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RUH ALƏMİNİN SƏYYAHI
(Vaqif İbrahimoğlu – 70)
Xülasə: “Ruh aləminin səyyahı” adlı məqalədə müəllif görkəmli teatr rejissoru
Vaqif İbrahimoğlunun 70 illik yubileyi ərəfəsində onun bənzərsiz yaradıcılığına tam yeni
bir optikadan nəzər salır. Beləliklə də, məqalə müəllifi bu böyük sənətkarı onun
tamaşalarını səhnədə görməyən gənc yaradıcı nəslə təqdim etməyə cəhd göstərir.
Açar sözlər:Yaradıcılıq ideyası, paradoks, altruizm, novator, Şərq və Qərb, teatr,
rejissor.

Çağdaş Azərbaycan teatrının görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğlu ilə ilgili
peşəkar düşüncəmdə yaranmış paradoksu incələməkdən öncə, hər ehtimala qarşı, kiçicik
girişvari açıqlama verməyə ehtiyac duyuram. “Girişvari” ona görə ki, əslində qarşıma
qoyduğum məsələ özü-özlüyündə elə böyükdür ki, ona giriş müvafiq olaraq çox yer
tutmalıdır.
Hörmətli oxucuları elmi terminlərlə “yüklənmiş” yazı ilə yormaq
istəmədiyimə görə qısa qeydlərlə kifayətlənməyi rəva bilirəm.
“Teatr-rejissura-rejim”. Qədim yunanlar o vaxtlara qədər mövcud olmayan sənət
növünü icad edəndə adını teatr qoydular. Bu hadisə eramızdan çox-çox əvvəl baş
verdiyinə görə yunanların teatrı da indikindən çox-çox fərqlənirdi. Belə ki, tamaşalar açıq
havada nümayiş olunurdu, özü də səhər başlayıb, axşam qurtarırdı. Odur ki, qədim
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tamaşaçılar təpələrin qoynunda quraşdırılmış oturacaqlarda rahat yer tutur, o vaxt “skena”
adlanan indiki səhnəyə baxa-baxa, acıyanda özü ilə gətirdiyi səbətdən ayın-oyunu çıxarıb
xımır-xımır yeyirdilər. Səhnədən isə Esxilin... Sofoklun... Evripidin “tragediya”ları
(faciələri), Aristofanın... Menandrın komosodaları (komediyaları) milləti maarifləndirir,
tərbiyələndirir, ağladıb-güldürürdü. Avropa teatrının tarixi belə başlandı. Əsrlər,
minilliklər keçməli idi ki, mədəniyyətin teatr adlı təsisatında səlahiyyətləri öz əlinə alıb,
öz iradəsini diktator üsulu ilə hamıya diktə edən bir peşə yaransın və teatrda öz rejimini
qursun. Bu peşənin adını çox axtarmadılar. Yuxarıda sadalanan keyfiyyət və
funksiyalarını nəzərə alaraq adını rejissor qoydular. Çünki bu söz müxtəlif Avropa
dillərində diktator, diktor, rejim sözəri ilə eyni kökdəndir. Və nəhayət iş elə gətirdi ki,
bizim eranın XX əsrini “kosmos və rejissor əsri” adlandırdılar.
“Qərb-Şərq”, yoxsa “Qərb ya Şərq”. Avropa teatrı öz inkişafında olsun, baxaq
görək bu mənada Şərqdə nə baş verirdi? O baş verirdi ki, mədəniyyət öz tərkibində olan
oyun-mərasim-ayin-törən ənənəsini təsisatlı qata yüksəltmədi, bütün sadalananları elə
evdə, meydanda saxladı, yəni, sadə desək, Şərq öz teatrını yaratmağa meyl göstərmədi.
Bir çox çağdaş tədqiqatlarda xüsusilə vurğulanır ki, İslam mədəniyyətində belə bir
təsisata ehtiyac yox idi. Çünki ənənəvi cəmiyyətin, demək olar ki, bütün yaşam və
fəaliyyət sahələri rituallaşdırılmış formalarla zəngin idi. Odur-budur, yeni bir tamaşaxana
yaratmağa ehtiyac yox idi. Həm də ona görə ki, şərqli baxmaqdan çox qulaq asmağa
üstünlük verir. Uzaq Şərqdə – Çində, Yaponiyada. İndoneziyada isə minillərcə
fəaliyyətdə bulunan özəl sənət və mədəniyyət ocaqları – Pekin operası, Noo, Kabuki rahat
olsun deyə, avropalılar tərəfindən “teatr” adlandırıldı, halbuki onların avropatipli teatr
təsisatı ilə heç bir qohumluğu yoxdur. Oxşar olan cəhət isə zahiridir: səhnə var, seyrçi
salonu var, amma səhnədən gözükdürülən və səsləndirilən mətləblər tamaşaçıları nə
maarifləndirirdi, nə tərbiyələndirirdi, nə də ki, ağladıb-güldürürdü. Bu təsisatların bircə
məqsədi vardı: insanların sehrli, məhrəm yaddaşlarında cəm olunan bilgiləri sehrli sənət
vasitəsilə andırmaq, yəni yada salıb üzə çıxarmaq.
XVIII-XIX əsrlərdə dünya xeyli “kiçildi”, sərhədlər şərtiləşdi, mədəniyyət xəritəsi
sürətlə dəyişməyə başladı. Bu dəyişmə Avropa mədəniyyətinin Şərqə yürüşü ilə
səciyyələndi. “Səlib yürüşləri”ndən fərqli bu dəfə Yaxın və Uzaq Şərq Avropa
mədəniyyətini könüllü və düşünüşlü olaraq qəbul etdi, öyrənməyə başladı və bəyəndiyi
örnəkləri öz mədəniyyətinin faktına və hadisəsinə çevirməyə səylər göstərdi. Uzağa
getməyək, götürək elə Azərbaycanı. Burada Şərqdə ilk olaraq avropatipli teatr yarandı, ilk
muğam operası yazıldı, Avropa rəngkarlıq üsulları mənimsənildi. Elə bu zaman yaradıcı
icma və düşünənlər iki düşərgəyə bölündü. Bir qismi “Qərb-Şərq sintezi”nin tərəfdarı
oldu, digərləri “Qərb ya Şərq” seçimini mədəniyyətin qarşısına qoydu.
Bu qeydimizi yekunlaşdıraraq deyək ki, sözügedən qütbləşmə biçimini dəyişsə də,
mahiyyətini bu günə qədər qoruyub saxlayıb.
“Duymaq və anlamaq”. Ta eramızdan əvvəl sürətlə inkişaf edən teatr sənəti
paralel olaraq öz elmini də inkişaf etdirməyi unutmadı. Uzun zaman gedişatında yaranıb
formalaşan teatr elmi bu gün sənətşünaslıq, teatrşünaslıq, teatr sosiologiyası, teatr
psixologiyası, teatr iqtisadiyyatı və ən əsası teatr pedaqogikasından ibarətdir. Teatr
elminin inkişafında belə bir qanunauyğunluq aşkarlanır: gələcəyin teatr nəzəriyyəçisi, bir
qayda olaraq, bu sahədə bədii yaradıcılıqla məşğul olmağa həvəsli gəlir. Az keçmədən isə
analitik başlanğıcın duyğulardan, bədii təxəyyüldən güclü olduğunu anlayanda o, teatr
nəzəriyyəsinə üz tutmağa məcbur olur. Bununla belə teatr bilicisini teatra gətirən sevgi
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duyğusu onu heç zaman tərk etmir. Bütün başqa humanitar elmlərdə olduğu kimi, teatr
elmi də hələ eramızdan əvvəl Aristotel tərəfindən tərtib edilmiş formal məntiqə söykəndi
və bu “dəmir məntiq” XX əsrə qədər öz işini gördü, hər şeyi izah etdi və tənzimlədi.
Yalnız XX əsrdə həm teatr məhsulu olan tamaşalar, həm onları yaradan sənətkarların
düşüncəsi təməlində p a r a - d o k s l a r duran qeyri-səlis məntiqlə dəyərləndirilməyə
başlandı. Əvvəl-əvvəl bu yanaşma güclü əks-təsirlə qarşılandı, halbuki, paradoks sözünün
mənası buna əsas verməməli idi, çünki anlamı budur: i l k b a x ı ş d a n q ə r i b ə v
ə u y ğ u n s u z g ö r ü n ə n f i k i r , m ü la h i z ə , h a l – h a d i s ə . “İlk
baxışdan” ifadəsinə diqqət yetirək, ikinci... dördüncü... yeddinci... onuncu baxışlarda
açıla biləcək dəyərli və tutarlı mətləblərin mövcudluğuna bəri başdan
inanaq.
İndi də hörmətli oxucuya bu kiçicik “Girişvari” hissənin nədənini açıqlayım.
Məsələ ondadır ki, yaradıcılığını əməllicə izlədiyim və dərindən bələd olduğum, ruh
aləminin səyyahı saydığım rejissor Vaqif İbrahimoğlunun “portret”ini yaratmaqdan ötrü
paradoksdan daha əlverişli baxım bucağını tapmadım. Bu il V.İbrahimoğlunun yetmiş
yaşını-özü də təəssüflər olsun ki, onsuz qutlamağa hazırlaşdığımız bu nadir sənətkarın əsl
“sima”sını yalnız və yalnız tamaşalarında görmək mümkün idi. Di gəl ki, onun tamaşaları
da “dəmir məntiq”lə izah olunmurdu. Onlar da paradokslardan yoğrulduğu üçün
tamaşaçıdan da məhz bu cür qavrayışı tələb edirdi. İşdir-şayət, hörmətli oxucu
V.İbrahimoğlunun sağlığında “Yuğ” teatrının tamaşaçısı olubsa, verməyə çalışacağım
əlimdən gələn açıqlamalar bəlkə ona yardımçı ola bilər.
Beləliklə:
Rejissor Vaqif İbrahimoğlu paradoksunu açıqlama cəhdi: bəri başdan xəbərdarlıq
etməliyəm ki, aşağıda quraşdıracağım paradokslar sözün tam mənasında bitgin deyil.
Çünki istənilən nəzəri qurğu yalnız “dəqiq qanun və qanunauyğunluqlara cavab verən”
mücərrəd və ya şərti faktlar əsasında tərtib olunanda, özü də məntiqi kateqoriyalar
biçimində çıxış edən bu faktların davamlılığı, natamamlığı və alternativliyi nəzərə
alınmayanda tutarlı sayılır. V.İbrahimoğlu isə sağlığında canlı bir adam kimi çox dinamik
yaradıcılıq prosesində idi, odur ki, onun sabahkı hər hansı bir yaradıcı əməli bu gün
dediyim qurğuları alt-üst eləyə bilirdi. Hörmətli oxuculardan bütün mülahizələrimi m ü
v ə q q ə t i q ə n a ə t l ə r kimi qəbul etmələrini xahiş edirəm.
I paradoks. “Sevgi-nifrət”.
Ən qəribə qənaətimdən başlayım: ömrünü teatra, rejissuraya sərf edən
V.İbrahimoğlu teatra nifrət edirdi. Bu qənaətə gələndə özüm də çaşdım, amma faktlar çox
tərs şeydir: bir rejissor kimi Vaqif İbrahimoğlu səhnəni sevmirdi. Əlinə imkan düşən kimi
“tamaşa”dan ötrü ən namünasib yer seçməyə meyl göstərir, əsrlərlə formalaşmış aktyortamaşaçı münasibətlərini var gücü ilə pozmağa çalışır, dramaturji əsərdən (pyesdən) daha
çox qeyri-adi mətnlərə üstünlük verirdi. Bu və bu kimi faktlar onun “Aristotel modelli
teatr”a olan dərin, düşünüşlü və uzun illərin təcrübəsi ilə təsdiqlənmiş nifrətindən xəbər
verirdi. Bir gün, daha dəqiq desəm 60 yaşının astanasında o, bolqar sənətşünası
O.Stefanovun internetdən tapdığı “Aristotelin teatrofobiyası və katarsis problemi” adlı
məqaləsini təntənəli surətdə qabağıma qoydu. Sözügedən yazını oxuyandan sonra Vaqif
İbrahimoğlunun teatra olan nifrətini tam anladım: Aristotel modeli onun mənəvi, ruhi
azadlığını məhdudlaşdırırdı.
Eyni zamanda Vaqif İbrahimoğlu bütün varlığı ilə yalnız və yalnız teatra bağlı idi
və teatra bu yaşındakı sevgisi gənc yaşlarındakından heç nə ilə fərqlənmirdi. Elə onun
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gündəlik davranışı, söhbətləri, zarafatları, sevinci və kədəri də teatra olan sevgi ilə
möhürlənmişdi. V.İbrahimoğlu Avropa teatrına nifrət etdiyi qədər də onu sidq-ürəkdən
sevirdi. Odur ki, sevgi-nifrətdən qaynaqlanan, hər an sayrışan, hansısa bir tərəfə
əyilməyən bu paradoksal duyğudan bu gün də “Vaqif İbrahimoğlu teatrı” duyulur,
görünür, düşündürür. Bəlkə də məhz bunun təzahürü olaraq o, cəmi-cümlətanı 60 yerlik
“Yuğ” teatrında bəzən “bu cahana sığmayan”, eyni zamanda Şərq miniatürlərində təsvir
olunan dünyalardan da kiçik olan dünyalar yaradırdı. Amma hər iki halda o, tamaşaçını
məhrəm yaddaşı ilə baş-başa qoyur, hər adama özünün sevgi-nifrəti ilə təmasda olub
içindəkiləri xatırlamaq imkanını verirdi. Burada cürət (!) edib belə bir qənaətimi də
söyləmək istərdim. Bir insan və rejissor kimi Vaqif İbrahimoğluya çoxlarının münasibəti
sevgi-nifrətlə müəyyənləşdirilirdi. Buna misal olaraq tanışlarımızdan birinin Vaqif
İbrahimoğlunun tamaşasından sonra səsləndirdiyi bir “aforizm”. O, tam səmimi olaraq
bunu demişdi:
– Əgər mən bilməsəydim ki, bu tamaşanı Vaqif İbrahimoğlu hazırayıb, onu
(tamaşanı!) sevərdim. Bu “aforizm”i açıqlayan deyiləm, çünki əks təqdirdə freydizmin
dolanbaclarında azıb-qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzə gələsiyəm...
II paradoks. “East or West home is best!”.
İngilis dilini bilənlər bu sərlövhənin mənasını yəqin ki, elə o dəqiqə anlamış
oldular. Bilməyənlərə mən yardımçı olub sətri tərcümə edim. İngilislər deyir: Şərq və ya
Qərb olsun, öz evimiz daha yaxşıdır. Belə görünür ki, qərbli saydığımız ingilislər də
özlərini nə qərbli, nə də ki, şərqli bilir, “öz evləri” olan adanı hər ikisindən uca tuturlar.
Bəlkə də məhz elə buna görə onlar dünyanı fəth edən mədəniyyət, incəsənət, ələlxüsus
teatr yaratmağa müyəssər olublar. Buradaca bircə Şekspiri xatırlamaq kifayətdir.
Vaqif İbrahimoğlu bu mənada da paradoksal bir örnək sayıla bilər: o, nə şərqli idi,
nə qərbli, bununla belə qərbli üçün o, şərqli, şərqli üçün isə o, qərbli idi, “öz evi”nin
sakini ilə o, “yerli”, özü-özü ilə tək qalanda isə mənə elə gəlir ki, o, kosmopolit idi.
Sadəcə nostalgiya sindromuna düçar olduğuna görə “öz adası”nı tərk edə bilmirdi. Bu
paradoksal durum onun tamaşalarında özünü bariz şəkildə göstərirdi: deyək ki, Füzulini
o, qərb açarları ilə “açır”, Kafkanı isə xalis şərqli kimi təqdim edirdi. Müşahidələrimə
görə bu paradoks “Yuğ”un yabançı tamaşaçılarını çaşdırmır, onlar “üçüncü dünya
ölkələri”ndən ötrü tərtib etdikləri müxtəlif ölçülü “standart”lardan həməncə imtina edərək
məzmunlu dialoqa girirdilər. Bizimkilər isə Vaqif İbrahimoğlunu hansısa bir “qrafa”ya
yerləşdirməkdə çətinlik çəkirdi. Məhz bu səbəbdən “bizimkilər”in V.İbrahimoğlu
haqqında rəyləri bəzən, yumşaq desək, paradoksal xarakter daşıyırdı, sərt desək isə...
amma deməyək, politkorrektliyi qoruyaq. Yenə də, şəxsi müşahidələrimə görə bu
münasibət dostumun əsla vecinə deyildi...
III paradoks. “Konservativ novator”.
İş elə gətirib ki, bir “araşdırma obyekti” kimi Vaqif İbrahimoğlunu mən müxtəlif
vəziyyətlərdə – məişətdə, səyahətdə, yaradıcılıqda, xeyirdə-şərdə, xəstəxanada, bir sözlə,
həyatın demək olar ki, hər üzündə müşahidə eləmişəm. Çoxillik müşahidələrimin qənaəti
budur: şəxsi həyatında Vaqif İbrahimoğlu aşırı dərəcədə konservator, mühafizəkar idi. Bu
ifadələri mənfi məna çalarlarından təmizləyib yeniliyi sevməyən, həyatını, məişətini,
vərdişlərini, tərcizlərini qoruyan, onları çox böyük çətinliklə dəyişən bir insanı təsəvvür
etməliyik. Eyni zamanda, bir sənətkar və düşünər kimi Vaqif İbrahimoğlunu tam əsasla
aşırı novator adlandırmaq olar. Hər hansı yeniliyə qarşısıalınmaz meyli bəzən onun
ziyanına da olurdu: o, bir tamaşada əldə etdiyi müsbət “tapıntıları” növbəti tamaşada
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istifadə etmir, təkrarlamırdı. Sənətdə və elmdə onu daha çox “xam torpaqlar” özünə cəlb
edirdi. O, bu “torpaq”larda bəzən büdrəyir, bəzən azıb qalır, bəzən “külçə qızıl” tapır,
bəzən arzuladığını gerçəklik kimi qələmə verirdi. Amma hər zaman gözü irəlidə sayrışan
“xam torpaqlar”daydı. Bəlkə buna görə çox sevdiyi Lao Tszinin bu ifadəsini tez-tez
təkrarlayırdı. Bax bunu: “hər nəhayətsizlikdən sonra yeni nəhayətsizlik görünməkdədir”.
Onu da qeyd eləyək ki, bu adamın, belə demək mümkünsə, konservativ novatorluğu
sağlığında onu bir çox sosial imtiyazlardan məhrum etdi. Amma bu da dostumun əsla
vecinə deyildi...
IV paradoks. “Anlamaq-duymaq”.
Vaqif İbrahimoğlunun çox sevdiyi bir pritçadan başlamaq istəyirəm.
...Rəvayətdir, deyirlər günlərin bir günündə dövrünün böyük alimi İbn Sina ilə
zəmanənin mənəviyyat təcəllisi olan böyük sufi Əl Ərəbi görüşüb söhbətləşmək qərarına
gəlirlər. İbn Sinanın həmkarları onu bu addımdan yayındırmaq istədikləri üçün deyirlər
ki, bəs sənin kimi alim, həkim bu bisavad mövhumat adamı ilə nədən danışacaq? Əl
Ərəbinin əshabələri isə eyni niyyəti bu sözlərlə bildirirlər: “Sən Allah adamı, bu kafərlə
nə haqda danışa bilərsən?!” Yaxınlarının etirazlarına baxmayaraq iki düha görüşür və
xeyli söhbət edirlər. Ayrılandan sonra İbn Sina həmkarlarına deyir: “O (yəni Əl Ərəbi),
mənim bütün bildiklərimi duyur.” Əl-Ərəbi isə əshabələrinə söyləyir: (“O (yəni İbn Sina),
mənim bütün duyduqlarımı bilir”. Bu rəvayətdən, ən azı, üç nəticə-ibrət çıxartmaq olar:
birincisi – Şərqdə zatən böyük insanlar hər zaman şəxsi ünsiyyəti vacib biliblər; ikincisi –
Şərqdə “söhbət etmək”, fikir mübadiləsinə, ağıllı sözə qiymət vermək həmişə ənənəvi hal
olub; və nəhayət üçüncüsü – Şərqdə rasional (bilgi) və irrasional (duyğu) idrakın eyni
hüquqlu üsulları kimi dəyərləndirilirdi. Şərq mədəniyyət və elmində başqa bir ənənə də
mövcud idi: bir çox sayılan simalar hər iki başlanğıcı birləşdirərək eyni zamanda elmi və
bədii-yaradıcı fəaliyyətdə bulunmağa müyəssər olurdular. Ömər Xəyyamın, Əl Qazalinin,
Əl Fərəbinin, Füzulinin adlarını çəkmək kifayətdir ki, belə bir düstur tərtib edək: Şərqdə
alimlər həm də şair idi, şairlər isə həm də alim idi.
Vaqif İbrahimoğlu paradoksunun bir tərəfi də ondan ibarətdir ki, o, öz duyğutəsəvvürlərini, fəhmə, intuisiyaya söykənən bədii-yaradıcı təxəyyülün ən mücərrəd
mətləbini son dərəcə dəqiq, elmi dilin kateqoriyaları ilə, “mini dissertasiya” formasında
açıqlamağa qadir idi. Və əksinə, ondan ötrü hər bir dəqiq kateqoriya, eyni zamanda çox
canlı, parlaq, bəzən şıltaq, amma hər zaman təsirli g ö r k l ə r d ə (obrazlarda) mövcud
idi. O, həmşəhərlimiz olmuş Nobel mükafatçısı dahi akademik Landaunun bir deyimini
tez-tez təkrarlayırdı. Bax, bunu: “Mən edə bilmədiklərimizi anlamaq istəyirəm”. Vaqif
İbrahimoğlu isə əlavə edirdi: “... və anlaya bilmədiklərimizi təsəvvür etməyə
həvəsliyəm”. Çoxlarımızdan ötrü V.İbrahimoğlunun bu keyfiyyəti ünsiyyətdən ötrü bəzən
əngəl olurdu, çünki hərdən başa düşmək olmurdu ki, o, nə vaxt ciddi danışır, nə vaxt
zarafat edir, nə vaxt mövcud olan elmi konsepsiyanı necə var izah edir, nə vaxt improvizə
edir. Hətta professoru olduğu Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetinin Elmi Şurasında məruzələrlə çıxış edəndə də... Əngəl əngəlliyində qalsın,
amma onunla ünsiyyət hamımızdan ötrü zövqlü olmaqla yanaşı, həm də çox səmərəliydi.
V.İbrahimoğlunun “seanslar”ından sonra adama enerji gəlir, yaşamaq-yaratmaq həvəsi
birə-on artırdı. Bir müşahidəmi də deməsəm, riyakarlıq etmiş olaram: güman edirəm ki,
bu sayaq ünsiyyət onun özündən ötrü də səmərəli idi, əks təqdirdə, özünü bu qədər
“xərcləməzdi”.
V paradoks. “Eqoizm-altruizm”.
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Öncə yuxarıda istifadə etdiyim yabançı terminlərin mənaca açıqlamasını verim.
Birincisi, məncə hamıya aydındır: “eqo”nu – “mən”i (özünü) hər kəsdən və hər şeydən
üstün tutan adamlara münasibət, bir qayda olaraq, mənfi olur. Çünki eqoizm azarına
tutulan adam, özü də sənətkar olsun, istər-istəməz daha xoşagəlməz bir xəstəliyə düçar
olur. O xəstəliyin adı “narsisizm”dir. Təzahürləri də xoşagəlməzdir: adam-sənətkar nərgiz
gülü kimi öz əksinə vurğun olaraq hər an, hər zaman yalnız özündən zövq alır, öz “şah
əsərləri” ilə öyünür, həmkarlarından zindeyi-zəhləsi gedir; ən görkəmli “narsis”in
şagirdləri və davamçıları əksər hallarda olmur, çünki o, ən yaxın əməkdaşlarını da
qısqanır.” V.İbrahimoğlu bu mənada məncə, xalis altruist idi, hərçənd ki, o, özü-özünü
eqosentrik adlandıraraq mövcud olan vəziyyəti yumşaltmağa səy göstərirdi.
“Eqoizm”in antonimi olan “altruizm”, əksinə, özünü başqalarına həsr etmək,
başqalarının qayğı və problemlərini öz problemi kimi qavrayaraq bu qavrayışa muvafiq
əməldə bulunmağı bildirir. Altruizm, eyni dərəcədə həm ayrıca götürülmüş bir fərdə, həm
də bütövlükdə cəmiyyətə şamil edilə bilir. Altruizmin təbiəti və xassəsi bizim atalar
sözlərində çox gözəl açıqlanıb. Bax belə: “Varını verən utanmaz!” və “Varını verən vəz
oxumaz!” Bu iki kəlam Vaqif İbrahimoğlunun paradoksal şəkildə malik olduğu altruizmi
son dərəcə dəqiq təyin edir. Sözsüz ki, bu iki bir-birinə təbiətcə zidd olan keyfiyyətlərin
daşıyıcısı ilə ünsiyyətdə olmaq o qədər də asan məsələ deyildi. Amma ondan öyrənməyi,
dərin bilgilərindən və geniş təcrübəsindən faydalanmağı bacaranlar səbirli olanda çox şey
qazanırdılar.
VI paradoks. “Diktator-demokrat”.
Bəlli olduğu kimi, “rejissor” sözü “diktor”, “diktator”, “rejim” sözləri ilə eyni
kökdəndir. Bu peşənin başlıca funksiyası müxtəlif yaradıcı peşə sahiblərini (aktyorları,
rəssamı, bəstəkarı, texniki işçiləri və s.) bir məqsədə doğru yönəltmək, yaratdığı yaradıcı
rejimin çərçivəsində hamıya öz istədiklərini diktə etmək, bədii nəticəyə gəlməkdən
ibarətdir. Bu mənada Vaqif İbrahimoğlu əsl rejissor-diktator idi. Bu keyfiyyət peşə
baxımından son dərəcə səmərəli və məqsədəuyğun olduğu halda, fərdlərarası
münasibətlər üçün təbii olaraq problemlər yaradır. Çünki heç kim öz üzərində diktatı
qəbul etmək istəmir. Amma məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan mədəniyyətində və
teatr sənətində bənzərsiz dünyası, əqidəsi, ruhu və fərdi bədii üslubu ilə fərqlənən Vaqif
İbrahimoğlu adlı fenomen və bu fenomenin təsisatlı təzahürü – YUĞ teatrı mövcuddur.
Vaqif İbrahimoğlu eyni zamanda təbiətinə görə əsl demokratik düşüncənin və
davranışın təcəssümü sayılırdı. Rejissura ilə məşğul olmadığı məqamlarda (qeyd edim ki,
bu məqamlar o qədər də tez-tez müşahidə edilmirdi) o, haradasa utopik sosializmə,
romantik plüralizmə yaxın olan bir əqidənin adamına çevrilirdi. Bu əqidənin tərkibində
İslam dəyərlərinin modifikassiyaları, hədislərin hikmətləri, zen-dao kanonları və bir sıra
başqa konseptual qurğuların fraqmentləri sezilirdi. Fəqət dünyagörüşünün başında duran
YARADICILIQ İDEYASI onun dünyasının – onun TEATRININ istənilən təlimlərin
çərçivələrindən çox-çox geniş bir aləmdə mövcudiyyatını təmin edirdi. İndi durub bu iki
keyfiyyəti-diktatorluğu və demokratizmi differensasiya edərək hansının daha güclü, daha
dərin olmasını müəyyənləşdirməyə cəhd göstərsək, əməliyyatımız səmərəsiz olacaq.
Çünki sözugedən hər iki hal bu adamın təbiətində, içinin içində varlığı ilə elə
yoğrulmuşdu ki, onları ayırmaq mümkün olmurdu. Adama Vaqif İbrahimoğlunu necə var
– adekvat qəbul etmək qalırdı. Bunu da qeyd edim ki, onu bu cür qavramayanlarla, bir
qayda olaraq, heç bir işi yox idi.
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XVIII əsrin məşhur maarifçisi və dramaturqu Deni Didro öz zamanında o dövrün
ictimai düşüncəsini məşğul edən, mənəvi və intellektual problemləri öz içində parlaq və
təzadlı şəkildə əks etdirən peşə sahiblərinin ilk baxışdan qəribə, sonrakı baxışlardan isə
çox mətləbləri aydın gözükdürən “Aktyor haqqında paradoks” traktatını yazıb.
XXI əsrin əvvəllərində rejissor haqqında paradoksumu hörmətli oxucuların
diqqətinə çatdırmaqla bu gün onları ictimai düşüncəmizdə önəmli sayılan bir para
mətləblərə yönəltmək iddiasındayam. Bu iddiamın nə dərəcədə tutarlı və maraqlı ifadə
olunmasını deyə bilmərəm. Məndən ötrü isə vacib olan milli teatr prosesinin sayılan
personalarını, şəxsiyyətlərini qeydə alıb onların özəlliklərini, əhəmiyyətlərini, milli teatr
prosesindən ötrü dəyərlərini öncə özümdən ötrü anlamaq, daha sonra ictimai düşüncəmizə
ötürməkdir. Müşahidə-mulahizələrimdə, söylədiyim fikirlərdə təzadların aşkarlanmasını
və mənimlə mübahisənin yaranmasını istisna etmirəm. Hətta bunu arzulayıram da. Çünki
tədqiqat obyektimin özü mürəkkəbdir, təzadlıdır, gözlənilməz təzahürlərlə zəngindir.
Və buna görə də Ruh aləminin səyyahı saydığımız Vaqif İbrahimoğlu şəxsiyyəti və
yaradıcılığı həmişə aktualdır!..
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творчество мастера через новую оптику. В статье делается попытка передать
содержание спектаклей В.Ибраимоглы молодому творческому
поколению,
которым неудалось увидеть их воочию.
Ключевые слова: творческие идеи, парадокс, альтруизм, новатор, Восток и
Запад, театр, режиссер.
Maryam Alizadeh
The traveler in the spiritual world
Summary
This article is dedicated to the works of prominent theater Director Vagif
Ibrahimoglu on the eve of his 70th anniversary. The author analyzes the work of the
master through new optics. The article attempts to convey the content of performances V.
Ibrahimoglu young creative generation who failed to see them first hand.
Keywords: creative ideas, paradox, altruism, innovator, East and West, theater,
Director.
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Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin
(ADMİU) təcrübəsi əsasında rəssamlıq üzrə ali təhsilin kitabxana-informasiya təminatını
vəziyyəti təhlil olunur. Burada ilk dəfə olaraq ADMİU-nun bu sahədəki fəaliyyəti elmi
tədqiqata cəlb olunur. Onun ölkəmizdə təsviri incəsənət üzrə ali təhsilin kitabxanainformasiya təminatı sahəsində tutduğu rol araşdırılır və əhəmiyyəti araşdırılır.
Açar sözlər: təsviri incəsənət, təhsil, mütaliə, kitab, elektron resurs, internet,
ədəbiyyat/
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində (ADMİU) müəllim və tələbələrin elmi mütaliə prosesini təşkil etmək məqsədilə burada hələ 1925-ci ildən
yaradılmış kitabxana fəaliyyətə başlamışdır. Zəngin kitab fonduna malik kitabxananın
formalaşması və kitabxana-biblioqrafiya xidmətinin səviyyəsinin yüksəlməsi ADMİUnun fəaliyyətinin bütün dövründə və hazırda da onun əldə etdiyi ən mühüm elmi mədəni
nailiyyətlərdən biridir.
Universitetin Kitabxana-İnformasiya Mərkəzində (bundan sonra - Mərkəz)
müxtəlif sahələr üzrə sənəd fondları, o cümlədən rəssamlığa dair çoxşaxəli ədəbiyyat
fondu formalaşmışdır. Mərkəzin rəssamlığa dair nəşrlər fondunun sənəd-informasiya
tərkibinin zənginləşməsi universitetin həyatında həmişə aktual və vacib məsələlərdən
birini təşkil edib.
Burada komplektləşdirilmiş elmi, elmi-kütləvi və tədris ədəbiyyatı rəssamlıq
sahəsi ilə bağlı sənəd-informasiya tələbatı formalaşan istifadəçilərin (professor-müəllim
heyəti, tələbə, magistrant, doktorant və dissertantların) mühüm mütaliə mənbəyinə,
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zəngin bilik xəzinəsinə çevrilmişdir. Bu xəzinə oxucuların mənəvi zənginliyinə, elmi
keyfiyyətlərinin təkmilləşməsinə, ictimai-siyasi görüşlərinin yüksəlməsinə, ən əsası da
milli və xarici təsviri incəsənətin dərk edilməsinə mühüm təsir göstərir.
Aparılan ümumiləşdirmələr göstərir ki, mərkəzin rəssamlığa dair ədəbiyyat
fondu təsviri incəsənətin tədrisində və sənətşünaslığın kitabxana-informasiya təminatında
vacib rola malikdir və bu sahədə xeyli nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bu uğurları və
qazanılan təcrübələri işıqlandırmaq, təhlil etmək və gələcək inkişaf perspektivlərini
göstərmək ehtiyacı duyulur. Çünki mərkəz, oxuculara sahə üzrə geniş kitabxanainformasiya xidməti göstərməklə onların mütaliəsinə və tədris prosesindəki fəaliyyətinə
əhəmiyyətli təsir göstərir.
Bu istiqamətdə oxucuların sorğu təlabatını nəzərə alaraq fondun tərkibcə və
quruluşca optimallaşdırılmasını həyata keçirir, rəssamlığa dair nəşrləri, tədris,
peşəyönümlü ədəbiyyatı geniş şəkildə komplektləşdirir. Burada rəssamlığa dair müxtəlif
mənbələrdən alınacaq kitabların xüsusi çəkisi, planı, sənəd-informasiya mənbələri düzgün
və dəqiq müəyyənləşdirilir. Müntəzəm olaraq fondun sənəd-informasiya dolğunluğu,
daşıdığı vəzifələr və oxucu kontingenti geniş təhlil olunur. Mütəmadi şəkildə həm
oxucuların, həm də fondun tərkib hissələri ardıcıl şəkildə öyrənilir. Sənəd-informasiya
təminatı prosesində az oxunan kitabların və digər nəşrlərin səbəbləri meydana çıxarılır,
öyrənilir, xarakterizə edilir və gələcəkdə fondun tərkibcə komplektləşdirilməsinin ümumi
perspektivi müəyyənləşdirilir.
Şübhəsiz ki, bütünlükdə fondda olan sənəd-informasiya təminatının
optimallığını qısa bir müddətdə dəqiqləşdirmək olmur. Buna görə də, rəssamlıq üzrə
sənəd-informasiya fondunun nəşrlərlə komplektləşdirilməsində seçmə prinsipi geniş
nəzərə alınır və tərtib edilən ədəbiyyat sifarişlərində əks etdirilir. Burada yaradılan
mövzu-tipoloji planın tərtibi sənəd-informasiya fondunun tərkibcə formalaşma
prinsiplərinin mühüm tərkib hissələrindən birini təşkil edir.
Tipoloji tərkibinə görə (kitablar, jurnallar, dissertasiyalar, avtoreferatlar,
kataloqlar, CD-lər və s.) fondun tənzimləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir (5). Belə
ki, fonda daxil olan sənədlərin nəşr tipləri müxtəlif məqsədlərlə, sorğularla istifadə edilir
və informasiya bolluğuna isnad edir (1, s.59).
Mərkəzin kitabxana-biblioqrafiya və informasiya fəaliyyəti üzrə iş planına
əsasən “Sahəvi sənəd-informasiya fondlarının ADMİU-nun fakültələrində təşkil edilən
tədris proqramlarına və elmi-tədqiqatların istiqamətlərinə uyğun çap və elektron
nəşrlərlə komplektləşdirilməsi” işinə müvafiq olaraq sənəd-informasiya resursları
fondunun rəssamlığa dair nəşrlərlə müntəzəm və planlı şəkildə zənginləşdirilməsi,
oxucuların informasiya tələbatına uyğun formalaşdırılması və inkişafı məqsədilə
ADMİU-nun “Rəssamlıq” fakültəsində təşkil olunan fənn proqramlarına əsasən tədris
olunan mövzular təhlil olunur və bu istiqamətdə komplektləşdirilmənin profili müəyyənləşdirilir. Nəticədə fondun rəssamlıq üzrə sənəd-informasiya resursları ilə əhatəli olaraq
komplektləşdirilməsi təmin edilir.
Belə ki, fondun rəssamlığa dair nəşrlərlə cari komplektləşdirilməsi Heydər
Əliyev Fondu, ADMİU-nun nəşriyyatı, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyinin Kitabxana Kollektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA)
İşlər İdarəsi, Azərbaycan Milli Kitabxanası, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu,
AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası, ayrı-ayrı alim və mütəxəssislər, müəlliflər, kitab
mağazaları və digər mənbələr hesabına həyata keçirilir (4, s.172).
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Sənəd-informasiya resursları fondunun ümumi həcmi 45664 nüsxə nəşrdən
ibarətdir ki, bunlardan da təkcə Azərbaycan dilində 288 adda 864 nüsxə nəşr rəssamlığa
dair ədəbiyyatdır.
Kitabxanalarda incəsənət, memarlıq və idman mövzuları ilə əlaqədar fondda
saxlanılan ədəbiyyatın sistemləşdirilməsi məqsədilə UOT cədvəllərində ayrıca şöbə təşkil
edilmişdir (3, s.15). ADMİU-nun Kitabxana-informasiya Mərkəzində də sənədlərin elmi
sistemləşdirilməsi məhz UOT cədvəlləri əsasında həyata keçirilir.
UOT-da 7-ci şöbə “İncəsənət. Dekorativ - tətbiqi incəsənət. Fotoqrafiya.
Musiqi. Oyunlar. İdman” adlanır. Şöbə daxilində incəsənətin, tikintinin müxtəlif sahələri,
dekorativ tətbiqi incəsənət, rəssamlıq, çertyoj, bədii rəngkarlıq, dizayn, fotoqrafiya,
musiqi, oyunlar və idmana dair ədəbiyyat təsnifləşdirilir.
7-ci şöbənin ümumi quruluşuna nəzər salaq:
71 - Ölkəmiqyaslı planlaşdırma. Rayon planlaşdırılması. Şəhərsalma. Landşaft
və bağ - park tikintisi.
72 - Memarlıq
73 - Plastiki incəsənət
74 - Rəsm və rəsmxətt. Dekorativ - tətbiqi incəsənət. Dizayn.
75 - Rəssamlıq
76 - Qrafiki incəsənət. Qrafika. Qravyura.
77 - Fotoqrafiya. Kinomotoqrafiya və bunabənzər proseslər.
78 - Musiqi
79 - Fiziki incəsənət. Kütləvi əyləncə. Oyunlar. İdman.
Əsas şöbələrlə yanaşı burada yüzlərlə yarımşöbə, bölmə və yarımbölmə
verilmişdir. UOT-un bu şöbəsində ilk yeri incəsənətin müxtəlif problemlərinə dair
ədəbiyyatın kataloqlaşdırılmasını nəzərdə tutan 7.0 indeksi ilə başlayan kodlaşma tutur.
Belə ki, burada incəsənətin müxtəlif məsələlərinə dair ədəbiyyatın sistemləşdirilməsi
nəzərdə tutulur.
UOT-un son 2001-ci il nəşrində əsas şöbələrdən birini də “74 - Rəsm və
rəsmxətt. Dekorativ-tətbiqi incəsənət. Dizayn” adlı şöbə təşkil edir. Müasir cəmiyyətimizdə mədəniyyətin və incəsənətin mühüm tərkib hissəsini təşkil edən dekorativ-tətbiqi incəsənət həmçinin tekstil sənayesinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Eyni zamanda müxtəlif
məzmunlu və məqsədli rəsm və əl işlərinin, rəsmxətt və çertyojlarla bağlı ədəbiyyatın
kataloqlaşdırılması da şöbənin indeksləri altında verilir. Rəsmlə bağlı müxtəlif
problemləri özündə əks etdirən bu şöbənin quruluşuna nəzər salaq:
74 - Rəsm və rəsmxətt. Dekorativ-tətbiqi incəsənət. Dizayn.
741/ 744 - Rəsm və rəsmxətt.
741 - Rəsm. Ümumi məsələlər.
742 - Rəsm və çertyojun perspektivləri.
743 - Anatomik rəsm.
744 - Rəsmxətt. Geometrik, texniki rəsm.
745/749 - Dekorativ-tətbiqi incəsənət. Təsviri incəsənət məhsulları. Dizayn.
745 - Təsviri incəsənət məhsulları. Təsviri yaradıcılıq.
746 - Əlişləri.
747 - İnteryer.
748 - Xrustal.
74.01/.09 - İncəsənətin nəzəriyyəsi, estetikası və texnikası.
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741.02 - Rəsmin texnikası.
741.5 - Karikatura.Satirik və yumoristik şəkillər.
744.3 - Çertyoj stolları və lövhələri. Çertyojluğa aid olanlar.
744.4
Çertyojların
hazırlanması.
Çertyojluq
işləri.Rəsmxəttin
qaydaları.Rəsmxəttə dair göstərişlər.
745.04 - Dekorativ-tətbiqi incəsənətdə mövzu və obrazlar.
746.02 - Əlişlərinin texnikası.
746.1 - Tikiş işləri.
7-ci şöbənin növbəti əsas yarımşöbələrindən birini də “75 - Rəssamlıq” şöbəsi
təşkil edir.Mədəniyyətin və incəsənətin ən aparıcı sahəsi olan rəssamlıq UOT-da xüsusi
nəzərə alınan məsələlərdən biridir.Çünki rəssamlıq incəsənətin ən dəyərli və qiymətli
sahələrindən biri kimi dünya sivilizasiyasının aparıcı yaradıcılıq istiqamətdir.Rəssamlıqla
dünyanın hər ölkəsində və hər tərəfində məşğul olunduğundan bu sahənin müxtəlif problemlərini əks etdirən ədəbiyyatın kataloqlaşdırılmasına da xüsusi əhəmiyyət
verilmişdir.Bu əhəmiyyətli nəzərə alaraq UOT-da rəssamlıq adlı ayrıca şöbə verilmişdir.
Həmin şöbənin quruluşu belədir:
5 - Rəssamlıq.
75.01 - Rəssamlığın nəzəriyyəsi və fəlsəfəsi.
75.011.2 - Rəssamlıqda milliyyətçilik. Rəssamlığın sosial mahiyyəti.
75.017.4 - Rəng. Kolarit. Rənglərin harmoniyası.
75.02 - Rəssamlığın texnikası.
75.03 - Rəssamlığın tarixi.
75.04 - Bədii təsvirin obyektləri. Rəssamlığın janrları.
75.05 - Rəssamlığın tətbiqi.
Şöbənin quruluşuna ümumi nəzər yetirdikdə aydın olur ki, burada rəssamlığın
ayrı-ayrı problemlərinə dair indekslər verilmişdir.Həmin indekslər bu sahə ilə bağlı olan
ədəbiyyatın kataloqlaşdırılması işini xeyli asanlaşdırır.
UOT-un 76-cı şöbəsi “Qrafiki incəsənət.Qrafika.Qravyüra” adlanır.Bu indeks
altında qrafika ilə bağlı olan bütün məsələlər öz əksini tapmışdır. Şöbənin quruluşu
aşağıdakı kimidir:
76 - Qrafiki incəsənət. Qrafika.Qravyura.
76.01 - Qrafiki incəsənətin nəzəriyyəsi və estetikası.
76.02 - Qrafiki incəsənətin texnikası.
76.03/.09 - Qrafikanın tarixi, istiqaməti, janrları.
UOT-un 7-ci şöbəsi təsnifat daxilində digər şöbələrlə çox sıx qarşılıqlı
münasibətdədir.İnsan fəaliyyətinin mühüm sahələrini özündə əks etdirən şöbənin digər
sahələrlə qarşılıqlı əlaqəsi başadüşüləndir və təsnifat cədvəlində bu tipli münasibətlərin
verilməsi onun müsbət cəhətlərindən biri kimi qiymətləndirilə bilər (2, s.395).Bu cür
əlaqələr eyni mövzulu müxtəlif sayda olan ədəbiyyatın kataloqlaşdırma işini xeyli
asanlaşdırır və nəşrlərin təsnifləşdirilməsindəki müəyyən çətinlikləri aradan
qaldırır.UOT-da həm şöbədaxili, həm də digər şöbələrlə əlaqələri göstərmək üçün
müxtəlif simvollardan istifadə olunur.
Məsələn, 7.01:111.85 - İncəsənətdə gözəlliyin fəlsəfəsi.Bu indeksdə 7.01 incəsənətin fəlsəfəsi rubrikası münasibət işarəsi (:) vasitəsilə 111.85 - gözəlliyin fəlsəfəsi
ilə birləşdirilmişdir.
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7.021.34741 - Bu indeks şöbənin öz daxilində bir neçə yarımşöbədə müxtəlif
cəhətlərdən baxılan eyni anlayışlar arasında isnad əlaqələrini ifadə edir. Konkret olaraq
burada 7.021.34 - incəsənətdə iş metodları rubrikası ilə 741 - Rəssamlıq. Ümumi
məsələlər rubrikası arasındakı əlaqəni göstərir.
743611 - UOT-un 2 şöbəsi arasında əlaqəni ifadə edən bu indeksdə eyni bir
anlayış, anatomiyanın müxtəlif cəhətlərinin eyni bir indeks altında birləşdirilməsini
göstərir.Belə ki, indeksdə verilən 743- Anatomik rəsmi, 611 - İnsan anatomiyasını
bildirir.
UOT-da bütövlükdə 7-ci şöbənin digər şöbə, yarımşöbə və bölmələrlə ən çox
əlaqəsi olan rubrikası 745.9.05 indeksidir.Belə ki, bu rubrika həm şöbədaxili, həm də
digər şöbələrin müvafiq rubrikaları ilə birləşdirilməsidir. Həmin indekslərə nəzər salaq:
745.9.05:061.7 - Bayram və mərasimlər üçün bütövlükdə rəng və rəng
kompozisiyalarının tətbiqi.
745.9.05:394.2 - Milli bayramlarda rəng və rəng kompozisiyalarının tətbiqi.
745.9.05:394.4 - Möhtəşəm görüşlərdə və ziyarətlərdə rəng və rəng kompozisiyalarının tətbiqi.
745.9.05:792.023 - Teatrların və səhnələrin bəzədilməsində rəng və rəng
kompozisiyalarının bütövlükdə tətbiqi.
Beləliklə, 745.9.05 - Rəng və rəng kompozisiyalarının bütövlükdə tətbiqi
indeksi münasibət işarəsi vasitəsilə həm şöbədaxili 792.023, həm də ayrı-ayrı şöbələrin
müvafiq rubrikaları ilə birləşdirilərək mürəkkəb indekslər yaradılmışdır.
Yuxarıda göstərilən misallardan da göründüyü kimi 7-ci şöbə həqiqətən də
çoxlu sayda qarşılıqlı əlaqədə olaraq xeyli sayda mürəkkəb indekslər əmələ
gətirmişdir.Maraqlıdır ki, bu əlaqələrin böyük əksəriyyəti (:) münasibət işarəsi vasitəsilə
birləşdirilmişdir.Bunun əsas maraq doğuran cəhəti budur ki, bu cür münasibət iki ayrıayrı mövzunu eyni bir indeks altında birləşdirir.Lakin, həmin mövzular birləşərək bir
sahəni əhatə edir.Kitabxana fondlarında bu tipli yüzlərlə ədəbiyyat saxlanıldıqdan onların
sistemləşdirilməsində bu cür indekslərin verilməsi UOT-un digər müsbət cəhəti kimi
qeyd olunmalıdır.
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4. Mürsəlov N. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində kitabxana və
elmi informasiya fəaliyyətinin təşkili// Azərbaycan Milli Kitabxanasının elmi əsərləri,
№9.- Bakı, 2017. S.170-175
5. http://admiu.edu.az/az.php?go=kitabxana
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Kомплектовоние и научная систематизация библиотечно-информационного
фонда ресурсов живописи в Азербайджанском Государственном Университете
Культуры и Искусства
Резюме
B статье анализируется состояние библиотечно-информационного
обеспечения высшего образования по живописи основываясь на опыт
Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусства. Здесь
впервые привлекается к научному исследованию деятельность АГУКИ в этой
области. Исследуется ее роль и особенность в библиотечно-информационном
обеспечении в нашей стране по высшему образованию в области искусства.
Ключевые слова: изобразительное искусство,образование, чтение, книги,
электронные ресурсы, литература
Tamilla Askerova
Complication and scientific systematization of the library information resource of
painting at the Azerbaijan State University of Culture and Art
Summary
The article were studied of The Library and Information Center of The
Azerbaijan State University of Culture and Art, teaching and promotion of the values of
the culture and art of the multicultural library science and scientific information support
for the activities of the Fund, its information resources development. The center's
achievements in recent years, this area has the existing shortcomings and take the
necessary measures to resolve them, the proposals were put forward to the future.
Keywords: fine art,producer,education, reading, book, electronic resource,
literature
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HİNDİSTAN QURULARININ TƏLİMLƏRİNDƏ
BƏŞƏRİYYƏTİN ALTERNATİV QLOBALİST İNKİŞAF MODELLƏRİ

Xülasə: Bu gün Hindistan bəşər cəmiyyətinə müxtəlif alternativ qlobalist inkişaf
yollarını təklif edən üçüncü nəhəng Asiya ölkəsidir. Ənənəvi dünyagörüş sərhədlərini
aşaraq bu ölkə Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin qnoseoloji və dəyər prinsiplərinin
sintezinə nail olmağı əsas hədəf mərkəzi seçmişdir. Məqalədə müəllif Şərq və Qərb ideal
və dəyərlərini
birləşdirən Quru Aurobindo Qxoşun sintetik “inteqral vedanta”
nəzəriyyəsini, Şri Satya Sai Babanın “sinkretizm”ə əsaslanan həyat modeli təlimini və s.
konsepsiyaları təhlil edir. Müəllifin qənaətinə görə, Qərb auditoriyasının neoinduizmə
rəğbət münasibətinin əsasında bu təlimlərin Şərq və Qərb ənənələrinin harmonik şəkildə
sintez etmək bacarığı durur.
Açar sözlər: Hindistan, Şərq, Qərb, inteqralizm, sinkretizm, neoinduizm.
Giriş. Bu gün əsrlər boyu yaradılan bəşər mədəniyyətinin ən parlaq
nailiyyətlərinin harmonik sintezindən ibarət ümumbəşər sivilizasiya formalaşır. Bu
durumda polikültür dünya modelinin təcəssümü kimi Hindistan mədəni qloballaşma
baxımından “nəhəng laboratoriya” olaraq dünya ictimaiyyətinin diqqəti mərkəzindədir.
Texnogen sivilizasiyaların böhran yaşadığı dövrdə mədəniyyətlərarası dailoqun
inkişaf etdirilməsi gələcək tərəqqinin alternativ yolu hesab olunur. Qloballaşmanın
texnogen təsirlərindən yan qalmamış Asiya bu durumda qlokalizasion inkişaf
strategiyasına üstünlük verir. Qeyri-texnogen sivilizasiya olan Asiya üçün qlokalizasion
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strategiya mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşmə və yerli ənənələrin qorunması
fonunda
baş tutan modernizasiya və formalaşmaqda olan qlobal multikultural
sivilizasiyanın nailiyyətlərinin sintezidir. İstisna yalnız ərəb-müsəlman dünyasının əksər
ölkələri təşkil edir ki, onlar lokalizasiyanı inkişaf istiqaməti kimi prioritet seçmişlər.
Hindistan dünya ictimaiyyətinə alternativ inkişaf yolunu təklif edən üçüncü nəhəng
Asiya ölkəsidir. Hindistanın qeyri-texnogen
qlobal dünyagörüşü bəşəriyyətə
qlokalizasiya inkişaf strategiyası çərçivəsində ənənəvi mənaların və sosiomədəni
dəyərlərin eksportunu (ixracını) təklif edir. Sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin və dinlərin
harmonik birgəyaşayış mövzusu neoinduizmi əsas düşündürən məsələlərdən biridir.
Məlumdur ki, Hindistan real təcrübədə konkret proqramlarla və əməli tədbirlərlə
bəşəriyyətin yaxınlaşmasına xidmət edən addımlar atmış və atmaqdadır. Hindistan
ənənəvi dünyagörüş sərhədlərini aşaraq Qərb və Şərq mədəniyyətlərinin qnoseoloji və
dəyər prinsiplərinin sintezinə nail olmağı əsas hədəf mərkəzi seçmişdir.
Quru Şri Aurobindo Qxoş təlimində inteqralizmə əsaslanan birgəyaşayış
modeli. Yer üzündə yeni həyat tərzinin müəlliflərindən biri hind və avropa mədəni
ənənələr, ideya və postulatların sintezi üzərində ümumbəşəri dini-fəlsəfi sistemin
yaradılmasına cəhd edən neoinduizmin görkəmli nümayəndəsi Quru Şri Aurobindo
Qxoşdur (1872—1950). Onun müəllifi olduğu "inteqral vedanta ve yoqa" konsepsiyası
Şərq və Qərbin ideal və dəyərlərini birləşdirən oriqinal nəzəriyyədir. O, vedanta
sistemini qlobal şəkildə yenidən dərk edərək induist ənənənin və yad mədəniyyətlərin
potensialı əsasında ali kosmik və mədəni birgəyaşam modelinin yaradılmasına cəhd
göstərmişdir. Ş.Aurobindoya bəşəriyyətin xilaskarı statusu verilərək onun "bütün
zamanların və xalqlara məxsus" olduğu vurğulanır. Ölümündən sonra 1966-ci ilin
oktyabr-noyabr aylarında
YUNESKO-nun Baş Konfransının qərarılə beynəlxalq
ictimaiyyətin gücü ilə hind mütəfəkirinin şərəfinə Pondişeri yaxınlığında şəhərin
tikilməsini nəzərdə tutan "Aurovill" layihəsi təsdiq edilmişdir. 19 iyun 1967-ci ildə yeni
şəhərin bünövrəsi salındığı gün 16 dildə oxunan "Aurovill xartiyası"nda deyilirdi:
"Aurovill bütün bəşəriyyətə məxsusdur... bura həqiqi Bəşər Birliyini təcəssüm edən
məkan olaraq praktiki və nəzəri tədqiqatlar mərkəzi olacaqdır". Şəhərin tikilməsinə dair
planlar istənilən miqyas almasa da, 1970-ci ildə burada Aurovill məktəbi təsis
edilmişdir.(1, 140) Aurobindonun fəlsəfi təlimi əhatə etdiyi dünyagörüş problemlərinin
əhatə dairəsinə görə mürəkkəb struktura malikdir. Tədqiqatçıların əksəriyyəti onu
kompleksli və ya "sintetik", "inteqral" xarakterli hesab edirlər. Aurobindonun fəlsəfi
təlimi Şərq və Qərbin dünyagörüşlərinin sintezi hesab olunur. Qonolupuda yerləşən
Havay Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən "Şərq-Qərb" Mərkəzinin direktoru Çarlz
Mur hesab edirdi ki, "bu hind mütəfəkkirinin irsi ilə tanış olduqda təsəvvür yaranır ki,
Aurobindo müasir dünyanın köklü ideya və ideallar sahəsində sintez və harmoniyanın
əldə eilməsi məqsədinə nail ola bilib". (2,114)
XX əsrin ən dinamik mütəfəfəkkiri hesab olunan Aurobindo hind və dünya
fəlsəfi fikir tarixinə "inteqralizm"i ilə yenilik gətirmiş oldu. Onun konsepsiyasının
əsasını həyat varlığının və dəyərlərinin fundamental kateqoriyalarını hərtərəfli əhatə
edən inteqrasiya anlayışı təşkil edir. O, konfliktdə olan ziddiyyətli baxışların sintezini
təklif edirdi. Əsasən realist dünyagörüşə malik filosof əşyaların "daha da yaxşı ola
biləcəklərinə" inanaraq idealistlərlə də razılaşmalı olurdu.
Aurobindonun fikrincə, kainatın bu günki durumu İdrak qüvvələrinin ikili
hərəkatının nəticəsidir: evolyusiya və involyusiya. Evolyusiya və involyusiya kimi
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proseslərin mürəkkəb kompleksində Aurobindo insana xüsusi yer ayırırdı. O, digər
filosoflardan fərqli olaraq insanı evolyusiyanın pik nöqtəsi hesab etmir, lakin onun
müstəsna rolunu da vurğulamağa da unutmur. "İnsan idrakının və bədəninin Yer üzündə
peyda olması evolyusiya prosesində həll edici rol oynadı" fikrini irəli çəkən Aurobindo
qeyd edirdi ki, əgər əvvəllər evolyusiya kortəbii qüvvələrin təsiri altında həyata keçirdisə
indi isə bu prosesə insanın biliyə olan sərhədsiz iradəsi və istəyi də qoşulmuşdur.
Ümumiyyətlə, Aurobindonun evolyusiya və involyusiya nəzəriyyəsini təklif etdiyi idrak
iyerarxiyasından ayrı dərk etmək olduqca çətindi.
Aurobindo idrakların iyerarxiyası konsepsiyasının müəllifi olaraq idrakın
növlərini aşağıdakı kimi təsnif edir. Adi idrak (Mind), Ali idrak (Higher Mind),
Nurlandırılmış İdrak (İlumined Mind), İntuitiv İdrak (Intuitive Mind), Fövqəl İdrak
(Supermind), Qlobal idrak (Overmind). Bu iyerarxiyanın aşağı pilləsində adi və ya
gündəlik insan şüuru dayanır. İnsan bu şüür səviyyəsi ilə kifayətlənməyib Ali idraka
doğru addım atmalı, bunun üçün daim öz üzərində çalışmalıdır."Ali idrak bizi adi insan
ağlından, normal intellektin alatoranlığından, zülmətindən xilas edir". Mütəfəkkirə görə,
Ali İdrak "mənəvilikdən doğan konseptual dərketməyə əsaslanan" ağıldır. Ali idrak
ideyanın gücü vasitəsilə varlığa, ağlın iradəsinə, hisslərə təsir edən idrakdır. Ali idrak
normal insan intellektinin ali səviyyəsidir. Daha sonra yüksələn xətt və dini-mistik
tendensiyalar üzrə sıralanan idrak növləri Nurlandırılmış İdrak (İlumined Mind),İntuitiv
İdrak (Intuitive Mind), Fövqəl Idrak (Supermind) yüksək plastikliyə malik Qlobal idraka
(Overmind) keçid mərhələridir. Qlobal idrak Aurobindoya görə geniş imkanlara
malikdir. Qlobal idrak dinamik mənəvi transformasiyanın son pilləsidir. Aurobindonu
təsnif etdiyi idrak növləri daimi hərəkətdə, qarşılıqlı əlaqədədir. Mütəfəkkirə görə, idrak
iyerarxiyasının yüksələn xətti üzrə inkişaf evolyusiya, enən hətti üzrə proseslər
involyusiyadı. Bu dinamik vektorlar üzrə hərəkət prosesində ziddiyyətlər barışır və
"inteqrasiya" baş tutur. Aurobindo bu proseslərin mexanizmlərini və ya
qanunauyğunluqlarını açmağa cəhd edir. Onun fikrincə, Qərbin təklif etdiyi evolyusiya
ideyası təbiətin fiziki və bioloji hadisələri ilə məhdudlaşır. Evolyusiyanın Qərb
interpretasiyasında maddi əsas mənəvi başlanğıcı ikinci plana salır. Bu boşluğu aradan
qaldırmaq üçün Aurobindo evolyusiyanın öz interpretasiyasını və involyusiya terminini
təklif edir. Onun qənaətinə görə, evolyusiya və involyusiya bir birlərinə əks və eyni
zamanda bir-birlərilə əlaqədə olan iki qanunauyğun prosesdir. Qlobal idrakın ontoloji
təbiətindən çıxış edərək o, involyusiyanın evolyusiyadan əvvəl baş verdiyini göstərir.
Əgər evolyusiya yüksələn xətt üzrə inkişafdırsa, involyusiya enən hətt üzrə inkişafdır.
Məhz inteqral şüurun total transformasiyası varlığın və təbiətin unifikasiya və
transformasiya vasitəsilə həyatın harmonizasiyasına bazis olacaqdır.
Aurobindoya görə, onun təklif etdiyi bəşəriyyətin evolyusion və involyusion
inkişaf nəzəriyyəsi elmi evolyusiya nəzəriyyəsinə arxalanır. Lakin
onun təlimində mistifikasiya və spekulyativ-idealist fikirlərin
üstünlük təşkil etməsi ideyalarının reallaşmamasına səbəb oldu.
Onun bəzi ideyaları irəli sürdüyü təlimə zidd çıxırdı. Lakin
Aurobindo irsinin tədqiqi inamla söyləməyə imkan verir ki, o
Qərb və Şərq ideyalarını sintez edərək fəlsəfi sisteminin
inteqritizminə nail ola bilmişdir. İndinin özündə belə Aurobindo
Aurovill şəhərinin
aşramının
aktiv fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq onun
simvolu
fəlsəfəsinin davamçıları yetişməmişdir. Aurobindo induizmin
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tərəfdarı olsa da hesab edirdi ki, "dünya dinləri bir çox insan ruhunu xilas edə bilmişdir,
lakin bu dinlərin heç biri bəşəriyyəti mənəvilik baxımdan canlandırmağa bacarmamışdır".
Onun fikrincə bu missiyanı yalnız "inteqralizm" həyata keçirməyə qadirdir. Hazırda
Aurobindonun inteqral yoqa fəlsəfəsini yaşadan müxtəlif tədbirlər sırasında qlobal
internet məkanında insanın və ətraf aləmin dinamik dərkinə istiqamətlənmdirilmiş
“Səhərin şehi” İnteqral Özünüdərk Portalı fəaliyyət göstərir. Portalın məqsədi
özünüdərketməyə və kainatda yerini müəyyən etməyə cəhd edən insanları heç bir
konkret konsepsiya və ya ideya ilə məhdudlaşdırmadan ətrafında cəmləşdirməkdir.
YUNESKO-nun və Hindistanın Təhsil Nazirliyinin layihəsi olan beynəlxalq
“Şəfəq şəhəri” – Aurovilin təyinatı bəşər mənəvi dəyərlərinə arxalanan beynəlmilləl
cəmiyyət ideyasını təcrübədə sınamaqdır. 1968-ci ildə 124 ölkənin nümayəndələrinin
iştirakı ilə bünövrəsi salınan bu şəhərin mərkəzində Matrimandir – Yaradıcı Enerji
məbədi yerləşir. Məbədin konsentrasiya üçün ağ zalının mərkəzində ölçüsünə görə
dünyada ən iri monokristal yerləşdirilib. Aurovilin 1500 yaxın daimi, 3000 yaxın isə
müvəqqəti sakini vardır. Aurovil beynəlmilləl cəmiyyətin unikal ideyanın təcrübədə
reallaşmasıdır. Həmin ideya Aurovil şəhərinin simvolunda öz əksini tapır. Gül təsvirli
simvolun mərkəzəndəki nöqtə Ali Birlik, daxili dairə Şəhərin yaranma ideyası – yaradıcı
yanaşma, ləçəklər isə ifadənin gücü, reallaşmanı bildirir. Burada dünyanın müxtəlif
yerlərindən müxtəlif milli, dini, mədəni ənənələr sahibi olan sosial qrupların qarşılıqlı
anlaşma, yaradıcı fəaliyyət abu havasında birgəyaşayışı həyata
keçirilir.(2)
Şri Satya Sai Baba təlimində sinkretizm.
Şri
Aurobindonun bəşəriyyətə təklif etdiyi inteqralizmə, Qlobal İdrak
və İnteqral özünüdərkə arxalanan həyat tərzinə alternativ olaraq
neoindust dini lider, quru Şri Satya Sai Baba (1926- 2011) təlimi,
bu gün isə onun ardıcılları beynəlxalq hərəkat miqyasında
sinkretizmə əsaslanan həyat modelini dünya ictimaiyyətinə təklif
edirlər. Məlumdur ki, sinkretizm bir fəlsəfi termin kimi müxtəlif Sarvadxarma - bütün
dinlərin və Satya Sai
fəlsəfi, dini təlimləri birləşdirmədən, onların ziddiyyətliliklərini
Babanın simvolu
qorumaqla vahid sistemə salınmasını nəzərdə tutur. Məhz Sai
Baba hərəkatının geniş vüsət almasının
başlıca səbəblərindən biri sinkretizmi dəstəkləməklə “müxtəlif
dinlərə mənsub həmməzhəblərin” ətrafında toplamasındadır. Sai
Baba elan edir: “Mən İlahinin sitayişində istifadə olunan bütün
adları təsdiq edirəm... mənsub olduğunuz dinə öz ənənələrinizə
istinad edərək sitayiş etməyə davam edin. Onda siz dərk
edəcəksiz ki, Mənə daha da yaxınlaşmış olursuz. Çünki bütün
adlar mənimdir, bütün formalar da mənimdir”.
Satya Sai Babanın təlimi avropalıların düşüncə tərzinə
Satya Sai Babanın
beynəlxalq təşkilatının
mümkün qədər uyğunlaşdırıldığına və həttə təşkilatın ingilis dilli
simvolu
olduğuna görə müasir qloballaşma tendensiyalarına cavab verir.
Sai Baba Qərb mədəniyyətini tənqid edir. Onun fikrincə, müasir
dünyada insanları maddiyyat daha çox düşündürür və bu durumda Hindistanın missiyası
bəşəriyyəti dini-əxlaqi maarifləndirmədir. Sai Babaya görə, bütün dünya dinləri öz
başlanğıcını induizmdən götürüb. Bütün dinlərin ali təyinatı bəşəriyyətə xidmətdir. Digər
dinlərdən fərqli olaraq yalnız induizm “advayta” prinsipinə əsaslanaraq dini hadisələrin
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çoxluğunda müəyyən vahid bir reallığın təcəssümünü görür. “Advayta” induizmin coğrafi
sərhədsizdiyini və müxtəlif millətlərə mənsub insanlar tərəfindən qəbul edilməsini təyin
edir. Satya Babanın təlimində yerli hind və müasir Qərbi Avropa mədəniyyəti öz əksini
tapır. Hind fəlsəfi ideyalarının Qərb mədəniyyətində adaptasiya və interpretasiyası
hinduların dininə məxsus dini-dünyagörüşü plüralizminə görə mümkün oldu.
Satya Sai Babanın təlimi ilk baxışdan induizm ideyalarının dəqiq sistemidir. Bu
mənada o Qərbin sosial təcrübəsindən uzaq görünə bilər. Əslində isə onun təlimi öz
ideyalarını Qərb dünyagörüşünə məharətlə adaptasiya edir və Qərb mədəniyyətinin
müxtəlif istiqamətlərini özünə hopdurur. Eyni zamanda da bütün səylərlə induizm
ənənələrini qoruyaraq onun messian rolunu əsaslandırır.
Şri Çinmoy. Neoinduizmin görkəmli filosofu, ictimai xadimi Şri Çinmoy (19312007) induizmdə dünya mədəniyyətlərinin inteqrasiyasını həyata keçirmək üçün böyük
potensial görür. Bu potensialın daşıyıcısı isə insandır. Şri Çinmoya görə ilk növbədə
insan, onun şüuru dəyişməlidir ki, ətraf aləm həmin transformasiyaya cavab olaraq
dəyişsin. Çinmoyun “dxarma” anlayışının tərifinə görə “oyanmış insan şüurunun” əsas
məqsədi cahilliyə son qoyub “həqiqət” axtartışına çıxmaqdır. Bu mənada “dxarma”
anlayışı dini interpretaiyadan azad olur. Çinmoy “dxarma”nı insan varlığının daxili kodu,
onun həyatda təyinatı, Yer üzündə mövcudluğunun mənası, xüsusi missiyası kimi
müəyyən edir. “Yoqa və ruhani həyat: Hindistan ruhunun səyahəti” adlı kitabında Şri
Çinmoy yazır: “Birliyə aparan hər bir yol – həqiqətdir”. (3) İnduizmdə dinlərin fərqliliyi
inkar olunur və bütün dinlər universal din kimi qəbul edilir.
Şri Şri Ravi Şankarın “Qızıl əsr” ideyası. “Həyat sənəti” təliminin müəllifi
hindli quru və ictimai xadimi Şri Şri Ravi Şankar (1956) hesab edir ki, hazırda
cəmiyyətin həyatında “Yeni əsr” və ya “Qızıl” əsr adlanan yeni hadisənin formalaşması
baş verir. “Yeni əsr” əslində keçmişdə mövcud olan “Qızıl əsrin” qayıdışıdır. O, müasiri
olduğumuz dövrü “intellekt”, “nüfuz”, “madiyyat”a, “texnologiy və sivilizasiya”nın
nailiyyətlərinə üstünlük verilməsinə, “pestisid və antibiotik”lardan istifadəsinə görə
tənqid edir. O, ümid edir ki, “Yeni əsr” yeni bəşər dəyərlərinə arxalanan yeni
sivilizasiyanın formalaşması ilə əlamətdar olacaqdır. Ravi Şankar ümumbəşəri dəyərlərə
“özünütənqid”, “”sevgi , “meditasiya”, “təbii orqanik əkinçiliy”i aid edir. Onun yaratdığı
“Ümumbəşər dəyərlər uğrunda Beynəlxalq Assosiasiya”nın (İAHV) ali məqsədi insanın
özünütəkmilləşdirilməsi və dini-mənəvi inkişafı ilə bərabər “sağlamlıq”, “yaşayış yerləri
ilə təmin olunma”, “gigiyena”, “ümumbəşər dəyərlər”, “müxtəliflikdə harmoniya” kimi
“humanitar xidmət layihələrini” həyata keçirməkdən ibarətdir. (4)
İnduizmdə antiqlobalist meyllər: Oşo Radjniş təlimi. Lakin onu da qeyd edək
ki, induizmin qlobalist qanunauyğunluqalırına adaptasiya prosesi birmənalı reallıq
deyildir. Bir tərəfdən, induizmin etnik dindən sekulyarizasiya prosesləri ilə müşahidə
olunan dünya dininə çevrilməsi hadisəsi bu dinə mənsub olanlar tərəfindən alqışla
qarşılanırdı. Digər tərəfdən isə, həmin sekulyarizasiya prosesləri hind cəmiyyətinin
daxilində artıq 30-40 il ərzində gündən günə artan etirazla müşahidə olunur. Son 10 ildə
isə bu etirazlar açıq aydın antiqlobalist xarakter daşıyır. Hind cəmiyyətinə zidd həyat
tərzi, kasta sisteminin ləğv olunması, veqeterianlıqda qadağa olunan qida növlərinin
reklam edilməsi (aximsa prinsipinə zidd olan), KİV vasitələrinin təbliğ etdiyi sekulyar
xarakterli Qərb, xüsusilə də xristian mədəni ənənələrin (Valentin günü), xristianlığın
yayılmasına, televiziyayanın təbliğ etdiyi kütləvi mədəniyyətə qarşı hind cəmiyyətində
olan reaksiyanı antiqlobalist hərəkat kimi deyərləndirmək olar. Məsələn, Satya Sai
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Babanın televiziyanın cəmiyyətdaxili və dünyasəviyyəsində mənfi təsiri barədə
ingilisdilli sloqanların birində yazılıb “Television is televisham” (Televiziya –
telezəhərdir.) (5)
Avropalaşdırılmış induizmə kontrast kimi Oşo Radjniş (1931-1990) hərəkatının
təbliğ etdiyi kosmolitizmi müəyyən mənada qlobalistik ideyaları təbliğ edir. Oşonun
təliminə görə “insanın əsl vətəni onun daxili aləmidi”. Oşonun ardıcılları antiqlobalist
olmasalarda asosialdırlar. Oşo hərəkatı liberal
hesab olunsa da Qərbi Avropa
cəmiyyətinin liberalizm modelindən fərqlənir. Bu hərəkatın ardıcılları Qərbin mədəni
dəyərlərini və sosial normaların relyativizmini qəbul etsələr də fərd səviyyəsində həmin
normaların dəf olunmasını təbliğ edir. “Qalib gələ bilməyənlər” həqiqəti dərk etməyə
“hazır omayan”, “yetişməyən”lər kimi qiymətləndirilirlər. Oşonun təklif etdiyi
sosiumdan kənarda duran “alternativ insan” modeli mahiyyət etibarı ilə asosial olaraq
müəyyən mənada antiqlobalist meylləri özündə təzahür etdirir.
Vasudev Sadhquru və “mənəvi quruculuq texnologiyası”. ”Dj. Nehrunun
kulturoloji görüşlərini təhlili göstərir ki, o, XX əsrin əvvəlində insanı zamanın
tələblərinə uyğun formalaşması üçün yaşam tərzinin fəlsəfi bünövrəsini də deyişməlidir.
Bəşəriyyətin mənəvi tarazlıqda yaşamı naminə Nehru bütün dinlərin özəyində duran ən
ali dəyərləri özündə cəmləşdirən “mənəvilik” adlanan yeni dini yaratmağa dəvət edirdi.
Müasiri olduğumuz XXI əsrin əvvəlində həmin ideyanın praktiki reallaşmasını
hindistanlı yoqin və mistik Vasudev Sadhqurunun (Sadhguru, 1957) “Mənəvi quruculuq:
gümrahlığın texnologiyaları” (İnner Engineering: Technologies For Wellbeing) layihəsi
çərçivəsində həyata keçirir desək düşünürəm yanılmarıq. Onun insanların mənəvi və
fiziki rifahının yüksəlişinə xidmət edən təlimi müasir qlobal problemlərə qəti baxışı və
insan rifahı mövzusuna öz yanaşmasının təzahürüdür. Sadhquru qədim yoqa elminə
əsaslanaraq insanın əsaslı və davamlı mənəvi transformasiyasına xidmət edən sistem
yaradıb. “Mənəvi quruculuq: gümrahlığın texnologiyaları” insanın bədəni, ağılı,
duyğuları və enerjisini pik nöqtədə, tam harmoniyada birləşdirmə üsuludur. Sadhquru
müstəsna xidmətlərinə görə Hindistanın “Padma Vibhuşan” (“Padma Vibhushan”) dövlət
mükafatı ilə təltif olunub. Dərin, təsirli və məntiqli çıxışları Sadhquruya natiq kimi
beynəlxalq nüfuza malikdir. Sadhqurunun cəmiyyətin qlobal problemlərinə, insan rifahı
mövzusuna özünəməxsus yanaşması vardır. O, bir sıra beynəlxalq forumlarda, o
cümlədən BMT-nin mənzil qərargahında, Ümumdünya İqtisadi Forumunda, TED
konfranslarında isə mütəmadi çıxışlar edir. 1992-ci ildə Sadhquru insanların rifahına
xidmət edən beynəlxalq İşa Fondunu təsis edib. İşa Fondunun dünya miqyasinda
fəaliyyət göstərən 250 mərkəzi üzrə 9 million könüllüsü vardır. İşa Fondunun BMT-nin
İqtisadi və Sosial Şurası nəzdində xüsusi məsləhətverici statusu vardır. Fondun əsas
məqsədi hər bir insana onun daxili potensial imkanlarını dərk etməyə yardımçı olmaq və
bütün dünyaya toperantlıq və harmonik abu-havanın yayılmasına xidmət etməkdir.
Sadhquru bir çox nikbin ruhlu çıxışlarında texnologiyaların inkişafında insan
rifahına gedən yolu görür. Onun fikrincə, yaxın gələcəkdə dominantlıq ideyası
köhnəlcəkdir. Dünyada ayrı-ayrı kompaniya və dövlətlər deyil, insanlar üstünlük təşkil
edəcək. Həmin zaman insanın gizlin qalan potensialı üzə çıxacaqdır. O, qeyd edir ki,
dominantlıq ideyası yoxsul şüurun və mentalitetin məhsuludur. Qurunun qənaətinə görə,
bəşəriyyətin potensialını tam açmağa imkan vermeyən ideya – yaşamaq uğrunda
mübarizə ideyasıdır. Bu gün insanlar yaşamlarını təmin etmək üçün çox çalışır. Lakin
texnologiyaların inkişafı prosesi süni şəkildə ləngidilməsə yaşamaq uğrunda mübarizə
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etmək gərəkli omayacaqdır. Hamı həyatın nemətlərinə bərabər və zəhmətsiz təmin
olunacaqlar. Sadhquruya görə, gələcəkdə ərazi və dil sərhədləri silinəcək. Qurunun ilk
baxışdan utopik görünən görüşləri bəşəriyyətə liderlik uğrunda mübarizədən azad həyat
tərzi vəd edir. Bu gün imkan sərhədləri texnoloji fikrin imkan sərhədləri ilə məhdudlaşır.
Artıq texnologiya insanlara yaşamaq uğrunda mübarizədən azad, əsəbsiz və depressiyasız
həyat tərzi təmin etmək imkanındadır.
İnduizmin qlobal, liberal və antiqlobal diskursu. Müasir elmi ədəbiyyatın
araşdırması bizə görsədir ki, induizm qlobal, liberal və antiqlobal diskursda təhlil olunur.
Belə ki, qlobal diskursda induizm Hindistandan xaric və mədəni-tarixi vətəni olan
torpaqlarda dini əsaslarını təbliğ edir. Əgər Qərbdə induizm dini ehkamlarını bir etnik din
kimi yerli mədəni ənənəyə, demokratik dəyərlərə, konstitusiya hüquqlarına uğurla
adaptasiya edirsə, Asiya ölkələrində isə demokratik azadlıqların məhdud olmasından
istifadə edərək özünü artıq dünya dini statusu almış bir din kimi təqdim edir.
Liberal diskursda Hindistan Qərb və Asiya ölkələrinə müasir qloballaşmaya
alternativ olan etnokonfessional “induist qlobal layihə”ni təqdim edir və onun həyata
keçirilməsi üçün bütün səylərlə çalışır.
Hindistan yuxarıdakılara rağmən müdafiə pozisiyasını tutaraq antiqlobalist
mövqeyni də qorumaqdadır. Hindistan cəmiyyət daxilində liberal-demokratik təsisatları
inkişaf etdirsə də mədəni qloballaşmanın yaratdığı məkandan özünütəcrid cəhdlərini
göstərir və ənənəvbi induizm institutlarının reanimasiya tədbirlərini həyata keçirir.
Maraqlı faktdır ki, bütün dünyaya dinlərin tolerant mühitdə birgə mövcudluğunun
mümkünlüyünü iddia edən Hindistan dövlət siyasəti səviyyəsində induizmdən digər dinə
keçənləri və bu işə təhrik edənləri dövlət xaini kimi ittiham edərək cinayət məsuliyytinə
belə cəlb edir.
Müstəqilliyinin ilk illərində Hindistan C.Nehrunun sözəri ilə desək "həqiqi
beynəlmilləlçiliyi"n tərəfdarı kimi çıxış edərək, "ümumbəşəri sülh" qlobal ideyanı irəli
sürürdülərsə bu gün XXI əsrdə Hindistanın gündəmə gətirdiyi "qlobal biliklər mərkəzi
statusu"nun qazanmaq iddiası aşkar göz önündədir. 14 avqust 1947-ci il tarixində 200
illik Britaniya müstəmləkəçilik əsarətindən azad olan gün Hindistanın ilk baş naziri
C.Nehru bu hadisəni "taleh ilə görüş" adlandırmışdır. Bu gün Hindistanda baş verən
iqtisadi liberallaşma və mədəni qloballaşma prosesləri Hindistanın "taleyi ilə ikinci
görüşü" hesab olunur. Hindlilər onları qlobal inkişaf axınına qoşa biləcək bu tarixi
imkandan olduqca səmərəli istifadə etmək niyyətindədirlər.
Nəticə. Ümumiyyətlə, universalist induizm təsəvvürolunmaz dərəcədə müxtəlif
çoxsaylı baxış və fikirləri özündə cəmləşdirir. Universalist induizmə Şərq və Qərb
ənənənin sosial təcrübəsini artıq çox çətinliklə müəyyən etmək mümkün olduğu məhz bu
xüsusiyyəti müasir informasiya cəmiyyətində Qərb auditoriyası tərəfindən
rəğbətlə
qarşılanır.
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Егяна Алиева
Альтернативные глобалисткие идеи развития человечества
в учениях духовных учителей Индии
(Ауробинди Гхош, Сатья Саи Баба)
Резюме
Сегодня Индия является третьей гигантской азиатской страной
предлагающей мировому сообществу альтернативную глобалисткую модель
развития. Известно, что Индия выбрала путь преодоления традиционных моделей
мировоззрения, посредством синтеза гносеологических и ценностных принципов
восточной и западной культуры. В статье анализирует теорию «интегральной
веданты»
Ауробиндо
Гхош
и
концепцию
синкретической
модели
жизнедеятельности Шри Сатья Саи Бабы. Автор приходит к выводу, что внимание
западной аудитории, приковано именно к способности учений индийских гуру
гармонично, синтезировать восточные и западные традиции в своих учениях.
Ключевые слова: Индия, Восток, Запад, интегрализм, синкретизм,
неоиндуизм.
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Egana Aliyeva
Alternative globalist ideas of human development
in the teachings of the spiritual teachers of India (Aurobindo Ghosh, Satya SAI
Baba)
Summary
Today, India is the third giant Asian country offering the world community an
alternative globalist model of development. It is known that India has chosen to overcome
the traditional models of worldview, through the synthesis of epistemological and value
principles of Eastern and Western culture. The article analyzes the theory of "integral
Vedanta" by Aurobindo Ghosh and the concept of a syncretic model of life of Sri Sathya
SAI Baba. The author comes to the conclusion that the attention of the Western audience
is focused on the ability of the teachings of Indian gurus to harmoniously synthesize
Eastern and Western traditions in their teachings.
Key words: India, East, West, integralism, syncretism, neo-Hinduism.
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CÜMHURİYYƏT DÖVRÜNDƏ QAÇQINLAR MƏSƏLƏSİ
Xülasə: XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq çar Rusiyası tərəfindən Azərbaycana
ermənilərin köçürülməsi hadisəsi həyata keçirilirdi. Bu köçürmə nəticəsində ermənilər
yerli əhali olan azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə kütləvi qırğınlar törətmişlər, onları doğma
ev-eşiklərindən didərgin salmışlar.
Açar sözlər: AXC, Azərbaycan, cümhuriyyət, parlament, qurultay, qanun, seçki,
qaçqın, xeyriyyə, yardım Zəngəzur, İrəvan
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qaçqınlar məsələsi XX əsrin
əvvəllərindən başlayaraq ermənilərin azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə törətdikləri
soyqırımlar nəticəsində yaranmış və beynəlxalq səciyyə daşıyan bir problemdir. Bu
problem dövrümüzdə də olduqca aktualdır. Belə ki, hazırda Azərbaycan torpaqlarının
20%-i ermənilərin işğalı altındadır.
Dünya idarəetmə sistemində həm dövlət, həm də xalq üçün ən yaxşı idarəetmə
sistemlərindən biri də cümhuriyyət sistemidir. Cümhuriyyətin rejimi demokratiyadır.
Demokratiya xalqın azad şəkildə, sərbəst seçim ilə öz hakimiyyətində təmsil olunmasıdır.
Burada azadlıq hüququ demokratiya hüququnun tərkibini təşkil edir. Hakimiyyət xalqın
azad seçimi ilə yaranmış iradəli tərəf olmaqla, xalqın azadlıq hüququnu müdafiə edən
tərəf və mexanizm rolunu da ifadə edir.
Bu məsələlərdən irəli gələn tələbləri müzakirə etmək üçün 1917-ci ilin may
ayında Moskvada Rusiya müsəlmanlarının qurultayı (syezd) çağırılmışdır. Mayın 1-də isə
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məclisin rəsmi açılışı baş tutmuş, Rusiya müsəlman ictimaiyyətinin hamısı gözləniləndən
3 dəfə çox, 900 nəfərlə bu məclisə toplaşmışdır. Qurultay ərazi muxtariyyəti
tərəfdarlarının qalibiyyəti ilə nəticələnmişdi.
Qurultayda ərazi muxtariyyəti ideyası qalib çıxdıqdan sonra əsas iş əhalini
Müəssislər Məclisinə seçkilərə və öz milli təşkilatlarına səs verməyə səfərbər etmək idi.
Bu ərəfədə bolşeviklər hakimiyyətə gəlir, lakin Müəssisələr Məclisi seçkilərinə
qarışmırlar. Seçkilər zamanı Müəssisələr Məclisi qalib gəldi, bolşeviklərin seçkinin
nəticəsini tanımaqdan imtina etmək qərarları Müəssislər Məclisinə Cənubi Qafqazdan
seçilmiş deputatları tamamilə bolşeviklərlə əməkdaşlıqdan imtinaya vadar etdi və onlar
Tiflisdə Zaqafqaziya Seymini yaratdılar.
1918-ci ilin aprelində isə bu Seym rəsmi şəkildə Rusiya ilə federasiya
ideyasından imtina edib, müstəqil Cənubi Qafqaz respublikasının yarandığını bəyan etdi.
May ayında isə Cənubi Qafqaz Respublikasının parçalanması üç yeni, o cümlədən
Azərbaycan Cümhuriyyətinin elan edilməsi ilə nəticələndi.
2019-cu il may ayının 28-də Cümhuriyyətin 101 ili tamam oldu. Bu tarixi gün
Azərbaycan xalqının, dövlətçiliyinin ən əlamətdar günüdür. AXC Parlamentinin
fəaliyyəti dövründə müzakirəyə 270-dən çox qanun layihəsi çıxarılıb, onlardan təxminən
230-u qəbul edilib. Parlamentin qəbul etdiyi bütün qanun və qərarlar müstəqil dövlətin ilk
qanun və qərarları olduğu üçün böyük əhəmiyyətə malik idilər.
Dövlətin sosial siyasətini reallaşdırmaq üçün aşağıdakı əsas göstəricilərə nail
olunması nəzərdə tutulmuşdur: ümumi daxili məhsulda istehlak fondunun payının
artırılması, əhalinin hər nəfərinə görə istehlak fondunun, ümumdaxili məhsulda milli
gəlirin və məşğulluq səviyyəsinin artırılması, əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması; təhsil,
səhiyyə, mənzil və kommunal təminatı səviyyəsinin yüksəldilməsi. Lakin mürəkkəb
beynəlxalq və daxili vəziyyət, iqtisadi çətinliklər, yolxucu xəstəliklər, keçmiş İrəvan
quberniyası ərazisində ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz qalan 150 mindən çox
türk əhalinin öz tarixi vətənlərindən didərgin düşüb Cümhuriyyətə pənah gətirməsi,
əhalinin çoxluğunu təşkil edən kəndlilərin həyat şəraitini yaxşılaşdırmağın əsas amili olan
torpaq məsələsinin həll olunmaması və s. sosial vəziyyəti xeyli çətinləşdirirdi. AXC
parlamenti və hökuməti sosial gərginliyi aradan qaldırmaq məqsədilə təxirəsalınmaz
tədbirlər həyata keçirirdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qaçqınlar məsələsi XX əsrin
əvvəllərindən başlayaraq ermənilərin azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə törətdikləri
soyqırımlar nəticəsində yaranmış və beynəlxalq səciyyə daşıyan bir problemdir. Bu
problem dövrümüzdə də olduqca aktualdır. Belə ki, hazırda Azərbaycan torpaqlarının
20%-i ermənilərin işğalı altındadır.
XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, çar Rusiyası tərəfindən Azərbaycana
ermənilərin köçürülməsi hadisəsi həyata keçirilirdi. Bu köçürmə nəticəsində ermənilər
yerli əhali olan azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə kütləvi qırğınlar törətmişlər, onları doğma
ev-eşiklərindən didərgin salmışlar. Bu problemlərdən biri də 1917-20-ci illərdə baş
vermişdir. Bu dövrdə yüzminlərlə azərbaycanlı Qərbi Azərbaycan, Naxçıvan, Qarabağ və
digər bölgələrdən didərgin salınıblar. 1917-18-ci illərdə təkcə Yeni Bayazid, Üçmüədzin
və İrəvan qəzalarından olan qaçqınların sayı 200 minə çatmış, İrəvan quberniyasında
azərbaycanlılar yaşayan 211 kənd viran edilmişdir. Ümumiyyətlə, erməni qəddarlığı və
təcavüzü nəticəsində 1918-20-ci illərdə İrəvan, Zəngəzur, Şuşa və Şamaxıdan 300
mindən çox azərbaycanlı qaçqın düşmüşdür. 1919-cu il oktyabrın 1-nə kimi
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Azərbaycanda təkcə İrəvan quberniyasından 5848 ailə, yaxud 30741 nəfər qaçqın var idi.
(1, s.96)
Qarabağ bölgəsində 1918-ci il və 1919-cu ilin əvvəllərində ermənilərin
törətdikləri soyqırımlarına daha çox məruz qalan qəzalardan biri də Cəbrayıl qəzası idi.
Qəza 12 azərbaycanlı və 3 erməni kənd icmasından ibarət idi. 1918-ci il dekabrın ilk
günlərindən ermənilər qəzanın azərbaycanlı əhalisinə qarşı silahlı təxribatlara başladılar.
Ermənilər, əvvəlcə, tək-tək qətllər törədir, basqın edərək, azərbaycanlılara məxsus malheyvanı sürüb aparırdılar. Getdikcə daha da mütəşəkkilləşən erməni quldur dəstələri
azərbaycanlı kəndlərinə açıq silahlı hücumlar etməyə başlayırlar.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti qaçqınlara kömək etmək üçün dərhal
ciddi səylər göstərmiş və bu problemin həlli üçün Xudadat bəy Rəfıbəylinin başçılığı ilə
Səhiyyə və Himayədarlıq Nazirliyi yaratmışdı. Milli Hökumət paytaxtı Bakıya
köçürdükdən sonra qaçqınlar məsələsi ilə daha da ciddi məşğul olmağa imkan qazandı.
Problemin dərinliyini və ciddiliyini nəzərə alan hökumət 1918-ci ilin oktyabrında Səhiyyə
və Himayədarlıq Nazirliyini iki müstəqil nazirliyə çevirdi. Qaçqınlar problemi ilə
Himayədarlıq Nazirliyi məşğul olmağa başladı. Müharibə, hərc-mərclik, xüsusilə 1918-ci
ildə güclənən erməni təcavüzü və soyqırımları nəticəsində ölkədə evsiz-eşiksiz qalan,
tamamilə müflisləşən və sərgərdan vəziyyətə düşən on minlərlə adam dövlətin onlara
göstərdiyi qayğı və yardım vasitəsilə yaşayırdılar. Hökumət onları maddi yardımla,
müvəqqəti yaşayış yerləri ilə, həmçinin, işlə təmin etmək, yetim və valideynləri
tərəfındən atılmış uşaqları xilas etmək məqsədilə daimi idarələr yaratmışdı.
Qaçqınlar problemi ilə bağlı hökumətin qarşısında bir çox vəzifələr dururdu. Belə
ki, hökumət qaçqınları lazımi ərzaq məhsulları ilə təmin edir, təsərrüfatlarının təşkili üçün
faizsiz borc verir, əkin üçün toxum, iş heyvanları verir. Eyni zamanda, kimsəsiz uşaqlar
üçün uşaq himayə evlərinin açılması, əhalinin yoxsul təbəqəsi üçün müvəqqəti yaşayış
yerlərinin, qidalanma məntəqələrinin və ucuz yeməkxanaların, xeyriyyə cəmiyyətlərinin,
qidalanma məntəqələrinin təşkili istiqamətində də zəruri tədbirlər həyata keçirmişdir.
Bakıdan kənarda yerləşdirilən qaçqınlara kömək məqsədilə yerli ictimai qüvvələrdən,
qaçqın və yerli əhalinin nümayəndələrindən ibarət qaçqın komissiyaları təşkil edilirdi. Bu
komissiyalar qaçqınların işə düzəlməsi, yerləşdirilməsi yollarını axtarırdı.
1919-cu ilin ortalarından AXC hökuməti iqtisadi çətinliklər üzündən Bakıdan
kənarda yaşayan qaçqınlara maddi yardım göstərə bilmirdi. Əvəzində, əhaliyə ərzaqla
yardım göstərilirdi: adam başına orta hesabla 20-25 funt buğda və arpa, çəltik, sabun, duz,
parça, paltar və s.
Qaçqınlarla yanaşı, Şamaxı və Lənkəran qəzalarında daşnak-bolşevik
qüvvələrinin, ağ qvardiyaçıların vəhşiliyinə məruz qalaraq müflisləşmiş, qaçqınlar qədər
müəyyən köməyə ehtiyacı olan minlərlə insan vardır ki, 1919-cu ilin aprelindən hökumət
onlara da məhsul yığımınadək, qaçqınlarla bərabər ərzaq yardımı edirdi.
1919-cu ildə Şuşa, Cəbrayıl, Cavanşir, Ağdam, Füzuli və Bərdədə məskunlaşan
20 minədək qaçqına yardım edilmişdi. Nuxa dairəsi və Gəncə qəzasında yerləşdirilən
qaçqınlara 2 milyon manata qədər yardım edilmişdi. (1, s.97)
1918-ci ilin oktyabr ayında İrəvan quberniyasının Üçmüədzin qəzasından Qazax
qəzasına qaçqınların kütləvi axını başladı və 1919-cu il yanvarın əvvəllərində
Zəngəzurda baş verən qırğınlar nəticəsində bu qəzanın dağlıq hissəsinin 40 minədək
sakini Qarabağın Cəbrayıl, Şuşa, Cavanşir qəzalarına və respublikanın digər ərazilərinə
qaçmağa məcbur oldular. Bu səbəbdən, Azərbaycan hökuməti 1919-cu ilin aprel ayında
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parlamentə Ermənistan ərazisində yaşayan türk əhaliyə yardım göstərilməsi ilə bağlı
qanun layihəsi təqdim etmişdir. Parlament qanun layihəsinə baxdıqdan sonra vəsait
ayrılması ilə bağlı qərar qəbul etmişdir. Yardım üçün ayrılmış 3 milyon vəsait hesabına
İrəvana 15 vaqon taxıl, buğda və arpa göndərilmiş və əhalinin hər bir nəfərinə 10 funt
olmaqla paylanılmışdır. Bundan əlavə, İrəvanda müsəlmanlar üçün müalicəxana, habelə
85 nəfərlik uşaq evi açılmışdır.
Azərbaycan hökuməti ilə yanaşı, xalq da qaçqınlara kömək edirdi. 1919-cu ildə
Bakı şəhəri və mədən rayonlarında qaçqınlar üçün 308000 manat toplanmışdır. (1, s.96)
AXC hökuməti milliyyətindən asılı olmayaraq, bütün qaçqın və didərginlərə
kömək edirdi. Belə ki, 1919-cu ildə yardım olaraq Müsəlman qadın xeyriyyə cəmiyyətinə
220 nəfərlik müsəlman uşaq sığınacağı üçün, Erməni Milli şurasına 217 nəfərlik 2
sığınacaq üçün, Rus xeyriyyə cəmiyyətinə 517 nəfərlik sığınacaq və əlillər evi üçün, Uşaq
evi cəmiyyətinə 80 nəfərlik sığınacaq üçün, 9-cu Sahə Komitəsinə 30 nəfər yaşlı adam
üçün, Yəhudi Milli Şurasına ucuz yeməkxana üçün, Yəhudi xeyriyyə cəmiyyətinə qocalar
və əmlakı olmayanlar üçün sığınacağa görə 2114501 manat vəsait ayırmışdır. 1918-ci il
mart qırğınları zamanı zərər çəkmiş şəxlərə də birdəfəlik pul yardımları göstərmişdir.
Bunun üçün ayrılan pulların ümumi məbləği 300000 manatdan təşkil edirdi. (1, s.96)
Yardım göstərilməsi ilə bərabər, hökumət çalışırdı ki, qaçqınları öz doğma yurdyuvalarına qaytarsın. Bununla bağlı bütün xərcləri də öz üzərinə götürmüşdü. Erməni və
rus milli komitələrinin rəyinə əsasən, 5000 ermənini və 2500 rusu daimi yaşayış yerlərinə
yola salmışdı. Bundan əlavə, 4000 müsəlman və 1000 nəfər digər millətlərin
nümayəndələri də daimi yaşayış yerlərinə yola salınmışdı.
O dövrdə erməni daşnaqları rus qoşunlarının köməyi ilə Anadoluda, xüsusilə
Qarsda, İğdırda və başqa ərazilərdə yerli türk əhalisinin evlərini dağıtmış, on minlərlə
günahsız insanı yurd-yuvalarından didərgin salmışlar. Hökumət Himayədarlıq Nazirliyi
Müsəlman Xeyriyyə cəmiyyətinin vasitəçiliyi ilə Bakıda məskunlaşanlara 7000 nəfərin
gündəlik çörəklə təminatını öz üzərinə götürmüşdür. 1919-cu ilin noyabrından 1920-ci il
yanvarın 1-dək olan dövrdə buna 562195 manat pul xərclənmişdir.
Hökumət parlamentdə keçirilən hər bir iclasda qaçqınlar məsələsini gündəmə
gətirmiş və onlara xüsusi qayğını əsirgəməmişdir, lakin parlamentdə müzakirələr zamanı
bəzi deputatlar var idi ki, yardımlara heç də birmənalı münasibət bildirmir, göstərilən
yardımların formasına etiraz edirdilər. Məsələn, deputat A.Aşurov hökumətin qaçqınların
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində uzunmüddətli proqramın olmamasına etiraz
edirdi. Parlamentin 14 iyun 1919-cu il tarixli iclasında deputatların əksəriyyəti qaçqınlara
maddi yardımdan çox, onların işlə təmin olunmasını düzgün hesab edirdilər. Əlbəttə,
deputatların haqlı tərəfləri də var idi. Belə ki, onların bəziləri hökumətdən pulların
qaçqınlara necə çatdırılması ilə bağlı izahat istəyir, mənimsəmə hallarının qarşısını
almağı tələb edirdilər, bəziləri isə əmək qabiliyyəti olanları işlə təmin etmək lazım
olduğunu bildirirdilər. İclasda Suraxanı-Mərdəkan dəmir yolu xəttinin çəkilməsini və
qaçqınların orada işlə təmin olunması təklif olundu.
Azərbaycan hökuməti qaçqınlara təkcə pulla deyil, ərzaqla da kömək edirdilər.
Belə ki, 1920-ci il yanvar ayının 5-də parlamentdə qaçqınların 21 milyon manat
dəyərində buğda ilə təchiz olunması haqqında qərar qəbul olunmuşdu. Ümumiyyətlə,
1919-cu ildə hökumət əhalinin yoxsul təbəqələrinə kömək üçün 3082000 manat maliyyə
yardımı etmişdi. Eyni zamanda, milli münaqişələr zamanı yetim və kimsəsiz qalmış
uşaqların himayəsinə də xüsusi diqqət yetirilirdi. Bu sahədə görülən mühüm işlərdən iri
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də yerli xeyriyyə cəmiyyətlərinin maliyyə köməyi ilə valideyn himayəsindən məhrum
olanlar üçün uşaq evlərinin təşkili, genişləndirilməsi və bu işə daim nəzarət edilməsi idi.
1918-ci ildə Mərkəzi Uşaq Evinin nəzdində kimsəsiz uşaqlara kömək etmək üçün
xüsusi yardım bürosu yaradılmışdı. Büro üzərinə qoyulan vəzifələrin öhdəsindən
təkbaşına gələ bilmədiyi üçün kömək almaq məqsədilə Himayədarlıq Nazirliyinə
müraciət etmişdi. Nazirlik uşaq evindəki hər bir uşağa əvvəlcə ayda birdəfəlik 60 manat,
sonra isə qaytarılmamaq şərti ilə 120 manat subsidiyaların ödənilməsi yolu ilə kömək
ayırmışdı. Büro dağıldıqdan sonra isə nazirlik cəmiyyətlərə himayəyə götürülmüş hər bir
uşaq evi üçün adambaşına ayda 200 manat subsidiya ödəyirdi. Bundan əlavə, cəmiyyətin
bu və ya digər ehtiyacları üçün əlillər evi, gecəqondular və ucuz yeməkxanaların
saxlanmasından ötrü də vəsait ayrılırdı.
O dövrdə qadın cəmiyyəti olan “Bakı Müsəlman Qadın Xeyriyyə Cəmiyyəti” valideynlərini itirmiş uşaqlara, yoxsul ailələrə və qaçqınlara yardım etmək məqsədilə
yaradılmış qeyri-hökumət xeyriyyəçilik qurumu fəaliyyət göstərirdi. Cəmiyyət xəstə və
yaralı əsgərlərə, yetim və yoxsul uşaqlara yardım göstərir, tez-tez müxtəlif tədbirlər
keçirirdi, yoxsul qızlar üçün peşə məktəbi açmışdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Hökuməti məktəbin səmərəli işləməsi üçün cəmiyyətə 30 min manat vəsait ayırmışdı.
Məktəb azərbaycanlı qızların savadlanmasında, onlara milli-mənəvi dəyərlərin
aşılanmasında, ailədə və cəmiyyətdə öz hüquqlarını anlamasında böyük rol oynayıb.
1920-ci il aprel işğalından sonra cəmiyyət fəaliyyətini dayandırıb. (2, 251-253)
Azərbaycan uzun illər bu hadisələr fonunda mənə-psixoloji sarsıntı keçirən
əhalinin reabilitasiya edilməsi, yenidən cəmiyyətə yararlıp vətəndaş olaraq yetişdirilməsi
uğrunda mücadilə aparmışdır. Qismən buna nail olsa da, Azərbaycan yenidən müstəqillik
qazandıqdan sonra əsrin əvvəlində baş verən hadisələrdən daha ağırını yaşamış oldu.
Qarabağ müharibəsində itirilmiş 20% torpaqlarımız, millətimizə qarşı törədilmiş
soyqırımlar bunun göstəricisidir. Ən dəhşətlisi də odur ki, nəticə olaraq yenə də
psixoloji-mənəvi sarsıntılara məruz qalmış, evsiz-eşiksiz insalar, valideyn və övladlarını
itirən insanlar cəmiyyətçün itirilmiş kəsim oldu. Bu insanların bərpası və yenidən
cəmiyyətə qaytarılması istiqamətində uzun illərdir dəstək göstərilsə də, hələ ki buna
100% nail ola bilməmişik. Düşünürəm ki, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad
olunacağı gün bu problem kökündən həll edilmiş olacaq.
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Проблема беженцев в Азербайджанской Демократической Республики
Резюме
С начала XIX века было осуществлено переселение армян на территорию
Азербайджана. В результате этого переселения армяне неоднократно убивали
азербайджанцев, проживающих на их родных землях, вытесняя их со своих родных
земель. Проблема беженцев вАзербайджанской Демократической Республике была
проблемой международного характера, возникшей в результате геноцида,
совершенного армянами против азербайджанцев в начале двадцатого века. Эта
проблема также актуальнаи и в наше время. Так как 20% Азербайджанских земель
оккупированны армянами.
Ключевые слова: AДР, Азербайджан, республика, парламент, конгресс,
закон, выборы, беженец, благотворительность, помощь Зангезур, Иреван
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Refugee problem in the Azerbaijan Democratic Republic
Summary

From the beginning of the 19th century, the resettlement of Armenians to the
territory of Azerbaijan was carried out. As a result of this resettlement, Armenians
repeatedly killed Azerbaijanis living in their native lands, forcing them out of their native
lands. The refugee problem in the Azerbaijan Democratic Republic was an international
problem that arose as a result of the genocide committed by Armenians against
Azerbaijanis in the early twentieth century. This problem is also relevant in our time.
Since 20% of Azerbaijani lands are occupied by Armenians.
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refugee, charity, assistance, Zangezur, Irevan
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ ƏLAQƏLƏRİNİN
MƏDƏNİ-SİYASİ ASPEKTLƏRİ
Xülasə: Məqalədə çağdaş dövr Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin mədəni-siyasi
aspektlərindən bəhs edilir. Heydər Əliyevin Türkiyənin dövlət rəhbərləri ilə görüşləri və
iki ölkə arasında imzaladığı sənədlər tarixi faktlar əsasında araşdırılır. Heydər Əliyevin
qarşılıqlı tələbə mübadiləsinə verdiyi töhfələr nəzərdən keçirilir. Habelə, məqalədə
Azərbaycanla Türkiyə arasında olan dostluq və qardaşlıq əlaqələrinə dair Heydər Əliyevin
fikirləri yer alır.
Açar sözlər: Türk Dünyası, Heydər Əliyev, Azərbaycan, Türkiyə, mədəniyyət
Tarixi prosesləri və siyasi-ideoloji amilləri nəzərə almadan Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasındakı mədəniyyət əlaqələrinin araşdırılması tarixi
həqiqətlərin saxtalaşdırılmasına yol açmış olar. Təbii ki, tarixən eyni milli-mənəvi, dini
köklərə bağlı olan bu iki türk xalqı arasındakı mədəni əlaqələrin kökü çox-çox uzaqlara
gedir. Eyni zamanda bu təkzibedilməz bir faktdır ki, “sınaqlardan çıxmış qardaşlığı
sarsılmaz və əbədi olan Türkiyə və Azərbaycan xalqları dili, dini, adət-ənənəsi eyni olan
böyük türk millətinin övladları” (9, s.51), “müxtəlif isimlər daşıyan böyük Türk ağacının
bir budağıdır”. Həm türkiyəlilər, həm də “azərbaycanlılar milliyyət etibarı ilə türk, din
etibarilə islam, mədəniyyəti-əsasiyyə etibarilə şərqlidirlər” (8, s.12). Ümummilli lider
Heydər Əliyev deyirdi ki, Azərbaycan və Anadolu türkləri əsrlər boyu “bir-biri ilə sıx
əlaqədə olmuş, bir-birinə kömək etmiş, arxa durmuşlar. Məhz buna görə də heç təsadüfi
deyil ki, Azərbaycanın bir çox görkəmli şəxsiyyətləri tarixin ayrı-ayrı mərhələlərində
Türkiyədə fəaliyyət göstərmiş, orada öz istedadlarını tamamilə büruzə verə bilmişlər, həm
Türkiyə xalqı qarşısında, həm də Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətlər
göstərmişlər. Onların hamısı bizim dostluğumuzun, qardaşlığımızın böyük tarixidir,
rəmzidir. Biz onlarla fəxr edə bilərik” (3).

35

Tarixi şəraiti vaxtında dəyərləndirən Heydər Əliyev 90-cı illərdə belə bir obyektiv
gerçəkliyi bəyan edirdi ki, dövlətlərimizin sıx, bərabərhüquqlu və səmərəli əməkdaşlığı
zamanın hökmüdür, bizim əvvəlki tariximizdən və müasir siyasi və iqtisadi proseslərin
gedişindən irəli gələn qaçılmaz bir zərurətdir. Yeni minilliyin astanasında ölkələrimizi
nəinki tarixi köklər, adət və ənənələr, həm də dövlətlərimizin müstəqilliyi və suverenliyinin möhkəmləndirilməsi, regionumuzda sülhün və sabitliyin bərqərar edilməsi kimi
ümummilli mənafelər birləşdirir (7, s.156). O, xüsusilə vurğulayırdı ki, Türkiyə ilə
Azərbaycanın mədəni əlaqələrinin mərkəzində qardaşlığımız və strateji müttəfiqliyimiz
durur. Mədəni irsimizi öyrənmək üçün araşdırmalar aparılır, müntəzəm olaraq hər iki
ölkədə konqreslər, simpoziumlar, festivallar, keçirilir, kitablar çap olunur (7, s.160).
Heç şübhəsiz, iki qardaş ölkə arasındakı mədəni əlaqələrin çağdaş mərhələsindən
söhbət getdiyi təqdirdə sovet dövrü də mütləq diqqətə alınmalıdır. Çünki Azərbaycanın
ən yeni tarixinə dair mənbələrdən də aydın olduğu kimi sovet dövründə beynəlxalq
hüququn subyekti olmayan Azərbaycan beynəlxalq əlaqələrdə mərkəzi hökumət vasitəsi
ilə iştirak edirdi. SSRİ hökuməti Azərbaycanın xarici ölkələrlə birbaşa siyasi və ticarətiqtisadi əlaqələrinə imkan vermirdi. İkinci dünya savaşından sonrakı ilk onilliklərdə
Azərbaycanın xarici ölkələrlə əlaqələrinə icazə, əsasən mədəni sahələrdə verilirdi. Lakin
bu əlaqələr də Moskvanın ciddi nəzarəti altında həyata keçirilirdi. Daha doğrusu, 19461990-cı illərdə Azərbaycan Respublikası yalnız SSRİ tərkibində beynəlxalq mədəni
əlaqələrin iştirakçısı ola bilirdi. Bu illərdə Sovet İttifaqını təşkil edən müttəfiq
respublikalardan biri kimi Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mədəni əlaqələrinin
həyata keçirilməsinin hüquqi-siyasi əsasını SSRİ-nin xarici ölkələrlə bu sahəyə aid
bağladığı müqavilə, saziş və protokollar təşkil etdi. SSRİ 1970-1980-ci illərdə Türkiyə və
bir sıra başqa dövlətlərlə mədəni əlaqələrə dair çoxlu sənədlər imzaladı. Həmin
sənədlərdə mədəni əlaqələrin formaları və həyata keçirilməsi prinsipləri müəyyən edildi.
Mədəni əməkdaşlıq məsələləri 1946-1990-cı illərdə Sovet İttifaqının xarici ölkələrlə
münasibətlərində müzakirə obyektlərindən biri oldu. Beynəlxalq mədəni əlaqələr
problemi çoxtərəfli əsasda, o cümlədən Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq (2, s.454,
461) məsələlərinə dair Helsinki (1975-ci il), Madrid (1983-cü il), Vyana (1989-cu il) və
Paris (1990-cı il) müşavirələrinin yekun sənədlərində öz əksini tapdı. Bu sənədlərdə
dövlətlərarası münasibətlərdə mədəni əlaqələrin yeni formaları müəyyən edildi və
əhəmiyyəti göstərildi.
80-ci illərin ortalarından başlayaraq isə Azərbaycan xarici ölkələrlə mədəni
əlaqələrə dair birbaşa sazişlər bağladı. 1990-cı ilin yanvarında Azərbaycanla Türkiyə
Respublikası arasında mədəni və elmi əməkdaşlığa dair protokol imzalandı. Protokolda
iki respublika arasında mədəni əməkdaşlığı genişləndirməyin yolları və formaları
müəyyənləşdirildi. Bu mərhələdə ölkədə başlanmış olan yenidənqurma adlandırılan
siyasət respublikaların hüquqlarının genişləndirilməsinə gətirib çıxartdı. Respublikanın
beynəlxalq mədəni əlaqələrini 30-a yaxın nazirlik, idarə, təşkilat, cəmiyyət və s. həyata
keçirirdi. Bunların içərisində Respublika Xarici İşlər Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi,
Xarici ölkələrlə Dostluq və Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti xüsusilə fəal idi.
Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələrdə iştirakı əsasən aşağıdakı formalarda
həyata keçirilirdi: ədəbi əlaqələr, kitab çapı, kitab mübadiləsi, kitab sərgi və yarmarkaları,
yazıçı, şair və jurnalistlərin əməkdaşlığı, musiqi, teatr, kino, televiziya, radio sahəsində
əməkdaşlıq, rəssamların sərgi və yarmarkalarda iştirakı, ictimaiyyətin əlaqələri,
mədəniyyət günləri, qardaşlaşmış şəhərlər, idman və turizm. Hələ o vaxtlar Azərbaycan
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milli musiqisi, dramaturgiyası, opera və balet incəsənəti, kinosu, simfonik, vokalinstrumental ansamblları xaricdə məşhur idi. Təbii ki, mədəni əlaqələrin bu formalarının
hamısı eyni səviyyədə həyata keçirilmirdi. Çünki həm bu əlaqələrin qurulmasında və həm
də həyata keçirilməsində xeyli nöqsanlar var idi. Bunların bir qismi mərkəzin müvafiq
təşkilatlarının üzərinə düşürdü. 1980-1990-cı illərdə Azərbaycan dünyanın 120 ölkəsində
mövcud olan 860-dan çox təşkilatla mədəni əlaqə saxlayırdı. Başqa sahələrdə olduğu
kimi Azərbaycanın mədəniyyət sahəsində də sosialist, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə
olan ölkələrlə beynəlxalq əlaqələri geniş xarakter almışdı (2, s.463). Hər il Azərbaycan
mədəniyyətinin yüzlərlə nümayəndəsi, onlarla bədii kollektivi, aktyor qrupları xaricə
gedir, təxminən qeyd olunan qədər də xarici dövlətlərin mədəniyyət işçisi Azərbaycana
gəlirdi.
1991-ci il oktyabrın 18-də qəbul edilmiş Konstitusiya aktı ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi bərpa olundu. Müstəqilliyin bərpası Azərbaycanın müasir
beynəlxalq münasibətlərdə iştirakı üçün əlverişli şərait yaratdı. Bu şəraitdən istifadə edən
Azərbaycan Respublikası müasir dünya reallıqlarını və xalqın milli mənafelərini nəzərə
alıb fəal xarici siyasət yeritməyə başladı. Artıq XX əsrin sonlarına doğru dünyanın siyasi
xəritəsində yeni türk dövlətlərinin yaranması siyasi, iqtisadi münasibətlərlə yanaşı,
mədəni əlaqələri də intensivləşdirdi. Nailiyyətlərin daha çox məhz mədəniyyət və
incəsənət sahələrində əldə olunması təsadüfi deyildi. Belə ki, dili, dini, tarixi kökləri,
adət-ənənələri bir olan xalqların qarşılıqlı münasibətləri uzun müddət əngəllənsə də, yeni
mərhələdə bu tendensiya aradan qalxdı. Əgər müstəqilliyin ilk illərində yeni yaranmış
türk dövlətlərinin Türkiyə ilə münasibətlərində obyektiv və subyektiv amillərdən
qaynaqlanan ehtiyatlılıq hiss olunurdusa, bu, mədəniyyət əlaqələrinin dirçəlişinə şamil
edilməməlidir. “Türkiyə təbii istəkdən irəli gələn mədəniyyətlərin yaxınlaşması,
ümumtürk dəyərlərinin yenidən dirçəldilməsi, sovet elm, təhsil və mədəniyyət sisteminin
müasir standartlarla yeniləşməsi, müstəqil dövlətlərin yeni ixtisaslı kadrlarla təmin
edilməsi məqsədilə bir sıra təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirdi. Məqsədyönlü fəaliyyət
proqramları nəticəsində bütöv Türk Dünyasının mədəni inteqrasiyasında tamamilə yeni,
lakin təbii təməllərə, xalqlarımızın tarixi və milli-mənəvi dəyərlərinə bağlı olan bir
mədəni mənzərə müşahidə edilməyə başlandı” (7, s.156). Beləliklə, dünyada gedən
qloballaşma və qarşılıqlı əlaqələrin intensivləşməsi fonunda türk ölkələri arasında mədəni
inteqrasiyanın əsası qoyuldu.
Bu mənada Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərində Türkiyə xüsusi yer tuturdu.
90-cı ildən etibarən Azərbaycan-Türkiyə arasında elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq
məsələləri də diqqət mərkəzində oldu. 1990-cı il yanvarın 10-da 1990-1992-ci illər üçün
mədəni və elmi-texniki mübadilə barədə protokol (2, s.488), Azərbaycan Respublikası
prezidentinin Türkiyəyə səfəri zamanı elmi-texniki və mədəni əlaqələrə dair iki ölkə
arasında saziş imzalandı. 1991-ci il noyabrın 9-da Türkiyə Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət oldu. Müstəqilliyin ilk illərində imzalanan bu sənədlər
tezliklə reallaşmağa başladı.
1992-ci ilin yanvar ayının 14-də Azərbaycan-Türkiyə diplomatik əlaqələri
rəsmiləşdi və həmin vaxtdan etibarən Türkiyənin Azərbaycanda, 1992-ci ilin avqust
ayından isə Azərbaycanın Türkiyədə diplomatik missiyası fəaliyyətə başladı. Diplomatik
münasibətlərin yaradılması iki ölkə arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı baxımından
geniş perspektivlər açdı.
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1992-ci ilin martında Türkiyə prezidenti Turqut Özalın Azərbaycana səfəri oldu.
Həmin ildə Türkiyənin baş naziri Süleyman Dəmirəlin, xarici işlər naziri Hikmət Çətinin
və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatlarının Azərbaycana səfərləri iki ölkə
arasındakı çoxsahəli münasibətlərin inkişafına təkan verdi. Türkiyə prezidenti Turqut
Özalın Azərbaycana 1992-ci il 1-3 may tarixli səfəri və səfər zamanı imzalanmış Birgə
Bəyanat isə strateji əməkdaşlığın təməlini qoydu. “İki ölkə rəhbərləri arasında keçirilən
görüşlər və Birgə Bəyanat qarşılıqlı əlaqələrin əsas prinsiplərini və inkişaf
perspektivlərini müəyyən etdi. Hər iki dövlət qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsiplərini
əsas tutaraq ardıcıl addımlar atmağa başladı” (6, s.565). Türkiyə müstəqil dövlət
quruculuğu yoluna qədəm qoymuş Azərbaycan Respublikasının səylərini dəstəkləyərək
hərtərəfli əlaqələrin inkişafına geniş yardım göstərirdi.
Azərbaycanın beynəlxalq aləmlə inteqrasiyasında, regional təhlükəsizliyin
qorunmasında və ümumiyyətlə, ölkənin siyasi-iqtisadi və elmi-mədəni maraqlarının
reallaşmasında Türkiyə ilə hərtərəfli əməkdaşlığın genişlənməsinə xüsusi əhəmiyyət
verən Heydər Əliyev 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra bu istiqamətdəki kursun yüksələn xətt üzrə inkişafını təmin etdi. Azərbaycan Respublikasının
prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə 1994-cü il fevralın 8-dən 11-dək davam edən ilk
rəsmi səfəri ikitərəfli əlaqələrin inkişafına yeni təkan verdi. Ankarada aparılan
danışıqlardan sonra fevralın 9-da Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası
arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında protokol, elmi, texniki, mədəni və
iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq haqqında saziş, dostluq və hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafı
barədə müqavilə, siyasi məsləhətləşmələr barədə saziş, investisiyaların qarşılıqlı təşviqi
və qorunması haqqında saziş və digər mühüm sənədlər imzalandı. Az sonra müstəqil
“Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin konseptual əsasları, məqsədi, prinsipləri və əsas
xüsusiyyətləri Azərbaycanın 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul edilmiş Konstitusiyasında
və prezident Heydər Əliyevin çıxışlarında” (6, s.220; 7, s.49) öz əksini dolğunluğu ilə
tapdı. Bundan sonra dövlət rəhbərlərinin müntəzəm xarakter almış qarşılıqlı səfərləri iki
ölkə arasındakı münasibətlərin daha da inkişafı ilə müşayiət olundu. 1995-ci il dekabrın
7-9-da Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəlin Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı
imzalanmış Birgə Bəyanat və iqtisadi əməkdaşlıq haqqında memorandum dostluq
münasibətlərini müəyyənləşdirən prinsiplərin və əlaqələrin inkişaf istiqamətlərinin
sarsılmaz olduğunu bir daha təsdiq etdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyənin 1992-ci ildən “Türkdilli dövlətlər birliyi”
yaratması və keçən illərdə region ölkələrinə 1,5 milyard dollar vəsait ayırması da bölgə
ölkələrinin praqmatik siyasəti nəticəsində gözlənilən nəticəni vermədi. Lakin buna
baxmayaraq, Türkiyə regionun kifayət qədər nüfuzlu, əhali arasında rəğbət qazanan
ölkəsinə çevrilə bildi (6, s.560). SSRİ-nin mövcud olduğu və bugünkü türk-müsəlman
xalqlarının hələ milli müstəqillik əldə etmədiyi dövrdə Qərb dövlətləri Türkiyənin
Qafqazla, xüsusilə də Azərbaycanla bağlı siyasətini müəyyən qədər dəstəkləyir, təbii
qəbul edir və bunu Türkiyənin güclənməsi, türk-müsəlman birliyinin real təhlükəsi kimi
qiymətləndirmirdi. Əslində, SSRİ-nin bu qəbildən olan əhali qrupuna təsir göstərmək,
həmin xalqları Moskvadan narazı salmaq və onlarla hansısa şəkildə iş aparmaq üçün
Qərbin başqa imkanı da yox idi. Amma SSRİ-nin dağılması, müstəqil dövlətlərin
yaranması ilə Qərb Türkiyənin bu dövlətlər və xalqlar arasında möhkəmlənməsinə, onları
etnik-dini yaxınlıqdan istifadə edərək öz ətrafında birləşdirməsinə və beləliklə də,
Avropada öz mövqeyini daha da gücləndirməsinə heç bir vəchlə yol verə bilməzdi. Odur
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ki, Qərb dövlətləri Türkiyənin Qafqazda, Orta Asiyada “NATO-nun ümumi maraqlarını
qorumaq” adı altında, vaxtilə dəstəklənən sərbəst və təkbaşına fəaliyyətini o qədər də
qəbul etmirdi (6, s.562). Bütün bu siyasi amillərə baxmayaraq, 1995-ci ildə Türkiyənin
baş naziri T.Çillər, xarici işlər naziri Ə.İnönü, Energetika naziri V.Atasoy, əmək və sosial
təminat naziri M.Kul Azərbaycana səfər etdilər. Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl
səfəri zamanı Milli Məclisin iclasında çıxış etdi, qaçqınlarla, ictimaiyyətin
nümayəndələri, iş adamları ilə görüşdü. Bu zaman birgə bəyanat verildi, televiziya
yayımları haqqında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı, iki ölkə arasında avtomobil
daşımaları haqqında sazişin təsdiqi və qüvvəyə minməsi barədə notalar mübadiləsi edildi.
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Şimali Kipr Respublikası, Türkmənistan,
Türkiyə və Özbəkistan respublikalarının mədəniyyət nazirlərinin 8 maddədən ibarət
“TÜRKSOY-un strukturu və fəaliyyət prinsipləri haqqında müqavilə”ni imzalamaları (12
iyul, 1993) türk dünyasının mədəni əlaqələri baxımından çox əlamətdar bir hadisə oldu.
Məqsədi türk xalqları və ölkələri arasında mədəni əlaqələri genişləndirmək, xalqların
mədəniyyət və incəsənətini qorumaq, dirçəltmək və inkişaf etdirmək olan TÜRKSOY-un
yaranması ölkələrimiz arasındakı mədəni əməkdaşlığa mühüm təkan verdi. Eləcə də
Azərbaycan dövləti çoxtərəfli əsasda türk dövlət başçılarının zirvə görüşünün
yaradılmasının iştirakçısı oldu. Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan, Qazaxıstan,
Özbəkistan, Qırğızıstan dövlət başçılarının birinci toplantısı 1992-ci il oktyabrın 30-31-də
İstanbulda keçirildi. Görüş nəticəsində bəyannamə imzalandı. Türk dövlət başçılarının
ikinci toplantısı 1994-cü ilin oktyabrında İstanbulda keçirildi. Azərbaycanı, prezident
Heydər Əliyev başda olmaqla nümayəndə heyəti təmsil edirdi. Görüşün sonunda İstanbul
bəyannaməsi qəbul olundu. Bəyannamədə göstərilirdi ki, ölkələr beynəlxalq birlik
tərəfindən qəbil olunmuş normalara hörmət və əməl edirlər, BMT və ATƏT prinsiplərinə
sadiqdirlər, xalqları arasında dil, tarix, mədəniyyət sahəsində əlaqələri inkişaf etdirməyi
zəruri sayırlar.
1995-ci ilin avqustunda Bişkekdə keçirilən türk dövlət başçılarının üçüncü zirvə
görüşü türk dövlətləri arasında iqtisadi, elmi-texniki, mədəni, humanitar əməkdaşlığa
kömək etdi. 1996-cı il oktyabrın 21-də Daşkənddə keçirilən türk dövlət başçılarının IV
zirvə görüşündə isə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı ilə Daşkənd
bəyannaməsi imzalandı (2, s.518). 1998-ci il iyunun 9-10-da Qazaxıstanın Astana
şəhərində keçirilən türk dövlət başçılarının beşinci zirvə görüşündə də Azərbaycan
prezidenti iştirak etdi. 2000-ci ilin aprelində türk dövlət başçılarının altıncı zirvə
görüşünün Bakıda keçirilməsi isə mühüm hadisə oldu. Zirvə görüşündə Azərbaycan
Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev geniş nitq söylədi. Qardaş ölkələr arasında
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilərək Bakı bəyannaməsi qəbul olundu (2, s.519).
Hələ 5 yanvar 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
Türkiyə Cümhuriyyətinin universitetlərinə tələbə qəbulu haqqında sərəncam imzalamış
və həmin ilin 7 fevralında Türkiyənin ali məktəblərində təhsil almağa yola düşən
azərbaycanlı tələbələrin bir qrupu ilə görüşərək tarixi nitq söyləmişdir. Bu dövrdə
Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadiyyat, səhiyyə, maliyyə, təhsil, mədəniyyət və digər
sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında 16 müqavilə imzalanmış (1, s.61) və
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İstanbul ali məktəblərində təhsil
alan azərbaycanlı gəncləri qəbul etmişdir (1, s.160). Heydər Əliyev 16 yanvar 2001-ci
ildə prezident sarayında TÜRKSOY təşkilatının toplantısında iştirak edən türkdilli
ölkələrin nümayəndələrini qəbul etdi. Fevralın 27-də isə Ankara Universitetinin Elmi
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Şurası, son dərəcə müdriklik tələb edən vəzifəsində türk dostu kimi hər zaman Türkiyəni
dəstəkləyən və hər vasitə ilə Türkiyənin beynəlxalq aləmdəki önəmini ifadə edən, daim
“Bir millət, iki dövlət” olaraq gördüyü Türkiyə və Azərbaycan arasındakı dostluğun
inkişafı, iki ölkə arasındakı qardaşlığın strateji müttəfiqliyə çevrilməsi sahəsindəki
xidmətlərinə, böyük dövlət adamı keyfiyyətinə və təcrübəsinə malik olduğuna,
Azərbaycanda və dünyanın ən qarışıq bölgələrindən biri olan Qafqazda sabitliyin bərqərar
olması nəticəsində ölkəsinin və bölgənin Avropa ilə inteqrasiyası sahəsində əldə etdiyi
uğurlara görə Heydər Əliyevə beynəlxalq münasibətlər sahəsində fəxri doktor adı
verilməsi barədə 1742 saylı qərarı yekdilliklə qəbul etdi.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 2001-ci ilin 9 martında
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar sərəncam imzalamış (1, s.160)
və martın 13-də TBMM üzvləri qarşısında geniş nitq söyləmişdir. Heydər Əliyev nitqində
bəyan etmişdir ki, “Ötən illər bizim ölkələrimiz, xalqlarımız arasında dostluq və qardaşlıq
əlaqələri artmaqda davam edir. Biz artıq Türkiyə-Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq əlaqələri
səviyyəsinə gəlib çatmışıq. Bu, dövlətlərarası əlaqələrdir. Ancaq xalqlarımız arasındakı
əlaqələrin tarixi də çox böyükdür və onun qiyməti də bundan artıqdır. Çünki biz eyni
köklərə mənsub olan xalqlarıq. Eyni milli-mənəvi dəyərlərə, eyni dilə, eyni dinə mənsub
olan xalqlarıq. Biz hamımız bir kökdən gəlirik. Ona görə də bizim hamımızın fikri, zəkası
bu köklərlə bağlıdır. Biz Azərbaycanda xalqlarımızın mənsub olduqları bu kökləri, millimənəvi dəyərləri yüksək qiymətləndiririk və bu dəyərlərə, bu tarixə daim sadiq olduğumuzu
mən bir daha bəyan edirəm” (1, s.166).
Bu gün Azərbaycanla Türkiyə arasında olan dostluq və qardaşlıq əlaqələri günügündən möhkəmlənir, genişlənir və heç şübhəsiz, bu dostluq əlaqələri gələcəkdə də inkişaf
edəcəkdir. Heydər Əliyevin də dönə-dönə vurğuladığı kimi, “heç bir qüvvə, heç bir kəs, heç
bir ölkə Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna mane ola bilməz. Bizim dostluğumuz sarsılmazdır,
əbədidir və əbədi olacaqdır... Biz çalışacağıq ki, bu dostluğu, qardaşlığı günü-gündən
möhkəmlədək və yüksəklərə qaldıraq” (4, s.45; 7, s.19) Mədəni əlaqələrimizə böyük
töhfələr bəxş etmiş Heydər Əliyev deyirdi ki, “Bizim tariximiz bir, dilimiz bir, dinimiz
birdir... Biz bütün imkanlardan istifadə etməliyik ki, mədəni-humanitar və digər əlaqələr
lazımı səviyyədə inkişaf etdirilsin. Türk xalqı ilə Azərbaycan xalqının tarixində, milli
ənənələrində, mədəniyyətində çox oxşarlıq var. Ona görə də Türkiyə ilə Azərbaycan
arasındakı əlaqələrin sıx olması təbii bir haldır” (5, s.339). Azərbaycan-Türkiyə mədəni
əlaqələrinin ana xəttini təşkil edən və həmin əlaqələrin perspektivlərini müəyyənləşdirən bu
qısa tarixi-xronoloji təqdimat da təsdiqləyir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin bu
sahədəki fəaliyyətləri müstəqilliyimizin bərpasından sonra iki ölkə arasında elmi-mədəni
əməkdaşlığın bütün sahələrinə işıq salmışdır. Belə bir etibarlı və möhtəşəm təməl üzərində
qurulmuş əlaqələri isə ümummilli liderin layiqli davamçısı İlham Əliyev inamlı surətdə
davam etdirməkdədir.
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Гезаль Тагысой Кылавуз
Гейдар Алиев и культурно-политические аспекты международных
отношений между Азербайджаном и Турцией
Резюме
В статье исследованны культурно-политические аспекты международных
отношений между Азербайджаном и Турцией. Описанны встречи ГейдараАлиева с
лидерами Турции. Проанализированны исторически значимые документы,
подписанные между двумя странами.Кроме того, в статье изложены высказывания
Гейдара Алиева о дружеских и братских отношениях между Азербайджаном и
Турцией.
Ключевые слова: Тюркский мир, Гейдар Алиев, Азербайджан, Турция,
культура
Gozal Taghisoy Kilavuz
Heydar Aliyev and cultural and political aspects of international relations
between Azerbaijan and Turkey
Summary
The article examines the cultural and political aspects of international relations
between Azerbaijan and Turkey. Heydar Aliyev’s meetings with Turkish leaders are
described. The historically significant documents signed between the two countries are
analyzed. In addition, the article contains the statements of Heydar Aliyev about the
friendly and fraternal relations between Azerbaijan and Turkey.
Keywords: Turkic world, Haydar Aliyev, Azerbaijan, Turkey, culture
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ARXİV SƏNƏDLƏRİNDƏ RAST GƏLİNƏN BİOLOJİ QÜSURLAR
Xülasə:Mikroorqanizmlər, böcəklər və gəmiricilər arxiv sənədlərində rast gəlinən
qüsurlara səbəb olan bioloji faktorlardır. Mikroorqanizmlər arxiv sənədlərində müxtəlif
ölçü və rəngdə olan ləkələrə səbəb olurlar. Böcəklər isə sənədlərin xam maddəsini
yeyərək, onu yararsız hala salırlar. Gəmiricilər sənədlərə ən çox ziyan vuran
faktorlardır.Onlar bir anbarda bütün sənədləri məhv edə bilərlər.
Açar sözlər: bioloji qüsurlar, arxivşünaslıq, mikroorqanizmlər, gəmiricilər.

Arxiv sənədlərində rast gəlinən bioloji qüsurlar dedikdə müxtəlif növ
mikroorqanizmlərin, sərtqanadlılar-həşəratlar sinifinin ən böyük dəstəsi olan böcəklərin
və heyvanlar aləminin məməlilər sinifinə aid olan gəmiricilərin səbəb olduğu ləkələr,
bozarmalar, yırtıqlar, deşiklər, çürümələr və s. nəzərdə tutulur.
Mikroorqanizmlər gözlə görülməyən kiçik canlılardır.Mikroorqanizmlər zamanla
inkişaf edərək bakteriyalar və göbələklər kimi formalaşırlar.Bakteriyaların yaranmasının
əsas səbəbi yüksək temperatur, rütubət və nəmin çox olmasıdır.Göbələklərin sporları da
bu mühitdə inkişaf edə bilirlər.Sənədlərdə xüsusilə kağız əsaslı sənədlərdə təxminən 250
növ göbələyin mövcud olduğu və onların ağdan qara rəngə qədər dəyişən fərqli rənglərdə
ləkələr buraxdığı araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur.Bakteriyalar və göbələklər
adətən kağızın xam maddəsi olan sellülozailə qidalanırlar.Sellülozadan əlavə onlar qida
maddəsi olaraq dəmir və mis kimi metal qırınıtlarından, mürəkkəb və piqment kimi
rəngləndirici maddələrdən istifadə edirlər.Məsələn göbələklər kağızın liflərini
parçalayaraq, dözümlülüyünü azaldaraq onları yumşaq və pambıq kimi qopan formaya
salırlar.Hətta bu proses irəlilədikcə kağız un kimi dağılacaq hala gəlir. Göbələkləri
bakteriyalardan fərqli olaraq mikroskopla yanaşı adi gözlə də görmək mümkündür.
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Normal şəraitdə kağızın su aktivliyi mikroorqanizmlərin sənədlər üzərində inkişafına
nəzarət edə bilir.Kağızda su miqdarının artması mikroorqanizmlərin inkişafına səbəb olur
və sənəd üzərindən mikroorqanizmlər çoxalır. Bu səbəblə sənədlər anbarlarda aralarında
hava dövriyyəsi olacaq formada rəflərdə yerləşdirilməli, yüksək nəm və kondensasiyaya
səbəb olacağına görə divar və yerlə təmas etməməlidirlər.Anbarlarda uyğun havalandırma
sistemilə hava dövriyyəsi təmin edilməli, mühit faktorları nəzərə alınmalıdır.(5, s.3)
Havada hər zaman mövcud olan göbələk sporları, mütləq sıfıra yaxın bir
temperaturda böyüyə biləcəklərikimi, 50-55◦C istilikdə də inkişaf edə bilərlər.Lakin
yüksək temperatur və nəmin eyni zamanda mövcud olduğu hallar, məsələn 110◦ C
dərəcədə 15 saniyə buxara məruz qalma, göbələk və göbələk sporlarının çoxunu öldürür.
Donma dərəcəsi və hətta daha aşağı bir temperaturda sporlar canlılığını mühafizə edərlər
və istilik ilə birlikdə digər şərtlər böyümələri üçün uyğun vəziyyətə gələn kimi inkişaf
etməyə başlayarlar.70% nisbi rütubətin altında heç bir inkişaf olmaz.Nisbi rütubət bu
göstəricinin üstünə çıxdıqda vəziyyətə görə dəyişən inkişaf sürəti görülür.Məsələn 8090% nisbi rütubətdə inkişaf olduqca çoxdur və 95%-dən yuxarı olduqda isə inkişaf
sərhədsizdir.Nisbi rütubət və istilik bağlantısının çox önəmli olduğu və buna görə də
göbələk çoxalmasının optimal şərtlərinin dəyişdiyi müşahidə olunmuşdur. Məsələn: 95%
nisbi rütubətdə göbələk çoxalması üçün lazım olan optimal istilik 30◦ C, 100% nisbi
rütubətdə isə 37,5◦ C dərəcədir. 70% nisbi rütubət nəm üçün isə istilik daha azdır, 24-25◦
C. (4, s.18)
Araşdırma nəticəsində qüsur aşkar edilən sənəd, zərərli faktorlardan
təmizlənir.Göbələkli sənədlərin zərərli faktorlardan təmizlənməsində ən çox müraciət
olunan metod etilen oksidi ilə edilən təmizləmədir.Təmizləmə prosesində istifadə olunan
cihaz xüsusi vakumlu və ya təyziqli metal şkafdır. Bu şkaf içərisində yararsız hala
düşmüş sənədlərin üstündə olan göbələk sporları etilen oksid qazına məruz buraxılaraq
məhv edilir. Göbələk və bakteriyalar təmizləmə işi tamamlanan əsərlərin bərpasına
keçmədən öncə möhkəmləndirmə işi həyata keçirilir. Bu proses üçün öncə göbələk
səbəbi ilə zəyifləmiş qüsurlu hissələr spirtlə silinərək təmizlənir. Daha sonra bu hissələrə
bir qat adətən buğda nişastasından hazırlanan xüsusi məhlul sürtərək həm kağızın
dözümlülüyü artırılır həm də liflərin bir – birinə yapışmasına şərait yaradırılır.Bərpadan
öncə səhifələrin incəlmiş hissələri incə yapon kağızı ilə yapışdırılır, sonra qopmuş,
yırtılmış və deşikli səhifələr kağızın cinsinə uyğun kağızlar istifadə olunaraq bərpa edilir.
(3, s.109)
Kağızların göbələklərə qarşı göstərdikləri dözümlülük fərqlidir. Məsələn, maşın
emalı kağızlar, əl istehsalı olan kağızlarla müqayisədə göbələklərə daha meyillidirlər. Bu
da böyük ehtimalla emal əsnasındakı kimyəvi müdaxilələrdən və digər proseslərdən irəli
gəlməkdədir. Ümumi olaraq turşuluğu pH = 5,5 – 6,0 olan kağızlar kiflənməyə daha
dözümlüdürlər. Bəzi az nəm çəkən kağızlar, yəni aharlı kağızlar və xüsusilə qətran ilə
aharlanmış kağızlar, göbələk yaranmasına qarşı dözümlüdürlər. (4, s.19)
Göbələyin inkişafı çox yavaş ola bilər və yaratdığı qüsurun normal üsullarla
aydınlaşdırılması üçün bir neçə aydan 2 ilə qədər bir vaxt lazımdır.
Bioloji faktorların ikincisini böcəklər təşkil etməkdədir. Bunlar kağız güvəsi,
termitlər, un qurdu, kitap qurdu və s. bu kimi adlarla adlandırılmaqdadırlar.
Kağız və dəri əsərləri konservatoru, türkiyəli mütəxəssis Nil Baydar bioloji səbəblər
adı altında yer alan böcəklərdən ən önəmli beş növününü göstərmişdir. Bunlar
aşağıdakılardır:
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Əsəri səthindən dərinə doğru gəmirə kağız güvələri və ya gümüş balığı böcəyi (elmi
adı – Thysanura)
 İfraz etdikləri maye ilə sənədin səthini aşındıraraq rəng dəyişikliyinə səbəb olan
hamam böcəyi (tarakan) (elmi adı – Balattoidea)
 Kitabxada mövcud olan hər cür materialı yeyə bilən kitab qurdları (elmi adı –
Coleoptera)
 Çox kiçik olduqları üçün ən az zərər verən lakin uzun vaxt ərzində zərəri çox olan
qabıq biti və ya kitab biti (elmi adı – Carrodentia)
 Selüloz ehtiva edən hər cür materiala hücum edən termitlər (elmi adı – İsoptera). (1,
s.370)
Bunlardan ən çox rast gəlinən un qurdu və termirlərdir. Bu böcəklərə sənədlərin üz
qabığında və səhifə aralarında rast gəlmək mümkündür. Un qurdları bahar aylarında
çoxalmağa başlayır, sürfə dövründə ağ kiçik qurd, yetişkin dövrlərində isə kiçik qəhvə
rəngində, qanadlı böcək olurlar. Çoxalma dövründən sonra yumurtadan çıxan sürfə,
ətrafdakı kağızı yeyərək inkişaf edir və böcək halına gəlir. Termitlər də çox kiçik ağ
böcəklərdirlər. Kitabların iç hissəsində yüzlərlə termitə rast gəlmək olar. Zəif işıqlı və
nəmli yerləri sevən termitlər, normal işıq səviyyəsi olan mühitdə yaşamırlar. (3, s.110)
Bu iki növün zərər verdiyi sənədlər, öncə dezinfeksiya edilərək böcəklərdən təmizlənirlər.
Böcək öldürücü dezinfeksiya metodu bir avtoklav içərisində, oksid etilen, formaldehit,
paradixlorbenzin, metil bromir istifadə etməklə tətbiq edilə biləcəyi kimi, sənədlər
üzərinə səpmə formasında da tətbiq edilir. Müxtəlif dezinfeksiya üsullarında istifadə
edilən oksid etilenin həm böcəklərə, həm də göbələklərə qarşı təsirli olduğu, müşahidələr
nəticəsində məlum olmuşdur. Bundan əlavə, oksid etilenin arxiv sənədləri üçün zərərli
olmadığı və üstəlik nüfuz qabiliyyətinin çox olduğu təsbit edilmişdir. (2, s.351)
Arxiv sənədlərinə zərər vuran digər faktorlardan biri də gəmiricilərdir. Gəmiricilər arxiv
sənədlərinin mühafizəsinə problem yaradan, onlara ziyan vuran, mübarizəsi çətin olan
əsas bioloji faktorlardan biridir. Gəmricilər bir arxiv binasında toplanmış sənədlərin 20%ni məhv edə bilərlər. Göbələk və bakteriyalar qeyd etdiyimiz kimi kağızın
sellülozasından, yapışdırıcılarından və digər orqanik olan hissələrindən qida kimi istifadə
edirlər. Böcəklər də kağızın əsas xam maddələri ilə qidalanırlar, lakin kağızı yeyərkən və
ya deşərkən onda olan zəhərli və zərərli maddələrə təmas edərlər, beləcə qismən də olsa
məhv olarlar. Gəmiricilər isə onlardan fərqli olaraq kağızı mexaniki məhv edə bilirlər.
Yəni bu maddələr onların həzm sistemi ilə təmas etmədiyi üçün, zərərli maddələr onlara
təsir etməz.
Sənədlərə ən çox zərər verən gəmiricilərdən biri ev siçanıdır. Elmi adı mus domesticus
olan bu gəmiricilər xüsusi ilə qida qaynaqlarının çox olduğu və insanların çox olmadığı
yerlərdə çox asanlıqla çoxalıb inkişaf etməkdədirlər. Anbarlarda gəmirici varlığını
göstərən işarələr aşağıdakılardır:
 Rəflərin və əsərlərin üzərində gəmiricilərin qəhvə rəngli və ya qara rəngdə fərqli
ölçülərdə olan nəcisləri
 Gəmiricilərin taxta səthindəki və əsərlərin cild və səhifələrindəki gəmirmə izləri
 Tozlu yerlərdə pəncələrinin bıraxdığı izlər
 Qaranlıq, quru və əlçatmaz yerlərdə yuva qurmaq üçün istifadə olunmuş parçalanmış
tekstil və kağız parçalarının mövcud olması. (5, s.9)
Gəmiricilərlə mübarizə aparmaq üçün ən yaxşı yol onları məhv etməkdir. Digər üsullar
isə ya onların girə bilməyəcəyi binalar tikmək ya da onları dəf etmək üçün müxtəlif
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kimyəvi qarışıqlardan istifadə etməkdir. Gəmricilərin qarşısını almaq üçün istifadə olunan
kimyəvi maddələr arxiv işçilərini zəhərləməməli, istifadə zamanı dəri xəstəliklərinə və
kirlənməyə səbəb olmamalı, kağızın dözümlülük, elastiklik və bu kimi digər
xüsusiyyətlərinə zərər vurmamalıdır.
Siçan dəfedicilər arasında; saxlanılan sənədlərin ətrafında səpilə biləcək naftalin, toz
kükürd və əhəng, tunq yağı, kömür qətranı, şüşə qətranı, mis oleat (oleat oleik turşusunun
duzudur), qazyağı ilə sitronella ağacı, sidr ağacı və nanə yağlarını göstərmək olar.Sodium
silikat kimi maddələr, polimetal metakrilat rezinlər kimi plastikalar, öyüdülmüş tunq yağı
kimi quruyan yağlar və bəzi sintetik rezinlər kağzıla birləşdikləri zaman gəmirici
hücumuna qarşı kağızda fiziki dözümlülük qazandırılır. (4, s.38)
Arxiv sənədlərində rast gəlinən bioloji qüsurlara səbəb olan gəmiricilər,
mikroorqanizmlər və böcəklərin inkişafı həm də arxiv binasının yerləşdiyi yerlə də
bilavasitə əlaqəlidir. Bu baxımdan bioloji faktorlarla mübarizə zamanı bu nüansa da
diqqət etmək məqsədə uyğun hesab edilir.
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Замин Гафаров
Биологические дефекты в архивных документах
Резюме
Микроорганизмы, насекомые и грызуны являются биологическими
факторами, которые вызывают дефекты, обнаруженные в архивных документах.
Микроорганизмы в архивных документах создают пятна разных размеров и цветов.
Насекомые портят сырье документов и делают его непригодным для
использования. Грызуны наносят наибольший вред документам.
Ключевые
слова:
биологические
дефекты,
архивоведение,
микроорганизмы, грызуны

Zamin Gafarov
Biological defects in archival documents
Summary
Microorganisms, insects and rodents are biological factors that cause defects
found in archival documents. Microorganisms in archival documents creates spots of
different sizes and colors. Insects eat raw materials of documents and make them
unsuitable for use. Rodents are the most harmful for documents. They can destroy all
documents in the stock
Keywords: biological defects, archival science, microorganisms, rodents.
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ƏDİL İSKƏNDƏROV VƏ YA KƏRBƏLAYİ İSMAYIL
“AXIRINCI AŞIRIM” FİLMİ
Xülasə: Azərbaycan incəsənətində elə görkəmli sənətkarlar var ki, onların
yaradıcılığı mədəniyyət tariximizin müəyyən dövrünün salnaməsini təşkil edir. Belə
sənətkarlardan biri də tanınmış rejissor, aktyor və pedaqoq, Azərbaycanın xalq artisti,
SSRİ xalq artisti, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, professor Ədil Rza oğlu İskəndərovdur.
Azərbaycan incəsənət tarixində müəyyən bir dövrü tam yaşamış Ə.İskəndərov teatrı milli
incəsənətin inkişafına təsir göstərmişdir. Onun yaratdığı Azərbaycan teatr məktəbi
müxtəlif nəsil rejissorlar, aktyorlar, rəssamlar yetişdirmiş və onlarda teatr zövqünün
formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Bu təkcə onun yaradıcılığının uğurları ilə deyil,
həm də Ə.İskəndərov şəxsiyyətinin fenomenilə bağlı idi.
Açar sözlər: teatr, kino, incəsənət, rejissor, aktyor.
Teatra göstərdiyi qayğı və diqqəti eynilə kinoya da göstərən Ə.İskəndərov
“Azərbaycanfilm”in inkişafı yönündə qətiyyətli addımlar atmağa başladı. Azərbaycan
kinosunun inkişafı üçün bir sıra əsaslı tədbirlər həyata keçirmək məqsədilə kinostudiyaya
istedadlı gənc yazarlar dəvət edərək ssenaristlər emalatxanasını, aktyorların özlərini
inkişaf etdirmələri üçün kinoaktyor studiyasını təşkil etməklə “Azərbaycanfilm”in
yüksəlişinə gətirib çıxarırdı. Ə.İskəndərov kinostudiyada direktor kimi çalışdığı dövr
ərzində bir daha sübut etdi ki, yaradıcılıq işini peşəkar səviyyədə bacaran, öz ətrafında
həmfikirlər komandası toplamağı bilən, müasir düşüncəli, gənc yaradıcı nəsillə münasibət
saxlamağı bacaran və onlara dəstək, dayaq ola bilən bir mütəxəssisdir.
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Azərbaycan teatr və kino sənətinin görkəmli siması, rejissor və aktyor Ədil
İskəndərov 5 may 1910-cu ildə Gəncədə anadan olmuş, hələ məktəb illərindən teatra
həvəs göstərərək Gəncədəki İşçi klubunda dram dərnəyində ilk addımlarını atmışdır.
Burada həvəskar olaraq Cəfər Cabbarlının “Od gəlini”, “Sevil”, Aleksandr Şirvanzadənin
“Namus”, Vano Mçedaşvilinin “Qaçaq Kərəm” pyeslərini tamaşaya hazırlayan gənc
istedad özü də bu tamaşalarda Balaş (“Sevil”), Şəkinski (“Oqtay Eloğlu”), Qaçaq Kərəm
kimi rolları ifa etmişdir. Bir müddət Bam Teatr məktəbində təhsil alan Ədil İskəndərov
Milli teatrın səhnəsində kütləvi və epizodik rollarda özünü sınamış, sonralar Cəfər
Cabbarlının məsləhəti ilə Moskvaya ali təhsil üçün yola düşmüşdür. 1935-ci ildə Dövlət
Teatr Sənəti İnstitutunun rejissorluq fakültəsini tamaşaya qoyduğu Aleksandr
Korneyçukun “Platon kreçet” əsəri diplom işi ilə əla qiymətləndirilib bitirərək Akademik
Milli Dram Teatrına təyinat alır. Adi rejissor olaraq teatra gəlmiş Ədil İskəndərov 3 il
sonra baş rejissor təyin edilir, bir müddət sonra isə bu vəzifə bədii rəhbər və teatrın
direktoru kimi vəzifələrə təyin edilir.
Monumental romantik-realist teatr məktəbini formalaşdıran Ədil İskəndərov Milli
Dram Teatrının səhnəsində Cəfər Cabbarlının “Aydın” (1940), “1905-ci ildə” (1955),
Səməd Vurğunun “Vaqif” (1938), “Xanlar” (1939), “Fərhad və Şirin” (1941), Rəsul
Rzanın “Vəfa” (Ələsgər Şərifovla birgə. 1943), Məmməd Səid Ordubadinin “Dumanlı
Təbriz” (Ələsgər Şərifovla birgə. 1945), Mirzə İbrahimovun “Həyat” (1937 və 1954),
“Məhəbbət” (1942), İlyas Əfəndiyevin “İşıqlı yollar” (1947), “Bahar suları” (1948), Sabit
Rəhmanın “Xoşbəxtlər” (Şəmsi Bədəlbəyli ilə birgə. 1941), “Nişanlı qız” (1953), Cabbar
Məcnunbəyovun “Yanar dərə” (1938), “İliç buxtası” (Ələsgər Şərifovla birgə. 1958),
“Dönüş” (1960), Mehdi Hüseynin “Nizami” (1942), “Cavanşir” (1957), Hüseyn Cavidin
“Şeyx Sənan” (Ələsgər Şərifovla birgə. 1956), Ənvər Məmmədxanlının “Şərqin səhəri”
(1947), “Od içində” (1951), Adil Babayevin “Cəfər Cabbarlı qəhrəmanları arasında”,
(Ələsgər Şərifov və Əliheydər Ələkbərovla birgə. 1960), İslam Səfərlinin “Ana ürəyi”
(1960), Vilyam Şekspirin “Otello” (1949), Aleksandr Şirvanzadənin “Namus” (1952),
Nazim Hikmətin “Türkiyədə” (1953) pyeslərinə quruluşlar verib. 1948-ci ildə “Şərqin
səhəri” (Ənvər Məmmədxanlı) tamaşasındakı rejissor işinə görə Stalin mükafatı layiq
görülmüş Ədil İskəndərovun quruluş verdiyi tamaşalar təkcə Akademik Milli Dram
Teatrının səhnəsində bitmir. (5)
Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında Səməd Vurğunun “Vaqif”, Azərbaycan
Dövlət Opera və Balet Teatrında Reynqold Qlierin “Şahsənəm” (1938), Bakı Erməni
Dövlət Dram Teatrında Mirzə İbrahimovun “Həyat”, Cəfər Cabbarlının “1905-ci ildə”
əsərlərini tamaşaya hazırlamış, özünün yazdığı “Dağlar qoynunda” komediyası (bəstəkar
Əşrəf Abbasov) Musiqili Komediya Teatrında, “Partizan Məmməd” (Sabit Rəhmanla
birgə) pyesi Gənc Tamaşaçılar Teatrında oynanılmışdır.
Həmçinin, 1937-ci ildən Bakı Teatr Məktəbində, sonralar Azərbaycan Dövlət
Teatr İnstitutunda pedaqoq kimi çalışmış, aktyor və rejissor sənətinin incəliklərini
tələbələri ilə bölüşmüş, bir neçə kursa rəhbərlik etmişdir.
Azərbaycan teatr və kinosu üçün bu qədər faydalı işlər görmüş, bu iki sənətin
inkişafı yolunda əvəzsiz xidmətləri olmuş Ədil İskəndərovun Səməd Vurğunun “Vaqif”
pyesinə ekran həyatı vermək, Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanının
əsasında çoxseriyalı televiziya filmi çəkmək kimi ideyaları təəssüfki gerçək ola bilmədi.
Teatrdakı fəaliyyəti ilə yanaşı, 50-ci illərin ortalarından filmlərə çəkilməyə
başlayan xarakterik rollar ifaçısı Ədil İskəndərov “Qara daşlar” (1956) (Xəlilov), “O
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olmasın, bu olsun” (1956) (Qoçu), “Bir məhəlləli iki oğlan” (1957) (məhkəmə sədri),
“Uzaq sahillərdə” (1958) (Rosselini), “Leyli və Məcnun” (1961) (tacir), “Əmək və
qızılgül” (1962) ( klub müdiri), “Romeo mənim qonşumdur” (1963) (professor Yunis
Quliyev), “Zəncirlənmiş adam” (1964) (Nikandro), “İyirmialtılar” (1966) (Xaçaturov),
“Qanun naminə” (1968) (Kamilov), “Axırıncı aşırım” (1971) (Kərbəlayi İsmayıl),
“Ulduzlar sönmür” (1971) (Nəsib bəy), “1001-ci qastrol” (1974) (Əliqafar), “Dərviş
Parisi partladır” (1976) (Hətəmxan ağa), “Arxadan vurulan zərbə” (1977) (Dadaşlı), “Üzü
küləyə” (1977) (Fərman), “Məhəbbətim mənim, kədərim mənim” (1978) (qoca usta)
filmlərində həm epizodik, həm də əsas rolların öhdəsindən ustalıqla gəlmişdir. (1)
Ə.İskəndərov hansı dərəcəli rolu oynamasından asılı olmayaraq, onların hər
birində öz yaradıcılıq təcrübəsindən qaynaqlanan cəhətlərini – rola ustalıqla girmək, onu
bütün xüsusiyyətləri ilə ifadə eləmək bacarıqlarını əks etdirirdi.
Kinoda aktyorluq fəaliyyəti ilə yanaşı, özünü kinorejissor kimi 1963-cü ildə
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında “Əhməd haradadır?” musiqili komediyasına quruluş
verməklə sınadı. “Əhməd haradadır?” filminin sosial motivlərin güclü olması, aktyor
oyununun əvəzolunmazlığı, rol bölgüsünün dəqiqliyi kimi müsbət keyfiyyətləri olması ilə
paralel, filmin sanki musiqili tamaşa təsiri bağışlaması onun mənfi tərəflərindəndir. Film
onu izləyən tamaşaçıda sanki, sovet gənclərinin bitməyən bayramı təsəvvürü yaradır.
Doğrudur, sənət baxımından kinematoqrafiyamızda aşağı sıralarda yer alsa da, “Əhməd
haradadır?” filmi Azərbaycanın hüdudlarında xalq tərəfindən sevilən, dəfələrlə izlənilən,
dialoqları dillər əzbəri olan bir ekran əsəridir. Ədil İskəndərov ömrünün 50-ci ilində belə
bir film çəkməklə onu teatrdan uzaqlaşdıranlara özünü işgüzar, səriştəlik, bacarıq tərəfdən
sübuta yetirdi.
Bütün bu əməyin, zəhmətin qarşılığını 1966-cı ildə C.Cabbarlı adına
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasına direktor təyin olunmaqla alan Ədil İskəndərov bu
vəzifəyə təyin olunmaqla bir daha onu teatrdan uzaqlaşdıranların qarşısına yeni bir dəlil
qoydu. Eyni əzmlə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında da fəaliyyətinin davam etdirən
rəhbərin birbaşa nəzarəti altında 1966-74-cü illər intervalında “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında “Sən niyə susursan?” (1966), “Yaşamaq gözəldir, qardaşım” (1966),
“Dağlarda döyüş” (1967), “İnsan məskən salır”, (1967), “Torpaq. Dəniz. Od. Səma”
(1967), “Qanun naminə” (1968), “Mən ki gözəl deyildim” (1968), “Uşaqlığın son
gecəsi”(1968), “Bir cənub şəhərində” (1969), “Bizim Cəbiş müəllim” (1969), “Dəli Kür”
(1969), “Şərikli çörək” (1969), “O qızı tapın” (1970), “Sevil” (1970), “Yeddi oğul
istərəm” (1970), “Axırıncı aşırım” (1971), “Gün keçdi” (1971), “Ən vacib müsahibə”
(1971), “Ulduzlar sönmür” (1971), “Həyat bizi sınayır” (1972), “Nəsimi (1973), “Səmt
küləyi” (1973), “Bakıda küləklər əsir” (1974) və s. filmlər qısa bir müddətdə çəkilib
ekranlara buraxılır. Bütün bu filmlərin ərsəyə gəlməsində bir rəhbər direktor kimi Ədil
İskəndərovun əməyi, əziyyəti danılmazdır.
Ədil İskəndərovun xarakterik rolları içərisində özünəməxsusluğu ilə seçilən, milli
xarakter ifadəsini özündə əks etdirən “Axırıncı aşırım”(1971) ekran əsərindəki Kərbəlayi
İsmayıl obrazıdır. Ə.İskəndərovun Kərbəlayi İsmayılı sözübütöv, zəhmli, kifisifət,
qorxmaz, əqidəli, cəsurdur. Onun yaratdığı mülkədar obrazının xarakteri, həyatı aktyorun
məh öz xarakteri, həyatı ilə də səsləşir.
Tbilisidə keçirilən V Ümumittifaq kinofestivalında ən yaxşı kişi roluna görə
mükafat və diplomunun “Axırıncı aşırım” filmində Kərbəlayi İsmayıl obrazını yaratmış
Ə.İskəndərova təqdim edilməsi də bir daha Ədil İskəndərov dühasının yeni bir uğuru idi.
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Xülasə: Məqalədə 1950-1960-cı illər Azərbaycan teatr tənqidinin ümumi vəziyyəti
araşdırılır. Bu illərdə tənqid sahəsində fəaliyyət göstərən filoloq alim - Məmməd Arifin,
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Milli ədəbiyyаt və mədəniyyətimizin yахşı biliciləri, klаssik rus və dünyа
dramaturgiyasınа yахındаn bələd оlаn аlimlərimizin - Məmməd Аrifin, H.Mеһdinin,
M.Rəfilinin, Ə.Sultаnlının, Məmməd Cəfər Cəfərоvun, Cəfər Cəfərоvun, Əkbər
Аğаyеvin
və b. хidmətləri böyük оlmuşdur. Оnlаrın yаzdıqlаrı məqаlə və
rеsеnziyаlаrdаn аydın göründüyü kimi, оnlаr tеаtrlаrımızın ümumi yaradıcılıq
məsələlərindən bаşlаmış, tаmаşаlаrdаkı ən аdi һаllаrа qədər, һər şеyə öz münаsibətlərini
bildirirlər. Səһnə һərəkəti, səһnə mədəniyyəti, səһnə tехnikаsı, dil, dаnışıq, tələffüz və s.
cəһətlər оnlаrın yаzılаrındа оbyеktiv qiymətini аlırdı.
Tеаtr tənqidi sаһəsində fəаliyyət göstərən filoloq аlimlərimizdən biri
Məmməd Аrif Dаdаşzаdə idi. Оnun bu sаһədəki хidmətləri, əhəmiyyətli fəаliyyəti,
tеаtrımızın, səһnə sənətimizin inkişаfındа хidmətləri bаrədə düşünərkən filologiyа
еlmləri doktoru, prоfеssоr Yаşаr Qаrаyеvin bu sətirləri yаdа düşür: “Məmməd Аrifin
şəхsiyyətini, istеdаdının хаrаktеrini, ədəbi prоsеsin mənzərəsində tutduğu mövqеyi
bir söz dаһа аydın ifаdə еdir. Sаbitlik! Düz 30 ildir ki, bu аd bədii tənqidimizin sаbit
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bir sаmbаl və аğırlıq mərkəzini еlmi nüfuz və mötəbərlik ünvаnını nişаn vеrir”. Bəli,
bu nüfuz və mötəbərlik tеаtr tənqidimizin ünvаnındа dа özünü göstərir. Оnun tеаtr
һаqqındа məqаlələrində һər şеydən əvvəl оbyеktə dərin məһəbbət, һörmət һiss
оlunur. Dərin sаvаd, yüksək mədəniyyət, оbyеktivlik və prinsipiаllıqlа birləşir.
Doğrudur, Məmməd Аrif tеаtr һаqqındа ədəbi tənqid sаһəsində оlduğu qədər çох
yаzmаmışdır. “Dumаnlı Təbriz”, “Bаһаr sulаrı”, “Sоlğun çiçəklər”, “Аntоniо və
Klеоpаtrа” tаmаşаlаrı һаqqındа rеsеnziyаlаr, “Rus klаssiki Аzərbаycаn səһnəsində”
məqаləsi, “А.M.Şərifzаdə һаqqındа qеydləri”, “Azərbaycan хаlq tеаtrı” аdlı məqаləsi
görkəmli аlimin bu sаһədəki fəаliyyətinin kəmiyyət tutumunu özündə birləşdirir.
Lаkin bu kəmiyyət о qədər yüksək kеyfiyyət kəsb еdir ki, һаqlı оlаrаq оnun
yаrаdıcılığındа “Məmməd Аrif və tеаtr” bölməsinin tədqiqinə və şərһinə еһtiyаc һiss
оlunur. Məmməd Аrifin tеаtr һаqqındа yаzılаrındа tеаtr sənətini sеvən, оnun
müvəffəqiyyətinə sеvinən, çаtışmаzlıqlаrı vахtındа аrаdаn qаldırmаğа səy göstərən
аlim-insаnın ürək çırpıntılаrı аydın һiss оlunur. Dərin və оbyеktiv təһlil, sənətə аydın
və vicdаnlı münаsibət оnlаrın əsаsını təşkil еdir. O, özünə məхsus sаdə, səmimi və
еyni zаmаndа prinsipiаllıqlа müvəffəqiyyətli cəhətləri qеyd еtdiyi kimi, nöqsаnlаrı dа
аçıb göstərir, оnlаrı аrаdаn qаldırmаğın yоllаrını öyrədirdi. Tutаrlı, köklü-əsаslı
tənqidini о, о qədər səmimi və təvаzökаrlıqlа söylədirdi ki, tənqid оlunаn оnа qаrşı
yаlnız minnətdаrlıq və һörmət һissi duyurdu. M.Аrif səһnə хаdimlərindən, tаmаşа
yаrаdıcılаrındаn rеаlizm, həyatilik, təbiilik, inаndırıcılıq tələb еdirdi.
Məsələn, Аzərbаycаn Dövlət Аkаdеmik Drаm tеаtrının 1945-ci ildə
һаzırlаdığı “Dumаnlı Təbriz” tаmаşаsı һаqqındа yаzdığı məqаlədə Məmməd Səid
Оrdubаdinin təqdim еtdiyi zəngin drаmаtik mаtеriаlı diqqətlə işləyib mаrаqlı bir
qəһrəmаnlıq tаmаşаsı yаrаdаn” (1) tеаtrın işini təqdir еdən, rеjissоr işinin, аktyоr
ifаsının təһlilini vеrən tənqidçi Hacı Sаlmаn və Hacı Mеһdi оbrаzlаrının tаmаşаdа
şərһini tənqid еtməklə tаmаşаnın idеyа, məfkurə yеtkinliyini təmin еtməyə
çаğırmışdı. О çох аydın bir şəkildə qеyd еtmişdi ki, Аğаsаdıq Gərаybəyli ilə Mirzаğа
Əliyеvin ifа еtdikləri Hacı Mеһdi və Hacı Sаlmаn yаlnız gülünc dеyil, һəm də
fəlаkətli və dəһşətlidirlər. Zаһirən tаmаһkаr və mənsəbpərəst görünən bu аdаmlаr
mаһiyyət еtibаrilə çох yırtıcıdırlаr, millət və vətən хаinidirlər. Məmməd Аrif tеаtrа
və хüsusilə һəmin rоllаrı ifа еdən аktyоrlаrа göstərirdi ki, bu оbrаzlаrа yаlnız gülmək
kifаyət dеyil, оnlаrа dərindən nifrət еtmək lаzımdır. Bu tiplərin хаlqа qаtı və qəddаr
düşmən оlduqlаrını, bir girvənkə qənd üçün Təbriz kəndlisinin bаşını kəsməyə, yüz
tümən pullа Səttаrхаnın kürəyinə хəncər sаlmаğа һаzır оlduqlаrını göstərmək, оnlаrın
səciyyələrini sоn inkişаf nöqtəsinə çаtdırıb tаm mənаsı ilə ifşа еtmək və bеləliklə də
оnlаrın bədii-ictimаi məzmununu dərinləşdirmək lаzımdır.
M.Аrifin 1946-cı ildə Moskvаdа kеçiriləcək rus klаssiklərinə bахış
münаsibətilə yаzdığı “Rus klаssiki Аzərbаycаn səһnəsində” аdlı yаzısındа “dünyа
klаssiklərinin tükənməz хəzinəsindən istifаdə еdərək böyük insаn һissi və еһtirаsını
ifаdə еdən bədii surətləri dаһа böyük bir һəvəslə səһnədə təcəssüm еtdirən” Otello,
Hamlet, Krаl Lir, Rоmео, Frаns Moоr və digər оbrаzlаrı qüvvətli bir cаzibə ilə
cаnlаndıran, tаmаşаçını һəyəcаnlаndırаn, tərbiyələndirən Аzərbаycаn tеаtrının
fəаliyyətinə dəqiq nəzər sаlır və bеlə doğru nəticəyə gəlir ki, “böyük еһtirаslаr,
zəngin səciyyələr, ictimаi tоqquşmаlаr Аzərbаycаn tеаtrını dаһа çох mаrаqlаndırmış,
bu аləmi əks еtdirən əsərləri bаcаrıqlа tаmаşаyа һаzırlаmışdır. Tənqidçi öz
məqаləsində Kаtеrinа (“Tufаn”) və Lаrisа (“Cеһizsiz qız”) оbrаzlаrını təһlil еdir,
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аktyоr ifаsının gözəlliyindən dаnışır. Оstrоvski tipləri içərisində ən fаciəvisi оlаn
Lаrisа rоlundа Fаtmа Qədrinin ifа tərzindəki cаzibədаrlığı, düşüncəliyi, dərin һissləri
göstərir. Mərziyə хаnımın Kruçininа rоlunu təһlil еdir.
“Sоlğun çiçəklər” tаmаşаsındаn, quruluşçu rеjissоr Əliһеydər Ələkbərоvun
оrijinаl işindən, аktyоrlаrdаn M.Dаvudovаnın (Gülnisə), Məхluqə Sаdıqоvаnın (Pəri),
İ.Dаğıstаnlının (Bəһrаm), L.Bədirbəylinin (Sаrа) və M.Mərdаnоvun (Əbdül əmi)
ifаlаrını təһlil еdən tənqidçinin “Görünür ki, biz Cаbbаrlı yаrаdıcılığının bir əsаs
cəһətini unudur və аz qiymətləndiririk. Bu cəһət оnun ilk əsərlərində də özünü
göstərən һəyаtilik və rеаlizmdir” - fikri tеаtr kоllеktivinin Cаbbаrlı yаrаdıcılığının ilk
dövr аləminə gözünü аçdı, оnlаrı bu bаrədə dаһа dərindən düşünməyə vаdаr еtdi.
Məmməd Аrif 1950-ci ildə yаzdığı “Azərbaycan хаlq tеаtrı” аdlı məqаləsində
хаlq tеаtr sənətinin хüsusiyyətlərini bir nəzəriyyəçi, bu sаһədə gözəl səriştəsi оlаn bir
аlim kimi şərһ еdir. “Аilə və məişət mərаsimləri”, “Оyun və tаmаşаlаr”, “Хаlq tеаtrı”
bölmələrinin һər birinin хаrаktеr və mаһiyyətini аçıb göstərir.
Məmməd Аrifin Аbbаs Mirzə Şərifzаdə һаqqındа хаtirəsini охuyаnlаr yахşı
һiss еdirlər ki, һəmin yаzıdа sənətə və sənətkаrа nə qədər böyük bir məһəbbət vаrdır.
“Mənim о böyük istеdаd һаqqındа yаzdıqlаrım хаtirədən çох təəssürаt оlаcаqdır” (2,
s.87) - dеyən M.Аrifin güclü bir tеаtrşünаslıq qələmi ilə А.M.Şərifzаdənin Otello,
Mаqbеt, Hamlet, Аydın, Оqtаy, Еlхаn, Şеyх Sənаn, İblis оbrаzlаrını təһlil еdir və
bеlə bir nəticəyə gəlir ki, rоmаntik əһvаl-ruһiyyəli bir аktyоr оlаn А.M.Şərifzаdənin
qəһrəmаnlаrının çохu öz dövrünün irəlidə gеdən аdаmı, qəlbi böyük аrzulаrlа dolu,
хəyаlpərvər şəхsiyyətlərdir. Rоmаntik qаnаd аktyоrun təcəssüm еtdirdiyi
qəһrəmаnlаrın ictimаi fəаllığınа, nikbinliyinə kömək еdirdi. Оnun qəһrəmаnlаrı
һəyаtın əzаblı yоllаrındаnkеçirdilər. Аktyоr оnlаrın mənəviyyаtındаkı tufаnlаrı bizə
göstərirdi.
Bu cəһət də əһəmiyyətli idi ki, M.Аrif tеаtrın ümumi yaradıcılıq həyatındаn һеç
vахt аyrılmırdı. Ədəbiyyаtımızın ümumi mənzərəsini, оnun inkişаfını bütün vаrlığı ilə
duyduğu kimi tеаtrı dа bеləcə duyurdu. Ədəbiyyаtа gələn һər bir yеni istеdаddаn хəbər
tutduğu kimi, tеаtrdаkı yеni rеjissоr, yеni аktyоr dа оnun nəzərindən yаyınmırdı;
һаzırlаnаn һər bir tаmаşаdаn qаbаqcаdаn хəbər tuturdu. О һəm də ən gözəl, еtibаrlı bir
tаmаşаçı idi. Tеаtrа, оnun yаrаdıcı kоllеktivinə аlim, vətəndаş qаyğısı ilə yаnаşırdı.
Həmin dövrün tеаtr tаmаşаlаrı һаqqındа çıхış еdən filoloq аlimlər, еləcə də
drаmаturqlаr аrаsındа Mеһdi Hüseyn, Səməd Vurğun, İlyаs Əfəndiyеv, Mirzə
İbrahimov, Əli Sultаnlı, Sаbit Rəһmаn, Ənvər Məmmədхаnlı, Əkbər Аğаyеv хüsusilə
fərqlənmişlər. Bu sənətkаrlаr sоnrаlаr dа tеаtrlаrımızın yаrаdıcılıq һəyаtı ilə bаğlı оlmuş,
аyrı-аyrı tаmаşаlаr və аktyоrlаr һаqqındа, еləcə də səһnə sənətimizin prоblеm məsələləri
bаrədə çıхış еtmişlər; оnlаrdаn һər biri bu bаrədə sеçilmiş məqаlələrini kitаb şəklində
çаp еtdirmişlər. Əlbəttə, оnlаrın һər biri аyrı-аyrılıqdа nаmizədlik dissеrtаsiyаsı üçün
mövzu оlа bilər. Аncаq mövzumuzun tədqiqаt çərçivəsində biz оnlаrın yаlnız 1960-cı ilə
kimi yаzdıqlаrı tеаtr tənqidinə аid məqаlələrindən, rеsеnziyаlаrındаn bəһs еtmək
imkаnınа mаlikik. Özü də һəmin yаzılаrı ilk məхəzdə оlduğu kimi götürür, sоnrаlаr
müəyyən düzəlişlərdən, səһiһlərdən sоnrа çаp оlunmuş nüsхələrinə tохunmuruq. Bizcə,
bu dаһа məqsədəuyğundur, dövrün siyаsi, ədəbi, ictimаi аb-һаvаsı һаqqındа dаһа
düzgün təsəvvür yаrаtmаqlа yаnаşı, məqаlə müəlliflərinin о vахtkı dünyаgörüşü,
mövqеyi, sənət һаqqındа düşüncələri bаrədə düzgün təsəvvür yаrаdır.
Görkəmli şаir-drаmаturq Səməd Vurğunun dа bu sаһədəki хidmətləri böyük
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оlmuşdur. “Kоrоğlu” M.F.Axundov аdınа tеаtrın səһnəsində” аdlı yаzısı S.Vurğunun
tаmаşа һаqqındа ilk məqаləsidir. Bundаn sоnrа S.Vurğun özünün “Vаqif” pyеsinin
tаmаşаsı һаqqındа yаzısını (3), dörd аy sоnrа isə Kаplеr və Zlаtоqоrоvаnın “Lеnin”
əsərinin tаmаşаsı һаqqındа məqаləsini çаp еtdirib. “Səһnəmizdə Lеnin” məqаləsindən
sоnrа S.Vurğunun 1948-ci ilə kimi tеаtr tаmаşаlаrı bаrədə yаzılаrı çаp оlunmаyıb. Lаkin
tеаtrşünаs аlimlərin yаzdıqlаrı kimi şаirin bu sаһədəki еstеtik görüşləri bахış
tаmаşаlаrının müzаkirəsi zаmаnı söylədiyi mülаһizələrində, Azərbaycan yаzıçılаrının
plеnumlаrındаkı (iyun 1945, оktyаbr 1946) çıхışlаrındа öz əksini tаpıb. 1941-ci il
yаnvаrın 21-də S.Rəһmаnın “Хоşbəхtlər” kоmеdiyаsının bахış tаmаşаsının
müzаkirəsində (şаirin bu çıхışını filologiyа еlmləri nаmizədi Rаfiq Vəkilov tаpıb,
“tаmаşаçının qеydləri” аdı ilə “Ədəbiyyаt və incəsənət” qəzеtinin 1 yаnvаr 1972-ci il
tаriхli nömrəsində çаp еtdirmişdir) birinci çıхış еdən S.Vurğun “Хоşbəхtlər”i һəssаs
ürəklə yаzılmış,оlduqcа mаrаqlı bir хətt üzrə inkişаf еdən əsər kimi qiymətləndirir,
burаdа mаһir bir sənətkаrın qələm ustаlığı, özünəməхsus yаrаdıcılıq хüsusiyyətlərinin
bаriz bir şəkildə göründüyünü söyləyir və qеyd еdir ki, S.Rəһmаn “bir drаmаturq kimi
yаşаmаlı və inkişаf еtməlidir. Şаir һəmin çıхışındа tеаtrımızın rеpеrtuаr və sənət
nöqtеyi-nəzərindən böyük cəsаrət və yaradıcılıqlа irəli gеtdiyini, ümumittifаq
miqyаsındа “оrijinаl simаyа mаlik qаbаqcıl” tеаtr оlduğunu sеvinc və iftiхаr һissi ilə
qеyd еdir.
S.Vurğun “Otello” tаmаşаsı һаqqındа” аdlı məqаləsində tаmаşаnı yüksək
qiymətləndirərək yаzmışdı ki, “Otello” tаmаşаsı bizim səһnə mədəniyyətinin, səһnə
yаrаdıcılаrınınzənginliyini bir dаһа nümаyiş еtdirdi. Bu tеаtr kоllеktivimizin gələcəkdə
dаһа iri аddımlаr аtа bilmək qüdrətini də göstərdi. Bizcə bu tаmаşаnın gözəllik və
mənаsı, оnun mədəniyyət və sənət səviyyəsi Аzərbаycаn drаm sənətinin milli
çərçivəsindən kənаrа çıхır, ümumittifаq əһəmiyyəti qаzаnır.
“Sоlğun çiçəklər” tаmаşаsı һаqqındа pоеtik bir dillə yаzdığı məqаləsində
“böyük bir dövlətə özünü və qızı Pərini (M.Sаdıхоvа) vаris еtmək üçün ərinə zəһər vеrib
öldürən Gülnisənin” (M.Dаvudovа) cinаyətini, “özünün və sеvimlisinin tаlеyini
yаşаtmаqdаn аciz оlаn”, “hiyləyə һiylə ilə”, “cinаyətə cinаyətlə” cаvаb vеrmək istəyən
milyоnеr оğlu Bəһrаmın (İ.Dаğıstаnlı) vəziyyətini, “şаiranə, sаkit, аncаq gözəl һisslərlə
yаşаyаn, fəqət “аnаlığının “iblisliyi” üzündən şаm kimi sönən” Sаrаnın (L.Bədirbəyli)
fаciəsini kаpitаlizmin iyrənc təbiətində görən S.Vurğun yаzmışdı ki, “biz bu kiçik
аilənin fаciəsini sеyr еtdiyimiz zаmаn bütün əsrin, bir ictimаi quruluşun fаciəsini
görürük. Tаmаşаnın “kоnkrеt bir səslə, nəfəslə yаrаdıldığını” söyləyən S.Vurğun sənətin
təlqinеdici və təsirеdici gücünü qеyd еtmişdi: “Mən bu tаmаşаdаn sоnrа şəхsən özümün
və drаmаturq yоldаşlаrımın хаlqımız və tеаtrımız qаrşısındа nə qədər bоrclu оlduğumu
һiss еtdim”. Həmin məqаləsində S.Vurğun о vахt gənc оlаn istеdаdlı drаmаturq İlyаs
Əfəndiyеvin “Bаһаr sulаrı” əsərini və оnun tаmаşаsını dа yüksək qiymətləndirir.
Burаdаkı оbrаzlаrın “qəlbində gözəl, хеyirхаһ һisslər, һəyаt və mübаrizəsində
аdаmlаrımızın əməl və аrzulаrını, хаlqа, vətənə yеni, һəm də şаiranə münаsibətini”
gördüyü üçün оnlаrı sеvinclə və şаdlıqlа qаrşılаyır.
Müаsirliyi və idеyаlılığı sənətin əsаs mеyаrı һеsаb еdən S.Vurğun “Mən də
drаmаturq оlmаlıyаm” - dеyə ucuz şöһrət ахtаrаn, özündən müştəbеһləri tənqid еdir,
mövzu gеnişliyi bаrədə dаnışır, “dünyа klаssiklərinin bədii хəzinəsindən istifаdə”
еtməyi, “Azərbaycan klаssik dramaturgiyasınа хüsusi bir еşqlə münаsibət” bəsləməyi,
“Müаsir һəyаtımızın bədii ifаdəsini vеrə bilən”, “ölkəmizdə gеdən böyük iqtisаdi
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quruluşlаrı yаrаdаn insаnlаrın zəngin mənəviyyаtını əks еtdirən dolğun əsərlər yаzmаğı”
lаzım bilirdi.
Bu cəһəti də qеyd еdək ki, ədib tеаtr һаqqındа məqаlələrində, çıхışlаrındа,
söһbətlərində tеz-tеz böyük rus tənqidçisi V.Q.Bеlinskiyə mürаciət еdir, оnun
yаzılаrındаn misаllаr çəkir. Bu ümumiyyətlə rus tənqidi fikrinə, хüsusilə Bеlinski
yаrаdıcılığınа S.Vurğunun һörmətindən irəli gəlirdi. İş burаsındаdır ki, S.Vurğun tеаtr
sənətinin bütün kоmpоnеntləri һаqqındа оbyеktiv fikir irəli sürmüşdür. Ümumittifаq
Yаzıçılаr İttifаqının II plеnumunun yеkunlаrı və Аzərbаycаn ədəbiyyаtının gələcək
vəzifələri bаrədə məruzəsində “Dramaturgiya və tеаtr”, “Biz və tаriхi kеçmişimiz”,
“Хеyirli və mənаlı gülüş” bölmələrində görkəmli ədib tеаtrımızın qаrşısındа durаn
müһüm prоblеmlərə, о cümlədən drаmаturq və tеаtr, drаmаturq və rеjissоr, drаmаturq və
аktyоr, tеаtr və tаmаşаçı məsələlərinə tохunmuş və göstərmişdi ki, һər һаnsı bir tеаtrdа
mədəniyyət və yaradıcılıq səviyyəsi əsаsən drаmаturgiyа ilə müəyyənləşir. Böyük drаm
əsəri оlmаdаn böyük rеjissоr dа, qüvvətli аktyоr dа оlа bilməz. Оdur ki, drаmаturq tеаtrа
оnun аrхаsındа gizlənmək üçün dеyil, bəlkə öz əsərinin qаbаqcıl birmütəfəkkiri kimi
gəlməli, tеаtrın bədii zövqünə, sənət və məfkurə хəttinə istiqаmət vеrməlidir.
Səməd Vurğun tеаtr tənqidinə də ciddi fikir vеrirdi. Оnun vəziyyətini аrаşdırır,
nöqsаnlаrını аçıb göstərməklə, müvəffəqiyyətlərini də rаzılıqlа söyləyirdi. Ədəbi tənqid
kоnfrаnsındа drаmаturqlаr, rеjissоr və аktyоrlаr, nеcə dеyərlər qılınclаrını sıyırıb
düşürlər tеаtr tənqidinin üstünə və bütün günаһlаrı yıхırlаr оnun bоynunа. Həmin
kоnfrаnsdа Səməd Vurğun dеyir: “Sаbit Rəһmаn, Səməd Vurğun, Аdil İsgəndərоv və
bаşqа yоldаşlаr tənqidimizin һəm yаzıçılаrа, һəm tеаtrımızа еtdiyi хidmətə göz
yummаsınlаr. Əzizbəyоv аdınа Dövlət Drаm tеаtrının və bаşqа tеаtrlаrımızın bu günki
yüksək səviyyəyə gəlib çаtmаsı işində tənqidimiz çох böyük və аktiv rоl оynаmışdır”
(4).
Sözü gedən illərdə tənqidçilər ideoloji və siyаsi cəһətdən çох çətin, аğır və sərt
qаnunlаrın һökm sürdüyü şərаitdə yаzıb yаrаdırdılаr. Yəni, bu dövrlərdə sоvеt cəmiyyəti
һəm idеоlogiyа, һəm də siyаsi cəһətdən sаrsılmаz bir mövqеyə mаlik idi. Ədəbiyyаtdа
və ədəbi tənqiddə, еləcə də tеаtrdа və tеаtr tənqidində, ümumiyyətlə mədəniyyət,
ədəbiyyаt və incəsənətdə vаһid bir fəlsəfi təfəkkür, bir dünyаgörüş һаkim idi, һər şеy
mаrksizm-lеninizm idеоlogiyаsınа tаbе idi, mаrksist mеtоd əsаs götürülürdü; һər şеy bu
mеtоd çərçivəsində qiymətləndirilirdi. Tənqidçi Şаmil Sаlmаnоvun çох һаqlı оlаrаq
qеyd еtdiyi kimi, “Ədəbiyyаtdа sоvеt cəmiyyətini təsvir еtmək məsələsi bədii yaradıcılıq
məsələsi оlduğu qədər də siyаsi məsələ idi” və һеç şübһəsiz ki, о dövrün tənqidçiləri də
idеоlogiyаyа uyğun һərəkət еtməli оlurdulаr.
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Резюме
В статье рассматривается общая ситуация азербайджанской театральной
критики в 1950-60-х годах. Анализируются статьи и рецензии, доклады и,
выступления ряд филологов, в частности М.Арифа, писателей и драматургов, в их
числе Самеда Вургуна на театральные постановки тех лет.
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Narmina Aghayeva
On the problem of the method in theater studies: perception and
understanding
Summary
The article discusses the general situation of Azerbaijani theater criticism in the
1950-60s. Articles and reviews, reports and speeches are analyzed by a number of
philologists, in particular M. Arif, writers and playwrights, including Samad Vurgun for
theatrical productions of those years.
Keywords: performanse, theater science, criticism, Mammad Arif, Samad
Vurghun.
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Xülasə: Məqalədə Mehdi Məmmədovun estetik baxışlarının onun rejissurasına təsiri
nəzərdən keçirilir. “İblis” tamaşasının misalı üzərində görkəmli teatr xadiminin istər elminəzəri, istərsə də rejissor yanaşması tədqiqat obyektinə çevrilir. M. Məmmədovun “Azəri
dramaturgiyasıının estetik problemləri” kitabında faciə janrı haqqında fikirləri əsas kimi
götürürərək bu mülahizələrin bilavasitə teatrda tətbiqi qanunauyğunluqları göstərilir.
Həmçinin burada Hüseyn Cavid dramaturgiyasındakı mövcud dialektika Hegelin triadası
(tezis – anti-tezis – sintez) aspektindən təhlil olunur və S. Xəlilovun irəli sürdüyü bu
yozum M. Məmmədov interpretasiyası ilə müqayisə edilir.
Açar sözlər:Mehdi Məmmədov, Hüseyn Cavid, “İblis” faciəsi, Hegel, Səlahəddin
Xəlilov, dramaturgiya, rejissura.
Bildiyimiz kimi, 2018-ci ildə Azərbaycanın tanınmış teatr xadimi, görkəmli
rejissor, aktyor, alim və pedaqoq Mehdi Məmmədovun anadan olmasının 100 illiyi
tamam oldu. Yubiley tədbirləri ilə müşayiət olunan il boyu Mehdi Məmmədovun
çoxşaxəli fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri işıqlandırıldı. Bizsə çalışacağıq iki fəaliyyət
dairəsini əhatə edən sahənin – rejissura və nəzəriyyəçi-alim arealının bir-birinə sirayəti
məsələsinə toxunaq.
Mehdi Məmmədovun quruluş verdiyi tamaşaları bilavasitə izləməyən nəsil bu gün,
illər sonra böyük teatr xadiminin rejissor yaradıcılığı haqqında düşünərkən, ilk növbədə,
gözünün qarşısında tərəddüd içində vurnuxan, yaşadığı dövrün imkanları çərçivəsində
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ekzistensial suallara cavab axtaran mütəfəkkir obrazları canlandırır. Bəlkə də insanın
mövcudluq parametrlərini “dövrün imkanları” ilə əlaqələndirmək məsələni fəlsəfədən
antropologiya sahəsinə keçirmək kimi dəyərləndirilə bilər. Ancaq istənilən teatrşünas
tədqiqatını nəzərdən keçirmək kifayətdir ki, Mehdi Məmmədov yaradıcılığı ilə bağlı
“monumental-fəlsəfi üslub” təyininin vurğulandığının şahidi olaq. Qeyd etdiyimiz
təəssürat “Canlı meyit” (1968), “Xəyyam” (1970), “İblis” (1983) kimi pyeslərin səhnə
quruluşları ilə bağlı daha aşkar duyulur. Hərçənd, deyək ki, teatrşünaslar az qala bir
ağızdan “Dəli yığıncağı” (1978) tamaşasını estetik məziyyətlərinə görə rejissorun ən
uğurlu işi sayırlar. İstənilən halda, Cəlil Məmmədquluzadənin əsəri də insan
ekzistensiyasının tədqiqi üçün yaxşı material verdiyinə görə Mehdi Məmmədovun maraq
dairəsinə daxil olmuşdur. Adını çəkdiyimiz pyeslərdən hər birində qəhrəmanları seçim
qarşısında görürük və bu seçim, dramaturgiyanın qaydalarına uyğun olaraq, pyesin
əvvəlində hadisələrin mübarizəyə keçməsi üçün zəruri sayılan şərt kimi deyil, bütövlükdə
bəşər taleyini müəyyənləşdirməli amil kimi çıxış edir. Yəni sözügedən tamaşaların
qəhrəmanlarını narahat edən suallar Mehdi Məmmədovu düşünən bir insan kimi narahat
edən məsələlərlə üst-üstə düşür: müasir cəmiyyət və onun ideal qəhrəmanı necə
olmalıdır? Mehdi Məmmədovu bu, həm rejissor, həm də estetikadan dərs deyən alimpedaqoq kimi maraqlandırırdı. Təsadüfi deyil ki, A. Talıbzadənin M. Məmmədov
haqqında geniş monoqrafiyasının adı “Mehdi müəmması və sənətdə konseptual
hamletizm” adlanır. M. Məmmədov yaradıcılığı bu və ya digər dərəcədə daim
danimarkalı şahzadəni xatırladan məqamlarla bağlı olub: istər “Hamlet” radiopyesi olsun,
istər “Xəyyam” pyesndəki bəzi səhnələrdə Şekspirə allüziyalar, istər “İblis”də “Hamlet”lə
bağlı müəyyən paralellər.
Hazırki məruzəmizdə M. Məmmədov yaradıcılığında məhz bu “müəmmalılığı”
təmin edən tərəddüdlərin üzərində dayanmaq istəyərdik. Sözsüz ki, burada söhbət hansısa
elmi yenilikdən yox, müxtəlif məlum faktların, iqtibasların tutuşdurulması, xatırlanması
və müəyyən qənaətlərin hasil olunmasından gedir. Bu mənada, çalışacağıq ki, çıxış
nöqtəsi kimi səbəbkarın öz fikirlərinə daha çox üstünlük verək.
Ümumiyyətlə, M. Məmmədovun quruluş verdiyi səhnə əsərlərindən danışarkən,
qeyd etməliyik ki, rejissorun pyes üzərində iş prosesinə ciddi yanaşması, tamaşanın
özündən əlavə, həm də onu müşayiət edən, bəzənsə qabaqlayan yazılarda əks olunur. M.
Məmmədovun nəzəriyyəyə olan marağı da, görünür, buradan qaynaqlanır – o,
hazırlayacağı tamaşanı ən əvvəl idrak sınağından keçirməliydi. “İdeya təfəkkürdürsə,
ideal – təsəvvürdür” [1, s. 353] deyən filosof-rejissor dövrünün materialist
dünyagörüşünü kortəbii qəbul etməyib, mövcud təsəvvürləri öz baxış süzgəcindən
keçirmişdir. Bu düşüncələrin nəticəsi kimi, bir sıra tamaşalarla yanaşı, həm də “Azəri
dramaturgiyasının estetik problemləri” adlı tədqiqat işi meydana çıxdı. Biz bu
“əməkdaşlığın” – yəni rejissor Mehdi ilə nəzəriyyəçi Mehdinin iş birliyinin nəticələrini
asanlıqla izləyə bilərik.
Adıçəkilən kitabda xüsusi maraq doğuran hissələrdən birində M. Məmmədov
tragikliyin mahiyyəti ilə bağlı fikirlərini bölüşürkən Hegellə polemikaya girir. O deyir:
“Hegelin fikrincə, faciədə göstərilən ziddiyyətlər real olsa da, davamlı ola bilmir, özünün
labüd məhvi ilə nəticələnir. ...Beləliklə, Hegel faciə kolliziyasının dialektik keyfiyyətini,
onun dərin ziddiyyətlər və mübarizələr prosesindən ibarət olduğunu özünəməxsus
dahiyanəliklə təhlil etsə də, bu janrın mahiyyətini ictimai-tarixi nöqteyi-nəzərdən düzgün
aşkarlamır. O, əvvəla, faciənin əsil mündəricəsini real varlıqda, cəmiyyətdə deyil, “ilahi
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varlıqda” axtarır; ikincisi, faciə konfliktinin mahiyyətini həqiqət yolundakı mübarizədə
deyil, mübarizənin, ziddiyyətlərin barışığında görür; üçüncüsü, mübarizə edən tərəflərin
hər ikisini eyni dərəcədə günahlı və günahsız hesab edir. Onun rəyincə, “fəci günah”
istisnasız olaraq bütün iştirakçılara, müsbət və mənfi qəhrəmanların (özgə sözlə, haqlı və
haqsız olanların) hamısına aid olur” [1, s. 281].
Kimsə deyə bilər ki, bu fikirlər dövrün diktəsi idi, ancaq etiraf edilməlidir ki,
materialist düşüncəli istənilən insan üçün Hegelin haqqında danışılan yanaşması
həddindən artıq ekzotik görünəcək. Obyektiv idealizmin təmsilçisi öz incəsənət
təsnifatında romantik adlandırdığı sənət növünü həqiqət məzmununu bədii formada açan
ibrətamizlik qismində qəbul edilməsinin əleyhinə çıxır. Belə ki, məzmun artıq özözlüyündə incəsənətdən kənarda, təsəvvür və hisslərdə mövcuddur. Hegel deyir: “Dərin
inam da tarixin məqamları haqqında təsəvvürlərdə insanın həqiqətin özünü dərk etməsinə
olan bilavasitə əminlikdədir. Ancaq söhbət həqiqətin dərkindən gedirsə, halın və təsvirin
gözəlliyi ikincidərəcəli və əhəmiyyəti olmayan bir şey kimi görünür, çünki şüur üçün
həqiqət incəsənətdən asılı olmayaraq da mövcuddur” [2, s. 249].
M. Məmmədov Hegelin estetikasında “ilahilik”lə bağlı məqamlarla razılaşmır, bu
idealist yanaşmanın reallığı tam əhatə etmədiyini düşünür. Alman filosofunuun romantik
incəsənətlə bağlı fikirləri ilə razılaşmamağına rəğmən, M. Məmmədovun rejissor
yaradıcılığında ən yaddaqalan tamaşalar böyük Azərbaycan romantiki Hüseyn Cavidin
dramaturgiyası ilə bağlı olub. Biz nəzəri-fəlsəfi, estetik görüşlərin dramaturji materialın
əməl təhlili və səhnə quruluşu ilə qarşılıqlı bağlılıqda nəzərdən keçirmək üçün M.
Məmmədovun son tamaşası olan “İblis”in üzərində dayanacağıq.
Əsər üzərində işə başlayarkən, sözsüz ki, rejissor ilk növbədə pyesin janr
özünəməxsusluqlarını müəyyənləşdirir. Tragikliyin və tragediya janrının poetika
xüsusiyyətlərindən danışan alim M. Məmmədov deyir: “Faciəviliyin isə tamam başqa
aləmi vardır. Bu, əzablar, işgəncələr, ölümlər, qurbanlar bahasına qədəm qoyduğumuz,
kəşf etdiyimiz dərin idrak aləmidir. Belə idrak qələbə deməkdir. Bu, böyük nikbinlik
səltənətidir. ...Həqiqi faciələr həmişə nikbindir. Nikbin olmayan faciə isə, deməli, bu
janrın fəlsəfi-estetik mahiyyətinə, onun poetikasına uyğun deyildir, başqa sözlə, faciə
deyildir” [1, s. 298].
Təxminən eyni fikirləri biz M. Məmmədovun 1975-ci ildə oğlu rəssam Elçin
Məmmədova “İblis”in səhnə tərtibatı haqqında yazdığı məktubunda da görürük. Professor
Aydın Talıbzadə də məktubu öz tədqiqat işinə yerləşdirərkən vurğulayır ki, rejissor
Akademik Milli Dram Teatrında “İblis” əsərinin məşqlərinə 1982-ci ilin mayında
başlamışdır, bu məktub isə əsərin hələ illər öncə onun diqqətini cəlb etdiyinə daha bir
sübutdur. Məktubda oxuyuruq: “(...) sən düz iş görmürsən və əsassız olaraq rəngləri
qatılaşdırırsan; o dərəcədə qatılaşdırırsan ki, “İblis”i “dəhşətlər dramı” kimi təqdim
edirsən. Bu pyesdə işığın yoxluğu barədə söylədiyin fikri bir də nəzərdən keçir. Nədən ki,
Caviddə, bütün sənin dediklərinə baxmayaraq, hər halda işıq var. (...) əsərin ideyası məhz
işıqlıdır. Mən onu qısaca bu cür ifadə edərdim: “İnsanlar gərək ayılsınlar, onlara çox
böyük qurbanlar hesabına başa gələn sonsuz sapmalardan qurtulsunlar”! Cavid bütün dahi
faciənəvislər kimi zülmətdən işığa can atırdı, başqalarını da özüylə səsləyirdi, insanlara
inam və ümid bəxş eləyirdi, gələcəyə inanırdı” [3, s. 339-340].
Janrın təyini məsələsində müasir nəzəriyyə tamaşaçı reaksiyasını da göstəricilər
siyahısına əlavə edir. Çox güman ki, Mehdi Məmmədov da “İblis”dən danışarkən
tragediyanın bu mühüm paradoksundan çıxış edirdi. Əgər qabaqlar tragediyada “inam”
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təkcə müəllif və tamaşaçılarda deyil, həmçinin əsərin ölməyib sağ qalan iştirakçılarına da,
yəni tragediyanın baş verdiyi mühitin “işıqlı gələcəyinə” də şamil edilirdisə, indi əsər
qəhrəmanlarına çox zaman bu “işıq” yayılmır. Görünür, elə buna görədir ki, XX əsr
tragediya janrının ölümünü diktə etmişdir. Əlbəttə, yeni janrlar yaranır, ədəbi materialda
inikas tapan reallığa yeni münasibət sərgilənirdi. Xüsusilə XX əsrin ikinci yarısı iki dünya
müharibəsindən sonra pessimist ruhlu pyeslər yazılır, onlarda ümidsizlik, çarəsizlik
əhval-ruhiyyəsi geniş vüsət tapır. Bu cür əsərlərin məqsədi haqqında suallar isə
tamaşaçını silkələmək, oyatmaq vəzifəsini yerinə yetirən incəsənətin zəruriliyi kimi
motivlərlə cavablandırılır. Bütün bunlara baxmayaraq, H. Cavidin ən realist əsərlərindən
biri sayılan “İblis” pyesi dramaturq tərəfindən faciə kimi dəyərləndirilib. Ancaq əsərin
janrının müəyyənləşdirilməsində yozum da az əhəmiyyət kəsb etmir. Diqqət yetirək
görək, “İblis” əsərində sözügedən “ümid” yalnız tamaşaçıyamı ünvanlanıb və onu
ayıltmağamı xidmət edir, yoxsa burada qəhrəmanların özünə də konkret xilas yolu
göstərilir.
Tamaşanın hazırlanmasından qat-qat əvvəl işıq üzü görən “Azəri dramaturgiyasının
estetik problemləri” kitabında müəllif Cavid dramaturgiyasını təhlil edərkən gələcək
səhnə əsərinin konturlarını müəyyənləşdirir və bu zaman da o, özünün janr haqqında
biliklərindən çıxış edir: ““İblis” faciəsində müəllif birinci dünya hərbinin dəhşətlərini,
sarsıdıcı, dağıdıcı nəticələrini əks etdirir. ...Dramaturq ölüm, qan, ədavət, xəyanət toxumu
səpən, yıkan, dağıdan şər qüvvələri İblisin varlığında cəmləyir. Cavid qatı romantik
boyalardan, simvolik üsullardan istifadə yolu ilə diqqəti həyat və səadət düşmənlərinin
burada, insanların öz arasında olduğuna yönəldir.İblis pyes boyunca fövqəltəbii qüvvədən
təbii qüvvəyə, simvoldan həqiqətə, iblisdən insana çevrilir” [1, s. 107-108].
S. Xəlilov “Cavid fəlsəfəsi. “İblis”də fəlsəfi motivlər” kitabında M. Məmmədovu
H.Cavid dramaturgiyasının tədqiqatçısı və səhnə təcəssümçüsü kimi təqdim edir, ancaq
bir filosof kimi onun yozumu ilə razılaşmır: “Təəssüf ki, M. Məmmədov bu qüsurlu
mövqeyi pyesin səhnə qoyuluşunda da əks etdirmişdir. Və nəticədə yeni nəsil səhnədə və
televiziyada əsil “İblis”lə deyil, ondan ideyaca köklü surətdə fərqli olan Mehdi
Məmmədov konsepsiyası ilə tanış olur, İblis əvəzinə az qala müdrikləşən insan görür” [4,
s. 58-59].
Dərhal sual yaranır ki, bəs professor S. Xəlilova görə, əsl “İblis”in mahiyyəti nədən
ibarətdir? O, bu suala belə cavab verir: “(...) nə şəxsi münasibətlər, nə də müharibə aparan
imperialist dövlətlər arasındakı konflikt əsərdəki əsas dramatik xətti ifadə etmir. Əsas xətt,
əsil dramatizm məhz mahiyyətlər arasındakı, ideyalar arasındakı mübarizədə
axtarılmalıdır. Faciədə qarşılaşdırılan başlıca iki ideya tənqidçilərin çox haqlı olaraq qeyd
etdikləri kimi, bir tərəfdən “ədalət, mərhəmət, vicdan” ideyası (Arif), digər tərəfdən
fəaliyyət göstərmək – altun və silah gücünə arxalanaraq miskin nəfsə xidmət etmək (İblis)
ideyasıdır. Lakin əsərdə məqsəd bu ideyalardan birinin qələbəsini, digərinin
məğlubiyyətini göstərmək deyil; əsəri bu cür metafizik mövqedən mənalandırmağa
çalışanlar düzgün nəticə hasil edə bilmirlər” [4, s. 12-13 ].
Filosofun dilini filosof bilir. Burada biz bəlkə də M. Məmmədovun Hegel
dialektikasındakı idealizmdən çəkindiyinin acı nəticələrini görürük. Belə ki, M.
Məmmədov tam haqlı olaraq, Hegelin ziddiyyətlərin mahiyyəti ilə bağlı dediklərini qəbul
edir, mütəfəkkirin düşüncə tarixindəki rolunu müsbət dəyərləndirir, ancaq
alman
filosofunun irəli sürdüyü sistemi tamaşa üzərində işləyərkən tətbiq etmək istəmir.
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Hərçənd Hegelin triadası “İblis” üçün açar rolu oynaya, tezis – anti-tezis – sintez vəhdəti
Cavid dünyagörüşünün dialektikliyini anlamağa kömək edə bilər.
Maraqlıdır ki, M. Məmmədov da, S. Xəlilov da “İblis” haqqında nəşr olunan
məqalələr arasında dərin analitik məzmununa görə Abdulla Şaiqin yazısının əhəmiyyətini
məxsusi qeyd edirlər. A. Şaiq çox maraqlı məqama toxunmuşdur, o, “İblis” əsərinin
sonunda peyda olan Elxan obrazının pyesdəki yerini hegelsayağı “sintez” mərhələsi kimi
müəyyənləşdirmişdi. Bir çox yozumlar əsəri İblislə Arifin qarşıdurması kimi qələmə
verdiyi halda, Elxan bir növ “Hamlet”dəki Fortinbrası xatırladır, yəni rejissorlar sanki
onu heç görmür. Hərçənd istər Fortinbras, istərsə də Elxan dramaturq ideyasının açılması
üçün zəruri obrazlardır. S. Xəlilovun M. Məmmədovun “İblis” tamaşasının səhnə həlli ilə
razılaşmamasının səbəbi də bunda idi. Onun fikrincə, rejissor sonda Arifi məğlub və
peşman göstərməklə tamaşaçını real həyatdakı ədalətsizliyə qarşı mübarizədə daha fəal
olmağa sövq edəcəyinə inanır, romantik Cavid isə, əslində, pyesin sonunda Elxan
vasitəsilə insan gücünün imkanlarını dərk edən arifləri “Mələkdən – silaha, gücə, oradan
isə – həqiqət və gücün vəhdətinə!” [4, s. 38] doğru səsləyirdi.
Görünür, M. Məmmədov ilk növbədə bir rejissor kimi tamaşaçıya nəyin daha çox
təsir bağışlayacağını duyduğundan başqa yolla getmişdir: tamaşaçı teatra ona çıxış yolu
təqdim olunması üçün deyil, həyəcan yaşamaq üçün gedir. İnsanı gözəlliyin məhvi qədər
həyəcanlandıran başqa bir şey tapmaq çox çətindir – Mehdi Məmmədov da bunu yaxşı
bilirdi.
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Фарида Джалилова
Обаяние контрастных идей
в творчестве Мехти Мамедова
Резюме
В статье рассматривается влияние эстетических взглядов Мехти Мамедова на
его режиссуру. Научно-теоретические, а также режиссерские взгляды выдающегося
театрального деятеля становятся объектом исследования и изучаются на примере
спектакля «Иблис». Взяв за основу мысли о жанре трагедии, выдвинутые М.
Мамедовым в его книге «Эстетические проблемы азербайджанской драматургии»,
показываются закономерности применения этих идей непосредственно в театре.
Также в статье диалектика драматургии Гусейна Джавида анализируется с точки
зрения гегелевской триады (тезис – антитезис – синтез) и выдвинутая С.
Халиловым трактовка сравнивается с интерпретацией М. Мамедова.
Ключевые слова: Мехти Мамедов, Гусейн Джавид, трагедия «Иблис»
(«Демон»), Гегель, Салахаддин Халилов, драматургия, режиссура.

61

Farida Jalilova
The charm of contrasting ideas
in the works of Mehdi Mammadov
Summary
The article discusses the influence of the aesthetic views of Mehdi Mammadov on
his direction. Scientific and theoretical, as well as directorial views of an outstanding
theater figure become the object of research and are studied on the example of the Iblis
performance. Based on the thoughts on the genre of tragedy put forward by M.
Mammadov in his book “The Aesthetic Problems of Azerbaijani Drama”, the patterns of
applying these ideas directly to the theater are shown. Also in the article, the dialectic of
the dramaturgy of Huseyn Javid is analyzed from the point of view of the Hegelian triad
(thesis - antithesis - synthesis) and the interpretation put forward by S. Khalilov is
compared with the interpretation of M. Mammadov.
Keywords: Mehdy Mammadov, Huseyn Javid, “Iblis” (“The Devil”) tragedy,
Hegel, Salahaddin Khalilov, Dramaturgy, Stage Direction.
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ELÇİN VƏ ƏDƏBİ CƏRƏYANLAR
Xülasə: Məqalədə Elçin yaradıcılığında, xüsusən də dramaturgiyasında diqqət
çəkənədəbi və fəlsəfi-estetik cərəyanlar təhlil edilir. Elçinin pyeslərindəki janr
rəngarəngliyi, ədəbi cərəyanlar, eləcə də Elçinin özünəməxsus üslubu, özünəməxsus dili
olan əsərlərinin səhnə təcəssümləri də qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi müstəvisində
araşdırılır.
Açar sözlər: Elçin,dramaturgiya, qeyri-səlis məntiq, cərəyan, tamaşa
Elçinin bədii təxəyyülü, öz palitrası ilə gecənin zülmət qaranlığında bərq vuran,
sayrışan, irili-xırdalı, saysız-hesabsız ulduzlar harmoniyasının yaratdığı ağ işıq yoluna
bənzəyən aydın, nurlu fəza, iki rəqəmi ilə dörd rəqəmi arasındakı rəqəmlər və rənglər
qalereyasının əsrarəngiz tablosunu yaradan ədəbi kəhkəşandır. Bu kəhkəşan, klassizm,
realizm, romantizm,simvolizm, sürrealizm, modernizm, postmodernizm, absurdizm
cərəyanlar toplusunun çoxluqları ilə zəngindir. Hətta, bəzi əsərləri var ki, bir əsərdə bir
neçə cərəyanın ünsürlərini görmək mümkündür. Görürsən ki, komediya janrında yazılmış
bir əsərində realizm, güclü lirizm və romantizm də vardır. Komizmdə tragizmin və yaxud
tərsinə, lirizmdə romantizmin və yaxud tərsinə, eləcə də digər hər hansı bir janrda yazdığı
əsərində müxtəlif cərəyanların ünsürlərinin müəyyən bir qatda aydın şəkildə sezildiyi hiss
olunur və biz bu gerçəkliyi, yaradıcılığına ekskurs etdikcə, nümunələr göstərərək, isbata
yetirməyə çalışacağıq. Bəzən absurd bir pyesində postmodernizmə, lirizmə, eyni zamanda
romantizmə, hətta dərindən incələdikdə baxırsan ki, absurdla tam fərqli qütbdə dayanan
klassizm, realizm selinin də axınına rastlaşmaq olur. Bütün bunlar, yəni belə özünüifadə
üsulu, müəllifin təxəyyül dünyasının zənginliyindən, elastikliyindən, geniş düşüncə
arealının dolğun bazaya məxsus mütləq varlığından xəbər verir. Belə də demək olar ki,
bu, onun çoxşaxəli düşüncə motivasiyasıdır. “Elçin öz yaradıcılığında hər dəfə yeni bir
ədəbi missiyada, yeni bir ədəbi formatda gündəmə gəlir” (7).
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Elçinin əsərlərini oxuyarkən və ya istər roman və povestləri, istərsə də dram
əsərləri əsasında hazırlanan tamaşalarına baxarkən, elə bir aləmə düşürsən ki, sanki həmin
aləmdə vərəq-vərəq səhifələnən kitablardan, hər birində fərqli mövzuları əhatə edən lirik,
romantik, fəlsəfi şeirlər oxuyursan. Yaxud, qat-qat yığılmış, bir-bir sərgiləndikcə, ayrıayrı dövr mədəniyyətlərinin tarixini yaşadan xalılardakı zəngin ornamentləri seyr edirsən.
Və ya, laybalay açılmış qapılardan, fərqli dizaynlarla miniatür tipli mozaik süslənmiş
otaqlara keçirsən və zövqlə bəzədilmiş həmin otaqlardakı könül oxşayan tərtibatdan həzz
alırmış kimi bir əhvalla, mənası, fəlsəfi qayəsi yüz min nöqtədən işaran, cərəyanlar içində
qaynayan və düşündükcə düşündürən, zəngin rənglər palitrası ilə yaradılmış son dərəcə
sirli, sehirli, dəyəri ən yüksək əyarla ölçülən bir tabloya baxırmış kimi valehedici bir
təəssüratda olursan. Bu barədə Rus ədəbiyyatşünası, tənqidçisi Yevgeni Şklovski Elçinin
yaradıcılığına nəzər salarkən, maraqlı nəticəyə gəlir: “Elçin möcüzə sevir. İncəsənətin bir
dili var: hisslərin və həyəcanların dili. Lakin Elçin üçün möcüzə yalnız fantastika deyil.
Bu – narahat, axtarışda olan canlı insan qəlbidir, həyatı dərindən dərk edən saf və
xeyirxah insani münasibətlərdir. Yazıçı çox böyük həssaslıqla və incəliklə öz
qəhrəmanlarının ən adi bir hərəkətini, əhval-ruhiyyəsini, hiss və fikirlərini duyub təsvir
edən rəssam kimidir” (2).
Elçinin əsərlərində bir gecənin içində əsrlərin tarixini, min illərin işığını görürsən.
Pıçıltılı və hayqırtılı səs sellərinin dalğalarını eşidirsən. Ədibin ədəbi-bədii sənət
tablosundakı rənglər çalarlarının həmahəng dinamikası, dinlədikcə ruha rahatlıq gətirən
simfonik musiqini xatırladır. Ona görə də Elçinin, özünəməxsus üslubu, özünəməxsus dili
olan əsərləri, daima oxunur və teatrlar həmin əsərlərə dönə-dönə müraciətlər olunur.
Akademik Nərgiz Paşayeva, Elçinin əsərlərinin özünəməxsus cəhətlərini
Azərbaycan ədəbiyyatında analoqu olmayan nümunə kimi diqqəti çəkən maraqlı yanaşma
ilə belə dəyərləndirir: “Elçinin fərdi, tamam orijinal üslubunu səciyyələndirən əlamətlər
arasında, ilk növbədə, bu üslubun emosionallığını, ondakı analitik məzmunu, sətiraltı
ironiya ilə lirikanın vəhdətini qeyd etməliyik. Bu baxımdan Elçinin üslubu Azərbaycan
ədəbiyyatında analoqu olmayan tamamilə yeni bir bədii-estetik hadisədir” (6).
Bəli, həqiqətən də Elçin, yeni düşüncə fəlsəfəsi ilə ədəbi aləmə, özünə qədərki
Azərbaycan ədəbiyyatında olmayan yeni nəfəs və yeni fəlsəfi təfəkkürlə, yeni bədii ifadə
tərzi, yeni estetik duyum, yeni poetik üslub gətirdi.Özünəməxsus rejissorluq dəst-xətti ilə
seçilən Mehriban Ələkbərzadə Elçin yaradıcılığına müraciət edərkən, onun
yaradıcılığındakı diqqətini çəkən cəhətlər barədə söylədiyi məzmunlu fikirlərlə geniş və
dolğun mənzərə yaradır: “...ədəbiyyata gəlişi yeni bir gerçəklik gətirmişdi. ...Bu tərz, təbii
ki, Elçinin romanlarında, hekayələrində özünü bariz şəkildə göstərirdi. Pyeslərində isə
Elçin müəllim unikal bir yenilik gətirdi. Elçin müəllimin dramaturgiyasında mənə ən
maraqlı gələn bugünkü günlə keçmiş, ayıqlıqla yuxu, gerçəkliklə xəyal arasında müəllifin
yaratdığı körpü idi. Onun absurda qədər yüksələn, neorealizm gətirən, sürrealizm
elementləri olan izmlərlə dolu əsərlərində yeni qəhrəman yaratması mənim üçün çox
maraqlı idi. Baxmayaraq ki, elə ilk adını çəkdiyiniz “Ömrün son səhəri” hekayəsi ilə
yanaşı başqa əsərlərində də bekketsayağı ümidsizliyə qapanan qəhrəmanın olmazlarını
göstərən müəllif kimi Elçin məni özünə cəlb etdi” (5).
Məhz belə xüsusiyyətlərinə görə onun əsərləri üçün sərhəd yoxdur. Azərbaycan
səhnələri Elçinin əsərlərinə hər zaman ehtiyac duyduqları kimi, xarici teatr səhnələri də
onun əsərlərinə tez-tez müraciətlər etməyə üstünlük verirlər. Elçin yaradıcılığına xüsusi
nəzərlərlə yanaşan professor Məryəm Əlizadənin bu barədəki şərhi diqqət çəkəndir:
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“Elçinin pyesləri nəinki Azərbaycan teatrlarının repertuarını bəzəyir, həmçinin dünya
teatrlarının repertuarını dolaşır. Onun dramaturgiyasını xarici ölkələrdə tanıyırlar, sevirlər
və böyük maraqla səhnədə oynayırlar. Bu tendensiya gün-gündən artmaqda,
şaxələnməkdədir” (7).
Bu fikri xarici teatr mütəxəssisləri təsdiqləyirlər. İngilis ədəbiyyatşünası,
tərcüməçi İan Piertdinin Elçinin yaradıcılığındakı dünyəvilik prinsipləri barədə əlimizdə
olan yazısı, onun yaradıcılıq potensialının geniş imkanlarını isbat edir: “Elçin dünya
ədəbiyyatı dəyərlərini, bu sahədəki təcrübəni mükəmməl şəkildə öz yaradıcılıq
laboratoriyasından uğurla keçirən çox maraqlı bir yazıçıdır... Rejissor Devid Perri
“Şekspir” pyesini oxuyub ona valeh olmuşdu. Onun quruluşunda əsər Londonun
Avanqard Teatrında müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyuldu. Elçinin yaşanmış tarixə ironik,
paradoksal şəkildə təqdim edilən münasibəti ingilis tamaşaçıları üçün çox maraqlı idi”
(2).Bu xüsusda Nizami Tağısoyun “Elçin yaradıcılığından yazmağın məsuliyyəti” (“525ci qəzet”, 23 yanvar 2016) yazısında söylənildiyi kimi, Londondakı “St.James” teatrında
“Cəhənnəm sakinləri” pyesinin motivləri əsasında hazırlanmış “Gecə yarısı”
(“Midnight”) musiqili tamaşasının ingilis rejissoru Matthev Qoldun quruluşunda
təqdimatı da Elçin teatrının uğurları sırasındadır (3).
Elçin öz yaradıcılığı ilə London teatrlarının, o cümlədən də Avanqard Teatrının
diqqətini çəkən ilk Azərbaycan müəllifidir. Onun yaradıcılıq bazasının məhz dərin fəlsəfi
zənginliyi, son dərəcə müasir düşüncə sahibi olması və ədəbi təfəkküründə yer tutan
çoxxətti hərəkətlər funksionallığı ilə yazıb-yaratması, çağdaş dövrün yaradıcılıq
qanunlarını önləyən güclü emosional dinamikası, dünya ədəbiyyatının daima yenilənən
“izmlərini” həmən sezən və duyan istedad imkanları və təxəyyül palitrasının ahəngdar
harmoniyası onun fərqli müstəvidə yarada bilmək üstünlüyünü ərsəyə gətirir. Məhz bu
cəhətləri ilə də o, belə mötəbər teatrlarının səhnəsini özünə cəlb edir. Bu günə qədər
ədibin əsərləri London, Moskva, Sankt-Peterburq, Ankara, İstanbul, Konya, Ərzurum,
Krım, Kipr və s. bu kimi dünyanın müxtəlif şəhərlərində uğurla tamaşaya
qoyulmuşdur.Və inandırıcı olan budur ki, zaman irəlilədikcə Elçinin özünəməxsus
yaradıcılıq qüdrəti ilə ərsəyə gətirdiyi əsərlərinə, məhz xarici teatrlardan daha çox
müraciətlər olunacaqdır. Çünki Elçin zamanı qabaqlayan müəllifdir.
Bu da bir həqiqətdir ki, zamanı qabaqlayan müəllifi öz çağdaşlarının dərk etməsi
də asanlıqla ərsəyə gəlmir. Rejissor Mehriban Ələkbərzadə deyir ki: “Elçinin həmişə
zamanla bir problemi vardı. Onun olmuşlarla olacaqlarda körpü rolunu oynaya bilməsi
məni cəlb etmişdi. ...Və mən bu sadaladıqlarımı başqa müəlliflərdə görməmişəm. Onun
qəhrəmanlarının düşündükləri dünya ilə yaşadıqları dünya arasındakı çarpıntılarını heç bir
obrazlarda görmürdüm. Bunları iş prosesində həll eləmək də “sözün düzü” çətindir”.
Buna baxmayaraq zamanı arxada qoyan müəllifin arxasınca irəliləmək meyli və bununla
da gələcəyə yeni pəncərələr açmaq istəyi hər bir rejissorun əsas qayəsi olduğuna görə,
Elçinin əsərləri heç vaxt səhnədən enməyəcəkdir.
Elçinin əsərlərinin aktuallığı bir də onunla bağlıdır ki, bu əsərlər bir ədəbi cərəyan
çərçivəsində məhdudlaşmır. Yuxarıda da dediyimiz kimi, onun hər bir əsərində müxtəlif
ədəbi cərəyanların işartıları əsrarəngiz bir işıq seli kimi axır və bir-birinin içindən
sinergetik bağlılıqla, ilğımvari dalğalarla keçərək, dövr edirlər. Nəhayətdə şaqraq bir
bulaq suyunun həzin melodiyasını dinləyirmiş kimi əhvalla təsirlənir və həmin əsərlərin
sehirli avazını ruhuna çəkirsən.
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Bu qədər təşbeh və təkrirlərlə yaratmağa çalışdığımız bu poetik ovqat, dolğun
mənzərə hansı səbəbdən yaranır? Hardan qidalanır Elçin yaradıcılığında cövlan edən bu
qədər güclü enerji ilə yüklənmiş dərin fəlsəfi-estetik cərəyanlar silsiləsi? Onların üzvi
bağlılığını təmin edən hansı qüvvədir? Geniş əhatəli nəzərlərlə baxdıqca və hərtərəfli,
dərindən analiz və təhlil etdikcə görürsən ki, bunun tək bir səbəbi var. Elçin təfəkkürü,
istər-istəməzlikdən, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin fəlsəfi bazasından bəhrələnir, o,
qarşısına xüsusi məqsəd qoymadan, sövq-təbii həmin nəzəriyyənin imkanlarından əsaslı
məntiqlə yararlanaraq çalışır və məhz bu nəzəriyyədən qida alan qələminin zəngin
rəngləri ilə yazıb-yaradır. Və bu prinsiplə yazıb-yaratmaq onu isbat edir ki, o, bütün
gücünü, qüvvəsini də həmin nəzəriyyənin nüvə potensialından götürür. Bu nəzəriyyə isə
bildiyimiz kimi sonu görünməyən fəzaya bənzəyən və həmin fəzada əsrarəngiz palitra
yaradan, göz işlədikcə uzanan və ölçülərə sığmayan, bütün elmi və ədəbi nəzəriyyələr
içində ən müasir və ənginliyə boy verən nəzəriyyələrdən biri olaraq, nəzəriyyələr
çoxluğunu özündə birləşdirə bilən, daha doğrusu, nəzəriyyələrin sinergetik bağlılığını
tənzimləyən unikal bir yenilikdir.
Dediyimiz kimi, fikrimizcə, Elçin məhz belə bir prinsiplə yazıb-yaratdığı üçün,
onun, hər birində bir neçə cərəyanın işıq selləri kəsişən bütün əsərlərinə zəngin,
əsrarəngiz bir tablo kimi baxmaq lazımdır. Teatrşünas alim, professor Məryəm
Əlizadənin qənaətinə görə də, “Elçin yaradıcılığı bir tablodur...”. Alim həm də bu
tablonun məzmununu şərh edərək yazır ki, “...və bu tablodan... ən müxtəlif rəng
çalarlarında Azərbaycanın özü... azərbaycanlıların mədəniyyəti görünür” (4).
Dolğun çalarlarla, müxtəlif cərəyanların boy verdiyi açıq-aşkar sezilən bu zəngin
tabloda, Elçin, sözün böyük anlamında İNSAN axtarır, İNSANın bədii obrazını müxtəlif
rakurslardan baxmaqla, lakin bir mahiyyətdə – İNSAN məzmununda yaratmağa çalışır.
İNSANı müxtəlif rakurslardan göstərərək, bədii yaradıcılıq müstəvisində analiz edir,
onun fəlsəfi məzmununu vərəq-vərəq səhifələyir. İNSAN meyarı Elçinin yaradıcılığında
əsl leytmotivə çevrilmişdir. Bu leytmotiv, Elçinin özünün baxış nöqtəsindən belə
görünür: “Gərgin-psixloji, ya aram-təmkinli, şərti-qroteskvari, fantastik-mifik, ya
tamamilə, real, lirik-mənəvi üslublarla ... Azərbaycan ədəbiyyatı bir şeyə can atır: müasir
“ümumbəşəri insan”ın xarakterinin dərinliyinə varmaq. O insanın ki, keçmişlə gələcəyin,
yəni bu günün və sabahın arasında mənəvi körpü olub, bir tərəfdən faciəvi və mürəkkəb,
bir tərəfdən də harmonik bir dünya ilə üzbəüzdür” (1). Bu qədər əhatəli düşüncə və belə
geniş yanaşma, Elçin təfəkküründə yer tutan çoxxətti parametrlərin, zəngin rənglərlə
boyanmış işıq selindəki əsrarəngiz dalğalar hesabına ərsəyə gəlir. Məhz bu meyar özü,
qeyri-səlis məntiqin cərəyan dinamikası ilə yüklənmiş və ona aid olan cəhətdir ki, ədəbi
prosesdə bu cəhət, məhz Elçinə məxsus olan yaradıcılıq tendensiyası ilə birə-birdır.
Ədibin yaratdığı ədəbi tabloda insani münasibətləri və bu münasibətlərdəki
çoxcəhətli bağlılıqları, paralelləri, eləcə də kəsişən xəttlərdəki nöqtələri, eyni zamanda
dərk və inkar parametrlərini göstərən hiss və duyğular arealında İNSANın xarakterini
öyrənmək, onun çoxşaxəli, mürəkkəb xüsusiyyətlərini tanımaq üçün həmin əsərlərdəki
ədəbi cərəyanlar silsiləsini süzgəcdən keçirmək və bu süzgəcdən keçən həmin cərəyanları
ayırmaq üçün bir-bir işarələmək, obyektin fəlsəfi qayəsini dərk və kəşf edə bilməkdən
ötrü geniş və dərindən incələmək əsas şərtdir. Çünki Elçinin özünün qeyd etdiyi kimi,
“bədii xarakter, qəhrəmanın təbiəti məfhumu son dərəcə rəngarəng olduğu qədər də,
dəyişkəndir, dinamik mahiyyətə malikdir” (1). Elçin yaradıcılığının əsas məqsədi məhz
bu fəlsəfə ilə oxucusunu, eləcə də tamaşaçısını vəzifələndirməkdir.
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Bədii-fəlsəfi və estetik qayəsinə görə ideallara çevrilən sənət əsərləri ilə xalq
yazıçısı Elçin, müxtəlif nəzəriyyələrin kristallarından qurduğu zəncirvari formullarla
İNSAN mexanizminin ən dərin qatlardan cücərtisi hiss olunan dəyərlərini istər psixoloji
faktorla, istər fəlsəfi və bədii meyarlarla açıb göstərmək üçün əsl ədəbi düstur
yaradır.Həmin düstur vasitəsi ilə əsərlərində yaratdığı personajların xarakterik
xüsusiyyətlərini ilmə-ilmə, naxış-naxış, not-not, söz-söz çözür, açır və izah edir.
Akademik Nizami Cəfərovun təbirincə desək, “Elçin yaradıcılığını ona layiq bir
səviyyədə təhlil edib dəyərləndirmək, qaldırdığı ictimai-ideoloji problemlərin
“coğrafiya”sını tələb olunan şəkildə əhatə eləmək, bədii idrakının özünəməxsus
texnologiyalarını, ritmini, intonasiyasını az-çox elmi interpretasiyanın predmetinə
çevirmək o qədər də asan deyil” (4). Görünür bu səbəbdən də Elçinin qeyri-adi səciyyə
daşıyan dramaturgiyasını tədqiq eləmək xüsusi məsuliyyət tələb edir. Və bir də bu
məsuliyyətlə yanaşı, böyük diqqət və dərin analizlərə istinadən onun yaradıcılığı
haqqında danışmaq doğru hesab olunmalıdır.
Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi Lütfü-Zadə çıxışlarının birində bu
nəzəriyyə haqqında fikirlərini bölüşərkən, qeyd edir ki, bu nəzəriyyə haqqında dərin
mülahizələri olmadığı halda nəzəriyyə haqqında məqalə yazmışdır. Yalnız məqalə dərc
olunduqdan sonra nəzəriyyənin mahiyyəti barədə dərindən düşündüyünü, nəzəriyyənin
predmetləri haqqında müfəssəl qənaətə gəldiyini, ondan sonra onu elmi müstəviyə
çıxardığını etiraf edir. Əgər böyük alim belə bir etirafı açıqlayırsa, biz də etiraf etməliyik
ki, Elçin idrakı, həmin nəzəriyyənin tənliklər sistemi ilə yüklənmiş təfəkkürlə yaradır və
bunu, yalnız təhlillərlə görmək, dəqiqləşdirmək, öz vacehinə qovuşdurmağın gərək
olduğunu dərk etməliyik.
Ədibin təkcə ağıllılar və dəlilər paradoksuna nəzər salsaq (“Mənim sevimli
dəlim” (Diaqnoz “D”), (“Mənim ərim dəlidir”) görərik ki, o, personajların xarakterlərini
şəffaf bir ədəbi-bədii kolbaya doldurur, sonra isə həmin kolbada xüsusi formullarla, bütün
cərəyanları yaradan, cərəyanlar bazisi olan İNSAN fəlsəfəsinin dərk düsturunun həlli
istiqamətində gediş yollarını açır və aydınladır. Elçin göstərir ki, insanı dərk etmək üçün
mütləq insanın özünün kəşf etdiyi elmi, fəlsəfi nəzəriyyələr və ədəbi cərəyanlar
texnologiyası ilə onun idrakında olan zərrəcikləri və həmin zərrəciklərin yaratdığı fəlsəfi
qayəni, eləcə də idrak mexanizmini mikroskopik baxışla incələməli və elmi nəzəriyyəsini
öyrənərək müəyyənləşdirməlisən. İnsan fenomenini öyrənməyin yolu məhz bu meyara
bağlıdır. Əks halda, insanın dərk prinsipi qeyri mümkündür. Elçin məhz İNSANın idrak
mexanizmini öyrənir və öyrədir. Akademik Nizami Cəfərov deyir ki: “Elçinin əsərlərində
mənəviyyat, paklıq, ideal məsələləri həmişə ön planda yer alır. O, insanın mənəvi
ucalığını müstəsna bir məntiqlə təsvir edə bilir”.
Cəmiyyətdə baş verən xaosun aynası olan ədəbi əsərlər və teatr tamaşaları ərsəyə
gələn məhsulda, əks etdirdikləri bütün xaosları öz “izmlər” cərəyanlarının nizam düsturu
ilə elə həll edirlər ki, yaranan həmin xasos, sakit bir aydınlıq müstəvisinə varid olur.
Çağdaş dövr müəllifləri dərk edirlər ki, yaranmış xaosdan rəvan çıxışa doğru gedən yol
boyu baş verənlər, oxucunun və ya tamaşaçının diqqətini özünə daha çox cəlb edir, onları
daima intizarla sona qədər hadisələrdən ayrılmamağa vadar edir. Ona görə də əksər
müəlliflər çalışırlar ki, öz əsərlərində az da olsa xaos yarada bilsinlər. Bəzən buna nail
olmaq o qədər də asan olmur, hətta nail ola bilməyənlər da tapılır. Çünki, öncəliklə ədəbi
əsərdə xaosu yaratmağın özü güclü təfəkkür və dərin irudisiya tələb edir. Sonra da ki,

67

yalnız xaosu yaratmaqla iş bitmir, onun rəvan yola varmasını da müəllif elə həll etməlidir
ki, çözülməz proseslərlə qarşılaşmalı olmasın.
Xaos, özlüyündə qarışıqlıq məhvəri hesab olunsa da, hər bir xaotik vəziyyətin öz
nizam qanunu vardır. Təbiətin nizam qanunlarının hökmü ilə, xaosu doğan enerji, onu,
çozülmə prinsipləri ilə yaradır. Xaosu çözmək üçün onun ip-ucunu tapmaq və təmkinlə,
ilmə-ilmə çözmək, xaosun püskürmə imkanını heçə endirməyə bərabərdik. Hərəkətin hər
bir dinamikası onun matimatikası ilə hesablandığı kimi, əsərlərdə də xaosun hərəkət
sürəti və dinamik inkişafı müəllif təxəyyülünün istedad tutumuna bağlıdır. “Elçin
dramaturgiyamızda ilk dəfə olaraq xaosun, hərc-mərcliyin obrazını yaradır! Onların
əsasında duran mənəvi, əxlaqi, ideoloji streotipə, normativ düşüncə və rəftar tərzinə ən
müasir, ayıq, oyaq, ədəbi, estetik münasibət ifadə edir”. Yaşar Qarayevin demiş olduğu
bu dəyərli fikirlər sübut edir ki, dramaturgiyamızda ilk dəfə xaosun obrazını yaradan
Elçin, xaosu yaradır, sonra isə onu tənlik həll edən kimi, sərblə, hissə-hissə həll edir.
“Elçinin pyesləri sanki xaosun parametrlərsiz məkanında strukturlaşır”, - deyən Məryəm
Əlizadə də məhz Elçinin ən çətin formanı ən asan üsulla həll edə bilmək imkanına malik
olduğunu göstərir. Onu da demək yerinə düşür ki, bütün xaosların hər birinin bir elmi,
nəzəri əsaslara bağlı məntiqi qanunauyğunluğu vardır. Hər bir xaosun içindən mütləq bir
ədəbi, fəlsəfi cərəyan boy verir, hətta bir neçə cərəyanın dalğaları görünə bilir. Elçin də
öz əsərlərində yaratdığı xaos içindən birdən-birə bir fırtına kimi püskürən ən gərgin
vəziyyətdən, hətta çıxılmaz bir vəziyyətdən belə, çıxmaq üçün, həmin nizam düsturuna
əsaslanaraq, özünəməxsus ədəbi üsulla, öz Elçin teoriyasını yaratmışdır. Buna xüsusən
“Teleskop” və “Şekspir” əsərlərini nümunə göstərmək olar.
Həmin əsərlərdə Elçin tərəfindən yaradılmış vəziyyətin dramatizmi və xaotik
gərginlik çox ustalıqla rəvan vəziyyətə gətirilir. Rus ədəbiyyatşünası Vladimir
Boborikinin söylədiyi kimi, “Elçin psixoloqdur, O, ən mürəkkəb situasiyalarda belə,
“xislət dərinliyinə” daxil olur” (2, s.51).
Maraqlı olan cəhət ondan ibarətdir ki, Elçin məxsusi olaraq hər hansı bir
cərəyanda yazmağı və ya bir əsərində bir neçə cərəyan ünsürlərini bir araya gətirməyi
qarşısına məqsəd qoymur, sadəcə olaraq, onun təfəkkür bazasında yer tutan qeyri-səlis
məntiq nəzəriyyəsinin nüvə potensialı, yəni həmin nəzəriyyənin geniş arealı əhatə edən
funksiyası onu, istər-istəməz əhatəli düşünməyə və çoxcəhətli yanaşma ilə yaratmağa
istiqamətləndirir. Bu fikrə bir də belə bir bucaqdan nəzər salaq ki, Elçinin əsərlərində,
deyək ki, klassik formada yazdığı bir əsərində, ədəbi tənqiddə realizm, simvolizm, lirizm,
romantizm ünsürlərinin rast gəlindiyi qeyd olunduğu halda, həmin əsərdə modern
yanaşma, dadaist və sürrealist ünsürlərin və ya postmodernizmin də olduğunu diqqətə
gətirən mütəxəssislərlə rastlasırıq. Bax, bu mənada Elçin özünəməxsusdur. Məhz Elçin,
özünəməxsusluğu ilə fərqlənən və ciddi fərqlənən müəllif olduğu üçün, onun
yaradıcılığnda geniş yer tutan qeyri-səlis düşüncə, motivasion dinamika ilə şaxələnir.
Rejissor Mehriban Ələkbərzadənin müşahidələrinə görə: “...Elçinin yaradıcılığında
müasir dialoqlara uyğun gəlməyən dialoqlar var. Amma bu üsul absurd üslüba gəlib çıxır.
Və yaxud da Ədilə obrazı sürrealizm cərəyanını özündə ehtiva edən obraz idi...” (5).
Baxın, tragikomediyajanrında yazılmış “Poçt şöbəsində xəyal” əsərində, rejissor
M.Ələkbərzadənin baxış bucağının nəzərləri ilə sürrealizm cərəyanı görünməkdədir.
Elçin, öz konsepsiyasını müəyyən etmək üçün rejissorlara, məhz Elçin
özünəməxsusluğunu elə zəngin bütövlükdə təqdim edir ki, həmin rejissorlar ərsəyə
gətirdikləri məhsullarda, müəlliflə yanaşı, məhz öz özünəməxsusluqlarını da rahat şəkildə
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təcəssüm etdirə bilirlər. M.Ələkbərzadənin müşahidələrində görünən bir də odur ki,
“Elçinin əsərləri hərdən mənə uzun görünəndə onları ixtisar etmək istərkən iflasa
uğradığımı görürəm. Çünki mən onun özünəməxsusluğunu əlindən alıram. O, isə
özünəməxsusluğu ilə gözəldir” (5).Elçin, “Poçt şöbəsində xəyal” povesti əsasında
səhnələşdirdiyi eyniadlı pyesində, xəyallar aləminin kosmopolit fəlsəfəsini açmaq üçün
yansıtdığı modernizm, lirizm, romantizm, bəzi hallarda sürrealizm cərəyanlarının birbirini çevik şəkildə əvəzləyən rənglər toplusundan istifadə edərək, əfsunlu bir səhnə əsəri
yaratmışdır. Həmin əsərə müraciət edən rejissorların hər biri, o cümlədən də
M.Ələkbərzadə məhz əsərin səhnə yozumunu müəyyən etmək üçün, çox asanlıqla, öz
təxəyyül dünyası ilə həmahəng səslənən konseptual nəticə əldə edə bilmişlər. Bu da,
Elçinin yazdığı hər bir əsərində, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi imkanlarından
yararlanaraq cilaladığı cərəyanlarla hərəkətə gətirdiyi ədəbi mexanizm hesabına
çoxşaxəli, çoxxətti prinsiplə yoğrulan yaradıcılıq qüdrətini, tam olaraq təsdiq edən əsaslı
bir nümunədir.
Elçin hələ, elə ilk səhnə əsərini yazarkən öz özünəməxsusluğu ilə dramaturgiyaya
gəlmişdir. İlk səhnə əsəri “Salam, mən sizin dayınızam” iki hissəli komediyasıdır.
Premyerası 5 aprel 1995-ci ildə Rus Dram Teatrında, A.Şarovskinin quruluşunda
oynanılan, klassik formada yazılan bu əsər, modern düşüncə məhsulu olaraq, teatr
ictimaiyyətinin böyük diqqətini çəkmişdir. Haqqında yazılan resenziyalarda, əsərdəki
çoxxəttilik teatrşünaslığın diqqətindən kənarda qalmamışdır. Sənətşünas A.Dadaşov
2005-ci ildə nəşr etdirdiyi “Müstəqillik dövrünün dramaturgiyası” adlı kitabının 129-cu
səhifəsində yazır ki: “Teatr mühitinin sosializmdən miras qalan əcaiblikləri fonundakı
istedadlı gənc aktyor Əhməd bəyin işdən qovulması və hardansa peyda olmuş dayısının
onu vəzifəsinə bərpa etməsi əsas dramaturji hadisəni yaratsa da, qeyri-əsas hadisələri əks
etdirən süjet xəttinin çoxşaxəliliyi fabulanı arxa plana atır”. Burada, fabulanın arxa plana
atılmasını, alim, süjet xəttinin çoxşaxəliliyindən irəli gələn amil kimi önə çəkməklə,
məhz, Elçin təfəkküründəki düşüncə arealının geniş konturlarını göstərir.
Cərəyanlar sistemini, göydə cərəyan edən ulduzlar sistemi ilə müqayisələndirsək
görərik ki, hər ikisi arasında, hər ulduzun öz həcmi, öz rəngi, öz cazibə qüvvəsi və təsir
effekti olduğuna bənzər bir oxşarlıq vardır. Məhz cərəyanlar da, ulduzlar kimi
əsrarəngizdir, lakin ulduzlar görünən cisimdirlər, cərəyanlar isə düşüncədən süzülən idrak
məhsullarıdır. Və cazibədardır, sehrlidir, çoxxəttidir, lakin hər təsəvvürün fərdi dərki ilə,
təsəvvür etdiyi meyardır. Həm də, təsəvvürdə hər halı yarada biləcək enerjidir, gücdür.
Yəni, cərəyanların hər biri öz mahiyyəti və mahiyyətinə uyğun olan anlanma və təsiretmə
potensialı ilə təxəyyüllərdə, hər təxəyyülün özünü və cərəyanları dərketmə imkanları ilə
anlaşıla bilir. Buna görə də cərəyanlar öz mahiyyətini saxlamaqla, hər kəsin baxış
bucağında fərqli rənglərlə boyanır və bu da, hər kəsin öz yaradıcılığında ərsəyə gətirdiyi
əsərlərin fəlsəfi qayəsində və rəng çalarlarında, eləcə də müxtəlif nəzəriyyələri yansıdan
ünsürlərin işartılarında özünəməxsus fərqliliklə sezilir. Bu baxımdan Elçinin əsərlərində
cəmləşən nəzəriyyələr silsiləsi, onun təfəkküründə formalaşmış, çoxşaxəli və ölçüləri
tanımayan öz baxış bucağı ilə sərhədsiz ədəbi hüdudsuşluğa tərəf yollanan bir Elçin yolu
kimi yansımaqdadır.
Ədibin “Şekspir” əsərində də bir neçə ədəbi, fəlsəfi cərəyanın hərəkət
dinamikasını görmək mümkündür. Həmin cərəyanlar, əsəri hazırlayan hər bir müxtəlif
üslublu rejissorların yansıtdığı trayektoriyada fərqlilik təşkil edir. Demək ki, bu da onun
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göstəricisidir ki, Elçinin əsərlərində cərəyanlar axını zəngindir və hər yaradıcı rejissor öz
baxış bucağından görünən cərəyanlarla öz konsepsiyasını ərsəyə gətirir.
Müəllifin “Teleskop” əsəri, iki rəqəmi ilə dörd rəqəmi arasındakı məsafədə
sıralanan çoxluqların saysızlığına bənzər olan, yerlə göy arasındakı məsafədə cərəyan
edən hadisələr çoxluğunu və bu çoxluqların hər birinin dəfələrlə artan hissəciklərinin, işıq
selində qaynaşan toz zərrəciklərinə bənzər dinamikasını göstərir. Göydən yerə, yerdən
göyə istiqamətlənən, həmin məsafədə bir-birinin içindən daraqvari çarpazlarla keçən
fikirlər zəncirində qaynaşan fikirlər çoxluğunda, mülahizələr və mükalimələrin hər biri öz
hikməti, rəngi və mənası ilə bütöv, dolğun bir mənzərə yaradır. Həmin mənzərədə hər
baxış bucağı öz dərk mexanizmi ilə özünəməxsus konsepsiya kəşf edir; fərqli çalarlar,
müxtəlif rənglər və bir-birini cəzb və inkar elementləri ilə zəngin fəlsəfi qayə təsirini
diqtə edən bir neçə elmi-fəlsəfi nəzəriyyənin və ədəbi cərəyanların işartılarını və əsərdəki
artan, inkişaf edən və müxtəlif vəziyyətlər yaradan mürəkkəb dramatizmdə rənglər
çoxluğunu göstərir. Bu, məhz Elçin təxəyyülünün özünəməxsus ədəbi polifoniyasıdır.
“Elçinin bədii yaradıcılığının janr diferensiallığı da onun ümumi yaradıcılıq
istedadının çoxşaxəliliyi qədər diqqəti cəlb edir... və bu diferensiallıqda aydın görünən bir
özünəməxsusluq: hekayədə, povestdə, romanda, dramda… “Elçin janrı”!..” (6) nı təyin
edir.
Onun son illərin məhsulu olan absurd janrda yazdığı “Şeytan əməlləri”və özünün
üç ayrı-ayrı mövzuları əhatə edən “Xüsusi sifariş”, “Qızıl” və “Mehmanxana otağında
görüş” kiçik pyeslərinin birləşməsindən ərsəyə gətirdiyi “Akvariuma xüsusi sifariş”
pyesi nəinki müxtəlif elmi-fəlsəfi və ədəbi cərəyanlarla əhatə olunmuş zənginliyi ilə
fərqlənir, həmçinin, bu əsərlərin hər birində ədib, üç ayrı-ayrı mövzuları bir mahiyyətdə
birləşdirə bilir. Həm də, hər mövzunun içində bir neçə müxtəlif fəlsəfi nəzəriyyələr, ədəbi
cərəyanlar cövlan edir, mövzular bir məzmuna formalaşdıqca, nəzəriyyələr və cərəyanlar
da silsilə şəkildə sıralanırlar. Bu gerçəklik bir də onu sübut edir ki, Elçinin əsərlərində yer
tutan özünəməxsus elastiklik, onun hər bir əsərini, digər əsərləri ilə komponofka etmək
imkanına meydan açır. Onun ayrı-ayrı mövzulara həsr olunmuş hər hansı bir əsərini,
digər, fərqli mövzunu əhatə edən əsəri ilə ayrıca bir kontekstə gətirərək yeni əsər
yaratmaq olar. Etiraf etmək lazımdır ki, bütün bu prosesi yalnız qeyri-səlis məntiq
nəzəriyyəsinin verdiyi imkanlara istinadən həyata keçirmək mümkündür.
Açıq demək lazımdır ki,üç ayrı-ayrı mövzunun bir məzmunda sinergetik
bağlılığını yaratmaq qabiliyyəti və həmin mövzuları bir süjet istiqamətində cilalamaq
bacarığı, yazıçının həm də bütün digər nailiyyətləri, onun qeyri-səlis məntiq
nəzəriyyəsinin bazasından yararlanmaqla, belə desək daha doğru olar ki, bütün
yaradıcılığı boyu, həmin nəzəriyyənin tənliklər sistemi ilə çalışmaqla nail olduğunun
göstəricisidir. Ədəbi əsərdə çoxxətti variasiyaların performansı, hərəkət dinamikası binar
nəzəriyyəsinin imkanlarını ciddi şəkildə aşan bir dinamikadır. Məhz Elçin təxəyyülü,
ərsəyə gətirdiyi sərhədsiz hüdudlar meydanı yaradan əsərlərində öz rənglər palitrası və
hərəkət dinamikası ilə elmi-fəlsəfi nəzəriyyələr və ədəbi cərəyanlar kəhkəşanının parlaq
mənzərəsini yarada bilir.
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Ивтихар Пириев
Эльчин и литературные течения
Резюме
В статье анализируются литературные и философско-эстетические течения,
привлекающие внимание в творчестве Эльчина Эфендиева, в частности в его
драматургии. Разнообразие жанра в его пьесах, литературные течения, а также
своеобразный стиль и неординарный язык драматурга изучаются в контексте
теории нечеткой логики.
Ключевые слова: Эльчин,драматургия,теория нечеткой логики, течения,
cпектакль.
Iftikhar Piriyev
Elchin and literary currents
Summary
In the article analyzes literary and philosophical-aesthetic trends that draw
attention to the work of Elchin, particularly in drama. The diversity of the genre in the
ambassador’s plays, literary tendencies, and the peculiar style of the poet and his own
language are studied in the context of the theory of fuzzy logic.
Keywords: Elchin, dramaturgy, fuzzy logic, currents, performance.
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AZƏRBAYCANDA DEMOKRATİK XALQ CÜMHURİYYƏTİ
DÖVRÜNDƏ TEATRLARIMIZDA TAMAŞAYA QOYULAN PYESLƏRİN
SƏHNƏ TƏCƏSSÜMÜ
Xülasə:Məqalədə Azərbaycanda Demokratik Xalq Cümhuriyyəti dövründə
teatrlarımızda səhnə təcəssümü tapmış N.Nərimanovun “Nadir şah Əfşar” (05.01.1918),
C.Cabbarlını “Ədirnə Fəthi” (25.04.1919), İsa bəy Aşurbəylinin “Azərbay və Can”
(24.10.1919), C. Məmmədquluzadənin “Ölülər” (26.03.1918), eyni zamanda, Naxçıvan
teatrının səhnəsində N.Kamalın “Vətən və ya Silistra” (25.09.1918) təccəssüm tamaşalar
təhlil olunur.
Açar sözlər: Respublika, müstəqillik, səhnə, rejissor, bəstəkar, rəssam, aktyor
28 may 1918-ci ildə Şərqdə ilk Cümhuriyyət olan Azərbaycanda Demokratik Xalq
Cümhuriyyəti yarandı. Qısa müddət, cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq bir çox
sahələrdə yeniliklər edildi. Azərbaycanın tarixində milli özünüdərkin, milli dəyərlərin
formalaşmasında müstəsna rol oynadı. İqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə və teatr
sahələrində mühüm işlər görüldü.
1918-ci il Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrının tarixində ən ziddiyyətli və
ən faciəvi illərdən olmuşdu. Erməni daşnaklarının mart ayında Bakıda törətdiyi qırğınlar
və fevralın 1-də Tağıyev teatrının yandırılması teatr üçün böyük bir zərbə oldu. Tağıyev
teatrında çalışan aktyor truppaları pərakəndə hala düşmüş və öz fəaliyyətlərini
dayandırmışdılar. Yalnız, Azərbaycanda Xalq Demokratik Cümhuriyyəti dövründə
Bakıda yeni teatr truppaları yaranmağa başladı. Bu dövrdə fəaliyyətini davam etdirmiş ilk
truppa “Hacıbəyli qardaşları” olmuşdur. Bu truppa tanınmış sənətkarları ətrafına
toplayaraq, həftədə üç gün növbə ilə dram, komediya, opera və operetta tamaşaları
göstərirdilər. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Pəri cadu”, “Ağa Məhəmməd şah Qacar”,
İsa bəy Aşurbəylinin “Azərbay və Can”, Şəmsəddin Saminin “Gaveyi-ahəngdar”, Cəfər
Cabbarlının “Ənvər bəyin Ədirnə fəthi” kimi dram əsərləri, Üzeyir bəy Hacıbəylinin
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“Arşın mal alan”, “O olmasın, bu olsun”, “Leyli və Məcnun”, Zülfüqar bəy Hacıbəylinin
“Aşıq Qərib”, “Evliykən subay”, Müslüm Maqomayevin “Şah İsmayıl” kimi opera və
operettaları dəfələrlə göstərilmişdir.
Azərbaycanda professional teatrın tarixi 1873-cü ilə yaransa da, yalnız
Azərbaycanda Demokratik Xalq Cümhuriyyəti dövründə Dövlət Teatrı statusu aldı.
Hökumətin 1918-ci il 9 oktyabr qərarına əsasən teatr işi Maarif nazirliyinin sərəncamına
verildi. Eyni zamanda Cümhuriyyət dövründə 1918-ci il noyabrın 4-də Dövlət Teatrı öz
pərdələrini tamaşaçıların üzünə açdı.
Bakı Müsəlman aktyorları ittifaqı 5 yanvar 1918-ci ildə Nəriman Nərimanovun
“Nadir şah Əfşar” pyesini Sidqi Ruhullanın quruluşunda tamaşaçılara göstərdilər. Əsərin
adı bəzi kitablarda “Nadir şah Əfşar”, bəzilərində isə “Nadir şah” gedir. Nadir şah
“Əfşar” tayfasından olduğu üçün müəllif əsərin adın belə verib. Məmməd Əmin
Rəsulzadə 1914-cü ildə “İqbal” qəzetində yazırdı ki, “Kitabların, bilxassə drama
əsərlərinin adları qısa və muciz olmaq lüzumu nöqteyi-nəzərindən mövcud olan dəxi
“Nadir şah” heç bir əlavə və “zinətə” möhtac deyildir. Bu kimi özbaşınalıqlar daima
xeyrindən çox zərər yetirir. Bunlardan vaz keçilsə müvafiqdir” (6,497).
Əsas rollarda: Sidqi Ruhulla (Nadir şah), Bağır Cabbarzadə (Şah Soltan Hüseyn
xan), Əhməd Qəmərli (Təhmaz şah), Hacağa Abbasov (Ədhəm xan), Mirzə Muxtar
Məmmədov (Cəfər xan), Yunis Nərimanov (Rza xan), Rza Darablı (Gürcü bəy), Xəlil
Hüseynov (Rzaqulu xan), Əbülhəsən Anaplı (Cavad), Hüseynbala Şərifov (Musa bəy)
çıxış etmişdilər.
Bakı klubunda 1919-cu ilin fevralında göstərilən tamaşada Nadir şah obrazını
Hüseyn Ərəblinski canlandırmışdı. “Azərbaycan” qəzetindən oxuyuruq ki, “Hüseyn
Ərəblinskinin işdə bir gün bundan əqdəm son dəfə olmaq üzrə şəhərimizin yay klubunda
iranlıların tərtib etdiyi müasamirədə nəhayət dərəcədə yüksək bir ruh ilə Nadirin son
pərdədə qara basmasını təmsil edərək, hazirunun üzülməz və arası kəsilməz alqışlarına
nail olduğunu gördük” (2).
Cəfər Cəfərov isə H.Ərəblinskinin Nadir şah rollarını təhlil edərək yazırdı ki,
“Ərəblinskinin oynadığı Nadir şah müxtəlif cəhətli xarakter yaratmaq nöqteyi-nəzərindən
olduqca qüvvətli rollardan biri idi. Onun Nadiri müxtəlif rənglərdə yaranmış bir surət idi.
Tamaşaçı eyni bir simada quldur, ata, qəhrəman, sərkərdə, şah, müstəbid və məhkum bir
adam görürdü” (3,128).
Eyni zamanda, 1918-ci il noyabrın 4-də Dövlət Teatrı ilk dəfə öz pərdələrini
N.Nərimanovun “Nadir şah” faciəsi ilə açdı. Cümhuriyyət dövründə bir necə dəfə
müxtəlif quruluşlarda; 21 oktyabr 1918-ci ildə Sidqi Ruhullanın, 4 noyabr 1918-ci ildə
Aleksandr İvanovun, 16 may 1919-cu ildə Abbasmirzə Şərifzadənin rejissorluğu ilə
tamaşaya qoyulan bu əsər xalqımızı bir daha keçmişə nəzər salmağa və həmin
hadisələrdən ibrət götürməyə səslədi.
Cəfər Cabbarlını “Ədirnə Fəthi” əsəri 25 aprel 1919-cu ildə Abbasmirzə
Şərifzadənin quruluşunda tamaşaya qoyuldu. “Ədirnə Fəthi” əsərində Balkan
müharibələri dövründə türk xalqının istiqlal mübarizəsindən bəhs olunurdu. Süjet xəttində
doğma torpaqlarını yadellilərdən qoruyan sevgililər qələmə alınmışdır. Pyesdəki Rüfət və
Xalidə obrazları öz ürəklərinin səsi ilə danışır, vətən, millət, birlik ideyalarını tərənnüm
edirdi.
Tamaşada əsas rollarda: Abbasmirzə Şərifzadə (Ənvər bəy), Xəlil Hüseynov
(Rüfət), Sidqi Ruhulla və Mehdi bəy Hacinski (Xalid), Əhməd Qəmərli (Namiq paşa),
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Şura Olenskaya (Evliya) və Rza Darablı (Mustafa Kamal) obrazlarını vətənpərvərlik,
millətçilik ruhunda canlandırırdılar.
İsa bəy Aşurbəylinin istiqlal mövzusunda yazdığı “Azərbay və Can” pyesi
Azərbaycan Demokratik Xalq Cümhuriyyəti dövründə böyük maraqla qarşılanmışdı.
Parlament və Hökumət üzvlərinin iştirakı ilə açılan Dövlət Türk Teatrosunda (o vaxt teatr
belə adlanırdı) 24 oktyabr 1919-cu ildə İsa bəy Aşurbəylinin “Azərbay və Can” adlı pyesi
tamaşaya qoymuşdu. Teatrşünas Vidadi Qafarov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin teatr
siyasəti adlı məruzəsində tamaşanın böyük uğurla keçdiyini söyləmişdi (8,45).
Aleksandr İvanovun quruluşçu rejissorluğu ilə göstərilən tamaşanın bədii tərtibatını
Əzim Əzimzadə vermişdi. Əsas rollarda: Yeva Olenskaya, Aleksandr Olenskaya və
Panfiliya Tanailidi (Azərbay), Xəlil Hüseynov və Həsən Səbri Abdullazadə (Can), Rza
Darablı (Çərkəz bəy), Xəlil Hüseynov (Azər Əhməd), Kazım Kazımzadə (Nikolay),
Hüseynqulu Sarabski (Ulu bəy), Bağır Cabbarzadə (Osman Midhət), Abbasmirzə
Şərifzadə (Osman Nuri), Mir Paşa Sadıqov və Hacıağa Abbasov (Andrey Petroviç),
Rüstəm Kazımov və Mirmahmud Kazımovski (Matvey), Əbdülhəsən Anaplı və Rza
Darablı (İvan), Əlislam Dadaşov (Daşnak), Cəlil Bağdadbəyov (Övli bəy), Hüseynağa
Hacıbababəyov (Qoca bəy) və Sidqi Ruhulla (Osman bəy) obrazlarını özlərinə məxsus ifa
tərzi ilə əks etdirmişdilər.
İngilis dramaturqu Viyam Şekspirin “Otello” faciəsi baş qəhrəmanın adı olub əsər
irqçilik, qısqanclıq, xəyanət mövzusundan bəhs olunur. Pyesi Azərbaycan dilinə Haşım
bəy Vəzirov tərcümə etmiş və 12 dekabr 1919-cu ildə səhnə həllini tapmışdı.
Aleksandr İvanovun quruluşunda, Əzim Əzimzadənin bədii tərtibatında göstərilən
tamaşada Abbasmirzə Şərifzadə (Otello), Sidqi Ruhulla (Yaqo), Yeva Olenskaya
(Dezdemona), Panfiliya Tanailidi (Emiliya), Əhməd Qəmərli (Brabansio) və Rza Darablı
(Venetsiya Doju) obrazlarını canlandırmışdılar. Tənqidçi Nərminə Ağayeva o, dövrün
mətbuatına istinad edərək yazır: “Teatr tənqidi onu da qeyd edirdi ki, son günlərdə birbirinin ardınca hökumət teatrında türk aktyorları tərəfindən oynanılan tamaşalara istər
səhnəcə, istər tərtbat və əlbəsəcə ciddi əhəmiyyət verilir, artistlər də öz rollarını layiqincə
oynamağa çalışırlar. Teatrın tərəqqiyə doğru getdiyini bildirən tənqid yazırdı ki, “... Bu
gün bizim tamaşa etdiyimiz və məmnuniyyətimizi mövqub olan “Otello” faciəsi də bu
tərəqqinin bir nümunəsidir ””(7,87).
Cəlil Məmmədquluzadənin dinə, fanatizmə qarşı yazdığı “Ölülər” komediyası ilk
dəfə 29 aprel 1916-cı ildə Tağıyev teatrında (indiki Musiqili Komediya teatrında)
göstərildi. Böyük təsir qüvvəsi olan bu tamaşa haqqında o, dövr mətbuatında böyük
məqalələr çap olundu.
C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” komediyası Demokratik Cümhuriyyət dövründə
də tamaşaya qoyuldu. Abbasmirzə Şərifzadənin quruluşunda 26 dekabr 1919-cu ildə
göstərilən tamaşada Mirzağa Əliyev (İsgəndər), Məmmədəli Sidqi (Şeyx Nəsrullah), Mir
Paşa Sadıqov (Şeyx Əhməd), Kazım Ziya (Hacı Həsən ağa), Bağır Cabbarzadə (Mir
Bağır ağa) və Nataliya Lizina (Kərbalayı Fatma) obrazlarını tamaşaçılara təqdim etdilər.
Ancaq, bəzi mənbələrdə Hacı Həsən ağa obrazını Kazım Ziyanın deyil Abbasmirzə
Şərifzadənin oynadığı qeyd edilirdi.
Məmmədşah Atayev həmin dövrdə çap olunan 6 avqust 1919-cu il “Azərbaycan”
qəzetində Seyid Hüseynin tamaşa haqqında yazısına istinadən yazır: “Abbasmirzə
Şərifzadənin quruluşunda göstərilən bu tamaşada Şeyx Nəsrullah rolunda Məmmədəli
Sidqi Əfəndi müvəffəq olmadı... Hacı Həsən rolunda Abbasmirzə Şərifzadə bəzi
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mübaliğəkarlıqda bulunmasa da, qayət təbii çıxırdı. Bu gün bizim səhnəmizdə Kefli
İsgəndəri yaradacaq bir artist var isə , o da Mirzağa Əliyevdir” (5,30).
Cümhuriyyəti dövründə təkcə Bakıda deyil Azərbaycanın bir çox şəhərlərində də
teatr truppaları təşkil edildi. Şuşada Hacıbəyli qardaşları” truppasının filialı yaradıldı.
Naxçıvan teatrında da Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan”,
Mirzə Fətəli Axundzadənin “Hacı Qara”, Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər”, Namiq
Kamalın “Vətən və ya Silistra”, “Zavallı cocuq”, Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Arşın mal
alan”, Zülfüqar bəy Hacıbəylinin “Evliykən subay” əsərləri tamaşaya qoyuldu.
Rza Təhmasibin rejissorluğu ilə 26 mart 1918-ci ildə göstərilən
C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” komediyası Naxçıvanın mədəni həyatında mühüm
hadisəyə çevrildi. ““Ölülər” Naxçıvan teatrının səhnəsində görünməmiş uğur qazandı.
Qüdrətli aktyor Rza Təhmasibin və mollanəsrəddinçi şair Əliqulu Qəmküsarın böyük
məharətlə yaratdıqları İsgəndər və Şeyx Nəsrullah obrazları Azərbaycanın teatr tarixinə
qızıl hərflərlə yazılıb” (1,91).
Türk ordusunun komandanı Kazım Qarabəkir Paşanın rejissorluğu və bədii tərtibatı
ilə 1918-ci il sentyabrın 25-də Namiq Kamalın “Vətən və ya Silistra” əsərini tamaşaya
qoyur. ”Düzdü tamaşanın təşkilində teatrın rejissoru Rza Təhmasib və rəssamı Bəhruz
Kəngərli də yaxından iştirak etmişdilər. İlk tamaşada Həsən Səfərəli-İslam, Mirhəsən
Mirişli-Zəkiyə, Rza İsfəndiyarlı-Sidqi bəy və Əli Xəlilov-Abdulla çavuş rollarını
oynayırlar” (4,42).
Azərbaycanda Demokratik Xalq Cümhuriyyəti dövründə teatrlarımızda tamaşaya
qoyulan pyeslər xalqımızı vətənpərvərlik və müstəqillik uğrunda mübarizəyə səsləmiş,
eyni zamanda teatrımızın ideya, məzmun, üslub və təşkilatçılıq cəhətdən
möhkəmlənməsinə kömək etmişdi.
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Малахат Агаева
Сценическое воплощение поставленных пьес в наших театрах в период
Азербайджанской ДемократическойРеспублики
Резюме
В статье анализируется и исследуется сценическое воплощение таких пьес,
как «Надир шах Афшар» Н.Нариманова (5.01.1918), «Адирна Фатхи» Д.Джабарлы

75

(25.04.1919), «Азербай и Джан» Иса бека Ашурбейли (24.10.1919), «Мертвые»
Д.Мамедгулузаде (26.10.1919), а также на сцене Нахичеваньского театра
(26.03.1918), «Родина или Силистра» Н.Камаля (25.09.1918), поставленных в наших
театрах в период Азербайджанской Демократической Республики.
Ключевые слова: Республика, независимость, сцена, актёр, режиссёр,
художник, композитор.
Melahat Agayeva
The scene embodiment of the plays staged in our theaters in the period of the
Azerbaijan People's Republic
Summary
In the article are analyzed and investigated the scenic embodiment of such plays as
“Nadir Shah Afshar” by N. Narimanov (05.01.1918), “Adirna Fathi” by J. Jabbarly
(25.04.1919), “Azerbai and Jan” Isa Bey Ashurbeyli (24.10.1919), "Deads" by J.
Mamedguluzade (26.10.1919), including on the stage of the Nakhichivan Theater
"Deads" by J.Mamedguluzade (26.03.1918), "Motherland or Silistra" by N. Kamal
(25.09.1918), that staged in our theaters in the period of the Azerbaijan People's Republic
Keywords: Republic, independence, scene, actress, editor, an artist, compositor
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AKADEMİK MİLLİ DRAM TEATRIN TAMAŞALARINDA
MİLLİ XARAKTERİN İNKIŞAFI
Xülasə: Ötən əsrin sonlarında sovet imperiyasının dağılması və Azərbaycanın
yenidən istiqlaliyyət əldə etməsi sovet ideoloji sisteminin formalaşdırdığı məlum
stereotipləri aradan qaldırmış oldu. Bunun nəticəsində cəmiyyətin bütün sferalarında
olduğu kimi çoxsahəli elmi sahələrdə də yeni baxış tərzi formalaşmağa başladı. Əvvəllər
ideologiyanın təsiri ilə elmi-nəzəri düşüncəni bütünlüklə çərçivəyə salan, “qəlibləşdirən”
sovet ideoloji sisteminin aradan qaldırılması bədii mədəniyyətin inkişafına təbii şərait
yaratdığı kimi, yazılan tədqiqatları da dəyərləndirmək üçün milli teatrşünaslığa da
imkanlar açdı.
Açar sözlər: teatr, sənət, tamaşa, rejissor, pyes.
Akademik Milli Dram Teatrının tamaşalarında milli xarakterin təcəssümü
problemlərinin öyrənilməsinə diqqət və marağın artması təqdirəlayiq hadisədir.
Azərbaycan xalqının istiqlala qovuşması və müstəqil, demokratik Azərbaycan dövlətinin
qurulması elmi-nəzəri fikri sovet ideoloji buxovlarından azad etdiyi üçün çağımızda
teatrşünaslıq elmimizin qarşısında duran aktual elmi mövzular sırasında Akademik Milli
Dram Teatrının tamaşalarında milli xarakterin təcəssümü probleminin öyrənilməsi də
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “fərman və
göstərişlərinin” (1) nəticəsində milli mədəniyyətin inkişafından ötrü münbit şərait
yaradılır. “2008-2018-ci illər üçün mədəniyyət sahəsində dövlət inkişaf konsepsiyası”
adlı mühüm bir sənədin Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən işlənib hazırlanması
da elə məhz bu siyasətin ümumiləşdirici yekun sənədidir. Konsepsiyanın bəndləri
sırasında teatr sənətinin, həmçinin sənət sahəsində aparılan araşdırmaların mədəniyyət,
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informasiya məkanına daxil edilməsi də dəstəklənir. Konsepsiyada “elmi informasiya
təminatının dərinləşməsi”nə , “elmi metodiki tədqiqatların aparılması”na da xüsusi önəm
verilir.
Müasir dövrdə qloballaşma şəraitində milli mədəniyyətlərin həm tarixi, həm də
bədii-estetik rolu getdikcə daha mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Teatr sənətinin
spesifik xüsusiyyətlərini və qanunauyğunluqlarını öyrənən teatrşünaslıq elmi
teatrşünaslığın bədii-estetik problemlərini, mövcud prinsiplərini elmi-nəzəri cəhətdən
araşdırmaq üçün geniş imkanlara malikdir. Azərbaycan teatrşünaslığı kontekstində 19602010-cu illərin Akademik Milli Dram Teatrında milli xarakterin təcəssümü problemləri
teatr tariximizin ən maraqlı dövrünü əhatə etdiyi üçün hazırki zaman baxımından
aktuallıq kəsb edir.
Milli xarakter, milli mentalitet, adət-ənənələr xalqın özünütəsdiq forması kimi
əsrlərlə yaşamış ən dəyərli milli amillərdən biri- millətin varlığının ayrılmaz ünsürü olan
milli məfkurə ilə qarşılıqlı şəkildə inkişaf etmişdir. Türkçülük ideologiyasının
banilərindən olan Z.Göyalp milləti “dil, din, əxlaq, gözəllik duyğusu baxımından
müştərək olan, eyni tərbiyəni almış fərdlərdən ibarət bir toplum kimi səciyyələndirərək
millətdə tərbiyənin, dil və din birliyinin, milli ruhun, milli xarakter və mentalitetin, milli
ideyanın olmasını vacib hesab edir, milli məfkurənin yaranması və inkişafında bu amilləri
əsas hesab edirdi. Hər bir millətin nümayəndəsi tərbiyəsi ilə böyüdüyü məfkurə uğrunda
“həyatını belə fəda edə bilər.” (2) Sənət nəzəriyyəsi elmində ən az öyrənilmiş çətin
problemlərdən biri də xarakterdir. Maksim Qorki bu haqda yazırdı: “Qəhrəmanın
xarakteri onun ictimai qrupu sırasından olan bir çox müxtəlif adamlardan götürülmüş
cizgilərdən yaranır. Yüzlərcə ayrı keşiş, dükançı və fəhləyə çox yaxşı diqqət yetirmək
lazımdır ki, bir fəhlənin, keşişin, dükançının portretini təxminən düz çəkə biləsən... Mən
Hamleti, Faustu, Don Kixotu, Robinzon Kruzonu, Verteri, Madam Bovarini, Manon
Leskondu, şübhəsiz, tamam bitkin tip hesab edirəm.” (3) Hələ sovetlər dönəmində sovet
tədqiqatçıları yanlış olaraq milli, ümumbəşəri və kommunist dəyərlərini eyniləşdirirdilər.
Sovet dövründə marksizm - leninizm ideologiyası ən kiçik milli təşəbbüskarlığı belə
millətçilik və sosial şovinizm təzahürü kimi qiymətləndirirdi. Sovet dövründə millətlərin
milli psixologiyası və xarakteri inkişafdan dayandı, bu sahədə əyintilər əmələ gəldi. Milli
xarakter, milli mentalitet və milli şüurun dövlətdən tam siyasi asılılığı şəraitində millətin
milli qapalılıq, dünyanın təbii inkişafından ayrı düşməsi prosesi baş verdi. Sovet
xalqlarında, o cümlədən, Azərbaycanda da milli cəhətlər deformasiyaya uğradı.
Azərbaycan xalqının milli varlığı türkçülük, milli xarakteri, milli mentaliteti və XX əsrin
əvvəllərində formalaşmış milli ideologiyası repressiyaya məruz qaldı. Kommunist
ideologiyası azərbaycanlıları nəinki türk dünyası ilə əlaqələrdən hətta xariclə ünsiyyətdən
məhrum etdi. Azərbaycanın milli xarakteri, milli mentaliteti, milli ideologiyası
kosmopolit “sovet xarakteri” və “sovet mədəniyyəti” içərisində əridi, xalq rəsmi
ideologiyanın köləsinə çevrildi. Halbuki, XIX əsrdən artıq Azərbaycan xalqının
mədəniyyətində milli ideologiya kök salmış, millətçilik və millət yaranıb inkişaf etməyə
başlamış, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda türkçülük ideyasına əsaslanan milli
dövlətçilik yaranmışdı. (4)
Akademik Milli Dram Teatrında milli xarakterin təcəssüm probleminin
öyrənilməsi çağdaş teatrşünaslığın diqqət yetirdiyi mənəvi-əxlaqi dəyərlərin üzə
çıxarılması baxımından da aktuallıq kəsb etməkdədir.
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Beləliklə, Azərbaycan özünüidentifikasiyasının əsasında duran hansı simvollar
vardısa, hamısı sovet rejimində və ideologiyasında bu və ya başqa dərəcədə zərbə
almışdır. İslam ateistik inkara məruz qalırdı və nəticədə olsa-olsa yas dininə çevrilmişdir.
Türkçülük “Azərbaycan” ideyası altında kəskinliyini itirmiş, amorf simvola çevrilmişdi.
Müasirlik və Avropaçılıq bolşevik Rusiyası ilə əvəz edilmişdi. Beynəlmiləlçilik ideyası
ermənilərin Azərbaycana qarşı düşmən planlarını öncədən görüb priventiv ölçülərə əl
atmağa qoymurdu. Azərbaycanın yurd identikliyinin əsasında duran tarixi vətən
zorakılıqla senzuraya salınmış, indiki Quzey Azərbaycanın sərhədləri içində
daraldılmışdır. Belə bir vəziyyətdə yenə öygü ilə söyləmək olar ki, azərbaycanlıları
əymək, sındırmaq sovetlərin pərdələnmiş rus siyasətinə müyəssər olmamışdı. (5)
1960-2010-cu illərdə dram janrında yazılmış ədəbi örnəklər təşkil etməkdədir.
Belə bir dövrün seçilməsi təsadüfi deyil: 60-cı illər sovet cəmiyyətində, ədəbiyyat və
mədəniyyətdə yeni mərhələ idi. Bu zaman dramaturgiyamızda da milli xarakterlər
yaratmaq meyli güclü idi. Tədqiqatda İlyas Əfəndiyevin “Mahnı dağlarda qaldı”,
“Xurşidbanu Natəvan”, “Şeyx Xiyabani”, “Nəriman Həsənzadənin “Atabəylər”, Nəbi
Xəzrinin “Torpağa sancılmış qılınc”, Bəxtiyar Vahabzadənin “Özümüzü kəsən qılınc”,
Əli Əmirlinin “Mesenat” kimi dramları Akademik Milli Dram Teatrının
tamaşalarında milli xarakter yaradılışı fonunda bu və ya digər şəkildə təhlil və tədqiqini
tapmışdır.
Dramatik janrlar həyatın tələbi ilə meydana gəldiyinə görə, yarandığı dövrdən
indiyə qədər zaman –zaman inkişaf etmiş, zənginləşmiş, onun yeni formaları meydana
gəlmişdir. Dram əsərinin təsir gücü həm də onun əyaniliyində, tamaşaçı qarşısında bütün
hadisələri canlı şəkildə, hərəkətdə göstərmək xüsusiyyətindədir. Dramaturq öz ideyasını
səhnə çərçivəsində təcəssüm etdirmək üçün hadisələrin dinamikliyinə, dialoqların fikir
yükünə, məna zənginliyinə, obrazların xarakterikliyinə daha çox diqqət yetirməli olur.
Əsərin təsir gücü dramaturq ideyasının bitkinliyindən, süjetin aydınlığından, dialoqların
təbiiliyindən, xarakterlərin dolğunluğundan asılıdır. Yüksək mündəricəli hər bir dram
əsəri sənət nümunəsi olmaq baxımından yarandığı dövrlə bağlıdır və dramaturq fikrinin
bədii inikasıdır. M.F.Axundovla başlayan Azərbaycan dramaturgiyasının yaratdığı bədii
həyat lövhələri, canlandırdığı xarakterlər əsasən azadlıq ideyaları ilə bağlı olmuşdur.
“Tam azadlıq iki növ azadlıqdan ibarətdir: biri ruhani azadlıqdır, o biri cismani
azadlıqdır.” (6) deyən M.F.Axundov “ruhani azadlığı dindarlar, cismani azadlığı isə
despot hakimlər tərəfindən əlindən alınmış” xalqı oyatmaq və azadlıq uğrunda
mübarizəyə səsləmək arzusu ilə xalq həyatına müraciət etmiş, real hadisələri rəsm etməyə
nail olmuşdur. Görkəmli dramaturq XIX əsr Azərbaycan ictimai, fəlsəfi, bədii-fikri
tarixində bir hərəkat kimi başlanan maarifçiliyin başçısı, nəzəriyyəçisi və ən görkəmli
yaradıcı siması olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatında realizm məktəbinin, müasir
dramaturgiyanın, yeni nəsrin, tənqid, publisistika və professional ədəbiyyatşünaslığın
yaranması məhz onun adı ilə bağlıdır. M.F.Axundovun qırx ildən artıq davam edən ədəbi
– ictimai fəaliyyəti Azərbaycan xalqının mənəvi inkişafına, azadlıq hərəkatına və istiqlal
mücadiləsinə qüvvətli mənəvi təsir göstərmişdir. M.F.Axundov 1850-1855- ci illər
arasında yazdığı klassik komediyaları ilə Azərbaycanda və Yaxın Şərqdə rus və Qərbi
Avropa dramaturgiyası səpkisində yeni, realist dramaturgiyanın əsasını qoydu.
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Мурад Амирасланов
Развитие персонажа в Академическом Национальном
Драматической Театре
Резюме
Распад Советской империи и восстановление независимости Азербайджана
в конце прошлого века подорвали известные стереотипы, сформированные
советской идеологической системой. В результате появились новые перспективы в
междисциплинарных областях, таких как во всех сферах жизни общества.
Ликвидация советской «идеологической» системы, которая полностью объединила
научно-теоретическую мысль с влиянием идеологии, создала возможности для
национальных театральных исследований оценивать письменные исследования,
поскольку это создавало естественные условия для развития художественной
культуры.
Ключевые слова: театр, искусство, спектакль, режиссер, сцена.
Murad Amiraslanov
Character Development at Academic National
Drama Theater
Summary
The collapse of the Soviet empire and the restoration of independence of
Azerbaijan at the end of the last century undermined the well-known stereotypes formed
by the Soviet ideological system. As a result, new perspectives have emerged in
interdisciplinary fields, such as in all areas of society. The liquidation of the Soviet
“ideological” system, which fully combined scientific and theoretical thought with the
influence of ideology, created opportunities for national theater studies to evaluate written
research, as this created natural conditions for the development of artistic culture.
Keywords: theater, art, spectacle, director, pyes.
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“AZƏRBAYCAN MƏQAMLARI ARASINDA QOHUMLUQ MÜNASİBƏTLƏRİ”
SİLSİLƏSİNDƏN.
ÇAHARGAH MƏQAMI
Xülasə: Çahargah məqamının inteqrasiya xüsusiyyətləri onun digər məqamlarla
əlaqə yaratmasına əsas verir. Ümumi şöbələr vasitəsilə məqamlararası əlaqələr
qanunauyğun şəkildə olur. Çahargah məqamı ilə digər məqamlar arasında olan
münasibətlər bütün qohumluq dərəcələri ilə müəyyənləşir. Rast və şur məqamlarından
başqa digər bütün məqamlar Çahargah məqamı ilə qohumluq münasibətindədirlər. Bəzi
məqamlara nisbətən Çahargah az inteqrsiya xüsusiyyətlərinə malik olan məqamlardandır.
Açar sözlər: Çahargah, Muğam, şöbə, məqam, modulyasiya, inteqrasiya,
qarşılıqlı münasibətlər.

Azərbaycan məqamlarının qohumluq münasibətlərinin ümumi xüsusiyyətləri
haqqında “Konservatoriya” jurnalı № 1(43), Bakı-2019, səh. 4-9 -da geniş məlumat
verilmişdir. O yazının ardı olaraq azərbaycan xalq musiqisinin əsasını təşkil edən hər bir
məqam ayrı ayrılıqda təhlil olunacaq və onun digər məqamlarla əlaqələri və qohumluq
münasibətləri araşdırılacaq. Bu məqaləmiz çahargah məqamı haqqında olacaq.
“Çahargah” geniş diapazona malik Azərbaycanın muğam dəstgahlarından biridir.
Ü.Hacıbəylinin təbirincə desək, “Çahargah” dinləyicidə bədii-ruhi cəhətdən həyəcan və
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ehtiras hissi oyadır. Çahargah sözü iki sözün birləşməsindən əmələ gəlmişdir. “Çahar” –
dörd, “gah” isə məkan, dayanacaq deməkdir. Yəni dördüncü dayanacaq. Bu qəbildən olan
digər muğam adlarına da rast gəlmək olar. Məsələn. “Dügah”, “Segah”, “Pəncgah” və s.
Qədim dövrün alimləri “Çahargah”ın göy gurultusu ilə bağlı yarandığını iddia edirlər.
“Çahargah” muğam-dəstgahı da digər iri həcmli dəstgahlar kimi ümumi dramaturji
prinsiplərə uyğun olaraq bəmdən-zilə prinsipi ilə inkişaf edir.
Çahargah adına yalnız muğam dəstgahları arasnda deyl, həmçinin Azərbaycan
musiqi nəzəriyyəsinin əsas məqamları sirasında da rast gəlmək olar. “Çahargah” muğamı
və bu muğam ilə bağlı bütün musiqi nümunələri çahargah məqamına əsaslanır.
Tərtib etdiyimiz cədvəldə re mayəli çahargah məqamından digər məqamlara
mümkün olan bütün keçidlər göstərilmişdir: Bəzi məqamlara nisbətən Çahargah az
inteqrsiya xüsusiyyətlərinə malik olan məqamlardandır.
İlkin
muğam

Re
mayəli

sır
a

Vasitəçi

№

muğam

muğam şöbəsi

1.
2.
3.
4.
5.

Lya Çahargah
Sol Çahargah
Sol Bayatı Şiraz
Sol Çahargah
Lya Çahargah
Si b
Bayatı
Şiraz

Hasar = Mayə
Mayə = Hasar
Manəndi müxalif = Mayə
Bəstə Nigar (orta) = Mayə
Mayə = Bəstə Nigar (orta)
Manəndi müxalif = Bayatı
İsfahan
Manəndi müxalif = Manəndi
Müxalif
Manəndi müxalif = Feli
Manəndi Müxalif = Feli
Manəndi
Müxalif=Mayeyi
Bayatı ŞirazBayatı İsfahan

6.
ÇAHARGAH

Son

7.

Si segah

8.
9.

Re Şüştər
Do Hümayun

10.

Mi Bayatı Şiraz

Modulyasiya
dərəcəsi

I dərəcəli
I dərəcəli
II dərəcəli
II dərəcəli
II dərəcəli
III dərəcəli
III dərəcəli
III dərəcəli
III dərəcəli
IV dərəcəli

1. Çahargah məqamından I dərəcəli qohum məqama “Hasar” şöbəsi vasitəsi ilə
keçid etmək olar. Bildiyimiz kimi, “Çahargah” muğamının əsas şöbələrindən və mayədən
kvinta yuxarı münasibətdə olan “Hasar”ın məqam əsasını da çahargah təşkil edir. Bu da
bizə əsas verir ki, eyni məqam daxilində keçid edək. “Hasar” şöbəsinin istinad pərdəsini
mayə pərdəsi kimi qəbul etsək, onda biz re mayəli çahargah məqamından lya mayəli
çahargah məqamına modulyasiya etmiş olarıq. (I dərəcəli qohum məqamlar)
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2. Hasar şöbəsi vasitəsi ilə daha bir modulyasiya etmək mümkündür. Bu dəfə biz
“Mayə” şöbəsinin istinad pərdəsini “Hasar” şöbəsinin istinad pərdəsinə bərabər edirik.
Nəticədə re mayəli çahargah məqamından kvinta aşağı məsafədə olan yeni sol mayəli
çahargah məqamına keçid edə bilərik. (I dərəcəli qohum məqamlar)

3. Qeyd etdiyimiz kimi, Ü.Hacıbəyli milli musiqi nəzəriyyəmizin açarı olan
“Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” elmi əsərində çahargah məqamından yazarkən
burada “Mayə”, “Bəstə Nigar”, “Manəndi müxalif”, “Hasar”, “Müxalif” və “Mənsuriyyə”
şöbələrini qeyd edir və melodiya bəstələmək qaydalıarında göstərir ki, “Manəndi
müxalif” şöbəsi mayə pərdəsindən xalis kvarta yuxarıda qərar tutmuşdur. Düzdür, müasir
muğam proqramlarında “Çahargah” muğamının tərkibində bu şöbə daxil edilməmişdir.
Lakin bir çox xalq musiqisi nümunələrində və bəstəkar əsərlərində bu şöbəyə istinad
edilməsinin şahidi oluruq. Bunu əsas tutaraq bizim işimizdə “Manəndi müxalif”
şöbəsindən keçid kimi istifadə olunacaq. Bu şöbə ilə çahargah məqamının inteqrasya
xüsusiyyətləri daha da zənginləşmiş olur. Çünki, əsası bayatı şiraz məqamında olan bu
şöbə vasitəsi ilə bir çox digər məqamlara keçid etmək mümkündür.
İlk qohum məqam kimi, bayatı şiraz məqamını göstərmək olar. Bayatı şiraz
məqamına əsaslanması, “Manəndi müxalif” şöbəsini “Mayə Bayatı Şiraz” şöbəsi ilə
eyniləşdirməklə re mayəli çahargah məqamından sol mayəli bayatı şiraz məqamına
inteqrasiya etmək mümkündür. (II dərəcəli qohum məqamlar)

4. “Çahargah” muğamının əsas şöbəsi olan “Bəstə Nigar”ın melodik quruluşunda
çox maraqlı guşə ifa olunur. Bu guşə bir çox ifaçılar tərəfindən geniş istifadə olunur.
“Bəstə nigar” şöbəsində ifa olunan bu guşəni Azərbaycan muğam ensiklopediyasının
internet versiyasında bütün muğam və şöbə nümunələrini tarda ifa edən, Azərbaycanın
əməkdar müəllimi Valeh Kərimov “Şikəsteyi-muyə” adlandırır. Bu guşənin
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melodiyasında maraqlı xüsusiyyət odur ki, “Cahargah” muğamının tərkibində çahargah
məqamına əsaslanan daha bir fərqli mayəli müvəqqəti istinad pərdəsi əmələ gətirir. Məhz
“Bəstə Nigar” şobəsinin bu xüsusiyyətinə görə (“Bəstə Nigar” şöbəsinin “Şikəsteyi
Muyə” guşəsi = “Mayə Çahargah” şöbəsi) re mayəli çahargah məqamından sol mayəli
çahargah məqamına modulyasiya etmək olar. (II dərəcəli qohum məqamlar)

5. Yuxarıda qeyd olunan bərabərliyin əksi ilə daha fərqli mayəli çahargah
məqamına keçid yarada bilər. “Mayə Çahargah” şöbəsini “Bəstə Nigar” şöbəsinin
“Şikəsteyi Muyə” guşəsinə bərabər etməklə re mayəli çahargah məqamından xalis kvarta
intervalı aşağı münasibətdə lya mayəli çahargah məqamı ilə əlaqə yaratmaq olar. (II
dərəcəli qohum məqamlar)

6. Daha fərqli mayəli bayatı şiraz məqamına modulyasiya etmək üçün yenə də
“Manəndi müxalif” şöbəsindən istifadə etmək olar. Bu dəfə “Manəndi müxalif” şöbəsi
“Bayatı Şiraz” muğamının “Bayatı İsfahan” şöbəsi ilə bərabərləşdiriləcək. Əgər “Bayatı
İsfahan” şöbəsinin də eyni məqama əsaslandığını, muğamın mayə pərdəsindən kiçik
tersiya aşağı məsafədə yerləşdiyini və melodik xəttin inkişafı nəticəsində mayə şöbəsinə
keçdiyini və nəzərə alsaq, onda re mayəli çahargah məqamından si bemol mayəli bayatı
şiraz məqamına keçidin baş verməsinin şahidi oluruq. (III dərəcəli qohum məqamlar)
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7. “Manəndi müxalif” həmçinin segah məqamına keçid üçün əlaqə yaradan bir
şöbə kimi də çıxış edir. Burada hər iki muğamın “Manəndi müxalif” şöbələri
bərabərləşdirilir və nəticədə re mayəli çahargah məqamının mayə pərdəsindən kiçik
tersiya aşağı münasibətdə olan si mayəli segah məqamına keçid baş verir. (III dərəcəli
qohum məqamlar)

8. Ü.Hacıbəylinin çahargah məqamında qeyd etdiyi “Manəndi müxalif” şöbəsi
həmçinin şüştər məqamına da keçid rolunu oynaya bilər. Bayatı Şiraz məqamına
əsaslanan “Manəndi müxalif” şöbəsinin eyni məqam əsaslı “Feli” şöbəsi ilə eyniləşməsi
re mayəli çahargah məqamından re mayəli şüştər məqamına çox axıcı bir modulyasiya
yaradır. Maraqlı odur ki, “Manəndi müxalif” ilə “Feli” şöbələrinin aid olduğu məqamın
mayəsindən xalis kvarta yuxarı məsafədə yerləşməsi, hər iki məqamı eyni mayə
pərdəsində birləşdirir. (III dərəcəli qohum məqamlar)

9. Bildiyimiz kimi professor M.C.İsmayılovun tərtib etdiyi II növ Hümayun
məqamı ilə şüştər məqamının səs düzümü eyni pərdələrdən təşkil olunmuşdur. Bundan
başqa “Hümayun” muğamının tərkibində “Şüştər” muğamının bir çox şöbələri səslənir.
Bu kimi xüsusiyyətlər bizə əsas verir ki, re mayəli çahargah məqamından do mayəli
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Hümayun məqamına “Manəndi müxalif = Feli” formulu ilə modulyasiya edək. (III
dərəcəli qohum məqamlar)

10. Sonuncu keçid mi mayəli bayatı şiraz məqamınadır. Burada keçid şöbə kimi
“Mayə Bayatı Şiraz” istifadə olunacaq. İlk əvvəl “Çahargah” muğamında olan “Manəndi
müxalif” şöbəsi eyni məqam əsaslı “Mayə Bayatı Şiraz” şöbəsinə bərabər tutulacaq.
Sonra isə “Bayatı Şiraz” muğamının “Bayatı İsfahan” şöbəsinə keçid olacaq. “Bayatı
İsfahan” şöbəsinin aid olduğu muğamın mayə pərdəsindən kiçik tersiya aşağı məsafədə
qərarlaşdığını nəzərə alsaq, onda re mayəli çahargah məqamından mi mayəli bayatı şiraz
məqamına modulyasiyanın baş verdiyinə əmin olarıq. (IV dərəcəli qohum məqamlar)

Nəticədə qeyd edək ki, Çahargah məqamı digər məqamlara nisbətən daha
az inteqrasiya olunur. Bu da ondan irəli gəlir ki, bu məqamın Rast və Şur kimi
geniş inteqrasiya xüsusiyyətinə malik olan məqamlarla heç bir münasibəti yoxdur.
Buna baxmayaraq, Çahargah məqamı digər məqamlarla bütün qohumluq
dərəcələrinə malikdir.
Ədəbiyyat:
1. Fərhadova S.M. Azərbaycan muğam dəstgahlarının tarixi kökləri. Bakı: E.İ.F.
2018,198 s
2. Hacıbəyov Ü.Ə Azəbaycan xalq musiqisinin əsasları. Bakı:Yazıçı 1985. 151 s
3. Hacıbəyov Ü.Ə Seçilmış əsərələri Bakı:Yazıçı. 1985 650 s
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Лад чахаргях
Резюме
Взаимодействие чахаргях с другими основными ладами, происходят на
основе определенных принципов. В процессе чего учитываются все степени
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ладами чахаргях обладает малой степенью интеграционности.
Ключевые слова: чахаргaх, мугам, раздел, лад, модуляция, интеграция,
взаимные отношения.
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Mode Chahargah
Summary
The integration features of the fret chargah create the prerequisites for its
interaction with other frets. The interaction between the main frets is based on certain
principles. The interaction of the frets of the charghs and other modes is determined
taking into account all degrees of kinship. The fret chargah demonstrates kinship with all
frets except rast and shur. However, in comparison with other frets, the fret chargah does
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MÜSLÜM MAQOMAYEVIN AKTYORLUQ FƏALİYYƏTİ VƏ ROL
ÜZƏRİNDƏ YARADICILIQ PROSESİNİN STRUKTURU
\
Xülasə: Məqalədə M.Maqomayevin aktyorluq fəaliyyəti və onun təzahür
formalarından danışır. Belə ki, müğənninin aktyor kimi fəaliyyəti müxtəlif musiqili
konsertlər və müğənni haqqında olan film konsertlərdə öz əksini tapır. Məqalədə
M.Maqomayev tərəfindən “Nizami” filmindəki obrazı dəyərləndirilir. İfaçının aktyorluq
baxımından rol üzərində işinin sturukturuna aydınlıq gətilir.
Açar sözlər: M.Maqomayev, bariton, müğənni, aktyor, kino, Nizami, mahnı.
M.Maqomayevin ifaçılıq üslubunu müəyyən edərkən onun aktyorluq qabiliyyəti
ifaçılıq manerasının əsas komponenti rolunu oynayır. Müğənninin yaradıcılığına nəzər
yetirdikdə M.Maqomayevin aktyor kimi fəaliyyətinin istiqamətlərini aşağıdakı kimi verə
bilərik:
1)Opera aktyoru kimi
2) Kino aktyoru kimi;
Bu da öz növbəsində aşağıdakıları özündə səciyyələşdirir:
Opera aktyoru kimi – opera teatrı səhnəsində canlandırdığı obrazlar;
Kino aktyoru kimi:
a)filmlərdə obrazlı şəkildə canlandırdığı operalardan parçalar;
b)aktyor kimi kinofilmdə ifa etdiyi obraz;
c)musiqili filmlər;
Düzdür, onun opera səhnəsində bir opera artisti kimi fəaliyyəti C.Rossininin
“Sevilya bərbəri” və C.Puççininin “Toska” operası ilə yekunlaşır. Bildiyimiz kimi,
görkəmli ifaçı adlarını qeyd etdiyimiz operaları SSRİ-nin bütün ölkələrində oynamışdır.
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Ancaq M.Maqomayevin opera səhnəsində aktyorluq qabiliyyətini dəyərləndirmək üçün
çox təəssüf olsun ki, bizim əlimizdə həmin tamaşaların görüntüsü yoxdur.
Aktyor kimi fəaliyyətinin digər bir vacib sahəsi onun filmlərdə obrazlı şəkildə
canlandırdığı operalardan parçalardır:
1)
M.Maqomayev “Şah İsmayıl” operasından Aslan şahın ariyası;
2)
C.Verdi “Riqoletto” operasından Riqolettonun ariyası;
3)
Ş.Quno “Faust” operasından Mefistofelin kupletləri;
4)
P.Çaykovskiy “Evqeni Oneqin” operasından Evqeni Oneqinin ariozosu
Aktyor kimi filmdə canlandırdığı obraz:
1)“Nizami” (1982)
Görkəmli müğənni M.Maqomayev “Nizami” filmində baş rolu oynamışdır. O,
dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin obrazını canlandırmışdır.
““Azərbaycanfilm” və “Mosfilm” kinostudiyalarının birgə istehsalı olan iki
seriyalı “Nizami” bədii filmi 1983-cü ildə Leninqradda (indiki Sankt-Peterburq şəhəri)
keçirilən XVI Ümumittifaq kinofestivalında uğur qazanmış, Nizaminin humanist
pafosunun ekran təcəssümünə görə rejissor E.Quliyevə mükafat verilmişdi. 1984-cü ildə
Daşkənddə Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələrinin beynəlxalq kinofestivalında film
Özbəkistan Yazıçılar İttifaqının və Nazirlər Sovetinin diplomları ilə təltif olunmuşdur”
[9,1]
Filmin operatoru A.Nərimanbəyov, rəssamı M.Ağabəyov, bəstəkarı Q.Qarayevdir.
Rollarda H.Ömərova, H.Turabov, Ə.Abbasov, Ş.Ələkbərov, H.Xanızadə, Ə.Səmədov və
başqaları çəkilmişlər.
M.Maqomayev “Nizami” obrazını böyük ustalıqla yaratmışdır. Qeyd etmək
istərdik ki, Nizami obrazı M.Maqomayevin kinofilm sahəsində peşəkar aktyor kimi
yaratdığı ilk obrazdır. Obraz xarakterinə görə öz təbiiliyi ilə seçilir və inandırıcılığına
görə böyük ustalıqla oynanılmışdır. Müğənni dramatik aktyor kimi obrazın ötürülməsini
yüksək səviyyədə həyata keçirir.
Filmin rejissoru E.Quliyev M.Maqomayevin Nizami rolunun ifasını belə
dəyərləndirir: “Mənə Nizami obrazını canlandırmaqdan ötrü təmiz və zəngin mənəvi
aləmə sahib insan lazım idi. Müslüm məhz belədir. Ona görə mən onu filmə dəvət etdim.
Onunla işləmək mənim üçün məmmuniyyətdir. Hər bir işinə böyük məsuliyyət və
peşəkarlıqla yanaşan Müslüm, bu dəfə də unudulmaz obraz yaratdı” [6, s.146]
M.Maqomayevin kinoya olan marağının kökləri gənclik illərinə gedib çıxır.
O, müsahibələrində aktyorluq sənətini sevdiyi vurğulayaraq kinoya olan məhəbbətin hələ
onda uşaq yaşlarından yarandığı qeyd edir. Ona gənclik illərindən filmlərdə rol almaq
təklif olunurdu. İlk dəfə olaraq filmdə obraz canlandırmaq təklifi müğənniyə 20 yaşında
olarkən edilmişdir. Onu A.Darqomijskinin “Daş qonaq” operasında və A.S.Puşkinin
“Kiçik faciələr”ində rol almağı kinorejissor K.Qorriker dəvət edir. Müğənni öz
xatirələrində belə qeyd edir: “Kinorejissor K.Qarriker istəyirdi ki, mən A.Darqomijskinin
“Daş qonaq” operası və A.S.Puşkinin “Kiçik faciələr”ində rol alım... Ancaq mən təklif
üzərində düşünməyə başladım: A.Darqomijski partiyanı tenor üçün yazmışdır, mən isə
baritonam. Həmçinin, hamıya məlumdur ki, Don Juan cavan oğlan deyildir. Məndə öz 23
yaşımda daha da cavan görünürdüm – arıq, ucaboy, cansız...” [5, s. 105]
M.Maqomayev qeyd olunan səbəblərə görə təklifdən imtina edir.
Digər təklif “Земля Санникова” filmində baş rolu canlandırmaq idi. Müğənni
yenə də imtina etməyə qərar verir. Səbəbi isə özünə qarşı olan tələbkarlığıdır: “Oxumaq
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başqa, səhnədə vokal dramatik rolları canlandırmaq tamamilə başqadır, səhnə ustalığı
qanunları daxilində təbii və sərbəstcəsinə dialoq aparmaq, ekranın ciddi çərçivələrində
özünü aparmaq isə tamamilə başqadır” [5, s. 105]
Qeyd olunanlardan müğənninin həmişə özünəqarşı tələbkarlıqla yanaşdığını
görərik. Təklif olunan rolları dəyərləndirərək, özünün sırf peşəkar kinoaktyor olmaması
səbəbindən imtina etmişdir. Çünki o, hər bir fəaliyyət sahəsinə böyük məsuliyyətlə
yanaşır. “Müğənni oxumalıdır” fikri ilə yanaşaraq, bir çox cəlbedici təkliflərdən imtina
edirdi. Lakin “Nizami” filimində rol almağı isə qəbul edir. O, belə deyir: “Kino həmişə
ifadə vasitələrinin zənginliyi, geniş imkanları ilə mənim diqqətimi cəlb
etmişdir....E.Quliyevin təklifi mənə qeyri-adi və cəlbedici göründü və ilk olaraq sırf
kinomatoqrafiya xarakterli olmaması məni düşünməyə vadar etdi. Burada Nizamininmütəfəkkir, dünya mədəniyyətinin zirvəsində səkkiz əsr sönməz ulduz olan poeziyamızın
korifeyinin ilk obraz təcəssümündən söhbət gedirdi [2].
M.Maqomayevin ilk rol aldığı film “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının lentə
aldığı “В ритме горящего сердца” (“Yanan ürəyin ritmində”) film konsertidir. Filmin
ssenarisi M.İbrahimbəyov və rejissor isə T.Tağızadədir. M.İbrahimbəyov
müsahibələrində həmişə onu istedadlı insanların taleyi cəlb etdiyini vurğulayaraq belə bir
mövzunun böyük maraq kəsb etdiyini və məsuliyyətli iş olduğunu vurğulayır. Qeyd
etdiyimiz kimi, film müğənninin rol aldığı ilk filmdir. Müğənni belə qeyd edir: “Kinoda
mən ilk dəfədir ki, çıxış edirəm, həmin filmə qədər mənə kinoda rol almaq kimi çoxlu
təkliflər edilmişdir.İlk dəfə olaraq A.Zarxa “Anna Karenina” əsərində knyaz Vronskinin,
daha sonra A.Darqomijskinin “Daş qonaq” film-operasında və nəhayət mənə bu
yaxınlarda Moskvadan Ostap Bender obrazını ifa etmək üçün dəvət etmişdirlər,ancaq
mən imtina etmişəm.
Bu dəfə mənim filmdə repertuarım 14 mahnıdan ibarət olacaqdır. Burada mənim
ən yaxşı mahnılarım yer alacaqdır. Yeni mahnıların da səslənəcəyini düşünürəm” [4].
M.Maqomayevin yaradıcılığında film konsertlərin yeri və əhəmiyyəti çox
böyükdür/ Film-konsertlərin və musiqili konsertlərin məqsədi ifaçının canlı konsertlərinə
düşə bilməyən çoxsaylı tamaşaçını müğənninin ifalarını dinləməsi imkanını yaratmaq idi.
Onları nəzərdən keçirdikdə iki növdə ayırd edə bilərik: a) musiqili konsertlər b)müğənni
haqqında olan film konsertlər
Musiqili konsertlər:
1)
“Осенный концерт” (“Payız konserti”) (1962)
2)
“Голубой огонёк” (“Mavi alov”) (1963)
3)
“Голубой огонёк” (“Mavi alov”) (1964)
4)
“Когда песня кончается” (“Mahnı sonlananda”) (1964)
5)
“В первый час” (İlk saatda”) (1965)
6)
“Сказки рyсского леса” (“Rus meşəsinin nağılı”) (1966)
7)
“Люблю тебя, жизнь!” (“Səni sevirəm, həyat!”) (1967)
8)
“Похищение” (“Oğurlanma”) (1969)
9)
“Москва в нотах” (“Moskva notlarda”) (1969)
10)
“Ритмы Абшерона” (“Abşeronun ritmləri”) (1970)
11)
”Поющая земля” (“Oxuyan torpaq”) (1981)
12)
“Любит или не любит” (“Sevir, yoxsa sevmir”)
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Film konsertlərdə müğənni özünü yeni ampluada göstərir və həmin filmlər onun
aktyorluq qabiliyyətini hərtərəfli şəkildə əks etdirir. M.Maqomayev haqqında olan film
konsertlərin sayı 4-dür. Yalnız “Yarımçıq serenada” filmində o həm də əsas rolun ifaçısı
olmaqla yanaşı, həmdə bəstəkar kimi də çıxış edir:
1)“До новых встреч, Муслим!” (“Yeni görüşlərədək,Müslüm!”) (1963)
2)“Поет Муслим Магомаев” (“Oxuyur Müslüm Maqomayev”) (1971)
3)“Возрождение” (“İntibah”)(1972)
4)“Прерванная серенада” (“Yarımçıq serenada”) (1979) (əsas rol, bəstəkar)
M.Maqomayevin aktyorluq qabiliyyətinin xüsusiyyətlərindən danışdıqda onun
parodiyalarını (parodiya-təqlid etmə) mütləq vurğulamaq lazımdır. Diqqətinizə
çatdırmaq istərdik ki, M.Maqomayevin “Колобок” (“Kolobok” jurnalı əlavə olaraq

yumşaq qramplastinkalı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş illustrasiyalı musiqili
ədəbi jurnaldır. 1969-1992-ci illərdə çıxmışdır. “Кругозор” jurnalına əlava kimi
nəşr olunurdu) jurnalında parodiyalardan ibarət plastinkası (lent yazısı) çıxmışdır. O,
Q.Ots, F.Şalyapin, R.Behbudov, P.Bülbüloğlunu təqlid edir.
“Bremen musiqiçiləri” cizgi filmində ikinci hissəsini M.Maqomayev
səsləndirmişdir. Burada M.Maqomayev özünün aktyorluq qabiliyyətinin digər tərəfini –
peşəkar səs təqlidi ustası kimi göstərdi. Onun səsini ilk baxışdan tanımaq çətindir. Məhz
bu amil onun müxtəlif tembrlərlə ifa etmə bacarığını göstərir. Bu əsil obraz
təccəssümüdür.
Biz M.Maqomayevin aktyorluq qabiliyyətinin müəyyənləşdirən zaman ifaçının hər
hansı bir obrazı yaradanda müəyyən bir sistem əsasında həyata keçirdiyi qənaətinə gələ
bilərik. Təbii olaraq, burada onun aktyorluq üslubunu bir model kimi sistemləşdirmək
mümkündür. Bu zaman biz ifaçının hər bir rola böyük məsuliyyət və böyük məhəbbətlə
yanaşdığının şahidi oluruq. O, janrından asılı olmayaraq rolu tarixi kontekstdə öyrənir.
Bu ilk olaraq obrazda həqiqiliyin əldə olunmasına xidmət edir.
Ümumiyyətlə, aktyorluq qabiliyyətinin ifaçının yaradıcılıq yolunda əhəmiyyəti
böyükdür. V.İ.Sadovnikov isə belə qeyd edir: “Dinləyiciyə maraqlı olmaqdan ötrü artist
maksimal dərəcədə aktyorluq ustalığına malik olmalıdır. Daima daxildən gələn hərəkətlə
və əks olunan obyektlə ünsiyyət vasitəsilə öz səsinin çalarları və ciddi seçilmiş mimik
hərəkətlər və görünən fiziki hərəkətlərlə əks olunan hadisələrə öz münasibətini
qurmalıdır” [7, s.114 ].
M.Maqomayevin aktyorluğundan danışarkən burada yüksək professionallıq,
artistizm, inandırıcılıq, təbiilik, mükəmməlliyə can atma, tamaşaçı qarşısında məsuliyyət,
sərbəstlik və səmimilik kimi keyfiyyətləri vurğulaya bilərik. İfaçının aktyorluq
qabiliyyətini nəzərdən keçirdərək aşağıdakı kimi sistemləşdirmək olar:
Müğənninin aktyorluq üslubuna ilk öncə hisslərin emosionallığı ilə seçilməsi və öz
qəhrəmanı ilə yaşamaq xasdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, onun yaradıcılığında
insanın daxili aləminə məxsus bütün hiss və həyacanların əksi öz təbiiliyi ilə seçilir. İfaçı
obrazı özündə bütün tamlığı yaşayır və obrazın həqiqi təccəssümü aktyorluq sənətində
əsas kriteriya rolunda çıxış edir.
K.S.Stanislavski səhnə yaradıcılığının təbiəti haqqında danışarkən obrazın səhnə
təcəssümünü yaradıcılıq prosesi zamanı ona doğru olan fənd və yol adlandırır [8, s. 212]
Bu bir mürəkkəb prosesi özündə əks etdirərək obrazın tamlığını yaradılmasına kömək
olur. Burada iki vəziyyət özünü göstərir: təsəvvür və dərk. Məhz M.Maqomayevin
aktyorluq fəaliyyətinin özülündə həmin keyfiyyətlər durur.
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Biz bilirik ki, M.Maqomayev hərtərəfli istedada malik bir şəxsdir. Onun rəssamlıq və
heykəltəraşlıq bacarığı obrazın daha dərindən ifa edilməsinə, öz qəhrəmanının yeni
tərəflərini üzə çıxartmağa, düşündüyü obrazın reallaşdırılmasına yardımçı olmuşdur.
K.S.Stanislavskinin vurğuladığı kimi, bu dərin, tam psixofiziki, bütöv bir vəziyyəti
özündə cəmləşdirən subyektin hal və vəziyyətidir.
Biz dahi müğənninin Riqoletto (C.Verdinin “Riqoletto” operasından) obrazını göstərə
bilərik.
Diqqət çəkən məqamlardan biri isə M.Maqomayevin obrazların yaranmasında
ifaçılıqdan başqa peşəkarcasına qrim ustası kimi də özünü göstərməsidir ki, bu hal onun
heykəltəraş və rəssam kimi bacarıqlarının olmasından irəli gəlir. Vurğuladığımız
keyfiyyətlərin onda artıq uşaqlıqdan özünü biruzə verməsi V.Buxanovun 1961-ci ildə
“Azərbaycan qəzet”ində “Müslüm ulduzu parlayır” adlı məqaləsində
belə əks
olunmuşdur: “O, vatman kağızı üzərində Verdi operasından faciəli qozbelin rəsmini öz
təsəvvürünə uyğun sürətdə çəkir. Sonra məsum çöhrəsini qrimləyir, məxmər süfrəyə
bürünür, krujevalı kişi yaxalığı əvəzinə boynuna nənəsinin krujevasını salır. Bağlı qapı
arxasında “Riqoletto” operasından sevimli ariyanı səsləndirmək üçün öz-özünü imtahan
edir”.
Müğənninin Riqoletto obrazı ilə tanışlığı uşaqlıq illərinə təsadüf edir. O,
müsahibələrində “Поет Муслим Магомаев” (1971) adlı film konsertdə hələ məktəbdə
oxuyarkən opera teatrında “Riqoletto” operasını dinlədiyini, gördüyü və eşitdiklərinin
onda böyük təəssürat yaratdığını vurğulayır. “Mən evə qayıdan kimi özümə təsəvvür
etdiyim kimi “bədbəxt donqabel”in rəsmini çəkdim” [10]. Həmçinin ifaçı üzünü akvarel
boyası ilə rənglədiyini və geyim üçün nənəsinin süfrəsindən istifadə etdiyini deyir.
Beləliklə, bağlı qapılar arxasında Müslüm Maqomayevin Riqoletto obrazı ilə ilk cəhdi
baş tutmuşdur. “Bədbəxt təlxək obrazı, onun gücsüz qəzəbi və yalvarışı hələ də mənim
üçün qiymətlidir” [10].
Həmçinin M.Maqomayevin obrazın təcəssümü özündə personajla tanışlıq, obrazın
daxili aləminin öyrənilməsi, xarici görünüş baxımından oxşarlığın əldə olunması və
sonuncu olaraq obraz və aktyorun vəhdət təşkil olunması mərhələlərindən keçir.
Dediklərimizə sübut olaraq, müğənninin “Nizami” filmində canlandırdığı dahi şair
Nizami obrazı və onun ifası haqqında olan müsahibəsini tədqim edirik: “Bu mənim
kinoda ilk debütümdür. Oxuyuram, şəkil çəkirəm, bəstələyirəm, ancaq kinoda rol almaq
isə birinci dəfədir. Rejissor E.Quliyevin təklifi mənim üçün gözlənilməz oldu. XII əsrin
dahi şairi və mütəfəkkiri, titan şəxsiyyətinin obrazını yaratmaq təsəvvür edilməz dərəcədə
məsuliyyətli və mürəkkəbdir. Ancaq belə bir cəhd məni gözləyirdi... Qeyri-adi olması,
gözlənilməzliyi, təbii olaraq obrazın miqyaslılığı və dərinliyi məni cəlb etdi. Ancaq
deyim ki, rola həmin an razılıq verməmişəm.İndi mən Nizaminin heyrətamiz dünyasında
yaşayıram. Onun poemalarını və onun haqqında olan kitabları oxuyuram. Özümə şairin
necə göründüyünü, necə hərəkət etdiyini, danışdığını, düşündüyünü nə sevdiyini və nəyi
xoşlamadığını təsəvvür edirəm. Onun obrazlarının necə yarandığı, necə şeir yazdığı və
onları necə oxuduğunu özümdə canlandırıram... Bizə bütün Azərbaycan klassik
poeziyasının dahisi haqqında ətraflı məlumatlar, avtoqraf, şəkil və ya onun xarici
görünüşü barədə gəlib çatmamışdır. Ona görə əsrlərin qaranlığının bizdən uzaqlaşdırdığı
Nizami şəxsiyyəti düşüncəmizə yerləşməyərək yaradıcı təsəvvürümüzü və fantaziyamızı
oyadır [3].
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Onun adları yuxarıda qeyd olunan istənilən film konsert olsun, istərsə də musiqili
konsertlərində yaratdığı obrazları qiymətləndirdikdə həmin obrazların mükəmməl şəkildə
yaradılması və böyük peşəkarlıqla ifa olunmasına görə fərqlənirlər. Yəni, onun ifasında
personajların hər birinin özünün xarakterik xüsusiyyətləri vardır. M.Maqomayev həmişə
obrazın yaradılmasında təkrarçılığa qaçmır, əksinə özünəməxsus təfsir yanaşmasını
ortaya qoyur. Müğənninin əsas məqsədi belə demək olarsa qəhrəmana “hoparaq” onu
yeni ştrixlərlə, rənglərlə zənginləşdirməkdir.
Илхам Назаров
Актерская деятельность Муслима Магомаева
и структура творческого процесса создания роли
Резюме
В статье рассказывается об актерской деятельности М. Магомаева и его формах
проявления. Таким образом, деятельность певца как актера отражается в различных
музыкальных концертах и фильм концертах. В статье анализируется образ М.
Магомаева в фильме «Низами». Уточняется структура работы актерского
мастерства М.Магомаева.
Ключевые слова: М.Магомаев, баритон, певец, актер, кино, Низами, песня.
Acting Muslim Magomaev
and structure of the creative process of creating a role
Summary
The article describes the acting of M. Magomayev and his forms of
manifestation. Thus, the activities of the singer as an actor are reflected in various music
concerts and film concerts. The article evaluates the image of M. Magomayev in the film
"Nizami." The structure of the work of the acting skills of M. Magomaev is being
specified.
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XIX-XX ƏSR AZƏRBAYCAN ZƏRGƏRLİYİNDƏ
ORNAMENTAL ƏNƏNƏLƏR
Məqalədə XIX-XX əsr Azərbaycan zərgərliyində mövcud olan ornamental
ənənələr araşdırılır.Təhlilə qəlib tökmə, şəbəkə, mina və b. texnikalarda hazırlanmış sinə,
qol, boyun və bel bəzəkləri cəlb olunmuşdur.Qeyd olunur ki, XX əsr Azərbaycan
zərgərlik nümunələri bir çox yeniliklərin əlavə olunmasına baxmayaraq, klassik
ornamental ənənələrin davamı kimi əsl sənət nümunələri səviyyəsindədirlər.
Açar sözlər: Zərgərlik, ornament, şəbəkə, nəbati, naxış, bədii.
Maddi mədəniyyəin bir sahəsi olan zərgərlikdə milli irsdən istifadə yeni istiqamət
almışdır.Bu, xalq motivləri əsasında stilizə edilmiş müxtəlif bəzək elementlərində özünü
göstərir.Ümumiyyətlə, dekorativ-tətbiqi sənətin müxtəlif sahələrinə aid nümunələrdə
zərgərlik formaları özünün nəfis quruluşu ilə əksini tapmışdır.Məsələn, zərgərlik
məmulatları və şəbəkə naxışlarının motivləri ilə ornamentləşmiş çoxsaylı parça
nümunələrinə rast gəlmək mümkündür.
Azərbaycanda zərgərlik sənəti minilliklər ərzində təkamül yolu keçmişdir.Əsasən
özünün bəzək elementləri, detalların incə, özünəməxsus ornamental formaları ilə diqqət
çəkən müxtəlif məmulatlar sadəcə bəzək əşyası kimi deyil, həm də qeyri-adi sənət
nümunələri kimi diqqət mərkəzində olmuşdur.Ən sadə hazırlanma texnikasından
mürəkkəb texnikaya qədər gəlib çıxan zərgərlik məmulatlarının uzun və maraqlı bir
keçmişi vardır.Bahalı materiallardan hazırlanan çoxsaylı bəzək əşyalarının bizim eradan
əvvəl XI-XII əsrə məxsus olması Azərbaycanda dekorativ-tətbiqi sənətin böyük inkişaf
yolu keçməsindən xəbər verir.Bizim dövrümüzə qədər gəlib çıxan zərgərlik əşyalarını
təhlil edərkən o dövrün ustalarının nə qədər zərif və zövqlə işlədiklərinin şahidi oluruq.
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Bu məmulatlarının çoxunun XIX əsrə aid olduğu məlumdur.Həmin dövrdə
zərgərlik əsasən Azərbaycanın Bakı, Gəncə, Şirvan, Şəki, Naxçıvan şəhərlərində daha
geniş yayılmışdır.Daha sonrakı dövrlərdə – XX əsrdə ənənələr əsasında formalaşan
zərgərlik sənəti digər sahələrdə olduğu kimi yeniliklərin əlavəsi ilə daha yeni mahiyyət
daşımağa başladır.
Qəlib tökmə üsulu ilə bəzək elementləri – sinəbəndlər, qolbağılar, boğazaltılar və
s. hazırlanırdı. Döymə üsulu ilə forma yaratmaqla müxtəlif fiqurlar, heyvan fiqurları,
balıqlar, nəbati elementlər “Baş bəzəyi” deyilən aksesuarlar üçün xırda elementlərdən –
yarpaq şəkilli, gül bəzəkləri, ulduzcuqlar, aypara və s. düzəldilirdi. Döymə misgərlik – bu
kimi texnikadan daha çox Naxçıvan-Ordubad rayonunda istifadə olunurdu.
Azərbaycanda geniş yayılmış bəzək elementlərindən biri də şar formasında qızıl
muncuqlar “hil”, “arpa”-lar idi. Həmin muncuqlar, ya ayrılıqda istifadə olunurdu və ya
asma bəzəklərlə birlikdə taxılırdı.
XX əsrin əvvəllərinə aid edilən hil boyunbağı qızıldan hazırlanmış, öz sadə
element həllinə baxmayaraq zərifliyi, incə tərtibatı ilə zövq oxşayır.Qızıl hillərin üzərində
paxlava formalı həndəsi elementin aralarında kiçik nöqtələr verilmişdir ki, bu da ənənəvi
həndəsi ornamenatal həll kimi diqqəti cəlb edir.
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinə aid edilən “Piyalə-zəng” adlanan qızıl,
minalı sallanma sırğalar özünün uğurlu forması ilə yanaşı üzərindəki ornamental
xüsusiyyətləri ilə də diqqəti özünə cəlb edir.Yüksək estetik zövqlə həyata keçirilmiş
sırğanın üst hissəsi aşağı hissədəki yarımşara nisbətən daha kiçik formadadır.
Sırğanın saçaq kimi sallanan hissələri qızıldan həll edilmişdir.Onların üzərində
xırda nöqtəli elementlərlə bəzədilmiş buta ornamental forması təkrarlanmaqdadır.
Sırğanın minalı olan hissəsi isə ağ fon üzərində göy, çəhrayı, açıq yaşıl kimi rənglərin
istifadəsində bitki motivlərinin real formaları sistemli düzülmüş rombvari haşiyələrin
arasında özünün harmonik ifadəsini təqdim edir. Qızılı rənglə harmoniya yaradan
ornamental həll sırğanın sənət əsəri kimi maraq oyatmasına səbəb olmuşdur.
Qəlib tökmə üsulu ilə hazırlanan “buta” sırğalar Şərqdə daha geniş
yayılmışdır.Almazlarla,
mirvarilərlə
bəzədilən
şəbəkə
ornamentləri
ilə
tamamlanırdı.Ümumiyyətlə, hamımıza məlum olduğu kimi Azərbaycan ornament
sənətinin çox yayılmış bəzək elementlərindən biri badama bənzər naxış növü olan
butadır.Hələ qədim zamanlardan türk etnosunda mifoloji düşüncənin simvolu olan buta
elementlərindən bu gün də dekorativ-tətbiqi sənətin demək olar ki, bütün sahələrində, o
cümlədən zərgərlikdə əsas element kimi geniş istifadə edilir. Qeyd edək ki, XX əsrin
əvəllərində Bakıda yaradılan zərgərlik fabrikində badamı, paxlava və buta kimi bir çox
ənənəvi motivlərdə dekorativ üsulla zərgərlik məmulatları həyata keçirilirdi. Müasir
dövrümüzdə də zərgərlik əşyalarında da buta ornamentinin müxtəlif elementlərinə sıx rast
gəlinir.
Məsələn, müasir dövrümüzdə fəaliyyət göstərən, qədim ənənələri yaşadan
“Butalı” şirkəti tərəfindən həyata keçirilmiş qızıl qoşabutalı sırğanı misal göstərmək
olar.Butanın daxili hissəsinə bir tərəfdən yan uzunluq boyu yerləşdirilmiş incə şəbəkə
elementlər qoşabutanı daha zəngin formalarla, xüsusi nəfis tərtibatda təqdim edilməsində
əhəmiyyət kəsb edir.
Filiqran (şəbəkə) zərgərlik üsulumüxtəlif və mürəkkəb kompozisiyasına görə
başqa zərgərlik texnikalarından fərqlənirdi.Məmulatın detallarını medalyonlar, çox
yarpaqlı güllər, ulduzlar, ləçəklər, aypara, buta şəkilli elementlər təşkil edirdi.Bütün qızıl-
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bəzək əşyaları qiymətli daşlarla bəzədilirdi.Ən çox işlədilən və sevilən daşlardan yaqut,
zümrüd, firuzə daşları idi.
Şəbəkə qızıl bəzəklərindən “boğazaltılar” sinəbəndlər çox yaruslu formada
işlənirdi.Sonra həmin yaruslar asma elementlərlə və qiymətli daşlarla
tamamlanırdı.Kompozisiyanın kulminasiya nöqtəsi mərkəzdə yerləşən medalyon
idi.Səkkizləçəkli gülün arasından aypara şəklində asma bəzək üzərində zümrüd, yaqut və
firuzə qaşlarla işlənən bu bəzək əşyası “boğazaltı” adlanırdı.Filiqran üsulu ilə hazırlanan
qadın bəzək əşyalarından qızıl sac sancaqları, bel kəmərlərini misal gətirmək olar.Bu cür
kəmərlər düzbucaqlı plastinkaların bir-biri ilə zəncirlər vasitəsi ilə birləşməsi nəticəsində
düzəldirdi.
Qədim dövrdən başlayaraq XX əsrin əvvəllərinədək dövrün bəzək əşyalarından
sırğalar filiqran üsulu ilə hazırlanan “şar sırğa”, “badamı sırğa”, “üç düymə” və s. öz incə
işlənmə texnikası ilə seçilirdi. Filiqran üsulu ilə hazırlanan daha bir neçə növ bəzək
əşyalarını məsələn, “çutqu qabağı” baş bəzəyini misal göstərmək olar.
XIX-XX əsrə aid olan zərgərlik əşyalarından minalı (emal) zərgərlik əşyaları
daha çox məşhur idi. Fonu ağ emalla örtülmüş qızıl məmulatlar qırmızı, göy, yaşıl
rənglərin bütün çalarlarında nəbati ornamentlərlə bəzədilirdi. “Piyalə-zəng”, “İrani” və
“şar” sırğaları rəngli mina ilə işləyib hazırlayırdılar.
Zərgərlik bəzək əşyaları XIX əsrdə qiymətli metallardan qızıldan başqa
gümüşdən də hazırlanırdı. Gümüşdən əsasən kəmərlər düzəldirdilər. Filiqran üsulu ilə
hazırlanan bu kəmərlər öz incəlikləri ilə nəinki Azərbaycanda, dünyanın hər yerində
seçilirdi. Kəmərlərdən sallanan kiçik ölçülü xəncər və bıçaqlar kəmərləri daha möhtəşəm
edirdi. Çoxəsirlik Azərbaycan ənənələri nəsildən-nəsilə ötürülərək müasir dövrə qədər
gəlib çıxaraq daha da təkminləşmiş və yeni formalar almışdır.
1957-1958-ci illərdə Bakıda yerli sakin Gülbala Hüseynov tərəfindən hazırlanmış
sinəbəd öz görünüşünə görə klassik ənənələri qoruyub saxlaması baxımından xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Şəbəkə elementləri ilə bəzədilmiş sinəbəndin silsiləri daxildə
yerləşdikrilmiş olduqca zərif tərtibata XIII-XIX əsr zərgərlik nümunələrinin bir çoxunda
rast gəlmək mümkündür. Daşlarla elementlərin arasına atılmış kiçik nöqtələr onun bədii
formasını daha da zənginləşdirmişdir. Silsilələrdə romb və balığabənzər formaların
verilməsi bir-birini əvəz edən ardıcıllıqla təkrarlanmaqdadır. Şəbəkənin medalyonla
birləşən hissəsi çoxləçəkli gül elementinin böyük forması ilə birləşdirilmişdir. Elementin
daxilində ləçəkləri birləşdirən şəbəkəli bəzəklər onun formasını mükəmməl şəkildə
təqdim edir.
Sinəbəndin əsas hissəsi olan medalyon bölmə daha mürəkkəb ornamentasiya həlli
ilə diqqəti cəlb edir. Aypara və ulduz elementinin işləmələrlə, şəbəkəli elementləri həll
edilməsi ilə yanaşı, qırmızı və göy rəngli daşlardan sadəcə mərkəzi hissələrdə istifadə
nəfis tərtibatı göz önündə canlandırır. Ulduz fərqli olaraq on guşədən ibarətdir. Ayparanın
daxilində butanın üslublaşdırlmış formasından arxa-arxaya təsvir istifadəsi ilə həll
edilmişdir.
Silsilə hissədə istifadə edilən saçaqlar medalyonun da bəzədilməsində uğurla öz
estetik gözəlliyini təmin etmişdir.
1913-cü ildə Bakıda Usta Məşədi İbrahim adı ilə tanınan ustad sənətkar
tərəfindən hazırlanmış kəmər öz bəzək elementləri ilə sadəcə bir əşya deyil, sənət əsəri
kimi xüsusi dəyərə malikdir. Gümüş kəmər mina, cızma və basma texnikası ilə həll
edilmişdir.
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Kəmərin əyri xətlərlə bir-birinə keçirilən həndəsi elementlərinin arasına atılmış
stilizə edilmiş xırda çiçək və yarpaq naxışları mürəkkəb ornamental kompozisiyaya
malikdir. Nöqtələrin əmələ gətirdiyi axarlı xətti keçidlər sanki kəmərin üzərində su kimi
axıb öz yoluna davam edir. Kəmərin aralıqlarında sistemli şəkildə sıralanmış minalı
hissənin qəhvəyi, sarı, yaşıl, göy kimi rənglərdən yaradılmış ləçəkli gül təsvirləri ilə
mükəmməlləşdirilmişdir. Çox incə xırda təbiət motivlərinin istifadəsi kəmərin xüsusi
olaraq zəngin işləmələrlə ornamental kompozisiyasını təqdim edir.
XX əsrin əvvəllərinə aid Qarabağda hazırlanmış digər bir gümüş kəmər isə daha
fərqli ornametal həllə malik olması ilə diqqət çəkir. Bundan əvvəlki məmulatda daha çox
həndəsi və reala yaxın təbiət motivlərindən istifadəyə üstünlük verilmişdirsə, burada
yarpaq və çiçək motivlərinə daha çox yer verilmişdir. Yarpaq və güllərin stilizə edilmiş
formalarla keçidi klassik ornamental ənənələrin mükəmməl həllini öz üzərində
cəmləşdirmişdir. Kəmərin başlanğıc hissəsində kiçik ləçəkli çiçək elementinin sadə
forması onun digər hissələrinin zənginliyinin daha önə çıxmasına imkan yaratmışdır.
Bəzək əşyasının kəmər hissəsində xırda xətti elementlər haşiyə rolu icra
etməkdədir. İki tərəfdən uzanan düz xəttin daxilində olan nöqtəli bədii ifadələr öz sadəliyi
ilə əsas bəzəklərin daha qabarıq önə çıxmasına şərait yaradır.
Qarabağda hazırlanmış qızıl ay-ulduz asma nümunələrindən biri XIX əsrin sonu,
XX əsrin əvvəllərinə aid edilir. Onun qiymətli daşlarla bəzədilməsi ornamental həllini
daha da zənginləşdirmişdir. Şəbəkə texnikasında həll edilmiş asmanın bədii formasında
istifadə edilmiş zəngin bəzək elementləri də əsasən klassik ənənələrin təsirindən
yararlanaraq həyata keçirilmişdir.
Ulduz hissə on guşədən ibarətdir. Qırmızı və ağ daşların sistemli təkrarlanması
xətti həndəsi elementlərin arasında onun parlaq və göz oxşayan nümunəsinə diqqəti cəlb
edir. Yuvarlanaraq halqalar əmələ gətirən həndəsi elementlər ulduzun hər guşəsinin
daxilində eyni formada təkrarlanmadadır.
Ay olan hissədə əsasən buta elementində istifadə edilmişdir. Bir cüt butanın birbirinə arxa-arxaya dayanması mərkəzdəki iri qırmızı daşın da isitfadəsi ilə mükəmməl
xarakter daşıyır.Müxtəlif xətti elementlərin sonluğunda yenə də butanın üslublaşdırılaraq
ümumi kompozisiyaya tabe edilmiş formasından uğurla istifadə edilmişdir.Ayparanın
sonluqlarında mirvari muncuqlar qızıl asılqanlarla əsas hissəyə birləşdirilmişdir.
1947-ci ildə Bakıda İsmayıl Məmmədov tərəfindən hazırlanmış Quran qabının
bədii forması da özünün zəngin bəzək elementləri ilə diqqəti cəlb edir.Qızıl, füruzə,
mirvari, korund kimi daşlarla bəzədilmiş Quranqabı şəbəkə texnikası ilə həyata
keçirilmişdir.Qızıl hillərin arasında verilmiş ay-ulduzlar nöqtəli elementlərdən əmələ
gəlmiş şəbəkələrlə bəzədilmişdir. Beşguşəli ulduzun əsas hissədəki bədii ifadəsi, eləcə də
Quranqabı olan hissədə verilmiş naxış elementlər də ümumi ornamental kompozisiyaya
uyğun həll edilmişdir.
XX əsr Azərbaycan zərgərlik nümunələri üzərindəki kiçik təhlillərdən nəticə
çıxararaq qeyd etmək olar ki, həmin zərgərlik əşyaları bir çox yeniliklərin əlavə
olunmasına baxmayaraq, klassik ornamental ənənələrin davamı kimi əsl sənət nümunələri
səviyyəsindədirlər.
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Мехрибан Шамсадинская
Орнаментальные традиции в азербайджанском
ювелирном искусстве XIX-XX веков
Резюме
В статье рассматриваются орнаментальные традиции азербайджанских
украшений XIX-XX веков. Анализу подвергаются нагрудные, ушные, ручные и
поясные украшения, исполненные в технике литья, филиграни, эмальерной и др.
техниках. Отмечается, что, несмотря на то, что в ХХ веке появилось много
инноваций, образцы азербайджанских ювелирных изделий находятся на уровне
лучших образцов искусства как продолжение классических орнаментальных
традиций.
Ключевые
слова:
ювелирные изделия,
орнамент,
филигрань,
растительный, узор, художественный.
Mehriban Shamsadinskaya
Ornamental traditions in the Azerbaijan jewelry art of the XIX-XX centuries
Summary
The article discusses the ornamental traditions of Azerbaijani jewelry XIX-XX
centuries. Lapel, ear, hand and waist jewelry made in casting, filigree, enamel and other
techniques are analyzed.It is noted that, despite the fact that many innovations appeared
in the twentieth century, samples of Azerbaijani jewelry are at the level of the best
examples of art as a continuation of classical ornamental traditions.
Keywords: jewelry, ornament, filigree, floral, pattern, artistic.
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XALQ RƏSSAMI FƏRHAD XƏLİLOVUN YARADICILIĞININ
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Xülasə: Bu məqalədə xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun çoxşaxəli yaradıcılığının
realizmdən sonrakı avanqard-mücərrəd dövrü tədqiq olunur. Təqribən son 20-25 illik
zaman məsafəsində rəssam bu sahədə çoxsaylı əsərlər yaratmış və bununla da, müasir
incəsənətdə ölkəmizdən kənarda da özünəməxsus yer tutmuşdur. Eyni zamanda bu əsərlər
yaradıcılığının ilkin dövrünün fikir fəlsəfəsi olaraq davamı hesab edilir.
Açar sözlər: mücərrəd, müasir, yaradıcılıq, avanqard, əsər, torpaq, fikir, forma, təsvir,
sərt, dövr.
XXI əsrin başlanğıcından biz Fərhad Xəlilov yaradıcılığında onun əvvəlki
realist natural mənzərələrdən artıq şərti-rəmzi mücərrəd üsluba keçdiyini, daha dəqiq
desək yeni əsrin başlanğıcından onun novatorçu işlərinin də başlanğıcını görürük.
Rəssamın son 25-30 illik yaradıcılığında tamaşaçılara yönəlmiş təsir gücünün,
psixi təlqinin, eləcə də fikir monumentallığının səbəblərindən biri də bu işlərin
rəngkarlıqda qəbul edilmiş ölçülərdən çox böyük olmasıdır.
Əgər rəssam yaradıcılığının birinci mərhələsində Abşeron torpağını, onun hər
bir halını - fəsillərini, landşaftını göstərirdisə, bu işləri realizmin ona məxsus bir
üslubunda işlənirdisə, yaradıcılığının son 25-30 ilində o artıq tam modern və novatorçu
bir üslubda işləyərək tək Abşeron yox, artıq qlobal, ümumi məkan səviyyəsinə
qalxmışdır. Bu ümumi məkanda onun tabloları artıq rəssamın demək istədiklərini,
göstərmək istədiklərini fəlsəfi bir dillə izah edir. Buradakı ünvan artıq Abşeron deyil,
bütün dünyadır. Bu əsərlərdə elə biz bu dünyanı rəssamın yaratdığı dünyanın həm
səhərini, axşam və gecəsini, həm dənizini, həm də onun min bir halını görürük. Bu işlər
artıq tək azərbaycanca deyil həm də bütün dillərdə dil açıb "danışır". Burada izah və
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tərcüməçiyə ehtiyac yoxdur. Buradakı fəlsəfə, psixi - emosional təsir, bir çox halda isə
böyük rəng kütlələrinin magiyası hamıya, hər kəsə tam olaraq çatır və anlaşılır. Bəlkə də
bu işlər müasir dövrümüzü güzgü kimi bizə bir daha göstərir. Bütün halda bu böyük
ölçülü əsərlərdəki hiss və həyəcan, bəzən də təsvir olunan, həyəcanı əvəz edən sakitlik və
yüngüllük göz qabağındadır. Sanki bu işlərdə, müəllif dünyaya yaxınlaşan hansısa bir
təhlükənin ilkin eskizlərini çatdıraraq insanları bu barədə xəbərdarlıq edir. Bu təhlükəni
rəssam seçdiyi sərt və soyuqluqla təqdim edir. Və bütün halda, tamaşaçıya
yönləndirilmiş, psixi cəhətdən təsir edən, onu öz girdabına, cənginə salan təlqin vasitəsi
bu əsərlərin böyük ölçüdə olması səbəblərindən biridir.
Hər nə olursa olsun, XXI əsr və bu əsrdən başlayan qloballıq dövrü həm
incəsənət və musiqidə həm siyasət və iqtisadiyyatda və demək ki, həm də insan
psixologiyasında dəyişiklik tələb edir. Bax, bu dövrlə ayaqlaşa bilən, dövrün nəbzini tuta
bilən az-çox sənətkarlar içərisində F.Xəlilov da vardır. Onun haqqında danışdığımız,
ikinci dövr novatorçu işləri gerçəkdən müasir və qloballaşan dövrü ifadə edir. Elə
yaradıcılığındakı üslub dəyişikliyi də XXI əsrin tam başlanğıcına, bəlkə də bir az əvvələ
təsadüf edir. Sanki rəssam yeni əsrə yeni, dünyəvi bir üslubla girir. Bu əsərlərində biz
həm məkan və zamanın, həm də əsərlərindəki təsvir vasitələrinin birlik və kompaktlığını,
bir bütöv halda təqdim olunmasını görürük. Və təbii ki, artıq bu əsərlərdə göstərilən
ünvan tək Abşeron deyil, bütün dünyanı əhatə edir.
Onun dünyanı, əslində isə sirli dünyanı göstərdiyi işlər, rəssamın əsasən "Qəfil
baxış", "Görüş" və "Torpağın naxışları" seriyasından olan işlərində toplanmışdır. Təbii ki,
bu seriyaların hər hansı birinə daxil olmayan işləri də var ki, onlar da həmin dövrlərdə
işlənmişdir və rəssamın müasir, novatorçu üslubunu ifadə edən ayrı-ayrılıqda müstəqil
kompozisiyalardır. Bu kompozisiyalar yeni əsrlə uyğunlaşan, bu əsrlə bir növ paralelləşən
və bu dövrə aktual olan bir üslubda olan əsərlərdir.
Onun 2003-cü ilə aid, kətan üzərində akrillə işlənilmiş "Qəfil baxış"
seriyasından olan 100 x 160 ölçüdə ola əsərə baxaq. Əsər müstəvinin eni boyu
işlənmişdir. Burada qara və ağ kütləsinin bir-birinə şərti olaraq girişini görürük. Qara və
ağ özlüyündə bütöv olaraq təsvir edilsə də onlar bir-birinə yaxmalarla keçid edirlər. Qara
rəng formatın üst və sağ tərəfindən, ağ isə sol və alt tərəfindən kətanda diaqonal təşkil
edirlər. Əsərdə sanki bu keçid təqribən qaranlıq fonda hər hansı bir baxış surəti
nəticəsində deformasiya olmuş bina, arxa fon isə qaranlıq və bəlkə də ulduzlu səmanı
xatırladır. Biz artıq bu əsərdə rəssamın özünün forma yaratmağının şahidi oluruq. Amma
bu mərhələyə qədər isə, rəssam artıq mövcud forma və kanonlardan imtina etmiş
olmalıdır ki, o öz yeni, kosmik və bəlkə də magik əsərlərində öz rejissorluğunu, öz
quruculuğunu istədiyi formada göstərə bilsin. Elə müasir üslublu neo işlərində də biz artıq
bunun şahidi oluruq.
Bu əsərdəki paradoks isə qəfil bir baxışın hər hansı bir obyektə zillənib
dayanması əvəzinə, burada əksinə, obyektdəki yaxmaların və təyin edə bilmədiyimiz ağ
və qaranın hərəkəti və oynamasıdır.
Rəssamın 1993-2003-cü illərə aid "Torpağın naxışları" seriyasından olan, kətan,
akril, 100 x 140 ölçüdə olan işi tamaşaçını mənsub olduğu dünyadan başqa bir məkana,
başqa bir qalaktikaya aparır sanki. Əsər bizə kosmik bir təəssürat verir. Artıq bu tabloda
onun hansı obyekti və necə işləməsi söhbət mövzusu deyildir. Çünki burada konkret
olaraq heç nə tapa bilmirik. Əsərdə bir-birinə diaqonal olaraq və üçbucaq təşkil edən və
birtonlu yaxın rəng koloritinin növbələşməsi bizə sadəcə yer kürəsinin kosmosdan bir növ
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görüntüsü təəssüratını verir. Bu üçbucaq diaqonal görüntülərdən hansısa yer kürəsinin
yaxın küncü, hansı biri isə səmadakı kəhkəşanlıq, başqa biri bulud dənizləri, digəri səma
ilğımıdır - və bütün bunlar artıq bütün dünyanı özünün bir tablosunda, yeni və müasir
formada görmək istəyən Fərhad Xəlilovun Abşeron məktəbindən müasirliyə - neo
avanqardizmə gedən yaxud gələn yoludur... Bu yolda isə rəssam kimə isə bənzəmədən,
amma nə vaxtsa yaradıcılığa lap yeni başlayarkən sevdiyi, özünə kumir hesab etdiyi
rəssamların yaradıcılığından qidalanaraq, mücərrəd, bəzən yarımücərrəd, yeni, müasir
dünya incəsənətini müəyyən edən sənətkarlar sırasındadır.
Biz rəssamın müasir üslublu işlərindən danışarkən, unutmamalıyıq ki, bu
mərhələyə qədər o bir neçə yaradıcılıq mərhələsi keçmişdir və bu mərhələlər, əslində birbirinin davamıdır. Bütün yaradıcılığının təməlini qoyduğu nisbətən özünəməxsus yaradıcı -real üslub dövründə isə o yaradıcılığa əsasən mənzərə - məişət janrında
başlamışdır. Bu mənzərələr əsasən Abşeron və onun landşaftını, şəhər ətrafı və doğma
Xəzəri təsvir etdiyi mənzərələr idi. Artıq bu real mənzərələrində biz Avropa
avanqardizmini görürdük. İkinci yaradıcılıq dövründə isə əvvəlki epizodik avanqardizm
ön plana keçərək, artıq onun müasir işlərinin əsas xəttinə çevrilmişdir. Amma bütün halda
unutmayaq ki, Fərhad Xəlilov yaradıcılığının bütün mərhələlərində, eyni zamanda ilk
baxışdan tam dünyəvi mücərrəd-avanqard işlərində də, onun milli kökü, azarbaycançılığı,
eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətinin tarixi köklərinə bağlılığı hiss
olunur.
Bu gün isə Fərhad Xəlilov həm Azərbaycan, həm də Avropa və Rusiya
sənətşünasları tərəfindən mücərrəd minimalist - novatorçu, avanqardçı hesab olunur.
Amma bütün bunlar kağız üzərində belədir. Onun əsərləri ilə rəssamın emalatxanasında
şəxsən bu sətirlərin müəllifinin - canlı təması zamanı bu şablonların onun əsərlərini tam
ifadə etmədiyini gördüm. Əslində bu əsərlər sadəcə öz müəllifinin hərtərəfli, geniş
erudisiyalı, öz fikri, hətta öz forma yaradıcılığı olan bir müasir rəssamındır. Abşeron ev
və kəndlərini daim tərənnüm edən, onun qumlu təpələrini, Xəzərlə növbələşən landşaftını
sonrakı mərhələlərdə müasir novatorçu səviyyəyə qaldıran rəssam öz milli köklərini
dünyəviləşdirərək daha qlobal bir coğrafi auditoriya qazanır.
Müəllifin 2006-cı ildə işlədiyi "Torpağın naxışları" seriyasından olan, ölçüsü
böyük 150 x 200 olan daha bir əsəri bundan əvvəl tədqiq etdiyimiz əsər tipindədir, lakin
burada sanki yer kürəsinə daha uzaq bir baxış nöqtəsindən baxır və nəzərlərimiz orada
planetlər və onların hərəkət trayektoriyalarından gələn naxışlarda dayanır.
Rəssamın "Torpağın naxışları" seriyasından olan 150 x 200 ölçülü daha bir
böyük işi 2003-cü ilə aiddir. Biz burada "naxış"ın bur mücərrəd, sırf rəngarəng bir həllini
görürük. Buradakı rəng yaxmalarının istiqaməti də sanki bir uçurum kənarından
qayalıqlarda bitən yaşıl kolları və içindən aşağıya doğru tökülən şəlalələri ifadə edir.
Ən azından bu əsərdə torpağın oyanışını, onun bitirən bir mənbə olmasını bu
rəngarənglikdə duyuruq. 2007-2008-ci illərdə işlədiyi, böyük ölçülü - 200 x 300 daha bir
"Torpağın naxışları" seriyasından iş. Bu iş təsiredici, rəngkarlıq kanon və hüdudlarından
çıxan böyük kətan üzərinə işlənmişdir. Elə bəlkə də buna görə, hardasa real, özünəməxsus
bütöv sahələrlə verilmiş bir şumlanmış qəhvəyi rəngli torpaq, onun uzaqda tündləşən arxa
planı, daha uzaqda sarı səmalı şəfəqli buludlar və çox gözəl rəngə malik göy səma.
Ümumiyyətlə yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Fərhad Xəlilovun rəng duyumu və bunun
nəticəsində də rəng koloriti çox fərqlidir. Məsələn bu əsərdə tamaşaçı ön plandakı
qəhvəyi və arxa plandakı göy rəngin təsirindən çıxa bilmir. Onun ifasında bu rənglər də
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fərqlidirlər. İkinci plandakı qəhvəyi rəngin tündlüyü qaraya bənzəsə də qara rəng deyil və
palıdı və göy rəngin qara ilə neytral qarışığıdır. Ümumiyyətlə rəssamın əsərlərindəki
qaralar xalis qara deyil, əsasən onlar müxtəlif, isti və yaxud soyuq çalarlıdırlar, eyni
zamanda çox gözəl rəng çalarlarına malikdirlər.
Dediyimiz kimi həm məkan, həm də forma yaradıcılığı onun müasir işlərində
əsas yer tutur. Bu əsərlərin bəzilərində ön plan bəzi əsərlərindəki kimi stasionar xarakterli
olsa da, bu planı tamamlayan orta və arxa planda fəlsəfi forma yaradıcılığı tam gücü ilə
özünü göstərir. Biz bunu 2009-cu ildə işlədiyi "Qəfil baxış" seriyasından olan 150 x 200
ölçüsündəki böyük işində görürük. Əsərdə bəlkə də tez-tez rast gəldiyimiz bir qumlu
sahil-müstəvi üzərində iki divar təsvir olunmuşdur. Bundan arxada isə qəfil baxışdan
yaranan və bəziləri də anlaşılmayan, amma əsərə bir balans və təəssürat verən ciddi
formaları görürük. Bu formalar ciddi olduğu qədər də soyuqdur və başladığı sakit sahil
kimi, sakit bir səmada qurtarır.
Ümumiyyətlə rəssamın müasir mücərrəd işlərində fikrini tək forma və üslubuna
xas olan xətlərlə deyil, eyni zamanda rəng kontrastları ilə də verir. Bu baxımdan 20072008-ci illərdə işlədiyi, 200 x 200 ölçülü "Görüş" seriyasından olan əsəri çox maraqlıdır.
Bu əsər əslində real olmayan bir fikrin real təqdimatı kimi çox maraqlıdır və burada qara
və qırmızı rəngin yaratdığı kompozisiya nəticəsində iki ədəd düzbucaqlının yaratdığı
monument, yaxud formanı görürük. Bu vəhdət, bu birlik müxtəlif fikirlərlə bərabər, hər
hansı bir fikrin forması olaraq dirəniş və birliyi ifadə edə bilən bir təəssürat verir. Eyni
zamanda bu işdə sürreal meyllər də var.
Haqqında danışdığımız bu seriyaların hər üçü, xüsusən "Qəfil baxış" və
"Torpağın naxışları" daha çox müasir avanqard üslubunda icra edilir. Bu əsərlərdə artıq
sənətin bütün mərhələlərini keçmiş, müxtəlif ifadə vasitələrindən istifadə etmiş və özünə
lazım olan, görmək istədiyi, vermək istədiyi və daha çox gizlətmək istədiyi gizlinləri sirr
pərdəsi ilə örtülü şəkildə dünyaya təqdim edir. 2005-ci ildə işlədiyi "Torpağın naxışları"
əsəri də bizə müəllifinin demək istədiyinin sirr pərdəsi altında olduğunu xatırladır. 100 x
200 ölçüsündə horizontal işlənmiş bu əsər tünd qara fonda ağ rəng yaxmalarının hərəkətli
təsvirini verir. Eyni zamanda yaşıl rənglə haşiyələnən bu xətlər əslində qədim kilim və
fərməşlərimizdəki naxışları təkrar edir. Bu naxışlar tabloya nəzərən diaqonal işlənmişdir
ki, bu da onların hərəkətdə olması assosiasiyasını verir.
Rəssamın realizm və mücərrədlik astanasında, bəzən tərəddüd etdiyi, bəzən isə
hara gedişinin bəlli olduğu elə işlər var ki, bu iki dövrü birləşdirir və birindən digərinə
keçidi ifadə edir. Onun 1997-ci ildə, kətan, akrillə 90 x 220 ölçüsündə olan "Yaz" işi bizə
bu təəssüratı verən əsərlərindədir. Əsər eninə - horizontal formada işlənmiş, ön planda su
yaxud göl, sonra yaşıl düzənlik çəmən və mavi səmadan ibarət nisbətən real səpgidə
işlənmişdir.
Ön planda, yaşıllıq üzərində bənövşəyi rəngdə bütün əsərin eni boyu sanki çətir
kimi açılan, çiçək açmış şaftalını xatırladan ağac işlənmişdir. Bu ağacın nə gövdəsi, nə də
budaqları var. Sadəcə hər şey açıq bənövşəyi rəngində ağac və ağacları xatırladır və heç
şübhəsiz bu ağac Abşeronda bahar gələr-gəlməz, qışla baharın keçid dövründə bütün
ağaclardan tez açan, baharı müjdələyən şaftalı ağacıdır. Bax bu əsərdə nisbətən real
boyalarda verilmiş yaz mənzərəsi fonunda bir rəmzi formada verilmiş, yarı mücərrəd
düşüncəsinin məhsulu olan, tək öz çiçəyinin rəngində həm çiçəklərini, həm gövdə və
budaqlarını əvəz edən, həm də naxış şəbəkəyə bənzəyən bir az da simmetrik naxış ağacları görürük. Bu naxış şəbəkənin arasından horizonta qədər uzanan göy çəmənlik və
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oradan başlayan səma - bir sözlə baharın oyanışına sevinən bir Vətən görürük. Ön
plandakı su isə hələ yaz günəşinin isidə bilmədiyi, amma ağac və torpağa, inkişafa təkan
verən mənbədir. O soyuq da olsa həyat mənbəyi olaraq qalır. Ümumiyyətlə bu işdə ön
plandakı su, arxada təsvir olunmuş torpaq sonra hava (yel) və torpaq üzərində təsvir
olunmuş şəbəkə - ağacı od, tonqal kimi qəbul etsək, onda biz yazın gəlişinin dörd
ünsürünü də qarşımızda görürük.
Eyni zamanda əsəri bütün horizont boyu əhatə eləmiş naxış - ağac - şəbəkə həm
də simmetrikdir. Bu simmetriklik də fikir olaraq Novruzun astronomik dəqiqliyinə, onun
bir bayram olaraq məntiqi və düzgün qiymətləndirilməsi anlamındadır. Bir sözlə bu
astronomik Qanunu rəssam bu cür ifadə etməklə bayrama öz töhfəsini vermişdir.
Qənaətimizcə, bu iş bütün parametrləri ilə Bahar bayramını tam ifadə edir və
Fərhad Xəlilov yaradıcılığında mühüm yer tutan işlərdən biridir.
2004-cü ildə kətan üzərində akrillə işlənmiş, 100 x 100 ölçüsündə olan "İrəliyə
cəhd" tablosu. Bu əsər də tam mücərrəd üslubda işlənmişdir. Burada fikrin ifadəsi diqqəti
cəlb edir. Hətta əsərin adını oxumayan tamaşaçı belə, əsərin mənasını anlaya bilər.
Burada aşağıdan yuxarıya doğru çəkilmiş müxtəlif sivri, nizə uclu fikir-xətlər məqsədə
doğru yönələrək, açıq - ağ fonda öz tündlükləri ilə həm kompozisiyanı, onun balansını
tamamlayır həm də fikri ifadə edirlər. Eyni zamanda bu əsərdə rəssamın öz fəlsəfi fikrini
vermək üçün yaratdığı yeni bir formanı görürük.
1977-2006-cı illəri əhatə edən "Xatirələr" seriyasından olan 300 x 150
ölçüsündə, şaquli formada işlənilmiş əsəri. Əsər baxdığımız anında elə diqqəti cəlb edir
və ora qoyulan fikri tamaşaçıya oxutdurur: tam tünd göy fonda nisbətən açıq göy
bənövşəli çalarlı səmada təsvir edilmiş ay və onun dənizə düşən işıq parıltılarını görürük.
Dəniz sahilində özümüzü hiss etdiyimiz bu aylı gecənin əsas gözəlliyi də ayın su üzərinə
düşən işıq reflekslərinin pianino dilimləri kimi musiqili və nəğməli olmasındadır. Tünd
qara-göy su-dənizin üzərindəki bu işıq dilimlərində açıq bildiyimiz bütün rəngləri
görürük, amma bu aktivlik əsərin məğzinə ancaq gözəllik qatır ki, bu gözəlliyi də tam
girdə ayın forması və sərbəst yaxmaların ona verdiyi gözəllikdə bir daha duyuruq. Suda
əks olunan reflekslər həm də bir pilləkən, yaxud dediyimiz musiqi dilimləri kimi sanki
xatirələri, bəlkə də bu xatirələri yaradan mərhələləri ifadə edir.
Belə avanqard fikir və formaları rəssamın 2008-ci ildə 200 x 264 ölçüsündə
işlədiyi "Qəfil baxış" seriyasından olan işində, eyni zamanda 2006-cı ildə, 200 x 200
ölçüsündə işlədiyi "Torpağın naxışları" əsərlərində də görürük. Bu hər iki əsərdə artıq
naturallıq şərti olaraq saxlansa da, rəssamın yaradıcılığına yaxın olmayan tamaşaçı
burdakı fikir və formaları öz fikir hazırlığı olmadan duya bilməz. Bu zaman ən azından
rəssamın yaradıcılığı tarixi ilə tanışlıq, onunla yol getmək, onun əsərlərini, bu əsərlərdəki
fəlsəfəni tamaşaçı üçün açmağa kömək edər.
Biz nə qədər çalışsaq da, nə qədər üslublar saysaq və Fərhad Xəlilovu bu
üslubların hər hansı birisinə, yaxud bir neçəsinə aid etsək də, görünən budur ki, rəssam
hər bir əsərə və bu əsərin icrasına, buradakı forma və öz fəlsəfi fikrinin ifadəsinə müxtəlif
cür yanaşır, əsərin mənası və bu əsərdən gələn tələbatdan asılı olaraq onu icra edir. Buna
görə də hər hansı bir "izm" müəllif üçün daimi bir qəlib deyildir. Elə Fərhad Xəlilovun da
müəyyən "izm" əsirlərindən fərqi, özünün fikirlərini nəyinsə əsiri etməmək, onlara azad
ifadə hüququ vermək və bunun nəticəsində də yaradıcı azadlıq, fikir və forma azadlığı
içərisində yaşayıb yaratmasıdır.

104

Artıq bu gün dünyada sayılıb seçilən rəssam bütün bu uğurlara gəldiyi yolun
özününkü olması sayəsində gələ bilmişdir. Bu yolu isə rəssam yaradıcılığı ərzində qurub
yarada bilmişdir. Elə bu məqaləmizdə onun işıqlandırdığımız müasir avanqard üslublu
işləri də gəldiyi, yaxud davam etdiyi yolun nəticəsində qazandığı yaradıcılıq yoludur.
Али Алиев
Современный новаторский этап творчества
Народного художника ФархадаХалилова
Резюме
В статье рассматриваются работы, относящиеся к постреалистическому
абстрактно-новаторскому периоду его творчества. В промежутке последних 25 лет
художник создал в этой области много произведений, благодаря которым занял
достойное место в европейской и азербайджанской живописи. Эти работы
являются продолжением философской мысли автора, работ первого реалистического периода.
Ключевые слова: абстрактный, современный, творчество, авангард,
произведение, земля, форма, изображение, суровый, эпоха.

Ali Aliyev
Innovative stage of creativity People's artist Farhad Khalilov
Summary
This article discusses the work of the Peopleartist Farhad Khalilov, relating to
the post-realistic abstract-innovative period of creativity. In the interval of the last 25
years, the artist has created many works in this field, as a result of which he occupies a
significant place in European and Azerbaijani painting. These works are a continuation of
the philosophical thought of the author, the works of the first - realistic period.
Keywords: abstract, modern, creativity, avant-garde, work, earth, form, image,
austere, era.
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XX ƏSR SƏNƏT NÜMUNƏLƏRİNİN
DEKORUNDA BƏDİİ İFADƏ AXTARIŞLARI

Xülasə: Məqalə Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənətinin inkişaf tarixinin araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Tədqiqatın obyekti kimi bu inkişaf tarixinin bir mərhələsi – XX
əsr götürülmüşdür. Azərbaycan incəsənətinin tərkib hissəsi və aparıcı istiqamətlərindən
biri olan dekorativ-tətbiqi sənətinin inkişafında XX əsr bir çox xüsusiyyətləri ilə seçilir.
Bu xüsusiyyətlər, ilk növbədə, ölkəmizdə baş verən siyasi və iqtisadi dəyişikliklərlə
əlaqədardır. Bu dəyişikliklərin dekorativ-tətbiqi sənətin inkişafına birbaşa təsiri olmuşdur
ki, həmin təsir dekor tərtibinin məna-məzmununda əks olunmuşdur. Məqalədə əsasən,
xalçaçılıqda XX əsrdə yaranmış yeni meyllər araşdırılmışdır.
Açar sözlər: xalça, rəngkarlıq, təsvir, miniatür, süjet, dekor.
Çoxəsrlik tarixə və zəngin bədii ənənələrə malik olan Azərbaycan incəsənətinin,
o cümlədən də onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan dekorativ - tətbiqi sənətin XX yüzillikdə
bütün mənalarda yeniləşməsi, heç şübhəsiz, ölkə əhalisinin əvvəlki dövrlərdən köklü
şəkildə fərqlənən iqtisadi - siyasi şəraitdə yaşaması ilə bağlı olmuşdur. 1918-ci ilin
mayında müstəqillik qazanan və bu azadlığı iyirmi üç aydan sonra işğal nəticəsində itirən
Azərbaycanın yeni qayda - qanunlarla yaşaması, sözsüz ki, bütün sahələr kimi incəsənətin
də məna-məzmun tutumunu kökündən dəyişdirdi. Bütün sahələri kommunist-bolşevik
rejiminin rəhbərliyi və ideoloji tələbləri ilə inkişafa məhkum olan cəmiyyətin incəsənət
sahəsindəki yaradıcı müstəqilliyinin səviyyəsi də ərsəyə gətirilən əsərlərdən hiss
olunurdu. Bununla belə, ölkənin sovetləşməsindən sonra burada incəsənətə, o cümlədən
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də dekorativ - tətbiqi sənətə münasibətin elə də ağır olmadığını etiraf etməliyik. Belə ki,
burada təsviri sənət sahəsində fəaliyyət göstərəcək kadrların hazırlanmasını həyata
keçirən rəssamlıq məktəbinin təşkili, muzeylərin açılması, sərgilərin keçirilməsi,
abidələrin ucaldılması əslində, bu sahənin inkişafına zəmanət verə biləcək addımlar idi.
Bu yerdə deyək ki, orta əsrlərdə xüsusi çiçəklənmə mərhələsini yaşayan miniatür
rəngkarlığı ilə yanaşı, bu üslubun geniş yayıldığı sənətkarlıq sahələri də zamanın axarında
kifayət qədər fərqli estetikaya tapınmaqla inkişaf etməkdə idi.
XIX – XX əsrlərin
qovşağında realizm bədii prinsiplərinin Azərbaycan incəsənətinə daha güclü nüfuz etdiyi
bir zamanda, sovet incəsənəti ənənlərinin yaşadılmasına başlanılması, əslində, yerli
yaradıcılar üçün o qədər faciəvi deyildi. Onu da əlavə edək ki, 1920 - 1930-cu illərdə bir
yandan Bakının mədəni məkanında vaxtilə Rusiya şəhərlərində çalışmış müasir duyumlu,
bir qədər də Qərb yönümlü rəssam və heykəltəraşların fəaliyyət göstərmələri, digər
tərəfdən rəssamlıq məktəbində gənc kadrların “Sosialist realizmi” bədii prinsipi əsasında
sənətin sirlərinə yiyələnmələri, həmin dövrdə hökumətin unudulmuş və yaxud da
tənəzzülə uğramış sənətkarlıq sahələrini bərpa etməyə səy göstərməsi ilə təzad təşkil
edirdi. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, o vaxtlar respublikada yetişən gənc kadrlar kor koranə məktəbdə onlara öyrədilənlərlə kifayətlənməyib, həm də tanış olduqları klassik
milli irsdən faydanlamağa davamlı səylər göstərirdilər. Bunun “təhlükəli” nəticələrə
gətirib çıxaracağından ehtiyatlnan Kreml ideoloqları gənclərin milli qaynaqlara
müraciətlərinə birbaşa qadağalar qoymasalr da, onların qarşısında əslində icrası qeyri müəyyən olan yaradıcı vəzifələr qoymuşdular. O vaxtlar yaradıcı insanlara yönəli
“formaca milli, məzmunca sosialist” tutumlu əsərlərin yaradılması “icazəsi” də belə
tövsiyələrdən idi. Bu yerdə deyək ki, yeni yüzilliyin birinci yarısında ölkədə dekorativ tətbiqi sənətin inkişafına təkan verən müəssisələrin yaradılması təsviri sənət ustalarından
fərqli olaraq, köhnə bədii ənənələrin qismən də olsa yaşadılmasına imkan vermişdi.
Bölgələrdə paytaxtdakı “Azərxalça”nın nəzdində xalça artellərinin, Bakıda zərgərlik
fabrikinin, çini və şüşə zavodlarının (1970-ci ildə bu sıraya Gəncə çini qablar zavodu da
əlavə olundu) açılması, Şəki ipək kombinatının fəaliyyətə başlaması Azərbaycanla yanaşı,
keçmiş SSRİ-nin müxtəlif şəhərlərində dekorativ - tətbiqi sənət üzrə ixtisas təhsili alıb
vətənə dönən yeni kadrlara öz yaradıcı təxəyyüllərini müxtəlif əsərlərdə gerçəkləşdirməyə
imkan verdi.
Xalçaçılıq miniatür rəngkarlığı ənənələrini qorumaq və inkişaf etdirmk
baxımından nə qədər çətin olsa da, məhz XX yüzillikdə yaşayıb - yaratmış sənətkarlar bu
sahədə özündə milli koloriti qoruyub saxlaya bildiyini sərgiləyən toxuculuq nümunələri
ərsəyə gətirmişlər. Bunun ən qabarıq nümunələrini hələ də ideoloji asılılıqdan uzaq olan
cənublular yaratmışlar. Əsrin əvvəllərində Təbrizdə toxunan və şəxsi kolleksiyalarda
qorunan süjetli xalçalar bu qəbildəndirlər. “Xosrovla Şirinin ovda görüşü” adlanan həmin
xalçalardan biri Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin məşhur poemasına həsr olunub.
Onun məna - məzmun yükünü üstünə Bəhram Çubinin tərəfindən şər atılaraq taxt tacdan uzaqlaşdırılan Xosrovun Şirinin sorağıyla Muğana gəlib çıxması və burada
kənizləri ilə ova çıxmış Şirinlə rastlaşması təşkil edir. Kifayət qədər mürəkkəb çeşnili
olan xalçanın mərkəzi klassik “Ovçuluq” kompozisiyasını xatırladır.
Klassik
miniatürlərdə olduğu kimi ara sahənin bədii həllində üst - üstə sıralanma prinsipinə
əsaslanan naməlum müəllif, aşağıda ov edənlərin müxtəlif xislətli
heyvanlarla
mübarizəsini, yuxarıda isə Xosrovla Şirinin qarşılaşmasını cəlbedici tutumda əks
etdirməyə nail olmuşdur.
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Xalçanın mərkəzi hissəsində yer almış ov səhnəsinin miniatür rəngkarlığı
ənənələrinə tapınan bədii şərhinə realizm cizgiləri qatan sənətkar, bununla nisbi də olsa
duyulan məkan dərinliyi əldə etməyə nail omuşdur. Təzadlı ağ, qəhvəyi və qara rənglərlə
süjetdəki atları bir - birindən fərqləndirməyi bacaran müəllifin, bununla da
kompozisiyanın dominantı sayılan ara sahəyə duyulası oynaqlıq bəxş etmişdir. Bu süjeti
əhatələyən iri haşiyə daxilində verilmiş insan və heyvan təsvirləri də bilavsitə poema ilə
bağlı olduğundan, yaranan bədii vəhdətin ən yaxşı miniatür rəngkarlığı nümunəsi kimi
yaddaqalan olduğu birmənalıdır.
1912-ci ildə toxunan və hazırda Azəraycan Milli Xalça Muzeyinin kolleksiyasını
bəzəyən “Rüstəm və Söhrab” xalçasını klassik miniatür rəngkarlığı ənənələrinə yaradıcı
sənətkar münasibətinin uğurlu nəticəsi hesab etmək mümkündür. Belə ki, bu cür bədii
həll bir çox hallarda olduğu kimi, yəni, “Qacar üslubu”na meyllərin qaldığı bir vaxtda
ondan uzaqlaşmaq cəhdlərinin mövcudluğunu sərgiləyir. Bütün mənalarda dövrünün
kanon halını almış bədii yanaşmalardan yan keçən müəllifin kompozisiyanı özünəməxsus
tərzdə həll etməsi təqdirə layiqdir. İki məşhurun taxtda oturmuş vəziyyətdə mərkəzi
ağacın ətrafında görüntüyə gətirilməsi ilə kompozisiyanın diqqətçəkənliyinə nail olan
sənətkar, yuxarı və aşağı hissələrə rəmzi məna daşıyıcısı olan heyvan və quş təsvirləri,
eləcə də yazılar əlavə etməklə, ara sahənin zənginliyini və məna - məzmun tutumunun
dolğunluğunu şərtləndirmişdir. Doğrudan da şəkəri yerlikdə təsvir olunmuş Rüstəm və
Söhrabın, eləcə də ağacın başında qərarlaşmış qarğanın, şir, it və qoyun təsvirləri
cəlbedici olduqları qədər də, düşündürücüdürlər. Xalça yaradıcısının əsas məna-məzmun
daşıyıcısı olan altıbucaqlı mərkəzi hissəninə ətrafını və müxtəlif ölçülü haşiyələri o qədər
də cəlbedici olmayan nəbati naxışlarla bəzəməsi də bilavasitə dekorativ - şərti təqdim
olunmuş mərkəzi fiqurların cəlbediciliyinin əldə olunması məqsədilə baş vermişdir.
Xalçanın koloritinin yığamlığında həm də məşhurların şəxsiyyətlərini vurğulamağa
xidmət edən bir ciddilik duyulmaqdadır.
Rüstəm və Söhrab mövzusunda toxunmuş digər bir xalça isə Azərbaycan Milli
İncəsənət Muzeyində saxlanılır. Bu xalça yuxarıda haqqında söz açdığımız nümunədən
bir il əvvəl – 1911-ci ildə Qarabağda hazırlanmışdır. Hər iki xalça arasında kompozisiya
yaxınlığı mövcud olsa da, rəng həlli baxımından duyulası dərəcədə bir - birindən
fərqlənirlər. Belə ki, əgər 1912-ci ilin xalçasında fiqurlar işıqlı fonda görüntüyə gətirilbsə,
1911-ci il tarixli nümunədə təsvirlər qara yerlikdə əyaniləşiblər. Rüstəm və Söhrab ikinci
xalçada əvvəlki pozada təqdim olunsalar da, onları əhatələyən müxtəlif elementlərin bu
dəfə azaldılması görünür. Miniatür rəngkarlığı ənənələrini qoruyib saxlamağa çalışan
müəllif, bu dəfə qara, qırmızı, ağ və sarı rənglərin təzadlı tutumunu kompozisiyanın
cəlbediciliyinin əldə olumasına yönəltməyə nail olmuşdur. Əvvəlki xalçada olduğu kimi,
bu toxuculuq nümunəsində də bədii stilizə, bədii şərh şərtiliyi qabarıqdır. Qənaətimizcə,
hər iki xalçada müşahidə olunan bədii şərtiliyin kökündə Qarabağ qrupu xalçalarının
sıxlığının az olması durur. Belə ki, yalnız duyulası şərtiliyin hesabına fiqurların bu cür
cəlbedici və yaddaqalan bədii tutum almasını şərtləndirmək olardı.
Bu çox ciddi bədii - yaradıcı məsələnin ölkənin sovetləşməsindən sonra davamını
çətinliklə tapması, ilk növbədə müxtəlif mövzulara onların məna-məzmun tutumunu sona
qədər ifadə edə biləcək bədii şərh – “xalça dili” tapmağın mürəkkəbliyi ilə bağlı
olmuşdur. Əgər 1920-ci ildən 1991-ci ilə qədərki sovet dövrünün çoxsaylı xalçalarına
nəzər salsaq, onların arasında barmaqla sayıla biləcək əsər tapa bilərik ki, onlarda
arzulanan bədii şərtilik və stilizəyə rast gəlmək mümkündür. Başqa sözlə desək,
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qalanlarının bədii həlli təsviri sənət məkanında hakim olan realizm üslubunun tələblərinə
müvafiqdirlər. Mərkəzi kompozisiyası realizm, ətrafı və haşiyələri isə dekorativ - şərti
üslubda həll olunmuş bu xalçalar təbii ki, eklektika nümunəsi kimi zamansızlığa
qovuşmaq gücündən çox uzaqdırlar. Amma bu ənənə hələ də davam etməkdədir, odur ki,
başqa sahələrdən fərqli olaraq dekorativ - tətbiqi sənətdə, o cümlədən də xalçaçılıqda
onun mahiyyətinə müvafiq bədii şərhlər duyulası dərəcədə azdır.
Ədalət xatirinə demək lazımdır ki, zamanında Azərbaycan xalça elminin
bünövrəsini qoyan Xalq rəssamı L.Kərimov buna cəhdlər göstərmişdi. O, bütün süjetli
xalçalarında buna nail ola bilməsə də, Firdovsi və Nəsimiyə həsr etdiyi portret xalçalarında miniatür rəngkarlığı estetikasından uğurla istifadə etmişdir. Həmin
xalçalarından biri - Şərqin dahi söz xiridarı Ə.Firdovsiyə həsr olunmuş xalça 1934-cü ildə
ərsəyə gətirilmişdir. Bildiyimiz kimi, o vaxtlar görkəmli şairin 1000 illik yubileyi bütün
dünyada qeyd olunmuşdu. Azərbaycanın təsviri və dekorativ - tətbiqi sənət ustaları
Firdovsi mövzusunda çoxsaylı əsərlər yaratmış və onları Bakıda təşkil olunan yubiley
sərgisində nümayiş etdirmişdilər. Yeri gəlmişkən deyək ki, “Firdovsinin portreti” xalçası
ilə yanaşı həmin sərgidə nümayiş olunan təsviri sənət əsərlərinin əksəriyyətinin bədii
həllində miniatür rəngkarlığından yaradıcılıqla faydalanmanın əlamətləri duyulmaqda idi.
Gənc sənətkarların yaradıcılığında müşahidə olunan bu milli kökə qayıtma prosesi bir çox
ideoloqları narahat etsə də, əslində burada təəccüblənməli bir şey yox idi. Belə ki, şərqli
şairlə bağlı onun yaşayıb - yaratdığı məkanın estetik dəyər göstəricisi olan miniatür
rəngkarlığı arasında mənəvi bağlılığın olması təbii və məntiqli idi. Odur ki, L.Kərimovun
xalçanın mərkəzi hissəsində yer almış portretə verdiyi bədii şərhdə hifz olunan dekorativ
- şərtilik lakonik rəng həlli ilə ifadə olunduğundan, əsərinin dominantına çevrilməklə,
cəlbedici və gözoxşayan qəbul olunmaqdadır. Portretin aşağı hissəsində və iri haşiyələrdə
verilmiş daxili şair beytləri ilə zənginləşdirilmiş kətəbələr də haradasa əlyazma
səhifələrində yer almış səhifələrin tərtibatını xatırladır. Bu əsərdə sumağı, ağ, sarı,
qəhvəyi və göy rənglərin təzadının yaratdığı estetikada da miniatür rəngkarlığı
ənənənələri ilə bağlılıq duyulur. Xalça hazırda Moskvada Bədii Sənaye Elmi - Tədqiqat
İnstitutunda saxlanılır. Müəllifin Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində saxlanan
“İmadəddin Nəsimi” xalçası 1970-ci ildə - böyük şairin YUNESKO xətti ilə 600 illik
yubileyinin keçirilməsi ərəfəsində toxunub. Onun bədii həllində əvvəlki xalça ilə anım
yaradan məqamlar kifayət qədərdir. Bu yaxınlığı söyləməyə ilk növbədə əsərlərin
kompozisiyalarının eyni prinsip üzrə qurulması əsas verir. Belə ki, burada da mərkəzdə
portret, enli haşiyədə isə şeirli kətəbələr yerləşdirilmişdir. Xalçanın əsas məna - məzmun
daşıyıcısı olan portretin bədii həllində L.Kərimovun nümayiş etdirdiyi yüksək
sənətkarlığın sayəsində əldə olunan stilizəli dekorativlik çox yaddaqalandır. Naxışlara
bələnmiş mavi yerlikdə görüntüyə gətirilən şairin ifadəli fiqurunun cəlbediciliyini
geyimin tünd rəng çalarlarından əldə olunmuş bütövlük şərtləndirmişdir. Xalçanın ara
sahəsindəki tünd portret, işıqlı yerlik - fon, haşiyələri təşkil edən sarımtıl kətəbələrin bir biri ilə təzadının yaratdığı harmoniya, əslində miniatür prinsipləri ilə səsləşdiyindən,
bütünlükdə, İmadəddin Nəsimi”ni XX əsr Azərbaycan dekorativ - tətbiqi sənətinin
yaddaqalan nailiyyətlərindən hesab etmək olar. Lətif Kərimovun həmin muzeydə
saxlanılan “Səfiəddin Urməvi” (1975) əsərində də görkəmli sənətkarın “Ə.Firdovsi” və
“İ.Nəsimi” xalçalarında nümayiş etdirdiyi bədii tapıntıların davamını görmək
mümkündür. Burada da rəssam portretin bədii həllində duyulası stilizə və forma - biçim
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dekorativliyi ilə musiqçinin yaradıcı-psixoloji durumunu cəlbedici tutumda gösərə
bilmişdir.
Görkəmli xalçaçı - rəssamın 1932-ci ildə ərsəyə gətirdiyi və hazırda Azərbaycan
Milli İncəsənət Muzeyində saxlanan “Bahar” xalçasında da miniatür rəngkarlığı
prinsiplərinə özünəməxsus münasibət bildirilmişdir. Ara sahənin dekorunu forma və
kolorit baxımından incə cizgi və çalarlarla həll edən rəssam, zahirən “yumşaq” görünən
bu səthin axıcı ritminə səkkiz, bir - birinə paralel çoxtərəfli “pəncərə”lər əlavə etməklə
onları kompozisiyanın dominantına çevirmişdir. Tünd göy rəngli bu pəncərələrdən
“boylanan” təbiət motivlərinin cəlbediciliyi görünəndir. Bahar fəslindən aldığı zəngin
təəssüratı gül açmış ağacların, yaşıllığını sərgiləyən salxım söyüdlərin və onların
rahiyəsinu duyan bülbüllərin timsalında rəmzləşdirən müəllif, bütünlükdə, bədii həll
məsələsində miniatür rəngkarlığından gəlmə forma - biçim və rəng çaları incəliyinə
tapınmaqla, sərin adına müvafiq duyğulandırıcı bədii tutum almasına nail olmuşdur.
Yalnız on bir il sonra milli dekorativ - tətbiqi sənət məkanında L.Kərimovun
müasir xalça üçün tapdığı - miniatür rəngkarlığının estetikasına tapınan yeni bədii ifadə
dilini davam etdirən sənətkarın yetişdiyi məlum oldu. Bu, böyük sənətkarın tələbəsi Eldar
Mikayılzadə idi. Hazırda Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini bəzəyən “Şəbi-hicran”
(1981) xalçası adından da göründüyü kimi dahi şair Məhəmməd Füzulinin sənət
dünyasına həsr olunub. Assimetrik kompozisiyada görkəmli söz xiridarının obrazına və
onun yaradıcılığının şah əsəri sayılan nakam məhəbbət dastanı “Leyli və Məcnun”un
qəhrəmanlarının talelərinə tutulan fəlsəfi - obrazlı “bədii güzgü” bütün mənalarda yeni
idi. Belə ki, xalçanın mərkəzi dekorunu təşkil edən əksər elementləri – ağacların,
qayaların, buludların ikimənalı - rəmzi görkəmi əsəri sirli - soraqlı etməklə yanaşı, həm
də bədii həllinin bənzərsizliynə görə heyrət mücəssəməsinə çevrilməsini şərtləndirmişdi.
Portretin yuxarısındakı buludların həm də şairin dilindən süzülən məşhur beytlərdən
birinə çevrilməsi, ağacın gül açmış çiçəklərinin Füzulinin bəyaz çalmasını və saqqalını,
qayaların çöhrəsindəki qəm yüklü əzalarının cizgilərini, ağac gövdələrinin söz xiridarının
geyimini əvəz etməsi miniatür ənənələrinə tapınan çox maraqlı və düşünülmüş, sözün əsl
mənasında bənzərsiz bədii həll tapıntısı idi. Mərkəzi kompozisiyaya daxil edilmiş digər
obrazlar (fəlsəfə, musiqi və poeziyanın rəmzi) və elementlərin hamısının da müəyyən
fəlsəfi məzmun daşıdığını nəzərə alanda, əsərin çox tutumlu bir nümunəyə çevrildiyini
yəqinləşdirmək olur. Qeyd etmək lazımdır ki, əsər elə bu cür yüksək bədii məziyyətlərinə
görə 1983-cü ildə Şərq xalçaları üzrə Bakıda keçirilən beynəlxalq simpoziuma toplaşan
xarici ölkələrin sənət xiridarlarının da böyük marağına səbəb oldu. O vaxtlar çox gənc
olan E.Mikayılzadə 2006-cı ildə bu mövzuya qayıtmaqla, onu daha da zənginləşdiməyə
nail olmuşdu. Bu barədə tədqiqatın növbəti yarımfəslində söz açılacaq. Əmir Hacıyevin
“Yeddi gözəl” poemasının motivləri əsasında işlədiyi “Bəhram Gur və Fitnə ovda”
xalçasının bədii həllində də dekorativlik güclüdür. Bunun bilavasitə klassik irsdən
yardıcılıqla faydalanmanın uğurlu nəticəsi olduğunu nəzərə alsaq, miniatür rəngkarlığının
bu dəfə də dekorativ - tətbiqi sənət nümunəsində öz ifadə potensialını uğurla təzahür
etdiyini deməliyik. “İsgəndərnamə” poemasına həsr olunmuş “İsgəndər və Nüşabə”
xalçasını isə Lətif Kərimov Məmmədəli Şirinov ilə birlikdə ərsəyə gətirmişdir. Poema
qəhrəmanlarını ara sahədə bir araya gətirən müəlliflər, daha çox onların at üzərindəki
fiqurlarının ifadəli siluetlər vasitəsilə təsirliliyinə nail olmuşlar. Bu da miniatür
rəngkarığı estetikasına müvafiq olan bədii yanaşmadır.
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Miniatür rəngkarlığının dekorativ - tətbiqi sənət nümələrinin dekoruna təsirindən
söz açarkən heç şübhəsiz, rəng həllinə və bədii stilizələrinə görə onunla müqayisə
olunmağa layiq olan tikmələr yada düşür. Onların arasında təkəlduz texnikasında icra
olunmuş tikmələr xüsusi yer tutur. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyndə qorunan belə
tikmələrdən biri kifayət qədər mürəkkəb dekora malikdir. Belə ki, ara sahəni məscidin
dekorativ biçimli görüntüsü, onun ətrafının dekorunu isə xəttatlıq yazıları, nəbati naxışlar
və bülbül təsviri təşkil edir. Hər üç ayrıntının ifadə estetikasında miniatür rəngkarlığı
bədii prinsiplərindən uğurla istifadə olunduğundan, bütünlükdə, dekorun ümumi
tutumunda qeyri - adi zəriflik duyulmaqdadır. Qara mahudun üzərində qırmızı, şəkəri,
sarı və qızılı rənglərin təzadından əldə olunan harmoniyanın miniatürlərlə səsləşən
əyaniləşən ümumi estetikasının heyranediciliyi birmənalıdır. Rəng təzadarından uğurlu
istifadənin ayrı - ayrı ayrıntıların dominantlığını şərtləndirməsi də, naməlum bakılı
müəllifin yüksək sənətkarlığından xəbər verir.
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasında saxlanan digər bir tikmə,
motivinə görə yuxarıda haqqında söz açdığımız məscidli tikmə ilə anım yaradan olsa da,
bədii həllinə görə ondan fərqlənir. Belə ki, əgər yuxarıda haqqında söz açdığımız tikmədə
məscid ümumi dekorun bir hissəsidirsə,1912-ci ildə Təbrizdə ərsəyə gətirilmiş bu
toxuculuq nümunəsində isə yalnız məscid əsas məna - məzmun daşıyıcsıdır. Duyulası
dərəcədə stilizə olunmuş həndəsi - nəbati formaların xəttatlıq yazıları ilə qovşağını
tikmənin əsas dekor daşıyıcısına çevirən təbrizli usta, əldə etdiyi dekorativ - şərti bədii
həllin miniatür rəngkarlığı estetikası ilə səsləşməsinə nail olmaqla, ümumi görüntünün
zərifliyinə nail olmuşdur. Məscidin görüntüsünü bədii həll baxımından iki hissəyə bölən
müəllif, aşağıda xəttatlıq yazısının ecazkarlığını tikilinin əsas fasadının incə
elementlərinin əyaniləşdirilməsinə yönəltmiş, rənglərin dekorativliyi ilə yuxarı hissəni
təşkil edən günbəz və minarələrin qabarıqlığını və möhtəşəmliyini əldə etmişdir. İlk
baxışda bu incəliklə dekorativliyin vəhdəti təzad yaradan kimi görünsə də, bütünlükdə,
onların klassik miniatürlərdə olduğu kimi harmoniya təşkil etmələri danılmazdır.
XX əsrin tikmə ustaları dekor tərtibində təsvirlərin məna - məzmun
daşıyıcılığından istifadə ilə yanaşı, bu kompozisiyaların bədii həllinin milli ruha
yönəldilməsi üçün onların rəng estetikasında miniatür rəngkarlığından da tez - tez
istifadə etmişlər. Bu mənada tikmə çeşnisini təşkil edən ayrı-ayrı elementlərin həndəsi nəbati naxışlarla qovşağında miniatürsayağı rəng - kolorit münasibətinin uğurlu
nəticələrini qeyd etmək olar. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində saxlanan iki
təkəlduz tikməsinin adını çəkmək olar. Onların birində - məşhur şəkili usta Rza
Tağızadənin qızılgüllərlə pambıq kolunun, digərində isə quşlarla güllərin müxtəlif rəngli
və formalı naxışlarla vəhdətindən bacarıqla istifadəsini görmək mümkündür.
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BƏHRUZ KƏNGƏRLİ ƏNƏNƏLƏRİNİN DAVAMÇISI
Xülasə: Şamil Qazıyev vətəninə yurduna bağlı olan sənətkarlar sırasında öndə
yer alır. O, həmçinin xalqını,gələcək nəsilləri düşünən bir insan olmuşdur. Bu onun ən ali
keyfiyyətlərindən biri idi.Təhlil zamanı bir sıra əsərlərə toxunulur.Rəssam yaradıcılığında
məişət janrına üstünlük verib. Onun əsərlərinə baxdıq da daim köhnə xatirələrə qayıdır
insan.
Açar sözlər: qədim Naxçıvan, Şamil Qazıyev, rəssam, teatr, rəsm əsəri.
XX əsr Azərbaycan təsviri sənətinin birinci yarısının özünəməxsus bədii ənənələrlə
inkişafı, yalnız taleyini bu sahə ilə bağlayan sənət fədailərinin səmərəli fəaliyyəti
sayəsində baş tutmuşdur.Qərbi Azərbaycanın İrəvan şəhərində dünyaya göz açan
rəssamın həyat və yaradıcılığının əsas hissəsi Naxçıvanla bağlı olmuşdur. Uşaq yaşlarında
ailəsi ilə qədim Nuh yurduna pənah gətirən Şamil Qazıyevin üzərinə sonradan burada
Azərbaycan rəssamlığının "Səməndər quşu” sayılan Bəhruz bəy Kəngərlidən başlayan
ənənəni davam etdirmək məsuliyyəti düşmüşdü. Hər bir insanın həyat yolunun
formalaşmasında onu əhatə edən insanların təsiri böyükdür. Belə demək mümkündürsə,
insanın yaşadığı mühit onun gələcək həyat yolunun müəyyənləşməsində mühüm rol
oynayır. Şamil Qazıyevin də ziyalı ailəsində böyüməsi, ziyalı mühiti ilə əhatə olunması
onun həyatını istiqamətləndirmiş, ixtisas seçiminə təsir etmişdir. Qənaətimizcə, bu
tədbirlər onun yaradıcılıq ənənələrinin yaşadılması, təbliği, gələcək nəsillərə çatdırılması
yolunda yaddaqalan töhfələr olmuşdur.Azərbaycanın görkəmli rəssamı, Naxçıvan
rəssamlıq məktəbinin yetirməsi Bu fikirlə Fizzə müəlliməmlə həmfikirəm Şamil Qazıyev
böyük sənətkar Ə.Əzimzadənin Azərbaycanın xalq məişəti ənənələrini yaşatmaq
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ideyalarına sadiq qalaraq öz yaradıcılığını da bu istiqamətlərdə formalaşdırmışdır desək,
yanılmarıq(1, s.74,75).Şamil Həsən oğlu Qazıyev Bəhruz bəy Kəngərli irsinin
davamçısıdır.Şamil Qazıyev həmçinin Əzim Əzimzadə irsinin də davamçısı idi. Rəssam
yaradıcılığında Ə. Əzimzadənin Azərbaycan xalq məişətini tərənnüm edən ənənələrin
izlərini görürük.O, Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında çalışdığı 14 il ərzində “Şeyx
Sənan”, “Leyli və Məcnun”, “Qaçaq Nəbi”, “Həyat”, “Otello”, “Hamlet” və.s. onlarla
tamaşanın rəssamı olur. (4, s.646).Şamil Qazıyevin müraciət etdiyi mövzular arasında
özünün məşhur sələfinin bir vaxtlar çəkdiyi "Qaçqınlar”, "Şəlalə”, "Kəndə gedən yol”,
"İmamzadə”, "Qızlar bulağı”, "İlanlı dağ” və.s digər motivlərə müraciətlərə rast gəlirik.
Onun "Köhnə İmamzadə”, "Qaçqınlar”, "Qızlar bulağı”, "Şəlalə” və.s əsərləri bu
qəbildəndir(2, s. 21,44,). Bəhruz bəy Kəngərlinin istər teatr, istərsə də rəngkarlıq
sahəsində yolunu davam etdirən Şamil Qazıyev ustadın irsinə-bədii ənənələrinə sadiq
şəkildə fəaliyyət göstərmişdir. Əsərlərini realist-gerçəkçi üslubda işləməsi də bunun
göstəricisidir. Rəssamın ömür yolu üç şəhərlə bağlı olmuşdur. 1908-ci ildə tarixi dədəbaba torpağımız olan qədim İrəvan şəhərində dünyaya göz açan, qayğısız uşaqlıq illərini
burada keçirən Şamil, on üç yaşında ikən ailəsi ilə Naxçıvana köçmüşdür. Naxçıvan
Dövlət Dram Teatrında çalışdığı 14 il ərzində onlarla tamaşanın quruluşçu rəssamı
olmuşdur. Həmin illərdə həm də bu gün muzeylərdə qorunan "Köhnə Naxçıvan
silsiləsi”ni yaratmışdır. O, 1929-cu ildən fəaliyyətini Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunda
davam etdirmişdir. 1939-cu ildə isə Naxçıvanda şəxsi təşəbbüsü ilə rəssamlıq məktəbinin
açılmasına nail olmuşdur. Lakin bu məktəb müharibənin səbəbindən cəmi iki illik
fəaliyyətdən sonra bağlanır. Elə həmin illərdə, daha dəqiq desək, 1944-cü ildə Şamil
Qazıyev hərtərəfli yaradıcılıq fəaliyyətinə görə muxtar respublikada ilk dəfə olaraq
yenicə təsis olunmuş "Naxçıvan MSSR Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq
görülür.Ömrünün coşqulu gənclik illərini sənətə həsr etmiş fədakar rəssam,
yaradıcılığının zirvəsində olmasına baxmayaraq, 1948-ci ildə sənət mərkəzi sayılan
Bakıya köçür. Ömrünün sonunadək "Azərbaycan gəncləri” qəzetində işləyir. Ömür
yolunda dərin iz buraxmış Naxçıvan mühiti, doğma teatrla və digər sənət qayğıları ilə
dolu gənclik illəri rəssamla yanaşı, onun yaradıcılıq səylərinə şahidlik edənlər üçün də
çox yaddaqalan olmuşdur.1976 – cı il rəssam Bakıda yaşamasına baxmayaraq, Naxçıvan
təbiəti onun qəlbində, ruhunda heyranlıq yaratdığı üçün növbəti tablolardan birini köhnə
Naxçıvana, gəzdiyi dolandığı tarixi məkana həsr etmək qərarına gəlir.Yağlı boya ilə təsvir
(3, s. 43).Məhz bu səbəbdən də Şamil Qazıyev Bakıda fəaliyyət göstərməsinə
baxmayaraq, ömrünün sonuna iki il qalmış - 1978-ci ildə Naxçıvanda rəssamın fərdi
sərgisi təşkil edilmişdir. Bu gün köhnə Naxçıvan foto-şəkillər, kino-kadrlar vasitəsilə göz
önündə canlanırsa, Şamil Qazıyevin tablolarında onların cəlbedici və yaddaqalan bədii
təcəssümünü seyr edirik. Bu cəhətdən onun əsrarəngizliyi danılmaz olan hər bir tablosu
olduqca diqqətəlayiqdir. Rəssamın hər bir əsəri Naxçıvan tarixinin bir səhifəsidir desək,
yanılmarıq. Tabloları seyr etdikcə XX əsr Naxçıvan şəhərinin, küçələrinin, evlərinin
görünüşü, insanların geyimləri, məişəti, adət-ənənələri kino-kadr kimi gözümüzün
önündə canlanır. Əsərlərindən birində Naxçıvan hamamlarının daxili quruluşunu, köhnə
Naxçıvan sakinlərinin geyimini, hamam adət-ənənəsini təbiiliyi ilə canlandıran rəssam,
uzaq-yaxın keçmişi bədii tutumda tarixə qovuşdurmuşdur. Bənzərsiz Naxçıvan təbiəti,
doğma diyarın "tanınma nişanı”na çevrilən təbiət motivləri Şamil Qazıyev yaradıcılığının
ana xəttini təşkil edir. Əcəmi yurdunun, onun ecazkar təbiətinin vurğunu olan rəssam,
müşahidə etdiyi doğma təbiət motivlərini sonsuz məhəbbətlə sevmiş, onları əlvan
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boyalarla vəsf etməkdən doymamışdır. Adət-ənənəyə bağlılıq, Vətəni sevmək, ailəsinə
bağlılıq əslində ona atası Həsəndən qalmış bir miras idi. Ziyalı ailədə doğulan rəssamın
dünyagörüşünün formalaşmasında atasının əvəzsiz rolu olub, desək, həqiqəti söyləmiş
olarıq. Danılmaz həqiqətdir ki, əksər dünya rəssamları, o cümlədən də bir çox
Azərbaycan rəssamları ən mühüm - şedevr əsərlərini ömürlərinin sonlarında yaratmışlar.
Bunun da səbəbi yəqin ki, yetkin və püxtələşmiş yaş dövrünün özünəməxsus yaradıcı abhavası ilə bağlıdır. Məhz bu incə məqam Şamil Qazıyev yaradıcılığında da
duyulmaqdadır.Qeyd etdiyimiz kimi ömrünün 32 ilini (5 il tələbəlik dövrünü və iki il
qəzetdə işlədiyi illəri də əlavə etsək 39 il olur) Bakıda yaşayan görkəmli sənətkarın
duyulası kamillik çağlarında Naxçıvanı tərənnüm etmək istəyi də, heç şübhəsiz, dərin
düşüncənin, rəssam ürəyinin səsi ola bilərdi. Sanki rəssam doyunca gəzsə də, doya
bilmədiyi torpaqları, həmin o gənclik xatirələrini müdrik fırçasının köməyi ilə bir daha
canlandırmaq istəmiş, hər tablosunda vəsf etmişdir. Bu hərarət, məhəbbət, gənclik eşqi,
yaddaşın təravətli izləri tablolardakı rənglərdə də özünü büruzə vermişdir. Onun 1977-ci
ildə - bu təmiz, ilahi hisslərin "simfoniya”sında növbəti tablolarından birini – “Köhnə
qala” əsərini yaratması da bunun göstəricisidir.Tablonun mərkəz hissəsində boyaların
solğun və isti çalarları ilə vəsf etdiyi Köhnə qalanın istinad divarları rəssamın tərənnüm
etdiyi vaxtlardan sonra təbii aşınmaya məruz qalsa da, son illərdə dövlətin qayğısı ilə
bərpa olunmuş və xalqın istifadəsinə verilmişdir. Əvvəllər yalnız Şamil Qazıyevin
tablosunda gördüyümüz, tarixi mənbələrdə oxuduğumuz bu məkan bərpadan sonra bizə
şərait yaratmışdır ki, tarixin bir parçası ilə qovuşa və qürur hissi keçirə bilək. Tarixi
abidələrimizin bərpasında, onların əvvəlki görkəminin qaytarılmasında vasitəçi olan
rəssamlarımızdan biri də məhz Şamil Qazıyev olmuşdur.
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1.Fizzə Quliyeva.Şamil Qazıyevin Həyatı və Yaradıcılığı.Naxçıvan-2018.
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3.Naxçıvan.Naxçıvan: Əcəmi, 2010,63 s.
4.Naxçıvan Teatrının Səlnaməsi (1883-2008).Naxçıvan, Əcəmi,2010,734s.
Фатма Шахбазова, Рзаева Ругия
Бахруз Кенгерли-Преемник Традиций
Резюме
Шамиль Газиев занимает почетное место среди ремесленников, которые
привязаны к Родине. Он также был человеком, который думал о своем народе,
будущих поколениях. Это являлось одним из его самых высоких качеств. При
анализе затрагиваются ряд его работ. В творчестве художника преобладает
бытовой жанр. Глядя на его произведения, человек всегда возвращается к старым
воспоминаниям.
Ключевые слова: древний Нахчыван, Шамиль Газиев, художник, театр,
произведение живописи.
Fatma Shahbazova. Rukiya Rzayeva
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Bahruz Kengerli - Successor of Traditions
Summary
Shamil Gaziev occupies an honorable place among artisans who are attached to
their homeland. He was also a man who thought about his people, future generations.
This was one of his highest qualities. The analysis touches on a number of his works. In
the artist's work, the household genre prevails. Looking at his works, a person always
returns to old memories.
Keywords: Ancient Nakhchivan, Shamil Gaziyev, artist, theater, painting.
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TƏHSİLİN MODERNLƏŞDİRİLMƏSİNİN SOSİOMƏDƏNİ PROBLEMLƏRİ
Xülasə: Məqalədə Azərbaycanın Avropa təhsil məkanına inteqrasiyası
kontekstində təhsilinin modernləşdirirlməsi əsas istiqamətləindən,davamlı təhsil
sisteminin əsas amillərindən, təhsilin müasir sosiomədəni prosesə daxil edilməsi və
təhsilə əsaslanan sosiomədəni yanaşmanın əsas cəhətlərindən bəhs edilir.
Eyni zamanda, təhsil prosesinin forması və məzmunu ilə bağlı ümumi nəzəri ideyalar,informasiya cəmiyyətində insanların tələbatına görə təhsil proseslərinin genişləndirilməsi və sürətlənməsi, təhsilin modernləşdirilməsininsosial-mədəni, metodoloji əsasları və
texnokratik tipli mədəniyyətin əsas xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. Təhsilin inkişafına
dair sosial-mədəni texnologiyaların əsas prinsipləri açıqlanır.
Açar sözlər: təhsil, inkişaf, sosial, mədəni, sosioloji yanaşma, modernləşmə.
Müasir dövrdə təhsilin inkişafı olduqca mürəkkəb, ziddiyyətli proseslər ilə xarakterizə
olunur, bu da eyni zamanda təbiətdəki obyektiv və subyektiv bir çox müxtəlif istiqamətlərə yönəldilmiş amillərin təsirindən yaranır.
Bu bir tərəfdən, təhsilin inkişafına xas olan bütün meyllər ziddiyyətlərin ümumi anlayışı ilə birləşdirilmiş və digər tərəfdən bu ziddiyyətlər obyektivdir, çünki onlar sivilizasiyanın mütərəqqi inkişafında keyfiyyət və kəmiyyət dəyişiklikləri ilə nəticələnir.
Eyni zamanda, XX əsrin 90-cı illərin əvvəllərində başlayaraq Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatının bütün sahələrində olduğu kimi təhsil islahatları da sosial və
iqtisadi islahatlar mərhələsinə daxil olmuşdur.
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Sosiomədəni qurum kimi təhsil cəmiyyətin və fərdin iqtisadi, sosial, mədəni fəaliyyətinə və inkişafına kömək edir, insan inkişafının əsas proseslərini tənzimləyir və idarə edir.
Təhsilin müasir sosiomədəni prosesə daxil edilməsi bizə bir təhsil siyasəti kimi strategiyası yaratmaq, perspektivli təhsil proqramları hazırlamaq, ölkənin, dünya ictimaiyyətinin tarixi inkişafının müəyyən bir mərhələsində təhsil üçün sosial sifarişin müəyyənləşdirilməsinə şərait yaradır.
Təhsilə sosiomədəni yanaşmanın doğruluğunu sübut edən həm də postklassisizm dövrü ədəbiyyatlarında iddia edildiyi kimi, sosial və mədəni dəyişikliklər arasında fərqlərin
mövcudluğudur. Belə ki, sosial olan “insanların bir-birinə təsir göstərdikləri münasibətləri” ifadə edir. O, insanlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin üsul və formalarını – sosial münasibətlərin strukturunu və onların inkişaf proseslərini xarakterizə edir.
Mədəni olan isə “bu qanunauyğunluqların qeydə alına bilən dəyərləri, qiymətləndirilmələri və standartları növündə hər hansı nəticələrini” ifadə edir (6, s.302). Başqa sözlə,
mədəni olan bu qarşılıqlı münasibətlərin nəticələri –insanlar tərəfindən formalaşdırılan və
dəstəklənən, habelə onların qarşılıqlı münasibətlərində vasitəçilik edən dəyərləri, maraqları əhatə edir. Belə olduqda, sosial və mədəni dəyişiklikləri forma (insanların qarşılıqlı
təsirləri) və məzmunun (maraqlar, məqsədlər, dəyərlər) nisbəti kimi təsəvvür etmək olar.
Bu, o deməkdir ki, təhsilin inkişaf yollarını, təhsil islahatlarını müəyyənləşdirərkən, təkcə
cəmiyyətdə baş verən sosial dəyişikliklərdən deyil, həm də bu cəmiyyətin mədəniyyətinin
məzmunundan və onda baş verən dəyişikliklərdən çıxış etməlidir.
Buna görə də təhsil problemlərinin öyrənilməsinin vacibliyi hər hansı bir sosial təhsil
sisteminin zəruri komponentidir. Bəşəriyyətin görkəmli düşüncələrinin bu dərəcədə təhsil
məsələsində iştirak etdiyinə əmin olmaq üçün sosial fəlsəfə və pedaqogika tarixinə dair
hər hansı bir araşdırma ilə tanış olmaq kifayətdir.
Hal-hazırda Avropa təhsil məkanına inteqrasiya kontekstində Azərbaycan Respublikasının təhsil siyasəti təhsilin modernləşdirilməsinin əsaslarından biri kimi akademik çevikliyə, həm Avropa ölkələri və ABŞ-la, həm də postsovet məkanı ölkələri ilə əməkdaşlığa
yönəlmişdir ( 4,s.230 ).
Təhsil sahəsində modernləşmə problemləri müxtəlif aspektlərdə: strateji və inkişaf
modelləri baxımından, fəlsəfi, pedaqoji və etnopedaqoji aspektdə, sosiologiya, mədəniyyət, psixologiya və s. baxımından müzakirə olunur.
Təhsil sistemində müasir sosial tələblərin həyata keçirilməsi üçün bir tərəfdən təhsil
sisteminin özünü modernləşdirməsi, digər tərəfdən isə dövlət, cəmiyyət və fərdətin təhsilə
olan münasibətinin dəyişməsi onun sosial rolunun artırılması üçün vacibdir.
Modernləşmə mövcud təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi və yenilənməsidır.
Təhsilin müasirləşdirilməsi siyasi və milli bir vəzifədir, cəmiyyətin və dövlətin təhsil
sahəsində maraqları həmişə təhsil sisteminin modernləşdirilməsi və inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı olmuşdur. Təhsilin modernləşdirilməsinin məqsədi
təhsil sisteminin davamlı inkişafı üçün mexanizm yaratmaqdır. Bu məqsədə nail olmaq
üçün aşağıdakı qarşılıqlı əlaqəli vəzifələr prioritet məsələ kimi həll edilməlidir: dövlət
tərəfindən tam təminatlı təhsil almaq üçün bərabər imkanların təmin ediməsi; məktəbəqədər, ümumi və peşə təhsilinin yeni müasir keyfiyyətinə nail olmaq; büdcədənkənar resursların cəlb edilməsi və istifadəsi üçün hüquqi və təşkilati-iqtisadi mexanizmlərin təhsil
sistemində formalaşması; pedaqoqların sosial vəziyyətini və peşəkarlığını yaxşılaşdırmaq,
onların dövlət və ictimai dəstəyini gücləndirmək.
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Təhsilin modernləşdirilməsi dövlətin fəal dəstəyi ilə həyata keçirilən genişmiqyaslı bir
proqramdır. Burada əsasən, ölkənin müasir həyatının hazırkı və gələcək tələblərinə uyğun
olaraq müəyyənləşdirilmiş yeni təhsilinin keyfiyyətinə nail olunur. Dövlət bu prosesə
cəmiyyətin geniş iştirakı üçün lazımi şərait yaratmaqla təhsil sektorunun modernləşdirilməsi prosesinin başlamasını təmin edir. Təlimin modernləşdirilməsinin müxtəlif
aspektləri müasir proses kontekstində baş verir, eyni zamanda onlar üçün zəruri olan
insan resursu təmin edən bir mənbədir. Təhsil sisteminin modernləşdirilməsi onun minimum sabit büdcə normalarına çatdırılması, sosial əhəmiyyətli problemlərin həlli ilə sabitləşmə prosesi ilə sıx bağlıdır.
Buna görə də biz cəmiyyətin bütün situasiya tələblərindən və qabaqcadan önəmli olan
hüquqi imkan verən, gələcəkdə mümkün olan bütün mövcud və digər cəmiyyətlər üçün
axtarış atmosferini yaratmaq, təşəbbüskar - yaradıcı şəxsiyyəti formalaşdırmağa və
inkişaf etdirməyə kömək edən bir təhsil sisteminə ehtiyac duyuruq.
Əgər müasir təhsil sistemi yalnız xarici sosial rollar, hazır məlumat və normalarla
məşğul olsa, yalnız birtərəfli intellektual inkişafı, rasionallıq və texniki sahədə inkişaf
etdirmək olar.
Azərbaycan bu gün iki əsas çağırış qarşısındadır. Birincisi, biz xammal yönümlü iqtisadiyyatdan biliklərə əsaslanan xidmət iqtisadiyyatına keçid etməli, ölkəmizin qlobal rəqabətdə mövqeyini möhkəmləndirməli, ikincisi, gələcək nəsillər üçün planetimizin qorunması istiqamətində addımlar atmalıyıq. Hər iki çağırışa cavab vermək üçün Azərbaycanın
indi təhsilin modernləşdirilməsinə ehtiyacı daha çoxdur. Elmi-texniki tərəqqinin cəmiyyət
və şəxsiyyətin ən kəskin problemlərini həll etmək iqtidarında olmaması üzündən təhsilin
təkcə rəqabət nöqteyi-nəzərdən deyil, həm də dünyanın davamlı inkişafı baxımından
modernləşdirilməsi, təhsil modellərinin açıqlığı, zamanın çağırışlarına cavab verməyə
qadir olması sosial əhəmiyyətli amil kimi dəyərləndirilir (4,s.226).
Son illərdə intensivləşən təhsil problemi ilə bağlı elmi müzakirələr daha tanıdılmış
modellərlə əhatə olunmayan cəmiyyət arasındakı münasibətlərin problemli xarakterini
göstərir. Cəmiyyətdəki problemlər, sosial və iqtisadi strukturların dəyişməsi təhsilin
vəziyyətinə təsir göstərmir, təhsil strukturlarının inkişafına səbəb olur və bəzən bu prosesi
inkar edir. Cəmiyyətin yeni sosial səviyyəyə - informasiya cəmiyyətinə keçməsi, təhsil
sisteminin köklü transformasiyası, fundamental yeni təriflərdə təhsilin yeni formaları əks
olunur. Bu, təhsilin və sosial inkişafın bir-birindən asılı olmasıdır.
Təlim və təhsil həm cəmiyyətin müasirləşdirilməsi prosesləri üçün bir nəticə, həm də
ayrılmaz ön şərtdir. Bir tərəfdən, cəmiyyətin modernləşmə prosesləri insanlara təhsil və
təlimin təsirlərini göstərir: onlar yeni problemlərin dəyişməsindən və həllindən öyrənirlər,
təcrübə yığırlar və yeni bilik potensialını genişləndirirlər. Digər tərəfdən, təhsil sosial,
iqtisadi, struktur dəyişikliyi üçün vacib bir şərtdir. Təhsil sistemindəki çatışmazlıqlar tez
bir zamanda iqtisadi və sosial inkişafda əyləc ola bilər (5, s.20).
Yeni biliklər müasir problemlərin həlli şəklində yaradıcı istifadə edilməsi, cəmiyyətin rifahının yaxşılaşdırılmasına kömək edər. Amma biliyin inkişafı və istifadəsi öz-özünə
baş vermir. Onları insan tərəfindən bacarıqları, xüsusi biliklər, yaradıcılıq, təşəbbüs,
həvəs və s. belə şəxsi keyfiyyətləri təhsil vasitəsilə əldə etmək olar.
Ona görə də informasiya cəmiyyəti təhsil proseslərinin genişləndirilməsində və sürətlənməsində, insanların təhsilində kütləvi sərmayələrdə maraqlıdır.
Məktəbdə qazanılmış əsas biliklər, peşə hazırlığı universitetdə daim genişlənir,
tələbələr arasında daha geniş ünsiyyət əldə edilir. Texniki və iqtisadi inkişafın sürəti,
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məktəbdən, universitetdən, peşə təhsilindən sonra əldə olunan biliklərin ibtidai təhsili ilə
bağlı daha vacib olmasına gətirib çıxarır.
Təhsil sistemi və iqtisadiyyat dinamik qarşılıqlı, informasiya cəmiyyətində təhsilin
həlledici rolu həm dəyəri, həm də cəmiyyətlərdə bilik və öyrənmə üsulları, məqsədlər,
məzmun və tədris metodları baxımından uzaq nəticələrə malikdir. Sonuncu, peşə hazırlığı, fərdi tədris dövrü, həmçinin iştirakçıların öyrənmə və təhsil prosesində rolu üçün
bilik dəyişiklikləri deməkdir.
İnformasiya cəmiyyətində öyrədiləcək biliyin dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə artmaqdadır. Belə ki, sənaye cəmiyyətində üstünlük təşkil edən “gələcəyə doğru öyrənmə” devizi
“ömür boyu öyrənmə” devizi ilə əvəz ediləcək. Bu baxımdan təhsil tamamilə yeni bir
şəkildə, “ömürlük təhsil” devizi “ömür boyu təhsil” devizinə keçməkdə artıq sosial təcrübədə hiss olunan bir prosesdir. Bu peşənin coğrafi inkişafına olan tələbatı və keyfiyyətlərin əldə edilməsini nəzərdə tutur. Təhsil artıq iş həyatının ilkin mərhələsinə yönəldilmir,
lakin bu məlumatı əldə edən fərdlərin aktiv həyatında qabaqcıl təhsil mərhələsindən
keçirilməlidir (4,s.9).
Müasir dünyada iqtisadiyyatın və cəmiyyətin yeni keyfiyyətinin formalaşmasında ən
vacib amil kimi təhsil vacibdir. Təhsilin keyfiyyəti insan kapitalının təsiri ilə artır.
Azərbaycan təhsil sistemi qabaqcıl ölkələrin təhsil sistemləri ilə rəqabət edə biləcəyinə
şübhə yoxdur. Müasir təhsil sosial siyasətdə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə,
müasir təhsilin modernləşdiriməsi sosial siyasətdə böyük əhəmiyyətə malikdir və onun
demokratik və hüquqi dövlətin məqsədləri ilə müəyyən edilir. Tədrisin dərin və hərtərəfli
modernləşdirilməsi lazımi resursların ayrılması və onların effektiv istifadəsi üçün mexanizmlərin yaradılması və ictimaiyyət tərəfindən geniş dəstəklənən ümummilli təhsil
siyasəti ilə həyata keçirilir. Eyni zamanda, dövlət və ictimaiyyət tərəfindən davamlı
təhsilin modernləşməsi üçün geniş dəstək verilir.
Davamlı təhsil sistemində əsas amil şagirdlərin müstəqil işi olaraq “yaddaş” məktəbindən “təfəkkür” məktəbinə keçid olacaq, buna görə də, onların öyrənmə resursları müasir
təhsil texnologiyaları vasitəsi ilə təlim tələbələrin çox sayda müstəqil işi və real layihələrdə iştirakı ilə xarakterizə ediləcəkdir. Yalnız bu şəkildə bir insanın sürətlə dəyişən iş
dünyasında məşğulluq imkanı əldə edə bilər.
Beləliklə, təhsil problemi yalnız müəllim və tələbə problemi deyil, həm də sosial-mədəni bir problemdir. Bu problemin həlli ölkəmizin sosial-iqtisadi, mənəvi və mədəni inkişafının müvafiq dəyərləri ilə dəstəklənən tələbə ilə şagird arasında harmonik əməkdaşlığın axtarışı ilə müəyyən edilir.
Buna görə, humanitar təhsilin konsepsiyası müasir təhsil problemlərini sosial-humanitar biliklərlə müzakirə etmək üçün çox vacibdir.
Təhsil fəaliyyətinin subyekti müstəqilliyinin dərəcəsini artırmaqla (və ya azaldılmaqla) ictimai həyatın bütün müxtəlifliyində bərpasının əsas şərtlərindən biri olan təhsil sisteminin humanistləşmə prosesində müsbət (və ya mənfi) tendensiyaların üstünlüyü barədə
hökm verə bilər. Eyni zamanda, təhsil prosesinin forması və məzmunu ilə bağlı ümumi
nəzəri fikirlər son dərəcə mobildır və müəyyən bir cəmiyyətin xüsusi tarixi təhsil proqramları daimi transformasiya vəziyyətində qalır.
Azərbaycan təhsilinin modernləşdirilməsi təcrübəsi belə bir nəticə çıxarmağa əsas verir ki, təhsil sisteminin müstəsna olaraq iqtisadiləşdirilməsinin qurbanı olmamaq üçün hadisələri kənardan müşahidə etmək yox, fəal addımlar atmaq, təhsilin modernləşdirilməsi
problemlərini, prinsip və yollarını müəyyən etmək lazımdır (4,s.237). Bu isə Avropa
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təhsil məkanına inteqrasiya kontekstindən, Boloniya prosesi konsepsiyasının reallaşdırılmasının milli-mədəni xüsusiyyətlərinin təhlilindən kənarda mümkün deyil. Buna görə,
müasir dövr üçün, təhsilin modernləşdirilməsi problemi, bizim fikrimizcə, qloballaşma
kontekstində təhsil sisteminin təşkilatı və quruluşu, dünya təhsilinin inkişafının ümumi
vektoru nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir.
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Социокультурные проблемы модернизации образования
Pезюме
В статье рассматриваются вопросы модернизации образования в контексте
интеграции Азербайджана в европейское образовательное пространство, основные
факторы системы непрерывного образования, а также ключевые аспекты
социально- культурный подхода на основе образования.
В то же время рассматриваются общетеоретические идеи, связанные с формой и
содержанием образовательного процесса, расширением и ускорением образовательных процессов для нужд людей в информационном обществе, социокультурными, методологическими основами модернизации образования и основными чертами технократического типа культуры. Раскрыты основные принципы социокультурных технологий развития образования.
Ключевые слова: образование, развитие, социокультурный, социологический
подход, модернизация.
Muslum Nazarov
Sociocultural problems of modernization of education
Summary
The article considers the issues of education modernization in the context of
Azerbaijan’s integration into the European educational space, the main factors of the
lifelong education system, as well as key aspects of the socio-cultural approach based on
education.
At the same time, general theoretical ideas related to the form and content of the
educational process, the expansion and acceleration of educational processes for the
needs of people in the information society, the sociocultural, methodological foundations
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of the modernization of education and the main features of the technocratic type of
culture are considered. The basic principles of socio-cultural technologies for the
development of education are disclosed.
Keywords: education, development, social, cultural, sociological approach,
modernization.
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SİVİLİZASİYA VƏ MƏDƏNİYYƏT
Xülasə: Məqalədə mədəniyyət və sivilizasiya anlayışlarından danışılır. Onların
dialektik əlaqəsi göstərilir.Maddi mədəniyyətin mənəvi mədəniyyətin inkişafı üçün baza
rolunun oynadığı bildirilir.Göstərilir ki, mədəniyyət və sivilizasiya anlayışları birbirlərinə çox yaxın olsalar da, onları fərqləndirmək lazımdır.Mədəniyyətdən fərqli olaraq
sivilizasiya cəmiyyətin texniki inkişafı və tərəqqisi ilə üzvi şəkildə bağlı olaraq öz
daxilində bir neçə mədəniyyəti ehtiva edə bilər.
Açar sözlər: mədəniyyət, sivilizasiya, insan, cəmiyyət, mənəviyyat, dialektika,
tərəqqi.
Müasir dövrdə sivilizasiya və mədəniyyət tarixinin öyrənilməsi olduqca
vacibdir.Onlar arasındakı münasibətlərin təhlil edilməsi böyük əhəmiyyətə
malikdir.Dünya mədəniyyətinin inkişafı, sivilizasiyalar heç də hər hansı bir millət və xalq
tərəfindən deyil, bütün millət və xalqların qarşılıqlı əlaqəsi, yaxınlığı və səyi nəticəsində
yaranmışdır.Sivilizasiya və mədəniyyətin tərəqqisi insan amilinin hər vasitə ilə
intensivləşdirilməsini, geniş xalq kütlələrinin bu prosesdə fəal və şüurlu iştirakını nəzərdə
tutur.
Göstərilməlidir ki, hər hansı bir sivilizasiya, ümumiyyətlə boş yerdə yarana bilməz,
bu dünya mədəniyyətinin məhsulu və yekunudur, bu eyni zamanda bəşəriyyətin, mənəvi
həyatın bütün sahələrini əhatə edir, sivilizasiya və mədəniyyətin böyük əhəmiyyəti
buradan yaranır.Deməli, sivilizasiya və mədəniyyət boş və zəminsiz bir yerdə
yaranmayıb, onun özünəməxsus cəhətləri, iqtisadi, sosial və mənəvi əsasları vardır.
İngilis sosioloqu və alimi A.Toynli sivilizasiyalar, onun yaranması və səbəblərindən bəhs
edərkən yazırdı: «Sivilizasiyalar yaranırlar, inkişaf edirlər, süqut edir, dağılırlar.
Bəşəriyyətin vəzifəsi yeni sivilizasiya yaratmaqdan ibarətdir».Şərq və Qərb
sivilizasiyaları min illər boyu bir-birini zənginləşdirmiş və daha da inkişaf
etmişdır.C.Nehru özünün «Dünya tarixinə nəzər» əsərində yazırdı ki, dünya
sivilizasiyasının inkişafında Asiyanın rolunu danmaq ədalətsizlik olardı.İslam dünaysının
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orta əsrlərdə Avropa qitəsinə nisbətən irəlidə olması və ona güclü təsir göstərməsi
Kompanellanın, Fixtenin, Monteksenin və başqa məhşur mütəfəkkirlərin yaradıcılığında
hərtərəfli öz əksini tapmışdır.Qeyd olunmalıdır ki, sivilizasiya dedikdə əsasən cəmiyyətin
və mədəniyyətin sıx əlaqəsi, mənəvi dəyərlərinin mənimsənilməsi və istifadəsi nəzərdə
tutulur.Texnikanın tərəqqisi və səviyyəsi ayrı-ayrı mədəni adətlərə və ənənələrə malik
olan insan qrupları, fərdləri və cəmiyyətləri tərəfindən də mənimsənilməsinə imkanlar
yaradır, fərdələrin mənəvi inkişafına və şüur səviyyələrinin formalaşmasına səbəb
olur.Müasir dövrdə elmi-texniki tərqqinin təsiri mədəniyyətin bütün sahələrində özünü
biruzə verir.Mədəniyyət institutlarının fəaliyyətini texniki vasitələrdən ayrı təsəvvür
etmək mümkün deyildir.Bütün bayramlar, el şənlikləri videokameralar vasitəsi ilə lentə
köçürülür.Milli adət və ənənələrin, hətta dini ayin və mərasimlərin icra olunması
prosesində də texniki vasitələrin təsiri ilə modernləşmə aparılmışdır.
Çünki, vaxtaşırı baş verən elmi-texniki tərəqi yeni mədəniyyətin yaranmasının əsas
vasitəsinə çevrilir.İnsan biliyi, zəkası inkişaf etdikcə mədəniyyət də inkişaf edir və bu
yeniləşmə dinamik olaraq tez-tez təkrarlanır.
Məşhur alim Albert Şveytser cəmiyyətin tarixində mədəniyyətin yerini çox düzgün
göstərmişdir. O, bildirir ki, mədəniyyət istər insanın, istərsə də bəşəriyyətin bütün
sahələrində əldə etdikləri elə nailiyyətlərin məcmusudur ki, həmin nailiyyətlər şəxsiyyətin
mənəvi təkmilləşməsinə və ictimai tərəqqiyə şərait yaradır.
Ümumiyyətlə, mədəniyyətdən danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, elə bir sahə, yer
yoxdur ki, mədəniyyət ora təsir göstərməsin.Mədəniyyətin inkişafına təkcə onun daxili
təkamülü deyil, həm də tarixi təsir və tarixi mənimsənilməsinin əhəmiyyəti olduqca
böyükdür.Mədəniyyətdən söhbət gedərkən əsasən mənəvi mədəniyyət nəzərdə tutulmalıdır.Yəni incəsənət, əxlaq, bilik, etiqad, hüquq və s., mədəniyyətdə təkcə ümumbəşəri
yox, həm də ayrı-ayrı xalqlara aid olan dəyərlər də vardır.
Ancaq göstərilməlidir ki, maddi mədəniyyət mənəvi mədəniyyətin inkişafı üçün
baza rolunu oynayır.Məlumdur ki, mədəniyyət varlığı, cəmiyyəti və təbiəti dərketmə
prosesində əldə olunan dəyərləri əhatə edir.Sosial əhəmiyyət kəsb edən mənəvi
mədəniyyət maddi və mənəvi tələbatları əhatə etməklə, mənəvi sərvətlər aləminin konkret
tarixi bölgüsünü, cəmiyyətin mənəvi inkişafını, tarixi tərəqqisini özündə əks etdirir.
Qeyd etmək lazımdır ki, mədəniyyət və sivilizasiya insanın bütün fəaliyyətinin adi
məişətindən tutmuş davranış normalarından insan idrakının ən yüksək səviyyələrini belə
əhatə edir.
Heç də təsadüfi deyil ki, böyük fransız sosioloqu E.Dyurkheym kollektiv vərdişləri,
ənənələri, adətləri, davranış qaydalarını, mərasimləri sosial fakt kimi insanla
dəyərləndirirdi.Bütövlük kəsb edən sistem kimi mədəniyyət bütün dövrlərdə yaradıcı
fəaliyyətlə şərtlənmişdir.Bu sosial fenomenin maddi və eləcə də mənəvi tərəfi insan
zəkasının səciyyələndirilməsinin tərkib hissəsi kimi mövcuddur və o, ən vacib və mühüm
problemlərin həllində xüsusi qüvvə kimi mənalanır.
İnsanın mədəniyyətə əsaslanan həyat tərzi ciddi və böyük dəyişikliklərə məruz
qalmışdır.İnsan elə ictimai münasibətləri yaxşı hesab edir ki, onun üçün faydalıdır və
əksinə, elə ictimai münasibətlər yaramaz sayılır sayır ki, onun üçün zərərlidir.Bu mənada
bəşəriyyət tarixinə səthi nəzər salsaq belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, insan uzun
müddət öz həyat tərzinə görə heyvanlar aləmindən praktiki olaraq fərqlənməmişdir.
Xeyli əsrlər ərzində insanlar tədricən gələcəkdə baş verən böyük və sürətli kəşflərin
və ixtiraların mədəni əsasını öyrənmiş və inkişaf etdirmişlər.
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Fəlsəfi ədəbiyyatda mədəniyyətin inkişafına dair iki başlıca nöqteyi-nəzər
mövcuddur: mədəniyyətin təkamüllə inkişafı nəzəriyyəsi və mədəniyyətin inkişafına
dialektik metodla yanaşma. Mədəniyyətin inkişafına aid təkamül nəzəriyyəsinin əsas
prinsipi bundan ibarətdir ki, mədəniyyət elementləri və mədəniyyət komplekslər tədricən
dəyişilir və bu dəyişilmə gedişində onlar tamamilə yeni təşkil alır.Belə halda mədəniyyət
nümunələrinin dəyişilməsi sadədən mürəkkəbə, oxşarlıqdan qeyri-oxşarlığa doğru
istiqamətdə baş verir.
Göstərilməlidir ki, mədəniyyət və sivilizasiya anlayışları bir-birlərinə çox yaxın
olsalar da, bəzən tam eyni mənada işlədilir.Bu düzgün deyildir və bunları fərqləndirmək
lazımdır.Mədəniyyətdən fərqli olaraq sivilizasiya cəmiyyətin texniki inkişafı və tərəqqisi
ilə üzvi şəkildə bağlı olaraq öz daxilində bir neçə mədəniyyəti ehtiva edə bilər.
Məlumdur ki, «sivilizasiya» anlayışı XVIII əsrdə meydana gəlib və ilk anlar
«mədəniyyət» məfhumunu ifadə edirdi. O vaxtlar sivilizasiya mədəniyyətin sinonimi
kimi işlədilirdi. Sivilizasiya – latın dilindəki «sivilis» sözündən olub «vətəndaş», «mülki»
mənalarını ifadə edir. Hal-hazırda «sivilizasiya» anlayışı başqa mənalarda ifadə olunur.
Vaxtilə L.Morqan «Qədim cəmiyyət» əsərində qeyd edirdi ki, sivilizasiya müəyyən
mənada tarixi inkişafın bir formasının yekunu və yenisinin başlanmasıdır.Ancaq
sivilizasiyanın daima inkişafı üçün ilk növbədə ictimai-siyasi və iqtisadi şərait lazımdır.
Ancaq sivilizasiya məfhumuna başqa gözlə baxan tarixçilər də olmuşlar.Məs.:
məşhur alman fəlsəfə tarixçisi Osvald Şpenqler sivilizasiyanı tənqid edərək ona
mədəniyyətin düşməni kimi baxırdı. XX əsr alman filosofu və nəzəriyyəçisi Şpenqler
«sivilizasiyaya mədəniyyətin əleyhinə, mədəniyyətin mütərəqqi nailiyyətlərindən əl
çəkmək, üz döndərmək kimi baxır, mədəniyyəti maddi və mənəvi sərvətlərin təbii inkişafı
kimi, sivilizasiyanı isə cəmiyyətin texniki, texnoloji elementləri kimi göstərir, müasir
texniki tərəqqini bəşəriyyəti məhv etməyə, mədəniyyətin süqutunu təşkil etməyə qadir
olan fenomen hesab edirdi».
Bununla belə, filosofların bir çoxu göstərirlər ki, sivilizasiya və mədəniyyət birbirilə sıx dialektik əlaqədədir. Özü də sivilizasiya mədəniyyətin inkişafının bir hissəsidir,
cəmiyyətin inkişaf dərəcəsinin barometri və göstərcisidir.Ziyalılar, sosioloqlar və
tədqiqatçılar ümumiyyətlə belə bir qənaətdədirlər ki, «sivilizasiya» termini dövlətin,
cəmiyyətin maddi və mənəvi inkişafının göstərcisi və nəticəsidir.
Nəzəriyyəçilərin böyük əksəriyyəti belə fikirdədirlər ki, sivilizasiya fərdin
intellektual tərəqqisini, tərəflərini və mənəvi keyfiyyətlərini nəzərdə tutur, mədəniyyətin
inkişafı barbarlıqdan, vəhşilikdən sivilizasiyaya aparan yoldan başlayır.
Alim V.Qumbold qeyd edir ki, mədəniyyət elm və sənətdir, sivilizasiya isə
xalqların insaniləşməsinin dərəcə və səviyyəsini dərk etməyə kömək edir, o, cəmiyyətdə
mövcud olan adətləri və ənənələri, eləcə də insanların bunlara münasibətdə daxili
vəziyyətini bildirir.L.Morqan isə sivilizasiyanın tərəqqisinin ən aşağı pilləsini yazının və
əlifbanın meydana gəlməsi ilə əlaqələndirir.
Mədəniyyət və sivilizasiyanın dialektikasının tarixi uzun sürən bir prosesdir, geri
qalmış millətlərin yavaş-yavaş inkişaf etmiş millətlərə çatmaq yolunda qarşılıqlı, lakin
çətinliklə dolu olan münasibətlərin tarixidir.Göstərmək lazımdır ki, heç bir millət, xalq
daim eyni bir səviyyədə qalmır, o, ya özündən əvvəlkini ötüb keçir, ya da geri
qalır.Böyük iqtisadi qüdrət, siyasi nəzəriyyələr, mədəniyyət nümunələri bir ölkənin
mədəni həyatından digər ölkənin həyat tərzinə, sosial gerçəkliyinə, mədəniyyətinə təsir
edir.
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Sivilizasiyanın tərəqqisi və inkişaf məntiqi elə olmalıdır ki, əvvəllər meydana gələn
mühüm bir kəşfə ictimai yüksəlişin sonrakı mərhələsində daha artıq ehtiyac duya
bilsin.Mədəniyyət və sivilizasiyanın mühüm cəhətlərindən bir də onların tarixən keçici
xarakter daşımasındadır.Fərdlərə xas olan mədəniyyət daima inkişaf edir, dəyişilməz
qalmır, bu və ya digər obyektiv və subyektiv amillərin təsiri nəticəsində ya formalaşır, ya
da deformasiyaya məruz qalır.
Mədəniyyətin digər xüsusiyyətlərindən biri də onun varislik cəhətlərinə malik
olmasıdır.Hər bir mədəniyyət özündən əvvəl yaranmış mədəniyyət və kəşflərindın
istifadə edir, bəhrələnir, onun nümunələrini gələcək nəsillərə ötürürlər.Məs., Yunanstanda
kəşf edilən və yaddan çıxan ilk buxar mexanizmləri, sonralar buxarla istifadə edilən
mühərriklərə ehtiyacı olduğu zaman ondan faydalı şəkildə istifadə edilməyə başlanmışdır.
Bildirilməlidir ki, müxtəlif xalqlar öz tarixlərində ya tərəqqi etmiş və yaxud
zəifləmişlər.Elə buna görə də, heç kimi özünü müstəsna xalq hesab etməyə haqqı
yoxdur.Ancaq
Şərq
və
Qərb
sivilizasiyaları
əsrlər
boyu
bir-birini
tamamlamışdılar.Sivilizasiyaların tarixi tiplərindən asılı olmayaraq onun bütün inkişaf
mərhələlərində millətlərin adət və mədəniyyətləri, dinləri, mənəvi dəyərləri müstəsna
əhəmiyyət kəsb etmişdir.Burada söhbət xalqların sayca böyük, yaxud kiçik olmasından
getmir, bəzən ən kiçik xalq bir sivilizasiyanın inkişafna böyük köməklik göstərir, onun
sosial-iqtisadi tərəqqisini sürətləndirir.
Mədəniyyətlə sivilizasiyanın dialektik əlaqəsindən danışılan zaman deyilməlidir ki,
mədəniyyətin inkişafı üçün zəruri olan hər bir mərhələ «sivilizasiya» məfhumu ilə
əlaqədardır.Mədəniyyət sivilizasiyaya nisbətən daha qədim və aksioloji gücə malikdir.Sivilizasiya inkişafın nəticə və səviyyəsini ifadə edib göstərirsə, mədəniyyət həmin
nailiyyətlərin mənimsənilməsi yollarını və üsullarını bildirir.
Mövcud problemin təhlili belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, insanın mənəvi
fəaliyyəti, məqsədləri və idealları sosial və real varlığın, sivilizasiyanın obyektiv
qanunları ilə müəyyən olunur.Əsrlər boyu formalaşan insan öz inkişafında mənəvimədəni fəaliyyətində müxtəlif yanaşmaları əks etdirmişdir.Mədəniyyətin belə dərk
olunması fərdin mədəniyyət sferasında məsuliyyətli, fəal, yaradıcı, düşüncəli fəallığının
real təminatçısıdır.
Məlumdur ki, sivilizasiya cəmiyyət və mədəniyyətdən xeyli sonra meydana
gəlmişdir.Sivilizasiya və mədəniyyət anlayışlarını ilk dəfə alman filosofu İmmanuil Kant
fərqləndirmiş, XX əsrin əvvəllərində isə digər alman filosofu Osvald Şpenqler isə həmin
anlayışları bir-birinə qarşı qoymuşdur.
Sivilizasiya mədəniyyətin inkişafının müəyyən dərəcəsi, hissəsi, səviyyəsi kimi
başa düşülür.Tədqiqatçıların böyük əksəriyyəti belə bir baxışla razıdır ki, sivilizasiya
xalqların, millətlərin insaniləşməsinin dərəcə və səviyyəsini, mədəniyyətin və intellektin
tərəqqisini nəzərədə tutur.Elm, texnika və mədəniyyətin inkişaf etdiyi müasir dünyamızda
mədəniyyət və sivilizasiyanın vəhdəti birgə, paralel şəkildə inkişaf etməlidir, dövrün
qarşıya qoyduğu mürəkkəb sosial problemlərin həllində qarşılıqlı yaxınlıq şəraitində birgə
iştirak etməlidir.Bu inkişaf və sosial-mənəvi tərəqqi zəminində şəxsiyyətin özünün
ictimai mahiyyəti daha da məzmunlu olur, köhnə, vaxtı keçmiş sosial həyat funksiyaları,
münasibətləri dağılır, yeniləri ilə əvəz olunur.
Məlumdur ki, mədəniyyət daha geniş anlayış olub, sivilizasiyanı da özündə
birləşdirir, eyni zamanda sivilizasiya anlayışı əsasən cəmiyyətin müəyyən bir tarixi
inkişaf dövrlərinə aid edilir.
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Mədəniyyət kimi, sivilizasiya da ictimai həyatın spesifik formasıdır.Sivilizasiyanın
tərəqqisi bu və ya digər regionun, yaxud qitənin maddi və mənəvi mədəniyyətinin
müəyyən tarixi səviyyəsi ilə üzvi şəkildə bağlıdır.Ümumiyyətlə, sivilizasiyanı
mədəniyyətdən heç vaxt təcrid edilmiş şəkildə təsəvvür etmək olmaz.Müəyyən
müstəqilliyə malik olan, öz daxili qanun və prinsipləri ilə tərəqqi edən mədəniyyət daima
sivilizasiyanın bütün iqtisadi, ictimai həyatı ilə bağlıdır və onun tərəflərindən hər birinə
dialektik təsir göstərir.
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Цивилизация и культура
Резюме
В статье говорится о понятиях культуры и цивилизации. И показываются
диалектическая связь этих понятий. Отмечается, что материальная культура
играют базовую роль в развитии духовной культуры. Говорится так же о том что,
несмотря на близость между понятиями культура и цивилизация, их необходимо
различать: В отличии от культуры цивилизация непосредственно связана с
техническим развитием и прогрессом общества и впитывает в себя несколько
культур.
Ключевые слова: культура, цивилизация, человек, общество, духовность,
диалектика, прогресс
Adil Sadikhov
Civilization and Culture
Summary
The article talks about the concepts of culture and civilization. And the dialectical
connection of these concepts is shown. It is noted that material cultures play a basic role
in the development of spiritual culture. It is also said that, despite the similarity between
the concepts of culture and civilization, they must be distinguished: Unlike culture,
civilization is directly related to the technical development and progress of society and
absorbs several cultures.
Keywords: culture, civilization, human, society, spirituality, dialectics, progress.
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QAYDALAR
«Mədəniyyət dünyası» elmi-nəzəri məcmuədə məqalələr azərbaycan, rus və ingilis
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olmamalıdır.
Məqalənin başlanğıcında məqalənin UOT indeksi, müəllifin soyadı, adı, atasının
adı, işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, vəzifəsi, elmi adı, elmi dərəcəsi və ya fəxri adı email ünvanı, daha sonra, məqalənin adı, məqalə hansı dildə yazılmışsa həmin dildə qısa
xülasəsi və açar sözlər (6-10 söz) verilməlidir. Məqalənin sonunda elm sahəsinin və
məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi
səmərəsi və sair aydın şəkildə verilməlidir.
Məqalənin sonunda ədəbiyyat siyahısından sonra digər iki dildə xülasə (müəllifin
adı və məqalənin adı həmin dillərdə göstərilməklə) («резюме» və «summary») və həmin
dillərdə açar sözləri («ключевые слова» və «keywords») verilməlidir. Məqalələrin
müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni və məqalənin məzmununa uyğun
olmalıdır. Xülasələr elmi və qrammatik baxımından ciddi hazırlanmalıdır.
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ədəbiyyatların mətnində rast gəlindiyi ardıcıllığı ilə nömrələnməli və məsələn, [1] və ya
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müəllifin soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, müəssisənin adı, müəssisənin
ünvanı, ev ünvanı, email ünvanı və telefon nömrəsi göstərilməlidir.
 Məqalə jurnalın İnternet səhifəsinə göndərilə bilər. E-mail: eqanaaliyeva@yandex.ru.
 Lazım gəldikdə jurnalın redaksiyası məqalənin nəşri üçün əlavə sənədlər tələb
edə bilər.
 Məqalənin əlyazması və CD geri qaytarılmır.
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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 Microsoft Word шрифтом Times New Roman,
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 «keywords») на этих языках. 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.
2. 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

Название учреждения, место работы, должность, ученое звание, ученая
степень или почетное звание (или название организации докторанта или
диссертанта, форма учебы) адрес учреждения (или организации докторанта), где
работает (указать почтовый номер),

Е-mail автора,

Краткое резюме и ключевые слова (6-10 слов) на том языке, на котором
написана статья

Название статьи с большими буквами

Текст статьи

Список использованной литературы

Краткое резюме на двух других языках ( с указанием автора и названия
статьи) и ключевые слова(6-10 слов) на этих языках.
Статья должна состоять из следующих частей:

Введение

Постановка проблемы

Решение проблемы

Выводы (новизна, практическая значимость и эффективность работы в
соответствующей области науки)
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Литература
Представление статьи в редакцию:

Рукопись статьи (1 экземпляр) и ее электронный вариант на Compakt
Diske (CD или CD-RW) и соответствующие документы для публикации статьи,
утвержденные учреждением (2 рецензии и выписка из протокола заседания
организации (кафедры)) должны быть представлены ответственному секретарю
журнала (Пр. Строителей 39, АГУКИ).

Анкет-справка об авторе представляется отдельно. В справке нужно
указать фамилию, имя, отчество автора, ученое звание, ученую степень, название и
адрес учреждения, домашний адрес, е-mail и номер телефона.

Статью можно послать на Интернет-страницу журнала. Е-mail: eqanaaliyeva@yandex.ru.

В случае необходимости редакция журнала может потребовать
дополнительные документы для публикации статьи.

Рукопись статьи и CD не возвращаются.
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RULES
In the scientific – theoretical edition "World of culture" articles are published in
Azerbaijani, Russian and English languages. Articles must be written on the computer in
Microsoft Word with Times New Roman type of 14 size, 1,5 interval 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, e-mail,
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 keywords.
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
 A short summary and keywords (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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