi ilə daha da oxunaqlı edir.
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Təsvir və təhlil etdiyimiz rəngkarlıq əsərlərindən aydın olur ki, müasir
Azərbaycan rəngkarlığında yaradılan bir çox obrazlarda qroteskin müxtəlif
variantlarından istifadə olunmuşdur. Bəzi rəssamlar rəğbət, qayğı, sevgi hissi məqsədi
ilə yaradılan obrazlarında qroteskin incə, axınlı variantlarına üstünlük vermişlər. Bəzi
rəssamlar isə daxili aləmində, cəmiyyətdə baş verənlərə qarşı münasibətini, fikrini
əsərlərində yaratdığı kəskin qroteskli obrazların vasitəsi ilə ifadə edirlər. Lakin hər bir
təsvirdə qroteskin, mübaliğənin mövcudluğu məhz ideyanın açıqlanması, tamaşaçıya
ötürülməsinə xidmət edir. Heç şübhəsiz ki, rəssamların da əsərlərində bu məqsəddən
irəli gələrək yaradılan təsvirləri, obrazları tamaşaçılar, sənətsevərlər tərəfindən daha
yaxşı “oxunulur”.
Qroteskin, mübaliğənin geniş “yol açdığı” müasir rəngkarlıq əsərləri isə zaman
keçdikcə Azərbaycan sənətkarlığını daha da zənginləşdirir.
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Гротеск в произведениях живописи
Резюме
Гротеск как творческий метод создания художественного образа
использовался многими азербайджанскими живописцами. Наиболее часто к
гротеску обращались Джавад Мирджавадов, Тогрул Нариманбеков, Кямал
Ахмед, Сирус Мирзазаде, Эльчин Мамедов, Шамо Абасов, Закир Гусенов и ряд
других.
Анализ живописных работ этих художников позволил сделать вывод о
том, что использование гротеска в современной азербайджанской живописи
обусловлено желанием «усилить» образную характеристику произведения.
Ключевые слова: гротеск, живопись, художник, произведение искусства,
изображение, описание, современный, выражение, идея.
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Grotesque in paintings
Summary
Grotesque as a creative method of creating an artistic image was used by many
Azerbaijani painters. Most often, Javad Mirjavadov, Togrul Narimanbekov, Kamal
Ahmed, Sirus Mirzazade, Elchin Mamedov, Shamo Abasov, Zakir Gusenov and a
number of others turned to grotesque.
An analysis of the paintings by these artists led to the conclusion that the use of the
grotesque in modern Azerbaijani painting is due to the desire to "enhance" the
figurative characteristics of the work.
Key words: grotesque, painting, artist, work of art, image, description, contemporary,
expression, idea.

Şəkil 1. “İkiüzlü insan”. Sirus Mirzəzadə. 1999

Şəkil 2. “Gözəl və Div” Elçin Məmmədov. 1988

Şəkil 3. “Qadın gücü”. Şamo Abasov. 2000-ci il
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Müasir Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında
Qərbi Avropa ənənələri
Xülasə: XX əsrin son rübündən etibarən Müasir Azərbaycan təsviri sənətində
yeni Qərb təmayülləri və bədii metodları tətbiq olunmağa başlayır. Bu təmayüllər
əsasında yaradıcı eksperimentlər edən orta yaşlı və gənc rəssamların yaratdığı əsərlər
qabarıq milli xüsusiyyətləri itirərək, müasir dünya incəsənətinin ayrılmaz hissəsinə
çevrilirlər. Bu mənada Altay Sadıqzadə, Fərhad Xəlilov, Mirnadir Zeynalov, Teymur
Daimi, Novruz Məmmədov, Orxan Qarayev, Cəmilə Həşimova, İslam Həsənəlizadə,
Arif Əmirov, Orxan Hüseynov və başqaların adlarını qeyd etmək olar.
Açar sözlər: müasir, Azərbaycan, rəssam, yaradıcılıq, Avropa, ənənə
XX əsrin son rübü Azərbaycan təsviri sənətində özünə yer tapan Qərbi Avropa
və Amerika incəsənətinə xas bədii ənənələrin yayılması ilə müşahidə olunur.
Azərbaycan rəssamları müxtəlif Qərb bədii təmayülləri ilə eksperimentlər edərək, yeni
ifadə üsulları və üslublarını öz yaradıcılığında tətbiq etməyə çalışırlar. İmpressionizm,
ekspressionizm, kubizm, fovizm, sürrealizm və abstrakt (mücərrəd) metodlara müraciət
edərək, milli mövzuları, ətraf və daxili aləmi vizuallaşdırmağa cəhdlər edirlər.
İncəsənətdə hökm sürən yaradıcılıq azadlığı yeni ifadə formalarının tətbiqinə sövq
edərək, rəssamları yaxın keçmişdə “qadağa olunan” mövzuların, təsvir metodlarının
mənimsənilməsinə şərait yaradır. Daxili və xarici aləmi əks etdirən rəssamların
yaradıcılığı universallığa meylli olaraq, dünyaya tanış olan və Qərb dünyası tərəfindən
qavranılan bədii dil xüsusiyyətlərini əldə etmək səyləri çoxalır. Bunlar müasir
Azərbaycan incəsənətinin beynəlmiləlləşməsi tendensiyasını əks etdirirlər. Belə Qərb
bədii təmayüllərini milli bədii kontekstlə sintez etməyə çalışan rəssamlar sırasında
Altay Sadıqzadə, Arif Əziz, Fərhad Xəlilov, Namiq Məmmədov, Cəmilə Həşimova,
Mayis Ağabəyov, Mirnadir Zeynalov, Murad Allahverdiyev, Teymur Daimi, Günel
Ravilova, Fərhad Fərzəliyev, Novruz Məmmədov, Orxan Qarayev, Mehriban
Şamsadinskaya, Vüsalə Ağarzayeva, Erkin Ələkbərli, Zamir Süleymanov, Elvin
Nəbizadə, İslam Həsənəlizadə, Fərəc Rəhmanov, Arif Əmirov, Orxan Hüseynov və
başqalarının adlarını çəkmək olar.
1990-cı illərdə Azərbaycanın siyasi həyatında baş verən dəyişikliklər təbii ki,
mədəni mühitdən də yan keçmir. Belə ki, bu dövr üçün xarakterik olan incəsənətdə hər
şeydən əvvəl ənənə və müasirlik probleminə münasibət dəyişir, bu dövr üçün “başlıca
meyar rəssamlıq əsərlərinin bədii kamilliyi, emosionallığı, ifaçılıq tərzlərinin, dəstxətlərin orijinallığı, rəngarəngliyi hesab olunur. Rəssamların həyata münasibəti,
dünyaya baxışı, bədii idrak və ifadə təmayülləri müasirləşir. Yaradıcılıq prosesindən
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səthi təsvirçilik, illüstrasiyaçılıq, foto-realizm ruhu kənar edilir. Həyat hadisələrinin
fəlsəfi mənasını aşkara çıxarmaq naminə assosiativ motivlərə, sözaltı mənaya, şərti,
simvolik, rəmzi, mifoloji obrazlara müraciət olunur. ” (2, 144).
Bu dövrdə dünyada mövcud olan müxtəlif bədii istiqamətlərin təsiri
Azərbaycanda o zaman yeni yaranmış rəssamlıq qruplarının yaradıcılığında da açıqaydın müşahidə olunurdu. Bu mənada “Təsdiq”, “Peykər”, “Labirint”, “Libra” və s.
incəsənət qruplarının adlarını qeyd etmək olar. Bu bədii yaradıcılıq qruplarında
fəaliyyət göstərən rəssamlar demək olar ki, tamamilə yeni forma-məzmuna malik
əsərlər yaradırdı. Çünki müasir (avanqard) dövr təsviri sənət vasitəsilə məna deyil, hal,
əhval-ruhiyyə yaratmaq meylləri daha çox nəzərə çarpır. Təbii ki, bu daha çox
mücərrəd (abstrakt) incəsənət üçün səciyyəvi xüsusiyyətdir.
Bildiyimiz kimi “XX əsrin avanqard təsviri sənətində məkan göstəriciləri yenə
də şərtləşir, bir çox hallarda isə tamamilə yox olur. Bu onunla bağlıdır ki, müasir
avanqard incəsənətində təsviri sənət konsepsiyası dəyişir. Klassik təsvirlərdə əks
olunmuş məkan prinsipləri rədd olunur. Buna misal olaraq Salvador Dalinin irəli
sürdüyü fikrə diqqət yetirək: “Köhnə təsvirlər öldü, Luvru bütün oradakı təsvirlərlə
birgə zibil yeşiyinə atmağın vaxtı gəlib”. Subyektivizm təsvirin əsasını təşkil etdikdə
məkan və zaman öz xüsusiyyətlərini itirirlər. Təsvirdə kanon, norma, üslub, metod
prinsipləri dağıdılaraq subyektivlik bərqərar olunur. Avanqard estetikaya görə hər bir
rəssam hamı kimi yox, şəxsən özü “gördüyü” kimi təsvir etməyə başlayır”. (6, 40).
Odur ki, Müasir dövr Azərbaycan rəssamlarının əsərlərində fərdi üslub xüsusiyyətləri,
improvizasiya, stilizasiya, modernizm və avanqard cərəyanlara meyl daha qabarıq
formada özünü göstərir. Lakin bunu da qeyd edək ki, rəssamlarımızın yaradıcılığında
avanqard istiqamətlə yanaşı klassik Qərbi Avropa ənənələrinin də işartılarına rast
gəlmək mümkündür. Nümunə kimi bir neçə rəssamın yaradıcılıq dəsti-xəttinə diqqət
yetirək:
Oqtay Sadıqzadənin portret yaradıcılığını klassik Avropa realist ənənələri,
Sakit Məmmədov yaradıcılığını orta əsr Avropa klassiklərinin bədii ifadə tərzi, Eldar
Qurbanov, Rasim Babayev yaradıcılığını primitivizm, İmran Nurəli, Kərim Cəlal
yaradıcılığını sürrealizm, İsa Məmmədov yaradıcılığını impressionizm cərəyanının
bədii ənənələrindən qaynaqlanan prinsiplər təşkil edir.
Əsərlərinin bədii həllində Qərb və Şərq ənənələrinin sintezinə tapınan Altay
Sadıqzadə forma deformasiyaları və rənglərin rəmzləşməsi ilə fikirlərinin mücərrəd
olsa da, inandırıcı və düşündürücü təqdimatına nail olmağa səy göstərən
yaradıcılardandır. Bu mənada rəssamın 1990-cı illərdə bədii görüntüyə gətirdiyi
“Bakının görünüşü”, “Naxçıvan dağları”, “Gəzinti”, “Fəzada fiqur”, “Güllər”, “Axşam
portreti” və s. əsərlərini qeyd edə bilərik. Bədii həllinə görə Avropa bədii ənənələrini
xatırladan bu əsərlərdə rəssam rəngləri fiqur və əşyaların təsiredici tutum almalarına
yönəldə bilmişdir. Bu isə öz növbəsində müəllif sənətkarlığının ifadəsi kimi qəbul
olunur.
Əvvəlki illərdən fərqli olaraq XX əsrin sonları Fərhad Xəlilovun yaradıcı
potensialının yeni çalarlarının üzə çıxması ilə səciyyələnir. Belə ki, bu dövrdə onun
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mənzərə əsərləri bir qədər detal yığcamlığı və şərtiliyi, həm də kompozisiyaların
lakonik-səthi rəng həlli ilə fərqlənməyə başlayır. Rəssamın “Buzovna”, “Kənd küçəsi”,
“Qələbənin baharı”, “Günəşli gün” (1989) əsərləri bu qəbildəndir.
“İsa Məmmədovun yaradıcılığını səciyyələndirən ifadə tərzi bir qədər təsviri
sənət tarixinə təəssürat ustaları kimi daxil olmuş impressionistlərin yaradıcılıq üslubu
ilə yaxınlıq təşkil edir, onlarla assosiasiya -anım yaradır. Rəssamın əsərlərindəki
sərbəstliyi ilə seçilən kompozisiya quruluşu, bölünmüş yaxılardan istifadə və real
həyata lirik-poetik baxış bunun əyani göstəricisidir, desək, yanılmarıq. Bu mənada
onun “Bakı mənzərəsi” (2005), “Şəki motivi” (2006), “Dənizkənarı milli park” (2007),
“Paytaxtın Nizami küçəsi” (2006), “Payız” (2007) əsərlərini xüsusi qeyd etmək olar”
(2).
Doğrudan da bu gün təsviri sənətin ilk yaranan bədii cərəyanlarından başlamış
konseptual incəsənətə qədər demək olar ki, bütün istiqamətlərində biri-digərindən
maraqlı əsərlər yaradılır. Azərbaycanda konseptual incəsənətin nümayəndələri
sırasında Faiq Əhmədov, Çingiz Babayev, Orxan Hüseynov, Səbinə Şıxlinskayanın
adlarını qeyd edə bilərik.
“Yeni təfəkkürə keçidin ən mürəkkəb anı incəsənətdə təsvirilikdən uzaqlaşma
və hansısa yeni ifadə vasitələrinin tapılmasıdır. Ola bilsin ki, məhz ona görə aktual
sənətlə məşğul olan gənc rəssamlar üçün işin məna və məzmunu daha çox əhəmiyyət
kəsb edir. Məsələn, Fəridbəy Kərimovun “Koroğlu” performansında Azərbaycanın
əfsanəvi Xalq qəhrəmanı yarımilli, yarıterminator libasında olan motosikletçi şəhərin
izdihamlı yerlərindən birində, “Harli Devidson” motosikletinin üstündə sanki divarı
yararaq keçəcəkdi. Obraz motosikletlə divarı yararaq keçir və bununla, müəllif XXI
əsrə qədəm qoyan Azərbaycanı simvolizə edir” (1, 68-69).
Xüsusilə qeyd edək ki, müasir dövr Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığına
Qərbi Avropa ənənələri kifayət qədər sirayət etsə də, həmin əsərlər cəmiyyət tərəfindən
tam olaraq birmənalı şəkildə qarşılanmadı. Çünki yerli rəssamların əsərlərində
müşahidə olunan Qərb bədii ənənələri artıq ictimaiyyətə məlum idi və bu bir növ
Qərbin XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində incəsənət məkanında etdiyinin təkrarı idi.
Lakin bunu da etiraf etmək lazımdır ki, rəssamlarımız Qərb təmayüllərinə quru-quru,
kor-təbii şəkildə meyl göstərmir, əksinə özünəməxsus bədii improvizələr etməklə
yanaşı, milli yaradıcılıq ənənələrimizə də öz sadiqliyini nümayiş etdirmiş və bu gün də
təsviri sənət məkanında bunu əyani şəkildə göstərməkdədirlər.
“Rəssamlardan Məlik Ağamalov, Əliyar Əlimirzəyev, Müseyib Əmirov, İnna
Kostina, Rəna Əmrahova, Əsmər Nərimanbəyova, Aytən Rzaquliyeva, Bəhram
Xəlilov, İrina Eldarova və başqaları öz yaradıcılıq axtarışlarında dünya, Avropa
incəsənət məkanında cərəyan edən yeni meyllərə söykənərək, maraqlı əsər və
layihələrlə Azərbaycan rəngkarlığını bugünkü dövrdə təmsil edirlər. Məlik
Ağamalovun əsərlərindəki barokko ənənələrinə tapınmaq güclüdürsə, Rəna
Əmrahovada bu iqtibas antik xarakter daşıyır” (3, 175).
Müasir dövr Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında Qərbi Avropa
ənənələrindən bəhs edən məqaləni yekunlaşdıraraq aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:
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müasir dövr Azərbaycan rəssamlarının bədii dünyagörüşünün
formalaşmasında XIX əsrin sonu və XX əsrdə Qərbi Avropada yaranmış
yeni sənət cərəyanlarının böyük rolu olmuşdur;
- Qərbi Avropa təmayülləri Azərbaycan rəssamlarının fərdi manerasına təsir
göstərməklə, onların yaradıcılığında yeni yaradıcılıq dövrünün
başlanmasına da səbəb olmuşdur;
- bu dövrdə əsərlərin bədii ifadə tərzində, rəssamların fərdi manerasında tam
yeni bir istiqamətin formalaşdığı müşahidə olundu.
Yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı, bunu da qeyd edək ki, əsərlərinin halhazırda ən nüfuzlu dünya muzeylərini və şəxsi kolleksiyaları bəzəməsi azərbaycanlı
rəssamların milli ənənələrə müasirlik bəxş etməklə heç də Qərbi Avropa bədii
ənənələrindən geri qalmadığının əyani göstəricisidir.
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Традиции Западной Европы в творчестве
художников современного Азербайджана
Резюме

С последней четверти ХХ века начинают применяться новые западные
веяния и художественные методы в современном искусстве Азербайджана.
Работы
художников
среднего
и
молодого
возраста,
творчески
экспериментирующих на основе этих тенденций, теряют свои национальные
особенности и становятся неотъемлемой частью современного мирового
искусства. В этом смысле можно упомянуть имена Алтая Садыгзаде, Фархада
Халилова, Мирнадира Зейналова, Теймура Дайми, Новруза Мамедова, Орхана
Гараева, Джамили Хашимовой, Ислама Гасанализаде, Арифа Амирова, Орхана
Гусейнова и других.
Ключевые слова: современный, Азербайджан, художник, творчество,
Европа, традиция
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Western European traditions in the works of
modern Azerbaijani artists
Summary
Since the last quarter of the XX century, new Western tendencies and artistic
methods have been applied in the fine arts of modern Azerbaijan. The works of
middle-aged and young artists, who made creative experiments based on these
tendencies, lose their distinctive national features and become an integral part of
modern world art. In this sense, we can mention the names of Altay Sadigzade, Farhad
Khalilov, MirnadirZeynalov, TeymurDaimi, Novruz Mammadov, OrkhanGarayev,
Jamila Hashimova, Islam Hasanalizade, ArifAmirov, Orkhan Huseynov and others.
Keywords: modern, Azerbaijan, artist, creativity, Europe, tradition
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doktoru, baş müəllim Aslan Xəlilov

177

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

UOT 745/749
Esmira Heydərova
dissertant
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
Vəcihə Səmədova yaradıcılığında
qadın portretləri və onların bədii xüsusiyyətləri
Xülasə: XX əsr Azərbaycan rəngkarlığında özünəməxsus dəsti-xətti ilə seçilən
rəssamlardan biri də Vəcihə Səmədovadır (1924-1965). Yaradıcılığında doğma yurda,
onun təbiətinə, xüsusən də gözəlliyi ilə seçilən Azərbaycan qadınlarına daha geniş yer
ayırması və onlara fərqli münasibət göstərməsi Vəcihə Səmədovanı digər
rəssamlarımızdan fərqləndirən başlıca xüsusiyyətlərdəndir. “Aktrisa Leyla Bədirbəyli”
(1954), “Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Sürəyya Kərimova” (1957), “Memar Solmaz
Səmədovanın portreti” (1959), “Geoloq Minirə Məmmədbəyli” (1960), “Heykəltəraş
Həyat Abdullayeva” (1964) kimi portretləri bu qəbildən olan maraqlı sənət inciləridir.
Açar sözlər: qadın, portret, gözəllik, doğma, Vəcihə Səmədova.
Əsrlər boyu rəssamların ilham mənbəyinə çevrilən qadın obrazları, eləcə də
qadın gözəlliyinin tərənnümü demək olar ki, bütün rəssamların yaradıcılığında öz
parlaq ifadəsini tapmışdır. XX əsr Azərbaycan rəssamlarının da portret yaradıcılığında
qadın mövzusu aktuallığı ilə seçilən mövzulardan olmuşdur. Sözügedən mövzuda
kifayət qədər uğurlu əsərlərə imza atan görkəmli təsviri sənət nümayəndələrindən biri
də Əməkdar incəsənət xadimi Vəcihə Səmədovadır.
Vəcihə Səmədova (1924-1965) ixtisas təhsilini əvvəlcə Azərbaycan Dövlət
Rəssamlıq Texnikumunda (1940-1944), daha sonra isə V. İ. Surikov adına Moskva
Rəssamlıq İnstitutunda (1944-1951) almışdır.
Yaradıcılığında daha çox mənzərə və portret janrına üstünlük verən Vəcihə
Səmədovanın hər iki janrda yaratdığı əsərlər özünəməxsus bədii ifadə tərzi ilə seçilir.
Lakin qeyd edək ki, onun əsərləri özünün milli koloriti ilə seçilsə də, yaratdığı
obrazlarda Qərbi Avropa ənənələrinin də təsirini görmək mümkündür.
Vəcihə Səmədovanın portret janrı üzrə fəaliyyəti olduqca səmərəli nəticələr
vermişdir. Hələ tələbəlik illərində “Azərbaycan bəstəkarları” (1951) adlı diplom işində
özünün bənzərsiz yaradıcı potensialı nınümayiş etdirməsi və obrazların
xarakteristikalarını yüksək ustalıqla verə bilməsi bunun əyani göstəricisidir.
Rəssamın portret yaradıcılığında əsas yeri qadın obrazları tutur. Onun bu
sahədə bədii görüntüyə gətirdiyi əsərlərin qayəsini Azərbaycan qadınının gözəlliyinin
tərənnümü təşkil edir. Vəcihə Səmədovanın qadın obrazlarını əks etdirən portret
qalereyasını bir neçə qrupa bölmək olar: avtoportretlər, rəssamın doğmalarının portreti,
müasirlərinin – sadə əmək adamlarının, əmək qəhrəmanlarının, müxtəlif peşə
nümayəndələrinin, elm və mədəniyyət xadimlərinin portreti.
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Rəssam tərəfindən müxtəlif illərdə (1942, 1947, 1950, 1955, 1956) bədii
görüntüyə gətirilən avtoportretlər özündə tam mənada naturalizmə xas xüsusiyyətləri
əks etdirməsə də, onların hər birində bədii ümumiləşdirilmələrlə surət oxşarlığı yüksək
ustalıqla həll edilmişdir. Müxtəlif yaş dövrünü nümayiş etdirən bu avtoportretlərin
bədii dəyərini şərtləndirən amillərdən biri də üz cizgilərinin özünəməxsus ifadə tərzi
vasitəsilə rəssam özünün mənəvi aləmini – xarakterini də açmağa müvəffəq olmuşdur.
Qeyd edək ki, Vəcihə Səmədovanın yaradıcılığının erkən dövrünə aid olan
avtoportretlərdə Qərbi Avropa ənənələrinin təsiri də duyulası dərəcədə diqqətçəkəndir.
Belə ki, bu dövrün avtoportretlərində tünd rənglərin üstünlüyü, fakturalılıq, eləcə də
yaxıların parlaqlığı müşahidə olunur. Lakin 1950-ci illərin ortalarından etibarən
rəssamın avtoportretlərində fərdi dəsti-xətt hiss olunmağa başlayır: “tabloların tonallığı
aydınlaşır, fiqurun quruluşu, kompozisiya həlləri, daha böyük sərbəstlik və
emosionallıq qazanır, rəng palitrası daha cingiltili və dekorativ dolğun olur (“Qırmızı
yaylıqlı avtoportret”, 1956), ən başlıcası isə rəsm çəkmək tərzi yüngüllük və
ifadəliliklə səciyyələnir” (5, 28-29).
Vəcihə Səmədovanın qadın portretləri içərisində gənc qız obrazları xüsusilə
seçilir. “Kitab oxuyan qız” (1953, 1955), Qız portreti” (1950-1960-cı illər, 1956),
“Tələbə portreti” (1957-1958), “Qırmızı geyimli qız” (1962), “Geoloqlar” (1965) və s.
əsərlər rəssamın sözügedən mövzuda yüksək sənətkarlığını əyaniləşdirən sənət
nümunələridir.
“Kitab oxuyan qız” (1953) əsərindərəssam təsvir etdiyi obrazın daxili
düşüncələrini və mənəvi aləmini ön plana çəkir. Obrazın ani bir hərəkətlə mütaliə
etdiyi kitabdan ayrılması və nəzərlərinin tamaşaçıya dikilməsi rəssam tərəfindən
olduqca inandırıcı verilmişdir. Qızın surətində gəncliyin məsumluğunu ifadə edən
rəssam öhdəsinə düşən bədii vəzifəni layiqincə yerinə yetirmişdir.
Vəcihə Səmədovanın portret yaradıcılığında ən uğurlu əsərlərdən biri məhz
“Aktrisa Leyla Bədirbəylinin portreti”dir. Qeyd edək ki, əsər hələ zamanında istər
respublika, istərsə də beynəlxalq sərgilərdə uğurla nümayiş etdirilmiş və o dövr üçün
gənc olan rəssamın tanınma nişanına çevrilmişdir.
Kompozisiyanın mərkəzində yer almış obrazın xəyallara qərq olmuş siması və
sakit duruşu onun mənəvi aləmini xarakterizə edir. Personajın bədii həllində rəssam
sərbəst rəng yaxılarından istifadə etməklə, şəffaf və nazik libasın maviliyini üzə
çıxarmışdır. Portretə diqqətlə nəzər yetirdikdə tamaşaçıda elə bir təəssürat yaranır ki,
sanki aktrisa elə indicə güzgü qarşısında bəzənmiş və otağı tərk etməyə hazırlaşır.
Rəssam fiqurun və otağın bir hissəsini əks etdirən güzgünün vasitəsilə portretdə
müəyyən qədər dərinlik və məkanın konkretliyini səciyyələndirmişdir. “Fiqurun
quruluşu, kətanın koloristik təşkili və dəqiq düşünülmüş rəng vurğuları ilə ifadə olunan
naturanın psixoloji cəhətdən dərindən duyulması, təsvir edilən obrazın açılması
məqsədini daşıyan fonun incəliklə işlənilməsi – portret janrında görkəmli peşəkar olan
Vəcihə xanımın bu fərdi xüsusiyyətləri məhz bu əsərdə ilk dəfə açıq-aşkar təzahür edib.
Həmin illərdə portret janrında işləyən əksər müasirlərindən fərqli olaraq, o, portreti
çəkiləni səciyyələndirənpredmet yaxud atributlara heç vaxt böyük önəm vermir. Onun
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bütün enerjisi və ustalığı obrazın üzərində, personajın psixologizmində cəmləşib” (5,
22-23). Odur ki, bu əsərdə psixoloji incəliklə zərif formanın ahəngdarlığı rəssamın
portret janrı sahəsində yüksək ustalıq nümayiş etdirməsininəyani göstəricisidir.
Rəssamın doğmalarını, xüsusilə anası, bacısıvə qızını əks etdirən qadın
portretlərində hər bir obraz özünün təbiiliyi və sadəliyi ilə seçilir. Bu mənada onun
“Anam Rübabə xanım” (1956), “Anamın portreti” (1956), “Bacımın portreti” (“Solmaz
Səməvoda”; 1960), “Memar Solmaz Səmədovanın portreti” (1959, 1960), “Qızımın
portreti” (1961, 1962) əsərlərinin adlarını çəkmək olar. Qeyd edək ki, bu əsərlər bədii
forma-biçim baxımından bir-birindən fərqli olsalar da, onları bir xüsusiyyət birləşdirir:
rəssamın çox sevdiyi doğmalarına səmimi isti münasibət.
Vəcihə Səmədovanın ana obrazları özünün sadə kompozisiya quruluşuilə
diqqət çəkir. Dərin düşüncələrə dalmış ana portretlərində həssaslığın duyulası dərəcədə
əks olunması ananın nə qədər mehriban, təmkinli olmasını, daxili zənginliyini
şərtləndirir. Bu cür əsərlərdə rəssam müxtəlif rəng çalarlarından istifadə etməklə forma
aydınlığına və onların daha baxımlı olmasına nail olmuşdur.
Vəcihə Səmədovanınqadın portretləri içərisində bacısına həsr olunmuş
portretlər də kifayət qədər maraqlı baxılırlar. Bu mənada rəssamın bacısını əks etdirən
“Memar Solmaz Səmədovanın portreti” əsərini göstərmək olar. “Ruhən ona çox yaxın
olan kiçik bacısı memar Solmaz Səmədova, Vəcihənin ən sevimli modellərindən biri
idi. Vəcihə həmişə Solmazı bir qədər himayə edir, onun uğurları ilə fərəhlənirdi.
Solmaz isə öz bacısına pərəstiş edirdi. Onun üçün Vəcihə ideal idi. Rəssam bacısının
portretlərində azad, müstəqil, məqsədyönlü və quruculuq enerjisi ilə aşıb-daşan,
həyatda çox şeyin öhdəsindən gəlmək iqtidarında olan ümumiləşdirilmiş müasir qadın
obrazı yaratmışdır” (4, 43).
Portret janrında uğurlu axtarışlar edən Vəcihə Səmədovanın müxtəlif peşə
nümayəndələrinin, sadə adamların, əmək qəhrəmanlarının obrazlarına müraciət etməsi
də bir növ onun müasirlərinə göstərdiyi böyük diqqətin göstəricisidir. Bu mənada
“Əzizə Məcidovanın portreti” (1949), “Qadın portreti” (1950-1960-cı illər), “Fatma
xala” (1950-1960-cı illər), “Pambıqçı qadın” (1955, 1956, 1961-1964), “Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı Sürəyya Kərimova” (1957), “Kəndli qadın” (1958), “Pambıqçı
Şamama Həsənovanın portreti” (1960), “Geoloq Minirə Məmmədbəyli” (1960),
“Natəvan. Eskiz” (1960-cı illər), “Bolqar qadını” (1961), “Türk qadının portreti”
(1961), “Qarılar” (1961-1964), “Rəfiqələr” (1964), “Heykəltəraş Həyat Abdullayeva”
(1964)və s. portret əsərləri özünün yaddaqalanlığı ilə xarakterizə edilir.
“1957-ci ildə Ümumittifaq, 1959-cu ildə Moskvada Azərbaycan ədəbiyyatı və
incəsənəti ongünlüyünə həsr olunmuş rəssamlıq sərgisində Sosialist Əməyi
Qəhrəmanları Sürəyyə Kərimova və Gilas Verdiyevanın nümayiş etdirilən portretləri
isə incə fırça, zəif rəng tonlarında işlənməsi ilə fərqlənir. V. Səmədova həmin
əsərlərində incəsənət xadimlərinə həsr etdiyi portretlərində olduğu kimi, obrazları
müxtəlif xarakterlər ifadəsi üzərində qurmur. O, surətlərin emosionallığına çalışır.
Ayrı-ayrı adamlara xas olan fərdi və milli cizgilər bu rəssamın portretlərində konkret
şəkildə göstərilir. Həmin portretlər eyni zamanda müxtəlif insan əhval-ruhiyyəsini
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ifadə edir. S. Kərimova və G. Verdiyevanın portretlərində pambıq ustalarının hər
birinin özünəməxsus məhəbbəti və təravəti verilmişdir” (3, 97-98).
Qeyd edək ki, Vəcihə Səmədova yaratdığı obrazların zahiri bənzərliyindəndaha
çox onların daxili – mənəvi aləminə önəm verərdi. Onun əsərlərinə, xüsusilə qadın
portretlərinə diqqətlə nəzərdən yetirdikdə, yaradılan hər bir personaja xüsusi doğmalıq
və məhəbbətin ifadəsini çox asanlıqla sezmək mümkündür. Daha çox zəngin
mənəviyyata malik olan, özündə Şərq qadınlarının nəcibliyini ehtiva edən Azərbaycan
qadınlarının ecazkar gözəlliyini tərənnüm etmək bəlkə də Vəcihə Səmədovanın ən çox
sevdiyi peşə idi. Eyni zamanda rəssamın müxtəlif forma-biçimdə ərsəyə gətirdiyi qadın
obrazlarının üzündə nikbinlik – sevinc ifadəsi duyulası dərəcədə hakim mövqedə idi.
Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə rəssama 1965-ci
ildə “Azərbaycan SSR Əməkdar incəsənət xadimi” (1965) fəxri adı verilmişdir.
Dünyasını dəyişəndən sonra isə görkəmli fırça ustasının xatirəsi əbədiləşdirilmiş, 1965ci ildə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sərgi salonuna Vəcihə Səmədovanın adı
verilmişdir.

1.
2.
3.
4.
5.
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Женские портреты в творчестве Ваджии
Самедовой и их художественная ценность
Резюме

Ваджия Самедова (1924-1965) - одна из художников, отличившихся в
азербайджанской живописи XX века своим уникальным стилем. Одна из главных
особенностей, которые отличают ВаджиюСамедову от других художников,
заключается в том, что она уделяет больше внимания своей родине, её природе,
особенно отличающимся красотой азербайджанским женщинам и её особое
отношение к ним. Такие портреты, как «Актриса Лейла Бадирбейли» (1954),
«Герой Социалистического Труда Сурая Керимова» (1957), «Портрет
архитектора СолмазСамадовой» (1959), «Геолог МинираМамедбейли» (1960),
«Скульптор Хаят Абдуллаева» (1964) являются интересными жемчужинами
искусства такого рода.
Ключевые слова: женщина, портрет, красота, родина, ВаджияСамедова.
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Female portraits in the work of VajihaSamadova
and their artistic features
Summary
Vajiha Samadova (1924-1965) is one of the artists distinguished in the
Azerbaijani paintingof the XX century with her unique style. One of the main features
that distinguishes VajihaSamadova from other artists is the fact that she pays more
attention to her homeland, her nature, especially Azerbaijani women that distinguished
by the beauty and treats them differently. Portraits such as "Actress Leyla Badirbeyli"
(1954), "Hero of Socialist Labor SurayyaKarimova" (1957), "Portrait of Architect
SolmazSamadova" (1959), "Geologist MiniraMammadbayli" (1960), "Sculptor Hayat
Abdullayeva" (1964) are interesting pearls of art of this kind.
Keywords: woman, portrait, beauty, native, Vajiha Samadova.
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 18. 08. 2020
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 25. 08. 2020
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 31. 08. 2020
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru, baş müəllim Aslan Xəlilov
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Sokrata qədərki dövr filosofları incəsənət haqqında
Xülasə: Məqalədə antik filosofların bədii yaradıcılığa münasibəti və həmin
problemlərlə bağlı fikirləri işıqlandırılıb. Bu kimi ideyaların məhz öz dövrünün
incəsənətindən bəhrələndiyi nəzərə alınaraq, həmçinin, tarixi mərhələlər çərçivəsində
antik dövr incəsənəti də nəzərdən keçirilir. Pifaqor, Heraklit, Empedokl, Demokrit,
sofistlər bu dövrün filosofları cərgəsində xatırlanır.
Açar sözlər: antik incəsənət, sokrataqədərki dövr, erkən klassika, sənət
nəzəriyyəsi, pifaqorçular, harmoniya.
Antik dövr filosoflarının əksəriyyəti sırf fəlsəfi problemlərlə bərabər,
həmçinin, incəsənət məsələləri ilə də məşğul olduqlarından, Qədim Yunanıstanda
incəsənət nəzəriyyəsinin formalaşması üçün əlverişli şəraitin yaranması məhz fəlsəfi
fikrin inkişafı ilə, xüsusən də e. ə. V-IV əsrlərin bu sahədəki nailiyyətləri ilə əlaqədar
oldu.
Sənət barədə ilk təsəvvür və ideyalar uzaq keçmişdə yaranmağa başlasa da,
onların bitkin nəzəriyyə şəklinə düşməsi məhz antik quldarlıq cəmiyyətinə təsadüf edir.
XVIII əsrin alman maarifçisi İ. Vinkelman bunu belə şərh edir: «Bütün dünyanın başı
üzərində yayılmağa başlayan gözəl zövq ilk dəfə Yunanıstan səmaları altında lövbər
salır. Sənət əsərlərində öz əksini tapan bu zövq yalnız həmin xalqın özünə məxsus
olaraq qalır» (5, s. 85).
Antik filosoflar incəsənətin bir sıra əsas problemlərinin xülasəsini vermiş,
anlayış və terminlərini işləyib hazırlamışlar. Qədim yunanlar tərəfindən
müəyyənləşdirilən «təqlid», «ilham», «gözəllik», «faciəvilik», «komiklik», «ölçü»,
«harmoniya», «ideal» və s. anlayışlar sonrakı dövr incəsənəti və sənətşünaslığında
daha da möhkəmlənir. Bu terminlərdən çoxunun daha qədim tarixə malik olması
ehtimalı mövcud olsa da, hələlik heç bir dəlil olmadığından, onların yaranmasını antik
filosofların adı ilə bağlayırlar. Lakin antik filosoflardan "Pifaqor, Demokrit özləri
şərqlilərdən çox şey öyrəndiklərini etiraf edir, Platon və Aristotel isə Zərdüşt
təlimindən xəbərdar olduqlarını qeyd edirlər" (2, s. 51).
Antik fəlsəfənin inkişafı antik incəsənət tarixinin "klassik dövrünə" təsadüf
etdiyi üçün, sənətlə bağlı problemlər də o vaxtdan diqqəti cəlb edir. Lakin əvvəlki
dövrlərdə də bu problemlərin mövcudluğu müəyyən qədər müşahidə olunur. "Əvvəlki
dövrlər" dedikdə, antik incəsənət tarixinin və bütövlükdə antik mədəniyyət tarixinin

183

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

"klassik dövründən" əvvəlki mərhələləri nəzərdə tutulur. Antik dövrdə istər estetika,
istər incəsənət, istərsə də mədəniyyət tarixinin dövrləri belə müəyyənləşdirilib: 1)
Homer dövrü (e. ə. XI-VIII əsrlər); 2) arxaik dövr (e. ə. VIII-VII əsrlər); 3) klassik
dövr (e. ə. VI əsr–e. ə. IV əsrin I yarısı); 4) ellinizm dövrü (e. ə. IV əsrin II yarısı–
eranın V əsri). Bundan başqa, "Homerəqədərki dövr" də mövcuddur ki, bu da lap
qədim dövrləri, yəni e. ə. III-I minillikləri əhatə edən Krit (Minoy) və Miken (Axey)
mədəniyyətləri dövrüdür. Ayrı-ayrı sahələrdə müxtəlif sıralarda duran "klassik dövr"
anlayışı "İncəsənət tarixi", "Estetika tarixi" və "Mədəniyyət tarixində" 3-cü mərhələ,
"Fəlsəfə tarixində" isə 2-ci mərhələ olub, Sokrat, Platon və Aristotelin adları ilə
bağlıdır.
İlk yunan filosoflarının tədqiqat sahəsi çox məhdud idi: onlar gözəllik və
incəsənət nəzəriyyələri ilə deyil, təbiət nəzəriyyəsi ilə məşğul olurdular. Milet
məktəbinin nümayəndələri Fales, Anaksimandr, Anaksimen məhz belə filosoflardan
idi. Lakin fəlsəfə tarixinin "sokrataqədərki" mərhələsində də incəsənətlə bağlı maraqlı
fikirlər söyləyən filosoflar olmuşdur. Məsələn, Demokrit, Heraklit, Pifaqor və
pifaqorçular, Empedokl, həmçinin, Sokratla eyni dövrdə yaşayan sofistlər və s.
Yunan fəlsəfəsinin formalaşdığı vaxt artıq yunan incəsənətinin həm
"homerəqədərki dövrü", həm də "Homer dövrü" başa çatmışdı. Yunan tarixi və
incəsənəti üçün böyük sıçrayışlarla səciyyələnən Arxaik dövrdə yunan şəhər-dövlətləri
formalaşır, elmi təfəkkür, ədəbiyyat, o cümlədən poeziya inkişaf edir, fəlsəfə və teatr
yaranmağa başlayır. Şəhərlərin böyüməsi tikinti işlərinin artmasını tələb etdiyi üçün
yunan memarlığı da məhz bu dövrdən diqqəti cəlb edir. E. ə. VI əsrdə artıq memarlıq
orderləri (dorik, ionik), e. ə. V əsrdə isə korinf orderi yaranır.
Arxaik dövrün dekorativ-tətbiqi sənəti keramika, xüsusən vaza sənətinin
inkişafı ilə, hətta çoxfiqurlu kompozisiyalı vazaların meydana gəlməsi ilə əlamətdardır.
O dövrdə qədim yunan rəssamlığı haqqında məlumatı qara fiqurlu (e. ə. VII əsrin sonu)
və qırmızı fiqurlu vazalardan (e. ə. VI əsrin sonu) alırıq. Qara fiqurlu vazalar daha
məşhur idi. Bu sahədə ən məşhur rəssam Ekseki (e. ə. VI əsr) sayılır. Qara fiqurlu
vazaları tədricən qırmızı fiqurlu vazalar əvəz edir. Bunun ən məşhur ustası Yevfroni (e.
ə. VI əsrin sonu - V əsrin əvvəlləri) idi.
Heykəltəraşlıqda e. ə. VI əsrin ortalarından başlayaraq yalnız allahların deyil,
onların simasında insanların (atlet, döyüşçü) obrazları da yaranmağa başlayır.
Sənətkarlar öz müşahidələrini ümumiləşdirərək artıq tipik obrazlar yaradırlar.
Bədii ədəbiyyatda zaman etibarilə bu dövrə daha çox uyğun gələn əsərlər
Hesiodun «Zəhmətlər və günlər», «Teoqoniya» poemalarıdır. Bu poemalarda müəllif
«gözəllik», «xeyir», və bədii yaradıcılığı ilahidəngəlmə bir şey kimi qiymətləndirir.
«Teoqoniya»da o, «ölçü» anlayışını estetik kateqoriya kimi nəzərdən keçirməyə çalışır.
Lakin Arxaik dövrdə yunanlar ölməz sənət əsərlərinə malik olsalar da, bunları
nəzəri cəhətdən dərk edə bilmirdilər.
Arxaik dövrdən sonra antik mədəniyyətin və incəsənətin ən zəngin dövrü olan
klassik dövr (e. ə. VI əsr–e. ə. IV əsrin I yarısı) gəlir. Bu dövr özü də 3 mərhələyə
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ayrılır: 1) erkən klassika /e. ə. VI əsr/; 2) orta klassika /e. ə. V əsr, təsviri sənət
tarixində e. ə. V əsr artıq yetkin klassikadır/; 3) yetkin klassika /e. ə. IV əsrin I yarısı/.
Erkən klassikaya özündən əvvəlki dövrlər kimi kosmologizm xas idi. Yəni
fəlsəfi problemlərin izahında kosmos insana nisbətən ön plana çəkilirdi. Hər şey
kosmosa istinadən izah edilirdi. İnsan amili demək olar ki, nəzərə alınmırdı.
Qədim Yunanıstanın ilk sənət nəzəriyyəçiləri pifaqorçular (e. ə. VI əsr) sayılır.
Dünyanın mahiyyətini rəqəmlərdə görən bu filosoflar belə hesab edirdilər ki,
rəqəmlərin harmoniyası bütün həyat hadisələrində və incəsənətdə fəaliyyət göstərən
obyektiv qanunauyğunluqdur. Onların xidməti bu olmuşdur ki, harmoniyanı ilk dəfə
olaraq əksliklərin vəhdəti kimi izah etmiş və harmoniya haqqında ümumi anlayışı
musiqiyə tətbiq etmişlər. Bu filosoflar ilk dəfə olaraq belə bir fikir irəli sürmüşlər ki,
musiqi tonlarının keyfiyyət xüsusiyyəti səslənən simin uzunluğundan asılıdır. Bu
əsasda da onlar musiqi intervallarının riyazi mənşəyi haqda təlimi inkişaf etdirmişlər.
Musiqi harmoniyasını səma cisimləri harmoniyasının inikası hesab edən pifaqorçular,
incəsənətin təqlid (mimezis) olması ideyasını irəli sürmüşlər. Onların fikrincə,
planetlərin arasındakı məsafə oktavada notlar arasındakı məsafəyə bərabərdir. Buna
görə də planetlərin hərəkəti zamanı musiqi yaranır. İnsanın musiqi fəaliyyəti bu bəşəri
musiqinin təqlidi nəticəsində baş verir.
Pifaqorçular incəsənətin tərbiyəvi roluna böyük yer verirlər. Pifaqorun fikrincə,
musiqi insanın əxlaq tərbiyəsinə təsir edir. Deməli, musiqi həm estetik, həm də etik
xüsusiyyətə malikdir. Deyilənlərə görə, Pifaqor musiqi ilə bəzi xəstəlikləri də
(məsələn, mədə xorasını) müalicə edirdi. Beləliklə, pifaqorçular antik sənət
nəzəriyyəsinin və estetikanın əsasını qoydular. Onlara qədər estetika əsasən mifologiya
və fantastik təsəvvürlərə əsaslanırdı. Təbii-elmi təfəkkür qanunlarına əsaslanan
estetikanın tarixi də məhz pifaqorçulardan başlayır.
Milet məktəbinin ənənələrini davam etdirən Heraklit (e. ə. 530-470)
pifaqorçulardan fərqli olaraq əksliklərin vəhdətinə deyil, onların mübarizəsinə daha
çox fikir verirdi. O da pifaqorçular kimi gözəlliyin obyektiv əsasa malik olduğunu
söyləyir. Lakin Heraklit bu əsası rəqəmlərdə deyil, cisimlərin maddi keyfiyyətində
görürdü. Heraklitin dövründə harmoniya anlayışı bütün ionik filosofların diqqət
mərkəzində idi. Heraklitdən bizə harmoniya haqqında 4 fraqment qalıb: «Harmoniya
müxtəlif səslərdən ibarət olduqda daha gözəl olur», «Harmoniya əks qüvvələrdən
yaranır», «Gizli harmoniya açıq harmoniyadan daha güclüdür», «Təbiətdə olduğu kimi
təbiəti təqlid edən incəsənətdə də əksliklərdən simfoniya yaranır». Qeyd edək ki, antik
dövrdə «simfoniya» «həmahəng» mənasını verərək, xor və ya ansamblın unison
oxumasını bildirirdi.
Empedokl (e. ə. 490-430) həm filosof, həkim, natiq, şair, həm də dövlət xadimi
idi. Empedokl harmoniya haqqında deyirdi ki, harmoniya təbiətin vəhdəti barədə fikir
yürütməyə imkan verir.
Atomist nəzəriyyənin banisi olan Demokrit (e. ə. 460-370) də harmoniya
probleminə toxunub. Demokritə məxsus 100-dən çox fəlsəfi əsərdən («Ritm və
harmoniya haqqında», «Poeziya haqqında», «Sözlərin gözəlliyi haqqında», «Yaxşı və
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pis səslənən səslər haqqında», «Homer haqqında», «Nəğmə haqqında») bizə yalnız
bəzi fraqmentlər gəlib çatmışdır. İncəsənətin mənşəyi məsələsində Demokrit
özünəməxsus mövqe tutaraq onun təbiət və heyvanları təqlid etməsini söyləyirdi. İnsan
oxumaqda nəğməkar quşları, xüsusən bülbülü, ev tikməkdə isə qaranquşları təqlid edir.
Beləliklə, o, təqlid termininə yeni rəng verirdi. Demokrit incəsənətin yaranmasının
sosial şərtlərindən də danışır. Demokrit musiqiyə «incəsənət növlərinin ən kiçiyi» kimi
baxır və belə hesab edir ki, «musiqi ehtiyacdan deyil, inkişaf etmiş dəbdəbədən
yaranıb» (6, s. 16-32). Demokrit təbii vergini – «qəlbin atəşi», ilhamı bədii
yaradıcılığın əsas şərti hesab edirdi. O, estetik qavrayış nəzəriyyəsini də özünəməxsus
şəkildə əsaslandırıb. Demokritin fikrincə, bilik (idrak) cisim və əşyaların obrazlarının
insanın hiss üzvlərinə təsiri nəticəsində əldə edilir. O, «ölçü» anlayışına da fikir verirdi.
İncəsənət məsələləri şairləri filosoflardan da əvvəl düşündürməyə başlamışdı.
Onların toxunduğu suallar təxminən belə idi: "poeziyanın mənbəyi, predmeti,
əhəmiyyəti nədir?», «Onun söylədiyi doğrudurmu?», «O, insanlara necə təsir edir?».
Homerə görə poeziyanın mənbəyi muzalardır. Pindar deyirdi ki, rəssam üçün ən
başlıca şərt fitri istedad və ya əldə edilən bilikdir. İncəsənətin «çətin iş» olduğunu da
ilk dəfə Pindar söyləmişdir. Poeziyanın rəssamlıqla ilk müqayisəsini arxaik dövr şairi
Simonid vermişdir: «Rəssamlıq – susan poeziya, poeziya isə danışan rəssamlıqdır».
Həm epik (Homer, Hesiod), həm də ilk lirik şairlərin (Arxilox, Solon, Anakreon,
Pindar, Sapfo) poeziya haqqında fikirlərinə rast gəlirik.
Poeziya qədim yunanlar üçün gözəllik və incəsənət haqqındakı anlayışları
formulə edən mənbə idi. Qədim yunanlar poeziyanı incəsənətə aid etmirdilər. Çünki,
onların fikrincə, yalnız öyrədilməsi mümkün olanlar, məsələn, təsviri sənət incəsənət
ola bilərdi. Poeziyada isə bacarıq deyil, ilham lazımdır ki, onu da başqasından
öyrənmək olmaz. Təsviri sənətdə bacarıq, poeziyada isə ilham əsas şərt hesab edilirdi.
Buna görə də poeziya ilə təsviri sənətin heç bir əlaqəsi ola bilməz. Poeziyanın musiqi
ilə əlaqəsi isə həddindəq artıq şişirdilir, onlar eyni yaradıcılıq sahələri kimi nəzərdən
keçirilirdi.
Erkən klassika dövründən sonra, e. ə. V əsri əhatə edən antropologizm
xüsusiyyətli orta klassika dövrü gəlir. Artıq bu dövrdə kosmos arxa plana keçir və ön
plana insan çəkilir.
Orta klassika dövründə teatr inkişaf edir və sofist sənət nəzəriyyəsində öz
əksini tapır. Frasimaxın «Təəssüflər haqqında» adlı traktatı, Qorginin faciələri
məlumdur. Qorginin fikrincə, «bu yalanı yaradan şair öz vəzifəsini bunu
bacarmayanlardan daha yaxşı yerinə yetirir. Bu illüziya ilə aldadılmış tamaşaçı buna
inanmayandan daha müdrikdir. Aldatmış şair bu müdriklərdən bir qədər uzaqdır, çünki
o, sadəcə olaraq öz vədini yerinə yetirib. Aldadılan tamaşaçı da müdrikdir, çünki o,
sözləri həzz kimi qəbul edərək hissiyyatsız olmadığını göstərir. " (8, s. 32-49)
Naməlum sofist tərəfindən yazılmış «İkili nitqlər» adlı əsərdə deyilir ki, «faciə və
rəssamlıqda o şəxs daha çox şöhrət qazanır ki, həqiqətə uyğun yalan yaradaraq, daha
yaxşı aldada bilsin» (8, s. 32-49). Qorginin fikrincə: "aktyor sənəti tamaşaçıları aldadır,
baxmayaraq ki, onlar bunun yalan olmasını bilirlər. Aktyorlar bir cür deyib, başqa cür
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düşünürlər. Onlar səhnəyə eyni cür gəlib, eyni cür gedir, eyni zamanda müxtəlif
olurlar" (8, səh. 32-49). Gerçəkliyin təqlidinin yalanla bu birləşməsini Qorgi həmçinin
sehrkarlıq, cadugərlik kimi də nəzərdən keçirir. Belə fikirlərə Platonda da rast gəlirik.
Ona görə də təqlid nəzəriyyəsinin ilk dəfə Aristotel tərəfindən irəli sürülməsi fikri ilə
elm çoxdandır ki vidalaşmışdır.
Sofistlərdən Prodik epik şairlərdən maraqlı parçalar toplamaqla məşğul idi. E.
ə. V əsrdə yaşamış musiqiçi və filosof Damon dövlət quruluşunda vətəndaşların
tərbiyəsi zamanı musiqi metodlarından istifadə edilməsini öyrədirdi.
Platon «Qanunlar» əsərində sofistlərin təbiətə və incəsənətə aid anarxist
nəzəriyyələri haqqında yazırdı: «Onların ehtimalına görə, ən gözəl və dahi şeylər təbiət
tərəfindən və təsadüfən yaranıb, daha az və əhəmiyyətsizləri isə incəsənət tərəfindən
yaranıb. İncəsənət təbiətdən əsərlərini artıq hazır şəkildə alır» (8, səh. 13).
Protaqor, Qorgi, Gippi və Kriti Homerin tədqiqi ilə məşğul olurdular. Qorgi
Esxil haqqında, Kriti Anakreon haqqında, Frasimax teatr haqqında fikirlər söyləmişdi.
İlk dəfə olaraq sofistlər istehsal fəaliyyətini şüurlu tədqiqat səviyyəsinə
yüksəltməyə nail oldular. «Sənətkarlıq» anlayışı məhz onların əməyi nəticəsində
«incəsənət» anlayışına gəlib çatdı. Sofistlərə görə, incəsənət ciddilikdən məhrum olan
subyektiv fəaliyyətdir. Və əgər onda hər hansı bir ciddilik özünü göstərirsə də bu, onun
təbiət və həyatla oxşarlığından irəli gəlir. Protaqor yazırdı ki: «incəsənət nəzəriyyəsi
praktikasız, praktika isə nəzəriyyəsiz heç nədir» (8, s. 32).
Beləliklə, sokrataqədərki dövrdə filosofların incəsənətlə bağlı toxunduğu
məsələlər sadə olsa da, sonrakı dövr sənət nəzəriyyəsinin inkişafında böyük rol oynadı.
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Философы досократовского периода об искусствеsevinc
Резюме
В статье "Философы досократовского периода об искусстве",
рассматриваются взгляды и отношения античных философов к художественному
творчеству. В рамках исторических периодов также прослеживается развитие
античного искусства, которое способствовало этим взглядам. Среди философов
этого периода упоминаются Пифагор, Гераклит, Эмпедокл, Демокрит, софисты.
Ключевые слова: античное искусство, досократовский период, ранняя
классика, теория искусства, пифагорейцы, гармония
Philosophers of the Pre-Socratic Period about Art
Summary
In the article "Philosophers of the Pre-Socratic Period about Art" The views
and attitudes of the ancient philosophers to artistic creation have been considered.
Within the framework of historical periods, there is also traced the development of
ancient art, which contributed to these views. Among the philosophers of this period,
Pythagoras, Heraclitus, Empedocles, Democritus, Sophists are mentioned.
Key words: ancient art, pre-Socratic period, early classics, art theory,
Pythagoreans, harmony
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Orta sinif vətəndaş cəmiyyəti – dövlət münasibətlərinin
mühüm tənzimedicisi kimi
Xülasə: Məqalədə orta sinfin cəmiyyətin müxtəlif sferalarında oynadığı
mühüm tənzimedici rol təhlil olunur, bu sosial fenomenin vətəndaş cəmiyyətinin
qurulmasında əhəmiyyəti açıqlanır. Burada orta sinif vətəndaş cəmiyyəti - dövlət
münasibətlərinin əhəmiyyətli halqası kimi nəzərdən keçirilir, müxtəlif tədqiqatçıların
bu sahə ilə bağlı fikirlərinə yer verilir.
Açar sözlər: cəmiyyət, sfera, orta sinif, vətəndaş cəmiyyəti, dövlət.
Orta sinif sosial qüvvə olmaqla cəmiyyətdə mühüm rol oynayır. O, cəmiyyətin
mühüm sosial tənzimedicisidir. Onun həcmi nə qədər böyük olarsa, cəmiyyətdə
inqilabların, millətlərarası münaqişələrin, sosial kataklizmlərin baş verməsi ehtimalı da
bir o qədər aşağı olur. Orta sinif ənənəvi olaraq sosial münasibətlərin nizama
salınmasında və vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında vacib rol oynayır. Orta
təbəqələrin cəmiyyətdəki mövqeyi onun hərtərəfli (siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni)
inkişafına birbaşa təsir göstərir. Rusiyalı tədqiqatçı O. M. Mixaylenokun göstərdiyi
kimi “orta sinfin siyasi orientasiyası siyasi sistemin demokratik təşkilatlanmasına (gəlir
formalarıının müxtəlifliyi, seçim, peşə, informasiya azadlığı, siyasi plüralizm, şəxsi
həyatın toxunulmazlığı), həmçinin, bazar iqtisadiyyatı və dövlət tənzimlənməsinin
balanslaşdırılmış qanuni formasına doğru yönəlməsində ifadə olunur. Orta sinif açıq
xarici siyasəti dəstəkləyir və dəyişikliklərin inqilabi yolla həyata keçirilməsinə qarşı
çıxır. Orta sinif nümayəndəsi ölkənin iqtisadi və siyasi sisteminin sabit inkişafında
maraqlıdır” [3, 117]. Beləliklə, orta sinfin cəmiyyətdə üstünlük təşkil etməsi sosial
ədalətin göstəricisi hesab olunur. Bu baxımdan, inkişaf etmiş Qərb ölkələrində
hakimiyyətin nüfuzu bir qayda olaraq, əhalinin sosial müdafiəsi problemlərinin praktiki
olaraq necə həll edilməsi ilə bağlıdır. Əhalinin müxtəlif kateqoriyalarının gəlir və təhsil
səviyyəsinin yüksəldilməsi, peşə ixtisasının təkmilləşdirilməsi sosial strukturun sağlam
istiqamətdə inkişafının mühüm göstəricisi sayılır.
Orta sinfin inkişaf tarixinə nəzər salsaq görərik ki, Yeni dövrdə Avropada bu
anlayış xüsusi qrup mülkiyyətçiləri və sahibkarları əhatə edirdi. Bu anlayış bir tərəfdən
iri mülkədarlar, digər tərəfdən isə sənayedə və kənd təsərrüfatında çalışan muzdlu
işçilərlə əks mövqedə duran mülkiyyətçilər və sahibkarların məcmusunu ifadə edirdi.
Orta sinif, fransız “üçüncü təbəqəsi”nin ekvivalentini təşkil edirdi. Sonradan bu
anlayışa kiçik və orta sahibkarları, azad peşə sahiblərini və ümumiyyətlə, iri burjuaziya
və muzdlu əmək işçiləri arasında aralıq mövqe tutan insanları aid etməyə başladılar.
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XX əsrdə onun həcmi maddi və intellektual kapital sahibləri hesabına daha da
genişləndi və həcminə görə cəmiyyətdə əsas sosial qüvvəyə çevrildi.
Orta sinfin ictimai dəyərliliyi, onun cəmiyyətdə əsas tənzimedici rol oynaması
malik olduğu çoxtərəfli xüsusiyyətlərlə bağlıdır. Bir çox tədqiqatçılar orta sinfin
müəyyənləşdirilməsinin şərti kimi yalnız iqtisadi əlaməti götürürlər. Fikrimizcə, burada
iqtisadi xarakteristika ilə yanaşı, orta sinfin cəmiyyətin ictimai münasibətlər sistemində
tutduğu yerlə bağlı əldə etdiyi sosial xüsusiyyətlərə də diqqət yetirilməlidir. Fəallıq,
individualizm, peşəkarlıq, rasionalizm, sərbəstlik, işgüzarlıq müasir orta sinfin mühüm
əlamətləri hesab olunmalıdır. Orta sinif maddi resurslar, mədəni kapital və sosial
statusla xarakterizə olunan əlamətlərə malik olan sosial qrupdur. Bu əlamətlər əhalinin
aktiv, peşəkar, maddi cəhətdən təmin olunmuş və ölkənin sosial, iqtisadi inkişafının
iştirakçısına çevrilən sosial qrupunu ifadə edir. Orta sinfin cəmiyyətdə bu
mövqeyindən irəli gələn rolunun dərk edilməsi çox vacibdir. Bu sinif, nəinki təkcə
müəyyən mülkiyyətə malik olan insanlardan təşkil olunur, o, həm də vətəndaş
cəmiyyətinin özünəhörmət prinsipinə əsaslanan, şəxsi ləyaqət və azadlıq, dəyərlərə
münasibətdə sərbəstlik, ictimai – siyasiaktivlik, sosial özünüidarəetməyə meyillilik
kimi dəyərlərinin əsas daşıyıcısıdır. Orta sinfin şüurunun əsasını təşkil edən bu
əlamətlər onu vətəndaş cəmiyyətinin əsası kimi xarakterizə etməyə imkan verir.
Cəmiyyətin demək olar ki, bütün sferalarında orta sinif ayrıca rol və
funksiyalar yerinə yetirir. Məsələn, iqtisadi münasibətlərdə o, cəmiyyətdə gəlirlərin
böyük hissəsinin istehsalçısı, iri istehlakçı və investor olaraq, iqtisadi donor
funksiyasını yerinə yetirir. Orta sinif, ölkənin elmi-texniki potensialının
yaradılmasının, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin əsasını təşkil edir,
həmçinin iqtisadiyyatda investisiyanı təmin edən yığımı həyata keçirir, əsas vergi
ödəyicisi kimi çıxış edir. [4, 87]. Bu sinfin iqtisadi həyat şərtləri dövlət büdcəsinin
vəziyyətini, sosial proqramların həyata keçirilməsini, ən vacibi isə bütövlükdə sosial və
iqtisadi prosesləri müəyyənləşdirir. Orta sinfin cəmiyyətdəki aralıq mövqeyi onun
maddi vəziyyəti və mülkiyyət münasibətləri ilə bağlıdır. Bu sinfin nümayəndələri öz
mövqeyini və nailiyyətlərini qoruyub saxlamaq istədiyinə görə mövcud “oyun
qaydaları”nı dəyişmək istəmirlər [2, 45]. Digər tərəfdən, orta sinif kiçik və orta
biznesin ən mühüm istehlak bazarını təşkil edir. Sonra, onun xüsusi çəkisi nə qədər
yüksəkdirsə cəmiyyətdə kiçik biznes də bir o qədər inkişaf etmiş olur. Rusiyada sosial
strukturun görkəmli tədqiqatçılarından sayılan O. İ. Şkaratan orta sinfin iqtisadiyyat
sahəsindəki mühüm roluna diqqət yönəldərək yazır: “Orta sinif nümayəndələri
iqtisadiyyatda və cəmiyyətdə struktur dəyişikliklərinin əsas gücü və təminatçısı kimi
çıxış edirlər. Onlar yüksək sosial fəallığa malikdirlər. Orta sinfin nümayəndələri üçün
sosial-iqtisadi inkişaf, məşğulluq, real gəlirlərin artımı, sosial statusun qalxması
sahəsindəki maneələrin aradan qaldırılmasına dəstək verilməsi əsas prioritetlər hesab
olunur” [5, 45]. Fikrimizcə, orta sinfin bu əlamətləri istənilən cəmiyyətdə iqtisadi
inkişafın uğurla həyata keçirilməsi üçün vacib amillər sayılmalıdır.
Mədəni sahədə orta sinif, müasir cəmiyyətin əsas dəyər və ənənələrinin
daşıyıcısı, sosial münasibətlərdə isə siyasi stabilliyin və vətəndaş cəmiyyətinin
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formalaşması və inkişafının təminatçısı kimi çıxış edir. Mənəvi sferada isə orta sinif,
cəmiyyətdə müxtəlif dəyərlərin, norma, ənənə və qanunların qoruyucusu və daşıyıcısı
kimi mədəni inteqrasiya edici rol oynayır. Bu münasibətlə L. Qriqoryev və Q. Maleva
öz tədqiqatlarında yazırlar: “Ədliyyə sistemində, dini və siyasi təşkilatlarda üstünlük
təşkil edən orta sinif cəmiyyətin mənəvi standartlarını (müəyyən mənada onun
ideologiyasını da) formalaşdırır. Bundan başqa, onun əməyin yüksək məhsuldarlığının
təmin edilməsi, bilik və informasiyanın istehsalı və ötürülməsi, istehlakın tipi və
strukturunun müəyyənləşdirilməsi kimi xüsusi funksiyaları vardır. Nəhayət, orta sinif
bütövlükdə siyasi azadlıqların təminatçısı kimi çıxış edir” [2, 45]. Qeyd etməliyik ki,
istər dövlət aparatı, istərsə də, biznes sahəsini müxtəlif dərəcəli məmur və
idarəedicilərlə məhz orta sinif təmin edir. Vətəndaş cəmiyyətinin özünü tənzimləməsi
də orta sinif nümayəndələrinin fəallığına əsaslanır. Orta sinfin bu funksiyası
administrativ – icraedici nizamalma funksiyası adlanır.
Orta sinif təşəbbüskar, yenilikçi, özləri öz həyatını quran və bu imkanı onlara
verən quruluşun qorunub saxlanmasında maraqlı olan insanlardan ibarətdir. E. M.
Avraamovanın təbirincə desək, “orta sinif nümayəndəsi təşəkkül tapmış ətraf mühitə
uyğunlaşır, kifayət qədər qazanır və o, həyatından razıdır” [1, 19]. Müasir cəmiyyətdə
xırda və orta biznes nümayəndələri, fermer və kəndlilər, intellektuallar, mühəndistexniki işçilər, yüksək ixtisaslı fəhlələr, həmçinin iaşə xidməti sahəsində çalışan
işçilərin böyük əksəriyyəti orta sinfin özəyini təşkil edir. Bu sinif tutduğu orta
vəziyyətə görə iki əks sosial qütbü – varlılar və yoxsulları sanki bir-birindən ayırır,
onların toqquşmasına imkan vermir və özünəməxsus əlaqələndirici rolu həyata keçirir.
Buna görə orta sinif nə qədər zəifdirsə, stratifikasiya sisteminin qütbləri də bir o qədər
yaxındır, beləliklə onların toqquşması imkanları çoxdur və əksinə. Cəmiyyətdə orta
sinfin həcmi artdıqca, onun fundamental sərvətlərinin xüsusi çəkisi də artır. Sonra,
iqtisadi böhranlar zamanı orta sinfin vəziyyətindəki qeyri sabitlik cəmiyyətdə ciddi
sarsıntılara səbəb olur. Təsadüfi deyildir ki, alman iqtisadçısı və dövlət xadimi L.
Erhard hələ 1954 – cü ildə orta sinfi “əhalinin şəxsi məsuliyyət və şəxsi əmək
fəaliyyəti ilə öz mövcudluğunu təmin etməyə çalışan təbəqəsi” kimi dəyərləndirmiş və
bu sinfin əsas əlamətləri kimi “şəxsi ləyaqət hissi, həyata müstəqil baxış, sərbəstlik,
sosial sabitlik, şəxsi əməyə əsaslanan fəaliyyət və azad cəmiyyətdə yaşamaq istəyi olan
insanlardan ibarət sosial qrup” kimi xarakterizə etmişdir [6, 243]. Göründüyü kimi
burada orta sinfin əsas əlamətlərikimi iqtisadi deyil, sosial – siyasi əlamətlər özünü
qabarıq göstərir.
Hazırda inkişaf etmiş vətəndaş cəmiyyətinə malik Qərb ölkələrində sosial
stratifikasiyanın “rombabənzər” modeli formalaşmışdır. Belə ki, yüksək və aşağı
siniflər cəmiyyətdə azlıq təşkil edir. Mövcud sosial strukturun qorunması və
inkişafında maraqlı olan orta sinif sayca çoxluq təşkil edir və cəmiyyətdə əsas
sistemyaradıcı rolunu oynayır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə bu sosial strukturun
“piramida” formasında təşəkkül tapdığını deyə bilərik. Belə ki, piramidanın başında
yuxarı sinif, mərkəzində azsaylı orta sinif, altında isə çoxsaylı aşağı sinif durur.
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İnkişaf etmiş ölkələrdə оrtа sinif əsas sosial qrup olaraq bir çox sosial-iqtisadi
funksiyaları yerinə yetirir. Rusiyalı tədqiqatçı O. N. Leskina orta sinfin aşağıdakı
funksiyalarını ayırır [7]:
1. İstehsal funksiyası. Orta sinif insan kapitalının və ölkənin elmi-texniki
potensialının əsas kütləvi istehsalçısıdır. Müasir dövrdə orta, sinif bazar
iqtisadiyyatının sosial əsası və postindustrial cəmiyyətin başlıca hərəkətverici
qüvvəsidir;
2. Sosial stabilləşdirici funksiya. Cəmiyyətin sosial strukturunda xüsusi yerə
sahib olan orta sinif nümayəndələri bu vəziyyətə nail olmağa imkan verən dövlət
quruluşunu həvəslə müdafiə edirlər. Bu sinif həmişə ona müəyyən imkanlar yaradan
cəmiyyətin mövcudluğunda, qorunub saxlanmasında maraqlıdır. Bundan başqa, orta
sinif sosial mobillik proseslərində mühüm rol oynayaraq, mövcud ictimai quruluşu
sosial kataklizmlərdən qoruyur, yoxsul və varlı təbəqələr arasında mövqeyi ilə onların
qarşıdurmasına imkan vermir;
3. Tənzimləyici funksiya. Orta sinif daim öz sosial statusunun qaldırılmasına
çalışır. Bu, onu öz sosial resurslarını, ilk növbədə, insani kapitalını reallaşdırmaq üçün
yeni sahələrin daimi axtarışında olmağa istiqamətləndirir. Nəticədə, cəmiyyətin bütün
sahələri ixtisaslı işçi qüvvəsi ilə təmin olunur;
4. İstehlak funksiyası. Orta sinif nümayəndələri ən böyük istehlak bazarını
təşkil edirlər. Onlar nəinki təkcə böyük və tanınmış şirkətlərin, eyni zamanda, kiçik və
orta biznesin məhsullarının əsas istehlakçısıdırlar. Bu isə istehsalın bütün formalarının
inkişafını təmin edən mühüm amildir;
5. Yığım və investisiya funksiyası. Orta sinfin maddi durumunun yüksək
olması ona, gəlirlərinin bir hissəsini ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoymağa imkan
verir. Bu daha çox kiçik və orta biznes sahələrini əhatə edir;
6. Təminatçı funksiya. Müasir cəmiyyətdə orta sinif əsas vergi ödəyicisidir.
İnkişaf etmiş ölkələrdə sosial təminat sisteminin bütün xərcləri, məhz orta sinfin
verdiyi vergilər hesabına ödənilir.
Fikrimizcə, orta sinfin bütün bu funksiyaları cəmiyyətin sosial-iqtisadi
inkişafına öz müsbət təsirini göstərir. İnkişaf etməkdə olan cəmiyyətlərdə isə orta
sinfin az xüsusi çəkiyə malik olması ona gətirib çıxarır ki, o, inkişaf etmiş ölkələrdə
yerinə yetirdiyi funksiyaları burada yerinə yetirə bilmir. Bu, həmin cəmiyyətlərin
sosial–iqtisadi geriliyinin əsas səbəblərindən birini, eləcə də, nəticəsini təşkil edir.
Beləliklə, biz göstərməyə çalışdıq ki, hər hansı cəmiyyətdə orta sinfin üstünlük
təşkil etməsi, burada ictimai münasibətlərin yüksək səviyyədə qurulmasının və sosial
harmoniyanın göstəricisidir. Təhlil göstərdi ki, cəmiyyətin əsas sferalarında orta sinfin
oynadığı rol və yerinə yetirdiyi funksiyalar bu sosial birliyin bütün toplumlar üçün
əvəzedilməz sosial fenomen olmasını ifadə edir.
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Pезюме
В статье анализируется важная регуляторная роль, которую играет
средний класс в различных сферах общества, и раскрывается значение этого
социального явления в построении гражданского общества. В данном
исследовании средний класс рассматривается как важный элемент в отношениях
между обществом и государством, дается место мнениям различных
исследователей в этой области.
Ключевые слова: общество, сфера, средний класс, гражданское
общество, государство
The middle class as a significant regulator of civil society and state relationship
Summary
The article analyzes the important regulatory role played by the middle class in
various areas of society, and explains the significance of this social phenomenon in
building a civil society. Here, the middle class is viewed as an important link in the
relations between society and the state, with the opinions of various researchers in this
field.
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Qurani-Kərimdə insan şəxsiyyətinə etik kontekstdən yanaşma
Xülasə: İslamın bütün dini dəyərləri və əxlaqi normativləri Allah kəlamı
sayılan Qurani-Kərimə və Məhəmməd Peyğəmbərin (s) hədislərini ehtiva edən
Sünnəyə əsaslanır. Məqalədə dini dəyərlərin mahiyyəti İslamın şərtləri, iman
prinsipləri şəriət və əxlaqi kateqoriyalarla eyni kontekstdə şərh edilir; yəni, kütlə
şüurunun alışdığı, lakin köklərini və nəticələrini əxz edə bilmədiyi bütün anlayışların
şərhi və izahı Quran mənbələrində əksini tapır. İslam, ümumiyyətlə, əxlaqi
normativlərin toplusudur. Bu məqalənin də əsas məqsədi – Quranda insanın mənəvi
mahiyyətinə olan münasibət barədə məlumat verməkdir. Tədqiqat mövzusu fəlsəfi, dini
və elmi baxımdan ölkəmizdə ilk dəfə təhlil olunur, İslam etikasının əxlaq
kateqoriyalarının etika elminin müstəsna tədqiqat sahəsi olduğunu və müasir fəlsəfə
elmi tərəfindən öyrənilməsinin vacibliyini təsbit edir. Məqalədə İslam dininin iki
təməli sayılan Qurani-Kərim və Sünnədə insan şəxsiyyətinə olan etik münasibətin
təməlləri dəlil və mənbələrlə şərh edilir, dini dəyərlərin genezisi və mahiyyəti
açıqlanır.
Açar sözlər: əxlaqi normativlər, etik prinsiplər, insani dəyərlər, bioetika, ətraf
mühit, əxlaqi mükəlləfiyyətlər.
Bu mövzu Azərbaycanda bioetika problemlərinə və biotexnoloji nailiyyətlərin
cəmiyyətdə yaratdığı etik sorğulara İslam dininin əxlaq prinsipləri baxımından
hərtərəfli şərhini verən ilk elmi tədqiqat işinin nəzəri müddəaları kimi
dəyərləndirilməlidir. Fəlsəfi, dini və elmi baxımdan ölkəmizdə ilk dəfə təhlil olunan
problemin dini-əxlaqi kontekstdən araşdırılması bu məqalənin başlanğıc müddəalarını
təşkil edir.
Müasir dövrümüzdə aktual olan tibbi və əxlaqi problemlərin şərhinə dair
müqəddəs kitabımız olan Qurani-Kərimin ayələri ilə tanış olmaq və onların fəlsəfi-etik
mahiyyətini açıqlamaq olduqca vacibdir. Məsələn, insanın yaradılışı, insan həyatının
dəyəri, insanın nəsəbi, əxlaqı, nəfsi, zinası, xətası və ölümü kimi fəlsəfi problemlərlə
yanaşı, evtanaziya, intihar, abort, transplantasiya və bioetikanın məşğul olduğu digər
sahələrə dair Quranda yetərincə ilahi kəlam vardır. Digər maraqlı məqam ondan
ibarətdir ki, Qurani-Kərim proqressiv şəkildə müsəlmanları elmə və biliklənməyə,
cəmiyyətin xeyrinə olan müsbət yeniliklərdə öncül olmağa təşviq edir. Bu mənada
İslamı və Qurani-Kərimi doqmatik adlandıranların böyük yanlışı vardır: “…vəhyi
tamamlamadan əvvəl Quranı oxumağa tələsmə və: “Ey Rəbbim! Mənim elmimi artır!”de “[1; 20, 114] - əmr edən bir dini cəhalətdə necə günahlandırmaq olar?!
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İslam etikasının əsas prinsiplərini anlamaq üçün Qurani-Kərimdə insan barədə
verilən hökm və tövsiyələrin təhlili olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki Müqəddəs kitabda
şərh edilən sosial-iqtisadi və mənəvi həyat, habelə adət-ənənələr, davranış qaydalarının
səciyyəvi və əxlaqi tələbləri təkcə İslam dininə riayət edənlərə deyil, ümumilikdə bütün
insanlara ünvanlanmışdır.
Məqaləyə tədqiqatın konkret tələblərinə uyğun olaraq Qurani-Kərim və
hədislərlə yanaşı, İslam tarixi, fəlsəfəsi və hüququ ilə bağlı şərqşünas alimlərin və din
xadimlərinin əsərləri, fəlsəfi fikir və etika elminə dair Azərbaycan alimlərinin tədqiqat
işlərindən iqtibaslar daxildir. Mövzu barədə akademik V. Məmmədəliyevin Quranın
tərcüməsinə yazdığı elmi şərhlər əsas mənbə kimi götürülmüş, dini-etika fəlsəfəsinə
dair A. Akseki, M. Bayrakdar, R. Əliyev, H. Karaman, M. M. Kani, A. Məmmədov, A.
Zərrinkub, Ə. Ə. Nəhavəndian kimi filosofların, İmam Buxari, Təbətəbayi, Sübhani,
Şeyx Səduq, Fazil Lənkərani, Ömər Nasuhi Bilmən, Məhəmməd Həmidullah və bir
çox şəriət alimlərinin dini hökm və risalələrindən istifadə edilmişdir.
Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, dini-etik kontekstlərin müasir
bioetikaya şamil edilməsi və problemin elmi cəhətdən öyrənilməsi istiqamətimdə
fəaliyyət göstərən müsəlman dini təsisatları son zamanlar elmi nəşrlərin və internet
saytların artırılmasına diqqəti yönəltmişlər. Mövzu üzərində işlərkən bir sıra
məqamlarda bioetikaya dair forum saytlarından istifadə olunmuş, mənbə göstərilməklə
bəzi informasiyaların işə əlavə edilməsi məqsədəuyğun sayılmışdır.
Qurani-kərimdə insanın fitri yaradılış cəhətləri:
Qurani-Kərimdə bioloji biliklər konkret olaraq insanın yaradılışı, fitrəti və
ölümü ilə əlaqədardır: “Biz, həqiqətən, insanı palçıqdan (süzülmüş) mayedən yaratdıq.
Sonra onu (Adəm övladını) möhkəm bir yerdə (ana bətnində) nütfə halına gətirdik.
Sonra nütfəni laxtalanmış qana (rüşeymə) çevirdik, sonra laxtalanmış qanı bir tikə ət
halına saldıq, sonra o bir tikə əti sümüklərə döndərdik, sonra sümükləri ətlə örtdük və
daha sonra onu başqa yaradılışla bir insan halına gətirdik. Yaradanların ən gözəli olan
Allah nə qədər uludur! (Belə bir yaradılışdan) sonra siz mütləq öləcəksiniz! Sonra siz
qiyamət günü yenidən diriləcəksiniz!” [1; 23, 12-16].
Belə bir kontekstdə ilk ağla gələn məqam – Yaradanın və Öldürənin yalnız
Allah olmasıdır. İnsanın yaranışı, həyatı, taleyi və ölümünün yalnız Allahın əlində
olması doqması, müsəlman etikasının, özəlliklə insan həyatına müdaxilə etmək
niyyətində olan biotexnoloji etikanın sərhədlərini müəyyənləşdirməyi tələb edir.
Quran bəşər övladının həyatı boyunca ehtiyacı olan bütün suallarına cavab
verən, həyatın hər sahəsində insanlara doğru yol göstərən, istənilən problemin ən
mükəmməl həlli yollarını təqdim edən İlahi Kitabdır. Qurani-Kərimin bu xüsusiyyətləri
müqəddəs ayələrdə belə bildirilir: “Qiyamət günü hər ümmətə özlərindən bir şahid (hər
ümmətin öz peyğəmbərini) göndərəcəyik. (Ya Rəsulum!) Səni də bunlara (öz
ümmətinə) şahid gətirəcəyik. Biz Quranı sənə hər şeyi (dini hökmləri, halal-haramı,
günahı və savabı) izah etmək üçün, müsəlmanlara (və ya Allahın vəhdaniyyətini qəbul
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edən bütün insanlara) da bir hidayət, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik!” [1; 16,
29].
114 surə və 6236 (bəzi mənbələrdə 6204 və ya 6666) ayədən ibarət olan
Quranla ona bildirilən bütün bu məlumatlara yiyələnmək insana həyatın hər anında
üstün əxlaq anlayışını qazandırar. Üstün əxlaq sahibləri - əməli-salehlər Allah qorxusu
ilə “Ey iman gətirənlər! Əgər Allahdan qorxsanız, O, sizə haqla-nahaqqı ayırd edən
(bir nur) verər (dünyada və Axirətdə çıxış yolu göstərər), günahlarınızın üstünü örtüb
sizi bağışlayar. Allah böyük lütf (mərhəmət) sahibidir!” (1; 8, 29) ayəsində bildirildiyi
kimi, doğru ilə yanlışı ayırd edəcək ağıla malik olar, Uca Allahın rəhməti olaraq
həyatın hər anında onlara yaxşı ilə pisi ayırd etmək üçün ilham verən vicdanları
sayəsində yaxşının yaxşısını asanlıqla görərlər. Belə şəxslər Müqəddəs Kitabın “Onlar
Allaha, Axirət gününə inanır, (insanlara) yaxşı işlər görməyi əmr edir, (onları) pis
əməllərdən
çəkindirir
və
xeyirli
işlər
görməkdə
yarışırlar.
Onlar
əməlisalehlərdəndirlər” ayəsi ilə bildirildiyi kimi, hər an xeyir işlər görməkdə yarışaraq
və saleh əməllər edərək Allahın rizasını, Cənnətini qazanmağa çalışarlar. Başqa bir
ayədə isə “Allah doğru yolda olanların doğruluğunu artırar. Əbədi qalan yaxşı işlər isə
Rəbbinin yanında savab etibarilə daha xeyirli, nəticə etibarilə daha yaxşıdır!” (1; 19,
76) şəklində bildirilən həqiqəti bildiyi üçün insanlar gördüyü yaxşı işlərdə qətiyyətli
olarlar. Bu qətiyyət və davamlılıq isə onları dünyada əxlaqın ən üstün səviyyəsinəİslam və Quran əxlaqına çatdırar.
İslam əxlaqının rəhninə çevrilən keyfiyyətlərə yetişmək və xoşbəxt olmaq üçün
nəfsin saflaşdırılıb tərbiyələndirilməsi, yəni rəzil əxlaqi sifətləri uzaqlaşdırıb
bəyənilmiş keyfiyyətləri özündə yaratmaq gözəl bir yoldur. Fəqət müasir dövrün
təzyiqləri altında olan sıravi müsəlman nəfsini və ləyaqətini yanlışlardan qorumaq
məcburiyyətindədir. Sonuncu səmavi kitab olan Qurani-Kərimdə həmin mövzuya açıqaydın işarə edilərək təkidlə buyurulur: “Nəfsini (günahlardan) təmizləyən mütləq nicat
tapacaqdır; Onu (günaha) batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır” [1; 91, 9-10].
İslam dünyagörüşündə insan iki ayaq üzərində yeriyən və nitqə malik olan bir
varlıq kimi qələmə verilmir. Quran insanın çox sirli və əsrarəngiz bir varlıq olduğunu
bəyan edir. Burada biz insanın həm tərif və təşviq olunduğunun, həm də
məzəmmətlənib danlandığının şahidi oluruq. O, bəzən mələklərdən üstün tutulur, bəzən
hətta dördayaqlı heyvanlardan belə aşağı səviyyəyə endirilir. Quran insanın malik
olduğu istedad sahəsində onun təbiətə hakim ola bilməsini və mələkləri öz ixtiyarına
ala biləcəyini, eyni zamanda, öz çirkin əməlləri ilə Cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsi olan
“Əsfəl`us-safilin”ə süqut edəcəyini bəyan edir. Deməli, insan taleyini özü müəyyən
etməli, özünə aid olan bütün məsələlərdə son nəticəyə gəlməli, əxlaqi və etik təlimlərin
rəhni sayılan insani dəyərlərə yiyələnməlidir. Bu insani dəyərləri isə Qurana əsasən
belə ümumiləşdirmək olar:
1. İnsan Allah-təalanın Yer üzərindəki xəlifəsidir: “ (Ey insanlar!) Sizi Yer
üzünün varisləri (xəlifələri) təyin edən, verdiyi nemətlər xüsusunda sizi sınamaq üçün
dərəcələrə görə birinizi digərinizdən üstün edən Odur. . . ” [1; 6, 165].
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2. İnsanın elmi tutumu məxluqatın malik ola biləcəyi tutumlardan daha
üstündür: “ (Allah Adəmi yaratdıqdan sonra) Adəmə bütün şeylərin adlarını
(isimlərini) öyrətdi. Sonra onları (həmin şeyləri) mələklərə göstərərək: “ (iddianızda)
doğrusunuzsa, bunların adlarını Mənə bildirin!” – dedi; Onlar: “Sən paksan,
müqəddəssən! (Bütün eyib və nöqsanlardan kənarsan!) Sənin bizə öyrətdiklərindən
başqa, biz heç bir şey bilmirik. (Hər şeyi) bilən Sən, hikmət sahibi Sənsən” - dedilər”
[1; 2, 31-32].
3. İnsan Allahı tanıma fitrətinə malikdir; onun batinində Allahı dərk edən bir
qüvvə (vicdan) vardır. Bütün inkar və tərəddüdlər, batini (mənəvi) çatışmazlıqlar
insanın təbiətindən qaynaqlanır: “ (Ey Peyğəmbərim!) Xatırla ki, bir zaman Rəbbin
Adəm oğullarının bellərindən (gələcək) nəsillərini çıxardıb onları özlərinə (bir-birinə)
şahid tutaraq: “Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?” - soruşmuş, onlar da: “Bəli,
Rəbbimizsən!” - deyə cavab vermişdilər. (Belə bir şahidliyin səbəbi) Qiyamət günü:
“Biz bundan qafil idik”… (deməməniz üçündür ) [1; 7, 172-173].
4. İnsan təbiətində mövcud olan maddi ünsürlərdən başqa, bir də ilahi ünsür
(ruh) vardır: “Sonra onu düzəldib insan şəklinə saldı və ona Öz ruhundan (özünün
yaratdığı ruhdan) üfürdü (həyat verdi) . . . ” [1; 32, 9].
5. İnsanın yaradılışı təsadüfi bir iş deyil, əvvəlcədən düşünülmüş və
müəyyənləşdirilmişdir. İnsan seçilib-sayılmış bir məxluqdur: “Sonra Rəbbi (tövbə
etdirməklə) onu seçdi (Özünə yaxınlaşdırdı), tövbəsini qəbul buyurdu və doğru yola
müvəffəq etdi” [1; 20, 122].
6. İnsan zati-kəramət (hörmət) və şərəfə malikdir. Allah-təala onu digər
məxluqatdan üstün tutmuşdur. O, yalnız o zaman özünün həqiqi varlığını dərk edər ki,
bu zati xüsusiyyətləri başa düşsün, rəzilət, əsarət (başqalarından asılılığı) və nadanlığı
özündən uzaqlaşdırmış olsun:
“Biz Adəm övladını şərəfli və hörmətli elədik, onları suda və quruda (gəmilərə,
heyvanlara və başqa nəqliyyat vasitələrinə) mindirib sahib etdik, özlərinə (cürbəcür
nemətlərdən) təmiz ruzi verdik və onları yaratdığımız məxluqatın çoxundan xeyli üstün
etdik” [1; 17, 70].
7. İnsan vicdani və batini əxlaqa malikdir. Fitri ilham ilə gözəllik və çirkinliyi
dərk edir: “And olsun nəfsə (insana) və onu yaradana (ona biçim verənə); Sonra da ona
günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini (xeyir və şəri) öyrədənə ki; Nəfsini
(günahlardan) təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır!” [1; 91, 7-9].
8. İnsan yalnız Allahı yad etməklə rahatlıq tapır. Onun istəkləri sonsuz və
əbədidir. Allahın müqəddəs Zatından başqa əldə etdiyi hər şeydən doyur və
uzaqlaşmaq istəyir. İstədiyi yeganə şey varsa, o da Allahın müqəddəs Zatına
qovuşmaqdır (bu müddəa daha çox təsəvvüf fəlsəfəsində cilalanmışdır): “Onlar o
kəslərdir ki, iman gətirmiş və qəlbləri Allahı zikr etməklə aram tapmışdır. Bilin ki,
qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə aramlıq tapar! [1; 13, 28]. Ey insan! Sən (ölənə
qədər) Rəbbinə doğru çalışıb çabalayırsan. Sən Ona qovuşacaqsan! . . . ” [1; 84, 6].
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9. Yer üzündə mövcud olan bütün nemətlər insan üçün yaradılmışdır: “Yer
üzündə nə varsa, hamısını sizin üçün yaradan, sonra səmaya üz tutaraq onu yeddi qat
göy halında düzəldib nizama salan Odur (Allahdır!) O, hər şeyi biləndir” [1; 2, 29].
10. İnsan yalnız Allaha ibadət etmək və Onun əmrinə itaət etmək üçün
yaradılmışdır: “Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım”
[1;51, 56].
11. İnsan özünü yalnız Allahına itaət etməklə dərk edir. Əgər o, Allahını
unudarsa, özünü unutmuş olar, artıq özünün kim olduğunu, nə üçün yarandığını, nə
edəcəyini və haraya doğru gedəcəyini bilməz: “Allahı unutduqları üçün Allahın da
onları özlərinə unutdurduğu (xeyirlərini başa düşməyən) kimsələrə bənzəməyin” [1;
59, 19].
12. İnsan yalnız maddi maraq üçün fəaliyyət göstərmir və onu hərəkətə gətirən
qüvvə yalnız maddi istəklər deyildir. İnsan bəzən ali hədəflər uğrunda çalışır. Bəzən isə
bütün fəaliyyət və səylərini yalnız Allahın razılığını əldə etmək üçün həyata keçirir:
“Ey (öz imanından, əməlindən və Allahın vədindən) xatircəm olan kəs! Dön Rəbbinə,
sən Ondan razı olaraq, O da səndən!” [1; 89, 27-28].
Dediklərimizdən belə məlum olur ki, Quran nöqteyi-nəzərindən insan Allahtəalanın Yer üzərində təyin etdiyi xəlifə – yarı-maddi və yarı-ilahi olan bir varlıqdır. O,
Allahı tanıma fitrətinə malik olan azad, müstəqil, əmanətdar, özünə və ətraf mühitə
qarşı məsuliyyət hiss edən və nəhayət, təbiətə hakim olan məxluqdur. Onun yaradılışı
zəif bir mərhələdən başlayır, getdikcə kamala doğru yüksəlir və yalnız Allahı yad
etməklə rahatlıq tapır. İnsanın elm və əməl çərçivəsi məhdud deyildir. Lakin bütün
bunlarla yanaşı, insanın Allah qarşısında müəyyən vəzifə və məsuliyyətləri də vardır.
Buna görə də Quran bəzi hallarda insanı məzəmmət və tənqid də edir. Belə olan
vəziyyətdə qarşıya müxtəlif suallar çıxır.
Quran insanı gözəl, yoxsa çirkin bir məxluq kimi qələmə verir? İnsan iki
müxtəlif təbiətə:
nura və zülmətə malik olan bir varlıqdırmı? Necə olur ki, Quran onu həm yüksək
dərəcələrə qalxmaqda tərif, həm də insanlığın ən alçaq dərəcəsinə süqut etməkdə
məzəmmət edir?!
Qeyd etdiyimiz kimi, Uca Allah tərəfindən mədh və məzəmmət olunan
insanların xüsusiyyətləri məhz Onun İlahi mesajları olan Qurani-Kərimdə ayələr
vasitəsilə bəyan olunmuşdur. Həmin ayələrdən belə məlum olur ki, Allahdan uzaq və
imansız şəxslər həqiqi bəndə deyillər. Əgər insan yeganə olan həqiqətə iman gətirərsə,
Allaha pənah aparıb özündə mənəvi rahatlıq hiss edərsə, o zaman kamala çatmış olar
və çalışdığı sahədə digər insanlara fayda vermiş olar. Yaradandan – yəni Allahdan
uzaq düşdükdə isə insan kökündən ayrı düşmüş ağaca bənzər. Nümunə olaraq
aşağıdakı ayələri göstərə bilərik:
“And olsun axşam çağına (ikindi vaxtına, əsr namazına, zamana və ya
Peyğəmbərin əsrinə) ki, İnsan (ömrünü bihudə işlərə sərf etməklə dünyanı Axirətdən
üstün tutmaqla) ziyan içindədir! Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən, bir-birinə
haqqı tövsiyə edən və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqa!” [1; 103, 1-3].
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“Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu Cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların
qəlbləri vardır, lakin onunla (Allahın birliyini sübut edən dəlilləri, özlərinin dini borc
və vəzifələrini) anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla (Allahın möcüzələrini)
görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla (öyüd-nəsihət) eşitməzlər. Onlar
heyvan kimidirlər, bəlkə də (ondan daha çox zəlalətdədirlər). Qafil olanlar da məhz
onlardır!” [1; 7, 179].
İnsanı digər canlılardan fərqləndirən cəhətlər: Qeyd olunanlardan belə
məlum olur ki, insan digər canlı varlıqlarla müştərək xüsusiyyətlərə malik olsa da, bəzi
hallarda onlardan uzaq düşmüşdür. Bu onunla əlaqədardır ki, insan hər şeydən əvvəl
maddi-mənəvi varlıqdır və onu digər canlılardan fərqləndirən xüsusiyyətlər
ümumilikdə iki qismə bölünür:
1. İnsanın özünü və ətraf mühiti dərk etməsi.
Heyvanat aləmindən fərqli olaraq insanda özünü və ətraf mühiti dərk etmək
üçün özünəməxsus bir qüvvə vardır. Bu qüvvə onun ağıl və zəkasıdır. O, ağıl və
düşüncə ilə aləm və təbiət üzərində hakim olan qanunları kəşf edib üzə çıxarır və
ondan gündəlik həyatında səmərəli istifadə edir. Bir qədər əvvəl qeyd etdik ki, insana
xas olan əqli mərifət ən sirli tanışlıq mexanizmidir. Əgər bu mexanizmdən düzgün
istifadə olunarsa, insanın özünün sirli dünyası da tanınar və aşkara çıxarılar. Kamil
insanın əqli və düşüncəsi isə onun əxlaqının müsbət yöndə formalaşmasında mühüm
rol oynayar.
2. İnsanın maddi və mənəvi cazibələrə meyl etməsi.
İnsan digər canlılar kimi müxtəlif maddi və təbii cazibələrin təsiri altına düşür - yuxuya, istirahətə, qidaya, cinsi əlaqəyə olan meyl onu maddə və təbii istəklərə doğru
sövq edir. Bəşər övladını özünə cəlb edən cazibələr qeyri-maddi yönümlü – mənəvi və
ya ruhani də ola bilir. Bizə məlum olan və qəbul etdiyimiz mənəvi cazibələr bunlardan
ibarətdir:
A) Elm və bilik
İnsan elmə yalnız təbiətə hakim olmaq və ondan bəhrələnmək üçün yiyələnmir.
O, öz batinində daim həqiqəti sevir və ona yetişmək istəyir. Elm və bilik insana xüsusi
zövq və üstünlük bəxş edir. Keçmiş dönəmlər haqqında əldə olunan məlumatlar, yeni
kəşflər, nəzəri-təcrübi tədqiqatlar maddi və mənəvi həyatın yaxşılaşmasına böyük təsir
göstərir. Bəzən insan ona fayda verməyəcək şeyləri də tədqiq edib öyrənməyə çalışır.
İnsanın təbiəti onu cəhalət və nadanlıqdan uzaqlaşdırıb, elm və biliyə doğru sövq edir.
Bu səbəbdən də elm və bilik insana xas olan xüsusiyyətlərdəndir. Təsadüfi deyil ki,
müsəlmanlar hətta namaz dualarında Quranın bu ayəsini zikr edirlər: “Ey Rəbbim!
Mənim elmimi artır!” [1; 20;114]
B) Əxlaqi yaxşılıq
İnsan gördüyü bir çox işləri xeyir gətirmək və ya hansısa ziyanı dəf etmək
üçün deyil, sevgi, məhəbbət və insansevərlik üzündən həyata keçirir. İnsanda mövcud
olan bu xüsusiyyət “əxlaqi yaxşılıq” adlanır. O, insanlığın tələbatı olduğuna əmin
olduqdan sonra bu işləri həyata keçirir. İnsana vicdanı Quranın bu ayəsini hökm edir:
“Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıqdır!” [1; 55, 60].
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Digər tərəfdən, insan vicdanı yaxşılıq əvəzinə yaxşılıq edəni tərif edib “afərin”
deməyi, etinasızlıq edənləri isə danlayıb tənbeh etməyi hökm edir. İnsanın fitrətindən
irəli gələn bu kimi işlərə də “əxlaqi yaxşılıq” deyilir. Onun gördüyü bir çox işlər
maddiyat üçün deyil, əxlaq və ya başqa sözlə desək, əxlaqi dəyərlər əsasında həyata
keçirilir və bu dəyərlər insanın mənəvi xüsusiyyətlərini təşkil edir.
C) Gözəllik
İnsanın digər mənəvi xüsusiyyətlərindən biri də onun gözəlliyə olan meyli və
əlaqəsidir. Onun həyatına məna bəxş edən məhz bu mənəvi xüsusiyyətdir. İnsan hər
şeyi gözəl görmək istəyir: geydiyi paltarın, yaşadığı evin, yediyi yeməyin gözəlliyinə,
səliqəsinə diqqət yetirir. Əlbəttə, insanı ən gözəl biçimdə xəlq edən Uca Allah onun
məqsədəuyğun və mötədil ölçülərlə bəzənməsinə, gözəl görünməsinə, gözəlliklərini
qorumasına izin vermiş və bunu onun fitrətinə qoymuşdur. Qurani-Kərimdə yaxşı və
gözəl şeylərin halal, pis və çirkin şeylərin isə haram olması vurğulanır: “ (Ya
Rəsulum!) Səndən hansı şeylərin halal edildiyini soruşurlar. De: “Bütün pak nemətlər
sizə halal buyurulmuşdur. Allahın sizə öyrətdiyi (ov üsulları) ilə təlim edib
əhliləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların (ov iti, şahin və s. ) ovladıqları da sizə halaldır.
Onların sizin üçün tutub gətirdiklərindən yeyin və ona görə (təlim etdiyiniz heyvan və
quşları ov üzərinə qısqırtdığınız, silah işlətdiyiniz və ovu kəsdiyiniz zaman) Allahın
adını çəkin (“bismillah”, “Allahu-əkbər” deyin). Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah
tezliklə haqq-hesab çəkəndir!”;
“Bu gün pak nemətlər sizə halal edilmişdir. Kitab əhlinin yeməkləri sizə, sizin
yeməkləriniz isə onlara halaldır. Möminlərin, həmçinin sizdən əvvəl kitab verilmişlərin
(yəhudilərin və xaçpərəstlərin) azad və ismətli (özlərini zinadan və nəfslərini haram
şeylərdən qoruyan) qadınları mehrlərini verdiyiniz, namuslu olub zina etmədiyiniz və
aşna (kimi) saxlamadığınız təqdirdə (evlənmək üçün) sizə halaldır. İmanı dananın
bütün işləri boşa çıxar və o, Axirətdə zərər çəkənlərdən olar!” [1; 5, 4-5].
Bir hədisində “Allah gözəldir, gözəlliyi sevər” [4; 41] deyən Allah Rəsulu (s)
hər zaman təmiz, sadə və gözəl geyinmiş, xoş iyli ətir vurmuş və buna səhabələrini də
təşviq etmişdir. Buna bənzər hədis və ayələrə istinad edən islam üləmalarından bir
çoxunun fikrinə görə gözəllik təbii olmalı, heç bir tibbi müdaxilə edilməməlidir. Hər
cür plastik, estetik əməliyyatlar və tibbi müdaxilələr islam nöqteyi-nəzərindən xoş
qarşılanmamış və fitrəti təhrif edən müdaxilələr kimi qəbul edilmişdir. Allahın bəxş
etdiyi fitrəti pozmaq, təhrif etmək və yaradılışı dəyişdirmək məqsədi daşıyan bu növ
əməliyyatlara və cərrahi müdaxilələrə dinimiz qadağalar qoymuşdur [bax: 1; 4, 119].
D) Pərəstiş və ibadət
Dini qanunlar baxımından və bəzi dinşünas alimlərin fikrincə, bəşər əvvəldə
tək olan Allaha ibadət etmiş və müvəhhid (təkallahçı) olmuşdur. Onun Aya, Günəşə,
ulduzlara, bütlərə, insanlara pərəstiş etməsi isə sonralar müxtəlif hadisə və cərəyanlar
nəticəsində meydana gəlmişdir. İbadət hissi bəzən, dini hiss də adlandırılmışdır. Qeyd
etmək lazımdır ki, bu hiss bütün insanlarda mövcud olmuş və olmaqdadır.
Nəticə etibarilə, ibadət – itaətdir. İbadətin insan üzərindəki təsiri barədə
sosiopsixoloqlar və ya ictimai şüur tədqiqatçılarının maraqlı fikirlərinə rast gəlmək
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olar. Məsələn, alman filosofu Erik From deyir: “İnsanın canlılara, qızıl, daş bütlərə,
gözə görünməyən Allaha, müqəddəs və ya şeytansifət bir şəxsə pərəstiş və ibadət
etməsi mümkündür. O öz millətinə, qohum-əqrəbasına, qəbiləsinə, hər hansı bir partiya
və ya cəmiyyətə də pərəstiş edə bilər. . . O ya öz etiqadlarına agah olduqdan sonra
digər etiqadlardan fərqli olaraq, onu din kimi qəbul edir və ya əksinə olaraq dinin
mövcud olmadığını güman edir. Məsələ dinin olub-olmamasında deyil, hansı dinin
olmasındadır” [8; 19].
İbadətlərin sosial mahiyyəti daha böyükdür. Belə ki, bir çox ibadətlər camaatla
birgə icra edildiyindən, “birlik şüuru” fərdin psixologiyasına müsbət təsir göstərir.
İbadət insanı Allahla yaxınlaşdırdığı kimi, insanlarla da yaxınlaşdırır. Camaat, cümə və
bayram namazları, Ramazan iftarları, həcc ayinləri müsəlmanın sosial çevrəsini
genişləndirir. Din qardaşlığı anlayışı, sevgi, simpatiya və yardım hissləri məhz burada
bütünləşir, sosial münasibətlər toplumun maddi və əxlaqi problemlərinin həllinə imkan
yaradır. İbadət insanda mövcud olan meyl, imkan və bacarıqları büruzə verdiyi üçün
insanın mənəvi xüsusiyyətlərindən biri hesab olunur.
Nəticə: İslamın bütün dini dəyərləri və əxlaqi normativləri Allah kəlamı
sayılan Qurani-Kərimə və Məhəmməd Peyğəmbərin (s) hədislərini ehtiva edən
Sünnəyə əsaslanır. Quran və Sünnə dini dəyərlərin mahiyyətini islamın şərtləri, iman
prinsipləri, şəri və əxlaqi kateqoriyalarla eyni kontekstdə şərh edir; yəni kütlə şüurunun
alışdığı, lakin köklərini və nəticələrini əxz edə bilmədiyi bütün anlayışların şərhi və
izahı bu təməl mənbələrdə əksini tapır. Elə bir əxlaqi substant mövcud deyil ki, onun
haqqında Müqəddəs Kitabda fikir söylənilməsin və ya münasibət bildirilməsin. İslam,
ümumiyyətlə, əxlaqi normativlərin toplusudur, buna görə də şəriətin təməl funksiyası
əmrlər və yasaqlar, halallar və haramlar, savablar və günahlar barədə məlumat
verməkdir.
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Отношение к человеческой личности с этического контекста Корана
Pезюме
Религиозные ценности и моральные нормативы Ислама сосредоточены в
Коране, который считается Божьим Посланием, и Сунне, сборнике высказываний
пророка Мухаммеда (с). Автор статьи рассматривает сущность религиозных
ценностей в едином контексте с условиями, принципами, шариатскими и
моральными категориями Ислама; в коранических текстах отображены и
истолкованы все приобретенные, но не польностью осознанные понятия
массового сознания. В принципе, Ислам – сборник моральных кодексов, и
поэтому целью данной статьи является ознакомление с этическим контекстом
Корана по отношению к человеку в целом. Тема данного исследования впервые
анализируется с философской, религиозной и научной точки зрения, а также
закрепляет важность изучения этических категорий Ислама, как составная и
исключительная часть современной научной этики. В статье рассматриваются и
детально излагаются основы этического отношения к человеческой личности с
ракурса Корана и Сунны, раскрывается генезис и сущность религиозных
ценностей.
Ключевые слова: моральные нормативы, этические принципы,
человеческие ценности, биоэтика, окружающая среда, моральные обязанности
Attitude towards human personality from the ethical context of the Quran
Summary
Purpose of the research - Religious values and moral standards of Islam are
concentrated in the Quran, which is considered God's Message, and Sunnah, a
collection of statements by the Prophet Mohammed (s). The author of the article
considers the essence of religious values in a single context with the conditions,
principles, Sharia and moral categories of Islam; in the Koran texts, all acquired, but
not fully conscious concepts of mass consciousness are displayed and interpreted. In
principle, Islam is a collection of moral codes, and therefore the purpose of this article
is to familiarize oneself with the ethical context of the Quran in relation to the person
as a whole. The topic of this study is being analyzed for the first time from a
philosophical, religious and scientific point of view, and reinforces the importance of
studying the ethical categories of Islam as an integral and exclusive part of modern
scientific ethics. The article discusses and details the basis of the ethical attitude to the
human personality from the perspective of the Quran and Sunnah, reveals the genesis
and essence of religious values.
Key words: moral standards, ethical principles, human values, bioethics,
environment, moral duties
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Tolerantlıq fəlsəfəsi mədəniyyətlərarası münasibətlərin prioritet
istiqamətlərindən biri kimi
Xülasə: Məqalədə qlobal transformasiyalar şəraitində tolerantlıq fəlsəfəsi
mədəniyyətlərarası münasibətlərin prioritet istiqamətlərindən biri kimi nəzərimetodoloji, tədqiqi aspektlərdən araşdırılır. Burada, həmçinin tolerantlıq məfkurəsinin
mühüm cəhətləri, spesifikliyi, müxtəlif mədəniyyətlərdə təzahüretməxüsusiyyətləri
məntiqi ardıcıllıqla təhlil edilir. Tədqiqatda göstərilir ki, tolerantlıq ideyaları
demokratik cəmiyyətlərdə tərəqqiyə və inkişafa təsir edən sosial-mənəvi fenomen kimi
çıxış edir.
Açar sözlər: toleranlıq, mədəniyyət, milli mədəniyyətlər, mədəniyyətlərarası
münasibətlər, mədəni müxtəliflik, fəlsəfə, qloballaşma, qlobal transformasiyalar.
Müasir dünyamızı əhatə edən qlobal transformasiyalar şəraitində tolerantlıq
problemi müxtəlif elm sahələrində, o cümlədən fəlsəfə elmində və ictimai təcrübədə
geniş maraq doğurur. Məhz bu səbəbdən də tolerantlıq ideyalarının fəlsəfi təhlili onun
tarixi, nəzəri-metodoloji, tətbiqi aspektlərinin qarşılıqlı vəhdət və təsir müstəvisində
sistemli şəkildə araşdırılmasını tələb edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müasir
dövrümüzün reallıqlarına uyğun olan qlobal transformasiyaların təsiri nəticəsində milli
mədəniyyətlərin identikliyində, həmçinin etno-mədəni, milli və ümumbəşəri dəyərlər
sistemində bir sıra ciddi dəyişikliklər baş verir. Belə bir zidiyyətli şəraitdə bəzən
mədəniyyətlərin müxtəlifliyi, eləcə də etnik fərqlər aradan qalxır, etno-dəyərlər sistemi
deformasiyaya uğrayır və nəticədə kütləvi mədəniyyət fenomeni yaranır. Eyni zamanda
bu proses həm də qlobal mədəni transformasiyanın üstünlüyünə, universal dəyərlərin
yaranmasına səbəb olur.
Ümumiyyətlə, XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərində tolerantlığa aid
tədqiqatlar sahəsində əhəmiyyətli dərəcədə ciddi uğurlar qazanılmışdır. Bu tədqiqatlar
fonunda qlobal transformasiyalar bir tərəfdən mədəniyyətlərin bərabərliyi ideyasını
inkar edir, digər tərəfdən mədəni hemogenliyə gətirib çıxarır. Başqa sözlə, harmonik
inkişaf şəraitində tolerantlıq mövcud mədəni müxtəlifliyin qəbul edilməsidirsə, qlobal
transformasiya mərhələsi isə mədəni unifikasiya və standartlaşmanın yaradılmasıdır.
Bütün bu deyilənlərə istinadən müasir sosial fəlsəfə bütövlükdə tolerantlığın aşağıdakı
müsbət cəhətlərini özündə ehtiva edir:
⎯ qarşılıqlı anlaşmanın hökm sürdüyü istənilən sivil bir ölkədə dinc, yanaşı
yaşamanın mümkünlüyü;
⎯ tolerant mühitdə etnik qrupların müxtəlifliyi, mədəniyyətlərarası inteqrasiyanın
fəallaşması;
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⎯ dilindən, dinindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq insanlar arasında
ünsiyyət və qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmlənməsi, onların təfəkküründə dəyərlər
sisteminin zənginləşməsi;
⎯ tərəflərin bərabər hüquqlarını təmin edən mədəniyyətlərin qarşılıqlı dialoqunun baş
verməsi. Bununla da, tolerantlıq milli mədəniyyətlərin intibahına, bütün etnik
mədəniyyətlərin qorunub saxlanmasına səbəb olur.
Məlum olduğu kimi, tolerantlıq ideyası qədim dövrlərdən mövcud olsa da, o, sosial
fikirin müasir anlamı baxımından Yeni dövrdə meydana gəlmişdir. Eyni zamanda
tutarlı araşdırmalar sübut edir ki, tolerantlıq ideyasi reallığa söykənən bir ictimai hadisə
olsa da, sovet mədəniyyətinə yad idi. Həmin dövrdə tolerantlıq məfkurəsi məzmun və
mahiyyətcə “burjua ideyası” hesab olunurdu. Müasir dövrdə isə tolerantlıq ideyası
“müxtəlifliyin mövcudluğuna təminat verən hüquqi borc və mədəni təlabat kimi”
təqdim edilir: “mədəniyyətin mühüm elementi olan tolerantlıq bu gün müxtəlif inanc,
mədəni ənənə, siyasi məslək daşıyıcısı olan insanların ictimai birliyinin zəruri şərti
kimi qəbul olunur. Eyni zamanda, tolerantlıq vətəndaş cəmiyyətinin əsas əxlaq
prinsipidir. Əslində, dünya mədəniyyəti və fəlsəfəsində tolerantlıq anlayışı antik
dövrlərdən tətbiq olunmağa başlanmışdır. . . Amma təbii ki, o vaxtın anlayış və sosialmədəniyyət fenomenləri bugünkündən çox fərqlənirdi” 1, s. 13. Burada diqqəti cəlb
edən məqamlardan biri də odur ki, adı çəkilkən tədqiqatçı tolerantlığın qədim və
müasir anlamının fərqini izah etməklə yanaşı dini, milli, siyasi, sosial, o cümlədən
mədəni tolerantlığın mahiyyətini də araşdırmışdır.
Artıq XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq tolerantlıq ideyası yüksək sivilizasiya
fenomeninə çevrilir. Təsadüfi deyildir ki, o, qlobal problem olaraq bir çox beynəlxalq
təşkilatların rəsmi sənədlərində də təsbit olunmuşdur. Hazırda tolerantlıq ideyaları
elmlərarası tədqiqat obyekti olub fəlsəfə ilə yanaşı etika, psixologiya, pedaqogika,
politologiya və s. müxtəlif bilik sahələri tərəfindən də tədqiq olunur. Tolerantlıq
probleminin fəlsəfi aspektdən öyrənilməsinin tələblərindən biri də odur ki, bu elm
sahəsi adı çəkilən məsələni təkcə mədəniyyətlər, sivilaziyasalararası deyil, həm də
xalqlarvə millətlərarası qarşılıqlı münasibət kimi hərtərəfli, sistemli şəkildə təhlil edir.
Bu baxımdan tole-rantlıq ideyası müəyyən ictimai-mənəvi, fəlsəfi kateqoriya olmaqla
yanaşı, bəşər cəmiyyətinin sosial təşkilinin bütün səviyyələrində təzahür edən fərqli
növləri, formaları olan mürəkkəb hadisədir. Başqa sözlə desək, tolerantlıq fəal
qarşılıqlı əlaqəni, ayrı-ayrı mədəniyyətlərdə, dinlərdə, antropoloji tiplərdə təzahür edən
müxtəlifliyə hörməti və ehtiramı ifadə edir. Məlum olduğu kimi, tolerantlıq ümumi
qəbul edilmiş ümumbəşəri və milli ifadə formalarının, humanizm normalarının
çərçivəsindən kənara çıxmır. Belə olan halda tolerantlığı prinsipsiz ideya olaraq qəbul
etmək olmaz. Həmin adı çəkilən ideya əslində zorakılığa, insan haqlarının
pozulmasına, qəddarlığa, ayrı-seçkiliyə, terrorizmə, ksenofobiyanın müxtəlif təzahür
formalarına: irqçiliyə və millətçiliyə qarşı çıxır, bununla da cəmiyyətdə sosial sabitliyi
təmin edir. Bu fəlsəfi kateqoriya cəmiyyət həyatını və mədəniyyətləri tənzim edir.
Rusiyalı alim Y. İ. Kasyanovanın qeyd etdiyi kimi: “tolerantlıq prinsipi Qərb
mədəniyyətində üç əsas elementə: mülkiyyətə, insan haqlarına, cəmiyyətin hüquqi
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təsisatlarına hörmətə əsaslanır” 3, s. 12. Şübhəsiz ki, tolerantlığın məzmununa daha
geniş ünsürlər də daxildir.
Liberallaşma prinsiplərinə uyğun olaraq Şərq xalqlarının mərhəmətlilik, humanizm və
bağışlamağı bacarmaq kimi uzun əsrlik ənənələri də tolerantlığın səmərəli
reallaşmasının mühüm amillərindəndir. İnkişafın davam etdiyi şəraitdə dözümlülük
fenomeninin konseptual məzmununun daha da zənginləşməsi baş verir. Bununla da
qlobal transformasiyalar prosesi zamanı tolerantlıq ideyası milli çərçivədən kənara
çıxır və bütün bəşəriyyətin inkişaf prinsipinə çevrilir.
Çoxmədəniyyətli demokratik vətəndaş cəmiyyətlərinin tərəqqisi gedişində
sosial-mənəvi fenomen kimi tolerantlıq ictimai dövlət quruculuğunun, onun siyasətinin
müəyyən bir prinsipi kimi də çıxış edir. Özbəkistan alimləri Z. M. Kadırov, A. D.
Şaripov və N. A. Axunova tolerantlığın dövlət statusu məsələsinə toxunaraq qlobal
transformasiyalar şəraitində “müasir inkişaf qanunauyğunluqları zamanı tolerantlıq
problemindən tarixi-fəlsəfi və xalq ənənələrində səmərəli istifadə olunması zərurətini”
tövsiyə edirlər2, s. 34. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, tolerantlıq bir tərəfdən
dünya, regional və milli ictimai-mənəvi proseslərin ahəngdarlığını, digər tərəfdən
onların nəticələrini təmin edən mühüm amil rolunu oynayır. Maraqlısı odur ki,
tolerantlığın inkişafı gedişində onun konseptual məzmunu zənginləşir, təkamül edir, o,
həm ictimai-mənəvi, həm də dövlət statusu səviyyəsinə yüksəlir. Müasir vətəndaş
cəmiyyəti və demokratik hüquqi dövlət quruculuğunun mühüm xüsusiyyətlərindən biri
tolerantlığın rolunun daha da artması və onun fəlsəfi, konseptual məzmununun
təkmilləşdirilməsidir.
Müasir qlobal transformasiyalar şəraitində tolerantlıq fenomeninin fəlsəfi
təhlili bütün dünyada və hər bir ölkədə onun statusunun daha da yüksəldilməsi
zərurətini dərindən və hərtərəfli aşkara çıxarır. Müasir fəlsəfədə tolerantlığa dair
tədqiqat aparan alimlər tolerantlıq ideyalarına dair ümumbəşəri, unversial dəyərlərə
təkcə fəlsəfi təlimlər deyil, etik, psixoloji və dini konsepsiyalar nöqteyi-nəzərdən də
yanaşırlar və qeyd edirlər ki, həmin fenomenin əsasını bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan
“qeyri- zorakılıq”, “azadlıq”, “bərabərlik”, “insan hüquqları”, “özgə mədəniyyətlər”
anlayışları təşkil edir.
Qeyri-zorakılıq dəyər olaraq aşağıdakı dörd istiqaməti özündə əks etdirir:
1) “insanların qarşılıqlı əlaqəsi prinsipini;
2) ictiami-siyasi mübarizə formasını;
3) insanın təbiətə və bütün canlı aləmə münasibətini;
4) bəşəriyyətin qlobal problemlərinin həlli üsulunu” 9, s. 4325.
Göründüyü kimi, qeyri-zorakılıq ideyaları dəyərləri və ictimai həyatın bütün
sahələrini (fərdi, sosial-siyasi sferaları, təbiəti, canlı aləmi, bəşəriyyəti) əhatə edən
tolerant münasibətlərin formalaşmasının əsasları olan şəxsiyyətin unikallığını, onun
ətraf aləmlə ahəngdar yaşaya bilmək mövqeyini bildirir.
Tolerantlığın aktual keyfiyyətlərindən biri də onun azadlıq əldə etmək cəhdi və
digər mədəniyyətlərin qəbul edilməsi ilə ayrılmaz əlaqədə olmasıdır. Azadlığa, yad
insanlara, özgə mədəniyyətlərə tolerant münasibətin formalaşması prosesini daha çox
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ekzistensializm fəlsəfəsi, onun J. P. Sartr, M. Haydegger, K. Yaspers kimi
nümayəndələri araşdırmışlar. Onlar göstərirlər ki, digər insanlara, başqa
mədəniyyətlərə humanist münasibətin əsasını azadlıq fenomeni təşkil edir.
Ekzistensialistlər azadlığa və özgələrinə münasibət problemini təhlil edərək belə
nəticəyə gəlmişlər ki, insanın başqalarına dəyərli yanaşmalarının formalaşması onun
sərbəst olmaq qabiliyyəti ilə əlaqədardır. Buradan aydın olur ki, tolerantlıq mədəni
müxtəlifliyin qəbul edilməsi əsasında cəmiyyədə dinc yanaşı yaşamağın xüsusi
prinsipidir. Bir sözlə, müxtəlifliyin dərk edilməsi bəşər həyatını daha da zənginləşdirir,
onun özgələrilə birlikdə mövcud olmasını göstərir.
Tolerantlıq ideyalarının fəlsəfi təhlili sübut edir ki, o, müxtəlif insanlar və
mədəniyyətlər arasında sülh və əmin-amanlığın əsas komponenti və ən ümumi,
universal dəyərdir. Tolerantlıq fenomeni bəşəri münasibətlərdə öz mövqeyini müstəqil
müəyyən etməyə imkan verən insan azadlığının daxilən dərk olunması ilə əlaqədardır.
Məhz həmin dəyərlər sayəsində hər bir şəxsiyyət xürafata, mövhumata qarşı dura bilir.
Tolerantlığın həm də fəlsəfi mahiyyəti ondadır ki, o, hər şeydən əvvəl insanın
universal hüquq və azadlığının qəbul edilməsi əsasında formalaşan fəal münasibət,
bütün dünyada mədəniyyətlərinin zəngin müxtəlifliyinin qəbul edilməsi, düzgün
anlaşılması və onlara hörmət edilməsidir.
Bildiyimiz kimi, qeyri- zorakılıq fəlsəfəsi normativ, şəxsi, prinsipial-əxlaqi və
fəzilətlər etikası kimi çıxış edir. O, həm də “özündə fəlsəfəni, həqiqətə məhəbbətə
əsaslanan həyat tərzini əks etdirir, sülh, əmin-amanlıq, barışıq yolunda ədalət-sizliyi
aradan qaldırmaq naminə şəxsi sosial və millətlərarası dəyişiklıklər tələb edir. . . Qeyrizorakılıq passivliyi, və ədalətsizliyin bütün formalarına tabe olmağı rədd edir” 5, s.
19. Bir sözlə, qeyri-zorakılıq fenomeni mədəniyyətdən tutmuş universal dəyərlər
sisteminədək sosial-fəlsəfi varlığın müxtəlif sferalarında aktual şəkildə iştirak edir,
sosial və mədəni reallıqları özündə ahəngdar şəkildə birləşdirir.
XX əsrdə tolerantlıq ideyası bəşəriyyət qarşısında ciddi problem kimi durdu.
Belə bir məqamda struktur antropologiyanın banisi Klod Levi Stross Qərb
təfəkküründə etnomərkəzçiliyi aradan qaldırmaq üçün avropasentrizmi tənqid etməyə
başladı. Onun fəlsəfi dünyagörüşünün əsasında mədəniyyətlərarası dialoqun milli
özünəməxsusluğunun qorunub saxlanması, mədəni müxtəlifliklə tarixi tərəqqinin
qarşılıqlı münasibətlərinin əsaslandırılması durur ki, bu da tolerantlığı dərk etməyin
metodoloji bazası kimi çıxış edir. Dünya miqyasında mədəniyyətlərin mühafizəsinin
zəruriliyini göstərən K. L. Stross yazır ki: “Hər bir dövrün mədəniyyətlərə bəxş etdiyi
tarixi məzmun deyil, onların müxtəlifliyinin qorunmasıdır”4, s. 353. Müəllifin
tolerantlığı dinamik qaydalar sistemi olaraq qəbul etməsi onun diqqətəlayiq
cəhətlərindəndir. K. L. Strossun mədəni müxtəlifliyə tolerant münasibət bəslənməsilə
bağlı fikirlərilə də razılaşmaq olar.
Müasir dövrün ən nüfuzlu alman filosoflarından və sosioloqlarından biri
Yurgen Habermas öz əsərlərində dəfələrlə tolerantlıq problemini fəlsəfi aspektdən
araşdırmışdır. Tolerantlığı konstitusiyalı dövlətin, demokratiya və insan hüquqlarının
normativ əsası hesab edən Habermas K. Popper və M. Uoltirlə birlikdə onu liberalizm,
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milli identiklik və multikulturalizm problemləri ilə əlaqələndirən müasir fəlsəfi
konsepsiyanın nümayəndələrindən biridir. Y. Habermas qeyd edir ki, tolerantlığı
əməkdaşlığa, kompromisə və konsensusa hazır olmaq kimi anlaşılan vətəndaş fəzilətilə
qarışdırmaq olmaz. “Vətəndaş fəziləti münaqişəni həll edir, tolerantlıq isə özündə
siyasi keyfiyyəti əks etdirir”6, s. 48. Şübhəsiz ki, Habermasın tolerantlığın ümumi dil
tapılmadığı bir şəraitdə münaqişəni aradan qaldıran vasitəyə çevrildiyi mülahizəsi
diqqəti cəlb edir. Y. Habermas hər şeydən əvvəl, kommunikativ rasionallıq və
diskursiv etika prinsiplərinə əsaslanan yeni dövlət, cəmiyyət və fərd konsepti irəli
sürdüyünə görə maraq doğurur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Habermas tolerantlıq
ideyasını həm müasir çoxmədəniyyətli cəmiyyət kontekstində, həm də qlobal
transformasiyalar şəraitində Avropa inteqrasiyası, mühacir axını nəticəsində
kəskinləşən problemlər müstəvisində nəzərdən keçirir. Habermas daha çox dini
tolerantlığa diqqət yetirir, lakin bu zaman siyasi tolerantlıq anlayışından da istifadə
edir.
Habermas digər tənqidi nəzəriyyəçilər -T. Adornodan və M. Harkhaymerdən
fərqli olaraq kommunikativ proseslərin təkmilləşdirilməsində vətəndaş cəmiyyətinin və
ictimaiyyətin roluna xüsusi yer verir. Habermas dövlətin rolunu inkar etməsə də,
burada onun həlledici təsirə malik olmadığını göstərir, lakin onun fikirlərindəki
paradoks ondadır ki, dövlət bütün cəmiyyət üzvlərinin hüquq və azadlıqlarını təmin
etməyə, tolerant ünsiyyət nöqteyi-nəzəridən qanunlara düzəlişlər etməyə məcbur olur.
Bu halda plüralizm və dini tolerantlıq uğrunda mübarizə demokratik dövlətin
inkişafının hərəkətverici qüvvəsinə çevrilir.
Tolerantlıq problemi fəlsəfədə A. Şopenhauer, M. Haydegger tərəfindən
volyutativ-antropoloji ənənələr kontekstindən nəzərdən keçirilir. Onlar tolerantlığı
mücərrəd-homogen vəziyyət kimi dəyərləndirirlər. Y. Şreyder isə tolerantlığı qeyrizorakı mübarizə mexanizmlərindən biri kimi səciyyələndirir. Alim dözümlülük və
tolerantlıq anlayışlarını fərqləndirərək ikincini “yad dəyərlərə, dini təlimlərə
dözümlülük”8, s. 237 olaraq göstərir. Lakin bu müəyyənlik səthi xarakter daşıyır və
tolerantlıq anlayışının real məzmununu əks etdirmir. Həmin anlayışın “dialoq ideyası”
və “qarşılıqlı anlaşma” vasitəsilə tədqiq olunması onun etnik və dini təcrübədə
relyativizmi və biganəliyi haqqında danışmağa imkan verir.
Qərb tədqiqatçılarından O. Heffe tolerantlığı “müxtəlif mədəniyyətlərə və
ənənələrə qarşılıqlı hörmət, mədəni sərvətlərin dəyərliliyinin qəbul edilməsi” he-sab
edir7, s. 16-18. Lakin müəllif unudur ki, tolerantlıq müti, kor-koranə, passiv
dözümlülük deyildir, etnoslar, müxtəlif mədəniyyətlərin nümayəndələri arasında
qarşılıqlı an-laşma üçün fəal mənəvi mövqe nümayiş etdirməkdir.
Beləliklə, tolerantlıq problemi ilə bağlı aparılan araşdırmalar aşağıdakı məntiqi
və nəzəri nəticələrin ön plana çəkilməsini zəruri edir.
1. Müasir fəlsəfi ədəbiyyatda tolerantlıq fenomeni bərabərliyin qəbul edilməsi,
qarşılıqlı hörmət, zorakılıqdan, mədəni üstünlükdən imtina edilməsi, yad
mədəniyyətlərin nümayəndələri, milli, dini və sosial mühitdə fərqli baxışlar və
əqidə ilə pozitiv qarılıqlı təsiri əks etdirir.
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2. Tolerantlıq fəlsəfi kateqoriya kimi çoxəbəqəli məzmuna malikdir. Fəlsəfədə
tolerantlığın mahiyyətinin şərhinə dair rasional, dəyərli və subyektiv istiqamətlər
mövcuddur. Tolerantlığı fəlsəfi aspektdən şərh edərkən dilin fəlsəfəsi, qnoseoloji,
epistemik yanaşmalardan istifadə edərək belə qənaətə gəlmək olar ki, tolerantlıq
sosial-fəlsəfi anlayış kimi, dünyagörüşü, mədəni, sosiosiyasi, milli və etik
plüralizmin qəbul edilməsi, mədəniyyətlərin açıq dialoqudur ki, bu zaman
ziddiyyətlərin aradan qaldırılması baş verir, nəticədə dözümlülük, həmrəylik,
dostluq və məhəbbət yaranır.
3. Tolerantlığın sosial-fəlsəfi əsasını onun sosiomədəni və sivilizasion fenomen kimi
təşəkkülünü, fəailiyyətini və inkişafını müəyyən edən qanunauyğunluqlar,
prinsiplər və konseptlər təşkil edir.
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Философия толерантности как один из приоритетов
межкультурных отношений
Резюме
В статье рассматриваются теоретико-методологические, исследовательские
аспекты философии толерантности как одного из приоритетных направлений
межкультурных отношений в условиях глобальных трансформаций. Также
анализируются важные аспекты идеологии толерантности, ее специфика,
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особенности
ее
проявления
в
разных
культурах
с
логической
последовательностью. Исследование показывает, что идея толерантности
выступает как социально-нравственное явление, которое влияет на прогресс и
развитие в демократических обществах. В статье анализируются важные
качества идей толерантности, такие как ненасильственная ценность в
межкультурных отношениях, свобода, принятие разных культур.
Ключевые слова: толерантность, культура, национальные культуры,
межкультурные отношения, культурное разнообразие, философия, глобализация,
глобальные преобразования
The philosophy of tolerance as one of the priorities of intercultural relations
Summary
The article considers the philosophy of tolerance in the context of global
transformations based on the theoretical, methodological and research aspects as one of
the priority areas of intercultural relations. It also analyzes important aspects of the
ideology of tolerance, its specificity, and the features of its manifestation in different
cultures in a logical sequence. The study also shows that the idea of tolerance acts as a
social and moral phenomenon that affects progress and development in democratic
societies. Then, the article discusses the important qualities of the ideas of tolerance,
such as non-violent value in intercultural relations, freedom, and the acceptance of
different cultures.
Key words: tolerance, culture, national cultures, intercultural relations,
cultural diversity, philosophy, globalization, global transformations
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Təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin fəlsəfi aspektləri fonunda ekoloji
faktorların cəmiyyətdə təzahürü: fövqəladə hallar və epidemiyalar
Xülasə: “Təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin fəlsəfi aspektləri fonunda
ekoloji faktorların cəmiyyətdə təzahürü: fövqəladə hallar və epidemiyalar” adlı
məqalədə fövqəladə hallar, onların təsnifatı və xarakteri barədə məlumat verilmiş,
münaqişəsiz fövqəladə halların növləri qeyd edilmiş, təbii xarakterli fövqəladə
hadisələrdən biri kimi əhali arasında yayılan yoluxucu xəstəliklər barədə maraqlı
faktlar yer almışdır. Mövzuda həmçinin, indiki dövrdə bütün dünyada yayılan COVİD19-la bağlı problemlərə toxunulmuşdur.
Açar sözlər: miqyas, lokal, qlobal, texnogen xarakterli, litosfer, atmosfer,
hidrosfer, biosfer, epidemiya, pandemiya, inkubasiya.
Təbiət varlığın elə formasıdır ki, buradakı bütün proseslər obyektiv qanunlar
nəticəsində baş verir. Cəmiyyətdə isə insanlar obyekt-subyekt münasibətlərini özləri
yaradıb tənzimləyirlər. Cəmiyyətdə insanlar tərəfindən yaradılan münasibətlər təbiətin
ziddinə olmamalıdır. Təbiətin varlığı və bu varlığın qorunması üçün məhz insanlar və
cəmiyyət məsuliyyət daşıyır. Təbiət-cəmiyyət münasibətlərinin fəlsəfi təhlili, elm
mövcud olandan bugünə qədər aktuallığını saxlamaqda davam edir.
İnsanların antropogen və texnogen fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühitin, təbii
sərvətlərin, biosferin, ekosistemlərin, flora və faunanın normal ahəngi pozulmuş və
ciddi ekoloji disbalans yaranmışdır. Müharibələr, kosmosun öyrənilməsi, təbiətə
sənaye və nəqliyyat tullantılarının atılması, bir çox sahələrdə zəhərli kimyəvi
maddələrin istifadəsi atmosferi, hidrosferi və litosferi çirkləndirməklə ekoloji tarazlığın
ritmini pozmuşdur. İnsanların müdaxiləsi ilə və ya onlardan asılı olmadan təbiət və
cəmiyyət arasında yaranmış disbalans nəticəsində insanları əhatə edən ətraf mühitdə
daim baş verən bütün fövqəladə hadisələr və dəyişikliklər cəmiyyətə bilavasitə öz
təsirini göstərir. Onların qiymətləndirilməsi və görülən adekvat tədbirlərə əsasən
fövqəladə hadisələr tiplərinə, növlərinə, miqyasına, nəticələrinin ağırlığına və s.
əlamətlərinə görə təsnif edilir (10, https://yerveinsan. az/news. php?id=50).
Bütün fövqəladə hadisələri “münaqişəli fövqəladə hadisələrə” və “münaqişəsiz
fövqəladə hadisələrə (hallara)” ayırmaq olar. Münaqişəli fövqəladə hallara hərbi
toqquşmalar, ekstremist siyasi mübarizə, sosial partlayışlar, milli və dini münaqişələr,
terrorizm, tüğyan edən cinayətkarlıq və s. , münaqişəsiz fövqəladə hadisələrə (hallara)
isə təbii, texnogen, ekoloji, sosial-siyasi və hərbi-siyasi xarakterli fəlakətlər aiddir.
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Belə hadisələri adətən onların mənşəyinə, xassələrinə görə xarakterizə edən bir çox
əlamətləri üzrə qruplaşdırıb təsnif etmək mümkündür.
Fövqəladə hadisələrin yayılma miqyasına görə təsnifatı xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Lakin fövqəladə hadisənin təsirinə məruz qalan ərazinin yalnız ölçüləri deyil, eyni
zamanda bu hadisənin yarada biləcəyi digər nəticələr də nəzərə alınmalıdır.
Münaqişəsiz fövqəladə hallardan olan və müxtəlif sahələrdə baş verən texnogen,
texnogen-təbii və təbii xarakterli hadisələr də mövcuddur. Bu hadisələr əhalinin uzun
illər uyğunlaşdığı həyat tərzini pozur və onları yaşayış yerlərindən müvəqqəti və ya
həmişəlik uzaqlaşdırır. Bu proses eyni zamanda uzun illər boyu davam edən
istehsalatlara da öz mənfi təsirini göstərir. Beləliklə, fövqəladə hadisələr insanların
həyat fəaliyyətinə, iqtisadiyyatın işinə, sosial sahəyə və təbii mühitə xeyli mənfi təsir
göstərir.
Fövqəladə hadisələr zamanı ilk növbədə zərər çəkənlər, canlı itkilər və dəymiş
ziyan müəyyən edilir ki, bu da dərhal müvafiq orqanlar tərəfindən tədbir görülməsinin,
zərər çəkmiş əhaliyə və əraziyə kənardan yardım göstərilməsinin zəruriliyini önə
çıxarmış olur. Fövqəladə hadisələr baş verdikdən sonra aşağıdakı əlamətlərə görə də
xarakterizə edilir:
Təsir dairəsinə (miqyasına) və nəticələrinin ağırlığına görə fövqəladə
hadisələr: lokal (qismən), obyekt miqyaslı, yerli, regional, milli və qlobal həcmli ola
bilər.
Lokal (qismən) miqyaslı fövqəladə hadisələr iş yerindən, iş sahəsindən,
mənzildən kənara yayılmır;
Obyekt miqyaslı (səciyyəli) fövqəladə hadisələr sənaye obyektində, bina və
ya qurğu hüdudlarında məhdudlaşır;
Yerli miqyaslı fövqəladə hadisələr ancaq yaşayış məntəqəsinin, təkcə bir
şəhərin və ya kənd təsərrüfatı müəssisəsinin ərazisində özünü göstərir;
Regional miqyaslı fövqəladə hadisələr bir neçə sənaye və ya kənd təsərrüfatı
rayonlarını, bütünlüklə şəhəri və onun ətraflarını əhatə edir;
Milli miqyaslı fövqəladə hadisələr ölkənin xeyli ərazilərini əhatə edən, lakin
dövlətin inzibati sərhədlərindən kənara çıxmayan hadisələrə deyilir;
Qlobal miqyaslı fövqəladə hadisələr isə bir ölkənin ərazisində məhdudlaşmır
və qonşu dövlətlərin də ərazilərinə yayılır.
Fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması müddətlərinə görə də
onları aşağıdakı kimi iki qrupa ayırmaq olar:
- nəticələri bir neçə gün və daha az vaxt ərzində aradan qaldırılan fövqəladə
hadisələr (qısamüddətli leysan yağışlarının yaratdığı şərait, aramsız qar yağması,
torpaq sürüşməsi zamanı yolların sıradan çıxması və s. ). Bu zaman iş rejimi, əhalinin
yaşayış tərzi qismən pozulsa da, həyat şəraitini təmin etmək üçün ehtiyat fəaliyyət
rejiminə keçməyə ehtiyac olmur:
- fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması 1 il və ya daha uzun
müddət tələb edərsə, o zaman həyat və iş şəraitini təmin etmək üçün ehtiyat fəaliyyət
rejiminə keçilməsi mütləqdir.
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Fövqəladə halların təsnif edilməsi onların yaranmasına səbəb olmuş konkret
proses və hadisələrin xarakterinə görə vacib əhəmiyyət daşıyır. Münaqişəsiz fövqəladə
hallar ümumiləşdirilmiş əlamət üzrə mənşəyinə görə aşağıdakılara bölünür:
1.
Təbii xarakterli fövqəladə hallar;
2.
Texnogen xarakterli fövqəladə hallar;
3.
Ekoloji xarakterli fövqəladə hallar;
4.
Sosial-siyasi və hərbi-siyasi xarakterli fövqəladə hallar.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində yuxarıda adları çəkilən bu dörd növ
fövqəladə hadisələrin hamısı baş verə bilər (2, səh. 11).
Təbii xarakterli fövqəladə hadisələr.
Belə hadisələr insan iradəsindən asılı olmayan, təbiət hadisələri nəticəsində baş
verən, çoxsaylı insan itkisinə, geniş miqyasda maddi və digər ziyanlara səbəb olan
faciəli təbii proseslərdir.
Təbii xarakterli fövqəladə hadisələrə zəlzələ, sel, uçqun, daşqın, quraqlıq,
torpaq sürüşməsi, qasırğa, tüfan, vulkan püskürmələri, qarın çox yagması və uçqunları,
uzun müddətli güclü yağışlar, güclü davamlı şaxtalar, geniş miqyaslı meşə və torf
yanğınları və s. aiddir. Bu siyahıya həm də 1974-ci ildə Venesuela Konfransında
epidemiyalar (insanlar arasında yayılan yoluxucu xəstəliklər), epizootiyalar (heyvanlar
arasında yayılan yoluxucu xəstəliklər), epifitotiyalar (bitkilərin xəstəlik və
zərərvericilərə məruz qalması), meşə və kənd təsərrüfatı zərərvericilərinin kütləvi
yayılması da daxil edilmişdir.
Təbii fəlakətlər davametmə müddətinə görə iki cür olur: qəflətən baş
verənlər (zəlzələ, qasırğa, tornado); uzunmüddət davam edənlər (epidemiyalar,
daşqınlar, epizootiyalar və s. ).
Təbii xarakterli fövqəladə hadisələri ümümilikdə aşağıdakı kimi
təsnifləndirmək olar:
- geofiziki təhlükəli hadisələr (zəlzələ, vulkan püskürmələri);
- geoloji təhlükəli hadisələr (ekzogen geoloji təzahürlər - sürüşmələr, sel, qar
uçqunları, karst süxurlarında yer səthinin çökməsi və s. );
- meteoroloji və aqrometeoroloji təhlükəli hadisələr - tufanlar (9-10 bal),
qasırğalar (12-15 bal), iri həcmli dolu yagması, güclü isti, güclü duman, kortəbii
yanğınlar, quraqlıq, donvurma və s. ;
- dənizdə hidroloji təhlükəli hadisələr (tropik qasırğa, sunami, güclü
dalğalanma (5 bal və daha yüksək), dəniz səviyyəsinin güclü ləngəri, erkən buz örtüyü
və ya hərəkətsiz qalın buz qatı, gəmi və liman tikililərinin buzlaşması, sahil buzlarının
qopması, dəniz səviyyəsinin qalxması və düşməsi);
- hidroloji təhlükəli hadisələr (su səviyyəsinin qalxması (daşqın, subasma),
yeraltı suların səviyyəsinin qalxması (əsasən buzlar əriyən vaxt), aramsız yağan
yağışlardan sonra meydana çıxan daşqınlar, maneə və əngəllər (çay mənsəbində xırda
buzların toplaşaraq sıxlıq və daşqın yaratması), suyun səviyyəsinin düşməsi);
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- insanların infeksion (yoluxucu) xəstəlikləri (epidemiyalar - insanların kütləvi
şəkildə yoluxucu xəstəliklərə tutulması, ekzotik və xüsusi təhlükəli yoluxucu
xəstəliklərin tək-tək təsadüf edilən halları);
- kənd təsərrüfatı heyvanlarının yoluxucu xəstəlikləri (epizootiyalar, yəni
heyvanlar arasında yoluxucu xəstəliklərin geniş yayılması, enzootiyalar - müəyyən
ərazidə heyvanlar arasında epidemiya);
- kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik və zərərvericilərə məruz qalması
(epifitotiyalar, yəni bitkilərin kütləvi xəstəlikləri), bitki zərərvericilərinin kütləvi
yayılması.
Texnogen xarakterli fövqəladə hallar.
Texnogen mənşəli fovqəladə hallar dedikdə istehsalat müəssisələrində, bina və
tikililərdə, kommunikasiya sistemlərində, nəqliyyatda, energetika sistemlərində,
hidrotexniki qurğularda insanın hər hansı formada təsiri ilə əmələ gələn, partlayışın,
yanğının, uçqunların meydana gəlməsi ilə, ətraf mühitə zəhərli, radioaktiv və
bakterioloji maddələrin yayılması ilə nəticələnən, habelə insanlara müxtəlif ziyanlar
vuran, iqtisadiyyatı zəiflədən və ekoloji tarazlığı pozan təhlükəli hadisə başa düşülür.
Respublikamızda 100 min belə istehsal sahəsi mövcuddur. XX əsrdə baş verən elmitexniki inkişaf, o cümlədən atom bombasının kəşfi, atom enerjisindən sənayedə və
energetikada geniş istifadə, iri sənaye komplekslərinin yaranması, kosmosun fəthi,
kibernetikanın ağıla gəlməyən inkişafı, nəqliyyatın durmadan sürətlə inkişafı və s. bu
kimi ali nailiyyətlər özləri ilə daha dəhşətli yeni qəzalar və fövqəladə hadisələr
gətirmişlər.
İnkişaf etmiş ölkələrdə bəzi sənaye obyektlərinin mövcudluğu ilə əlaqədar
olaraq, yüksək dərəcəli texnogen təhlükələr vardır ki, bunlar da müxtəlif növ fövqəladə
hadisələrin mənbəyidir. Texnogen mənşəli fövqəladə hadisələrin əsas səbəbləri
aşağıdakılardır:
- istehsalat sahələrində təhlükəsizliyin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi
mexanizminin zəifləməsi və ictimai nəzarətin olmaması;
- əsas istehsalat komplekslərinin ətrafında yaşayış məntəqələrinin yaradılması;
- istehsalat sahələrində əmək və texnoloji intizamın, habelə istehsalatda qəzaya
qarşı davamlılıq tədbirlərinin zəifləməsi;
- istehsalat vasitələrinin, texnoloji avadanlıqların, nəqliyyat vasitələrinin, əsas
istehsalat fondlarının yolverilməz dərəcədə (bəzi halda 90%-dən çox) aşınması;
- sənayedə texniki təhlükəsizlik vasitələrinin, xammalın və hazırlanan
məhsulun keyfiyyətinin aşağı düşməsi;
- istehsalatda təhlükəli və zərərli amilləri aşkarlayan və onlara nəzarət edən
cihazların, həmçinin, fərdi və kollektiv mühafizə vasitələrinin olmaması, yaxud
keyfiyyətsiz olması;
- sənaye, nəqliyyat, energetika, kənd təsərrüfatı, habelə idarəetmə sahələrində
təhlükəsizliyin təminatı sisteminin texnoloji etibarlılığının zəif olması;
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- zərərlivətəhlükə potensiallı müəssisələrdəkadrların, xüsusən də yüksək
ixtisaslı kadrların itirilməsi səbəbindən istehsalat mədəniyyətinin, peşəkarlığın aşağı
düşməsi;
- radiasiya, kimyəvi, bioloji təhlükəli maddələr və zərərli texnologiyaların və
istehsal sahələrinin genişlənməsi;
- fövqəladə hadisələrinqarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması
üçün qabaqlayıcı tədbirlərin kifayət qədər və məqsədyönlü olmaması;
- istehsal sahələrində müasir davamlı texnologiyaların tətbiqinin kifayət qədər
olmaması və istehsal prosesinə nəzarətin zəif olması;
- işçilər və ətraf ərazidə yaşayan insanlar üçün fərdi və kollektiv mühafizə
vasitələrinin kifayət edəcək miqdarda hazırlanmaması;
- təhlükə potensiallı obyektlərdə baş verə biləcək qəzaların
proqnozlaşdırılmaması, obyektdə etibarlı xəbərdarlıq sisteminin olmaması, cavabdeh
şəxslərin müəyyən edilməməsi, yaxud onların məsuliyyətsizliyi;
- təhlükə potensiallı obyektlərdə qəzalar barədə lokal xəbərdarlıq və
qabaqlayıcı tədbirlər sisteminin olmaması;
- qəza-xilasetmə sistemlərinin (xidmətlərinin) səmərəli olmaması;
- nəqliyyatın təhlükəsizliyi tədbirlərinin səmərəliliyi, məqsədyönlülüyü və
texniki təminatının aşağı səviyyəli olması;
- təhlükə potensiallı zonalarda, obyektlərdə sosial problemlərin mövcudluğu;
- müxtəlif kommunikasiya sistemlərinin yararsız olması və s. (13, səh 32).
Ekoloji xarakterli fövqəladə hallar.
Litosferin (torpağın, yerin təkinin və səthinin) vəziyyətinin dəyişməsi ilə
əlaqədar baş verən fövqəladə hadisələr: geniş ərazilərdə sahələrin aşınması, duzlaşması
(şoranlaşması), bataqlıqların yaranması sayəsində münbit torpaqların sıradan çıxması;
yerdə (torpaqda) yol verilən konsentrasiyadan artıq ağır metallar və başqa zərərli
maddələrin toplanması və s.
Atmosferin (havanın) tərkibi və xassələrinin dəyişməsi ilə əlaqədar baş verən
fövqəladə hadisələr: atmosferdə zərərli maddə qarışıqlarının yol verilən konsentrasiya
həddindən yuxarı qalxması; şəhərlərdə oksigen azlığının yaranması və s.
Hidrosferin (su mühitinin) vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar baş verən
fövqəladə hadisələr: su mənbələrinin quruması və çirklənməsi nəticəsində içməli suya
kəskin ehtiyac yaranması; daxili dəniz və dünya okeanı zonalarının çirklənməsi zamanı
təsərrüfat fəaliyyətinin və ekoloji tarazlığın pozulması və s.
Biosferin vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar baş verən fövqəladə hadisələr:
geniş ərazilərdə bitki örtüyünün məhv olması; biosferin öz ehtiyatlarını bərpaetmə
qabiliyyətinin kəskin surətdə dəyişməsi və s.
Ekologiyada baş verən dəyişikliklər həm cəmiyyətə təsir göstərir, həm də
sosial ekoloji problemlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Sosial ekologiyanın meydana
gəlməsi sosiologiyanın ekologiyaya marağını əks etdirir. İnsanın ekosistemdə yerini,
eləcə də onunla ekosistemin qarşılıqlı təsirini öyrənmək olduqca zəruridir.
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Sosial ekologiya bəşəriyyətin qlobal problemləri kontekstində cəmiyyət, təbiət
və insan arasında spesifik əlaqələri tədqiq edən və nəzəri cəhətdən ümumiləşdirən
elmdir. Məqsəd insanın yaşadığı mühiti qoruyub saxlamaq və gələcək nəsillərə
çatdırmaqdır. Cəmiyyətin təbiətə qlobal miqyaslı təsiri sayəsində bir sıra elmi fənlərin
birləşməsinin nəticəsi kimi meydana çıxan sosial ekologiya təbiət və cəmiyyətin
qarşılıqlı əlaqəsinin fəlsəfi-sosioloji aspektini öyrənir. Sosial ekologiyanın əsas
məqsədi insanın, cəmiyyətin, texnikanın, mədəniyyətin, təbiətin qarşılıqlı təsirini
öyrənməkdir. Sosial ekologiyanın inkişafı Birinci Dunya müharibəsindən sonra
başlanır (10, https://yerveinsan. az/news. php?id=50).
Sosial-siyasi və hərbi-siyasi xarakterli fövqəladə hallar.
Bunlara əyalət üzrə baş verən narazılıqlar, hərbi hissələrdən qarət olunmuş
silahların əhali arasında yayılması, təsadüfi atom zərbəsinin neytral ərazilərdə
partlamasından əmələgələn narazılıqlar, əhalinin hərbi qarnizonlara hücumu və s.
aiddir (2, səh. 56).
Əhali arasında yoluxucu xəstəliklərin yayılması.
Bu gun bütün dünyanı narahat edən fövqəladə hadisələrdən biri – insanlar
arasında yayılan infeksion xəstəliklərdir. İnsanlar arasında qeyd edilən patologiyaların
20-40%-i ən geniş yayılmış xəstəliklərdən olan infeksion xəstəliklərin payına düşür.
İnfeksion xəstəliklər çox qədim dövrlərdən insan cəmiyyətində mövcud
olmuşdur. Arxeoloji qazıntılarda hələ bizim eramızdan əvvəl yaşamış heyvanların və
insanların sümüklərində infeksion xəstəliklərin (vərəm, osteomielit, cüzam) təsirindən
baş vermiş müxtəlif dəyişikliklər aşkar edilmişdir. İnsan cəmiyyətinin inkişafı
infeksion xəstəliklərin baş verməsi və yayılması üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Uzun
müddət insanlar infeksion xəstəliklərin nədən baş verməsini dərk edə bilmirdilər, lakin
onların bir şəxsdən başqalarına keçdiyini görürdülər. Odur ki, xəstəlikdən can
qurtarmaq üçün daimi yerlərini tərk edərək xəstəlik olmayan yaşayış məntəqələrinə
qaçır və xəstəliyin yayılmasına səbəb olurdular. Tez yayılmasına və əhalinin kütləvi
qırğınına səbəb olduğu üçün xalq arasında infeksion xəstəliklərə "azar", "qırğın" adları
verilmişdir. O vaxtlar infeksion xəstəlikləri havanın xəstəlik törədən buxarı - “miazma”
ilə əlaqələndirirdilər. XVI əsrdə Cirolamo Frakastro (həkim, yazıçı, elmi-araşdırmaçı)
infeksion xəstəliklərin təmas yolu ilə yayılması fikrini irəli sürmüş və gözlə
görünməyən canlılar - kontagiyalar tərəfindən törədildiyini göstərmiş, onlara kontagioz
xəstəliklər adını vermişdir (4, səh. 6).
XIX əsrdən başlayaraq mikrobiologiya və virusologiyanın inkişafı infeksion
xəstəliklərin elmi əsaslar üzrə öyrənilməsinə imkan vermişdir. Belə ki, infeksion
xəstəliklərin inkişafının bir sıra məsələlərini aydınlaşdırmaq, onların diaqnoz, müalicə
və profilaktika prinsilərini işləyib hazırlamaq mümkün olmuşdur (4, səh. 5).
“Zaman keçdikcə elmə məlum olan infeksion xəstəliklərin sayı da artmaqdadır.
Belə ki, 1955-ci ildə 1062 infeksiya bəlli idisə, 2000-ci ildə onların sayı 1200-ə
çatmışdır. ÜST-ün məlumatına görə dünyada hər il ölüm hadisələrinin 33%-i infeksion
xəstəliklər səbəbindən olur. Infeksion xəstəliklərdən ölənlər ürək-damar
xəstəliklərindən tələf olanlardan iki dəfə artıqdır. Zaman-zaman epidemiya və
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pandemiyalar şəklində yayılan infeksiyalar milyonlarla insanın tələf olmasına səbəb
olmuşdur. Belə ki, XIV əsrdə taun pandemiyasında 50 milyondan artıq. XX əsrdə qrip
pandemiyasından («ispanka») isə 20-50 milyona qədər adam həyatını itirmişdir.
Təkcə 1973-1995-ci illərdə 29 yeni virus, bakteriya və parazit (Rotavirus,
Ebola virusu, QİÇS törədiciləri, hepatit virusları, vibrio cholera 0 139. Bartonella
henslae və s. ) aşkar edilmişdir” (4, səh 5-6)
Yayılmış infeksion xəstəlik miqyasından asılı olaraq, epidemiya və ya
pandemiya şəklində təzahür edir.
Epidemiya - kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda insanlar
arasında yayılmasına deyilir. Yoluxucu xəstəliklərin törədiciləri gözlə görünməyən
mikroorqanizmlərdir. Buraya bakteriyalar, viruslar, riktetsiyalar və göbələklər aiddir.
Pandemiya - böyük ərazidə, məsələn bir neçə qitədə yayılan, çox sayda
insanlara təsir göstərən epidemiyadır. Hal-hazırda bütün ölkələrdə QİÇS və
Koronavirus (COVİD-19) infeksion xəstəlikləri pandemiya şəklində davam
etməkdədir.
İnfeksion xəstəliklər törədən mikrobların əsas xüsusiyyətləri:
Xəstə adamdan sağlam adama keçməklə insanlar arasında yayılaraq kütləvi
yoluxmalar törətməsi və gizli inkişaf (inkubasiya) dövrünün olması;
Xəstəliyin əlamətlərinin gec aşkar edilməsi, diaqnostika prosesinin çətin
olması və xeyli vaxt tələb etməsi;
Bir sıra xəstəlik törədicilərinin ərzaq məhsullarında, suda, torpaqda, müxtəlif
əşyaların və paltarın səthində, eləcə də həşəratların, gəmiricilərin, vəhşi və ev
heyvanlarının orqanizmində uzun müddət yaşamasıdır.
Xəstəliklər aşağıdakı yollarla və vasitələrlə yayılır:
Tənəffüs orqanları vasitəsilə;
Yoluxmuş ərzaq məhsullarından və sudan istifadə edərkən;
Yoluxmuş əşyalara toxunarkən;
Xəstə adamlar və heyvanlarla təmasda olarkən və s.
Təhlükəli infeksion xəstəliklərə qrip, qarayara, vəba, taun və s. aid etmək olar.
Dünya tarixində böyük əraziləri əhatə etmiş, çox sayda insanların ölümünə səbəb
olmuş – pandemiya şəklində yayılmış infeksion xəstəliklər baş vermişdir:
1346-1353-cü illərdə “Qara ölüm” adı verilən Avropa, Afrika və Asiya
ölkələrini əhatə edən, 200 milyona qədər insan ölümünə səbəb olan Taun pandemiyası;
1852-1860-cı illərdə “Üçüncü vəba pandemiyası” adı verilən, Hindistandan
Qanq çayı deltasınadan Asiya, Avropa, Şimali Amerika və Afrika ölkələrinə yayılan,
12 milyon insan ölümünə səbəb olmuş Vəba pandemiyası;
1918-ci ildə “İspan qripi” adı verilən, dünya əhalisinin üçdə birini yoluxduran,
2 il ərzində 50 milyon insan ölümünə səbəb olmuş Qrip pandemiyası;
1956-1958-ci illərdə “Asiya qripi” adı verilən, H2N2 tipli, Çində yayılan,
Sinqapur, Honkonq və Birləşmiş Ştatlara qədər gedib çıxan, 2 milyon insan ölümünə
səbəb olmuş Qrip pandemiyası;
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1980-ci ildən bu zamana kimi pandemiya şəklində davam edən, Konqo
Demokratik Respublikasında meydana gələn (1976), indiyəqədər 36 milyon insanın
həyatına son qoyan QİÇS xəstəliyi;
2009-2010-cu illərdə “H1N1 donuz qripi” adlı, Meksikadan başlayıb bütün
dünyaya yayılan, təxminən 575400 nəfərin ölümünə səbəb olmuş Qrip pandemiyası;
2014-2016-cı illərdə Qərbi Afrikada yayılan, “Ebola” adı verilən, 11325 ölüm
faktı qeydə alınan qızdırma (11, https//m. infox. ru/usef- pandemii-v-istorii).
Hazırda günümüzdə bütün dünyanı təhlükə altına alan, 2019- cu ilin dekabr
ayından Çinin Uhan əyalətində başlayan, COVİD-19 adlandırılan yeni tipli koronavirus
infeksiyası yayılmaqdadır. COVİD-19 tipli koronavirusun insanlar arasında sürətlə
yayılmasına səbəb kimi, bu virusa qarşı immunitetin olmaması göstərilir. Belə ki,
2019-cu ilin dekabırına qədər insanlar arasında bu virusa yoluxma halına rast
gəlinməmişdir. İlk vaxtlarda virus Çində epidemiyaya səbəb olmusdur, lakin bir-neçə
ay ərzində bütün dünya ölkələrinə də yayıldığına görə pandemiyaya çevrilmişdir. 08.
06. 2020 tarixinədək dunya əhalisinin 7086019 nəfəri bu virusa yoluxmuş, 3253671
nəfəri sagalmış, 406112 nəfər isə həyatını itirmişdir.
Koronavirus xəstəliyi 2019 (COVID-19) — SARS-CoV-2 virusunun səbəb
olduğu infeksion xəstəlikdir. 2019-cu ilin dekabr ayında Çinin Uhan şəhərində əhali
arasında pnevmoniya (sətəlcəm) xəstəliyinin yayıldığı bildirildi. 31 Dekabr 2019-cu
ildə başlayan virusa Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) tərəfindən COVİD-19 adı
verildi. Bəzi tədqiqatçılar, koronavirusun ən çox yayıldığı yer Huanan Dəniz Bazarı
olduğunu bildirdi. Virusun yarasa koronavirusuna 96% bənzərliyi var, buna görə də
koronavirusun yarasalardan yayılması şübhəsi yaranmışdır. Bəzi elm adamları isə
virusun laboratoriyada hazırlanması versiyası üzərində dayanmışdır (6, https://az.
wikipediya. orq/wiki/Koronavirus_xəstəliyi_2019).
Xəstəliyin təsir göstərdiyi orqanlar.
Burun və boğaz – virus burun kanalının yuxarı hissəsinə düşür və infeksiya
buradan yayılmağa başlayır. Virusun səthi reseptorlara yapışmağa və tez bir zamanda
özünün çoxalmasına imkan verir. Bu zaman xəstə virusa yoluxmuş sayılır, lakin onda
xəstəliyin simptomları müşahidə olunmur (İnkubasion dövr olduğu üçün). Bu virusun
ən pis tərəflərindən biri də odur ki, artiq daşıyıcısı olan şəxs infeksiyanı yayır, amma
özünün xəstə olduğunu bilmir.
Ağciyərlər-əgər orqanizmin immun sistemi virusu erkən mərhələdə
öldürməzsə, virus boğazdan aşağı hərəkət edərək ağciyərlərə keçəcək. Burada isə virus
hüceyrələri agciyər toxumasına nüfuz edərək onları iltihablaşdırır və ağciyər
toxumasının iltihabı olan pnevmoniya (sətəlcəm) meydana gəlir. Ağciyərlərin iltihabı
zamanı toxumada pozğunluq əmələ gəlir ki, bu da orqanın funksiyasını ləngidir,
ağırlaşdırır. Nəticədə bəzi xəstələrdə kəskin tənəffüs çatışmazlığı meydana gəlir və
qanda oksigenin miqdarı narahatlıq doğuracaq qədər aşağı enir ki, bu da son dərəcə
təhlükəlidir.
Süni tənəffüs aparatına qoşmaqla, oksigen çatışmazlığından əziyyət çəkən bir
insanı ölümdən qurtarmaq mümkündür. Ancaq bu, infeksiyanı dayandırmayacaq və
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infeksiya davam edəcək. Bununla belə, immun sisteminin virusu məğlub edəcəyinə
ümid edilir. Pandemiya dövründə COVİD-19 virusunun bir çox xəstələrdə ürək və qandamar sisteminə, həzm sisteminə və qaraciyərə zədələyici faktı da qeydə alınmışdır.
Lakin mütəxəssislər ağciyərləri COVİD-19-un episentri hesab edirlər (6, https://az.
wikipediya. orq/wiki/Koronavirus_xəstəliyi_2019).
Respublikamızda COVİD-19 virusunun yayılmasının qarşısını almaq
məqsədilə tez bir zamanda Dövlətimiz və aidiyyatı qurumlar tərəfindən lazımi tədbirlər
planı hazırlanıb həyata keçirməsinə start verildi. Bu işlər əhalinin mühafizəsi üçün
görülən tədbirlərdir. Epidemiya və ya Pandemiya zamanı, bütün dunyada qəbul edilmiş
karantin və observasiya tədbirləri, hər yerdə olduğu kimi, Azərbaycanda da vaxt
itirmədən tez bir zamanda başlandı. Təhsil müəsisələrində, iş yerlərində fəaliyyətin
azaldılmasını, “EVDƏ QAL” devizi altında vətəndaşların evdə qalmalarını, ölkələr
arasında sərnişin daşımalarına qoyulan məhdudiyyətləri COVİD-19 virusuna qarşı
aparılan ən önəmli tədbirlər siyahısına daxil etmək olar. Vətəndaşların şəxsi
gigiyenalarına qarşı daha məsuliyyətli olmaları tövsiyə olundu, eyni zamanda
insanlarda bu virusun mövcudluguna dair inam yaradıldı və bioloji xarakterli fövqəladə
hallar zamanı tələb olunan maarifləndirmə işləri həyata keçirildi. Bununla da,
Azərbaycanda görülən işlər nəticə etibarilə koronavirusa yoluxanların və həyatlarını
itirənlərin sayının qonşu ölkələrlə müqayisədə aşağı olmasında böyük rol oynadı.
COVİD-19 virusuna qarşı respublikamızda görülmüş və görüləcək işləri nəzərə
alaraq Prezident İlham Əliyev koronavirus pandemiyasına qarşı Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
tədbirlər haqqında 19 MART 2020-ci il tarixli sərəncam imzalamışdir. Sərəncamda
Pandemiyanın Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına ehtimal olunan mənfi
təsirindən ölkədə yarana biləcək məşğulluq problemlərinin və sosial problemlərin həlli
məqsədilə müvafiq təkliflərin hazırlanması üçün Azərbaycan Respublikası Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin rəhbərliyi ilə İşçi Qrup yaradılmasına qərar
verilmişdir (7. hissə 6).
Görülən tədbirlər meydana cıxan təbiət hadisələri zamanı cəmiyyətdə sosial
münasibətlərin maneəsiz inkişafını təmin edir, nəticədə insan baş vermiş hadisələrin
təhlükəli olduguna inanaraq, onun movcudlugunu dərk edir və şüurlu şəkildə
ozünümüdafiə tədbirlərini həyata keçirir. Təbiəti daha yaxından və dərindən tanımağa
başlayan insan öz fəaliyyətini bu istiqamətdə tənzimləyir.
Digər canlı orqanizmlər kimi təbiətin bir hissəsi sayılan insan, hal-hazırda daha
çox sosial varlıq olaraq, təbiətdə baş verən hadisələrə artıq fəlsəfi baxımdan yanaşır,
çünki fəaliyyətinin əsas məkan sahəsini təşkil edən təbiət, həmçinin cəmiyyət bugün də
fəlsəfənin əsas mövzusu olaraq qalır. Bu baxımdan, təbiət kimi, varlığın xüsusi sahəsi
olan cəmiyyət və onun inkişafının ümumi qanunauyğunluqları da bir çox elmlər
tərəfindən öyrənilir (8, səh 25).
Beləliklə, cəmiyyətin sistemli təhlili, ictimai həyatın iqtisadi, sosial və siyasi
sferalarınınn fəlsəfi araşdırılması, cəmiyyətin mənəvi həyatı, ictimai şüur və onun
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formaları kimi məsələlərlə yanaşı, ekoloji və bir çox digər qlobal problemlər sosial
fəlsəfənin diqqət mərkəzindədir.
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Проявление экологических факторов вобществе на фоне философских
аспектов взаимодействияприроды и общества:
чрезвычайные ситуации и эпидемии
Резюме
В статье “Проявление экологических фактороввобществе на фоне
философских аспектов взаимодействия природы и общества: чрезвычайные
ситуации и эпидемии”приведены сведения о чрезвычайных ситуациях, их
классификации и характере. Отмечены типы неконфликтных чрезвычайных
ситуаций. представлены интересные факты об инфекционных заболеваниях,
распространенных среди населения. В теме также затронуты проблемы,
связанные с COVID-19, который в настоящее время распространен по всему
миру.
Ключевыеслова:масштаб, локальный, глобальный, антропогенный,
литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, эпидемия, пандемия, инкубация
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Manifestation of ecological factors in society against the background of
philosophical aspects of the interaction of nature and society:
emergencies and epidemics
Summary
Under the theme “Manifestation of ecological factors in society against the
background of philosophical aspects of the interaction of nature and society:
emergencies and epidemics”, provides information on emergency situations, their
classification and characteristic. The types of non-conflict emergencies are noted.
There are interesting facts about one of the natural situations - "Infectious diseases
spreading among the people". The topic also covers problems related to COVID-19,
which is currently distributed worldwide.
Key words: scale, local, global, anthropogenic, lithosphere, atmosphere,
hydrosphere, biosphere, epidemic, pandemic, incubation.
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 10. 08. 2020
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Qərb fəlsəfəsində şüur probleminə müxtəlif yanaşmalar
(antik dövrdən XIX əsrədək)
Xülasə: Məqalədə Qərb fəlsəfəsində antik dövrdən XIX əsrədək şüur
probleminə müxtəlif yanaşmalar araşdırılmışdır. Şüur haqqında antik təsəvvürlər
kosmik xarakter kəsb edən ümumi, dünyagörüşü mövqelərlə şərtlənmişdir. Burada
insanın daxili psixi aləminin strukturu kosmosun hərəkətini irerarrxik əlamətlərini əks
etdirir. Orta əsrlərin fəlsəfəsi ruh və şüur probleminə monoteist din kontekstindən
yanaşır. İnsanın ruhu və şüurunun təbiəti onun Allaha münasibətindən asılı olaraq
müəyyənləşdirilir. Əgər antik fəlsəfədə insanın idrak vasitəsi ruh və ağıl (ağıllı ruh
şüur) idisə, orta əsrlərdə idrak fəaliyyətinin istiqaməti insan ruhu və ağlı ilə yanaşı
Allahın da daxil olduğu prosesə doğru yönəlmişdi. Fəlsəfə tarixində şüurun üç modeli
– kosmosentrist, teoloji və antroposentrist modelləri fərqləndirilir: 1. Kosmosentrist
model qədim Yunanıstanla bağlıdır. Bu modeldə insanın şüuru kosmik, ən ümumi
şüurun bir hissəsidir. 2. Teoloji model orta əsrlərlə bağlıdır. Bu dövrdə fərdi şüur
meydana gəlmişdir. Bu modeldə şüur insanın Allahla əlaqələsini təsdiq edir. Teoloji
modeldə insan öldükdən sonra onun şüuru yox olmur, insan fərdiyyət kimi qorunub
saxlanır. 3. Antroposentrist şüur modeli yeni dövrdə meydana gəlmişdir. Onun banisi
R. Dekartdır. Yeni dövrün fəlsəfəsi insan şüurunu elm vasitəsilə öyrənir. Yeni dövr
fəlsəfəsində yalnız qnoseoloji deyil, elmi-metodoloji çevriliş baş verdi. Həmin dövrün
ingilis filosofu, təcrübi elmlərin banisi Frensis Bekon eskperimental təbiətşünaslığın
metodologiyasını tətbiq edərək orta əsrlərin Allah konsepsiyasına və sxolaktikasına
qarşı təcrübi şüura əsaslanan “təbii” fəlsəfi doktrinanı qoymuşdur. Şüurun
anlaşılmasında pasionalizm XVII əsr fransız filosoflarının əsərlərində aydın təzahür
edir. Onlar şüuru gerçəkliyin inikası olan beynin funksiyası kimi şərh edirdilər.
Lametri, Didro, Helvetsinin fikrincə, yalnız duyğular deyil, şüurun ən ali formaları da
cisimlərin obrazlarıdır. XVIII əsrin fəlsəfəsində insan və onun şüuru mexaniki
determinizm prinsipinə əsaslanır. J. Lamerti və P. Holbax öz əsərlərində bu məsələləri
araşdırmışlar. XVII-XVIII əsrlər fəlsəfəsində o dövrün elmi nailiyyətləri əsasında
şüurun müxtəlif aspektləri və səviyyələri tədqiq olunmuşdur.
Açar sözlər: Şüur, sosial inkişaf, mücərrəd təfəkkür, özündərketmə, antik
filosoflar, idelyalar, ağıl, ruh, determinizm prinsipi, varlıq, ilkin və törəmə şüursuzluq.
Şüurun sosial inkişafı onun əsas xüsusiyyəti olub mücərrəd təfəkkürün
məqsədyönlüyü ilə, dəyər münasibətlərinin qabaqcıl görməsi ilə, özünü dərk etməsi ilə,
praktiki-dəyişdirici keyfiyyətləri ilə fərqlənir.
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Platonun fəlsəfəsində ideya haqqında məsələ irəli sürülmüşdür. Qədim yunan
mütəfəkkiri ilk dəfə olaraq ideya sahəsini ierarxik piramida şəklində təqdim etmişdir.
Onun fikrincə, bu piramidanın zirvəsində rifah ideyası - ən ümumi mütləq, məhv
olunmaz, ədəbi ideya dururdu. Sokrat kimi Platonun əsərlərində, o cümlədən
“Fedon”da “ruh” “idrak” anlayışlarına təsadüf edilsə də “şüur” anlayışına rast gəlinmir.
Filosof bu anlayışı işlətməsə də onun “idrak” anlayışı bu günkü “şüur” terminilə
eyniləşdirilir. Platona görə, şüurun əsasını təşkil edən ruh bədənə daxildir. Lakin onun
məkanı göylərdir. Platon ruhun ağılla əlaqəsinin pozulmasının ona mənfi təsir etdiyini
göstərir. Ciddi mənada Platonun ideyaları hissi təcrübəni ifadə etmir. Onun ideya, ruh,
şüur haqqında təlimində hiss olunan maddələrin həqiqi mahiyyəti hissi
xüsusiyyətlərdən məhrum olan səbəb kimi bəyan edilir və onlar yalnız ağılla qavranılır.
Platonun ideyaları bizim ağlımızın anlayışları deyil, onlar şüurdan, onun dərk
olunmasından, subyektindən asılı olmayaraq müstəqil şəkildə mövcud olurlar.
Platonun qənaətinə görə, hissi aləmin cisimləri qeyri-varlıq deyildir. Onlarda
varlıqdan da nəsə vardır. Hissi aləmin cisimləri yalnız ideyalardan yaranmamışdır,
onlar həm də qeyri-maddidirlər. Həmin cisimlər həqiqi mövcudluğa malik
olmadıqlarına görə bu mənada ideyalara əks deyillər. “İdeyalar əbədidir, əmələ gəlmir,
məhv olmur, dəyişməzdirlər, özləri özləri ilə eynilik təşkil edirlər, qeyri-nisbidirlər,
zaman və məkan şəraitindən asılı deyillər. ”[14, 78] Beləliklə, ideyalara Platonun
sələflərinin o cümlədən, Parmenidin də müəyyən etdiyi cəhətlər – vahidlik, əbədilik,
hərəkətsizlik, həqiqi mövcud olan varlığın xüsusiyyətləri xasdır.
Beləliklə, Platonun şüur haqqında təlimində ideyalar mühüm yer tutur. Burada
müxtəlif növ biliklər əsas rol oynayır və ideyalar bilavasitə ağlın intuisiyaları vasitəsilə
dərk edilir. Riyazi biliklər ideyalara nisbətən aşağıdakı pillədə durur. Onlar ağılla,
düşüncə vasitəsilə qavranılır. Bu prosesdə təxəyyül də əsas rol oynayır. Lakin Platonun
fikrincə, təxəyyül vasitəsilə həqiqi, mötəbər bilik əldə etmək olmaz. Platon “şüur”
anlayışını işlətməsə də, onun əlamətləri - “sırf biliklər”, “ruh”, “düşünmək qabiliiyəti”,
“xatırlama”, “həqiqi olan”, “mühakiməlilik”, “idraklılıq” haqqında ətraflı məlumat
vermişdir. Ruha diqqət verməklə Sokrat və Platon şüur probleminin (anlayışının deyil),
şərhinə müəyyən nüanslar gətirmişlər. Onlar ruhu insan bədənindən kənarda əbədi
mövcud imkanlarına, düşünmək qabiliyyətinə mallik olan fenomen hesab edirdilər.
Sokrat sübut etməyə çalışırdı ki, ruh ölməzdir, “ilahiliyə bənzərdir”, “dəyişməzliyə
yaxındır”, “bir növ ahəngdarlıqdır”. Ruh sayəsində bədən canlı olsa da, olmasa da
həqiqəti dərk etməkdən məhrum olunur. Sokrat təsdiq edirdi ki, “Sırf biliyi biz
bədəndən rədd etməklə cisimləri öz-özlüyündə və ruhun özü ilə əldə edə bilərik. . .
Bədənin mühakiməsizliyindən xilas olaraq çox ehtimal ki, biz hər şeyi təmiz olaraq
dərk edirik. . . İdraklılıq, ədalətlilik, mərdlik və dərrakənin özü –belə təmizlənmənin
vasitələridir. Yalnız təmiz ruh həqiqətə yaxınlaşa bilər. Bu isə bizim dərrakə
adlandırdığımız ruhun gördüyü ağılı qəbul etdiyi və görünməz daimiliyə və ədəbiliyə
nüfuz etməkdir”[14, 78] Bununla da qədim dünyanın böyük mütəfəkkiri ağılı ruhun
(şüurun) “görən gözü”, insan biliklərini bədəndə ideyalar aləminə gələnədək ruhun
bildiklərini xatırlamaları hesab edirdi. Rusiyalı tədqiqatçılar S. V. Frans və Y. A.
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Dubovskaya bunu “həqiqətin əlifbası” və şüur haqqında sadəlövhfəlsəfi təsəvvürlər
[16, 17] kimi səciyyələndirirlər.
Beləliklə, Platon insan şüurunun və psixi aləminin ziddiyyətli komponentlərilə
birlikdə mühüm modelini yaratmışdır. Vahidliyin prinsipi olaraq ümumi ideya hissi
aləmin rasional təsvirinin məhsuldar vasitəsi kimi çıxış edir ki, bu da şüurun “incə
materiyası”nın fəlsəfi təhlili üçün olduqca dəyərlidir. Müasir filosoflar Platonun
ideyalar, şüur, hərəkət və onların dialektlikliyi haqqında təliminə əsaslanırlar. Buradan
aydın olur ki, hərəkət, özünühərəkət və ölməzlik Platonun ideyalar və şüur haqqında
təliminin nüvəsini təşkil edir.
Platonun şagirdi Aristotel də şüur problemini dərindən araşdırsa da “şüur”
anlayışını işləməmiş, onu ifadə etmək üçün “aisthesis” terminindən istifadə etmişdir.
Ç. Kanın qeyd etdiyi kimi, “aisthesis” termini Aristotelin dilində müasir şüur
anlayışına yaxın mənada hissi qavrayışı bildirmək üçün işlənmişdir. [17, 71] Bir sözlə,
Aristotel şüur və özünüdərketmə probleminə yanaşmanın bir çox prinsiplərini
formalaşdırmışdır.
“Nikomax etikası” əsərində Aristotel özünün şüur haqqında klassik versiyasını
ifadə etmişdir: “Əgər görən hiss edir ki, o görür və eşidən eşidir, gedən gedir və
müvafiq olaraq digər hallarıda hiss edən var, onda biz hərəkət edirik, hiss edirik ki, hiss
edirik, başa düşürük ki, hiss öz-özündən həzz alan şeylərə aiddirsə, biz mövcuduq. ” [2,
29] Buradan belə nəticə çıxır ki, Aristotelin fikrincə, insan ilahi zəkanın dərk
etməsindən tamamilə fərqli üsulla özünü anlayır. Başqa sözlə desək, insan təfəkkürü bu
dərrakənin şüuru ilə eyni deyildir. İnsan özünü intelektual fəaliyyəti sayəsində dərk
edir, çünki o, qavrayış qabiliyyətinə malik olan varlıqdır. Bunlar Aristotelin şüuru dərk
etməsinin xüsusiyyətləridir.
Aristotelinin müasir şüur anlayışına yaxın mülahizlərini böyük yunan
mütəffəkirinin forma və materiyaya dair təlimində görmək olar. Formanı fikrin, ideyanı
materiya-təfəkkürünməzmunu üzərində qoyaraqfilosof idraki fəaliyyətinin istiqamətini
dəyişdiribonu metafizik sahədən elmi sahəyə keçirir. O, hər şeyi materiya ilə formanın
vəhdəti hesab edir. Canlı varlığın ruh və bədəndən ibarət olduğunu göstərən yunan
mütəfəkkiri məntiqi, idrakı fəaliyyətin metodologiyası hesab edir. “Orqanon” əsərində
Aristotel əsas qneoseoloji anlayışlar sistemini – “anlayışlar”, “mühakimə”, “əqli
nəticə”, “sübut” kateqoriyalarını şərh etmişdir: “Platondan fərqli olaraq Aristotel real
dünyanın mövcudluğunu və onun hissi dərk olunmasının obyektiv imkanlarını qəbul
edirdi. O, belə hesab edirdi ki, bu obyektivlik – vahid şeylərdə ümuminin aşkar
olunması, xüsusidə qanunauyğunluğu görmək, ardınca səbəbləri nəzərdən keçirmək
qabiliyyətini formal – məntiqi əməliyyatlar sayəsində əldə etmək olardı. “Ümuminin
qavranılması zamanı təkcənin dərk olunması hissin üstünlüyüdür. Elmi biliklər –
idrakın zirvəsidir, onun vəzifəsi ən ümumidə zəruri olanın qavranılmasıdır. ” [16, 19]
Beləliklə, rasionallığı hissi olanın üzərinə qoyaraq Aristotel idrak prosesinin
formalaşmasının əhəmiyyətini göstərirdi. O, ideyanın inkişafını ilk dəfə olaraq insan
şüuruna və psixikasına tətbiq etmişdir.
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Şüur probleminin tədqiqində Aristotelin “ümumi hisslər” konsepsiyasının
təhlili xüsusi rol oynayır. Bu konsepsiya onun “Ruh haqqında” əsərində araşdırılmışdır.
Yunan filosofu burada ümumi və xüsusi hisslərin qarşılıqlı münasibətlərini şərh
etmişdir. Aristotelin fikrincə, ümumi hisslər yalnız hissi obrazların qiymətləndirilməsi
və sistemləşdirilməsi funksiyalarını yerinə yetirmir, o, həmçinin “ümumi
xüsusiyyətlər”in (hərəkət, sükunət) qavranılması, qavranışların qavranılmasıdır.
“Ümumi hisslərin” sintezlənmiş funksiyası Aristoteldə subyektin özünüdərketmənin
vəhdətini müəyyən edən amillərdən biridir. ” [5, 52] Beləliklə, Aristotelin
dünyagörüşündə insanın özünüdərketmənin müvəqqəti strukturu onun şüurunun
özünəməxsus keyfiyyətini müəyyən edən amilə çevrilir. Aristotelin qnoseoloji fəlsəfi
doktrinasında özünüdərketmə zaman şüuru ilə əlaqədardır.
Eyni zamanda, Platonda olduğu kimi Aristotelin də təlimində “şüur” anlayışı
işlənmir, onun əvəzinə “ağıllı ruh” ifadəsi işlənir ki, bu da məntiqi əməliyyatların
gedişində ən ümumi anlayışların təsiri altında təkcə hiss edilənliyi bildirir. Onun ağıllı
ruhun (şüur) əməliyyat xarakterli fəaliyyətində elmi dili şüur nəzəriyyəsində xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Antik filosofların idelyalarındakı ağıl və ruh sayəsində insan fövqəlqabiliyyətə
və fövqəl biliyə malik olur. Bu filosoflar arasında Platon və Aristotelin xüsusi rolu
vardır: “Onların fəlsəfəni zənginləşdirməsi əvvəl və sonra gələn mütəfəkkirlərdən ola
bilsin ki, daha əhəmiyyətlidir. Elə bir fəlsəfi problem tapılmaz ki, onlar bu barədə nəsə
qiymətli fikir söyləməsinlər və bizim dövrdə də kim Afina fəlsəfəsinə etinasızlıq
göstərirsə, o, özünü təhlükə qarşısında qoyan riskə gedir. ” [15, 94-95]
Beləliklə, şüur haqqında antik təsəvvürlər kosmik xarakter kəsb edən ümumi,
dünyagörüşü mövqelərlə şərtlənmişdir. Burada insanın daxili psixi aləminin strukturu
kosmosun hərəkətini ierarxik əlamətlərini əks etdirir. Aristotelin fəlsəfəsində şüura
inkiaşaf ideyası daxil olur. Neoplatonizmin nümayəndəsi Plotin dünya şüurundan,
dünya ruhundan, ruhların qarşılıqlı münasibətlərindən bəhs edərək ruha bölünməz tam
kimi baxır, onu xüsusi məna kəsb edən substansiya kimi səciyyələndirirdi: “Ruhu psixi
vəziyyətin çoxluğu kimi təsəvvür etmək olmaz. Heç bir fərdi ruh bütün başqa
ruhlardan ayrı müstəqil mövcud ola bilməz. Bütün fərdi ruhlar “Dünya ruhu”nda
birləşirlər. ” [1, 93]Aristoteli tənqid edən Plotin deyirdi ki, ruh nəyinsə forması deyil,
bilavasitə varlıqdır və öz varlığını hansısa bədəndə olduğu üçün qazanmır. Ruh hələ
bədənə daxil olmadan mövcuddur. ” [1, 93]
Neoplatonizmi panteizm ilə eyniləşdirənləri haqlı olaraq tənqid edən B. Rassel
demişdir: “Allahı ətraf dünya ilə eyniləşdirən stoiklərdən fərqli olaraq Plotinin təlimi
panteizmi inkar edir. ” [15, 95]
Orta əsrlərin fəlsəfəsi ruh və şüur probleminə monoteist din kontekstindən
yanaşır. İnsanın ruhu və şüurunun təbiəti onun Allaha münasibətindən asılı olaraq
müəyyənləşdirilir. Əgər antik fəlsəfədə insanın idrak vasitəsi ruh və ağıl (ağıllı ruh,
şüur) idisə, orta əsrlərdə idrak fəaliyyətinin istiqaməti insan ruhu və ağlı ilə yanaşı
Allahın da daxil olduğu prosesə doğru yönəlmişdi. Yalnız bu halda ali idraka çatmaq,
həqiqəti dərk etmək mümkündür. Etiqada məntiqi əməliyyatlar yaddır. Buna görə də
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dindarlar sanki şüurdan məhrumdurlar. Belə vəziyyətdə insan ruhu ilahi həqiqətin
inikası kimi çıxış edir.
Şüura münasibətdə xristian fəlsəfəsi onu ali varlıqla - Allahla bağlayırdı. III-IV
əsərlərin görkəmli filosofu Avqustin Avreliy şüuru Allahla dialoq konteksində şərh
edirdi. “O belə ehtimal edirdi ki, Allah tərəfindən bəşərin yaranması qarşısında “heç
nədən” yaradılmış insan ruhu əbədi, qeyri-məkan, bölünməz, qabiliyyətlərə (ağıl, iradə,
yaddaş) malikdir. Avqustin xoşbəxtliyi Allaha məhəbbət və Allahı dərk etməklə
əlaqələndirirdi. ” [4, 64] Avqustin hər şeyi dərk edən, Allahı tanımayan insanları
bədbəxt hesab edirdi. Beləliklə, Avqustinin təlimində “şüur” idrak prosesinin elementi
kimi iştirak etmir, o, məzmunca Allahı dərk olunmuş ali məna kimi ifadə edir. İnsana
münasibətdə şüur Allahın mövcudluğunun qəbul edilməsi və onda etiqadın
zəruriliyinin dərk olunmasıdır. “Deməli, insan şüuru özündə Allahın, Allahın dərk
olunmasının, mənəvi fəaliyyətin qəbul olunmasıdır. ” [16, 9] Bir sözlə, Avqustinin şüur
təlimində ruh idrak zamanı hissi cisimləri ideallaşdırır, bununla da özü də ideallaşır,
bütün ali obyektləri, o cümlədən Allahı dərk etməyə cəhd edir.
XIII əsrdə Foma Akvinski (TomasAkvinatın) inam və ağılı bir-birindən
fərqləndirir. İlahiyyat, orta əsrdə mühüm yer tutaraq fəlsəfə ilə dini birləşdirsə də,
onların özünəməxsusluqlarını da şərh edilmişdir. İnsan zəkasının ali imkanlarından
bəhs edən ilahiyyatçı filosof “şüur” anlayışını “intensiya” termini ilə əlaqələndirirdi. F.
Akvinski “Teologiyanın cəmi” əsərində yazırdı: “. . . Bir halda ki, Allahda öz
varlığından əlavəheç nə yoxdur. . . , özgə mahiyyət yoxdur, deməli, Onun mahiyyəti
(lat. “essentia”) Onun varlığıdır (lat. “esse”). ” [16, 9] FomaAkvinski ruhu zəkadan
aşağıda görür. Bütün bu araşdırmalar göstərir ki, orta əsrlər fəlsəfəsində şüur özünü
obyektiv reallıq kimi göstərir.
Fəlsəfə tarixində şüurun üç modeli – kosmosentrist, teoloji və antroposentrist
modelləri fərqləndirilir. Kosmosentrist model qədim Yunanıstanla bağlıdır. Bu
modeldə, insan şüuru kosmik, ən ümumi şüurun bir hissəsidir. Teoloji model orta
əsrlərlə bağlıdır. Bu modeldə şüur insanın Allahla əlaqələsini təsdiq edir. Teoloji
modeldə insan öldükdən sonra onun şüuru yox olmur, insan fərdiyyət kimi qorunub
saxlanır. Antoposentrist şüur modeli yeni dövrdə meydana gəlmişdir. Onun banisi R.
Dekartdır. Yeni dövrün fəlsəfəsi insan şüurunu elm vasitəsilə öyrənir.
Yeni dövr fəlsəfəsində yalnız qnoseoloji deyil, elmi-metodoloji çevriliş baş
verdi. Həmin dövrün ingilis filosofu, təcrübi elmlərin banisi Frensis Bekon
eskperimental təbiətşünaslığın metodologiyasını tətbiq edərək orta əsrlərin Allah
konsepsiyasına və sxolastikasına qarşı təcrübi şüura əsaslanan “təbii” fəlsəfi doktrinanı
qoymuşdur. Şüurun təbiəti üzərində düşünən Bekon belə qənaətə gəlir ki, “idrarkın
yeganə etibarlı mənbəyi təcrübə, müşahidə və eksperimentdir. ” [3, 18-19] İngilis
mütəffəkiri idolların insan nəslinin təbiətinə xas olduğunu, şüurun idollarından xilas
olmağı, emprik təcrübəyə üstünlük verməyi mühüm məsələ sayırdı.
Yeni dövrün fəlsəfəsi elmi idraka iddia edir, onun üçün universal metodlar
işləyib hazırlayır. “İlk elmi inqilablar fəlsəfi redoleksiyaların xarakterini dəyişdirdi.
Elmdə təcrübi, eksperimental (emprik) məlumatların əhəmiyyətinin qəbul olunmasının
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ardınca filosoflar insanın mahiyyətini tədqiq etmək üçün onların əhəmiyyətini
dəyərləndirdilər. Ağıl və ruhun dərk olunması qabiliyyətləri arasında seçim-mental
dikotomiya erası başa çatdı. ” [18] Bu dövrdə rasional və emprik uyğunluq qəti olaraq
bərabərləşdirildi. Zəka-nəzəriyyə, ruh isə hissi idrak sahələrinə aid edildi. Nəhayət,
onların dialektik vəhdəti qəbul edildi. Tənqid idrakın fəlsəfi metodu kimi çıxış etdi.
F. Bekon göstərdi ki, qnoseoloji səhvlər yalnız hissi deyil, həm də rasional
idrakın nəticəsidir. Zəka yalnız ayrı-ayrı insanların idrakı fəaliyyəti olduğu üçün səhv
etmir, ona görə ki, o, insanların birgə fəaliyyətinin “məhsuludur”. İngilis filosofu
“Yeni Orqanon” əsərində şüurun və zəkanınidollarından bəhs etmişdir.
Yeni dövrün görkəmli fransız filosofu Rene Dekart Bekonun opponenti,
həmçinin idrakda deduktiv metod və rasionalist istiqamətin banisidir. Bekondan fərqli
olaraq o, zəkanın idrakda əhəmiyyətini qeyd edir. Məhz zəkanın köməyilə insan
mötəbər və zəruri bilik əldə edə bilər.
Dekart metod haqqında xüsusi təlimi inkişaf etdirmişdir. O, müəyyən qaydalar
əsasında müvafiq olaraq aşkarlıq –biliyin zəruri lazımi nailiyyətlərini, təhlil (son əsasa
gedən), sintez (özünün bütün tamlığı ilə həyata keçən) və nəzarəti (nəzarət və təhlilin
həyata keçirilməsində səhvlərdən qaçmaq) reallaşdırır.
Ruh, mənəvi substansiya Dekarta görə özündə ideyalara malikdir. Onlar
təcrübədə qazanılmayan anadangəlmə ideyalardır. Məhz ideyaların anadangəlmə
xarakteri intellektual intuisiyanın həqiqliyi, aşkarlığı, effekti ilə izah olunur. Dekart
yazırdı: “Mən-substansiyayam, təfəkkürəm, mahiyyət və təbiətdən ibarət olan və
varlığı üçün heç bir yerdə ehtiyacı olmayan, heç bir maddi cisimdən asılı deyildir. ” [8,
269] Bu, Yeni dövr üçün olduqca cəsarətli bir fikir idi. Çünki insanın “yalandan
doğrunu ayıra bilmək” qabiliyyətini ona rasional intuisiyanı verən yalnız Allah
substansiya ola bilərdi. İnsan yalnız akidensiya rütbəsinə, onun təfəkkürü illə modus
statusuna iddia edə bilərdi. Dekart insanı Allahdan sonra ikinci mükəmməl düşünən
substansiya hesab edirdi. Dekart onun ikili təbiətini – maddi və mənəvi təbiətini qəbul
edirdi. Mütəfəkkirin fikirincə, insan ruhu və şüuru düşünən fenomendir.
Dekartın əsərlərində şüur anlayışına müxtəlif mənalarda təsadüf olunur. Dekart
üçün şüur onun subyektinin seyri üçün və reallığın dərk olunması prosesini həyata
keçirən bilavasitə açıq substansiyadır.
Psixikanın bütün daxilən dərk olunan hadisələrini Dekart təfəkkür kimi
səciyyələndirmişdir. O, orqanizmin həyatını mexaniki prinsiplə izah etməyə cəhd
etmişdir. Bu məqsədlə Dekart elmə refleks anlayışını gətirmişdir. Bu anlayış müasir
əsəb fəaliyyəti fiziologiyasında mühüm rol oynayır.
Dekart materiyaya düşünməyən, ruha isə düşünən substansiya kimi baxmışdır.
Onlar müxtəlif atributlarla müəyyən edilsələr də, bir-birilərilə müstəqil başlanğıc kimi
qarşı-qarşıya dururlar.
Dekart ilk dəfə olaraq şüur anlayışı işlədir ki, bu da sonrakı yüz illər üçün
mərkəzi, əsas terminlərdən birinə çevrilir. Bu “şüur” Aristotelin qədim və orta əsrlərin
“ruh” anlayışından köklü şəkildə fərqlənir. Həyatın ümumi prinsipindən ruh şüurun
xüsusi prinsipinə çevrilir. Ruhda həyatın ikiləşməsi baş verirsə, idrakda fikirlər, şüur
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yaranır. Dekart şüuru təfəkkürlə eyniləşdirir. Dekartın əsərlərində “şüur” anlayışı
aşağıdakı mənalarda işlənir: “Azadlıq iradəsi təbiət hadisələrinin qarşı-qarşıya
durmasına biganədir: bu bizim şüurumuzu (conscientid) tədqiq edir. ” [9, 463]“Şüur
mövcud rifah kimi bizə sevinc bəxş edir, şər isə qəm, qüssə, kədər yaradır. Bu halda
rifah və ya şər bizim özümüzə münasibət kimi təsəvvür olunur. ” [10, 509] Göründüyü
kimi, Dekart şüur anlayışının təyinatını göstərə bilmir, onu dəqiqləşdirmir. Bu anlayışı
xüsusi olaraq tədqiq etmir, lakin onu insanın qabiliyyəti kimi təqdim edir. Bununla belə
Dekart “şüur” anlayışının təşəkkülünə öz töhfəsini vermişdir. Dekartın geniş olan
psixikaanlayışından “şüur” anlayışını ayırması fəlsəfə tarixində böyük əhəmiyyət kəsb
etdi.
Yeni dövrdə şüur probleminə yeni yanaşmalar yarandı. Bu yanaşmalar elmlə
bağlı idi. XVII əsrdə bütün mütərəqqi klassik mütəfəkkirlər orta əsrlərin dünya
anlamını və sxolastikasını tənqid etməyə başladı. Bekon mövcud yanaşmalara ən yaxşı
vasitələrlə yenidən müraciət etməyə başladı. O, “Yeni Orqanon”da yazırdı: “İnsan
təbiətin qulluqçusu və şərhçisidir. O, təbiəti nə qədər anlayır və təkmilləşdirirsə, bir o
qədər də əməli və düşüncəsi ilə onun nizamını, qaydasını, qanunlarını dərk edir,
bundan artıq o, heç nə bilmir və bilə də bilməz. ” [3, 12] Göründüyü kimi, Bekonun
fəlsəfəsində əsas obyekt-təbiətdir. Onun səlahiyyətlərində filosof insanın mühakiməyə,
zəkaya, təxəyyülə, yaddaşa, arzuya və iradəyə malik “hiss edən ruhu”nu daxil edir.
Təbiətlə insanın qarşılıqlı münasibətlərinin təhlilində Bekon təcrübəyə əsaslanır.
R. Dekartın metodologiyası, dünyagörüşü Bekondan fərqlənir. Dekart şüur və
özünüdərketmənin strukturunu elmi cəhətdən araşdıraraq Yeni dövrdə bu sahədə
irəliyə doğru addım atmışdır.
Dekartın sistemində insan obyektiv maddi əlaqələrin predmeti kimi çıxış edir.
O, empirik müşahidələrinə əsasən sübut edirdi ki, insan təkcə obyekt deyil, həm də
elm, incəsənət, din, sənaye, yeni dövlət hakimiyyəti formalarının yaradılması olaraq
subyekt kimi də çıxış edir.
Dekart şüurun fəallığını insanın mənəvi cəhətləri sayəsində müşahidə edirdi.
Yeni dövrün görkəmli filosoflarından olan B. Spinoza şüurun inkişafına öz
töhfəsini vermiş tədqiqatçılardan biridir. Spinoza təbiətin vahid substansiyası ideyasını
irəli sürür və şüurun substansional xarakterdən məhrum olduğunu bildirirdi. “Spinoza
insanın mənəvi aləmini “ruh”, “ağıl”, “təfəkkür” terminlərilə adlandırır, ona
substansiyanın (təbiətin) atributlarından biri kimi baxırdı. ” [19] Buna görə də onun
üçün fərdi təfəkkür insana təbiətdən gəlmə xüsusiyyət hesab olunurdu. O, təfəkkürü
təbiətin özünüdərketməsinin bir növü olaraq şərh edirdi. Spinozanın monizmi bundan
ibarət idi.
Spinozanın fikrincə, insan digər modullardan fərqli olaraq yüksək dərəcədə
təfəkkür atributuna malikdir. Spinoza fəlsəfəsində “ruh” obyekti bədən olan ideyanı
ifdə edir. Bədən və ruh prosesləri müstəqilliyə malik vahid substansiyanın
atributlarıdır.
Ardıcıl determinizm prinsipi əsasında Spinoza insanı düşünən varlıq kimi
müəyyən etmişdir. Düşünən insanı azad hesab edən Spinoza fəaliyyətdə olan insanın
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azadlığının əsas əlamətlərinin məqsədlərin, predmetin, təbiətin, təlabatların bilikləri
olduğunu göstərirdi. Azad hərəkət edən şəxsiyyətin mühüm şərti özünüdərk, idraka
cəhddir. Özünü dərk edərək insan əldə etdikləri bilikləri reallaşdırır. Spinozanın ruh
anlayışı bir qədər ziddiyyətlidir: o, yalnız bədən ideyası deyil, həm də bu ideyaların
ideyasını – ruh ideyasını da ifadə edir.
B. Spinozanın şüur fəlsəfəsinin tarixi məhdudiyəti hər şeydən əvvəl
substansiya məsələsinin özünün həllində təzahür etmişdir. Holland filosofu
substansiyanı “təfəkkür və ölçünün vəhdəti kimi müəyyən etsə də o, bu fərqlərə necə
gəldiyini və substansional vəhdətə necə qayıtdığını göstərə bilmir. ” [7, 330] Bir sözlə,
Dekartın dualizmi, Spinoza tərəfindən yalnız formal şəkildə aradan qaldırılmışdır.
Buna görə də özünüdərketmənin təbiəti məsələsi açıq olaraq qalmaqda davam
etməkdədir.
XVII əsrin rasionalistlərinin insanın psixi təşkilinin əsas məqamı kimi
özünüdərketməni irəli sürmələri əleyhinə Q. Leybnits şüursuzluq psixika konsepsiyası
ilə çıxış etmişdir. O, öz tədqiqatlarında ontoloji dialektika prinsiplərinə əsaslanaraq
insan psixikasına keçmiş, indi və gələcək kontekstində nəzərdən keçirmişdir.
Leybnitsdə qapalı daxili aləmdə şüur varlığın ümumi prinsipinə çevrilir.
“Şüur” anlayışı filosofun yaradıcılığında “appersepsiya” termini ilə əvəz olunur. Bu
anlayış şüursuz psixi vəziyyətdən aydın dərk olunan qavrayışa keçidi ifadə edir.
Leybnits bu anlayışı özünüdərketməklə əlaqələndirir. “Məhz “appersepsiya” anlayışı
sayəsində şüurda yerləşən nə varsa aydın təsəvvür olunur”. [11, 327] Göründüyü kimi
Leybnitsin şüur konsepsiyasında rasionallıq fəal, hərəkətdə olan qüvvəyə çevrilir.
Filosofun fikrincə, təbii əlaqələrin inkişafı prosessində mənəvi amil əlavə
olunduqdan sonra təbiətə və zəkaya uyğun yeni münasibətlər əmələ gəlir: “Bəzən
münasibətlərin əsasında mənəvi hüquq durur. . . İnsanların öz aralarında
razılaşmasından asılı olan bu münasibətlər könüllü və ya sosial olaraq bərqərar olur və
onları təbii münasibətlərdən fərqləndirmək olar. ” [12, 250] Beləliklə, Q. Leybnits belə
qərara gəlir ki, ictimai predmet həm təbii, həm də sosial yolla insanın daxilində əmələ
gəlir. O, ilk olaraq şüursuzluq sferasında yaranır. Şüursuzluqda yeni keyfiyyətli
obyektlərin meydana gəlməsi, daxili aləmin və şüurun bütün strukturuna təsir edən
psixikanın yeni təbəqələri əmələ gəlir. Bununla da Q. Leybtnits ilkin və törəmə
şüursuzluğun mövcudluğunu, daha doğrusu, şüurda olanların şüursuzluq sferasına daxil
olmasını irəli sürür.
Şüurun anlaşılmasında pasionalizm XVII əsr fransız filosoflarının əsərlərində
aydın təzahür edir. Onlar şüuru, gerçəkliyin inikası olan beynin funksiyası kimi şərh
edirdilər. Lametri, Didro, Helvetsi və Holbaxın fikrincə, yalnız duyğular deyil, şüurun
ən ali formaları da cisimlərin obrazlarıdır.
İnsanların mənəvi həyatına və şüuruna sosial determinasiya nöqteyi-nəzərdən
yanaşan fransız filosofları şüurun reallığını həyati fəaliyyətinin aktiv amili kimi
müdafiə edirdilər. Didro ilə Helvetsi arasında cəmiyyətin insan şüuruna tərbiyə
edicitəsirinin qarşılıqlı münasibətlərinə dair mübahisə vardı. Helvetsinin fikrincə,
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şüurun məzmununu əmələ gətirən ideyalar ondan çıxış edir ki, cəmiyyətdə insanlar
yaşayır, zəka tərbiyə ilə formalaşır. Didro isə ona etiraz edirdi.
XVIII əsrin fəlsəfəsində insan və onun şüuru mexaniki determinizm prinsipinə
əsaslanır. J. Lamerti və P. Holbax öz əsərlərində bu məsələləri araşdırmışlar. Holbax
insanı maşın kimi müəyyənləşdirirdi. Onun fikrincə, bu maşın özündə şüura malik
mürəkkəb unikal bütövlüyü əks etdirirdi. Holbax şüuru beynin xüsusiyyəti hesab edir.
Holbax bu barədə belə yazırdı: “Ümumiyyətlə duyğulara o zaman yer verilir ki, beyin
onu fərqləndirə bilsin. Şüur beynin şəklini dəyişmiş fenomenidir. Buradan aydın olur
ki, duyğular bizim beynimizin varlığının üsulu və ya aşkar dəyişiklikləridir ki, bunlar
da bizim orqanlarımız tərəfindən xarici və ya daxili səbəblərdən əldə etdiyimiz
təsirlərin altında baş verir. Həqiqətən biz müşahidə edirik ki, xarici predmetlər təsir
etmədiyi halda insan özü-özünü hiss edir və onda baş verən dəyişiklikləri dərk edir; bu
halda onun beyni də dəyişir və ya daxili modifikasiya sayəsində yeniləşir. ” [6, 145146] Qeyd edək ki, XVIII əsrin bütün filosofları kimi Holbax da şüuru beyinlə
əlaqələndirirdi.
Beləliklə, XVII-XVIII əsrlər fəlsəfəsində o dövrün elmi nailiyyətləri əsasında
şüurun müxtəlif aspektləri və səviyyələri: ruh, predmet şüuru, özünüdərketmə və qeyrişüurilik tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Şüurun strukturu və onun təzahür formaları da
tədqiq olunmuşdur. Şüur probleminin inkişafında növbəti mərhələni klassik alman
fəlsəfəsi təşkil edir.
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Различные подходы к проблеме сознания в западной философии
(от античности до XIX века)
Резюме
В статье рассматриваются различные подходы к проблеме сознания в
западной философии с древних времен до XIX века. Древние представления о
сознании были обусловлены общими мирскими позициями космического
характера. Здесь структура внутреннего ментального мира человека отражает
иерархические особенности движения пространства. Средневековая философия
подходит к проблеме духа и сознания в контексте монотеистической религии.
Природа духа и сознания человека определяется его отношением к Богу. Если в
древней философии средством человеческого познания были душа и разум
(разумное духовное сознание), то в средние века направление познавательной
деятельности было направлено на процесс, включавший Бога вместе с
человеческим духом и разумом. В истории философии существует три модели
сознания - космоцентрическая, теологическая и антропоцентрическая.
Космоцентрическая модель связана с древней Грецией. В этой модели
человеческий разум является частью космического, наиболее общего сознания.
Теологическая модель связана со средневековьем. В этот период
сформировалось индивидуальное сознание. В этой модели сознание
подтверждает отношения человека с Богом. В теологической модели после
смерти человека его сознание не исчезает, человек сохраняется как личность.
Антропоцентрическая модель сознания появилась в новую эпоху. Его
основателем считается Р. Декарт. Философия новой эпохи изучает человеческий
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разум путем научного исследования. В философии новой эпохи произошла не
только гносеологическая, но и научно-методическая революция. Английский
философ того времени, основатель экспериментальных наук Фрэнсис Бэкон,
применил методологию экспериментального естествознания к «естественному»
философскому учению, основанному на эмпирическом сознании, против
концепции и схоластики Бога в средние века. Рационализм в понимании
сознания ярко проявился в трудах французских философов XVII века. Они
интерпретировали сознание как функцию мозга, которая является отражением
реальности. По словам Ламетри, Дидро, Хельветси, не только эмоции, но и
высшие формы сознания являются образами объектов. В философии XVIII века
человек и его сознание основаны на принципе механического детерминизма. В
своих работах эти вопросы изучали Ж. Ламерти и П. Гольбах. В философии
XVII-XVIII веков различные аспекты и уровни сознания изучались на основе
научных достижений того времени.
Ключевые слова: сознание, общественное развитие, абстрактное
мышление, самосознание, античные философы, идеи, разум, дух, принцип
детерминизма, бытие, первичное и вторичное бессознательность.
Different approaches to the problem of consciousness in Western philosophy
(from antiquity to the 19th century)
Summary
The article examines various approaches to the problem of consciousness in
Western philosophy from ancient times to the 19th century. Ancient ideas about
consciousness were due to the general worldly positions of a cosmic nature. Here, the
structure of the inner mental world of a person reflects the hierarchical features of the
movement of space. Medieval philosophy approaches the problem of spirit and
consciousness in the context of monotheistic religion. The nature of the spirit and
consciousness of a person is determined by his relationship to God. If in ancient
philosophy the soul and mind (rational spiritual consciousness) were the means of
human knowledge, then in the Middle Ages the direction of cognitive activity was
directed towards a process that included God along with the human spirit and mind. In
the history of philosophy, there are three models of consciousness - cosmocentric,
theological and anthropocentric. The cosmocentric model is associated with ancient
Greece. In this model, the human mind is part of the cosmic, most general
consciousness. The theological model is associated with the Middle Ages. During this
period, individual consciousness was formed. In this model, consciousness confirms
the relationship of a person with God. In the theological model, after the death of a
person, his consciousness does not disappear, the person is preserved as a person. The
anthropocentric model of consciousness appeared in a new era. R. Descartes is
considered its founder. The philosophy of the new era studies the human mind through
scientific research. In the philosophy of the new era, not only an epistemological, but
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also a scientific and methodological revolution took place. The English philosopher of
the time, the founder of experimental sciences, Francis Bacon, applied the
methodology of experimental natural science to the "natural" philosophical doctrine
based on empirical consciousness, against the concept and scholasticism of God in the
Middle Ages. Parallelism in understanding consciousness was clearly manifested in the
works of French philosophers of the 17th century. They interpreted consciousness as a
function of the brain that is a reflection of reality. According to La Mettrie, Diderot,
Helvetsi, not only emotions, but also higher forms of consciousness are images of
objects. In the philosophy of the 18th century, man and his consciousness are based on
the principle of mechanical determinism. In their works, these issues were studied by J.
Lamerti and P. Holbach. In the philosophy of the 17th-18th centuries, various aspects
and levels of consciousness were studied on the basis of the scientific achievements of
that time.
Key words: consciousness, social development, abstract thinking, selfawareness, ancient philosophies, ideas, mind, spirit, the principle of determinism,
being, primary and secondary unconsciousness.
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 08. 08. 2020
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 19. 08. 2020
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 05. 09. 2020
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dosent Sevinc Şahhüseynova

232

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020
МИР КУЛЬТУРЫ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020
THE WORLD OF CULTURE
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

UOT 316
Ülviyyə Mehralıyeva
Bakı Dövlət Universiteti
Doktorant
E-mail: salimova. ulviyye@mail. ru
Sosial şəbəkələrin şəxsiyyətin sosiallaşmasında rolu
Xülasə: Məqalədə şəxsiyyətin sosiallaşması və bu prosesə sosial şəbəkələrin
təsirindən bəhs edilir. Müasir cəmiyyətdə internet həyatın mühüm atributuna
çevrilmişdir. Sosiallaşmanın elementi kimi internet və daha geniş virtual reallıq insanın
sosiallaşmasının güclü bir agenti rolunda çıxış edir. Sosial şəbəkələr cəmiyyət və
dövlət, rəsmi və qeyri-rəsmi qurumların, sadə insanların bir araya gəlməsinə şərait
yaradır və sosial bərabərsizlik burada özünü göstərir. Bu virtual mühit hər kəs üçün
açıqdır.
Açar sözlər:cəmiyyət, sosiallaşma , internet, sosial şəbəkələr, virtual reallıq
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı nəticəsində
fərdlərarası əlaqələrin yeni istiqamətləri müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, yeni texniki
nailiyyətlərin yaratdığı imkanlar sayəsində fərdlərarası əlaqələrin virtual olan və
şəbəkələşmiş bir sistemi formalaşmışdır. Başqa cür ifadə etsək, daha geniş imkanlara
malik virtual aləmin formalaşması ilə əlaqədar olaraq şəxsiyyətin sosiallaşmasının yeni
təsir mexanizmləri yaranmaqdadır.
Etimoloji cəhətdən virtuallıq fəlsəfi mühakimə üçün yeni deyil. Biz fəlsəfi fikir
tarixində virtual reallıq konsepsiyasının genezisini araşdırsaq görərik ki, virtual
hadisələr insan fəaliyyətinin müxtəlif növlərində təzahür edir. ”Virtual reallıq”la bağlı
fəlsəfi anlayışlar antik fəlsəfədə e. ə. VI əsrdə yaranmışdır. E. ə. V əsrdə Platon
“virtus”anlayışını reallığı təsvir etmək üçün işlətmişdir və latın dilindən tərcümədə
“iddia edilən”, “mümkün xəyali” kimi başa düşülmüşdür. Platonun şagirdi Aristotel
“virtus” anlayışını müstəqil şəkildə mövcud ola bilməyən qurum kimi anlamışdır. [2, s.
320]. Bu termindən orta əsrlər xristian fəlsəfəsində və Dekart, Leybnitsin fəlsəfəsində
də istifadə olunmuşdur. Alman fəlsəfəsinin nümayəndələri Kant, Hegel isə fəlsəfəyə
reallıq və mövcud olmaq anlayışını gətirmişdilər [3 , s. 287 ].
“Virtuallıq”, “virtual reallıq” termini bu gün müxtəlif bilik sahələrində istifadə
olunur. Virtual reallığın öyrənilməsi fizika, riyaziyyat, mexanika, sosiologiya, sosial
antropologiya, psixologiya və digər elmlərin diqqət mərkəzindədir. Fəlsəfə bu
problemin öyrənilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. XX əsrdə fizik və filosoflar
(məsələn, K. Vayçzekker, P. Devis, E. Kassirer, B. Klifford, A. Pays, İ. R. Priqojin və
başqaları) “virtual reallığı” “fiziki vakuum” və “fiziki reallıq” ilə eyniləşdirirdilər.
Virtual reallıq fenomeninin fəlsəfi-metodoloji aspektləri S. A. Borçikovanın, N. A.
Nosovun, M. V. Kuvşinovanın və başqalarının əsərlərində öz əksini tapmışdır.
Məsələn, N. A. Nosov qeyd edir ki, virtuallıq kateqoriyasının başa düşülməsinin
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açarını orta əsrlər sxolastika nümayəndələrində axtarmaq lazımdır, ancaq “kütləvi
mədəni ifadələrin çoxaldılması”, ”virtual reallıq” bizim virtual mədəniyyətə “sərbəst
daxil olmanı” çox ləngidir [4, s. 116]. Müasir cəmiyyətdə kommunikasiya inqilabı ilə
əlaqədar virtual reallıq daha çox aktuallıq kəsb edir.
Virtual reallığın görünən tərəfi və maddi təcəssümü internetdir. Sosial planda
internet strukturlaşdırılmış böyük şəbəkə dairəsidir. O, insanın insana, cəmiyyətə,
təbiətə, sosial həyata, yeni texnologiyalara marağını daha da artırır, öz bilik və
bacarıqlarını internet üzərindən bölüşdürməyə geniş imkanlar yaradır. Əvvəllər hər
hansı bir məlumatı əldə etmək üçün saysız-hesabsız kitablar oxumaq, xeyli vaxt sərf
etmək lazım idisə, müasir dövrdə bu məlumatları internet üzərindən tez bir vaxtda əldə
etmək mümkündür. Bu da insanların vaxta qənaət etməsini və işlərinin vaxtında hazır
olmasını asanlaşdırır.
İnternetin ortaya çıxması ilə hər kəsin fikirlərinin internet kimi məşhur bir
media üzərindən yayılması imkanı yaranmışdır. Bu media zəngin informasiya
mənbəyidir. Şəxsiyyətin sosiallaşmasında internet və KİV -in rolunu dəqiq müəyyən
etmək aktual bir sual kimi qarşımıza çıxmışdır. Müasir dövrdə internetin yaratdığı
geniş imkanlar ənənəvi mediaya münasibəti xeyli dəyişmişdir. Mövcud şəraitdə
insanların daha çox istifadə etdiyi media vasitələrini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə
tərəfimizdən sosioloji sorğu keçirilmişdir. Keçirdiyimiz sorğuda internet, eləcə də KİV
ilə əlaqədar qoyduğumuz suallar da maraq doğurur. Belə ki, “KİV-in hansı növü
sosiallaşmaya daha böyük təsir göstərir?” sualına respondentlər aşağıdakı kimi cavab
vermişlər:
Respondentlərin KİV-in hansı növünün sosiallaşmaya daha böyük təsir
etməsinə dair suala cavabları (respondentlərin sayına nisbətdə faizlə)
Cavablar
Faizlə
Qəzet
2
Radio
3
Televiziya
22
Internet
73
Cəmi:
100
Cədvəldən göründüyü kimi, sorğuda iştirak edənlərin fikrincə, sosiallaşmaya
ən çox internet təsir göstərir – 73 faiz. Televiziyanın təsiri ondan xeyli geri qalır – cəmi
22 faiz. Digər KİV-lərin – radio (3 faiz) və qəzetin (2 faiz) təsiri isə olduqca cüzidir.
Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, respondentlərin böyük hissəsi (əsasən də gənclər)
vaxtlarının daha çox hissəsini internetlə keçirirlər. Televiziya isə onları cəlb edəcək
proqramlar və verilişlər təqdim etməkdə xeyli geri qalır. Bu səbəbdən, müvafiq dövlət
orqanları bunları nəzərə alaraq gənc nəslin tərbiyəsi və inkişafı üçün internet saytları
ilə daha çox məşğul olmalıdırlar. Əks təqdirdə yaranmış boşluqlar gələcəkdə böyük
problemlər yarada bilər.
Deməli, müasir zamanın ən səmərəli kəşfi olaraq internet şəbəkələr insanın
daha tez sosiallaşmasına gətirib çıxarır. Belə ki, virtual aləmdə, sosial şəbəkələrdə
insanların bir-birilə yazışmaları, tanışlıqları, videogörüntü ilə danışıqları, eləcədə
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elektron işgüzar görüşlərinin keçirilməsi, insanın vaxta qənaətinə gətirir. Bu insanlar
arasında böyük informasiya mübadiləsinin parlaq nəticəsidir. Ancaq bu həm də
insanların televiziyaya, radioya, qəzet və jurnala, eləcə də kitablara marağını azaldır.
Müasir cəmiyyətdə sosial şəbəkələr fərdlərin yeni sosiallaşma mühiti olaraq ən
uyğun məkan sayılır. Qlobal miqyasda bütün insanları və mədəniyyətləri bir-birinə
bağlayan sosial şəbəkələr fərdlərin həyat normalarını, vərdişlərini, kimliklərini
müəyyən edir. Bu baxımdan virtual ictimai məkanlar, virtual reallıq yeni
paradiqmalarla şəxsiyyətlərin virtual aləmində yer alır. Statistika göstərir ki, sosial
şəbəkələrin 90%-nin ictimai həyatda baş verən proseslərə böyük təsiri var. Sosial
şəbəkələr cəmiyyət və dövlət, rəsmi və qeyri-rəsmi qurumların, sadə insanların bir
araya gəlməsinə şərait yaradır və sosial bərabərsizlik burada özünü göstərir. Bu virtual
mühit hər kəs üçün açıqdır. Yeni kommunikasiya texnologiyalarından və sosial
şəbəkələrdən istifadə məqsədləri fərdin sosial həyatını hansı istiqamətdə müəyyən
edilməsində əsasdır.
Sosiallaşmanın bir sıra agentləri arasında sosial şəbəkələr bu gün əhəmiyyətli
yer tutsa da (öz müsbət və mənfi cəhətlərilə) bu proses daxilində daha çox
tamamlayıcı, sürətləndirici bir rol oynayır. Sosial şəbəkələr fərdin cəmiyyət içində
özünü tanıtmasına yeni bir şərait təqdim edir. Şəxsiyyətin ikinci məcazi simasına
çevrilməyə bacaran bu şabəkələrdə insanlar heç nədən çəkinmədən öz şəxsi və peşə
təcrübə, bacarıqlarını bölüşə bilirlər. İstifadəçilər öz sevinc və kədərlərini, bəzən isə
cəmiyyətdə və ya ailədə baş verən əlamətdar hadisələri, nə düşündüklərini internet
üzərindən sosial şəbəkələrlə rahat paylaşa bilirlər. Bir sözlə, sosial şəbəkələr virtual
reallığın, virtual cəmiyyətin yeni güzgüsünə çevrilir və onları əks etdirir. Real həyatda
paylaşılan anlar sosial şəbəkələrdə fotolar, videolar və s. vasitəsilə sosiallaşma
prosesinə güclü təsir göstərə bilir.
Müasir cəmiyyətdə virtual əlaqələr real sosial münasibətləri üstələməkdədir.
İnsanların real həyatdan uzaqlaşaraq özgələşməsi kəmiyyət baxımından sürətlə
artmaqdadır. Yaranmış durumda insanları real sosial həyata qaytarmağın yollarını
müəyyənləşdirmək üçün tədqiqat işləri aparılmalıdır. Zənnimizcə, insanları internetdən
uzaqlaşdırmaq nə doğru, nə də mümkün ola bilən çıxış yolu deyil. Lakin, virtual
reallığın imkanlarından istifadəni nizama salmaq və səmərəli şəkildə yararlanmaq olar.
Məsələn, internetdən istifadənin zərərli və faydalı tərəflərinə dair maarifləndirici
tədbirlərin mütamadi olaraq keçirilməsi və yaxud müəyyən limitlərin tətbiq edilməsi
nəzərdən keçirilə bilər. Sosial paylaşma şəbəkələrinin sosiallaşma prosesinə nəzər
salsaq, bu prosesdə asosiallaşma vəziyyətini dəstəkləyən bir mövqe olmasını düşünmək
təbii bir faktdır. Virtual aləmin asosiallaşdırıcı tərəfi özünü onda göstərir ki, ətrafdakı
insanlarla ünsiyyət minimuma enir, ünsiyyət onların ekranda əks olunmuş surətlərilə
həyata keçirilir. Virtual aləmdə olan insan həqiqətə və bir növ özünə yadlaşır. Virtual
aləm bir tərəfdən insanları ünsiyyətə doğru aparırsa, digər tərəfdən isə kompüter və
mobil telefondan asılı hala salaraq asosiallaşdırır. Rəssam Rena Maqritin (Rene
Magritte) məşhur “Tənbəki” əsərini gözümüzün qarşısına gətirək. Rəsmin altında qeyd
olunub: “Bu bir tənbəki deyil”. Bu yazı o mənaya gəlir ki, rəsmdə təsvir olunan onun
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adından daha geniş mənanı ifadə edir. Buna bənzər fikir “Facebook”a girişdə də qeyd
olunub: ”Bu gerçək həyat deyil”, ya da “Giriş etdiyiniz yer sizin həyatınız deyil”.
Fərdin özünü tənha hiss etməsi, mövcud davranış qaydalarına çıxması, ictimai
məsuliyyəti hiss etməməsi, özünütəsdiq edə bilməməsi onun sosiallaşmamasından
xəbər verir.
Texnologiyanın sürətli inkişafı ictimai həyatda bir sıra dəyişikliklərin meydana
gəlməsinə səbəb olmuşdur. Hər bir texnologiya cəmiyyətdə sosial və ictimai
dəyişikliklər yaradaraq mədəniyyətdə, cəmiyyətdə yeniliklər əmələ gətirir. Artıq yeni
növ sosiallaşma ənənəvi ictimai nizamın aradan çıxmasına səbəb olmuşdur. Müasir
həyat, bir tərəfdən, fərdlə cəmiyyət arasında daha geniş ünsiyyətə yol açsa da, digər
tərəfdən, sürətli ictimai və mədəni dəyişikliklər fərdlərin harmoniya mexanizmlərini
pozmaqda və yalnız fərdi maraqlar istiqamətində hərəkət etməyə başlamalarına səbəb
olmuşdur. Sosial şəbəkələr fərdi özünü tək hiss etməməyə, əlaqələrinin güclənəcəyi
yeni şəraitə girməsinə imkan yaradır. Ayrı-ayrı fərdlərin ənənəvi ünsiyyət
formalarından uzaqlaşaraq virtual ünsiyyətə keçməsi şəxsdə ictimai yadlaşmanı
gücləndirir.
Texnologiyaların istənilən sahəyə nüfuz etməsi və onlarsız keçinməyin qeyrimümkünlüyü ilə əlaqələndirilir ki, hazırda da kompütersiz ofisə rast gəlinməsi,
kompüter olan yerdə isə virtual aləmə daxil olmamaq bir qədər qəribə görünə bilər.
Amma müasir dövrün insanlarını sosial şəbəkələrdən asılı edən yalnız virtual aləmin
cəzbediciliyi deyil. Bu aləmə düşmək də günümüzün reallığından doğur. Gələcəkdə
internetə mütəşəkkil və strukturlaşdırılmış bilik məkanı kimi baxmaq lazımdır.
Kompüter birliyinin artması dövrümüzün ümumi tendensiyasıdır.
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Роль социальных сетей в социализации личности
Резюме
В статье рассказывается о социализации личности и влиянии социальных
сетей на этот процесс. В современном обществе интернет выступает важным
атрибутом жизни. Интернет, как элемент социализации и более широкая
виртуальная реальность выступает в роли сильного агента социализации
человека. Социальные сети способствуют сплочению общества и государства,
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официальных и неформальных структур, простых людей, где и проявляется
социальное неравенство. Данная виртуальная среда открыта для всех.
Ключевые слова: общество, социализация, интернет, социальные сети,
виртуальная реальность
The role of social networks in the socialization of personality
Summary
The article deals withsocialization and the influence of social networks on this
process. In modern society internet has become an essential attribute of life. Internet
and wider virtual reality as an element of socialization become a powerful agent of
human socialization. Social networks help to bring together the society and the state,
official and informal institutions, ordinary people and social inequality shows itself
here. This virtual environment is open to everyone.
Key words: society, socialization, internet, social networks, virtual reality
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Məişətin estetik əsaslarının inkişaf etdirilməsi
Xülasə: Şəxsin və bütövlükdə cəmiyyətin həyatının bütün sahələrində estetik
meyarın məqsədyönlü istifadəsi onların daha sağlam, səmərəli şəkildə təchiz edilmiş,
maddi və mənəvi cəhətdən ahəngdar bir yaşamaq istəklərinin reallaşmasında çox vacib
amildir. Cəmiyyətdə estetik amil potensialının reallaşması üçün əlverişli şəraitin
yaradılması onun bütün strukturlarının ən vacib vəzifəsidir. İnsanlara ətrafındakı
dünyanı estetik cəhətdən mənimsəməyə kömək edən, onunla sistematik şəkildə
təmasda olan hər kəsə, həyatı bütövlükdə hiss etmək və dərk etmək bacarığına kömək
edən sənətdir.
Açar sözlər: məişət və bədii təfəkkür, estetik tələbatlar, estetik zövq, məkan
estetikası, şəxsiyyətin sosiallaşması.
Məişət münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi müasir şəraitdə ən ciddi sosialmədəni problemlərdən biridir. Bu problemin həlli bir neçə istiqamətdə fəal iş
aparılmasını, dövrün çağırışlarına uyğun tərzdə əsaslı addımlar atılmasını, məişətin
müasirləşdirilməsini tələb edir. Həmin istiqamətlər sırasında məişətin estetik
əsaslarının inkişaf etdirilməsi özünəməxsus yer tutur. İnsanların estetik şüuru, estetik
zövqü nə qədər yüksək inkişaf edərsə, sağlam istiqamətdə kamilləşərsə, bu, onların
ətraf aləmə, dünyaya münasibətində yaradıcı əsasların möhkəmlənməsinə kömər edər.
İnsanların həssas bədii duyumu, sağlam estetik qavrama qabiliyyəti, onların reallığa
istinad edən, onu yaxşılaşdırmaq, gözəlləşdirmək məqsədi izləyən tələbkarlığını xeyli
dərəcədə yüksəldir. İndiki şəraitdə fəaliyyətin müxtəlif sahələrində estetiklik
probleminə marağın güclənməsi təsadüfi deyil, tamamilə qanunauyğun haldır. Çünki
bu problemin necə həll olunması estetik nəzəriyyənin praktika ilə əlaqəsinin ən
müxtəlif məqamlarında, onun həyati əhəmiyyətinin və təsirliliyinin səviyyəsində dərin
iz buraxır.
İnsan həyatında estetik başlanğıc. Bu, bir həqiəqətdir ki, “sağlam və inkişaf
etmiş zövqə malik adam” gözəlliyin ən müxtəlif təzahür formalarını (təbiət gözəlliyi,
ictimai həyat hadisələri və proseslərinin gözəlliyi, sənər əsərlərinin gözəlliyi, davranış
gözəlliyi və s. ) sadəcə seyr etmək və onlardan həzz almaqla kifayətlənmir, özünü hər
yerdə gözəlliklə əhatə etməyə, dünyamızdakı gözəlliklərin sayını artırmağa, həyatı
gözəllik qanunları əsasında yenidən qurmağa çalışır. Bu azdır. Belə zövqün sahibi
yalançı və saxta gözəlliyin həqiqi gözəllik adına işə verilməsinə dözmür, hansı şəkildə
meydana çıxmasından asılı olmayaraq, zövqsüzlüyə və bayağılığa qarşı mübarizə
aparır [2, s. 6].
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Həyatımızın mühüm sahəsi olan məişətdə estetik əsaslar daha çox cəmiyyətin
estetik şüuru ilə əlaqədardır. Estetik şüur ictimai şüurun qədim formalarından biri olub,
bizi əhatə edən dünyanıkonkret-hissi, bədii obrazlar vasitəsilə əks etdirir. İncəsənətlə
müqayisədə daha geniş mənanı ehtiva edən estetik şüur fəal təsir imkanlarına malikdir.
İnsanların estetik həzz əldə etməsində, sağlam zövq sahibi olmasında bədii və mənəvi
məhsullarla yanaşı maddi məhsulların da rolu olduqca əhəmiyyətlidir.
Lakin estetik əsasların daha aydın ifadəsi, təzahürü, mədəniyyət
nailiyyətlərinin məişətə nüfuzu prosesində müşahidə olunur. İnsan hər hansı bir bədii
əsəri oxuduqda, müəyyən tamaşaya baxdıqda, musiqini dinlədikdə, incəsənətin digər
formaları ilə tanış olduqda onlardan mənəvi-estetik cəhətdən zövq alır.
Dünyanı mənimsəyərək insanlar fəaliyyətlərini əşyaların, hadisələrin
xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırırlar və bu fəaliyyət sayəsində azadlığa nail olurlar.
Estetika, ilk addımlarından gözəlliyi harmoniya olaraq təyin etdi. Sonradan, gözəlliyi
müəyyənləşdirməkdə əsas diqqət “harmoniya” anlayışının məzmununu açmağa
yönəldildi. Qədim mütəfəkkirlər gözəlliyi dünyanın xüsusiyyəti kimi başa düşürdülər
və kosmosun özü onlar üçün ideal nizam, gözəlliyin təcəssümü idi.
Estetikliyi etiklik ilə eyniləşdirən və riyazi baxımdan gözəl hesab edən Pifaqor
ənənəsini davam etdirən Aristotel gözəlliyin ən vacib formalarını məkanda nizam,
nisbət və müəyyənlik, uyğunluq kimi görür [5].
Bütövlükdə müasir dövrdə mədəni-məişət sahəsində xeyli dəyişikliklər baş
verdi. Postsovet məkanında mədəni və istirahət sahələrinin infrastrukturunda baş verən
dəyişikliklər (klubların bağlanması, əhaliyə xidmətdə kommersiya yönümlü sahələrin
formalaşması və s. ), təəssüf ki, insanların sosial əhəmiyyətli mədəni tələbatlarını və
maraqlarını təmin etmək baxımından vəziyyət daha da pisləşdirdi. Bir müddət əvvəl
funksional olaraq əhalinin müxtəlif qruplarının – uşaqlardan və gənclərdən tutmuş
pensiyaçılara qədər estetik tərbiyəsinə yönəlmiş bu mühüm sahədə bu gün çox varlı,
ödəmə qabiliyyətli, əyləncəyə yönəlmiş insanları nəzərəçarpacaq dərəcədə yönüm var.
Demək olar ki, işləyən əhalinin əksəriyyətinə film və televiziya istehsalı şəklində olan
primitiv, məhdud mədəniyyəti də bol olaraq birbaşa evlərinə çatdırılır [6].
Mütənasiblik fikrində israr edən Aristotel, “gözəllik nə böyük, nə də kiçik
olmamalıdır” fikrini müdafiə edirdi. Bu fikir yunan memarlığında humanist bir rol
oynadı: əzəmətinə baxmayaraq, yunan məbədləri insanı ölçüləri ilə tamamilə sıxışdıran
Misirlilərdən fərqli olaraq insana mütənasib idi.
Platon gözəlliyin fövqəltəbii, üstün bir şey olduğunu hesab edirdi. Bu o demək
idi ki, gözəlliyi başa düşməkdə o, artıq ümumbəşəri ideyaya qalxmışdı. Gözəlliyin
özünəməxsus təzahürləri ilə deyil, ümumiyyətlə xüsusiyyətləri ilə maraqlanırdı.
İnsanın reallığa estetik münasibətinin ilk obyektləri əmək alətləri idi. İnsanlar
məqsədinə uyğun olaraq yaxşı hazırlanmış predmet və yaxud əşyadan ləzzət alırdılar.
Əmək estetik zövq mənbəyinə çevrildi, insanlarda sevinc və yaradıcılıq qabiliyyətinə
şərait yaratdı. İnsan fəaliyyət sahəsinin genişlənməsi ilə estetik dəyərlərin dairəsi də
genişlənir. İnsan təbiəti, özünü və cəmiyyəti estetik olaraq qavramağa və
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qiymətləndirməyə başlayır. Sərvət rəmzi kimi çıxış edən hər hansı bir qəbilə üçün
faydalı və arzu olunan şey gözəl olaraq qiymətləndirildi.
İranda məişətin estetik əsasları son yüz ildə ciddi dəyişikliyə məruz qalmışdır.
Belə ki, fərqli tarixi mərhələlərdə müəyyən ideologiyanın təmsilçisi olan siyasi
strukturlar insanların zövqünü və estetik şüurunu istiqamətləndirmək məqsədi ilə öz
siyasətlərinə uyğun tərzdə ciddi və eyni zamanda qeyri-sərt metodlara əsaslanan
tədbirdə həyata keçirmişlər. Bu fərqi bir Pəhləvi hakimiyyəti dövrü ilə İslam
inqilabından sonrakı dövrün incəsənətində, bədii yaradıcılıq istiqaməti və
xüsusiyyətlərində aydın şəkildə müşahidə edə bilərik. Pəhləvi dövründə bədii
yaradıcılıq və incəsənət sahəsi daha sıx dünyəvi məsələlərə, şən əhval-ruhiyyə
yaratmağa, qeyri-dini mövzulara, bir sıra ənənvi dəyərlərdən və dini məqamlardan
uzaqlaşmağa istiqamətləndiyi halda, islam inqilabından sonra deyilələrin əsasən əksi
baş vermişdir. Artıq insanlar milli radio-televiziya və ictimai məkanlarda (konsert
zalları, əyləncə mərkəzləri, kino və teatr salonları) rəqsləri və şən mahnıları görə
bilmədilər; rəqs əslində qeyd edilən məkanlara yad bir fəaliyyətə çevrildi. Mahnı və
musiqi sahəsindən qadınların ümumilikdə uzaqlaşdırılması baş verdi, inqilabdan
əvvəlki incəsənət, xüsusilə musiqi “əxlaqsızlığa” rəvac verən incəsənət hesab olundu
və dini baxımdan haram elan edildi. Bu isə dini ideologiyaya uyğun yeni musiqinin,
incəsənətin formalaşmasını zərurətə çevirdi.
Qadınların incəsənət, xüsusilə rəqs və musiqi sahəsindən uzaq düşməsində
mühüm rol oynayan amillərdən biri də hicab amili idi. Dini hakimiyyət dini mənbələrə
istinadən məcburi hicab məsələsini qanuna çevirdi. Ümumilikdə hicab qadınların sosial
fəaliyyəti və estetik davranışına ciddi təsir göstərmişdir. Yəni yeni bir geyim tərzi, yeni
zövq və estetik seçimlərin formalaşmasına şərait yaratmışdı. Eyni zamanda hicab və
məhrəm-naməhrəm anlayışı həm də məişət və sosial münasibətlər sferasına və qadınkişi münasibətlərinə ciddi təsir göstərmişdir. Hicab məsələsinə sosioloji nöqteyinəzərdən yanaşdıqda onun müsbət və mənfi tərəflərini göstərmək olar. Lakin İslam
inqilabından sonra sosial-məişət münasibətlərinin nizamlanmasında sosiologiyaya və
başqa elmlərə deyil, sadəcə dini norma və dəyərlərə istinad edilirdi. Din isə hicabı
qadına üçün vacib sayır. İslam inqilabının ali dini lideri də hicab və hicaba riayəti
bütün İran vətəndaşları və İrana daxil olan əcnəbilər üçün zəruri hesab etmişdir və
həmin məsələ qanuniləşdirilmişdir.
Ölkədə İslam inqilabından sonra halal incəsənət və haram incəsənət anlayışları
ortaya çıxaraq cəmiyyətdə yeni bir qütbləşməyə və perspektiv konfliktlərə yol açmış,
ciddi mübahisələr üçün əsas yaratmış oldu. Çünki dini hakimiyyət incəsənəti
diniləşdirməyə, mərsiyə və matəm ab-havasını gücləndirməyə çalışsa da, hələ insanlar
gizlicə də olsa, Pəhləvi dövrünün mahnılarına və rəqs əsərlərinə müraciət edib onlardan
zövq ala bilirdilər. Pəhləvi dövründə çəkilən kinolar gizlicə bir çox evlərdə video
aparatı vasitəsi ilə izlənilirdi. Bəzən məişət münasibətlərində insanlar arasında həmin
incəsənət tərəfdarları və əleyhdarları arasında mübahisələr yaranırdı. Digər tərəfdən,
dini hakimiyyətin səylərinə baxmayaraq, İran-İraq müharibəsindən sonra dini əsasları
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olamyan musiqi, şeir, mahnı və filmlərə tələbat artırdı. Bu isə yeni nəslin yeni tip
incəsənətdən zövq almasından xəbər verirdi.
Yeni dini hakimiyyət, xüsusilə müharibədən sonra, insanların estetik şüuru və
tələbatlarındakı dəyişikliyi görürdü; buna görə də şən mahnı və musiqi əsərlərinə
müəyyən qədər meydan açıldı, bədii yaradıcılıq sahəsindəki nəzarətlər qismən
“yumuşaldıldı”. Lakin son illər məsələ dövlət nəzarətindən əhəmiyyətli dərəcədə
çıxmağa başladı. Belə ki, peyk antenalar və internet vasitəsi ilə qlobal kommunikasiya
məkanına çıxış imkanı əldə edən yeni nəsil artıq hakimiyyətin bərqərar etdiyi çərçivədə
öz estetik tələbatlarınıməhdudlaşdırmayıb, bir çox hallarda hakimiyyətin istəklərindən
kənara çıxa bildi. Nəticə etibarilə məişət münasibətlərinin estetik əsaslarında tədricən
başlamış dəyişikliklər, son illərdə xeyli sürətlənmişdir.
Yeni nəsilin münasibətlərində dini və ənənəvi dəyərlər və estetik normalarla
yanaşı həm də modern Qərb dəyərləri müəyyən yer alır. Hətta bəzən belə bir fikir
səslənir ki, Qərb dəyərlərinin çəkisi dini və ənənəvi dəyərlərlə müqayisədə
artmaqdadır. Zahiri görünüş, geyim tərzi, istehlak dəyərləri, ev dizaynı və ailədaxili
münasibətlərin estetik cəhəti milli-mənəvi dəyər dairələrindən kənara çıxmaqla yanaşı
dünyəviliyə meyli ilə xarakterizə edilir.
Hazırda məişət münasibətlərində “lüksizm”ə meyil və lüks həyat tərzinə
aludəçilik, demək olar ki, məişətin estetik cəhətinin əsasını təşkil edir. Bu, bir tərəfdən
qənaətcillik, əməksevərlik prinsiplərinə münasibətində ziddiyyətli məqamları artırır,
digər tərəfdən isə istehlakçı-passiv cəmiyyət üzvü tipinin formalaşmasına şərait
yaradır. Artıq “müasir texnotron sivilizasiya şəraitində ev əməyi məişətdə texniki
vasitələrdən istifadə olunması hesabına xeyli yüngülləşmişdir. Bir çox xidmətlərə
tələbatlar ictimai infrastrukturlar tərəfindən ödənilir” [1, s. 215].
Məişətdə estetik əsasların inkişafı əhəmiyyətli dərəcədə insanların estetik
zövqünün yüksəldilməsi ilə bağlıdır. Sağlam estetik zövq insanın təbiət və cəmiyyətin
predmet və hadisələrinin estetik xüsusiyyətlərini anlamaq və qiymətləndirmək
qabiliyyətidir. Estetik zövqün inkişafı insanların, cəmiyyətin ümumi mədəni səviyyəli
ilə sıx şəkildə əlaqədar olan prosesdir. Mədəni görüş dairəsinin genişliyi gerçəklik
hadisələrinə birtərəfli deyil, tam, hərtərəfli, estetik qiymət vermək qabiliyyətini
şərtləndirir. Bu isə öz növbəsində zövqi mühakimənin yetkinliyi, ətrafdakı predmet və
hadisələrin obyektiv estetik dəyərinə uyğun olması baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Deməli, “yaxşı estetik zövq əsil gözəllikdən həzz almaq qabiliyyətidir, gözəlliyi
əməkdə, insanın məişətində, davranışında, incəsənətdə qavramaq və yaratmaq
tələbatıdır” [3, c. 122].
Nəticə. Ev nizamı insanın xeyiri üçün olmalı, ona sevinc gətirməlidir. Nizama,
səliqəyə meyli ifadə etmək üçün lazımi sərhədləri tapmaq, evdə rahatlığa doğru
addımlar atmaq deməkdir. İnsan özü dəyişdikcə, şəxsiyyət kimi formalaşdıqca onun
evi də dəyişir. Məişətini estetik cəhətdən təşkil edən insanlar, yaşadıqları cəmiyyətə,
mənsub olduqları sosial qruplara səciyyəvi olan gözəllik barədə təsəvvürləri rəhbər
tuturlar. İnsanlar arasındakı sosial fərqlər nə qədər dərin olarsa, həyat şəraitindəki
ziddiyyətlər bir o qədər dərin olur.
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Развитие эстетической основы быта
Резюме
Целенаправленное использование эстетических критериев во всех сферах
жизни человека и общества в целом является важным фактором в реализации их
стремления жить более здоровой, более эффективно оснащенной, материально и
духовно гармоничной жизнью. Важнейшей задачей всех структур общества
является создание благоприятных условий для реализации потенциала
эстетического фактора в обществе. Это искусство, помогающее людям
эстетически освоить окружающий мир и во время систематизированных
контактирований помочь развитию способностей чувствовать и понимать жизнь
в целом.
Ключевые слова: быт и художественное мышление, эстетические
потребности, эстетическое наслаждение, эстетика пространства, социализация
личности
Development of the aesthetic basis of living
Summary
The purposeful use of aesthetic criteria in all spheres of human life and society
as a whole is an important factor in realizing their desire to live a healthier, more
efficiently equipped, materially and spiritually harmonious life. The most important
task of all structures of society is to create favorable conditions for realizing the
potential of the aesthetic factor in society. This is an art that helps people to
aesthetically master the world around them, to help everyone who systematically
encounters it, to feel and understand life in general.
Key words: everyday life and artistic thinking, aesthetic needs, aesthetic
pleasure, spatial aesthetics, personality socialization
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İqtisadi davranışın tənzimlənməsi sosial işin vacib sahəsi kimi
Xülasə: Azərbaycanda Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar olaraq yaranmış qaçqın
və məcburi köçkün qrupları əmək bazarının formalaşmasının xüsusiyyətlərindən asılı
olaraq, bir çox problemlə üzləşirlər. İşsizlik problem ən birinci problem kimi qeyd
olunmalıdır. Bu problemin sosial siyasətin vacib bir hissəsi olduğunu nəzərə alaraq, dövlət
ilk növbədə əmək bazarı və əlaqədar məşğulluq problemlərini həll etməyə çalışır. Bütün
bunlar da öz növbəsində sosial iş sahəsinin əsas istiqamətlərinə təsir edir.
Açar sözlər: Azərbaycanda sosial iş, əhalinin istehlak xüsusiyyətləri, sosial
yardım, sosial layihələr, bölgələrin inkişafı.
Giriş. Sosial işin vacib tərəflərindən biri onun iqtisadi əsaslarının öyrənilməsidir.
İqtisadi qanunların təhlili burada iqtisadi davranışın öyrənilməsinə də imkan yaradır.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan əhalisi ilə aparılan sosial işin xüsusiyyətləri burada
mövcud olan sosial-siyasi və iqtisadi vəziyyət ilə bağlıdır. 30 ildən çox davam edən
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində yaranan həssas sosial
qruplar, ilk növbədə qaçqınlar və məcburi köçkünlər, yüksək yoxsulluq həddi, sosialiqtisadi inkişafda struktur deformasiyalar, siyasi-sosial gərginliklər dövlət qarşısında sosial
iş istiqamətində vacib vəzifələr qoymuşdur. Buna görə də, sosial işin iqtisadi istiqamətinin
vacib sahəsi olan əhalinin müxtəlif qruplarının iqtisadi davranışının tənzimlənməsi ilə bağlı
bir sıra məsələlərin müzakirəsini vacib bilirik.
Məqalənin məqsədi Azərbaycana müharibə nəticəsində yerini dəyişib pənah gətirən
və işğal olunmuş ərazilərdən köçüb gələn əhalinin iqtisadi davranışında yaranan problemlər
və onların həlli istiqamətlərinin təhlilidir. Bunun üçün biz statistikaya müraciət etmək,
həmin əhali qrupunun iqtisadi məşğulluq, bölgü və mübadilə proseslərində iştirakı
xüsusiyyətlərini təhlil etmək vəzifələrini yerinə yetirməliyik.
Yerdəyişməyə məruz qalmış əhalinin iqtisadi davranışının əsas göstəriciləri.
Xarici ədəbiyyatda ən çox istinad edilən təriflərdən birinə görə, iqtisadi davranış məhdud
resursların alternativ istifadə ilə əlaqələri kimi başa düşülür [7]. Bütövlükdə bəzi alimlər
pul, vaxt və səylə əlaqəli hər hansı bir davranışı iqtisadi hesab etməyi təklif edirlər [8].
Məlum olduğu kimi, qaçqınlar və məcburi köçkünlər Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində məskən salmış, yerli şəraitə uyğunlaşaraq işləyir və yaşayır. Bu adamların
iqtisadi davranışının xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün ilk növbədə aşağıdakıları nəzərə
almaq lazımdır:
- əhalinin gəlirlərinin formalaşmasının iqtisadi əsaslarını, təhlükəsizlik və yoxsulluq
meyarlarını, əhaliyə sosial-iqtisadi dəstəyin minimum dövlət zəmanətlərini;
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- cəmiyyətdə iqtisadi vəziyyətin müxtəlif qrupların və ailələrin vəziyyətinin
dəyişməsinə təsirini, sosial müdafiə sisteminin büdcə və digər maliyyələşdirilməsinin
əhəmiyyətini qiymətləndirmə xüsusiyyətlərini;
- əhalinin sosial təminatının və sosial sığortasının təşkilati və iqtisadi əsaslarının
xüsusiyyətlərini;
- səhiyyə iqtisadiyyatının, təhsilin əsaslarını;
- sosial və iqtisadi mənfəət növlərini, fəaliyyətin səmərəliliyini müəyyənləşdirmək
üsullarını, sosial xidmətlərin kadr təminatı məsələlərini [6].
Respublikada yerləşən məcburi köçkünlərin keyfiyyət tərkibi və yerləşməsi ilə daha
yaxından tanış olaq. Onların təxminən yarısını şəhər və rayon mərkəzlərində, qalanları isə
qəsəbə və kənd yerlərində məskunlaşmışdır. Öz yaşayış yerini dəyişən bu insanlar əvvəllər
yataqxanalarda, sanatoriya, pansionat və istirahət evlərində, zəbt olunmuş mənzillərdə,
tikintisi yarımçılıq qalmış binalarda, ictimai binalarda, təhsil müəssisəsi və uşaq
baxçalarında, qohum, tanış evlərində yaşayırdılar. Tədricən vəziyyət dəyişib, daha münasib
şərait yaradılıb.
Statistikaya müraciət edək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində formalaşan
qaçqınlar və məcburi köçkünlər qrupu ilə iş dövlət səviyyəsində reallaşaraq daima dövlət
başçısı Prezident İ. Əliyevin diqqət mərkəzindədir. Bunun təzahürü olaraq göstərmək olar
ki, məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən bütünlükdə 2004-2019-cu illər ərzində 75 fərman və sərəncam
imzalanmış, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 224 qərar və
sərəncam verilmiş, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 11 qanun qəbul
edilmişdir [6].
Bu insanlar üçün çox vacib olan məsələlərdən biri – məşğulluğun artırılması və
yoxsulluğun azaldılmasıdır. Proqramlarda, əsas etibarilə yeni salınmış və salınması nəzərdə
tutulan qəsəbələrdə yeni iş yerlərinin (kiçik emal və istehsal sahələri, aqroservis
mərkəzləri, çörək, xalçaçılıq sexləri və s. ) yaradılması, məşğulluğun təmin edilməsi ilə
bağlı işlər öz əksini tapmışdır.
Ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq, yerli, humanitar və onların təsis etdikləri
inkişaf təşkilatlarının, o cümlədən qeyri-bank kredit təşkilatlarının xəttilə həyata keçirilən
layihələrin, həmçinin, yoxsulluğun azaldılması, icma inkişafı, iqtisadi imkanların
atırılması, kənd təsərrüfatı, təhsil, səhiyyə və s. proqramların Beynəlxalq Humanitar yardım
üzrə Respublika Komissiyası ilə əvvəlcədən müzakirələr aparılmaqla həyata keçirilməsi,
həmin təşkilatlara əlverişli şəraitin yaradılması nəzərdə tutulur.
Məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 1993-2019-cu illər ərzində
ümumilikdə 7, 7 milyard manata yaxın vəsait sərf edilmişdir ki, bundan da təxminən 3, 8
milyard manatı dövlət büdcəsinin, 2, 5 milyard manatı Dövlət Neft Fondunun və 1, 4
milyard manatı isə beynəlxalq maliyyə qurumlarının, eləcə də, ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən beynəlxalq humanitar və digər təşkilatların vəsaiti hesabına xərclənmişdir. Bu
vəsaitin 87 %-ni təşkil edən 6, 7 milyard manata yaxın hissəsi 2004 – 2019-cu illər ərzində
- son 16 ildə istifadə olunmuşdur [5].
Bütün bunlar iqtisadi davranışın istehlak tərəfinin təminatını göstərir. Bəs istehsal
tərəfi? Məlumdur ki, insan həyatında əsas baza dəyəri və tələbatı işdir. Iş zamanı insanın
bir çox arzuları və dəyərləri reallaşır, o özünü bir şəxsiyyət və insan olaraq status
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səviyyəsində təsdiqləyir, baza və instrumental dəyərləri sistemində balans yaratmış olur.
Bunun üçün dövlət tərəfindən görülən işlərə diqqət yetirək. Burada sosial yardım
çərçivəsində işlə təmin olunması proseduru da nəzərdə tutulur.
Respublikamızda miqrasiyanın səbəbləri sırasında iqtisadi amilin rolu ilə yanaşı
siyasi-etnik amilin də rolu çox böyük olub.
Iqtisadi dirçəlişi təmin etmək üçün uğurlu investisiya siyasəti həyata keçirilməlidir ki,
insan resurslarından daha səmərəli istifadə olunması mümkün olsun. Yoxsulluğun və
bərabərsizliyin təmin edilməsində şəffaf və ədalətli sosial yardım sistemi təmin
olunmalıdır. Azərbaycanda belə sistem artıq yaradılıb və inkişaf edərək daima təkmilləşir
[2; 3]. Deməli, iqtisadi davranışın istehlakçı tərəfini təmin etmək yollarından biri məhz
sosial yardımdır. Belə yardım formaları məcburi köçkünlər üçün müxtəlifdir. Burada sosial
meyarlar həyat səviyyəsi, yaş və digər amillərdir.
Sosial xidmət sahəsində həm də daima monitorinq keçirilməlidir ki, işin səmərəliliyi
düzgün qiymətləndirilsin. Qeyd edək ki, burada qeyri-hökumət, könüllü və ictimai
təşkilatların sosial siyasət sahəsindəki fəaliyyətlərinin birləşdirilməsi problemi xüsusi
diqqətə layiqdir [4].
Burada həm də elə bir sistem qurulmalıdır ki, nəticədə o təməl ehtiyacları ödəmək və
insanları qorumaq üçün kifayət qədər gəlir təmin etməli, seçim və manevr azadlığı verməli,
sosial cəhətdən əlverişsiz vəziyyətdə olanlara kömək etməli və maddi cəhətdən davamlı
olmalıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, bütün sosial problemləri yalnız sosial yardım
göstərməklə həll etmək mümkün deyil, cəmiyyət öz ehtiyacları və mənafeləri baxımından
çoxşaxəlidir [5]. Burada, artıq qeyd etdiyimiz kimi, işlə, ixtisasla təmin olunması xüsusilə
əhəmiyyətlidir.
Iqtisadi davranışda müəyyən bir identiklik varsa, bu özünü daha qabarıq şəklində
qaçqınların və məcburi köçkünlərin timsalında göstərir. Yerdəyişmə onların bütün həyatını
sarsıtdı, həyat tərzinə, həyat ukladına əsaslı şəkildə təsir etdi.
Nəticə. Bununla əlaqədar, ictimai elmlər qarşısında bir sıra məsələlər durur:
miqrasiya bir sosial hadisə olaraq, dövlət orqanların qaşısında həll olunmalı bir nömrəli
vəzifə hesab edilməlidir. Miqrant adını daşıyan əhali nümayəndələrinin sosial statusunun
öyrənilməsi, onun yüksəldilməsi üzərində praktiki iş aparılmalıdır. Cəmiyyətin sosial
strukturunda orta təbəqənin miqrantlar hesabına artırılması təmin edilməlidir. Bunun üçün
kompleks tədbirlər məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməlidir. Qaçqın və məcburi
köçkünlərin iqtisadi davranışı ilə bağlı sosial işin təkmilləşdiriləməsi üçün bir çox sosial
problemlər həll olunmalıdır ki, onları adətən demoqrafik, etnik, iqtisadi, sosial, sosialpsixoloji sahələrə bölürlər. Bu sahələrin hər biri daha mürəkkəb xarakter daşıyır.
Ədəbiyyat:
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Регулирование экономического поведения как
важной сферы социальной работы
Резюме
Группы беженцев и вынужденных переселенцев, возникшие в связи с
карабахским конфликтом в Азербайджане, сталкиваются со многими проблемами в
зависимости от особенностей формирования рынка труда. Среди проблем, прежде
всего, следует упомянуть проблему безработицы. Учитывая, что эта проблема
является важной частью социальной политики, государство в первую очередь
стремится решить проблемы рынка труда и связанные с этим проблемы занятости.
Все это, в свою очередь, влияет на основные направления социальной работы.
Ключевые слова: социальная работа в Азербайджане, потребительские
характеристики населения, социальная помощь, социальные проекты, развитие
регионов
Regulation of economic behavior as an important sphere of social work
Summary
Groups of refugees and internally displaced persons in Azerbaijan, formed in
connection with the Karabakh conflict, face many problems, depending on the specifics of
the formation of the labor market. Among the problems, first of all, the problem of
unemployment should be mentioned. Considering that this problem is an important part of
social policy, the state primarily tries to solve the problems of the labor market and related
employment.
Key words: social work in Azerbaijan, consumer characteristics of the population,
social assistance, social projects, regional development
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ:

В научно-теоретическом сборнике «Мир культуры» статьи
публикуются на азербайджанском, русском и английском языках.
Рукопись статьи должна быть набрана на компьютере по программе
MicrosoftWord на азербайджанском, русском и английском языках
шрифтом TimesNewRoman, размером 14, интервалом 1, 5 , форматом А4.
Объем. статьи должен быть не менее 6 страниц.
В начале статьи дается индекс УДК, фамилия, имя, отчество автора, место
работы (адрес учреждения), должность, ученое звание, ученая степень или
почетное звание, е-mail, затем дается название статьи, краткое резюме и
ключевые слова (6-10 слов) на том языке, на котором написана статья. В конце
нужно четко и ясно показать новизну, практическую значимость и
эффективность работы в соответствующей области науки.
В конце статьи после списка использованной литературы дается краткая
аннотация на двух других языках (указать автора и название статьи) («резюме» и
«summary») и ключевые слова («ключевые слова» и «key words») на этих языках.
Все резюме должны отражать содержание и подготовлено очень строго с
научной и грамматической точки зрения.
В статье список литературы дается не по алфавитному порядку, а по
порядку цитат, например, [1] или [1, s. 119]. Цитата из одной и той же
литературы дается предыдущим номером.
Цитаты из книг и журналов даются в следующем порядке:
1.
Фамилия и инициалы автора. Название книги. Том. Город:
издательство, год издания, количество страниц.
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Фамилия и инициалы автора. Название статьи // Название журнала, год
издания, номер издания, начальная и последняя страницы.
Последовательность оформления (структура) статьи:
• индекс УДК
• фамилия, имя, отчество автора
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Rules
In the scientific -theoretical edition “World of culture” are published in
Azerbaijani, Russian and English languages. Articles must be written on the computer in
Microsoft Word with Times New Roman type of 14size, 1, 5interval and on a white
paper of A4 format. Pages of the article must be not less than 6.
At the top of the article it must be noted UOT index of article, name and surname
of the author, his place of work and post address, scientific degree, honorary title, email, title of the article, its short summary, and key words (6-10) At the end of the
article it must be clearly written about scientific novelty of the article, importance of its
research, economical benefit etc.
At the end of the article it must be noted list of references, in two languages title
of the article, name of the author summary and key words.
Content of the summaries in two languages must be same and suit to the content
of the article. Summaries must be written grammatically and scientifically. List of
references must not be given in alphabetical order but in the order of their place in the
article, for example, [1] or [1, p. 119]. If any literature is used in the article repeatedly
it must be noted by the previous number.
Reference to books and journals must be given as below:
1.
Surname and initials of the author. Title of the book. Number of the volume.
City: edition, publication year, number of pages.
2.
Surname and initials of the author. Title of the article// Name of the journal,
publication year, issue number, the first and the last pages.
Structure of the article:`
•
UDC index of the article
•
Name and surname of the author
•
Place of work and post, scientific degree, honorary title (it must be noted name
of the institution where one is a candidate for a degree or a doctor for a degree. )
•
Address of work (or institution where one is a doctor for a degree)
•
E-mail of the author dokadmiu@gmail. com
•
A short summary and key words (6-10) of the article in the same language that
was the article written in
•
Title of the article in capital letters
•
Text of the article
•
List of references
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