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AZƏRBAYCANDA MUSİQİ-ESTRADA MENECMENTİNİN
NAİLİYYƏTLƏRİNƏ BİR NƏZƏR
Xülasə: Məqalə Azərbaycanda estrada musiqisinin inkişafı məsələlərinə həsr
olunub. Məqalədə menecmentin musiqi-estrada sənətində əsas vəzifələri, menecment
layihələrinin nailiyyətləri və perspektivləri məsələləri nəzərdən keçirilir.
Müəllif
gənclərin bədii-estetik tələbatlarının və istirahətinin təşkilində musiqi menecmentinin
rolu, estrada musiqisi ifaçılarının professional və maddi maraqlarının təmin olunmasına
diqqəti yönəldir.
Açar sözlər: estrada musiqisi, menecment layihələri, bədii-estetik tələbat, maddi
maraq, ifaçı.
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra musiqi
incəsənəti yeni tarixi inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Musiqi incəsənətinin bütün
sahələrində olduğu kimi, estrada musiqisi də müasir tələblər zəminində yeni ifaçılıq
təcrübəsi və nailiyyətlər əldə etməyə başladı. Estrada sənətində yeni ifaçılıq
istiqamətlərinin, janrların, kollektivlərin, ifaçı nəsillərin meydana gəlməsi, gənc
istedadların peşəkar estradaya qədəm qoyması, müasir festivallar, layihələr və
konsertlərin keçirilməsi, estrada musiqisinin sevilməsi bu sahənin inkişafını və uğurlarını
təmin etdi.
Son onilliklər ərzində gəncliyin estrada musiqisinin müxtəlif təmayüllərinə,
üslublarına olan sönməz marağı bu musiqinin bədii-estetik tərbiyə işində rolunu daha da
artırmışdır. Digər tərəfdən, klassik və modern estrada janrlarının “yüngül musiqi”dən,
populyar repertuardan (pop music) ibarət olması və estrada mahnılarının musiqili şou ilə
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bağlılığı bu sahənin əyləncə industriyasında, gənclərin istirahət və əyləncəsində,
turizmdə, şou-biznesdə aparıcı rolunu təmin etmişdir.
Bazar iqtisadiyyatının tələb-təklif sistemində əhalinin bədii maraqları və
tələbatlarının, eləcə də istirahət və əyləncə imkanlarının təhlili göstərir ki, orta yaş
təbəqələrində, xüsusilə yeniyetmə və gənclər arasında estrada musiqisinə maraq daha
çoxdur. Belə demək olarsa, “estrada musiqisinin istehlakçıları” əsasən yeniyetmələr,
gənclər və orta yaş həddində olan insanlardır. Bu fakt, əslində, estrada musiqisində mahnı
janrının üstünlüyü, estrada musiqisinin sintetikliyi, səhnədə mahnı, rəqs, şou, dizayn,
dekor, işıq elementlərinin vəhdəti ilə bağlıdır. Məhz estrada sənətinin ictimai rəydə böyük
reytinq qazanması və ona qarşı belə yüksək tələbatın olması nəticəsində ölkəmizin musiqi
həyatında estrada musiqisindən ibarət ciddi peşəkar müsabiqələr, yerli və beynəlxalq
festivallar, eləcə də əyləncə-istirahət konsertləri geniş vüsət almışdır.
Bu baxımdan, birincisi, estrada musiqisinin müasir istirahət və əyləncə həyatında,
bədii-estetik tələbatlarda geniş yer tutması bu sahədə menecment fəaliyyətini nəinki
aktuallaşdırır, həm də zəruri və qaçılmaz edir. İnsanların daim artan həyati tələbatları,
xüsusilə də həmişə yüksələn bədii və əyləncəvi tələbatları, onların İnternet vasitəsilə
dünyanın ən yeni estrada ifalarını dinləməsi əsas verir ki, ölkəmizdə bu tələbatlar, üstəlik
estrada musiqiçilərinin peşəkar maraq və maddi tələbatları menecerlər tərəfindən yalnız
yüksək səviyyədə qarşılanmalı və təmin olunmalıdır. Çünki belə bir təminat estrada
musiqisində müasir professional menecment vasitəsilə həyata keçə bilir. Beləliklə,
Azərbaycanda estrada sənətinə ictimai və bədii tələbatın yüksək səviyyəsi bu sahədə
professional menecment fəaliyyətini zəruriləşdirir.
İkincisi, estrada sənətində menecmentin vacibliyi bu sahənin çoxtərəfli inkişafı
ilə (yeni ifaçılar, müxtəlif təmayüllər, qruplar, konsertlər, festivallar, böyük dinləyici
auditoriyası, estradanın kütləviləşməsi və s.) diqtə olunur. Çünki konsertlər, festivallar,
müsabiqələr, istirahət-əyləncəvi layihələr, eləcə də onların təşkili və reklamı müasir
tələblər səviyyəsində həyata keçirilməli, yaxşı nəticələrə malik olmalıdır. Məkanın,
təbliğatın, informasiyanın, PR-ın, texniki hazırlığın, maliyyə resurlarının təşkili də məhz
menecerin vəzifəsinə daxildir.
Üçüncüsü, ölkəmizdə estrada musiqisinin və onun ayrılmaz hissəsi olan şoubiznesin professional ifaçıları xarici ölkələrin estrada təcrübəsini və qabaqcıl şou-biznes
sənayesini mənimsədikcə musiqi menecmentinin zərurilyini dərk edir və buna görə də
təhsilli, təcrübəli menecer və prodüsserlər ilə işləməyi üstün tuturlar. Peşəkar estrada
ifaçıları layihə meneceri, musiqi meneceri, kütləvi-mədəni tədbirlər meneceri və ya
konsert meneceri ilə işləməyi öz sənət karyeraları, təkmilləşmələri və uğurları naminə
vacib sayırlar.
Müasir estrada musiqisində yeniləşmələrin, inkişafın və nailiyyətlərin əldə
olunmasında uğurlu menecer layihələrinin rolunu mütləq qeyd etməliyik. Bu layihələr
müsabiqələri, mədəni-kütləvi tədbirləri, konsertləri, yubileyləri, festivalları, musiqili
əyləncələri əhatə edir. Bu layihələrin ideyası, təşkili, icrası, əlaqələndirilməsi, reklamı,
maliyyəsi və s. bu kimi geniş miqyaslı və çətin məsələləri isə, əlbəttə, professional
menecerlərin sayəsində reallaşdırılır. Bütün bunları estrada menecmentinin “istehsal
etdiyi məhsullar” adlandırmaq olar. Mütəxəssislər haqlı olaraq yazırlar ki, “estrada
layihələrinin, konsertlərin, mədəni-kütləvi tədbirlərin peşəkarlıqla təşkil olunması və bu
sahədə məqsədlərin, vəzifələrin düzgün müəyyənləşdirilməsi vətəndaşların istirahət
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hüquqlarının, sosial ünsiyyətin və sosial-bədii, mənəvi tələbatların həyata keçirilməsində
mühüm əhəmiyyətə malikdir”. [7, s.20].
Beləliklə, Azərbaycan estradasının son onilliklər ərzində daha da təkmillləşməsi
və inkişafında musiqi menecmentinin xüsusi rolu olmuşdur. Vurğulamaq lazımdır ki,
menecmentin estrada, şou-əyləncə sahəsində fəaliyyəti və funksiyaları əsasən Mədəniyyət
naziriliyi tərəfindən planlı, məqsədyönlü və professonal idarəçilik səviyyəsində həyata
keçirilmişdir(Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət nazirliyi on ildən artıq müddətdə
rəsmi olaraq, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və turizm nazirliyi kimi fəaliyyət
göstərmişdir. 2018-ci il, aprel ayından isə bu mərkəzi icra orqanı yenidən Mədəniyyət
nazirliyi adı ilə fəaliyyətə başlamışdır).
Təəssüf ki, ayrı-ayrı populyar estrada ifaçıları menecer və prodüsser kadrlarının
peşəkar xidmətindən kifayət qədər yararlana bilmirlər. Çünki ölkəmizdə professional
“art-menecment”, “musiqi menecmenti”, “prodüsser” ixtisasları üzrə təhsil verən ali təhsil
müəssisələri və bu ixtisasların təhsil standartları yoxdur, yaxud kadr hazılığı qənaətbəxş
deyil. Beynəlxalq standartlara və təcrübəyə əsaslanan peşəkar prodüsser institutu hələ də
formalaşmamışdır.
Ayrı-ayrı şəxslərin bu və ya digər estrada müğənnilərinə və ya qruplarına fərdi
qaydada göstərdiyi “menecer”, “prodüsser” xidməti isə müasir professional menecmentin
nəzəri və praktik tələbləri ilə uzlaşmır. Mövcud vəziyyətdə estrada musiqisi üzrə
menecment funksiyaları (əsasən təhlil və proqnoz; məkanın, səs, video, işıq
rejissorlarının, texniki qurğuların, bilet satışının, auditoriyanın təşkili; maliyyə resurları,
reklam, informasiya, mətbuat konfransı və s.) bir qayda olaraq, mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanları, onların tabeliyində olan humanitar və mədəniyyət yönümlü dövlət
idarələri, fondlar, ayrı-ayrı biznes şirkətləri, kommersiya firmaları, qeyri-hökumət
təşkilatları, xarici prodüsser qurumları, habelə populyar müğənnilərin özləri tərəfindən
reallaşdırılır.
Bəzən xarici ölkələrin görkəmli estrada, şanson, pop ulduzlarının
respublikamızda konsertlərinin təşkili və maliyyə məsələlərinin həlli ilə ayrı-ayrı biznes
və kommersiya şirkətləri, onların nəzdindəki menecer qrupları məşğul olurlar. Konsert
menecmenti yönümündə həyata keçirilən belə fəaliyyət respublikamızda xarici ölkələrin
estrada ulduzlarının qastrol və konsertlərinin təşkilində bir sıra uğurlara imza atmışdır.
Belə konsertlər illər uzunu Azərbaycan estrada dinləyicilərinin zövqünü, bədii
maraqlarını inkişaf etdirmiş, öz növbəsində estrada ifaçılığımıza müsbət təsir
göstərmişdir. Bu istiqamətdə isə fəal, məqsədyönlü, aparıcı və ardıcıl təşkilati və icra
işləri (menecment funksiyası), qeyd etdiyimiz kimi, Mədəniyyət və turizm nazirliyinə
(Mədəniyyət nazirliyinə) məxsusdur.
Lakin belə bir məqsədyönlü, professional, təcrübəli və davamlı menecmentlə
yanaşı, digər özəl xidmətlər də mövcuddur. Lakin
bəzən estrada ulduzlarının
qastrollarına və konsertlərinə menecer xidməti göstərən ayrı-ayrı biznes, kommersya
şirkətlərinin işi heç də həmişə professional məqsədlərə xidmət etmir, məqsədyönlü və
ardıcıl xarakter daşımır, yalnız tərəflərin şəxsi qazanc maraqlarını ödəyir. Mədəniyyət
nazirliyinin isə mədəniyyət və incəsənətin idarə olunmasında aparıcı rolu musiqi
menecmentinin müasir tələblərinə cavab verməklə bərabər, onun inkişafında müstəsna
əhəmiyyət daşıyır.
Nazirliyin musiqi menecmenti istiqamətində nailiyyətləri çoxsaylı və konkret
faktlar əsasında öz təsdiqini tapır. Azərbaycanda estrada sənəti ilə əlaqəli həyata keçirilən
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çoxsaylı layihələr fikrimizi təsdiq edə bilirlər. Beynəlxalq layihələrdə respublikamızın
istedadlı və peşəkar estrada musiqiçilərinin iştirakı milli estradamızın nailiyyətlərinin,
onun inkişaf etmiş xarici estrada ilə əlaqələrinin daha bir təsdiqidir. Belə uğurlu
fəaliyyətin ən qabarıq göstəricilərindən biri Azərbaycanın məşhur Avroviziya Mahnı
Müsabiqəsində (Eurovision Song Contest) iştirakı ilə bağlıdır.
Avropa ölkələrində keçirilən Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinə ilk dəfə 2008-ci
ildə qatılan Azərbaycan həmin ildən etibarən bu beynəlxalq mahnı müsabiqəsində uğurla
iştirak etmişdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Avropa Yayım İttifaqına 2006-cı
ildə qoşulmuşdur və həmin ildən Azərbaycanda müsabiqənin yayımlamaq hüququ İTV
kanalına məxsus olmuşdur. Ölkəmiz 2008-ci ildə ilk dəfə müsabiqəyə qatılmışdır.
Mahnı müsabiqəsində iştirak üçün hər il ölkəmizdə milli seçim turları
keçirilmişdir. Avrovizion Mahnı Müsabiqəsində Azərbaycanın iştirakını təşkil etmək
üçün bütün hazırlıq və təşkilati tədbirlər Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi və İTV tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bu beynəlxalq mahnı yarışması ilə bağlı
menecment fəaliyyəti (idarəetmə, təşkilaetmə, əlaqələndirmə, seçim, informasiya, media,
repertuar, səhnə təqdimi, maliyyə və s.) əsasən həmin qurumlara məxsus olmuşdur.
Azərbaycanın Avrovizion Mahnı Müsabiqəsində istirakının ilk günündən layihəyə dəstək
verən Heydər Əliyev Fondunun təşkilatcılıgı bu yarışmada peşəkarlıqla və uğurla
iştirakımızda mühüm rol oynamışdır. Bəzi faktları araşdıraq və təhlil edək.
2008-ci il, mayın 24-də Serbiyanın paytaxtı Belqradda keçirilən 53-cü
Avrovizion Mahnı Müsabiqəsində həmyerlilərimiz Elnur Hüseynov və Samir
Cavadzadənin professional səviyyəli ifasında “Day After Day” mahnısı uğur qazandı.
Mahnı finalda 20 mahnı arasında 132 xalla 8-ci yerə layiq görüldü. Mahnının sözləri
Zəhra Bədəlbəylinin, musiqisi Gövhər Həsənzadənindir.
2009-cu il, mayın 16-da Moskvada keçirilmiş 54-cü Avrozion Mahnı
Müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edən Aysel Teymurzadənin İran, İsveç müğənnisi
Araş ilə birlikdə oxuduğu “Always” mahnısı ilə finalda 3-cü yeri tutdu. Mahnının sözləri
və bəstəsi Araşa məxsusdur.
2010-cu il, mayın 29-da Norveçin paytaxtı Osloda keçirilmiş 55-ci müsabiqədə
Azərbaycanı təmsil edən müğənni Safura Əlizadə “Drip Drop” mahnısı ilə 207 xal
toplayaraq, 39 ölkə arasında 5-ci yeri tutmuşdur. 2011-ci il, mayın 14-də Almaniyanın
Düsseldorf şəhərində keçirilən 56-cı Avrovizioan Mahnı Müsabiqəsində Azərbaycanı
təmsil edən Eldar Qasımov və Nigar Camalın ifa etdikləri “Ranning Scared” mahnısı 221
xalq toplayaraq, 43 ölkə arasında ilk dəfə birincilik əldə etdi. Bununla da 4 il ərzində
müsabiqədə iştirakımız səsvermə nəticəsində ilk dəfə birinci yerə layiq görüldü. Nəticədə
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi etmək hüququ
qazandı. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev “Eurovision -2010” mahnı
müsabiqəsinin Bakı şəhərində keçirilnəsi haqqında 2011-ci il, 19 may tarixli sərəncam
imzaladı. Bu sərəncama əsasən mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı yaradılan
təşkilat komitəsinə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva sədrlik etdi.
Təşkilat komitəsinə altı nazir, Bakı şəhər İH başçısı, İTV-nin baş direktoru, bir neçə
dövlət qurumlarının prezidentləri və digər rəsmi şəxslər üzv seçildi. 2012-ci ilin may
ayında Bakıda keciriləcək Avroviziya (Eurovision) Mahnı Müsabiqəsinə hazırlıq
çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu ilə İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti
arasında əməkdaslığa dair anlaşma memorandumu imzalandı.
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Memorandumda müsabiqəyə dair bütün idarəetmə və təşkilatçılıq işləri öz əksini
tapdı. Bundan başqa, razılaşma sənədinə bütün təşkilatı işlərə, eləcə də Bakı şəhərinin
müsabiqəyə uyğun bəzədilməsinə, Eurovision Mahnı Müsabiqəsi həftələrində
“Eurovillage”, “Euroclub” kimi ənənəvi sosial proqramların təşkilinə və könüllülər
komandasının cəlb olunmasına təşkilati və maliyyə dəstəyi göstərilməsi və digər
məsələlər daxil edildi. Bu müsabiqəyə geniş hazırlıq işləri uğurla həyata keçirildi.
Obyektiv və şəffaf seçim turlarının nəticəsi göstərdi ki, 2012-ci ilin may ayında
baş tutacaq 57-ci Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində Azərbaycanı Səbinə Babayeva
təmsil edəcək. Bu gənc müğənni 2008-ci ildən Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi üzrə Milli
Secim turlarında ardıcıl istirak etmiş və ölkəmizin musiqisevərləri arasında öz parlaq
istedadı, peşəkarlığı, yeni ifa tərzi və mahnıları ilə yaxşı reytinq qazanmışdır. Şübhəsiz,
belə nüfuzlu beynəlxalq yarışmanın Bakı şəhərində keçirilməsi respublikamızın ictimai,
mədəni, iqtisadi və siyasi həyatında mühüm hadisədir və ölkəmizdə estrada sənətinin,
mədəni əlaqələrin, turizm potensialının inkişafında müsbət rol oynamışdır.
Estrada və şou sənayesinin dünyanın əksər ölkələrinin müasir mədəniyyətində,
cəmiyyətin bədii tələbatlarında əsas yerlərdən birini tutması müstəqil və inkişaf edən bir
ölkə kimi Azərbaycanda da həllini və təsdiqini tapdı. Başlıcası, Bakıda keçiriləcək
növbəti beynəlxalq müsabiqəyə ciddi hazırlıq işlərinin, təşkilati və icra tədbirlərinin
xüsusi, çətin tələbləri və geniş proqramı, eləcə də onların yüksək səviyyədə həyata
keçirilməsi bir daha təsdiq etdi ki, müasir menecmentin təcrübəsi, funksiyaları, nəzəriyyə
və praktikası musiqi incəsənətinin müxtəlif sahələrində, o cümlədən, estrada ifaçılığında
və müsabiqələrin təşkilində olduqca zəruri, mühüm rola malikdir. Digər tərəfdən, təşkilat
komitəsi məhz innovativ menecment sayəsində müsabiqəyə hazırlıq işlərini müasir
beynəxalq tələblər səviyyəsində həyata keçirdi, müsabiqəyə böyük humanist dəyər, anlam
və məqsədlər aşılaya bildi.
Müsabiqədə ölkəmizi təmsil edənlərin qələbəsi, əslində çox-çox qədimlərdən
tarixin süzgəcidən keçərək bu günə gəlib çatmış musiqi mədəniyyətimizin bədii
zənginliyini, musiqimizdə ənənə, müasirlik və novatorluğun vəhdətini, gənc ifaçılarımızın
istedadını və müasir estrada ilə ayaqlaşmalarını bütün dünyaya çatdırdı. Bu qələbənin,
qeyd etdiyimiz kimi, birincilik, inkişaf və nailiyyət kimi mahiyyətləri ilə yanaşı, dünya ilə
mədəni dialoq, əməkdaşlıq, təbliğat kimi əhəmiyyəti də vardır.
2012-ci il may ayında Bakıda, Cristall Holl-da “Light Your Fire!” (“Öz məşəlini
alovlandır”) şüarı altında keçirilən 57-ci il Avroviziya müsabiqəsində həmyerlimiz Səbinə
Babayeva “When The Music Dies” mahnısı ilə 4-cü yerə layiq görüldü. [2].
2013-cü ildə isə İsveçin Malmö şəhərində keçirilən 58-ci müsabiqədə
Azərbaycanı təmsil edən Fərid Məmmədovun ifasında “Hold Me” mahnısı 234 xalla 3-cü
yeri tutdu. 2014-cü il, may ayında Danimarkanın paytaxtı Kopenhagen şəhərində, 59-cu
beynəlxalq mahnı müsabiqəsində həmyerlimiz Dilarə Kazımovanın "Start a Fire" mahnısı
33 xalla 22-ci sırada yer aldı. Avstriyanın paytaxtı Vyanada, 2015-ci il, mayın 23-də
keçirilən 60-cı Avrovizion Mahnı Müsabiqəsinin finalında Elnur Hüseynov "Hour Of The
Wolf" mahnısı ilə 49 xal qazanaraq, 12-ci yerə çıxdı. 2016-cı il, 10-14 mayda İsveçin
paytaxtı Stokholm şəhərində, Ericsson Globe arenasında “Bir araya gələk” şüarı ilə
keçirilən 61-ci beynəlxalq mahnı müsabiqəsində Səmra Rəhimli “Miracle” mahnısı ilə
117 xal qazanaraq, 17-ci yeri tutdu. Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində, 2017-ci ildə
baş tutan 62-ci Avrovizion yarışmasında isə həmyerlimiz Diana Hacıyeva "Skeletons"
mahnısı ilə finalda 120 xal toplayaraq, 12-ci sıraya çıxdı. [2].
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Beləliklə, Avrovizion Mahnı Müsabiqəsinə 2008-ci ildən qoşulan Azərbaycanın
gənc estrada müğənniləri bu müsabiqələrdə uğurla iştirak edərək, müəyyən yerləri tuta
bilmişlər.
Mahnıların və müğənnilərin seçilməsi üçün hər il Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyində Avroviziya yarışması və seçim turları üzrə xüsusi komissiya və münsiflər
heyəti yaradılmışdır. Seçim turları İTV-də yayımlanmışdır. Təcrübəli və peşəkar
menecment işi sayəsində istedadlı gənclərin müsabiqədə iştirakı tam təmin olunmuş,
qaliblərin Avroviziyada iştirakı üçün mahnıların bəstələnməsi, aranjiman, kostyum, səhnə
tərtibatı, qonorar, maliyyə, mükafatlandırma kimi məsələlər nazirlik tərəfindən şəffaf
şəkildə həyata keçirilmişdir.
Qeyd edək ki, Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi dünyada estrada-mahnı ifaçılığının
inkişafına, pop, caz, rok musiqisinin yeniləşməsinə güclü təkan verən nüfuzlu bir
müsabiqədir. Azərbaycanın bu müsabiqədə iştirak etməsi nəticəsində ölkəmizdə yeni
estrada-mahnı ifaçıları aşkar olundu, neçə-neçə gənc istedadlar peşəkar estradaya qədəm
qoydu, estrada musiqimiz sürətlə inkişaf etməyə başladı, ölkəmizdə sağlam sənət rəqabəti
yarandı.
Estrada sənətində menecment fəaliyyətinin daha bir uğuru gənclər arasında
mahnı ifaçılığı və yaradıcı qabiliyyət istiqamətində təşkil olunan müsabiqələrdir.
Respublikada musiqi menecmentinin inkişafına güclü təkan verən belə uğurlu
layihələrdən biri də “Səs Azərbaycan” yarışmasıdır. Gənc estrada ifaçılarının bu
yarışması 2015-ci il noyabrın 1-də başlamış, 2016-cı il, martın 4-də yekun konsertlə başa
çatmışdır. Müsabiqənin iştirakçıları üçün əsas şərtlərdən biri repertuarın klassik estrada,
pop və caz nümunələrindən ibarət olması idi. Müsabiqədə xarici dillərlə yanaşı,
Azərbaycan dilində estrada mahnıları da oxunmuşdur. “Talpa” şirkətinin layihəsi olan,
2010-cu ildə Niderlandiyada strart götürən və sonra 50-dən çox ölkədə, o cümələdən,
Avropa ölkələrində, ABŞ-da
lokal olaraq yayımlanan “The VOİCE” layihəsi
Azərbaycanda “Səs Azərbaycan” (The Voice of Azerbaijan”) adı ilə həyata keçirildi.
Müsabiqə barəsində məlumatda yazılmışdır: “”THE VOICE” - bütün dünyada
vahid, unikal format olmaqla yanaşı, indiyə qədər televiziyalarda yayımlanan digər səs
yarışmalarından fərqlənir. İndi ölkəmizdə bu layihəni “Səs Azərbaycan” adı ilə təqdim
etməyin vaxtıdır. Azərbaycan Televiziyasında yayımlanacaq ilin gözlənilən musiqi
layihəsinin məqsədi ölkənin əsas SƏSini tapmaqdır. Qaydalara əsasən 4 nəfərdən ibarət
münsiflər heyəti “gözübağlı dinləmələr” mərhələsində öz komandalarını
formalaşdırmalıdır. Münsiflər heyəti arxası səhnəyə doğru əyləşərək iştirakçıların vokal
imkanlarını dəyərləndirib, onları seçir. Hər münsif öz komandasına yalnız 14 nəfər seçə
bilər. “Gözübağlı dinləmələr”dən sonra iştirkaçılar mübarizəsini “Rinq” və “Canlı efir”də
davam etdirir” [4].
Yarışmanın münsiflər heyətinə estrada musiqisinin görkəmli təmsilçiləri – xalq
artistləri Mübariz Tağıyev, Faiq Ağayev, əməkdar artistlər Tünzalə Ağayeva və Manana
Çaparidze daxil idilər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı, “Talpa”
şirkətinin lisenziyası, Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun təşkilatçılığı ilə keçirilən
müsabiqə hər həftənin cümə günü yayımlanırdı. Müsabiqənin bütün şərtlənirə əməl
olundu, yüksək səviyyəli maddi-texnika imkanlar, münsiflərin demokratik mövqeyi,
tamaşaçıların düzgün seçimi bu yarışma və onun nəticələri haqqında müsbət rəy yaratdı.
Münsiflər heyətinin üzvü, əməkdar artist T.Ağayeva mətbuata yarışma haqqında
belə demişdir: “Mən çox şadam ki, bütün dünyada tanınan layihədə münsiflər heyəti kimi
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çıxış edirəm. İstedadlı gəncləri seçmək, onların üzə çıxarılmasında, tanınmasında həm
həmkarlarımın, həm də mənim rolum olacağına görə çox şadam. İnanıram ki, doğurdan
da səsi olan insanlar bu layihəyə qatılacaq, ümid edirəm ki, kim layiqdirsə o da
qazanacaq.”[3].
Müsabiqə nəticəsində respublikamızda neçə-neçə istedadlı, gənc estrada
müğənnisi aşkar olundu. Məsələn, Emiliya Yaqubova, Hüseyn Abdullayev, Səmra
Rəhmili, Samirə Əfənidyeva, Nərmin Kərimbəyli, Şamil Məmmədov,Ozan Əhmədov və
b. yaxşı nəticələrlə fərqləndilər. Bu gənc ifaçılar müsabiqədən sonra konsertlərdə, digər
layihələrdə fəal iştirak etdilər.
Estrada musiqisi sahəsində uğurlu menecment fəaliyyəti digər yeni layihələrdə də
öz real və uğurlu həllini tapmışdır. Məsələn, “Bakı payızı”, “Bakı gecələri”, “Retro
Bakı”, “Xəzərin sahilində”, “Jara” kimi estrada layihələri istedadlı ifaçı gəncləri
ictimaiyyətə tanıtmış, onları peşəkar sənətə gətirmiş, əhalinin istirahət və əyləncəsini
təmin etmiş, gənclərin bədii zövq və tələbatlarını ödəmiş, estrada ifaçılığının inkişafına
müsbət təsir göstərmiş və ölkəmizin musiqi həyatını maraqlı etmişdir.
Estrada-musiqi sənətində menecmentin iştirakı və fəaliyyəti bu sahənin müasir
dövrdə inkişafı, yeniləşməsi, nailiyyətlər əldə etməsi, böyük dinləyici auditoriyası
qazanması, sosiallaşması üçün olduqca zəruridir.
Ölkəmizdə mədəniyyət və incəsənətin sürətli inkişafı, nüfuzlu beynəlxalq
səviyyələrə inteqrasiyası təsdiq edir ki, musiqi mədəniyyəti və incəsənətinin bütün
sahələrində, o cümlədən, estrada musiqisində peşəkar menecerlərin fəaliyyətinə,
xidmətinə ehtiyac və tələb günbəgün artmaqdadır.
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin çoxəsrli bazar iqtisadiyyatında əldə olunmuş
elmi əsaslı və zəngin menecment təcrübəsi artıq müstəqil Azərbaycanda da öz obyektiv
və real şərtlərini irəli sürür.
Musiqi menecmentində aparıcı və əsas rol Azərbaycan Mədəniyyət nazirliyinə,
Heydər Əliyev Fonduna məxsusdur.
Təhsilli musiqi meneceri, art-menecer və prodüsser kadrlarının yetişdirilməsi
üçün ali təhsil müəssisələrində bu ixtisasların tədrisi günün vacib tələblərindən biridir. Bu
tələb Azərbycanda musiqi incəsənətinin daim artan inkişafı, onun dünyada təbliği,
yaradıcılığın mənəvi və maddi stimullaşdırılması, musiqi incəsənətinin iqtisadi
münasibətlərə daxil olması ilə bağlıdır.
Estrada musiqisinin inkişafı, yeniləşməsi, onun cəmiyyətin bədii maraq və
tələblərində aparıcı yer tutması, artıq bu sahənin peşəkarları qarşısında real və çıxılmaz
tələblər qoyur: təhsilli, təcrübəli və bacarıqlı menecer və prodüsser ilə birlikdə işləmək,
musiqi menecmentinin fəaliyyətindən daim yararlanmaq. Bu tələbin həyata keçməsi
peşəkarlar üçün ifanın, repertuarın təkmilləşməsi; yeni mahnıların yazılması və kliplərin
çəkilməsi; dinləyici auditoriyasının genişlənməsi, yeni layihələrin hazırlanması, təşkili və
icrası; reytinqli festival və konsertlərə qatılmaq; çoxsaylı dinləyiciləri olan konsertlərin
təşkili; media ilə aktiv əlaqələrin qurulması, reklam işinin və uğurlu PR-in təşkili;
sponsorların və investorların cəlb olunması; yüksək karyeranın və şöhrətin əldə olunması;
yeni İnternet resurslarına çıxış və nəhayət, maliyyə qazanclarının artması kimi
nailiyyətlər baxımından çox vacibdir.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА
ПОД РУКОВОДСТВОМ А.ТОПЧИБАШЕВА
Резюме: Азербайджанская Демократическая Республика, которая была
первой парламентской республикой в истории азербайджанского народа,
одновременно являлась первой моделью демократического, правового и светского
государства на всем Востоке. Главной задачей республиканского правительства и
его внешнеполитического ведомства была разработка политики, отвечающей
национальным интересам азербайджанского народа, ее реализация в сложной
международной обстановке, борьба за признание Азербайджанской Республики
мировым сообществом. Изучение внешней политики Азербайджанского
правительства дает основания говорить о том, что главным направлением
азербайджанской дипломатии была защита независимости Азербайджана,
вхождение в систему международных отношений, постепенное превращение в
равноправного партнера западных стран.
Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика,
независимость, Азербайджанский парламент, Мирная конференция, признание,
меморандум, делегация.
На заре зарождения идеи самостоятельности Азербайджана, к началу XX
века, одним из самых ярких представителей борцов за свободу своего народа
являлся Алимардан бек Алекбер бек оглуТопчибашев. Он не только один из
виднейших деятелей первой Азербайджанской Республики, занимавший в этом
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государстве важные должности, в том числе и пост председателя парламента, но и
яркий представитель плеяды идейных вдохновителей и организаторов
государственности. Его неутомимая деятельность в немалой степени
способствовала тому, что Азербайджан оказался готовым ответить на вызов эпохи
в переломный момент новейшей истории.
Провозглашение независимости Азербайджана 28 мая 1918 года стало
знаменательным событием в истории азербайджанского народа. Одним из
приоритетов для нового государства стала внешняя политика и установление
добрососедских отношений со всеми участниками международного общения [1, с.
1]. Но сначала правительству АДР было необходимо добиться признания
государства на международном уровне.После провозглашения независимости АДР
превратилась в участника международных отношений и в субъект международного
права.
16 ноября 1918 года Азербайджанский Национальный Совет,
возобновивший свою деятельность на заседании в Баку принял обращение к
парламентам и народам, а также к президенту США В.Вильсону с просьбой
признать независимость молодой республики. 28 декабря 1918 г. В парламенте
страны завершилось формирование третьего кабинета Ф.Хойского, и в тот же день
Азербайджанский парламент утвердил делегацию для участия на Парижской
мирной конференции в следующем составе: А.Топчибашев - председатель, М. Г.
Гаджинский - заместитель председателя, члены делегации - А. А.Шейхуль-исламов,
А. Агаев и советники М. Магеррамов и Дж. Гаджибеков [2, с.100]. Делегация
Азербайджана была наделена дополнительными полномочиями для "...подготовки
общественного мнения цивилизованных стран Европы и Америки в направлении,
наиболее благоприятствующем установлению коммерческих контактов с деловыми
кругами этих стран [2.100]. Благо с этого дня у большинства лидеров и
представителей иностранных держав лицо нового государства под названием
Азербайджан, претендующего на свое заслуженное место на географической карте
нового мира, ассоциировалось с личностью и мировоззрением Топчибашева - ее
председателя и главного дипломата.
18 января 1919 года дипломаты выехали в Стамбул, где должны были
получить визу и отправиться в Париж 20 января 1919 года. Однако после прибытия
в Стамбул, делегация вынуждена была задержаться до конца апреля 1919 года, так
как английское командование чинило всяческие препятствия к недопущению
азербайджанцев к участию на Парижской мирной конференции.
В первые дни января А.Топчибашев встретился с представителями союзных
и нейтральных стран в Стамбуле и вручил им ноту протеста Азербайджанской
Республики по поводу Мудросского договора, провел переговоры с иранскими и
русскими дипломатами, а также был принят 11 января турецким султаном. 6 января
А.М. Топчибашев встретился с дипломатическим представителем США Хэйком и
просил того оказать содействие в применении к Азербайджану «14 пунктов» В.
Вильсона и в признании независимости Азербайджана [4, с.154]. «Мы видим в
американцах наилучших друзей и покровителей» [3, с.76], – подчеркнул
Топчибашев.
18 января 1919 года в Париже началась мирная конференция, однако
некоторые делегаты АДР в этот момент находились еще на пути в Стамбул. По
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решению Парижской конференции была создана комиссия для изучения
политического и экономического положения юга России [6, с. 348]. Эта комиссия
была поделена на три подкомиссии, одна из которых под руководством
американского полковника Бенджамина Мооре была направлена на Кавказ. 4 марта
в Стамбуле состоялась встреча Топчибашева и МамедаГаджинского, заместителя
председателя делегации АДР и члена парламента АДР с Мооре [6, с. 16]. В ходе
беседы американский полковник задал азербайджанским делегатам ряд вопросов:
1. Имеет ли Азербайджан возможность жить самостоятельной политической и
экономической жизнью? 2. Может ли быть установлена республиканская форма
правления? 3. Возможно ли образование в Закавказье федерации? 4. Приемлемо ли
нахождение в составе предполагаемой Российской Федеративной Республики или
принятие протектората этой республики? 5. Допустим ли протекторат какой-либо
иной державы? [6, с. 16]
На первые два вопроса дипломаты дали утвердительный ответ, пояснив, что
решение АДР жить самостоятельной жизнью изложено в правительственном
Меморандуме АДР для Парижской конференции и с момента провозглашения
независимости АДР объявила себя демократической республикой. Вопрос о
формировании Закавказской федерации на данный момент вызывал большие
сомнения, – это объяснялось враждебным отношением армян к мусульманам. По
поводу вхождения АДР вновь в состав России делегаты выразили протест, заявив,
что АДР уже имеет свой парламент и правительство. Однако АДР не возражает
против протекции США, если они будут опираться на мирные принципы Вильсона
и не иметь экономических интересов в АДР [2, p. 107].
В Константинополе азербайджанские дипломаты также вели переписку с
высокопоставленными лицами Великобритании, США, Италии и Франции с
просьбой разрешить делегации АДР въезд в Париж на мирную конференцию. 27
марта 1919 года Топчибашев получил сообщение Луиса Хека, комиссара США на
Ближнем Востоке, о том, что американская миссия по мирным переговорам не
имеет возражений относительно присутствия азербайджанской делегации на
конференции – разумеется, при наличии разрешения французских властей для
въезда в страну [7, с. 200]. 12 апреля Франция дала разрешение на въезд [7, с. 212],
9 мая дипломаты АДР прибыли в Париж.
По прибытии в Париж азербайджанские делегаты немедленно приступили к
делу. Первым важным шагом было доработать подготовленный еще в Стамбуле
А.М. Топчибашевым, А. Агаевым и Дж. Гаджибейли «Меморандум Республики
Кавказский Азербайджан Парижской мирной конференции», перевести его на оба
языка конференции — французский и английский — и опубликовать отдельной
брошюрой.
Делегация Азербайджанa проводила большую работу в целях ознакомления
участников Парижской конференции с политическим положением в республике.
Так, например, 23 и 28 мая 1919 г. были проведены встречи с английским
представителем Л.Маллетом и представителем Америки Г.Моргентау. В ходе
беседы Моргентау, учитывая богатые природные ресурсы АДР и промышленный
потенциал, сделал намек на возможность ориентации американского капитала на
Азербайджан и оказание американской финансовой помощи правительству АДР [4,
с. 156].
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28 мая 1919 г. Азербайджанской делегации удалось встретиться с
президентом США В.Вильсоном. Результаты встречи оказались мало
обнадеживающими. Президент США подчеркнул, что в намерения мирной
конференции не входит раскол мира на мелкие территории и вопрос Азербайджана
не может быть разрешен до решения вопроса России. В то же время В.Вильсон
заверила зербайджанскую делегацию в том, что"...азербайджанский народ найдет в
великой отныне Америке защиту и поддержку в святом деле отстаивания своей
свободы и независимости [2, с.100] Он рекомендовал азербайджанцам
рассматривать идею создания конфедерации народов ЮжногоКавказа, которая
могла бы рассчитывать на покровительство одной из великих держав в качестве
страны, переданной под мандат Лиги Наций.
Глава азербайджанской делегации А.Топчибашев вручил президенту США
Вильсону копию меморандума, которая была представлена на Парижской мирной
конференции. Документ состоял из 3-х пунктов:
1.Меморандум о независимости Кавказского Азербайджана с описанием ег ограниц
на особом листе с картой;
2.Меморандум об экономическом состояниии финансах Азербайджана с
экономической картой;
3.Меморандум об этническом составе населения Азербайджана с диаграммами и
этнографической картой.
На Парижской мирной конференции участвовали делегаты всех
независимых государств, образовавшихся на территории бывшей Российской
империи. В ходе этой конференции они проводили между собой встречи,
обменивались своими наблюдениями. По некоторым вопросам они выступали с
общими требованиями.
13 июня 1919 года за подписью В.Вильсона, Д.Ллойд Джорджа,
Б.Клемансо, В.Орландо и барона Макино был опубликован документ о частичном
признании верховной власти адмирала Колчака на территории России.
Всвязисэтим, представителиАзербайджана, Грузии, Латвии, Эстонии, Северного
Кавказа, Белоруссии и Украины 13 июня 1919 года вручили ноту протеста
председателю Парижской конференции [2. с.101].
В Париже азербайджанской делегацией была проведена большая работа по
вопросу об отношении с Ираном. Как известно, после образования АДР Иран
выдвигал территориальные притязания к Азербайджану, требуя присоединения его
к Иранскому государству.
После заключения в Лондоне 19 августа 1919 г. англо-иранского договора
Иран отказался от территориальных притязаний к Азербайджану. 1 ноября 1919 г. в
Париже между Азербайджаном и Ираном был заключен договор о признании
независимости Азербайджана и было достигнуто соглашение об установлении
дипломатических отношений между ними. Подписание этого договора явилось
большим успехом азербайджанской дипломатии на международной арене,
закрепляло статус Азербайджана как независимого государства.
Однако, деятельность Азербайджанской делегации, а также делегаций
других вновь образовавшихся государств осложнялось тем, что рассмотрение
вопроса о признании их независимости со стороны Парижской мирной
конференции явно затягивалось. Обсуждение его должно было связываться с так
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называемым "русским вопросом", который стоял в повестке дня конференции. Это
ставило под сомнение признание их как субъектов международного права. 8
октября 1919 г. представители независимых республик Азербайджана, Грузии,
Латвии, Литвы, Эстонии, Горцев Северного Кавказа и Украины в дополнении к
совместной декларации от 7 июля 1919 г. направили письмо председателю мирной
конференции Клемансо, в котором резко осуждали позицию, занятую в отношении
этих республик.В письме говорилось о политической ситуации, сложившейся на
территории бывшей Российской империи, где с одной стороны, "...российские
большевики стремились установить диктатуру пролетариата и коммунизма, а с
другой, российские реакционные круги стремились на той же территории
установить свою военную диктатуру и реставрировать прежнюю Россию с
порабощением народностей" [2, с.101].
Поворотной датой в судьбе новообразованных на месте бывшей
Российской империи республик стал день 17 ноября 1919 года, когда премьерминистр Дэвид Ллойд Джордж выступил в палате общин британского
парламента. Это выступление было отражением происходивших в России
событий, в первую очередь поражения Колчака и отступления Деникина.
Великие державы, и в первую очередь Англия были всерьез обеспокоены
перспективой распространения большевизма на Среднем и Ближнем Востоке.
Неслучайно в своей речи Ллойд Джордж дважды упомянул Азербайджан и Грузию.
Беспокойство великих держав, прежде всего Англии, было вызвано опасностью
распространения большевизма на Среднем и Ближнем Востоке, стоит только ему
проникнуть за Кавказский хребет. Чувствующий эту опасность Британский
верховный комиссар на Кавказе Оливер Уордроп еще 19 сентября 1919 года в
секретной телеграмме на имя лорда Керзона настаивал на признании
независимости Азербайджана и Грузии. Чтобы уточнить некоторые вопросы, Лорд
Керзон в телеграмме от 4 октября напоминал О. Уордропу: «Очень трудно
определить процедуру соответствующего или безопасного признания закавказских
республик, ожидающих своего статуса от Мирной конференции или Лиги Наций»
[2, с.102].
В связи с этим многие политики Европы склонялись к мысли о
необходимости укрепления обороноспособности Азербайджана и Грузии,
обеспечивая их соответствующими средствами обороны для противодействия
советской экспансии.
В конце ноября в Париже состоялась беседа Ллойд Джорджа с заместителем
госсекретаря США Полком. При этом еще более прояснилось отношение
английского премьера к новым государствам на территории бывшей Российской
империи. Он открыто заявил своему собеседнику, что помогать Колчаку и
Деникину больше не имеет смысла, их поражение бесспорно, а посылаемое им
оружие и военное снаряжение, по сути, достается Красной Армии. Ллойд Джордж
также предупредил Полка, что единая большевистская Россия превратится в
большую опасность для Европы. Поэтому он придерживается мысли, что следует
признать независимость Грузии, Азербайджана, Украины, Бессарабии, Прибалтики,
Финляндии и, может быть, Сибири [8.с.185]. 29 ноября Полк сообщил об этой
беседе госсекретарю США Роберту Лансингу.
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Теперь политика Великобритании в отношении Азербайджана прояснилась,
и это было видно из телеграммы британского МИД, переданной Н. Усуббекову
через О. Уордропа в первые дни декабря: «Правительство Англии защищает
независимость Азербайджана и относится к Азербайджану с большим уважением»
[8. с.185].
Ситуация, создавшаяся на Кавказе вследствие большевистской угрозы,
вынудила страны Антанты серьезно призадуматься и предпринять реальные
практические шаги. В связи с этим многие политики Европы склонялись к мысли о
необходимости укрепления обороноспособности Азербайджана и Грузии,
обеспечивая их соответствующими средствами обороны для противодействия
советской экспансии.
С этой целью по инициативе Великобритании 10 января 1920 г. была
созвана сессия Верховного Совета Парижской мирной конференции. В работе
сессии участвовали главы правительств и министры иностранных дел Англии,
Франции и Италии, а со стороны США и Японии - делегаты на мирной
конференции и послы этих стран во Франции. Подробная информация о ситуации
на Кавказе была представлена британским премьер-министром, сообщившем о
продвижении большевиков к Каспию. Ллойд Джордж предложил выработать
наиболее приемлемый вариант снабжения кавказских государств оружием и
военным снаряжением. Полностью поддержав заявление Ллойд-Джорджа, Жорж
Клемансо отметил необходимость разработки меморандума “Об оказании помощи
кавказским республикам” британскими представителями, имевшими большой опыт
в кавказских делах.
По инициативе английского министра иностранных дел Керзона, министры
иностранных дел обсудили политическую сторону проблемы отношения к
республикам. В своем выступлении Керзон заявил о намерении Ллойд Джорджа
включить в повестку заседания Верховного Совета вопрос о признании
независимости Азербайджана и Грузии. 11 января Верховный Совет союзников
принял постановление следующего содержания:
“Союзнические и объединенные государства совместно признают
правительства Азербайджана и Грузии па уровне де-факто”. Таким образом,
политическое признание Азербайджанской Республики на Парижской мирной
конференции в январе 1920 г. следует оценить, как результат успешной
дипломатической деятельности азербайджанских делегатов, возглавляемых А.
Топчибашевым.
В связи с достигнутой победой Топчибашев в письме, направленном из
Парижа главе азербайджанского правительства Н. Усуббекову, писал: “Нет ничего
изменчивее и эластичнее политики. И, поэтому, ее приливы и отливы всегда
неожиданы. Тем не менее, начинается такая эпоха, когда укрепляются и наши
надежды на свободное независимое существование, стремясь обрести какую-то
реальную форму. Мы никогда не теряем надежды и не теряли даже в самые
неблагоприятные для всех народов прежней России моменты, когда нам говорили о
тщетности нашего труда. Мы действовали подобным образом, потому что верили,
что наш народ сможет жить независимо, что, наконец, любым путем обретем
независимость. Цена такого дорогого счастья никогда не заставляла и не заставит
нас отступить, поскольку мы не знаем ничего, равного этому счастью» [9. с.448.].
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Признание независимости АДР мировыми державами де-факто давало
азербайджанскому правительству надежду на признание де-юре. С этой целью 25
февраля Топчибашев и другие члены делегации посетили Лондон [7, с. 361], где
вели подготовку соответствующего ходатайства [2, с. 488]. Целый ряд стран Бельгия, Швейцария, Голландия, Чехия и Словакия, Финляндия стали открывать в
Баку свои консульства, а Италия открыла здесь дипломатическое
представительство. 20 марта 1920 г. между Азербайджаном и Ираном был
подписан договор о мире и дружбе, по которому иранское правительство
признавало де-юре независимость Азербайджана. Стороны принимали на себя
обязательства по созданию и укреплению дружественных и экономических
отношений, а также но открытию азербайджанского посольства в Тегеране и
иранского - в Баку. Кроме того, в тот же день между Азербайджаном и Ираном
были подписаны соглашения о таможне, торговле, почтово-телеграфных и
консульских отношениях. Спустя некоторое время в Тегеране было открыто
посольство Азербайджана, а в Тебризе начало действовать генеральное
консульство Азербайджана.
На пути признания своей страны де-юре 22 апреля правительство АДР
издало закон об учреждении восьми дипломатических миссий АДР в ряде стран, в
том числе и США [2, с. 516]. Этот же закон упразднил дипломатическую миссию
АДР на Парижской конференции.
В апреле политическая ситуация в Азербайджане стала крайне
напряженной. Нападения армян на мусульманские села, продвижение Красной
армии Советской России на юг привели к кризису, в результате которого 28 апреля
АДР была захвачена большевиками и пала. В целом, АДР, как молодое
государство, на протяжении почти своего двухлетнего существования вела
достаточно успешную и активную деятельность по признанию своей
независимости международным сообществом. Однако многое зависело от подхода
держав-победителей к новому мироустройству, которые зачастую демонстрировали
свою медлительность в вопросе признания новых государств.
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О КОНЦЕПЦИИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Резюме: В данной статье рассматриваются некоторые аспекты теории
мультикультурализма Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Подчеркивается системность взглядов на мультикультурализм, обобщаются
методологические позиции, излагаемые Президентом Ильхамом Алиевым в его
трудах, выступлениях, публикациях. В статье исследуется такой важный постулат
как роль мультикультурализма в обеспечении устойчивого развития и процесса
современного Азербайджана.
Ключевые слова: президент, мультикультурализм, государство, толерантность,
история.
Формирование мультикультурализма как понятия в азербайджанской
общественной и гуманитарной науке связано с именем общенационального лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева. Идеология азербайджанства легла в
основу азербайджановедения и тесно сомкнулась с мультикультурализмом.
Как продолжатель деятельности общенационального лидера Азербайджана
Гейдара Алиева Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев уделяет
огромное внимание мультикультурализму. В многочисленных интервью, встречах
на высоком политическом уровне, международных форумах, церемониях по
случаю национальных праздников, знаменательных событиях, встречах с жителями
Азербайджана, представителями общественности, в своих многочисленных
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выступлениях Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
подчёркивал,
что
мультикультурализм,
толерантность
являются
как
государственной политикой, так и образом жизни социума.
Рассмотрим в данной статье концепцию мультикультурализма, выдвинутую
Президентом Азербайджанской Республики, господином Ильхамом Алиевым.
Закономерно,
что
такие
термины,
как
«азербайджанский
мультикультурализм», «азербайджанская модель мультикультурализма» являются
сегодня полноправными терминами, входящими в политический лексикон.
Для создания мультикультуральной среды необходимы, с одной стороны,
традиции народа, его духовные ценности, с другой стороны – приоритеты
государственной политики.
«На протяжении истории в Азербайджане жили представители различных
религий, культур, и, наверное, неслучайно выбрали для сосуществования именно
Азербайджан. Потому что в нашей стране, в нашем краю эти тенденции всегда
преобладали. Сегодня это государственная политика, мы и дальше будем
проводить эту политику» [1, с. 327].
Принимая участие в церемониях религиозных праздников, Президент Ильхам
Алиев не раз подчёркивал, что «толерантность – это и наш образ жизни. Это наше
мировоззрение. Мы так живём и, живя так, доказываем себе, региону и миру, что
мультикультурализм существует. Мультикультурализм – это относительно новое
понятие. По сути, это означает сосуществование людей, принадлежащих к
различным культурам и религиям. То есть это понятие существовало в
Азербайджане веками, оно существует и укрепляется и сегодня» [1, с. 246].
Безусловно, что представители разных наций отличались своей спецификой,
менталитетом. Вместе с тем, длительное проживание на территории Азербайджана
и толерантность азербайджанского народа обусловило высокую степень
значимости мультикультурализма и, соответственно, его роль в обеспечении
устойчивого развития Азербайджана в современных условиях.
Подчёркивая роль мультикультурализма в истории Азербайджана, Президент
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подчёркивает: «Несмотря на то, что
это сравнительно новое понятие, мультикультурализм на протяжении веков был
присущ нашему народу» [1, с. 259].
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев чётко определил
статус, истоки и перспективы мультикультурализма в нашей стране:
«В Азербайджане традиционно, исторически всегда существовала
национальная и религиозная терпимость. Это одно из главных, важнейших
достижений нашей страны. То, что в период становления нашей страны как
независимого государства эти традиции прошлого были сохранены и
преумножены, это большое достижение. Каждый человек в Азербайджане,
независимо от его национальной и религиозной принадлежности, является
полноценным и полноправным гражданином своей страны. Такой мир внутри
нашего общего дома – это залог нашего успеха» [1, с. 189].
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев неоднократно
подчёркивал, что мультикультурализм в Азербайджане – это «естественная среда,
которая формировалась столетиями, тысячелетиями» [1, с. 253].
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Одним из основных системных слагаемых концепции мультикультурализма
является тезис о том, что мультикультурализм как явление существовал на
территории Азербайджана на всех этапах его истории.
Важное значение исторического наследия в контексте современного
межцивилизационного диалога красной нитью проходит через всю деятельность
Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Одним из важных
векторов мультикультурализма, который определил Президент – это специфика
синтеза национального и общечеловеческого. Именно в данном синтезе заключена
и модель мультикультурализма в Азербайджане.
«Азербайджанский народ привержен своим религиозным и национальным
традициям, национально-духовным ценностям. Мы веками хранили в сердце эти
нравственные ценности, и сегодня, принимая все общечеловеческие ценности,
считаем главным фактором для себя наши национально-духовные ценности. В то
же время в Азербайджане представители всех религий, всех наций живут единой
семьёй. Межрелигиозные отношения и их высокий уровень укрепляют нашу
государственность,
независимость,
придавая
дополнительный
импульс
интеграционным процессам Азербайджана в мир» [1, с. 226].
Безусловно, что государственная политика имеет решающее значение в
данных процессах.
На церемонии официального открытия Всемирного форума по
межкультурному диалогу седьмого апреля 2011 года Президент Ильхам Алиев
сказал следующее:
«Мы хотим, чтобы все народы, представители всех религий тесно общались
друг с другом, открыто обсуждали все проблемы, выражали свои мысли.
Азербайджан стал уже традиционным пространством для проведения подобных
представительных мероприятий. Конечно, это имеет и географические, и
исторические, и культурные основы, так как на протяжении веков в Азербайджане
все народы, представители всех религий жили как одна семья» [1, с. 239].
Программное выступление Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева прозвучало четвёртого октября 2012 года на церемонии открытия
Второго Бакинского Международного гуманитарного форума.
Развитие идей по мультикультурализму получило продолжение в контексте
процесса, названного «Бакинским процессом». Так, тридцатого мая 2013 года
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Второго Всемирного
Форума по межкультурному диалогу, на котором подтвердил приверженность
Азербайджанской Республики идее мультикультурализма. Основой диалога
Президентом были выдвинуты позитивные тенденции.
На третьем саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств 16
августа 2013 года Президентом Ильхамом Алиевым было подчёркнуто, что
тюркский мир является пространством толерантности.
Мультикультурализм – это образ жизни и государственная политика. Так,
принимая участие в открытии Третьего Бакинского Международного
гуманитарного форума 31 октября 2013 года, Президент Азербайджана Ильхам
Алиев подчеркнул самую суть модели мультикультурализма в следующих словах:
«Мультикультурализм является государственной политикой в Азербайджане.
Должен отметить, что это же диктует и наше историческое
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прошлое. В то же время мультикультурализм – это образ жизни в
Азербайджане» [1, с. 275].
Эти
слова
можно
назвать
манифестом
азербайджанского
мультикультурализма.
Ценность мультикультурного общества заключена, прежде всего, в его
демократических устремлениях и открытости мировому сообществу. Гарантом же
верных мировоззренческих векторов выступает государственная политика.
Социокультурная политика мультикультурализма занимает важное место в
обеспечении устойчивого развития Азербайджана. Недопустимо нарушение
паритетов в мультикультуральном сознании, ибо органичность, гомогенность
являются ведущими детерминантами в современном социокультурном
пространстве Азербайджана. Готовность и способность вести диалог – важная
черта гражданского общества.
Модель
современного
азербайджанского
общества,
в
котором
мультикультуральному пониманию политических, социальных проблем отводится
важное место, является отражением верной политики государства. Прогрессивное
становление идей мультикультурализма, выдвинутых Президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым, в последние годы получили своё дальнейшее развитие. Так, на
официальном открытии XII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН 26
апреля 2016 года Президент сказал следующее:
«Азербайджан веками являлся пространством, где сосуществовали религии,
культуры и цивилизации. Мы являемся не только географическим, но и
культурным мостом между Востоком и Западом. Представители различных
религий и культур веками достойно жили в Азербайджане в условиях мира. Здесь
всегда существовали терпимость и мультикультурализм. Эти идеи постоянно жили
ещё тогда, когда слово «мультикультурализм» не существовало» [1, с. 318].
Развитие
мультикультурализма
в
Азербайджане
обусловлено
государственной политикой, в приоритете которой находятся:
1. Национально-нравственные ценности;
2. Паритетность гражданских прав;
3. Мультикультурализм как демократизация общества.
Одной из основных парадигм мультикультурализма в Азербайджане является
синтез
национального
с
общечеловеческим,
лежащий
в
основе
мультикультурализма, что способствует следующим позитивным процессам:
1. укрепляет государственность;
2. служит безопасности независимого государства;
3. стимулирует новые процессы интеграции Азербайджана в современный
мир.
Президент Ильхам Алиев сформулировал основные мультикультуральные
факторы успешной государственной политики, направленной на устойчивое
развитие Азербайджана:
 Общество, открытое к диалогу с представителями иных наций и религий.
 Государственная политика, опирающаяся на поддержку всех граждан страны
независимо от национальной и религиозной принадлежности.
 Мультикультурализм – источник силы государства.
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 Необходимость тесной связи между обществом и государственной политикой
мультикультурализма.
 Приоритет позитивных тенденций в развитии мультикультурализма в
Азербайджане.
 Глубокие исторические корни мультикультурализма.
 Мультикультурализм в Азербайджане – это синтез государственной политики и
менталитета.
 Мультикультурализм – это залог укрепления и развития гражданского общества
в Азербайджане.
 Толерантность азербайджанского народа обусловлена исторически.
 В годы независимости толерантность приобрела особый статус политики
государства.
 Мультикультурализм является слагаемым гражданского общества в
Азербайджане, ибо каждый член общества, независимо от национальной и
религиозной
принадлежности,
является
полноправным
гражданином
Азербайджана.
 Мультикультурализм обеспечивает как успешное развитие Азербайджана, так и
его безопасность.
 Мультикультурализм – стратегическая основа политики государства.
 Межнациональный диалог – основа всестороннего развития Азербайджана.
 Позитивные тенденции как основа межкультурного диалога.
 Мультикультурализм как «прививка» против самоизоляции.
 Основа современного мультикультурализма – это синтез глубоких
национальных традиций и государственной политики.
 Опыт мультикультурального развития в Азербайджане – это уникальный опыт,
требующий изучения.
 Мультикультурализм – синоним единства и сплочённости общества.
 Усиление мультикультуральных тенденций, имеющих основание в древней
истории Азербайджана, в современном независимом демократическом государстве.
 Равноправие всех граждан Азербайджана независимо от религиозной и
этнической принадлежности.
 Мультикультурализм как проявление общенациональной солидарности.
 Мультикультуральные импульсы для формирования диалога между
цивилизациями.
 Позитивная позиция государства к национальным меньшинствам; равноправие и
государственная поддержка.
 Мультикультурализм как один из способов интеграции в мировое сообщество.
 Мультикультурализм
как
политика
национального
согласия
и
общенациональной солидарности.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, обладая высокой степенью
государственного мышления, в своих трудах, выступлениях очень чётко
формулировал идеи мультикультурализма.
Как следует из изложенных векторов политики мультикультурализма
Президента Ильхама Алиева, национальная идея, менталитет, специфика культуры,
самоидентификация служат гарантом диалога и сотрудничества народов.
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Безусловно, следует учитывать доминирование национально устойчивых и
специфических мировоззренческих основ в процессах устойчивого развития
Азербайджанской Республики. Вместе с тем, в современном Азербайджане
политика мультикультурализма занимает существенное место в государственном
строительстве.
На V Международном гуманитарном форуме, как успешное развитие
мультикультурализма в Азербайджане Президент Азербайджана Ильхам Алиев
подчеркнул тесную и необходимую связь между обществом и государственной
политикой мультикультурализма:
«Эта государственная политика получает большое одобрение в стране. В то
же время, это и настроение общества, потому что государственная политика может
успешно осуществляться только тогда, когда общество положительно отвечает на
неё. Существующие в обществе доброжелательный настрой, тенденции, связанные
с мультикультурализмом, ещё более усиливают нашу государственную политику».
(През., с.327)
2016-й год был избран годом мультикультурализма в Азербайджане, создан
Международный центр мультикультурализма. Как хорошо известно, «Бакинский
процесс» – это новая геополитически значимая ценность. В основе
«Бакинского процесса» лежит выдвинутая общенациональным лидером
азербайджанского народа Гейдаром Алиевым концепция азербайджанства.
Литература:
1. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев об азербайджанской
модели мультикультурализма. Баку, ВВМ, 2017, 524 с.
Elçin Zeynalov
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
multikulturalizm konsepsiyası barədə
Xülasə
Bu məqalədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin multikulturalizm
nəzəriyyəsinin bəzi aspektləri nəzərdən keçirilir. Multikulturalizmə baxışların sistemliliyi
təhlil olunur, Prezident İlham Əliyevin öz əsərlərində, çıxışlarında, nəşrlərində şərh etdiyi
metodoloji rəylər ümumiləşdirilir.Məqalədə multikulturalizmin müasir Azərbaycanın
davamlı inkişafı və tərəqqisinin təmin olunmasında rolu kimi mühüm postulat tədqiq
edilir.
Açar sözlər: Prezident, multikulturalizm, dövlət, dözümlülük, tarix.
Elcin Zeynalov
On the conception of multiculturalism
of the President of Azerbaijan İlham Aliyev
Summary
Some aspects of the theory of the President of Azerbaijan Republic Ilham Aliyev’s
multiculturalism are considered in the given article. The systematic character of views on

27

multiculturalism is accentuated; methological positions stated by the President Ilham
Aliyev in his works, speeches, and publications are generalized.
Such an important postulate as the role of multiculturalism in the guaranteeing of
the stable development and progress of modern Azerbaijan is studied in the article.
Keywords: President, multiculturalism, state, tolerance, history.
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XX ƏSRİN 60-CI İLLƏRİNDƏ MİLLİ TEATR QAVRAYIŞINDA
YENİLƏŞMƏ TENDENSİYALARI
Xülasə: Elmi məqalədə 1960-cı illərdə Azərbaycanda meydana gələn yeni teatr
mühiti və onu formalaşdıran amillər araşdırılıb. XX əsrin 60-cı illərində səhnələşdirilən
tamaşalar, onları digər dövrlərdən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər, teatr qavrayışında baş
verən yeniliklər məqalənin əsas obyekti kimi götürülüb. Araşdırma zamanı Ə.Vəliyevin,
M.Əlizadənin monoqrafiyalarından da köməkçi vasitə kimi istifadə olunmuşdur.
Açar sözlər: teatr, tamaşa, rejissor, aktyor, dramaturgiya.
Hər dövrün, zamanın və mühitin öz teatrı olur və o müxtəlif amillərin təsiri
nəticəsində inkişaf edir, dəyişir, yenilənir. 60- cı illərin teatr prosesi görkəmli teatrşünas
alimlərimiz tərəfindən tədqiq edilmişdir.Biz həmin tədqiqatlara istinad edərək sözügedən
dövrə yeni baxış bucağından yanaşmağa çalışacağıq.
1960-cı ildə A.İskəndərovun Milli Dram Teatrının bədii rəhbərlyindən
uzaqlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq M.Məmmədovun həmin vəzifəyə gəlişi ilə mövcüd
streotiplərin və monumental ənənələrin aradan qaldırılacağı düşünülürdü.Lakin bir faktı
da qeyd etmək lazımdır ki, M.Məmmədov özü də bir rejissor kimi teatrda A.İskəndərov
məktəbi keçmişdir və onun həmin vəzifəyə gəlişi əslində sonun başlanğıcı idi, daha dəqiq
desək, M. Məmmədov teatrda yeni konsept yaradacaq rejissor deyildi.Doğrudur,

29

M.Məmmədovun təfsirində göstərilən tamaşalar ideya möhkəmliyinə, psixologizminə,
lirizminə, fəlsəfi və estetik məqamlarına, məzmun və forma vəhdətinə görə seçilirdi.
Lakin üslub baxımından A.İskəndərovun quruluşlarından bir o qədər də fərqlənmirdi.
Belə ki, M.Məmmədov və A.İskəndərov teatrının estetik prinsiplərinin, təfəkkürünün və
ənənələrinin davamçısı idi.Bədii rəhbər vəzifəsi M.Məmmədovla əvəz olunduqdan sonra
teatrın konseptinin tamamilə dəyişəcəyini düşünənlər yanılmışdılar.1960-63-cü illərdə
Dövlət Milli Akademik Dram Teatrına rəhbərlik edən M.Məmmədov yeni teatr
konsepsiyasını yarada bilmədi.Rejissorun hazırladığı tamaşaları təbii ki, müasirlikdən
uzaq adlandırmaq fikrimiz yoxdur. Sadəcə bir fakt ortadadır ki.onun teatr düşüncəsi
dövri-mühitin əsl mahiyyətini açıb göstərə bilmədiyi üçün çağdaş teatr dəyərlərindən geri
qalırdı. Bəlkə də, məhz bu səbəbdən M.Məmmədov 3 il sonra , 1963-cü ildə teatrda bədii
rəhbər ( baş rejissor) vəzifəsindən öz istəyi ilə uzaqlaşdı.
Bəhs etdiyimiz dövrün milli teatrının əsas problemlərindən biri çox vaxt
qəhrəmanın müsbət ideallarının arxa plana keçirilməsi və qabardılmaması idi.Bu problem
isə dramaturqlardan qaynaqlanırdı. Fikrimizi bir az daha geniş ifadə edək. Əsər və
tamaşa xalqın həyatını, tələblərini ifadə edən estetik idealdan doğur.Estetik ideal isə
özünü daha çox əsərin müsbət xarakterlərinin davranış və hərəkətlərində biruzə verir. Bu
tələblərə cavab verəcək əsərlərin və tamaşaların az olması 60-cı illərin ilk mövsümündə
müşahidə edilirdi. Bu isə teatr prosesinin durğunlaşmasına gətirib çıxardırdı. Dramatuqlar
müəllifi olduğu əsərlərdə həm də rejissor rolunda çıxış etməyi bacarmalı idi.
C.Cabbarlının vaxtilə irəli sürdüyü “dramaturq həm də rejissor olmalıdır” fikri 60-cı
illərin sovet teatrında da tətbiq edilməli idi.
60-cı illərin əvvəllərində teatrın inkişaf perspektivlərini möhkəmləndirmək üçün
mütləq nəzərə alınmalı amillərdən ən əsası müasir mövzu yaratmaq şüarına məhdud
çərçivədən yanaşmadan onun mənasını düzgün anlamaq idi. Fikrimizi bir az da
dəqiqləşdirmək üçün qeyd etmək lazmdır ki, müasirlik dramaturgiya və teatrda
konservatizimdən uzaqlaşaraq müasir həyatla rabitə yaradılmasını nəzərdə tutan
anlayışdır. Lakinmüasirlik adı altında romatizmdən tamamilə ayrılaraq tamaşanı ifrat
dərəcədə sadələşdirmək özü də yalnışdır.Həmin illərdə ele düşüncələr meydana gəlmişdir
ki, guya sovet adamının bədii surətini təsvir edərkən romantizm meylindən əl çəkərək ,
obrazın bütün keyfiyyətlərini bəsitləşdirmək lazım idi. Bu problem isə əslində 20-30-cu
illərdən qaynaqlanan və 60-cı illərdə də təzahür edən meyillər idi.60-cı illərin ilk
mövsümündə Azərbaycanda müasir teatr sənətinin inkişafı üçün gənc rejissor qüvvəsinin
yaradılması da ən vacib amillərdən idi.Biz həmin dövrdə teatrlarımızda gənc rejissorların
məhdudluğunun əsas problem olduğu faktı ilə dövri- mətbuat vasitəsilə tanış
oluruq.Teatrda baş verən bu və ya digər nöqsanları aradan qaldırmaq üçün yeni
yaradıcılıq istqamətləri işlənib hazırlanmalı və teatrlar öz fəaliyyətində müəyyən
dəyişikliklərə yol vermıəli idi. Hazırlanan tamaşalarda önəmli olan bir çox epizod
göstərmək deyil, göstərilən bir neçə epizodda müəllifin nə demək istədiyini, ümdə
məqsədini açmaqdır. Burada ən böyük öhdəlik isə rejissorun öhdəsinə düşür. Rejissor
çalışmalıdır ki, tamaşa bitdikdən sonra onu izləyən seyrçilər həmin əhvalatlar haqqında
düşünsün, onu öz həyatlarının gerçəkliyi ilə birləşdirsin, müqayisə etsin, nəticə çıxarsın,
başqa sözlə, öz estetik təfəkkürünü inkişaf etdirsin. Rejissor tamaşada böyük
qüvvədir.Əsər dramaturqun məhsuludursa, tamaşa rejissorun adı ilə bağlıdır.Uğurlu səhnə
əsərinin yaranması dramaturqla rejissorun əməyinin vəhdətindən asılıdır.Bu dövrdə
rejissordan yüksək müşahidəçilik qabiliyyəti, nəzəri bilik və pedaqoqluq tələb
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edilirdi.Zaman keçdikcə rejissorlarımızın novatorluğunun, yeni forma və üslub
axtarışlarının şahidi olacağıq.
60-cı illərin başlanğıcında milli dramaturgiyada və teatrda yaranan lirik-psixoloji üslub
realist və romatik üslublardan öz xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirdi.Biz bu üslubun estetik
səciyyələri, poetik göstəriciləri və mahiyyəti haqqında görkəmli teatrşünas professor
İ.Rəhimlinin “Teatr sənətinin estetik prinsipləri” monoqrafiyasından müfəssəl məlumat
əldə edirik. Həmin araşdırmalara istinad edərək qeyd edə bilərik ki, lirik-psixoloji üslubda
hazırlanan tamaşalarda səhnənin maksimum boşaldılması və bununla da bütün diqqətin
aktyorlara yönləndirilməsi, psixoloji təfəkkürlü mizanlara önəm verilməsi, obrazlar
arasında baş verən psixoloji münasibətlərin əsas götürülməsi, personajların daxili
aləmlərinin ön planda durması, sözaltı mənalardan istifadə edilərək real həyat
hadisələrinin səhnədə inikası milli teatrın nəaliyyətlərindən idi. 1964-cü ildən Akademik
Milli Dram Teatrına baş rejissor təyin edilən T.Kazımovun əsasını qoyduğu bu üslub
indiyə kimi aktyor və rejissorların istifadə etdiyi, yeni çalarlar verdiyi aparıcı aktyor
məktəbidir. Bu məqamda qısaca haşiyə çıxaraq, qeyd etmək istərdik ki, T.Kazımovun
lirik-psixoloji teatrı ilə B.Brextin epik teatrı arasında müəyyən oxşar xüsusiyyətləri
aşkarlamaq mümkündür.Brext kimi Kazımovun da vacib hesab etdiyi amillərdən biri
aktyorun öz bacarığını səhnədə göstərməsi idi. Hər iki rejissorun əsrlərdən bəri kök
salmış,insanları tilsimləmiş teatr prinsiplərinə qarşı çıxması, yeni teatr qanunları
toplusunu yaratması, əsas diqqəti aktyorlara yönləndirməsi ortaq yaradıcılıq keyfiyyətləri
kimi xarakterizə edilə bilər. Məlum məsələdir ki, Brext yaxşı anlayırdı ki, gizlilik xalqın,
tamaşaçının kriteriyasına, o cümlədən düşüncə azadlığına mənfi təsir göstərir.Məhz bu
səbəbdən o, öz düşüncələrini pyeslərində əks etdirirdi.60-cı illərin ilk mövsümündən
başlayaraq insanların cəmiyyətdəki real vəziyyətini yazdığı əsərlərdə göstərməyə çalışan
İ.Əfəndiyev və həmin əsərlərə düzgün istiqamətdən və dissident mövqedən yanaşan
T.Kazımov yaradıcılığında yuxarıda sadaladığımız düşüncə tərzini görmək
mümkündür.Brext kimi Kazımov da tamaşaçıların izlədiyi hadisələri mütləq analiz edə
bilmələrinin tərəfdarı idi.Oxuduğumuz və araşdırdığımız monoqrafiya və məqalələrdən
də aydın olur ki, T.Kazımov hazırladığı tamaşalarda səhnəni boşaldaraq aktyorlara tam
sərbəstlik verir və seyrçinin diqqətini aktyor oyununa yönləndirirdi.Qrotovskinin “kasıb
teatrı”nda olduğu bu boşluqları öz xəyali dünyalarındakı obyektlərlə, təbii oyun tərzləri
ilə doldurmaq aktyorlardan tələb olunurdu.
T.Kazımovun teatr prinsipləri bir çox tanınmış teatr nəzəriyyəçisi və rejissorların
düşüncə və üslublarından şirələnərək özünəməxsus çalarları, estetik göstəriciləri ilə
inkişaf edən yeni və orijinal məktəb idi. K.S.Stanislavskinin beş teatr prinsiplərindən biri
olan özgələşmə, başqalaşma prinsipi T.Kazımov rejissurasında da təzahür edirdi.
Lirik-psixoloji üslubun Milli Teatrda bünövrəsi 1964-cü ildə görkəmli dramaturq
İ.Əfəndiyevin “Sən həmişə mənimləsən” əsərinin tamaşası ilə qoyulmuşdur.Əsərə
quruluş isə görkəmli rejissor T.Kazımov tərəfindən verilmişdir. Bu tamaşa Azərbaycan
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının yaradıcı həyatında mühüm addım idi. Əsər
müxtəlif obrazların daxili aləmini ön plana çəkərək insan fenomenini qabarıq təsvir
etmişdir.T.Kazımov da dramaturqun bu mövqeyini dəstəkləyərək əsərin səhnə
yozumunda həmin şərtlərə ciddi yanaşmışdır.
Əsərin əsasında həyatın acı gerçəklərindən biri olan təklik mövzusu durur. Bu
həqiqət özünü Nargilənin, Həsənzadənin , Nəzakətin, Sarı saç qızın- bütün personajların
həyatında göstərir. Tamaşanın əsas konflikti Həsənzadə obrazında öz əksini tapır.Onun
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daxilində iki konflikt bir-biri ilə üzləşir. Birincisi, gənc qız Nargilənin pak və səmimi
sevgisi ona xoş təsir bağışlayır,ikincisi isə hisslərinə güc gəlir və yaxşı dərk edir ki, bu
sevgiyə müsbət cavab verməyə onun qətiyyən haqqı yoxdur. Həsənzadə təkliyə qalib
gəlir, Nargilə isə bu təkliyə son qoymaq üçün nə isə axtarır.
İ.Əfəndiyevin bu və ya digər əsərlərində kauzal konflikt özünü mükəmməl formada
biruzə verirdi.Bu konflikt lirik-psixoloji üslubda daha çox təzahür etdiyi üçün 60-cı
illərdə T.Kazımovun hazırladığı tamaşalarda aparıcı ənənə olaraq özünü biruzə verirdi.
Rejissor “Ölülər”, “Pəri cadu” kimi klassik əsərləri 60-cı illərin mühitinə adekvat
formada hazırlamışdı. Bu həmin dövr üçün cəsarətli addım idi.Belə ki, həmin klassik
əsərlər sovet dövrü ilə uyğunlaşmaya bilərdi, lakin rejissor bu problemin öhdəsindən öz
yaradıcı potensialı ilə gəlmişdir. T.Kazımovun quruluşunda İskəndərin “Ölülər,Ölülər”
deyərək birbaşa zala müraciət etməsi rejissorun dissident münasibətinin isbatı idi. Bu
klassik əsərə yenidən müraciət edilməsində məqsəd milli şüurun oyanışını fəallaşdırmaq
idi.
Son olaraq qeyd etmək istərdik ki, 60-cı illərdə milli teatr prosesi ilk baxışda qısa və
sadə görünsə də,lakin əslində dərin araşdırma tələb edir. Teatrımız bu onillikdə bəlkə də
50 illik tarixində rast gəlmədiyi yeni və böyük teatr səhifəsini yaratmağa müvəffəq oldu.
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В научной статье описываются новая театральная атмосфера и важные
факторы, которые повлияли на нее в 1960-х годах. Основной объект
исследования - постановки спектаклей 1960-х годов, которые отличаются от
постановок других периодов своими нововведениями. В процессе изучения
данной проблемы автор обратился к монографиям, написанными М. Ализаде и
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Summary
The scientific article describes the new theatrical atmosphere and important
factors that influenced it in the 1960s. The main object of the research is the
performances of the 1960s, which differ from the productions of other periods by
their innovations. In the process of studying this problem, the author turned to
monographs written by M. Alizade and A. Veliyev.
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Xülasə: Təqdim olunan məqalədə şahrud simli musiqi aləti şahruddan bəhs olunur.
Məqalədə onun yaranma tarixi (IX əsr), etimologiyası, morfologiyası tədqiq olunur. XIV
əsrdə Ə.Marağalı unudulan şahrud alətini bərpa etmişdir, lakin zaman keçdicə alət yenə
unudulmuşdur. XXI əsrin əvvəlində “Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi” elmitədqiqat laboratoriyasının rəhbəri Məmmədəli Məmmədov təqdim etdiyimiz mənbələrdən
faydalanaraq şahrud çalğı alətini bərpa etmişdir.
Açar sözlər: şahrud, hordofonlu qrup, yaranma tarixi, etimologiya, morfologiya,
bərpa olunma.

Orta əsr qaynaqlarında adında rud sözü əks olunan bir sıra çalğı alətlərinə rast gəlirik:
rud (rudxani), şahrud, yaylı rud, zənganərud, tərəbrud, rudcame. Bu məqalədə yalnız
şahruddan söz açacağıq.
Şahrudun eskizini təqdim etdiyimiz bilgilər
(orta əsr ədəbi və elmi qaynaqlar) əsasında
tanınmış fırça ustası, Azərbaycan Rəssamlar
İttifaqının üzvü Seyran Bədəloğlu çəkib
(şək. №1). Şahrudla bağlı əvvəllər nəşr
etdirdiyimiz bir sıra əsərlərdə – “Çalğı
alətlərimiz” (9, s. 102), “Azərbaycan çalğı
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alətlərinin izahlı lüğəti” (10, s. 168), “Etnoorqanologiya” (11, s. 22), “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanında çalğı alətləri” (12, s. 24) yığcam bilgi vermişik. Mənbələrdə
şahrudun bir-birindən fərqlənən iki növü ilə rastlaşırıq.
Yaranma tarixi. Şərqin dahi mütəfəkkiri, görkəmli musiqişünas, filosof, ensiklopediyaçı
alim Əbu Nəsr Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn Uzluq ibn Tərxan Fərabi (təx. 865-950)
özünün məşhur “Kitabül-Musiqi əl-Kəbir” (Böyük musiqi kitabı) risaləsində bir sıra çalğı
alətləri – cəlacil (kolokol), dəf, təbil, sanc (üçkünc), ud, tənbur, mazif (sitra), kamanlı rübab,
mizmar, nay (ney), surna (zurna) ilə yanaşı, şahrud haqqında da məlumat verib (8, s. 10-15).
O, bu əsərində şahrudu bütün səsləri olan mükəmməl, qədim Soğdi aləti kimi təqdim edir
(8, s. 11). Əslində klassiklər orta əsrlərdə Soğdi aləti dedikdə udu nəzərdə tutmuşlar.
Ə.N.Fərabinin bəhs etdiyi şahrud uddan çox fərqlənir (şək. №2). Göründüyü kimi, bu alət
daha çox qanunu xatırladır.
Şəkil №2
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Səadət Abdullayeva (1940-2017) bu növ
şahrudla bağlı yazır: “Şahrud udun və çəngin quruluş xüsusiyyətlərini özündə
birləşdirirdi. Onun səsdüzümü 4 oktavaya çatırdı. Fərabinin “Böyük musiqi kitabı”nın
Qahirədə saxlanılan əlyazmasında verilmiş sxemdə şahrud üzərində çoxlu simlərin
çəkildiyi dördkünc rezonator qutusu kimi göstərilmişdir” (1, s.
18).
Ə.N.Fərabinin yaşadığı dövrü nəzərə alsaq, bu növ şahruddan
ən azı IX əsrdə istifadə olunub. Onu da deyək ki,
Ə.N.Fərabiəslən oğuz (daha doğrusu, Həmədan) türklərinin
Uzluq tayfasından olub. Bunu onun Uzluq adlı oğuz tayfasına
mənsubluğu, eləcə də soyadındakı oğuzlara məxsus Uzluq,
Tərxan adları da təsdiqləyir.
Digər Azərbaycan türkü, tanınmış alim Kamaləddin Əbdülqadir
bin Qeybi əl-Hafiz Marağalı (1353-1435) şahrudun fərqli
növünü İbni Əxvəsin (İlyas ibn Əxvəs – A.N.) icad etdiyini
yazıb (7, s. 76). S.Abdullayeva da bu məsələni əsərində yada salır. O, Baron Rodolf
d`Erlangerə (4, s. 42) istinadən bildirir: “Bunu Əbu Nəsr Fərabi də qeyd etmişdi” (1, s.
28). Xatırladaq ki, İlyas ibn Əxvəs IX əsrdə Səmərqənddə yaşayıb.
Şahrud IX əsrdə icad olunsa da, sonrakı yüzilliklərdə sıradan çıxmış, unudulmuş, XIV
əsrdə Əbdülqadir Marağalı onu bərpa etmişdir. Təəssüf ki, bərpa olunmuş şahrud sonrakı
mərhələlərdə yenidən tənəzzülə uğramış və unudulmuşdur.
Etimologiyası. Adından göründüyü kimi, şahrud sözü ruda istinadən yaradılıb.
Şahrud bəm ruddur, yəni rudun böyük ölçülü növüdür, beynəlxalq terminlə desək, “bas
rud”dur.
Rud isə fars sözüdür və bir neçə mənada işlədilir: 1. Çay, axar su; 2. Oğul, övlad,
uşaq, nəsil; 3. Bağırsaq.
Bunlardan “bağırsaq” sözü çalğı aləti kimi rudun adına daha uyğundur. Qədimdə telli
çalğı alətlərinin telini bağırsaqdan hazırlayırdılar. Bəlkə də bu alətin tellərinin
bağırsaqdan hazırlanmış ilk çalğı aləti olduğundan onu rud adlandırmışlar.
Türkiyəli tanınmış alim Murat Bardakçı şahrud sözünün “sazların şahı”, çalğı
alətlərinin, daha dəqiq desək, telli, mizrabla çalınan alətlərin “şahı” fikrini ifadə etdiyini
bildirir (3, s. 104).
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Azərbaycanda özündə çalğı alətlərinin adını əks etdirən bir çox yaşayış məskənləri,
toponimlər mövcuddur: Zurnabad qəsəbəsi (Göygöl rayonu), Zəngqala (Gədəbəy rayonu,
Böyük Qaramurad kəndinin dağ yamacında yerləşir), Zəngilan rayonu, Nağaraxana
(Şamaxıdan 20 km aralı kənd), Ozan (Gəncədə qədim məhəllə adı, orta əsrlərdə ozan adlı
telli çalğı alətimiz olub), Düdükçü kəndi (Xocavənd rayonu), Qopuz dərəsi (Qax rayonu)
və s.
Xatırladaq ki, İran ərazisində, Məşhəd tərəfdə Şahrud adlı şəhər də var.
Ədəbi qaynaqlar. Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvi (1141-1209) “Xosrov və
Şirin” poemasında 10 telli şahruddan söz açır:
On tellisazını çalardı Barbəd,
Şahrudda aramgah – xoş istirahət (5, s. 67).
S.Abdullayeva Nizaminin “İskəndərnamə” poemasının “Şərəfnamə” (6, s. 98)
hissəsində bir şeirinə istinadən yazır: “Şair rumluların çalğı aləti şəhrudda (şahrud)zəfər
nəğməsinin ifa olunmasını qeyd edir” (2, s. 72). O dövrdə Rum dedikdə Anadolu nəzərdə
tutulurdu (3, s. 104).
Morfologiyası. Murat Bardakçı Ə.Marağalının şahrudla bağlı farsca yazdığı
risaləsindəki fikirlərini belə tərcümə edir: “Şahrud: Uzunluğu udun iki mislidir və təknəsi
(çanağı – A.N.) uda bənzəyir. Uddan bir oktava bəm səs verir, beş cüt teli var” (3, s. 104).
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Məhəmmədəli Müsəddiq (1925-1997) isə
Ə.Marağalının həmin risaləsindəki eyni mətni tərcümə edərkən yazır: “Şəhrud – sazdır
(çalğı alətidir – A.N.). Uzunluğu təxminən iki ud uzunluğunda olur. Onun nəğməsini
udun mütləq “Yəh” nəğməsinə (havasına) bərabər düzəldirlər. Onun “Yəh” nəğməsini də
udun “Ləh” nəğməsi ilə düzəltmək olar. Bu onun “Ləh” nəğməsində udun “Nəb” nəğməsi
ilə eyni səviyyədə düzəldilməlidir. Şəhrudun bir simində beş nəğmə (səs – A.N.) çalınır.
Şəhrudda on sim cüt bağlanır. Hər cüt simin biri uzun, o biri qısa bağlanır. Bu elə
bağlanmalıdır ki, beş nəğmə (səs – A.N.) çalınsın.
Onun kasası (çanağı – A.N.) və səthi ud kimidir. Bizim əsrdə bunu işlətmirdilər. Biz
onu işə saldıq. Bu sazı İbni-Əxvəs ixtira etmişdir…” (7, s. 76).
Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlirik ki, mizrabla səsləndirilən şahrudun udabənzər
çanağı olub, lakin uddan ölçüsünə görə iki dəfə böyük imiş. Bu baxımdan şahrud uddan
bir oktava bəm səslənib. Alətin 5 qoşa (5x2=10), yəni 10 teli olub. Hər qoşa tel bir səs
hökmündə imiş. Tellərin bir ucu qarmağa, digər ucu isə körpücüklərin (çanaqüstü və
qolla kəllənin birləşdiyi yerdəki kəmik körpücüyün) üzərindən keçməklə kəllədəki
aşıxlara düyünləir. Tellər məhz aşıxlar vasitəsi ilə köklənilir.
2017-ci ildə AMK-nın dissertantı və “Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi”
elmi-tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri Məmmədəli Məmmədov təqdim etdiyimiz
mənbələrdən faydalanaraq şahrud çalğı alətini bərpa etmişdir.
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Реставрирован забытый шахруд
Резюме
В статье дается информация о струнно-щипковом инструменте шахруд.
Исследуется его история создания (IX век), а также этимология и морфология
инструмента. В XIV веке Абдулькадир Марагалы реставрировал данный
инструмент, но и последующие века шахруд был вновь позабыт. В начале XXI
века Мамедали Мамедову удалось снова реставрировать инструмент.
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The forgotten shahrud was restored
Summary
The article deals with the stringed and plucked instrument Shahrud. Its history of
creation (IX century), etymology, and morphology of the instrument are investigated. In
the 14th century, Abdulkadir Maragaly restored the tool that had been forgotten until that
time and after that in the following centuries shahrud again degraded. At the beginning of
the XXI century, with the help of Mamedali Mamedov, the instrument was again
restored.
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КРАТКИЙ ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ОБЛАСТИ ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВА
Резюме: В статье даётся краткий обзор научной литературы в области
зарубежного и азербайджанского дирижёрского искусства. Автор отмечает,
чтомногочисленные труды, монографии, научные публикации, работы, статьи
выдающихся дирижёров дают всестороннее и полное представление об основных
аспектах данной профессии. Также автор подчёркивает, что область дирижёрского
искусства в Азербайджане в аспекте научно-теоретического, практического и
методического опыта, обусловливает необходимость своего активного
исследования, анализа и обобщения.
Ключевые слова: музыка, искусство, дирижёрское искусство, литература.
Искусство дирижирования, в отличие от других видов музыкального
исполнительства, является относительно новым, так как только во второй половине
XIX века, в связи с интенсивным развитием симфонической музыки, усложнением
музыкального языка и оркестровой фактуры, появилась необходимость
специального управления симфоническим оркестром, а в дальнейшем и
специальной профессиональной подготовки.
Однако, элементарные приёмы управления коллективными видами
музыкального исполнительства, так называемое искусство хейрономии,
существовалои в древности. Например, в хоровом народном пении запевала
хлопками рук отсчитывал такт, а конкретные жесты рук руководителя хора
указывали певчим не только темпы и размеры, но и движение мелодии «вверх» и
«вниз».
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Постепенно с развитием многоголосного пения, оперной и симфонической
музыки оркестрами стали управлять при помощи «баттуты» («палки», от
итальянского
«battere»
«бить,
ударять»),
с
помощью
которой
руководительотбивал такт. (Первое достоверное указание на такой способ
относится к началу XV века) ВXVII- XVIII веках – функция дирижёра оркестра,
хора или оперного ансамбля выполнял музыкант, исполняющий на органе или
клавесине партию генерал-баса, а со второй половины XVIII века эти функции
перешли к первому скрипачу-концертмейстеру, управляющему ансамблем при
помощи смычка. Нередко использовалась и система двойного дирижирования – с
участием клависиниста и скрипача-концертмейстера.
В сороковых годах XIX века данную практикудирижирования сменила
новая система, которая была обусловлена широким развитием симфонической
музыки, увеличением и усложнением состава оркестра, обогащением динамической
и красочной выразительности исполнения.Начиная со времён Р.Вагнера,
современный дирижёр с палочкой в руке стоит за специальным пультом, на
котором лежит партитура исполняемого произведения. Первыми ввели в процесс
исполнения дирижёрскую палочку И.Мозель (Вена, 1812 год); К.М.Вебер (Дрезден,
1817 год); Л.Шпор (Франкфурт-на Майне, 1817год, Лондон, 1819 год); и
Г.Спонтини (Берлин, 1820 год). Роль палочки заключается в увеличении
амплитуды взмаха рукии в выразительности дирижёрского жеста. Таким образом,
функция «отбивателя тактов» сменилась на функцию художника-истолкователя
музыки, творческого посредника между композитором, музыкантами и
слушателями. Начался процесс формирования дирижёра нового типа инового вида
музыкально-исполнительского
искусства,
обусловившего
необходимость
специальной профессиональной подготовки.
Систематическое обучение этому сложнейшему виду исполнительской
деятельностив высших музыкальных учебных заведениях началось лишь в 20-ые
годы ХХ столетия и предусматривало необходимость высоко профессионального
владения дирижёрскими знаниями, умениями, навыками и качествами.
Современный дирижёр – высококвалифицированный специалист, который
обязан обладать сложным комплексом профессиональных и личных достоинств. В
настоящее время в мировой музыкальной культуре сложились различные школы
дирижёрского искусства. Одной из наиболее первых и наиболее развитых является
немецкая дирижёрская школа, которая более века сохраняла свою значимость и
влияние в мировой музыкальной культуре. Она представлена именами таких
выдающихся музыкантов, как Р.Вагнер, Г.Бюлов, которые обусловили «…и прочно
закрепили гегемонию Германии в этой высшей сфере музыкальноисполнительского искусства» [В.Богданов-Березовский Сов.Дирижёр с.6]. Яркими
последователи послевагнеровского периода были Г.Рихтер, Ф.Моттль, Г.Малер,
Ф.Вейнгартнер, Р.Штраус, К.Мук, А.Цемлянский, Б.Вальтер, В.Фуртвенглер и
другие, искусство которых оказало огромное воздействие на развитие дирижёрской
культуры в других странах Европы, Америки, Азии, а также в России.
Своей яркой самобытностью, эстетикой и методикой отличается
французская дирижёрская школа, представленная именами Г.Берлиоза, Э.Ансерме,
Ш.Мюнша,П.Паре. Расцвет итальянской дирижёрской школы осуществили
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А.Тосканини, В.Ферреро, Б.Молинари, К.Цекки. Венгерскую школу прославил А.Никиш, английскую дирижёрскую школу - Г.Вуд, испанскую - Пабло Казальс.
Выступления русских композиторов П.Чайковского, Н.РимскогоКорсакова, Глазунова, С.Рахманинова за дирижёрским пультом в России и за
рубежом заложили основы российской дирижёрской школы. Их последователи
М.Ипполитов-Иванов, Р.Глиэр, Н.Черепнин, М.Балакирев, А.и Н.Рубинштейны,
В.Сафонов, А.Зилоти, С.Кусевицкий, Э.Купер, Н.Малько, К.Лядов, Э.Направник,
В.Сук, А.Коутс, а в дальнейшем – Е.Светланов, Г.Рождественский, Георгиев и
многие другие, при всех индивидуальных особенностях каждого, в целом являются
яркими слагаемыми русской национальной дирижёрской культуры, которая была
развита на основе ансамблевого, оркестрового, симфонического, хорового и
театрального музицирования. В настоящее время, она является одной из самых
передовых и значимых школ дирижирования.
В середине 50-х годов ХХ века на постсоветском пространстве возникла
насущная необходимость обобщения передового дирижёрского опыта для
дальнейшего
совершенствования
столь
сложного
вида
музыкального
исполнительства, обучения и воспитания нового поколения дирижёров и
повышения общего уровня дирижёрской культуры. Дирижёр Н.П.Аносов в
предисловии к книге «О дирижировании» Генри Вуда, писал: «Советскому
музыкознанию необходимо всемерно развернуть работу по переводу трудов
иностранных авторов, посвящённых дирижёрскому искусству. Ещё более важно
добиться от ведущих мастеров советского дирижёрского искусства передачи
накопленного ими практического опыта в любой форме, хотя бы в виде изложения
отдельных мыслей о своём искусстве. Такая работа не должна ограничиваться
стенами учебных заведений, занимающихся воспитанием дирижёров. Она должна
охватить и дирижёров, не занимающихся преподаванием» [ Г.Вуд, c.4-5].
Эта насущная задача в области дирижёрского исполнительского искусства
обусловила активный процесс научно-теоретического и практического обобщения
исторически сложившегося опыта, как западноевропейских, так и российских
дирижёров и начался процесс научного подхода к различным проблемам
дирижирования.
На основе теоретического осознания и обобщенияопыта выдающихся
мастеров
мирового
дирижёрского
искусства,
стали
постепенно
складыватьсяметодологические основы дирижёрского искусства. В настоящее
время весь исторический опыт и практикадирижёрского искусства всесторонне и
тщательно изучается, создаются фундаментальные теоретические исследования и
труды в данной области музыкального исполнительства.
Современная профессиональная подготовка специалистов в этой области
активно развивается, совершенствуется в поисках более эффективных методик
обучения
дирижёрскому
искусству.
Различные
национальные
школы
дирижирования активно взаимодействуют, делясь приобретённым опытом
теоретического и практического познания. Каждый выдающийся дирижёр, обобщая
накопленный им индивидуальный опыт, предлагая авторскую трактовку процесса
управления оркестром, систему организации собственных действий,вносит свой
вклад в развитие методики дирижирования.
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Многочисленные труды, монографии, научные публикации, работы, статьи
выдающихся дирижёров дают всестороннее и полное представление об основных
аспектах данной профессии:о дирижёрской технике, о специфике проведения
репетиций, о взаимоотношениях с оркестром, о работе над партитурой, о
составлении программ, о проблемах интерпретации и о многом другом. Великие
дирижёры:Г.Берлиоз, Р.Вагнер, Г.Бюлов, Э.Ансерме, Г.Вуд, Ш.Мюнш,
Ф.Вейнгартнер,Г.Фуртвенглер, А.Тосканини, В.Бруно, О.Клемперер, П.Казальс,
Л.Стоковский, Е.Мравинский, К.Кондрашин, Е.Светланов, Р.Рождественскийи
многие другие, опираясь на собственный опыт,создавали свои принципы и методы
управления оркестром. Трудно переоценить их значение для развития современных
исследований в области науки о дирижировании, её практики и методики
обучения.
В настоящее время, немалый вклад в развитие теории и методики
дирижированиявнесли и азербайджанские учёные и педагоги, которые, опираясь на
мировую дирижёрскую практику, исследуют и обобщают опыт национального
дирижёрского искусства. Среди них монографии Э.Новрузова «Дирижирование и
эстетика» (1989) и Л.Мамедовой «Хоровая культура Азербайджана» (2010);
учебные пособия Ю.Габибова «Хороведение» (1998) и Н.Мирзоевой
«Хороведение» (2007); методические рекомендации Л.Атакишиевой Распевание
хора на материале азербайджанской музыки (1993), К вопросу разработки
орфоэпии на материале произведений азербайджанских композиторов (1999);
З.Исмайловой Хоры а, cappella азербайджанских композиторов и работа над ними
(1987) и Вопросы хорового исполнительства в аспекте новых тенденций в хоровом
творчестве азербайджанских композиторов (1970-1985)(1988).
Ценный научный материал содержат и монографии азербайджанских
исследователей о творчестве талантливых дирижёров: С.Ф.Керимов «Художник
удивительного таланта» (1972); Тагизаде А.С.«Ниязи. Творческая биография и
черты исполнительского стиля»(2002); Р.Д.Рзаевой «Это порыв» (2003) и многие
другие.
Вместе с тем, следует отметить, что эта область музыкознания
обусловливает необходимость всестороннего исследования, создания научных
авторских и коллективных монографий, научно-методической и учебной
литературы. Всё ещё остаётся неисследованной, дирижёрская деятельность многих
азербайджанских музыкантов, которые руководили камерными, джазовыми,
народными оркестрами и хоровыми коллективами. Особо актуальной видится
проблема профессиональной подготовки оркестровых дирижёров, так как
выпускники дирижёрского факультета Бакинской музыкальной академии
осуществляют свою дальнейшую профессиональную подготовку и стажировку за
рубежом, в основном, в России и Германии.
В целом, область дирижёрского искусства в Азербайджане в аспекте
научно-теоретического, практического и методического опыта, обусловливает
необходимость своего активного исследования, анализа и обобщения.
Особую значимость в свете вышесказанного приобретает и проблема
дальнейшего развития дирижёрского исполнительского искусства, воспитания
нового поколения подлинных дирижёров-мастеров. В настоящее время, несмотря
на интенсивный процесс совершенствования проблемыпрофессиональной
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подготовки студентов дирижёрского факультета, на практике продолжает
наблюдаться несоответствие между приобретаемыми дирижёрскими знаниями,
умениями, навыками и уровнем исполнительской культуры, личностных
показателей. Данная неравномерность отрицательно влияет на уровень их общей
профессиональной исполнительской деятельности.
Литература:
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Dirijorluq sənəti sahəsində elmi ədəbiyyatın qısa icmalı
Xülasə
Məqalədə xarici və azərbaycan dirijorluq sənəti sahəsində elmi ədəbiyyatının qısa
icmalı verilir. Müəllif qeyd edir ki, dahi dirijorların çox saylı monoqrafiyaları, elmi işləri,
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Bununla bərabər müəllif vurğulayır ki, Azərbaycanda dirijorluq sənəti sahəsində elminəzəri, praktiki və metodiki təcrübənin
tədqiqi, təhlili və ümümləşdirilməsi vacib
görülür.
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Brief analysis of scientific literature in the field of conducting arts
Summary
The article reveals a brief overview of the scientific literature in the field of
foreign and Azerbaijani conducting art. The author notes that numerous works,
monographs, scientific publications, works, articles of outstanding conductors give a
comprehensive and complete picture of the main aspects of this profession. The author
also emphasizes that the field of conducting art in Azerbaijan in the aspect of scientifictheoretical, practical and methodical experience necessitates its own active research,
analysis and synthesis.
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ВОПРОСЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВАРИАНТОВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН ИЗ АРХИВА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО KAБИНЕТА МУЗЫКИ
Резюме: В данной статье рассматриваются вопросы сравнительного анализа
вариантов азербайджанских народных песен из архива Научно-исследовательского
Кабинета Музыки. Подчеркивается роль вариантности в исследовании записей и
расшифровок НИКМУЗа.
Ключевые слова: вариант, песни, жанр, фольклор, сравнение.
Анализ имеющегося в архивах вариантов устного музыкального творчества
азербайджанского народа имеет существенное значение, ибо определяет не только
роль Научно-Исследовательского Кабинета Музыки в истории азербайджанского
этномузыкознания. Важной целью анализа является также определение
исторической глубины, богатства, национальной специфики азербайджанской
народной музыки.
Подчеркнём, что понятие о музыкальном произведении в контексте
фольклора исследователи определяют по такому его качеству, как вариантность.
Так, по мнению ученых «…в фольклоре следует считать произведением … некую
сумму реально существующих вариантов одного лежащего в их основе образа (не
обнаруживаемого, однако, в окончательном, «чистом» виде). Можно было бы
определить его как рассредоточенное произведение» [1, с. 16].
Сравнительное изучение записей позволяет уяснить их специфику.
Целесообразно избрание определённого метода анализа. А именно: сравнение
песенных образцов в разных записях НИКМУЗа, которое преследует, с одной
стороны, важную цель раскрытия инварианта, и многообразие функциональности
песенных образцов – с другой стороны.
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Поставим вопрос о вариантности так, как он был сформулирован
исследователем Г.Головинским: «… устность и (её следствие) незакреплённость
проявляются – вернее, даже не исполняется, а воссоздаётся – несколько по-иному.
Для того, чтобы вскрыть механизм такого воссоздания, фольклористика использует
понятие традиции, импровизации, варьирования.
Любое фольклорное творение воспроизводится по памяти. Что же в нём
запоминается более, а что менее прочно? Что повторяется точно, а что с
изменениями?» [2, с. 17].
Как известно, устное музыкальное творчество представляют собой
устойчивые, типологически значимые образцы. Вместе с тем, каждое новое
исполнение вариативно. Закономерно, что сравнительный анализ вариантов одного
и того же образца устного музыкального творчества показывает наиболее
стабильные особенности, сохранившиеся в течение длительного исторического
времени. В этом смысле записи Научно-Исследовательского Кабинета Музыки
позволяют наблюдать не только однородные признаки собранного материала, но и
их различия. С первых же записей и публикаций песенно-инструментального
творчества азербайджанского народа выявились три важных уровня фольклорной
традиции. «В общем плане национальную фольклорную традицию можно
представить как трёхступенчатую иерархию уровней – местного, регионального и
общенационального» [2, с. 3].
Вариантность песенно-инструментального творчества заключена и в
контекстных метаморфозах. Интересное сравнение приводит С.Ю.Неклюдов:
«Механизм варьирования можно уподобить качанию маятника, схематически
изобразив его движение в виде синусоиды. При усилении импровизационного
начала «маятник» раскачивается с максимальной амплитудой. Традиция «срезает»
слишком сильно выступающие «пики» этой синусоиды, отбрасывая всё, что для неё
избыточно» [3, с. 247-248].
Добавим, что так создаётся целостность фольклорного образца,
сохраняющего в своей «памяти» самое ценное в музыкальной традиции.
Напомним в связи с вышесказанным опыт российской школы
этномузыкознания, которая в 30-ые годы ХХ века прежде всего ориентировалась на
интонационную значимость собираемой музыки.
Отметим здесь роль Б.Асафьева, в трудах которого приоритетным был
именно интонационный анализ. Уже в трудах Зинаиды Викторовны Эвальд был
зафиксирован основной постулат этномузыкознания: «Простейшими элементами
музыки являются не абстрактные категории, а интонационные комплексы,
определённым образом осмысливаемые данной социальной средой» [4, с. 19].
Опираясь на известный тезис, гласящий, «…что в народе не существовали
песни без связи с его конкретными духовными запросами или практическими
потребностями народа, то есть не было песни, которая исполнялась бы когда
угодно и при любых обстоятельствах» [4, с. 13], можно с уверенностью
констатировать важную роль, которую сыграли записи НИКМУЗа. Был собран и
записан не только огромный массив песенно-инструментального творчества, но и
раскрыты художественные вкусы, миропредставление, особенность менталитета,
содержательность конкретных событий народной жизни.
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Таким образом, собранный НИКМУЗом воедино обширный материал
позволил рассмотреть в данном материале значимые жанровые типологии,
особенности музыкально-выразительного языка, отражающие ладоинтонационные
закономерности азербайджанской народной музыки, а также особенности
структурной организации.
Сотрудниками Научно-Исследовательского Кабинета Музыки была
подчёркнута и эстетическая функция музыкального фольклора, и прикладная, что
само по себе было ценным в подходе к сбору и записи устного музыкального
народного творчества.
Особую полноту в работе НИКМУЗа получил песенный жанр. Открылась
возможность дифференцировать песенный жанр по прикладному принципу –
лирические, обрядовые, исторические и т.д. Жанровые параметры имеют свои
закономерности, поэтому дистрибуция по образцам городской песенной лирики,
обрядовым образцам, безусловно, обуславливает соответственное рассмотрение,
познание особенностей музыкального языка и формы. Это был песенноинструментальный пласт, который бытовал в народе в виде повседневной
музыкальной среды.
Очень важно отметить, что сотрудники Научно-Исследовательского
Кабинета Музыки, не имея большого, специального опыта по сбору образцов
устного музыкального творчества, начали работу с систематических оснований
собирательской работы. Запись народных песен тщательным образом
подтекстовывалась. Значимым аспектом был фактор контекстного бытования
песенного творчества, то есть конкретная зона, или локальный песенный пункт.
Закономерно, что подтекстовка песен позволяла приступить к музыкальнотекстологическому анализу азербайджанской народной песни.
Изучение роли Научно-Исследовательского кабинета музыки возможно и
необходимо не только с исторической точки зрения. Сравнение записей
музыкального фольклора, профессиональной музыки устной традиции с
предыдущими образцами, а также с образцами азербайджанского музыкального
устного творчества более позднего периода позволит выявить истинную ценность
деятельности Научно-Исследовательского Кабинета Музыки по сбору и записи
азербайджанской народной музыки.
Впервые в записях, осуществлённых в рамках Научно-Исследовательского
кабинета народной музыки, появились варианты азербайджанского музыкального
народного творчества, максимально приближённые к их первообразцам. И это
главное достижение работы НИКМУЗа. В этой связи возникает возможность
рассмотрения и изучения вариантов разных записей устного музыкального
народного творчества и выявление значимых инвариантов.
Отметим общие параметры вариантности, которые, на наш взгляд, имеют как
жанрово-стилистические особенности, так и особенности музыкального языка.
Последнее
выявляет себя в важных закономерностях музыкальной
выразительности. Например, ладовые формы дифференцируются на олигатонику,
ангемитонику, квартовые и квинтовые лады. Кроме того, подчеркну, что уже в
обрядовой музыке различались лады по своей семантике, эмоциональнопсихологическому назначению. Напомним этос ладов, выдвинутый Уз.Гаджибейли
в его труде «Основы азербайджанской народной музыки», где лады раст и шур
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имеют, например, мужественный характер, а сегях – лирический. Степень
функционального утверждения лада также является фактором вариантности, как и
другие векторы музыкального текста.
Закономерно, что функционирование устного музыкального творчества в
течение длительного исторического времени подвергается определённым
изменениям. Вариантность как форма существования фольклора чаще всего
характеризуется в научной литературе как процесс непрерывного обновления.
Так, по мнению выдающегося российского музыковеда В.А.Цуккермана,
«вариантность можно определить как совмещение свободы преобразований (в
частности, мелодических и структурных) с сохранением целостности и близкой
образной связи» [5, с. 90].
Сравнительный анализ образцов азербайджанской народной музыки,
представленных в записях Научно-Исследовательского Кабинета Музыки, с
записями более раннего периода истории фольклористики и периода второй
половины ХХ века представляется важным по следующим причинам:
1. Сравнение вариантов одного и того же музыкального образца позволит
подойти к материалу Научно-Исследовательского Кабинета Музыки с
ценностных позиций;
2. В результате сравнения вариантов музыкальных образцов раскрываются
наиболее повторяемые элементы музыкального языка, а, следовательно,
стабильные, устойчивые элементы к влиянию историко-социального
контекста;
3. Сравнительный анализ вариантов образцов азербайджанской народной музыки
в записях деятелей НИКМУЗа и иных, например, более поздних записей,
позволяет аргументировать наиболее стойкие, яркие по своей национальной
специфике слагаемые музыкального языка.
Для наглядности приведем пример двух вариантов народной песни «Горе
мне»(“Aman nənə”), одна из которых из сборника «Азербайджанские народные
песни» С.Рустамова, а другая рукопись Ниязи, сделанная во время экспедиции в
Ленкорань:
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Leyla Aslanova
Musiqi Elmi Tədqiqat Kabinetində qorunan
Azərbaycan xalq mahnılarının variantlarının
müqayisəli təhlili məsələləri
Xülasə
Məqalədə rəqs melodiyalarının Musiqi Elmi Tədqiqat Kabinetindəki nüsxələri ilə
bağlı bəzi məsələlər öyrənilir. Toplanmış nümunələrin müxtəlifliyi və musiqi gözəlliyi
vurğulanır. Məqalədə,dərc edilmiş Azərbaycan xalq mahnıları məcmuələri və Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun arxivində saxlanılan
əlyazma nümunələrindən ibarət materiallar təhlil edilir.
Açar sözlər: variant,mahnı,folklor,janr, müqayisə.

Leyla Aslanova
The comparative analysis of variants
of Azerbaijani folk songs from the archive
(Scientific Research Cabinet of Music)
Summary
This article discusses some matters related to recordings of dance melodies in the
Scientific Research Cabinet of Music. The diversity of collected samples and the beauty
of music are highlighted.The article analyzes materials from published collections of
Azerbaijani folk songs and manuscripts stored in the archives of the institute of
Architecture and Art of the National Academy of Sciences of Azerbaijan.
Keywords: variant, song, folklor, genre, comparison.
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S.BAXIN KLAVİR MUSİQİSİNİN İNTERPRETASİYA
PROBLEMLƏRİ
Xülasə: Məqalədə İ.S.Baxın klavir əsərlərinin interpretasiya problemlərinə
baxılır. Müəllif görkəmli tədqiqatçıların İ.S.Baxın klavir əsərləri haqda yazılarına istinad
edərək ifaçının müəllif mətninə münasibətini, ornamental qeydləri, temporitm,
artikuliyasiya, dinamika və s. təhlil edir. İfaçı yaradıcı təxəyyülün inkişafına
söykənərəkredaktor qeydlərindəki konservatizmi aradan qaldırmaqla fraza və motivi öz
artikuliyasiyası ilə ifa etməyə qadirdir. Bu pianoçunun interpretator fantaziyalarının
inkişafına və yeni ifadə vasitələrinin tapılmasına zəmin yaradır.
Açar sözlər: İ.S.Bax,klavir musiqisi, müəllif mətni, interpretasiya problemi.
Musiqi tarixinə daxil olan zəngin bəstəkar yaradıcılığı dövründən və
cəryanından asılı olmayaraq zamanın müxtəlif mərhələlərində musiqişünasların tədqiqat
obyekti olmaqla hərtərəfli şəkildə araşdırılıb, öyrənilmişdir. Heç şübhəsiz musiqi
tarixində və elmində dahi İ.S.Baxın yaradıcılığı qədər araşdırılıb öyrənilməsinə cəhd
göstərilən ikinci bəstəkar yaradıcılığı mövcud deyil. Görkəmli musiqişünas Mixail
Druskin 1982-ci ildə nəşr etdiridiyi Baxın həyat və yaradıcılığından bəhs etdiyi
monoqrafiyasında qeyd edir ki, XIX əsrin birinci yarısında Bax haqda yazılan işlərin sayı
otuz yeddiyə çatırdısa, həmin əsrin ikinci yarısında artıq yüz altmış üç yazı mövcud idi.
XX əsrin ilk on illiyində isə bu mövzuda nəşr olunmuş yazıların sayı üç yüzə yaxın idi [ 1
]. Druskinin qeyd etdiyi yazıların hər biri bizim üçün əl çatan olmasa da bizə məlum
olan, Baxın yaradıcılığından bəhs edilən çoxsaylı ədəbiyyat nümunələrində Baxın həyat
və yaradıcılığı ətrafında ən müxtəlif mövzulara, onun musiqi dilinin semantikasına,
simvolikasına, bədii təhlillərinə, eləcə də forma və struktur təhlillərinə, ifaçılıq
prinsiplərinə dair zəgin fikirlərə və izahlara rast gəlirik. Əlbəttə indiki zamanda, iki yüz
yetmiş ilə yaxın müddətdən sonra və bu qədər ədəbiyyat külliyatının üzərindən Baxın
yaradıcılığı haqda yeni və orijinal fikir söyləmək olduqca çətindir. Lakin qeyd etmək

50

lazımdır ki, bu qədər tədqiqat və təhlillərə, müxtəlif istiqamətli fikir mülahizələrinə
baxmayaraq Baxın yaradıcılığının interpretasiyası bir çox məqamlarda mübahisəli mövzu
olaraq qalır.
Heç şübhəsiz ki, ən çox mübahisə doğuran mövzulardan biri də bəstəkarın
zəngin instrumental yaradıcılığında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən klavir musiqisinin
interpretasiya prinsipləridir. Əminliklə söyləmək olar ki, Baxın klavir musiqisində
baxşünasların nöqteyi-nəzərindən alət, artikulyasiya, dinamika, ornamentika, temp və s.
problemlər bəstəkarın yaradıcılığının ilk tədqiqatçısı olan Nikolaus Forkeldən başlayaraq
iki yüz iyirmi ilə yaxındır ki, hələ də birmənalı olaraq həllini tapmayıb. Baxmayaraq ki,
bir çox görkəmli baxşünasların bu istiqamətdə irəli sürdükləri məntiqli müddəalar vardır.
Biz tarixə nəzər saldığımızda görürük ki, Baxın klavir musiqisinin
interpretasiyasına dair fikirlər daim iki cəbhədə haçalanmışdır. Burada ilkin olaraq əsas
mübahisə predmetlərindən biri Baxın klavir əsərlərinin hansı alətdə ifa olunması
istiqamətindədir. Qeyd etdiyimiz cəbhəyə daxil olanların bir qismi Baxın klavir
musiqisinin bir mənalı olaraq yalnız barokko dövrünə aid alətlərdə ifa olunmasının
tərəfdarı olan autentistlərdir, digər qismi isə nisbətən rasional fikrə malik olan ifaçı və
musiqişünaslardır ki, onların fikirincə barokko dövrünün alətləri bəstəkarın klavir
musiqisini bütün incəlikliyi ilə səsləndirmək gücündə deyil və buna qadir yeganə alət
məhz fortepianodur.
İlk baxışdan barokko musiqisinin həmin dövrün alətlərində ifa olunmasına və
ya müasir alətlərdə ifa olunmasına dair mübahisələr artıq köhnəlmiş, tarixin yaddaşına
köçmüş mövzu kimi görünə bilər. Lakin müasir zəmanəmizdə də autentik ifaçılıq
tendesiyası geniş miqyasda davam etməkdədir və bu axına daxil olan kifayət qədər
görkəmli və ciddi musiqiçilərin adlarını sadalamaq olar. Bu böyük musiqiçilərin əsas
məqsədi bir qayda olaraq barokko musiqisinin və xüsusilə də Baxın yaradıcılığının
autentikliyini qorumaqdır. Təbii ki, incəsənət qarşısında ən böyük öhdəlik onun
tarixiliyini və orijinallığını qorumaqdır. Lakin hətta rəsm əsəri belə bərpa olunduğunda o
autentikliyini itirir və bərpaçı rəssamın interpretasiyasına çevrilmiş olur. Belə olan halda
səs və zaman sənəti olan musiqinin autentikliyini qoruması və interpretasiyaya
uğramaması mümkünsüzdür.
Bir çox baxşünasların və nəzəriyyəçilərin baxışlarında interpretasiya anlayışı ifa
anlayışı ilə sinonimləşir ki, bu tamamilə doğrudur. Lakin birləşmiş olan bu iki anlayış
baxşünasların nəzərincə onun əsərlərinin olduğu kimi ifa olunması, əsərin nəzərdə
tutulduğu alətdə ifa olunması deməkdir və yalnız bu halda Baxın əsərlərinin həqiqi daxili
məziyyətləri açıla bilər. Belədə Baxın musiqisinin daxili məziyyətlərinin açılmasını
yalnız alətə bağlamaq doğrudurmu? Hansı ki, bəstəkarın klavir əsərlərinin ifasında alət
problemindən də öndə duran ornamentika, artikulyasiya, dinamika və s. digər problemlər
var ki, burada da fikir ayrılıqları mövcuddur.
Baxın ilk bioqraflarından və yaradıcılığının tədqiqatçılarından olan Filipp Şpitta
iddia edirdisə Bax klavir əsərlərini bəstələyərkən gələcəyin ideal alətini nəzərdə tuturdu
və bu alət məhz fortepianodur, öz növbəsində digər baxşünas Albert Şveytser bu fikiri
şübhə altına qoyaraq yazır: «O, (Bax- Z.Ə) mexanikanın mükəmməliyini entuziazmla
salamlayardı, lakin səsin keyfiyyətindən o qədər də məmnun olmazdı» [ 2, 254 ].
Şpittanın fikri haqda düşünməyi boş məşğuliyyət hesab edən digər baxşünas Ervin Bodki
yazırdı: «Hər kim klavikordun səsi ilə tanışdırsa güman ki, bu alətlə fortepiano arasındakı
fərqin kəpənəklə yarasa arasındakı fərq qədər olduğu ilə razılaşar. Klavesinlə
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fortepianonun əlaqəsinə gəldikdə isə biz vicdanla etiraf etməliyik ki, belə bir şey
ümumiyyətlə mövcud deyil» [3, 90]. Bodkiyə görə Baxın klavir əsərlərinin səslənməsində
ən vacib məsələ düzgün alət seçimidir, çünki əsərin daxili məzmununun açılmasında
məhz alətin yaratdığı atmosfer önəmli rol oynayır. O zaman sual yaranır ki, bəs nə üçün
Bax ərsəyə gətirdiyi şedervlərin üzərində əsərin hansı alət üçün nəzərdə tutulduğunu qeyd
etmirdi? Məlumdur ki, o dövrdə əksər bəstəkarlar yazılan əsərin hansı alət üçün nəzərdə
tutulduğunu qeyd etmirdilər və bir çox musiqişünaslara görə burada iki amil əsas
götürülürdü ki, əvvəla o dövr üçün belə bir qeydin aparılması vacib sayılmırdı və əksər
bəstəkarlar əsərin hansı alətdə səslənməsini əhəmiyyətli saymırdılar, digər amil isə ondan
ibarətdir ki, ifaçılar texniki təhlil nəticəsində əsərin hansı alət üçün nəzərdə tutulduğunu
müəyyən edə bilirdilər və bu səbəbdən də xüsusi qeydə ehtiyac qalmırdı.
Lakin məsələnin digər tərəfi ondan ibarətdir ki, baxşünasların ilkin mənbə kimi
müraciət etdikləri Baxın əsərlərinin əlyazmalarının böyük əksəriyyəti bəstəkarın yaxın
ətrafında olan şəxslərin orijinal nüsxələrdən köçürdükləri surətlərdir. Həmin dövrdə
musiqi əsərlərinin surətinin köçürülməsi bir növ ənənəvi xarakter almışdır və bəstəkarlar
tərəfindən yaradılan musiqi əsərləri bu şəkildə yayılırdı ki, Bax üçün də bu adi hal idi.
Bax yaradıcılığında mənbəşünaslıq üzrə dərin tədqiqatlar aparan və son zamanların bu
istiqamətdə nəşr olunan dəyərli kitablarından olan «İ.S.Baxın Əlyazmaları- Yaradıcılığın
sirlərinə açarlar» adlı fundamental tədqiqat işinin müəllifi Tatyana Şabalina yazır: «Xeyli
uzun zaman kəsiyində- bütövlükdə XVIII əsrdə və XIX əsrin birinci yarısında Baxın
əsərlərinin surətinin köçürülməsi olduqca aktiv prosses olmuşdur və bunun sayəsində indi
bizim üçün qalan yaradıcılığın manuskriptlərinin zəngin yığımına sahibik. Lakin müxtəlif
surət köçürdənlər tərəfindən meydana gələn Baxın əsərlərinin əlyazmalarına sözsüz ki,
differensial yanaşma lazımdır. Müəllif qeydlərinin səhihliyi, əsərin mətninin dəqiq
köçürülməsi, onun autentik başlığı, ifaçılıq qeydləri və digər xüsusiyyətləri, bəstəkarın
avtoqrafında olanlar, böyük ölçüdə surət köçürdənin şəxsiyyətindən, onun köçürtmə
işinin üslubundan, şəxsi meyllərindən və sair səbəblərdən asılıdır» [4, 24 ].
Baxın klavir əsərlərinin hansı alət üçün nəzərdə tutulduğuna gəldikdə isə Bodki o
dövrdə əsərin hansı alət üçün nəzərdə tutulduğunu məhz ifaçıların rahatlıqla müəyyən edə
bilməsi səbəbindən not mətnlərinin üzərində bəstəkarların aləti qeyd etmədiyini yazır və
israrla vurğulayır ki, Bax gözlə görünməyən şəkildə təcrübəli ifaçılara ismarıcını
yollayırdı və birmənalı olaraq Bax üçün alət seçimi əhəmiyyət kəsb edirdi. Öz yazılarında
Baxın klavir əsərlərinə yalnız klavesin və klavikordun ifa prinsipləri aspektindən yanaşan
Bodki hər vəchlə sübut etməyə çalışır ki, fortepiano Baxın klavir yaradıcılığının ifası
üçün düşünüldüyü qədər yararlı alət deyil. Öz növbəsində Şveytserdə bir qədər
mühafizəkar mövqe tutaraq barokko dövrünün alətlərinin müdafiəsinə qalxır. Lakin bütün
söylənilənlərdən sonra o anlama gəlməlidirmi ki, Baxın klavir yaradıcılığında hər bir əsər
mütləq nəzərdə tutulduğu alətdə ifa olunmalıdır? Məsələn «Yaxşı Temperasiyalı Klavir»ə
dair nə qədər təhlillər aparılsa da bir çox prelüd və fuqanın məhz hansı alət üçün nəzərdə
tutulduğunu qətiləşdirən heç bir sübut yoxdur (Bax dövrünün klavikordlarının
diapazonunu aşan, II cildə daxil olan Cis-dur, As-dur fuqalarını, H-dur prelüdü, eləcə də
a-moll, h-moll, A-dur fuqalarını və həmçinin həmin cilddən gis-moll prelüd və fuqasını
istisna etməklə, hansı ki, bəstəkar yalnız bu əsərdə «forte» və «piano»dan istifadə edir ki,
bu əsərlər yalnız klavesinə işarədir). Bundan əlavə böyük bəstəkarın kosmik musiqisinin
daxili məziyyətlərinin açılmasını yalnız alətə bağlamaqla bu əsərlərin yeknəsək olduğuna
işarə vurmuş olarıq. Daha bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, Bax özü başqa
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bəstəkarların müxtəlif alətlər üçün nəzərdə tutulan əsərlərini tamamilə fərqli alətlərdə ifa
olunması üçün transkripsiya edirdi. Buna misal olaraq Antonio Vivaldinin iki violin üçün
konsertinin orqan üçün işlənməsini, Allesandro Marsellonun qoboy üçün d-moll
konsertindən ikinci hissənin klavir üçün transkripsiyasını və s. əsərləri göstərmək olar.
Digər tərəfdən isə güman ki, bir bəstəkar kimi Baxı alətdən çox yaratdığı misilsiz musiqi
nümunələrinin arxitektonikası, harmonik planı, kontrapunkt özəllikləri, meoldik axını və
onun inkişaf qanunauyğunluqları və sair detallar daha çox maraqlandırmış olardı.
Baxın klavir əsərlərinin interpretasiyasındaalət problemindən də öndə duran
ornamentika və artikuliyasiya problemləri mövcuddur.Təsadüfi deyildir ki, Şveytser
monoqrafiyasında «Baxın klavir əsərlərinin ifası» yazısına məhz ornamentika
problemindən başlayır və zamanında bəstəkarın özünün Vilhelm Fridman üçün yazdığı
«Klavir kitabçası»ndakı izahlı ornamental fiqurasiyalar cədvəlini təqdim edir ki, bu bir
neçə fiqurasiyalardan ibarət izahlar bizə bütövlükdə ornamentika problemini həll etməyə
imkan vermir. Bunu yaxşı dərk edən Şveytser bir qədər geniş məlumat vermək üçün
K.F.E.Baxın «Klavir ifasında həqiqi incəsənət haqda təcrübə» (Versuch über die wahre
Art das Clavier zu spielen) adlı kitabına istinad edir ki, K.F.E.Bax bu kitabında mövcud
olan hər bir ornamental fiqurasiya üzərində dayanaraq detallı şəkildə izahlar verir [5].
Əlbəttə söhbət barokko musiqisindən gedirsə onu ornamentikasız təsəvvürə
gətirmək mümkün deyil. Lakin Baxın avtoqrafında xələfləri olan Yohann Froberegerdən,
Ditrix Bukstexudedən və digərlərindən fərqli olaraq ornamentika geniş yer almır.
Şveytser yazır ki, «Bax həqiqətəndə melizmləri öz musiqisindən qovur. Demək olar ki,
«Yaxşı Temperasiyalı Klavir»də onlar ümumiyyətlə mövcud deyil və «İtaliyan konserti»
kimi təmtərahlı əsərlərində də çox deyil. Vokal musiqisində isə demək olar ki, tamamilə
bundan imtina edir. Şübhəsiz onun musiqisi müasirlərinə sanki çılpaq görünərdi. O,
yalnız qalant üslublu əsərlərində, məsələn süitalarında bol bəzəklər verir» [ 2, 254 ].
Burada məsələ onda deyil ki, Baxın musiqi dili onun müasirlərinin musiqi dilindən fərqli
idi və öz daxili zənginliyinə görə ornamental bəzəklərə ehtiyacı yox idi və ya bəstəkar
improvizasiyalı tendensiyalara uymurdu. Əlbəttə heç şübhəsiz Baxın dövründə
ornamental fiqurasiyaların hansı məqamda və necə ifa olunmasını əksər ifaçılar çox gözəl
bilirdi. Bu səbəbdəndə bəstəkarın not mətnini əlavə işarələrlə yükləməsinə ehtiyac
qalmırdı. Lakin Baxın yaradıcılığında ornamentika prinsipi ziddiyyətli xarakter daşıyır.
Öz tədqiqatlarında Bodki yazır: «O, bir tərəfdən çoxlu sayda mütləq bəzəkləri qeyd etmir,
necə ki, kadensiyada trelləri- vacibdir onları ifaçı əlavə etsin; bəzəkləri bütövlükdə və
yan-yana yalnız frazanın birinci keçidində qeyd etməklə yenidən keçidində onları ifaçının
ixtiyarına buraxır (məsələn F-dur Simfoniyası). Digər tərəfdən isə əsassız şəkildə
bəzəkləri kifayət qədər çox qeyd edir, özü də əsas notlarla. Görünür musiqiçi
həmkarlarının interpretasiya tərzinə etibar etmədiyindən»[ 3, 139-140 ].
Təbii ki, bizim geriyə, keçmişə dönməyimiz və barokko musiqini o dövrün
prizmasından görməyimiz və ifa etməyimiz mümkün deyil və öz interpretasiyamızda
yalnız keçmişi müasir dövrə gətirmək imkanına malikik. Bununla belə istənilən halda biz
bütün həqiqətlərdən olduqca uzaqdayıq. Hələ 1753-cü ildə qələmə aldığı kitabının altmış
səhifəsini ornamentika problemlərinə həsr edən K.F.E. Bax yazırdı: «Fransızlar öz
bəzəklərinin qeydlərində dəqiqdirlər. Lakin biz bədbəxtlikdən onların musiqisindən və
onların klavir ifasının yaxşı manerasından o qədər uzaqlaşmışıq ki, bununla bərabər
bəzəklərin dəqiq göstərilməsindən də yayınmışıq və belədə sonuncu, əvvəllər yaxşı
məlum olanlar hazırda klavir ifaçılarına naməlum qalır»[ 5,56 ].
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Baxın klavir yaradıcılığının interpretasiyasında ornamentika problemindən heç
də az mübahisə doğurmayan və bəlkə də ən dərin mövzu artikuliyasiya problemidir. Öz
yazılarında bütün müəlliflər bir qayda olaraq qeyd edir ki, Baxın yaradıcılığında
artikuliyasiya mövzusunda hər kəs biri-birinə ziddir və tədqiqatlarının nəticəsində özü də
digərlərinə zidd müəllifə çevirilmiş olur. Əksər ədəbiyyat nümunələrindən alınan
nəticələrdən məlum olur ki, Şveytser, Bodki, Keller kimi dünya miqyasında tanınmış
baxşünaslar, eləcə də redaktorlar subyektiv görüşlərini «məhz belə olmalıdır» lozunqu
altında Bax musiqisinin interpretasiyasında obyektiv prinsiplər kimi təqdim edir.
Şveytser:
Keller:

Mucellini:

Buzoni:

Вu zaman sual yaranır ki, təqdim olunanlarda fərq nədədir və ya dəyişən nədir?
Əlbəttə ki, böyük ölçüdə heç bir şey və bütün hallarda bizim qarşımızdakı Baxın
fenomenal təxəyyülünün məhsulu olan fuqanın mövzusunun not mətnidir və hər
dəfəsində səsləndiyində isə dinlədiyimiz eyni musiqidir, baxmayaraq ki, göstərilən
nümunələrdə fərqli artikuliyasiya planı təqdim olunur. Bunu analoji olaraq teatr və ya
aktyor sənəti ilə müqayisə edə bilərik. Deyək ki, ayrı-ayrı aktyorlar eyni rolu oynayırlar
və hər bir aktyor sözləri fərqli tələffüz edir, intonasiya baxımından uyğunlaşmırlar və biri
digərinə nisbətən rolu daha pafoslu oynayır. Hansı ki, hər iki aktyor eyni ssenari üzrə eyni
mətndən eyni sözləri söyləyir və hər biri öz növbəsində olduqca uğurlu çıxış edir. O
zaman burada dəyişən nədir? Dəyişən yalnız arxa plandakı dekorasiya və rekvizitlər ola
bilər.
Problem onda deyil ki, biz həqiqəti harada axtarmalıyıq, hansı ki, bu mümkün deyil
və hər kəsin ayrılıqda özünün həqiqətləri var. Problem ondadır ki, «məhz belə olmalıdır»
dediyində heç bir müəllif heç bir zaman nəzərə almır ki, istənilən motivin və ya frazanın
artikuliyasiyasının arxasında canlı ifaçı durur və nəzərə alınmır ki, kağız üzərindəki
qeydlər qrafikadır, canlı ifa isə tamamilə fərqli fenomendir hansı ki, o hissləri kağız
üzərindən almaq və ya ora köçürtmək mümkün deyil.
Heç şübhəsiz musiqi ifası hər şeydən əvvəl akustik prossesdir. Buna görə
dinamika planında olduğu kimi artikuliyasiya prossesində də mütləq akustik şərait nəzərə
alınmalıdır. Necə ki, orqan üçün nəzərdə tutulan bir çox əsərlərdə musiqi materialının
«legato» ifa olunmasını tələb etdiyi halda alətin yerləşdiyi məkanın akustik şəraitinə
uyğun artikuliyasiya seçilir. Adətən olduqca geniş məkanlarda rezonans və ya exo
səbəbindən orqan səslənən zaman küy yaranır. Belə olan halda ifaçı nə qərar verir?
Əlbəttə ki, «legato» altında ifa olunması qeyd olunan əsərləri bir qayda olaraq səslərin
biri-birinə qarışmaması və aydın eşidilməsi üçün «portamento» və ya «non legato» ifa
edir ki, bu qaçılmazdır. Öz növbəsində «Orqan və klavir musiqisi haqda» adlı kitabında
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bu mövzuya toxunan görkəmli sovet orqan ifaçısı və musiqişünası İsay Braudo qeyd edir
ki, «hətta hər bir orqan və hər bir məkan xüsusi bərabərlik əmsalı tələb edir»[ 6 , 89. ].
Göründüyü kimi artikuliyasiya prossesi özlüyündə nisbi xarakter daşıyır və not mətnində
qeyd olunan artikuliyasiya işarələrinin icrası akustik şəraitdən də asılı olur. Bu məqam
eynilə klavir musiqisinin interpretasiyasında da qeyd olunduğu kimidir. Necə ki,
artikuliyasiya ifa vasitələri toplusu olaraq icrası ifaçının hərəkət imkanlarından və
düşüncə tərzindən asılıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, orqan musiqisində olduğu kimi klavir
musiqisinin interpretasiyasında da artikuliyasiya pressesi zamanı akustik şərait, o
cümlədən də ifaçının qarşısında duran alət faktoru var. Bu o anlama gəlir ki, not
mətnindəki artikuliyasiya işarələrinin icrası sadalanan məqamlardan sonrakı prosedurdur.
Tamamilə arzu olunan olmazdımı ki, ümumiyyətlə ifaçı bütün vəziyyətlərə uyğun
və ya heç bir vəziyyətdən asılı olmayaraq bir motivi və ya frazanı müxtəlif artikuliyasiya
variantlarında interpretasiya etsin? Əgər ifaçının yaradıcılıq təxəyyülü buna imkan verirsə
əlbəttə bu arzu olunandı və həm də konservatizmdən və doqmalardan uzaq olaraq yeni
ifadə vasitələri axtarmaq istənilən ifaçının interpretasiya fantaziyalarının
zənginləşməsində önəmli rol oynayır.Bu həm də musiqiyə xidmətdir hansı ki, belə olan
halda mövcud əsərlər daim yeni ifaçılıq aspektindən təqdim olunur və eyni zamanda da
aktuallığını qorumuş olur. Ümumiyyətlə interpretasiya deyildiyində mətndəki səs
yüksəkliklərini bildirən not işarələrinin metroritm etibarı ilə riyazi ideala yaxın
səsləndirilməsindən savayı hər hansı bir parametr haqda «məhz belə olmalıdır» fikrini
irəli sürmək yanlışlıq olardı. Çünki artıq mövcud olanın haqqında fikir bildirməyin özü də
bir interpretasiyadır və onun düsturu yoxdur ki, mütləq olsun və həm də musiqi
incəsənətdir, harada ki, sərhədlər mövcud deyil.
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Закир Асадов
Проблема интерпретации клавирной музыки И.С.Баха
Резюме
В статье рассматривается проблема интерпретации клавирной музыки
И.С.Баха. Автор опираясь на труды известных исследователей клавирного
творчества И.С.Баха, анализирует отношение исполнителя к авторскому тексту,
указаниям орнаментики, темпоритма, артикуляции, динамики и т.д. Опираясь на
развитое творческое воображение исполнитель, способен преодолеть консерватизм
редакторских указаний, и выразить (исполнить) фразу или мотив в собственной
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артикуляции. Это будет способствовать развитию интерпретаторской фантазии
пианиста и поиску новых выразительных средств.
Ключевые слова: И.С.Бах, клавирная музыка, авторский текст, проблема
интерпретации.
Zakir Asadov
The problem of interpreting the clavier music by Bach
Summary
The article deals with the problem of interpreting clavier music by Bach. The
author, relying on the works of well-known researchers of clavier creation by Bach,
analyzes the attitude of the performer to the author's text, instructions of ornamentation,
tempo rhythm, articulation, dynamics, etc. Based on the developed creative imagination,
the performer is able to overcome the conservatism of editorial instructions and express a
phrase or motive in his own articulation. This will contribute to the development of the
pianist’s interpretative fantasy and the search for new means of expression.
Keywords: J.S.Bach, clavier music, author's text, the problem of interpretation.
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A.ÇAYKOVSKİNİN “XOCALI - MATƏM MUSİQİSİ”
ƏSƏRİNİN TƏHLİLİNƏ DAİR
Xülasə: Məqalədə müasir dövrün tanınmış bəstəkarı, Rusiya Federasiyasının xalq
artisti, professor A.Çaykovskinin “Xocalı Rekviyemi” əsərinin təhlili verilmişdir.
Bəstəkarın Azərbaycanla bağlı mövzuya müraciəti zamanı istifadə etdiyi milli musiqi
resursları nəzərdən keçirilmişdir.
Açar sözlər: A.Çaykovski, “Xocalı Rekviyemi”, muğam, simfonik variasiya,
tembr, tar

Azərbaycan müstəqillik dönəminə qədəm qoyduqdan sonra digər ölkələr ilə
mədəni əlaqələri genişlənməyə başlamış, bir mövzu olaraq ölkəmiz, onun tarixi,
ədəbiyyatı, musiqisi digər ölkə vətəndaşları, yaradıcı insanları üçün maraq doğurmağa
başlamışdır. Digər tərəfdən yeni münasibətlər fonunda multikulturalizm dəyərlərini ehtiva
edən bir sıra əlamətdar mədəni hadisələr də baş vermişdir. Onlardan biri kimi tannmış
bəstəkar, Rusiya Federasiyasının xalq artisti, Moskva Konservatoriyasının professoru
Aleksandr Çaykovskinin yazdığı “Xocalı - matəm musiqisi” (“Траурная музыка
Ходжалы” ) və ya “Xocalı Rekviemi” simfonik variasiyalarının Qəbələdə keçirilən IV
Beynəlxalq musiqi festivalında ifa olunmasnı qeyd edə bilərik. Bu festival artıq 10 ildir
ki, keçirilir və bir sıra maraqlı premyeraların, dünya şöhrətli musiqi ansambllarının, ulduz
ifaçıların konsertləri ilə maraq doğurur. A.Çaykovskinin bu əsərinin 2012-ci ildəki
premyerası “Moskva solistləri” kamera orkestrinin yaradıcısı, “Yeni Rusiya” simfonik
orkestrinin bədii rəhbəri, tanınmış viola ifaçısı Y.Başmet, Rusiya-Amerikalı dirijor,
violonçel ifaçısı D.Yablonski, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, pianoçu
F.Bədəlbəyli, əməkdar artist, tarzən S. Paşazadənin və dirijor R.Balaşovun iştirak ilə baş
tutmuşdur.
Əsərin müəllifi A.Çaykovski
müasir rus bəstəkarlıq məktəbinin layiqli
nümayəndəsi, vacib simalarından biridir.O,Moskva Konservatoriyasını iki ixtisas -
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bəstəkarlıq (N.Xrennikovun sinfi) və piano ifaçılığıixtisası (L.Naumovun sinfi) üzrə
bitirmişdir.
Bir
müddət
N.A.
Rimski-Korsakov
adına
Sankt-Peterburq
Konservatoriyasının
rektoru
vəzifəsində
çalışmış
(2004-2008-ci
illərdə)
A.Çaykovskiindiki günümüzə qədər P.İ.Çaykovski adına Moskva Konservatoriyasında
bəstəkarlıq kafedrasına rəhbərlik edir. Bəstəkar öz yaradıcılığında, əlbəttə ki, rus musiqi
mədəniyyətinin ənənələrini aydın şəkildə davam etdirir. Eyni zamanda müasir dövrün
təmsilçisi olaraq zəmanənin vacib ümumbəşəri mövzularına da tez-tez üz tutur. Onun
üslubu bir tərəfdən müəyyən romantik xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb etsə də, digər
tərəfdən musiqi dilinin özəyi olan intonasiya, harmoniya, tembr, ritmika sahəsindəki yeni
tapıntıları ilə qeyd olunur. Yaradıcılığı boyu müxtəlif səpkili mövzulara müraciət edən
A.Çaykovski janr seçimi baxımından çox universal bəstəkardır. Əlbəttə ki, musiqili teatr
- opera və balet janrı onun yaradıcılığında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 12 opera və 3
baletin müəllifi olan A.Çaykovski müasir səhnə təqdimatı ilə yeni dramaturji prinsiplərin
uzlaşdığımonumental səhnə əsərlərinə meyl edir. İnstrumental musiqidə isə bəstəkar
konsert janrına xüsusi diqqət yetirir və əsərlərində proqramlılığı ön plana çəkir. Məsələn,
dörd simfoniyadan ikisi proqramlıdır: 1-ci “Master və Marqarita”, 2-ci “Vodoley”
simfoniyaları. “Mən tanışımla”- (“Мы с приятелем”) simfonik yumoreskası, “Şimali
Palmira Noktürnləri” (“Ноктюрны Северной Пальмиры”), “Möhtəşəm mahnıları
xatırlayarkən” (“Вспоминая великие песни”), “Kiçik Kuban variasiyaları”
(“Маленькие кубанские вариации”), həmçinin çoxlu sayda digər simfonik əsərlərində
bəstəkarın hansısa konkret mövzudan, obrazdan ilhamlandığını görürük.
Qeyd etmək lazımdır ki, məqalədə nəzərdən keçirəcəyimiz “Xocalı Rekviyemi”
H.Əliyev fondunun sifarişi və bəstəkarın yaxın dostu, dirijor D.Yablonskinin təklifi ilə
yazılıb. Bu Azərbaycan xalqının ən qanlı faciəsi olan Xocalı qətliamının dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması yolunda atılmış növbəti uğurlu addımdır. Müəllif özü
müsahibələrində əsər üzərində işə başlamazdan əvvəl hadisə ilə bağlı müxtəlif
videokadrlara baxdığını, həmçinin Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri və xalq
yaradıcılığı, muğamları ilə yaxından tanış olduğunu deyir. (3) Bildiyimiz qədərilə,
Ü.Hacıbəyovun “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” kitabı da milli musiqimiz ilə
tanışlıq məqsədilə bəstəkara təqdim olunmuş və həqiqətən də, onun buradakı
məlumatlardan
(xüsusən solo alətlərin improvizasiyalı
hissələrindəki lad
kadensiyalarında ) bəhrələndiyi aydın şəkildə hiss olunur.
Əsər kamera orkestri və 4 solist – viola, violonçel, tar və fortepiano üçün
yazılmış simfonik variasiyalardır. Onun sərlovhəsində bəstəkar özü bünu qeyd etmiş, hər
bir variasiyanın girişini partiturada göstərmişdir. Ən qədim musiqi formalarndan biri olan
variasiya forması müəyyən mövzu və onun sonrakı inkişafını nəzərdə tutur. Silsiləli
inkişaf, mərhələlilik, solo monoloqlarla zəngin mürəkkəb quruluşlu Rekviyem
dramatik, faciə dolu, mürəkkəb musiqi dili olan, müasir yazı təfəkkürünü nümayiş
etdirənçox dəyərli bir əsərdir. Sifariş nəticəsində yazılan işə bəstəkarın qətiyyən formal
yanaşmadığını həssas musiqi duyumu olan hər bir dinləyici hiss edə bilər.
Mövzu və altı variasiyadan ibarət əsər kiçik olmasına baxmayaraq, dərhal
psixoloji cəhətdən gərginlik yarada bilən, bir qədər D.Şostakoviçin çağırış, təşviş dolu
mövzularını xatırladan girişlə başlayır. Mövzunu tar və viola təqdim edir. Bəstəkarın milli
alətimiz olan tara maraqlı yanaşmasının olduğunu görürük. Bir tərəfdən o heç bir lad
əsası olmayan, bu alət üçün qeyri-spesifik səslənən mövzusu ilə hadisələri nəql edən əsas
qəhrəman, digər tərəfdən muğam improvizasiyası, həmçinin “Ay Laçın” xalq mahnısı ilə
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(beşinci variasiyanın mərkəzi epizodlarından biri olub, royalın fəqrli çalarlara malik, xalq
mahnısı ilə qətiyyən uzlaşmayan və elə buna görə də hissənin təsir gücünü daha da artıran
müşayiəti fonunda keçməsi) milli obrazın, başına olmazın müsibətlər gətirilən xalqın
əsas tərənnümçüsü kimi təqdim olunur. Tarzən S.Paşazadə bu hissəyə “Ay Laçın” xalq
mahnısının daxil edilməsi ideyasının Fərhad Bədəlbəyliyə aid olduğunu deyir.
Qeyd etdiyimiz improvizasiyalı hissə isə dördüncü variasiyanın sonunda
səslənir.Tarın ifasında dörd dəqiqəyə yaxın Humayun muğam;nın əvvəl mayə daha sonra
Feli şöbəsi əsərin faciəvi abu havasını bir qədər də artırır.
Amma qeyd etmək lazımdır ki, digər solistlər – violonçel və violanın partiyaları
da müntəzəm olaraq milli çalarlarla zənginləşdirilib: davamlı təkrarlanan kiçik sekunda
hərəkəti, müxtəlif milli musiqi ornamentləri, mordentlər. Bundan başqa, əsərin
formayaradıcı xüsusiyyətlərindən biri kimi çıxış edərək, dramaturji baxımdan da vacib rol
oynayan solo alətlərin monoloqu – improvizasiyalı hissələri də, məhz milli musiqimizə
əsaslanıb. Violonçel beşinci variasiyanın əvvəlində Şur ladının mayəsi ətrafında
gəzişərək Ü.Hacıbəyovun “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” kitabında göstərdiyi
kadensiyaları ilə tamamlanan mövzusu ilə silsilənin emosional mərkəzlərindən birinə
çevrilir. Digər solo alət olan viola isə öz improvizasiyalı hissəsində F.Əmirovun “Şur”
simfonik muğamından giriş mövzusunu ifa edir. Y.Başmetin təfsirində mövzü faciənin
uzaq əks-sədası kimi qavranılır. Bütün bu qeyd olunanlar bəstəkarın faciəni, məhz bunu
yaşamış insanların musiqi dili ilə, onlara yaxın olan tərzdə izah etmə istəyini ön plana
çəkir. Bunları əsər boyu bəstəkarın bilərəkdən , müəyyən məqamlarda bir qədər süni
səslənməsinə baxmayaraq, aydın Şərq koloriti yaratma istəyi ilə izah edə bilərik.
Hər bir variasiyanın ayrı-ayrılıqda quruluşuna nəzər salsaq, bəstəkarın formaya
müəyyən məqamlarda çox özünəməxsus yanaşdığını, variasiyalılığı fərqli kontekstlərdən
şərh etdiyini görərik.16 xanəlik geniş, aramla təqdim olunan mövzü birinci
variasiyasından başlayaraq ilk mənbədən xeyli uzaqlaşır, fərdi xarakter alır. Cavab olaraq
simlilərin digər variasiyalarda da qarşımıza çıxan aşağı istiqamətli motivi, tez-tez dəyişən
faktura variasiyalılıqdan çox kiçik fraqmentlərdən mahir şəkildə toxunan musiqi
formasını xatırladır. İlk variasıyalar arasında kiçik xoral tipli bağlayıcı hissələrin olması
hər birinin fərqli xüsusiyytlərini bir qədər də qabardır. İkinci variasiyada bəstəkar yenidən
ilkin mövzuya olduğu kimi qayıdaraq bu dəfə onun iki dəfə daha dinamik tərzdə təqdim
edir. Mövzunun özü yox, tempi (alegretto) və onu müşaiyət edən fon dəyişir.
Maraqldır ki, mövzu ilə heç bir əlaqəsi olmayan, tarın Humayun ladındakı
improvizasiyasını da bəstəkar variasiyalardan biri kimi təqdim edir. Humayun muğamının
mayə, daha sonra feli şöbəsi qısa şəkildə ifa olunur. Ötəri şəkildə Bayatı-Şiraza toxunaraq
yenidən Humayuna keçid olunur.
Növbəti, üçüncü variasiyada violonçel və violanın duaeti ön plana çıxır. Yalnız
royalın müşayiəti ilə baş tutan variasiya meditativ əhvalda başlasa da tez bir zamanda
xarakterini dəyişir. Sonda isə violonçelin ifasında yuxarıda qeyd etdiyimiz, Şur ladına
əsaslalnan mövzu səslənir və beləliklə, 4-cü variasiya bu improvizasiyalarla əhatələnir.
Beşinci variasiya əsərin mərkəzi, quruluşca mürəkkəb, kulminasiya hissəsidir. Bir-birini
əvəz edən yeddi müxtəlif mövzulu hissə digərlərindən xeyli fərqlənir:
Viola və Violonçelin duet-monoloqu - “Ay Laçın” xalq mahnsı ilə epizod Nikbin ruhlu major hissə - Kulminasiya (onun daxilində dördüncü variasiyadakı mövzu )
– Violanın Şur ladı üzərindəki improvizasiyası - Nikbin ruhlu major hissə - Bağlayıcı
hissə (epiloqa hazırlıq)
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Violonçel və violanın bir qədər əvvəl başladığı dialoq burda da davam edir və “Ay
Laçın” xalq mahnısı üzərində qurulan epizoda gətirib çıxarır. Bu epizod çox işiqlı, əsərin
ən həyəcanlı hissələrindən biri olan yeni fraqment ilə davam edir. Nikbin ruhlu, bu işıqlı
obraz çox düşünülmuş şəkildə bəstəkar tərəfindən daxil edilib. Gözəl dramaturji tapıntı
kimi qiymətləndirilən bu hissədə, ilk dəfə olaraq, qoboyun solosu ön plana çıxır və çox
mahircəsinə inkişaf etdirilərək variasiyann mərkəzi, kulminasiya hissəsi ilə nəticələnir.
İnsanların ümid və inam mövzusu çox dinamik, orkestrin bütün tərkibini əhatə edən
mübarizə mövzusuna çevrilir. Bu dəfə isə altın improvizasyalı hissəsi variasiyanın
formasında müəyyən konturlar çizərək inkişafın yeni mərhələsinə təkan verir. Əvvəlcə
violin improvizasiyası (bəstəkar bu hissələri partiturada nota almayaraq, onları müəyyən
mənada ifaçıların ixtiyarına buraxır ) bir qədər sadə və primitiv səslənsə də, daha sonra,
onun artıq qeyd olunduğu kimi “Şur” simfonik muğamından olan giriş mövzusu ilə
davam etməsi hissəni daha mənalı və obrazlı edir. Yenidən mərkəzi ümid obrazı ilə
davam edən bölmə dördüncü variasiyadakı mövzudan kiçik xatırlatma ilə sonuncu altıncı
variasiyaya keçir. İmprovizasiyalı hissələrlə variasiyaların belə ardıcıllaşmasında
muğamın daxili strukturu ilə də müəyyən paralellər aparmaq olar.
Altıncı variasiyada mövzü tanınmayacaq qədər bəsitləşir, yalnız müəyyən
intonasiyaları ilə təqdim olunaraq epiloq kimi qəbul edilir. Sanki faciəvi şəkildə həyatını
itirmiş günahsız insanlar kimi musiqi də bu məkanı tərk edərək son sözünü demiş olur.
Boşluq, dərin hüzn, tənhalıq, eyni zamanda baş verənlərə razılaşmayaraq etiraz edən
insan obrazı - 30 dəqiqəyə yaxın davam edən bu matəm musiqisinin sonunda bu tip
hisslərlə, düşüncələrlə baş-başa qalırsan. Çoxlu sayda kiçik fraqmentlər, bir-birini əvəz
edən fəqrli mövzular, emosional baxımdan daima yenilənən hissələrdən ibarət olan bu
əsər maraqlıdır ki, qeyri-tamlıq, müəyyən mənada süni şəkildə təşkil edilmiş əsər
təəssüratı yaratmır. Əsərin kompozisiyası vahid bir ideya və bundan irəli gələrək ifadə
olunan ağır psixo-emosional fon ətrafında dövr edir.Əsərin belə təsir gücünə malik
olmasında onun tembr palitrasının rolu da böyükdür. Ümumiyyətlə, müasir bəstəkarlar
üçün tembr özü-özlüyündə müstəqil obraz-məna yükü daşıyaraq bir çox əsərlərdə
formayaradıcı xüsusiyyətə malik ola bilir. Bu əsərin də orkestr tərkibi çox maraqlıdır.
Simlilər, valtorna, qoboy, baraban, timpani və solo alətlər olan fortepiano, viola,
violonçel və tar. Artıq klassik tərkiblə milli alətimiz olan tarın birgə istifadəsi, təmamilə
yeni rəng çalarlarını meydana çıxarır. Əsərin ilk ifaçılarından biri olan tarzən S.Paşazadə
ilə söhbətimiz zamanı o alətin spesifiksına uyğun olmayan bəzi məqamları (atonal
musiqi, dördüncü variasiyadakı mürəkkəb qlissandolar və sair ) və bundan irəli gələrək
ifadakı çətinlikləri qeyd etdi.
Digər vacib məqam əsərdə zərb alətlərinin istifadəsi, onların daim gərginliyi
ifadə edən əsas amil kimi çıxış etməsi, emosional yüksəlişlər zamanı xüsusi aksent kimi
barabanın ön plana keçməsidir. E. Denisovun da qeyd etdiyi kimi: “XIX əsrdə tembr
bilavasitə intonasiya ilə bağlı idisə, XX əsr bəstəkarları onu intonasiyadan asılı
olmayaraq, öz-özlüyündə böyük ifadəlilik kəsb edən çalar kimi daha çox isifadə edirlər ”
(1)Eynilə, bu əsərdə də müəyyən tembrlərin məna yükünün böyük olmasını görürük.
Royal bəstəkarın ən sevimli alətlərindən biridir.
Təsadüfi deyil ki, parlaq pianoçu olan A.Çaykovski royal alətindən bir çox simfonik,
həmçinin müxtəlif tərkibli orkestr əsərlərində geniş istifadə edir. Hətta İ.Noviçkova
bəstəkarın orkestr dilindən bəhs edən məqaləsində “Violaçı Danilov” (“Aльтист
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Данилов”) operasında royalın ən vacib dramaturji məqamda ön plana çıxması
nümunəsini gətirərək, alətin qeyri-adi tərzdə istifadəsini xüsusi vürğulayır. (2)
Həmçinin bütün əsər boyu davam edən alt və violonçelin dueti, royalın müşayiəti
fonunda tarın daxil olması həm mövzu, həm də tembr baxımından maraqlı
ansambllarının yaranmasına səbəb olur.
Son dövrlər xarici bəstəkarların Azərbaycan mövzusu ilə bağlı yazdığı əsərlər
içərisində “Xocalı – matəm musiqisi”nin xüsusi yeri olduğunu deyə bilərik.
2016-cı ildə əsər dirijor D.Yablonskinin bədii rəhbəri olduğu “Qüds” simfonik
orkestrinin, pianoçu F. Bədəlbəyli və tarzən S. Paşazadənin iştirakı ilə təşkil olunan ABŞ
turu çərçivəsində 11 ştatın 17 şəhərində ifa olunmuşdur. Xocalı faciəsinin ildönümü ilə
üst-üstə düşən bu konsert turu çərçivəsində müxtəlif broşür və bukletlər dərc edilmişdir.
Özü-özlüyündə böyük təbliğat hadisəsi olan bu turne zamanı qanlı hadisələrin musiqinin
dili ilə insanlara çatdırılaraq soyqırımla bağlı tarixi həqiqətlərin ən mötəbər səhnələrdən
dilə gətirildiyini xüsusi vurğulamalıyıq.
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ÇAHARGAH DƏSTGAHININ İFAÇILIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ DAİR
Xülasə: Məqalə Çahargah vokal-instrumental dəstgahının xanəndə yaradıcılığında
ifa variantları ilə bağlı araşdırmalara həsr olunmuşdur. Çahargah muğamının S.Şuşinski,
A.Qasımov, S.Mirzəyev, Y.Məmmədov, İ.Rzayev kimi xanəndələrin ifasında səslənmiş
versiyaları təhlilə cəlb edilmiş, muğamın Bərdaşt və Mayə şöbələrinin ifaçılıq
xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Onu da qeyd edək ki, məqalədə yer
almış not nümunələri G. Axundovaya məxsusdur.
Açar sözlər: muğam, Çahargah, variant, Bərdaşt, Mayə, vokal, instrumental.
Muğam dəstgahları içərisində özobraz-emosional məzmununun çılğınlığı,
rəngarəngliyivə müxtəlifliyiilə seçilən “Çahargah” muğamdəstgahı həmvokalinstrumental, həmdə instrumental ifaçılıqda xüsusi yert utur. Həm xanəndədən, həm də
sazəndədən xüsusi ifaçılıq məharəti tələb edən bu muğamın peşəkar ifaçısı hesab edilən
Seyid Şuşinskinin təfsirində “Çahargah” zəngin obraz-emosional boyaları, texniki
inkişaflılığı ilə seçilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, məhz S.Şuşinskinin ifasında bu muğam
ən yüksək sənətkarlıq nümunəsi kimi qəbul edilmişdir.
Ən geniş səssırasına malik Çahargah muğamının şöbə ardıcıllığı müasir tədris
proqramında və ifaçılıq sənətində Bərdaşt, Mayə (Balu-kəbutər), Bəstə-Nigar, Hasar,
Müalif,
Qərrə, Müxalif, Mənsuriyyə, Üzzal, Məğlub. Dinamik inkişaflı və
improvizasiyalı xarakterə sahib hər bir muğam kimi, Çahargahın da müxtəlif ifa
versiyalarında peşəkar xanəndə və sazəndələr yeni boyalar, güşələr, zəngulə və xallar
əlavə edərək öz məharətlərini nümayiş etdirmişlər.
Xarakterinə görə qəhrəmanlıq, qələbə əzmi, mübarizə ruhu əks etdirən muğam
kimi qəbul edilən Çahargah dəstgahının şöbə və güşələrinə nəzər saldıqda burada zəngin
və rəngarəng emosional boyalar, fəlsəfi-psixoloji obrazlar aləmi ilə qarşılaşmaq
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mümkündür. Təmkinli və fəlsəfi düşüncəli, bir qədər də hərarətli Bərdaştdan lirik,
emosional və həzin Bəstə Nigara, məğrur və qüdrətli Hasardan çılğın və ehtiraslı
Mənsuriyyəyə qədər dinləyici qarşısında dolğun bir obraz aləmi canlanır. Bu səbəbdən
Çahargah muğamını bir neçə sözlə xarakterizə etmək, bir obrazla səciyyələndirmək qeyrimümkündür.
Məlumdur ki, muğam dəstgahları tarixi inkişaf mərhələləri keçərək müxtəlif forma,
quruluş, məzmun dəyişikliyinə məruz qalmışlar. Müasir dövrdə muğam ifaçılığı yeni
mərhələyə qədəm qoymuş, öz dinləyicisinin bədii-estetik tələblərini nəzərə alan və
dinamik inkişafa meylli yeni peşəkarlıq səviyyəsinə yüksəlmişdir. Bu tendensiya xüsusilə
gənc muğam ifaçılarının fəaliyyətində nümayiş olunur. Lakin bütün yeniliklər əsrlərlə
formlaşmış və kanonlaşmış ənənələr üzərində qurulmalıdır ki, bu da muğam ifaçılığı üçün
səciyyəvidir.
Çahargah muğamının peşəkar ifaçılıq meyarları əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi
keçən əsrin görkəmli xanəndəsi, istedadlı muğam ustadı Seyid Şuşinskinin adı ilə
bağlıdır. Onun ifasında bu muğam ən yüksək ifaçılıq səviyyəsinə yüksəlmiş və gələcək
nəsillər üçün bir məktəb əhəmiyyəti əldə etmişdir.
Çahargah muğamının ilk cümlələrdən ifaçıdan peşəkarlıq tələb etməsi Bərdaşt
şöbəsinin ifasında müşahidə edilir. Məhz Bərdaşt şöbəsinin özünəməxsus ifası Seyid
Şuşinskinin ustalığı ilə xüsusi səviyyəyə yüksəlmişdir. Qeyd edək ki, bu şöbə
S.Şuşinskinin 1963-cü ildə və A.Qasımovun 1980-ci ildə lentə alınmış ifasında zil
registrdən başlanır. İlk nümunə S.Şuşinskinin ifasından nota köçürülmüşdür:

Təhlilə cəlb etdiyimiz S.Mirzəyevin, T.Qasımovun, İslam Rzayevin ifasında isə
Bərdaşt bəm registrdə səslənir. Bu zaman muğamın zil pərdələrdən başlanaraq tədrincən
mayə səsinə enən məzmunu instrumental müşayiətin ifasında yerinə yetirilir.
Bir sıra mənbələrdə muğamın vokal-instrumental ifası zamanı xanəndələrin
dəstgahı birbaşa Mayə ilə başlaması haqqında qeyd edilir. Görkəmli xanəndə Zülfü
Adıgözəlovun 1954-cü ilə aid lent yazısında məhz bu versiya ilə qarşılaşırıq. Xanəndə
Çahargah dəstgahını birbaşa Mayə şöbəsi ilə başlayır. Bu ifa versiyası lent yazısında da
qeyd olunduğu kimi xanəndənin nəvəsi xalq artisti Yalçın Adıgözəlovun tarzən Vamiq
Məmmədəliyevə bağışladığı kolleksiyadan götürülmüşdür. Buraya Y.Məmmədovun,
H.Hüseynovun, İ.Rzayevin də ifasını aid etmək olar.
Bərdaşt şöbəsini Seyid Şuşinski, Alim Qasımov, İslam Rzayev, Sabir Mirzəyev,
Tələt Qasımov, Yaqub Məmmədov kimi xanəndələrin ifasından dinlədidən sonra belə
nəticəyə gəlmək olar ki, bu şöbənin vokal-instrumental ifası iki tipdə həyata keçirilir.
Bərdaşt şöbəsində muğamın əsas pərdələri və ritm-intonasiya özəkləri yer aldığı üçün
ümumiləşdirilmiş obraz-emosional mərkəzi təşkil edir. Təhlilə cəlb etdiyimiz bu
nümunələrdə S.Şuşinski, A.Qasımov, S.Mirzəyevin ifasında səslənən Bərdaşt digərlərinə
nisbətən daha emosional, çılğın emosiyalarla zəngin xarakter kəsb etmişdir. Burada
əlbəttə ki, xanəndənin səs tembri və fərdi ifaçılıq üslubu xüsusi rol oynayır.
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Y.Məmmədov, İ.Rzayevin ifası bir qədər düşüncəli və zərif xırdalıqlarla zənginləşmiş ifa
üslubunda təqdim edilir. Bu da dəstgahın Mayə ilə başlaması ilə əlaqədardır. Çünki,
məlum olduğu kimi Bərdaşt muğamın zil pərdələrindən başlayaraq aşağı istiqamətdə
mayə səsinə doğru tədrici inkişaf mərhələləri təşkil edir. Bu zaman onun ilk cümlələrində
hiss olunan çılğınlıq, həyəcan və emosiyalar da nisbətən zəifləyərək daha düşüncəli və
təmkinli xarakter almağa başlayır. Bu xarakter öz təsdiqini Mayə şöbəsinin başlamsı ilə
tapmış olur. Bərdaştın instrumental ifada reallaşması, xanəndənin emosional hazırlığını
bir qədər də gücləndirərək onun ifasında səslənən Mayə şöbəsini əzəmətli və dolğun bir
şəkildə təqdim etməsinə təkan vermiş olur.
Mayə şöbəsi ilk 5-6 cümlənin bu pərdə ətrafında gəzişməsi ilə yaranır. Burada
kiçik diapazonlu melodik quruluşlar və reçitativ tipli ritmik qruplaşmalar müşahidə edilir.
Onunla bərabər bu parçada II pərdə də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu da təbiidir, çünki
məhz bu pərdə Çahargah muğamının ənənəvi kadanslarında xüsusi rol oynayır.
Cümlələrin əsas intonasiya özəlliyi mayə pərdəsindən (IV) II pərdəyə keçid və yenidən
qayıdışla səciyyələnir. Bu keçid bütün dəstgah boyu həm də leytmotiv əhəmiyyəti daşıyır.
Bu baxımdan təhlil etdiyimiz növbəti nümunə İ.Rzayevin ifasından nota köçürülmüşdür

Tarın ifasında səslənən “Balu kəbutər” guşəsindən sonra vokal mətnin tərkibində
yer alan cümlələrin melodik istiqaməti bir qədər yuxarı səslərə doğru yönəlir. Xüsusilə
xanəndənin boğazlarında bu yönəlmə daha aydın hiss olunur. Lakin bununla belə dayaq
tonu kimi mayə səsi çıxış edir. Bu istiqamətlənmə isə növbəti “Bəstə-Nigar” şöbəsinin
hazırlanması ilə əlaqədardır. Xüsusilə bu hazırlıq intonasiyaları Mayə şöbəsinin son
kadans cümləsində özünü göstərir.
S.Şuşinskinin ifasında səslənən Mayə şöbəsində isə yuxarı istiqamətli sıçrayışlı
intonasiyaların üstünlüyü diqqəti cəlb edir. Burada xanəndənin yüksək diapazonu əhatə
edən səs imkanları geniş həcmli sıçrayışların üstünlük təşkil etdiyi boğazları ifa etməsinə
şərait yaradır. Eyni fikri A.Qasımovun ifası haqqında da söyləmək mümkündür.
S.Mirzəyevin ifasında səslənən “Mayə” şöbəsinin son parçasında xanəndənin zil
pərdələrə toxunan boğazları xüsusi əhval-ruhiyyə yaradır. Belə ki, S.Mirzəyevin səs
tembrinə xas olan yumşaq və həzin xarakter ehtiraslı və çılğın təbiətli muğama sanki bir
qədər lirik tonlar qatmış olur. Bu səbəbdən də Mayənin sonunda yer alan bu cümlələrdə
musiqinin məzmunu olduqca özünəməxsus və emosional boyalarla zəngin xarakter əldə
etmiş olur.
Müxtəlif xanəndələrin ifasında dinlədiyimiz “Çahargah” muğamının Bərdaşt və
Mayə şöbələri həm də həcminə görə bir-birindən fərqlənir. Bərdaşt şöbəsinin müxtəlif
versiyaları əsasən tarzənin ifaçılıq ustalığı ilə yanaşı (S.Şuşinski, A.Qasımovun ifası
istisna olmaqla), eləcə də dinlədiyimiz səs yazılarının hansı şərtlər altında həyata
keçirilməsi də mühümdür. XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində muğam
dəstgahlarının bir neçə saat oxunması faktları məlumdur. Lakin zaman keçdikcə,
muğamın səhnəyə qədəm qoyması, qramafon vallarına yazılması, daha sonra efir
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məkanında səslənməsi onun ifa müddətinə, həcminə əsaslı təsir göstərmişdir. Bu
baxımdan təhlilə cəlb edilmiş nümunələrin yazılma şərtlərindən irəli gələrək nəyə görə
fərqli həcmə malik olmasını, müsbət və ya mənfi hal olmasını söyləmək qeyrimümkündür.
Məsələn, Y.Məmmədov, Z.Adıgözəlov, Mayə şöbəsi S.Mirzəyev, İ.Rzayev,
H.Hüseynov, A.Qasımovun ifasına nisbətən kiçikdir. Bu ilk növbədə özünü şöbənin
müəyyən parçalarında yer alan cümlələrin sayında, eləcə də xanəndənin hər hansı bir
moviti işləyərkən tətbiq etdiyi boğazların sayında özünü göstərir.
Mayə şöbəsinin həcminə təsir göstərən, eləcə də ifaçılıq təfsirində fərqlilik aşılayan
faktorlardan biri də şöbənin daxilində yer alan “Balu-kəbutər” guşəsi ilə bağlıdır.
Bir sıra nümunələrdə bu guşə tarzənin (S.Mirzəyev, İ.Rzayev, ) ifaçılıq məharətini
nümayiş etdirməsi üçün bir fürsət kimi çıxış edir, digərlərində isə tamamilə xanəndənin
(S.Şuşinski, A.Qasımov, Y.Məmmədov, H.Hüseynov) ixtiyarına buraxılır. Bu da öz
növbəsində həm ifa versiyalarının fərqlənməsinə, həm də şöbənin həcminə təsir göstərmiş
olur.
Geniş həcminə, söbə sayına və musiqi məzmununun dolğunluğuna görə böyük
dəsgahlar sırasında yer alan Çahargah muğamının ifa versiyalarını bir məqalə
çərçivəsində təhlil etmək qeyri-mümkündür. Lakin təhlil etdiyimiz iki şöbənin ifaçılıq
versiyaları ilə bağlı deyə bilərik ki, həm Bərdaşt, həm də Mayə şöbəsi muğamın xüsusi
əhəmiyyət daşıyan proloqu və ekspozisiyası kimi çıxış edir. Bu səbəbdən də həmin
şöbələrin ifa tərzinə görə xanəndənin ustalığını, səs diapazonunu, bədii və texniki
imkanlarını müəyyən etmək mümkündür.
Eləcə də, hər iki şöbənin təqdim edilməsində yaranan fərqli yanaşmalar səslənmədə
yaranan təəssüratı şərtləndirmiş olur. Məsələn, Bərdaştın vokal və ya instrumental ifada
səslənməsi muğamın ifaçılıq versiyalarından biri kimi göstərilə bilər. Variantlılıq
prinsipinin müxtəlif üsullarla həyata keçirilməsi həm də şöbələrin tərkibində yer alan
cümlələrin uzun və ya qısa şəkildə oxunması, cümlənin daxilində motiv işlənməsinin
həyata keçirilməsi, müxtəlif həcmli sıçrayışların doldurulması, istifadə edilən qəzəldən
asılı olaraq boğazların tətbiqi və təbii ki, xanəndənin fərdi ifaçılıq üslubunda özünü
göstərir. Məhz bu cəhətlər müəyyən muğamın ifa variantları arasında peşəkarlıq
meyarlarının müəyyənləşməsinə xidmət edir. Çahargah dəstgahı üçün bu meyarlar ustad
xanəndə Seyid Şuşinskinin adı ilə bağlı olmaqla yanaşı, muğam ifaçılığının müasir
mərhələsi Azərbaycanda bu sənətin dinamik şəkildə inkişaf etdiyini və yeni peşəkarlıq
səviyyəsinə yüksəlməsini deməyə imkan verir.
Ədəbiyyat:
1. Hacıbəyov Ü.Ə. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: Apastrof, 2010, 152 s.
2. Zöhrabov R.F. Muğam. B.: Azərnəşr, 1991, 218 s.
3. Abışova A. “Çahargah” muğamının ifaçılıq variantları səs yazılarında və not
nəşrlərində./ “Konservatoriya”, 1/2015.
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I ŞAH İSMAYILIN PORTRET CİZGİLƏRİNİN İDENTİFİKASİYASI
Xülasə: Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin qurucusu I Şah İsmayılın günümüzə qədər
gəlib çıxmış bir neçə portreti məlum olsa da, bunların əsl müəllifi, nə vaxt və hansı
şəraitdə çəkildiyi dəqiq bilinmir. Bu tədqiqatların əsas məqsədi I Şah İsmayılın mövcud
portretlərinin sənətşünaslıq baxımından identifikasiya edilməsidir. Bu tədqiqatlar
multidissiplinar xarakter daşıyır. Orta əsr portretlərinin identifikasiyası üçün ilk dəfə
olaraq iki fərqli kriteriyə görə təsnifat aparılmışdır: birincisi xarici əlamətlərə (geyim,
bəzək aksessuarları, papaq və s.) görə və ikincisi antropometrik əlamətlər. I Şah İsmayıl
obrazı Yavuz Sultan Səlimin portretləri ilə komporativ təhlil edilmiş, onların fərqli
xüsusiyyətləri aşkara çıxarılmışdır.
Açar sözlər: Səfəvilər dövləti, Qızılbaşlıq təriqəti, I Şah İsmayıl, portret,
komporativ təhlil.
“Azərbaycan xalqının ... incəsənəti və mədəniyyətinin ... inkişaf mərhələlərinin
hərtərəfli öyrənilməsi”nin və “Azərbaycançılıq ideologiyasının elmi-nəzəri əsaslarının
tədqiqi”nin “Elm sahəsində dövlət siyasətinin əsas prioritetləri”nə tam uyğun olması və
aktuallığı “Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nda təsbit edilmişdir [1].
Azərbaycan xalqının Səfəvilər dövrünə aid incəsənət əsərləri hazırda dünya muzeylərində
İran incəsənət nümunələri (Persian Art) kimi təqdim olunur. Bu stereotipin aradan
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qaldırılması ciddi tədqiqatların aparılmasını aktuallaşdırır [2].
2003-cü ildən indiyədək sistemli şəkildə apardığımız tədqiqatlar göstərmişdir ki,
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin qurucusu Şah İsmayılın günümüzə qədər gəlib çıxmış bir
neçə portreti mövcuddur. Lakin təəssüf olsun ki, bunların heç birinin əsl müəllifi, nə vaxt
və hansı şəraitdə çəkildiyi dəqiq bilinmir [3-6]. Bu problemin həlli ilk növbədə I Şah
İsmayılın portretlərindəki cizgilərin elmi cəhətdən əsaslandırılmış identifikasiyası
sayəsində mümkün ola bilər.
Orta əsrlərdə çəkilmiş portretin identifikasiyası, portret üzərində olan konkret
cizgilər ilə portretdə təsvir olunmuş şəxsiyyət haqqında tarixi mənbələrdə olan
məlumatların uyğunluq dərəcəsinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Burada iki mühüm
məqam vardır:
Birincisi, əlavə xarici əlamətlərdir ki, bunlar əsasən geyim, zinət əşyaları, bəzəklər,
papaq, müxtəlif aksessuarlar və s. ibarətdir.
İkincisi, anatomik əlamətlərdir ki, bunlar əsasən insanın cinsindən, antropoloji
quruluşundan, bədən quruluşundan, yaşından, saçının rəngindən, burnunun, gözlərinin və
qulaq seyvanının formasından və s., ibarətdir.
Təqdim etdiyimiz bu antropometrik identifikasiya sistemi XIX əsrin sonları XX
əsrin əvvəllərində yaşamış fransız hüquqşünası Alfons Bertilyon (1853-1914) tərəfindən
yaradılmış [7], sonralar R.-A.Reyss tərəfindən təkmilləşdirilmişdir [8].
Şah İsmayılın şəxsiyyəti ilə əlaqədar olaraq, yuxarıda qeyd etdiyimiz hər iki
istiqamətdə, yəni antropometrik, həm də xarici əlamətlər sistemi haqqında tarixi
mənbələrin, sənədlərin, miniatür rəsmlərin və s., axtarışını aparmaq məsələsi aktuallaşdı.
Şah İsmayılın xarici əlamətləri haqqında məlumatlar.
Şah İsmayılın hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycanda qızılbaşlıq hərəkatı geniş
yayılmağa başladı. Tarixi mənbələrdə bu təriqət haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur.
Bəzi ehtimallara görə Həzrəti Əli müharibələrdə başında qırmızı tac ilə iştirak etmişdir.
Bu səbəbdən də qızılbaşlar bu geyimdən istifadə edirmişlər [9]. Başqa bir ehtimala görə
Şah İsmayıl II Bəyazid ilə müqavilə bağlamış və öz əsgərlərini Anadoludan Suriyaya
keçirmişdir. Bu əsgərlərin başındaincə materialdan hazırlanmış qızmızı təkkələr varmış.
S.Nağıyevin təbirincə, qızılbaşlar 12 şiə imamın şərəfinə 12 qırmızı zolaqlı çalma
bağladıqlarına görə belə adlanırdılar [10].
Orta Asiya ölkələrindən olan sənətşünaslar da bu fikri dəstəkləyirlər [11, 12].
Tacikistan EA Tarix, arxeologiya və etnoqrafiya institutunun elmi işçisi Mubina
Mahmudova “Orta əsrlərin yazılı mənbələrə görə taciklərin ənənəvi geyimlərinin rəng
çalarları” adlı məqaləsində yazır [13, s.43]:
«Сефевиды и их воины в знак религиозно-военного отличия надевали красные
шапкис гребнем и двенадцатью полосками, и потому, что их предводители были
тюрками, называли себя кызылбашами – красношапочниками. Данный головной
убор в государстве Сефевидов стал символом, указывавшим на конфессиональный
признак, потому что носившие его почитали Али – четвертого халифа и первого из
двенадцати имамов - прямых потомков пророка Мухаммеда, поэтому это была
«шапка с двенадцатью пурпурными полосками в честь двенадцати шиитских
имамов».
Bu fərziyyəyə türk alimi Erhan Afyoncunun “Yavuzun Küpesi” monoqrafiyasında
da rast gəlirik. Müridlərinin sayı getdikcə artdığını görən Şeyx Heydər, qızılbaşlar
təriqətinin simvolu olaraq onlara 12 dilimli qırmızı rəngli başlıqlar geyindirdi [14].
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Zənnimizcə, qızılbaşlıq təriqətinin lideri olan Şah İsmayıl kimi bir şəxsiyyət də, bu
geyimlərdən kənarda qala bilməzdi. Qızılbaşların baş geyimləri haqqında qeyd etdiyimiz
fikirləri Şah İsmayıl Xətayinin öz qəzəlləri də təsdiq edir [15]:
Qırmızı taclu, bоz atlu, ağır bir ləşkər nisbətlü
Yusif peyğəmbər sifətlü, ğazilər deyən şah mənəm.
...
Xətayiyəm al atluyam, sözü şəkərdən datluyam,
Murtəza Əli zatluyam, ğazilər deyən şah mənəm.
İstanbulun Topqapı Sarayı Muzeyində saxlanılan və Sultan Səlim adı ilə tanınan
portretin identifikasiyası da öz həllini gözləyir. Sultan Səlimin dünya muzeylərində bir
neçə portreti vardır. Biz internet resurslarda araşdırmalarımızla onlardan birinin
Almaniyanın Reynhard Hauzen qəsrində tapdıq və Topqapı Muzeyindəki portretlə
müqayisə etdik. Topqapı muzeyində olan portret bir sıra əlamətlərinə görə Şah İsmayıla
daha çox bənzəyir. Portretdə bir neçə əlamət vardır ki, bu türk sultanlarına xas olmayan
əlamətlərdir:
- Birincisi, portretdəki şəxsin qulağında tək sırğanın (mengüş) olmasıdır.
- İkincisi,
şəxsiyyətin başında qırmızı tacın (turbanın) olmasıdır. Osmanlı
sultanlarından heç biri bu cür tac qoymamışdır.
- Üçüncüsü, şəxsin boynunda mirvari həmayılın olmasıdır. Tarixçilərin qeyd etdiyi
kimi, Sultan I Səlim “bər-bəzəyi, zinəti sevməyən hökmdar olmuşdur” və onun belə
bir həmayıl taxması ağlasığmazdır.
Bu portretdəki səxsiyyət Sultan I Səlimə aid olan və Almaniyanın Reynhard Hauzen
qəsrində saxlanan portretdəki simadan tamamilə fərqlənir.
Topqapı Sarayı muzeyində Sultan Səlim adı ilə nümayiş olunan bu portretin I Şah
İsmayıla aid olduğunu iddia edirik və bu iddiamızı sübut etməyə çalışırıq. Bu portretin
Sultan Səlimin vəfatından uzun müddət sonra naməlum macar rəssamı tərəfindən
çəkildiyi iddia olunur. Portretdə gördüyümüz şəxs bığlı, başında qırmızı geyimli,
qulağında sırğa ilə təsvir olunub. E. Afyoncu Sultan Səlimin həyatını əks edən
“Səlimnamə” adlanan kitablarda sultanın sırğa taxtığına dair bir məlumatın olmadığını
qeyd edir. Portretin Sultan Səlimə deyil, daha çox Şah İsmayıla bənzədiyi deyilir.
Portretdə təsvir olunan qırmızı baş geyimi və 12 dilimli tac portretin Şah İsmayıla aid
olduğu ehtimalını artırır. Portretdə gördüyümüz qırmızı tac (türban) XVII əsr rəssamı
olan Muin Müsəvvirin miniatürlərində stilizə edilərək, təsvir olunmuş qızılbaş taclarının
eyni olduğunu hesab etmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, portretdə gördüyümüz obraz
məngüş ilə təsvir olunub. E.Afyoncu bunu qızılbaşlara xas xüsusiyyət olduğunu iddia
edir. Səfəvilər dövrünə aid bir neçə miniatürdə də məngüş ilə obrazlara rast gəlmək
mümkündür. Naməlum avropa rəssamının müəllifi olduğu bu portretin qrafik üslübda
digər bir neçə variantı mövcuddur. Avropa mənbələrində bu portretə oxşarlığı ilə seçilən
bir neçə qravür də mövcuddur. Ehtimal etmək olar ki, həmin nümunələr bu portretdən
köçürülmüşdür.
İncəsənət tarixi üzrə tanınmış mütəxəssislər olan Dr.Filiz Çağman və Prof.,Dr.,
Zeren Tanındı [16] məlumat verirlər ki, Topqapı Muzeyində Sultan Səlimin portreti kimi
nümayiş edilən şəkil 1929-cu ilə qədər Dolmabağça Sarayında olmuş, sonradan Topqapı
Muzeyinin yaradılması ilə əlaqədar buraya köçürülmüşdür. Əsərin müəllifi məlum
deyildir.
Şah İsmayılın antropometrik əlamətləri haqqında məlumatlar.
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1981-ci ildə Edinburq Universitetində “Şah I İsmayılın həyatı və şəxsiyyəti – 14871524” adlı tədqiqat işi aparılmışdır [17]. Muhamməd Kərim Yusif adlı tədqiqatçının
fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası olan bu iş kifayət qədər geniş və hərtərəfli tədqiqat işidir.
Dissertasiya işinin III fəsli “Şah İmayılın xarici görünüşü, şəxsi vərdişləri və intellektual
həyatı” adlanır. Bu fəsildə qeyd edilir ki, italiyalı səyyah Giovanni Maria Angiolello
müəyyən müddət Şah İsmayılın sarayında yaşamışdır. Həmin səyyahın Şah İsmayılın
xarici görkəmi haqqında xatirələri M.K.Yusifin dissertasiya işindədürüst məlumat kimi
istifadə edilmişdir;
“Bu Səfəvi hökmdarı ədalətli, gözəl və xoşagələn, çox da hündür olmayan, dolu
bədənli, enli kürəkli, kürən saçları olsa da, ancaq bığ saxlayan, sol əlini daha çox istifadə
edən (solaxay) bir şəxsiyyət idi. Öz sərkərdələrindən daha cəsarətli idi”[17]:
"This Sophi is fair, handsome, and very pleasing; not very tall, but of a light and
well-framed figure; rather stout than slight, with broad shoulders. His hair is reddish; he
only wears moustachios, and uses his left hand instead of his right. He is as brave as a
came cock, and stronger than any of his lords."
Başqa qeydlərdə Şah İsmayılın ağbəniz, kürən, üzü təraş olunmuş, yalnız uzun
bığları olduğu haqqında fikirlərə də rast gəlinir.İlk dəfə olaraq biz Şah İsmayıl Xətaiyinin
qəzəllərində onun xarici görünüşü haqqında məlumatları araşdırmış və müəyyən nəticə
əldə etmişik. Maraqlıdır ki, Şah İsmayıl Xətayinin qəzəlləri içərisində üzünün tez-tez
təraş olunmasını vəsf edən beytin olması da, onun xarici görünüşü ilə bağlı fikrimizi
təsdiq edir [15]:
Gəl təraş et xəttini, şahi-cahan üç gündə bir,
Ta olasan afəti-dövri-zaman üç gündə bir.
Onu da əlavə etmək lazımdır ki, Səvəfi miniatürlərinin böyük əksəriyyətində Şah
İsmayıl məhz üzü təmiz təraş olunmuş, lakin uzun bığlar ilə təsvir olunubdur.
Şah İsmayılın sağlığında saray rəssamları tərəfindən çəkilmiş miniatürlərdə
gördüyümüz türbanları nəzərə alsaq Uffiçi Qalereyasındakı portretdə türbanın natamam
təsvir olunduğunu ehtimal etmək olar.
I Şah İsmayılın Uffiçi Qalereyasındakı portreti haqqında Azərbaycan Sovet
Ensiklopediyasında məlumat verilmişdir[18]. Ensiklopediyada, bu portretin Covanni
Bellini tərəfindən çəkildiyi qeyd olunmuşdur. Uffiçi qalereyasında və kitabxanasında
tədqiqatlarımız zamanı bu portretin 1568-ci ildə, yəni I Şah İsmayılın ölümündən 44 il
sonra Kristofano dell Altissimo tərəfindən çəkildiyi müəyyən olunmuşdur. Taxta üzərində
yağlı boya ilə çəkilmiş bu portretin hündürlüyü 60 sm, eniisə 45sm-dir.
Rəssam və portretin yaranma səbəbləri haqqında maraqlı mənbələrə rast gəldik.
Müəyyən etdik ki, portret Paolo Giovio adlı bir şəxsin sifarişi ilə çəkilib, daha sonralar
məşhur Mediçi ailəsinin sifarişi ilə üçü köçürülüb. İlkin tədqiqatlarımızla sübut
olunmuşdur ki, Kristofanobu portreti Paolo Giovionun kolleksiyasındakı portretdən
köçürmüşdür. Giovio zamanının intelektual fərdlərindən biri olmaqla yanaşı kifayət qədər
nüfuzlu bir tacir, kolleksioner olmuşdur. Onun “Elegia” adlı kitabı zamanının məşhur
şəxslərinin, o cümlədən, türk və səfəvi sərkərdələrinin portretləri və həmin portretlərə
yazılmış annotasiyalar ilə zəngindir. Paolo Giovionun bu kitabı yazarkən Maria
Angiolellonun qeydlərindən istifadə etdiyi və iki Səfəvi hökmdarının portretini bu
qeydlər əsasında yaratdığını ehtimal etmək olar [19]. Paolo Giovio və Kristofano dell
Altissimo haqqında gələcək məqalələrimizdə ətraflı söhbət açmağa çalışacağıq. Qeyd
etmək lazımdır ki, Paolo Giovionun məşhur kolleksiyasındakı portretlərin köçürülmüş
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nüsxələri hal-hazırda Uffiçi Qallereyasında saxlanılır. Bu baxımdan, orijinalın tapılması,
identifikasiyası, kim tərəfindən və hansı şəraitdə çəkildiyi Azərbaycan sənətşünaslığının
aktual problemlərindən biri olaraq qalır.
Bu tədqiqatlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı
Fondunun maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir: Qrant № EİF/MQM/Elm-Təhsil-12016-1(26)-71/02/5.
Əlyazmanı diqqətlə oxuduğuna və dəyərli məsləhətlərinə görə, AMEA-nın müxbir
üzvü, Ə.Salamzadəyə və Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor
M.Qasımlıya dərin təşəkkürümüzü bildirirk.
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Эльшад Алиев, Мeхрибан Новрузова
Идентификация особенностей портрета Шаха Исмаила I
Резюме
Несколько портретов Шах Исмаила I - основателя Сефевидского государства
дошло до наших дней. Однако, настоящие авторы этих портретов, когда и кем, при
каких обстоятельства нарисованы остается важной проблемой искуствоведения.
Основная цель проведенных исследований является искуствоведческая
идентификация существующих портретов Шах Исмаила I. Исследования имеют
мультидисциплинарный характер.
Впервые
выдвинут
особый
подход
идентификации средневековых портретов основывющееся двум различным
критериям: по внешним (одежда, украшения, шапка и т.п.) и антропометрическим
факторам. Приведены примеры сравнительного изучения портретов Оттоманских и
Сефевидских властителей.
Ключевые слова: Государство Сефевидов, конфессия красноголовых, Шах
Исмаил I, портрет, сравнительный анализ.
E.V.Aliyev, Mekhriban Novruzova
Identification of portrait features of Shakh Ismail I
Summary
Several portraits of Shakh Ismail I, the founder of the Safavid state, have survived.
However, the true authors of these portraits, when and by whom, under what
circumstances they are painted, remain an important problem of the Art study. The main
goal of the research is the identification of the existing portraits of Shakh Ismail I, in an
academic manner. The studies are multidisciplinary. For the first time, a special approach
has been put forward for identifying medieval portraits based on two different criteria: by
external (clothing, jewelry, hat, etc.) and anthropometric factors. Examples of a
comparative study of portraits of Ottoman and Safavid rulers are given.
Keywords: Safavid state, Shah Ismail I, portrait, comparative analysis.
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DEKORATİV-TƏTBİQİ SƏNƏT – İNCƏSƏNƏTİN
MÜHÜM SAHƏSİ KİMİ
Xülasə: Tətbiqi sənətin tarixi missiyası maddi mühitin bədii dizaynıdır, mənası
və vəzifəsi insanları əhatə edən yaşayış məkanında gizlidir: obyektiv dünyada, həyat
şəraitində, avadanlıq və texniki vasitələrlə, sənətkarlıq və estetik keyfiyyətlərlə ifadə
olunur. Dekorativ - tətbiqi sənətin məqsədi fiziki və psixoloji cəhətdən insan həyatına
rahat şərait yaratmaqdır.
Açar sözlər: dekorativ, milli, sənət, inkişaf, xalq, ənənə
Təsviri incəsənətin bir hissəsi olan dekorativ-tətbiqi sənət, insanın inkişafında
təsirli vasitələrdən biri hesab olunur. Cəmiyyətin mənəvi canlanması, çiçəklənməsi, milli
kimliyin inkişafı, əcdada, tarixi kimliyə, xalq mədəniyyətinə olan maraq, müasir dövrdə
yetişən gənc nəsillərin tərbiyəsinə və onun mənəvi inkişafına töhfə verən, olduqca
mühüm bir prosesdir. Folklor (xalq yaradıcılığı) - xalqın mənəvi enerjisi, etnosun mənəvi
potensialını qoruyan və inkişaf etdirən mənəvi dəyərlərin unikal bir dünyasıdır. Xalq
tətbiqi sənətinin uşaqların tərbiyəsindəki rolu və yeri barədə bir çox alimlər yazıblar.
Onların fikirlərinə görə: incəsənət vətən haqqqında ilk təəssüratı, mədəniyyət haqqında,
gözəllik anlayışını, uşaqlarda ilkin sənət, yaradıcılıq ideyalarını formalaşdırır. Anadan
gəlmə istedadlı insanlardan fərqli olaraq, yarada bilmək qabiliyyəti, sənət duyumu yalnız
məqsədyönlü təlimlər, yaradıcılıq qabiliyyətinin yüksək səviyyədə inkişafını təmin
etməyə imkan verir.
Dekorativ tətbiqi sənət yaradıcılığın ən böyük sahələrindən biridir. Keramika,
ağac, metal, şüşə istifadə edilərək hazırlanan məhsullar insan əməyinin və yaradıcılığının
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ən qədim məhsullarıdır, onlar tarixin bütün mərhələlərində sivilizasiyanın və
mədəniyyətin mütərəqqi inkişafını özündə cəmləşdirir. Lakin, bu sahənin nəzəri cəhətdən
inkişaf etməsi yeni dövrə aiddir. Dekorativ-tətbiqi sənətin bədii fəaliyyətin xüsusi bir
sahəsi kimi qanuna uyğun inkişaf etməsi, öz ifadə vasitələrinin formalaşması və
ictimaiyyətin özünüdərkinə böyük təsir göstərməsi yalnız XX əsrdə formalaşıb.
Əsrlər boyu öz həyat tərzlərini bəzəmək üçün insanlar ən sadə materiallardan istifadə
etməyi öyrənir, yüksək səviyyəli sənətkarlıq formaları əldə edərək, sadə formaları və
vasitələri mükəmməl nümunələrlə birləşdirdilər. Əl işləri zərurət nəticəsində yaranmışdır
və zamanla incəsənətə çevrilmişdir. Əl işlərini yaradıcılığa çevirən bir insan, anlayırki, öz
əlinlə yaradılan istənilən əşya özündə müsbət enerji birləşdirir. O da bilir ki, əziyyət və
səy mütləq geri qayıdır. Əl işi – bu sadəcə iş deyil, bu boz asılılqdan qurtulmadır qayğıdır
və nəhayət bu gün çox nadir rast gəlinən sevincdir, xoşbəxtlikdir.
Dekorativ-tətbiqi sənət bədii yaradıcılıq dünyasıdır, çoxəsrlik tarixi boyu bəşər
sivilizasiyasının yaratdığı hədsiz bədii predmetlərin müxtəlifliyidir. Bu sahə olmadan
insan həyatını təsəvvür etmək mümkün deyildir. Hər şey - istər mebel, qab-qacaq və
paltar, amma ilk növbədə onun mənəvi aləmində bir mühitdə, insan həyatında müəyyən
yer tutur. XXI əsr böyük sürət və qlobal stresslər zamanıdır. Gündəlik həyatın qasırğası
içərisində olan bir adam, dayanmadan və qaçmağa imkan tapmadan işləyir. Daha çox və
daha tez yaratmaq istəyi sonda ona gətirib çıxardır ki, insanları oxşar evlər, interyerlər,
hətta geyimlər əhatə edir. O, öz fərdiyyətini itirməyə başlayır. Bəs qarşıdan gələn
bayramlar? Hədiyyə axtarışı bəzən həm özünü həm də ətrafındakıları bayram əhvalını
korlaya bilər. Amma insan bu problemlərdən xilas ola bilər. Əsas özü üçün gözəl olan
işlər görməyə başlamaqdır. Beləliklə, sevinc və sülh dünyasına gözəllik və istilik
dünyasına yəni dekorativ- tətbiqi sənət adlanan dünyaya daxil ola bilərsiniz. Yaxın
zamanlara qədər bu gözəllik sevincini hər evə aparmaq üçün insanların həyatını cəlb
etmək və bəzəmək üçün memarlıq tək sənət növü hesab edilirdi. Müasir dekorativ-tətbiqi
sənət bütün mövcud materialların yaradıcı mənimsənilməsinin yüksək artistik səviyyəsi
bədii əsərlərin uşaqların əxlaqi, intellektual və estetik təhsilinin zəruri elementi kimi
qəbul etdiyini təsdiq etməyə imkan verir. Məktəb və peşə təhsilinin ümumi tələblərini
nəzərə alaraq, tətbiqi sənət sahəsində tələbələrin bacarıqlarının formalaşdırılması, onların
daha da təkmilləşdirilməsi, işin məzmununun tədricən genişləndirilməsi, tələbələrin əl işi,
incəsənət və sənətkarlıq prinsiplərini mənimsəməsi bədii məzmununa əsaslanan estetik
fəaliyyətin tərkib hissələrindən biri hesab edilir. Bədii yaradıcılıq dərsləri, uşaqları öz
vaxtlarını maraqlı və daha çox informasiyalı fəaliyyətlə doldurmaq, gözəllik arzusunu
inkişaf etdirmək, xalq ənənələrini təbliğ etmək, zövq duyğusunu formalaşdırmaq və
hörmət hiss oyatmaq üçün məhsuldar fəaliyyət üçün geniş imkanlarını nümayiş etdirir.
Bədii əl işləri – müxtəlif materialladan yaradıcı iş, məişətdə istifadə etmək üçün nəzərdə
tutulan lazımlı və estetik əhəmiyyəti olan materaillardır. Nəsildən-nəslə sənətkarlıq
bacarıqlarını köçürmək, müəllimin rəhbərliyi altında məhsul istehsalının yaradıcı prosesi
müsbət emosiyaların birləşdirilməsinə, bilik arzusuna və sənətkarlıq xüsusiyyətlərini
öyrənməyə, xalq dekorativ sənətlərinə aid ilk fikirlərin formalaşmasına kömək edir. Miras
konsepsiyası, sənətkarlığı öyrətmək ənənəsi vacibdir. Ən qiymətli, fərdi yaradıcılığı deyil,
həm də əvvəlki nəsillərin təcrübəsi, praktiki tədbirlər prosesində assimilasiya edilmiş
mirasın təcrübəsini özündə birləşdirən zəhmət məhsuludur. Xalq sənəti insanın ətraf
həyatına, işinə və həyatına olan xüsusi münasibətinin bütöv və harmonik bir dünyasıdır.
Bu, insanın həyatının dünya görünüşünü, tarixi vəziyyətini və sosial vəziyyətlərini,
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düşüncələrini, hisslərini, xarakterini, təbiətin və ictimai həyatın reallıq və gözəlliyini
müşahidə və əks etdirmək qabiliyyətini əks etdirir. İncəsənət, insan yaradıcılığının
təzahür şəklində, obyektin yalnız təsviri deyil (peyzaj, natürmort və s.) ətraf mühitini
(məsələn, ağacdan mebel düzəltmək, parçadan paltar tikmək) bədii əsərlərin
yaradıcılığının və onun dekorativ çevrilməsinin ibarətdir, gözəlliyi ilə zövq verən şeylər
yaratmaqdır. Xalq sənətləri və sənətkarlıq mədəniyyətin ayrılmaz bir hissəsidir.
Həssaslıq, bu sənətin poetik təsvirləri insanlara yaxın, anlaşılır və doğmadır. Hər hansı bir
böyük sənət, gözəl bir həssas münasibət yaradır, harmonik inkişaf etmiş şəxsiyyətin
formalaşmasına kömək edir. Dərin bədii ənənələrə əsaslanaraq xalq sənəti xalqımızın
həyatına və mədəniyyətinə daxil olur, insanın formalaşmasına faydalı təsir göstərir. Ətraf
dünyanı görmək və anlamaq bacarığı, xalq sənətkarlarının yaratdığı rəsm əsərləri, doğma
yurda məhəbbət həmişə bədii əsərlərdə əks edilir. Müasir dünyda xalq sənəti öz ənənəvi
formalarını yaşadır. Bunun sayəsində xalq ustaları öz işlərində davamlı ənənəvi
xüsusiyyətlərini saxlayır və bədii mədəniyyət formalarını bütöv daşıyır. Artan dekorativ
və tətbiqi sənət əsərləri insanların gündəlik həyatı boyunca nüfuz edir, bədii zövq yaradır,
fərdi yaradıcılıq potensialını müəyyən edən estetik cəhətdən dəyərli bir mühit yaradır.
Buna görə də, uşaqların xalq sənət nümunələri ilə tanış olması üçün işlərin uğurla həyata
keçirildiyi məktəblərin rolu böyükdür. Xalq yaradıcılığı hər zaman anlaşılandır və hər
insan tərəfindən sevilir. Qədim dövrlərdən bəri insanlar evlərini xalça, boyalı qablar və
qutularla bəzəyərdilər, çünki bu gözəl sənət əsərləri ustaların əllərinin istiliyini daşıyır,
sadə naxışlarla təbii işlənir, ancaq forma və rəng baxımından deyil, sözün həqiqi
mənasında möhtəşəmdir. Xalq sənətkarlığı qiymətlidir, eyni əşyanı hər dəfə yaradan
sənətkar ona fərqlilik qatır, hətta forma belə hər dəfə eyni ola bilməz. Məlum olduğu
kimi, sənətkar eskiz olmadan işləyir. Bütün formaları, nümunələr elementləri hər zaman
yaddaşlarında saxlayırlar və hər dəfə işləyəndə yenilik əlavə edərək yeni kompozisiya
yaradırlar. Artıq qeyd edildiyi kimi, xalq sənətinin böyük bir emosional təsiri vardır və
insanın mənəvi dünyasının formalaşması üçün yaxşı bir əsasdır. Xalq sənəti dizaynı
rəngli, təkrarolunmaz və orijinaldır. Sadə, qısa formalarda ətrafdakı gözəlliyi və cazibəni
ortaya qoyan açıq məzmunu qavrayış üçün əlçatan olur. İnsanın estetik bacarığı
cəmiyyətlə birlikdə yaranır. İbtidai icma dövründə bu qabiliyyətin artmasına və inkişafına
təbiətin özü güclü təkan vermişdir. Təbiət çoxtərəflidir, bu da özünü təbiət hadisələrində
aşkar edir. Təbiətin gözəlliyi: mütənasiblikdə, harmoniklidə, ahəngdarlıqda, böyük və
kiçik arasında olan ölçüdədir və s. Təbiət hələ ibtidai icma dövründə yaşayan sənətkarlar
tərəfindən böyüklüyü və dərinliyi ilə dərk edilib təsvir edilmişdir. Təbiətin gözəlliyi onun
özünəməxsusdur, yəni əvəzsizsir. İnsan bu gözəlliyi hissi, anladığı vaxtdanonun şüurunun
ifadə formasına çevrilir. Yəqin elə bu səbəbdən insanın estetik qavrayışı təbiət
hadisələrini dərk etmə hisssi ilə başlayır. İbtidai insanların ətraf aləmə münasibəti
birləşmiş xatarkterlidir. Bunun nəticəsidir ki, ibtidai insanın düşüncəsində hələ məntiqi
olanla duyğulu olan, dini, etik və estetik olanlar ayrılmır, tam şəkildə mövcuddur. Müasir
dekorativ və tətbiqi sənət xalq sənətinin ən yaxşı ənənələri əsasında inkişaf edir. Bu insan
üzərində mənəvi estetik təsirlərin böyük qüdrətidir və hər şeydən əvvəl istənilən məlumatı
intensiv şəkildə dərk edən nəsil böyüyür. Müasir dekorativ-tətbiqi sənətkarlığın inkişafı
haqqında danışarkən, yaradıcılıq üçün tükənməz bir mənbə kimi xidmət edən keçmişdən
gələn fikirləri unutmamalıyıq. Ətrafınızdakı həyata, baş verənlərə yaxından baxdığınız
zaman, xüsusi bir şəkildə, uzun müddət unutulmuş texnika, şəkillər və üslubların bərpa
edilən zaman necə işıqlandırıldığını görə bilərsiniz. Bəzi müasir formalara qayıtmaq və
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onların meydana gəlməsini izləmək, hansı mövzuların keçmiş bədii nailiyyətləri ilə
birləşdirdiyini və gələcək inkişaf mənbələri kimi xidmət edə biləcəyini görmək olar.
Müasir dövrdə dekorativ-tətbiqi sənətinin inkişafı artıq yeni əsasda baş verir. Əgər
keçmişdə məişət əşyaları, yaradan sənətkarlar onu kəndli təsərrüfatında tətbiqini hesab
edirdisə, hazırda onların təyinatı dəyişib. Kompüterləşmə və səsdən sürətli məlumat
ötrülən bir əsrdə əl əməyi xüsusilə baha qiymətləndirilir. Bu gün interyerdə düz
cilalanmış səthlər üstünlük təşkil edir. İnteryeri canlandırmaq üçün tətbiqi-incəsənət
ustalarının sevgi ilə hazırladığı fərdi məişət əşyalarından istifadə mümkündür. Sənaye
bazası ilə birbaşa əlaqə, dizaynın artan təsiri, funksional, konstruktiv yanaşma dekorativ
və tətbiqi yaradıcılığa böyük təsir göstərir. Son illərdə obyektlərin formasını, naxışını,
rəngini çətinləşdirən nəzərəçarpacaq bir tendensiya olmuşdur. Bu müasir tətbiqi sənətin
dekorativ imkanlarını zənginləşdirir, intonasiyaların müxtəlifliyini, bu cür yaradıcılıq
xüsusiyyətlərini pozmadan, onun məcazi təbiətinə riayət etmək arzusunu vurğulayır.
Zamanımızın dekorativ və tətbiqi yaradıcılığı hər bir insanın düşüncələri və istəklərinə
uyğun olaraq gündəlik həyatın dəyişilməsində iştirak edir. Uzun tarixi ərzində dekorativ
və tətbiqi sənətin bədii tətbiqində edilən bütün bunlar, əlbəttə ki, yenidən düşünülərək,
müasir dünyanın tendensiyalarına uyğun olaraq yenilənmişdir.
Tətbiqi sənətin tarixi missiyası maddi mühitin bədii dizaynıdır, mənası və vəzifəsi
insanları əhatə edən yaşayış məkanında gizlidir: obyektiv dünyada, həyat şəraitində,
avadanlıq və texniki vasitələrlə, sənətkarlıq və estetik keyfiyyətlərlə ifadə olunur.
Dekorativ - tətbiqi sənətin məqsədi fiziki və psixoloji cəhətdən insan həyatına rahat şərait
yaratmaqdır, buna görə də bir bədii obyektdə gözəlliyin və zəhmətin üzvi birləşməsi
vacibdir. Dekorativ - tətbiqi sənət milli mədəniyyətin təməlidir.
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Гюнель Адышова
Декоративно-прикладное искусство – как важная часть искусства
Pезюме
Историческая миссия прикладного искусства заключается в художественном
оформлении материальной среды, смысл и задача которого скрыты в жизненном
пространстве, окружающем людей: в объективном мире, в бытовых условиях, с
помощью техники и технических средств, мастерства и эстетических качеств.
Целью декоративно-прикладного искусства является создание комфортных
условий для физических и психологических аспектов жизни.
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Ключевые слова: декоративный, народный, искусство, развитие, люди,
традиции.
Gunel Adishova
Arts and crafts - as an important part of art
Summary
The historical mission of applied art is the artistic design of the material
environment, the meaning and task of which are hidden in the living space surrounding
people: in the objective world, in living conditions, using technology and technical
means, craftsmanship and aesthetic qualities. The purpose of arts and crafts is to create a
comfortable environment for the physical and psychological aspects of life.
Keywords: Decorative, folk, art, development, people, traditions
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ ИЗУЧЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
ОРНАМЕНТА В КОНТЕКСТЕ ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Резюме: В данной статье рассматриваются некоторые параметры изучения
художественных особенностей азербайджанского орнамента в контексте тюркской
культуры. Подчёркивается значение междисциплинарного подхода, сравнительнотипологического анализа, синхронного и диахронного аспекта исследования.
В основе понимания темы статьи находится тезис о том, что этническая
самоидентификация азербайджанского народа тесно связана с тюркским этносом.
Ключевые слова: культура, тюрки, методология, сравнение, анализ.
Среди актуальных проблем азербайджанской гуманитарной науки находятся
проблемы сравнительного изучения художественных культур тюркского мира.
Начнём с того, что, как известно, этническая самоидентификация
азербайджанского народа тесно связана с тюркским этносом.
Об этнической идентичности сегодня говорят и пишут достаточно много. В
условиях азербайджанской гуманитарной науки проблема однозначна: необходимо
исследовать особенности национального выражения азербайджанской культуры и,
в частности, искусства. Эта необходимость обусловлена и актуальными задачами
современной азербайджанской науки и реалиями современной истории
Азербайджана.
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Изучение тюркских корней азербайджанского орнаментального искусства в
определённый момент исторического развития, имею в виду обретение
Азербайджаном независимости, обернулось реабилитацией исторических
ценностей. В этой связи особо подчеркнём, что тюркское культурное пространство
представляет собой сложное полиэлементное целое. Вместе с тем, исследование
межрегиональных взаимосвязей, сопоставление тюркских культур позволяет
раскрыть тюркские корни азербайджанской национальной музыкальной культуры.
Так, исследование историко-культурных параллелей тюркоязычных народов
уточняет национально-характерные черты орнаментальности в азербайджанском
искусстве.
Исследования азербайджанских учёных подтверждают, что азербайджанское
искусство уходит своими корнями вглубь веков.
Азербайджанское декоративно-прикладное искусство отличает высокая
степень преемственности благодаря орнаментальному воспроизведению
содержательности артефактов. Изучение орнаментальности в контексте культуры
тюркоязычных народов позволяет рассмотреть и определить глубинные свойства
азербайджанского искусства.
Обширный ареал тюркской культуры разнороден. Тем не менее, существенны
объединяющие её параметры. Основа сравнительного анализа, с одной стороны –
выявление общих параметров, универсалий музыкального искусства тюркского
мира, с другой – характеристика национально-специфических координат. В
сравнительном анализе необходимо учитывать территориальные признаки
орнаментальности в искусстве тюркских народов, а также ареалы распространения
типологически родственных моделей.
В орнаментальном искусстве тюркоязычных народов ярко выраженная
фиксация черт сходства позволяет аргументировать не только этногенетические
типологии, но и единство духовных приоритетов в тюркской культуре.
Расширяя
вследствие
сравнительного
анализа
проблемное
поле
азербайджанского искусствознания, мы получаем возможность обратиться к
некоторым новым параметрам орнаментальности в азербайджанском искусстве.
Подчеркнём ещё раз, что концентрация на художественных явлениях
общетюркского культурного наследия выявляет конкретную ипостась
азербайджанского искусства как тюркского.
Подчёркивая роль сравнительного анализа, укажем и на его другую ипостась
– междисциплинарность. Безусловно, что междисциплинарные подходы к
проблемам
изучения
художественных
особенностей
орнаментальности
азербайджанского искусства в контексте тюркской культуры раскрывают
многообразие предмета.
Приведу цитату из диссертации С.Кулиевой о роли культурологии в
межвидовых связях искусств. В данном тезисе отражены основные причинноследственные связи в изучении орнаментальности как культурологического
объекта: «…привлечение к анализу культурологических подходов позволяет
трактовать орнаментальность как системный объект, вследствие чего
многоуровневые векторы художественной культуры ставят такие акценты на
межвидовых связях искусств, которые маркируют универсальные структурные
приоритеты, где орнаментальности принадлежит связующая роль» ( , с.18).
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Рассматривая орнаментальный принцип развития в азербайджанском
искусстве в междисциплинарном комплексе, возможно углублённо изучать как
генезис, так и развитие орнаментальности в культуре тюркских народов. Имею в
виду искусствознание, этнологию, историю, философию.
Каждый из междисциплинарных подходов вносит свою лепту в раскрытие
темы данной статьи, а именно в изучение художественных особенностей
орнаментальности азербайджанского искусства в контексте тюркской культуры.
Каждая из дисциплин, на методологические параметры которой опирается
исследование художественных особенностей орнаментальности, помимо
специализированных идей заключают в себе и общегуманитарные идеи. Поэтому
можно говорить о взаимной корреляции методологических постулатов.
Междисциплинарный
анализ
художественных
особенностей
орнаментальности азербайджанского искусства в контексте тюркской культуры
позволяет проводить исследование не только на уровне артефактов, но и выходить
на историко-культурное пространство функционирования орнаментальности.
Методологические ориентиры каждой из дисциплин, функционирующие в
раскрытии данной проблемы, позволяют не только глубже рассматривать предмет
исследования, анализировать новые в азербайджанском искусствознании
параметры орнаментального принципа развития, но и формулировать новые
паритеты междисциплинарности. Безусловно, междисциплинарный анализ
оптимизирует исследование художественных особенностей орнаментальности
азербайджанского искусства в контексте тюркской культуры.
Моделирование
искусствоведческих
векторов
междисциплинарности
позволяет раскрыть новые аспекты взаимосвязей культуры тюркского мира.
Культуроёмкость междисциплинарного анализа тесно связана со
сравнительным методом.
Изучение
художественных
особенностей
орнаментальности
азербайджанского
искусства
в
контексте
тюркской
культуры
с
междисциплинарных позиций позволяет рассматривать нашу проблему в
«многоголосии» методологических векторов.
Значение сравнительного метода раскрывается при апелляции к
эволюционным процессам. Так, сравнительный анализ позволяет рассмотреть
степень сохранности архетипа, с одной стороны, и степень его трансформации в
историческом пространстве – с другой стороны, позволяет рассуждать об
эволюционных процессах в развитии орнаментального искусства.
Необратимость культурных изменений подразумевает сохранность
определённых генетических блоков сознания, которые сквозным динамическим
концептом объединяют весь исторический путь рас и народов. Объяснение
единства тюркского мира, в частности художественного единства, заключено,
помимо прочего, в использовании идей эволюционизма.
Вырождение эволюционизма в 60-е годы ХХ века (неоэволюционизм) учёные
объясняют тем, что «в культурной антропологии эволюционные идеи до сих пор
составляют самую сильную парадигму научного изучения культуры. По мере
расширения круга диффузионистских и функционалистских идей, возникших как
противопоставляемые эволюционным, всё более явной становилось их родство.
Соответственно возвращение
к
осмыслению
классических оснований
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эволюционизма в конце 50-х годов и развитие этого направления,особенно
интенсивное в 60-х годах, было вполне логичным» (сл.культ., II т., с.373).
«Принято выделять три типа эволюционных концепций: однолинейная,
универсальная и многолинейная. Концепция однолинейной эволюции предполагает
наличие универсальных стадий последовательного развития социокультурных
систем (например, классическое «дикость – варварство – цивилизация». Идея
универсальной эволюции состоит в выявлении глобальных изменений, носящих
форму развития. Теория многолинейной эволюции связана с допущением
возможности множества примерно равноценных путей социокультурного развития
и не ориентирована на установление всеобщих законов эволюции».
Данные известные типы эволюционного развития – однолинейное,
универсальное, многолинейное, – предполагают следующее. Если однолинейная
концепция эволюции подразумевает развитие от простого к сложному, иными
словами, например, от этнокультуры к развитой цивилизации, то «идея
универсальной эволюции состоит в выявлении глобальных изменений, носящих
форму развития» (к.сл., 2 т., с.374). В свою очередь, о глобальных процессах
возможно говорить, опираясь на определённые модели, лежащие в основе данных
процессов.
Данная философская схема эволюционных процессов позволяет подойти к
сравнительному анализу художественных особенностей орнаментальности в
искусстве тюркских народов многопланово. Опуская вопросы происхождения,
формирования орнаментального искусства, возможно установить идентификации
на трёх аспектных уровнях:
1. система миропредставления;
2. трансформация формульных моделей орнамента;
3. содержательность структуры.
Основаниями эволюционной теории были следующие
позиции:
«…психическое единство человека; направленность движения человеческого
общества и культуры от простого к сложному; закономерность культурного
развития; эволюционная форма культурной динамики». (к.сл., 2 т., с.373).
Именно в условиях сравнительного анализа возможно рассматривать
процессы эволюции художественной системы, которые опираются на множество
факторов. Среди них назовём:
1. географический, территориальный контекст;
2. этногенетические и этнокультурные основания;
3. социально-политические предпосылки;
4. взаимосвязи культур.
Рассмотрение развития художественной культуры как целостного
исторического процесса позволяет рассуждать о генетических основах
преемственности, определённой эволюционной динамике.
Выдвигая в качестве методологической основы данное положение, мы
получаем возможность опираться на следующие источники исследования:
1. археологические материалы;
2. письменные исторические источники;
3. данные функционирования искусства в этнокультуре.
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Данный исследовательский блок является основополагающим. Между тем,
возможно обращение к целому ряду параметров, раскрывающих формы
функционирования орнаментальности в этнокультуре тюркских народов.
Например, этнопсихологические особенности, формируемые в недрах
этнокультуры, развитие морфологической системы искусств от простого к
сложному, родственные параллели культурного развития тюркоязычных народов,
совпадения эволюционных форм в динамике исторического процесса, усложнение
орнаментальных форм на фоне конкретики контекста.
Farida Məmmədova
Azərbaycan ornamentinin Türk mədəniyyəti kontekstində bədii xüsusiyyətləri
tədqiqinin metodoloji parametrləri barədə
Xülasə
Bu məqalədə Azərbaycan ornamentinin Türk mədəniyyəti kontekstində bədii
xüsusiyyətlərinin tədqiqinin bəzi parametrləri nəzərdən keçirilir. Fənnlərarası
yanaşmanın, müqayisəli tipoloji təhlilin, tədqiqatın sinxron və diaxron aspektinin
əhəmiyyəti nəzərə çarpdırılır. Məqalənin mövzusunun dərk edilməsinin əsasını belə bir
tezis təşkil edir ki, Azərbaycan xalqının etnik eyniyyəti Türk etnosu ilə sıx bağlıdır.
Açar sözlər: mədəniyyət, Türklər, metodologiya, müqayisə, tarix.
Farida Mammadova
On methodological parameters of the study of artistic peculiarities of Azerbaijan
ornament in the context of the Turkic culture
Summary
Some parameters of the study of artistic peculiarities of Azerbaijan ornament in the
context of the Turkic culture are considered in the given article. The significance of
interdisciplinary approach, comparative-typological, analysis, synchronic and diachronic
aspect of the investigation is accentuated.
On the basis of the comprehension of the article’s theme is the thesis about the
ethnic self-identification of Azerbaijan people which is closely connected with the Turkic
ethnos.
Keywords: culture, Turks, methodology, comparison, analysis.
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ARİF QAZIYEVİN YARADICILIĞINDA
DEKORATİV ÜSLUBUN TƏTBİQİ

Xülasə: Bu məqalədə Azərbaycanın Xalq rəssamı, professor A.Qazıyevin həyat və
yaradıcılığı araşdırılmışdır. Onun yaradıcılığında dekorativliyin nə dərəcədə öz həllini
tapması və həmçinin dekorativ heykəltəraşlığında kompozisiya və emosiyaların qarşılıqlı
təsirləri haqqında, özünəməxsusluğu ön plana çəkilmişdir.
Açar sözlər: təsviri sənət, heykəltəraş, sənətkar, dekorativ, professional, kolleksiya,
forma, kompozisiya, əsər, plastika, material.
Təsviri sənətin ən böyük növlərindən biri olan heykəltəraşlıq Azərbaycan
ərazilərində ta qədim zamanlardan formalaşmağa başlamışdır. Şərq ölkəsi olduğumuz
üçün azərbaycanlı sənətkarlar daha çox monumental tətbiqi sənəti milli yönümdə həyata
keçirirdilər. Bu təsviri sənətlər atributlaşdırılmış formalarda olduqları üçün antik dövr
Yunan-Roma təsviri sənətindən tamamilə fərqli yönümlü inkişaf prosesi yaşayırdı. Daha
çox kaşılar, zoomorf formalı təsvirlər, miniatürlər və s. kimi sənətkarlarımızın sevimli
təsvir vasitələri idi. Lakin dövr keçdikcə bu proses zəyifləməyə başlayır. XX əsrdə
Azərbaycan torpaqları Sovet Rusiyasının hakimiyyəti altına düşdükdən sonra incəsənətdə
dəyişikliklər baş verir. Beləki təsviri sənətdə Avropanın professional xüsusiyyətləri
yaranmağa başlayır. Bu bir növ rus hakimiyyətinin təsiri idi. İncəsənətdə realizm
formalaşmağa başladı və beləliklə də Azərbaycanda professional heykəltəraşlığın əsası
qoyulur.
Yeni mərhələdə olan məşhur heykəltəraşlarımızdan F.Əbdürəhmanov,
C.Qaryağdı, P.Sapsay və s. kimi sənətkarlarımız özlərindən sonrada məktəb qoyub
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getmişlər. XX əsr heykəltəraşlıq məktəbindən olan dəyərli sənətkarlarımızdan biri də
Xalq rəssamı, professor Arif Qazıyev olmuşdur.
A.Qazıyev Naxçıvan Muxtar Respublikasında dünyaya göz açmışdır. Bu
şəxsiyyət sənətə XX əsrin 60-cı illərində sıçrayışla addımlamağa başlamışdır. A.Qazıyev
1953-cü ildə Ə.Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbinə daxil olmuşdur. Burada o, öz
bacarığı, istedadı ilə tez bir zamanda müəllim və tələbə heyyətinin diqqətini öz üzərinə
çəkməyi bacarmışdır. Artıq 1957-ci ildə A.Qazıyev dördüncü kursda oxuyarkən onun
balıqlar əsəri Barnaulda muzeydə sərgidə nümayiş etdirilmişdir və bu əsər muzeydə
saxlanılmışdır. 1958-ci ildə A.Qazıyev Ə.Əzimzadə adına məktəbi fərqlənmə diplomu ilə
bitirir. Qazandığı naliyyətin ən önəmli hissəsini onun diplom işi “Tənəffüs” adlı heykəli
tuturdu. Ə.Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbini bitirdikdən sonra onu Tiflis Rəssamlıq
Akademiyasına dəvət edirlər. 1959-cu ildə sənətkar Moskvaya yola düşür və burada o üç
il V.I.Surikov adına Moskva Rəssamlıq Institutundatəhsil aldıqdan sonra institutda qalıb
dərs deməyə dəvət etdilər. Lakin sənətkarın daxilindəki ailə, vətən sevgisi bu dəvəti
imtina etməyə sövq etdi. Bununlada o yenidən vətənə qayıtdı.
Moskvada oxuduğu illər ərzində A.Qazıyevəbir çox tanınmış sənətkarlar dərs
demişdirlər. Bunların arasında M.O.Monizel, Jelinski, Tomski, Baburin kimi dahi
sənətkarlar olmuşdurlar.
Vətənə qayıtdıqda artıq A.Qazıyev Gürcüstan və Rusiya torpaqlarında 14 sərgidə
iştirak etmişdi. O,1967-ci ildə Ə.Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində dərs deməyə
başlamışdır. 1980-ci ildə isə M.Əliyev adına İncəsənət Universitetində pedaqoji
fəaliyyətini davam etdirməyə başlamışdır. 2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
Akademiyası yarandıqdan sonra sənətkar öz fəaliyyətini burada davam etdirir. Halhazırda Rəssamlıq Akademiyasının “Rəsm” kafedrasının professoru vəzifəsində çalışır.
Heykəltəraş A.Qazıyev gənc yaşlarında hələ Ə.Əzimzadə də təhsil alarkən öz
rəsm cızmaları ilə tələbə yoldaşları və müəllim heyyətini valeh edirdi. Rəsmə qarşı olan
sevgi onun heykəltəraşlıqda da öz məharətini göstərməyinə təkan verirdi. Oxuduğu illər
ərzində gecə və gündüz çalışması nəticəsində sənəti dərinliyi ilə mənimsəməsinə səbəb
olur.
Hər bir sənətkar kimi sənətdə özünə aid seçimi olub. Bu vətənpərvərlikdən irəli
gələn millilik duyğusudur. A.Qazıyevin yaradıcılığı geniş şaxəlidir. Yaradıcılığı boyunca
portret janrı, relyef, animalistika və həmçinin dekorativ səpkidə də heykəllər işləmişdir.
A.Qazıyev monumental rəssamdır. Buna baxmayaraq onun dəzgah üslubunda da əsərləri
az deyildir. Dəzgah üslubunda işlənən əsərləri təkcə Azərbaycanda deyil Avropa
ölkələrində də kolleksiyalarda qorunub saxlanılır.
Heykəltəraşın yaradıcılıq psixologiyası vahiddir. Bu da əsas milli ünsürləri
özündə əks etdirən əsərlər toplusudur.
Onun dekorativ səpkili əsərlərində daha çox bunu hiss edə bilərik.Nəzər yetirsək
ki, heykəltəraş SSRİ dövründə yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olurdu, buna baxmayaraq
milli motivlərdən istifadə etməyi çəkinmirdi. Bunu dekorativ səpkidə işlənmiş “Kamanın
naləsi” əsərində də görə bilərik.
Bu əsərlərin hər birində insan duyğusunun zərif xüsusiyyətləri və həmçinin əsərdən
qaynaqlanan güclü emosional təsirləri hiss etmək olur. Araşdırmalar göstərir ki, onun
dəzgah dekorativ heykəllərinin əksəriyyəti bir neçə surətə nüsxələnmişdir. Bu faktiki
olaraq bir heykəlin bir kolleksionist tərəfindən deyil, bir necə kolleksionistin duyğularını
maksimum həddə çatdırdığı üçün heykələ olan alış tələbatını yüksəltmişdir.
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Sənətkarın əsərləri öz orijinallığı ilə insanı valeh edir. Bunu daha çox dekorativ
dəzgah heykəltəraşlığında görə bilərik. Hal-hazırda sənətkarın bir necə dekorativ
heykəlləri ilə daha yaxından tanış olacağıq.
Sənətkar A.Qazıyev yaradıcılığında “Məhəbbət” heykəli öz forması ilə maraq
doğurur. Heykəl tuncdan hazırlanmışdır. Postamenti boz qranitdəndir. “Məhəbbət” adlı
heykəllərə bir çox heykəltəraş müraciət etmişdir. A.Qazıyev bu əsəri digərlərindən
orijinallığı ilə seçilir. Beləki, heykəl plastik keçidləri, həmçinin simvolistikası ilə diqqəti
cəlb edir. Əsərə baxdıqda sanki iki aşiqin ruhunun bir vicudda vəhdətini görə bilirik. Bu
vahidlik məcazi mənada ruhun eyniliyinə işarə edir. Heykəltəraşın yaradıcılığı bu əsərdə
iki aşiq əslində bir vicuddadır fikrinə əsaslanaraq vahidlik qənaətinə gələ bilirik. Heykəlin
yuxarıya doğru uzanaraq orada çevrə yaratması sanki iki aşiq allaha qovuşurlar və çevrə
dünyaviliyi sanki simvolizə edir. Əsərin digər cəlb edən hissəsi onun bir qədər
burulmasıdır. Nə qədər plastiklik öz həllini tapsada bu burulma bir qədər istirabı, ağır
yollardan keçməyi simvolizə etmiş kimi analiz etsək daha doğru olar. “Məhəbbət” əsəri
bu xüsusiyyətləri ilə öz orijinal formasını sübut edir.
A.Qazıyev digər dekorativ dəzgah heykəllərindən biri də “Bumeranq” əsəridir.
Heykəl tuncdan işlənmişdir. Plintusu qara qranitdəndir. Bu əsər də öz orijinallığı ilə
seçilir. Heykəlin kompozisiyası dekorativ formada iki bumeranqın birləşməsindən
formalaşmışdır. Bildiyimiz kimibumeranq hardan atılırsa havada fırlanaraq yenidən
atılmış nöqtəyə qayıdır. Bumeranqın digər özəlliyi də ondan ibarətdir ki, heç bir zaman o
eyni trayektoriya ilə qeri qayıtmır. Heykəltəraş bu iki bumeranqın ilk künclərini bir-birinə
bitişik təsvir edib. Digər küncü ilə bir-birləriylə kəsişir. Forma cəhətdən maraq doğursada
burada izləyici tərəfindən bir qədər məntiqi keyfiyyətlər formalaşır. Beləki başlanğıcı
eyni nöqtədən başlayan, qayıdışı kəsişən hadisələri bizim düşüncəmizə salır. Həmçinin
bumeranq özü dövrülüyü simvolu kimi sanki mizə görsədilir. Sanki həyat davam edir,
eyni başlanğıcda başlayıb bir-birləri ilə zid gələn hadisə və varlıqlarla davam edir.
“Bumeranq” əsəri sadəcə forma deyil sinvolik mənaları ilə insanı valeh edir.
Heykəltəraşın digər dekorativ dəzgah heykəllərindən biridə “Öpüş” əsəridir.
Heykəl daşdan yonulmuşdur. Bu əsər Beynəlxalq Xəzər boyu ölkələr yarışmasında III
yerə layiq görülmüşdür. Öz forma xüsusiyyətinə görə kifayət qədər plastikalı
kompozisiyalı əsərdir. Əsərdə iki gəncin öpüşü təsvir edilmişdir. Bir qədər bu heykəldə
öz xüsusiyyətinə görə “Məhəbbət” adlı heykəllə bənzərliyi vardır. Sadəcə “Məhəbbət”
əsərində daha çox fəlsəfi və simvolik, həmçinin ümumi anlamda olduğu halda, “Öpüş”
əsərində məna daha konkretləşmiş formadadır. Yəni hər iki əsərdə söhbət sevgidən gedir.
Sadəcə “Öpüş” əsərində sanki heykəltəraş bir anı, bir epizodu tutaraq təsvir etmişdir.
Məhz bu anın təsüratı tamaşaçılara nümayiş etdirmişdir.
Heykəltəraşın digər orijinallığı ilə seçilən dekorativ dəzgah heykəltəraşlıq
nümunəsi “İntizar” əsəridir. Bu heykəldə tuncdan hazırlanmışdır. Əsərin üzəri
ümumilikdə kükürdlə faktura verilərək yaşımtıl-göyümtül kolorit heykəltəraş tərəfindən
yaradılmışdır. Kompozisiya yaşlı qadından ibarətdir. Beləki bu yaşlı qadın bir ana
obrazını canlandırır. Fiqur heykəltəraş tərəfindən oturaq vəziyyətdə təsvir edilmişdir.
Üzündəki cizgilər ananın intizar, kədər çəkdiyini göstərmişdir. Bir əlini çənəsinə qoyub
oturması sanki onun öz övladının intizarında olduğunu göstərir. Əsərə diqqətlə nəzər
yetirdikdə bütünlüklə kədəri, intizarı bir duyğu şəklində öz daxili aləmimizdə hiss edə
bilərik. Beləliklədə bu əsər çox təsirləndirici əsərə daxil etmək olar. Təbii ki, A.Qazıyev
istənilən əsərində personajın ilk növbədə ruhunu, hisslərini mükəmməl şəkildə bəlli edir.
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A.Qazıyevinduyğu və hislərlə bağlı bir çox əsərləri vardır. Bunlardan biridə
“Soyuq” dekorativ dəzgah əsəridir. Əsər tuncdan hazırlanmışdır. Bu əsər üç ədəd
nüsxələnmişdir. Bunlardan ikisi Almaniyada, biri isə Kanadada şəxsi kolleksiyada
qorunub saxlanılır. Əsər öz forma xüsusiyyətlərinə görə bir qədər maraq doğurur.
Kompozisiya qadın obrazından təşkil olunmuşdur. Çılpaq formada işlənmiş personaj
sanki soyuqdan əsir. Formanın maraq doğurduğu ən əsas hissə isə əsərin qurşaqdan aşağı
hissəsidir. Buayaq nayihəsi kifayət qədər dolu formada verilmişdir. Buda dekorativ əsəri
bir o qədərdə plastik görünməsinə kömək edir. Bu qeyri adi formaya mənsub olduğu
üçündə kolleksionistlərin diqqətini daha çox cəlb etmişdir.
A.Qazıyevindigər dekorativ heykəli “Balıq” əsəridir. Bu heykəl qoz ağacı, qarğı
və latundan hazırlanmışdır. Heykəlin tarixçəsi bir qədər marağlıdır. Beləki heykəltəraş
qoz ağacından “Nəsrəddin Tusi”ninportretini hazırlayarkən ağacın gövdəsindən bir parça
artıq qalır. Heykəltəraş bu parçanın bir əsər kimi canlandıra biləcəyini hiss edir və kötük
hissəciyini balıq formasına salır. Latundan göz və asıldan hazırlayır və bu asılqanı
qarğıya birləşdirir. Nəticəyə orijinal bir əsər meydana gəlir.Ağacın üzərindəki çatlar
heykəlin özünə təbii faktura verərək balığın əsl dərisini bənzədir. Balığın ağız hissəsidə
kötüyün öz çatı ilə heykəltəraş tərəfindən hazırlanmışdır. Belə bir maraqlı kompozisiya
heykəltəraşın hətta bir tullantınıda incəsənətə çevirmək bacarığından və istedadından
xəbər verir.
ArifQazıyevin yaradıcılığında onlarla bu cür dərin mənalı dekorativ heykəllər
olmuşdur ki, buda incəsənətə meyilli olan insanların daim diqqətlərini cəlb etmişdır. Biz
bu əsərlərdə Xalq rəssamı, professor Arif Qazıyevin dərin düşüncələrini görərək onun
necə yaradıcı insan olduğunu kəşf edə bilirik. Bu yaradıcılıq Azərbaycan incəsənətində
böyük izlər buraxmışdır. Nəticə etibarilə deyə bilərik ki, bu əsərlər insanların duyğu və
hislərinədə böyük müsbət təsir göstərmişdirlər.
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ТуралАгаев
Применение декоративного стиля в творчестве Арифа Казиева
Резюме
В этой статье рассматривается жизнь и творчество Азербайджанского народного
художника, профессора А.Казиева. Его творчество фокусируется на степени
решения декоративности, а также на особенности композиционного и
эмоционального взаимодействия в декоративной скульптуре.
Ключевые
слова: изобразительное искусство, скульптор, мастер,
декоративный, профессиональный, коллекция, форма, композиция, произведение
искусства, пластика, материал.
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Summary
This article discusses the life and work of the Azerbaijan People’s Artist, Professor A.
Kaziev. His work focuses on the degree of solution of decorativeness, as well as on the
features of compositional and emotional interaction in decorative sculpture.
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AZƏRBAYCAN RƏNGKARLIĞINDA XƏZƏR MÖVZUSU
Xülasə:Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafı ərzində Xəzər bir çox rəssamların ilham
mənbəyi olmuş, istər rəngkarlıq, istərsə də qrafika sahəsində bu mövzuya həsr olunmuş
bir çox əsərlər meydana gəlmişdir. Müxtəlif rəssamların əsərlərində Xəzər müxtəlif
əhval-ruhiyyələrdə işlənmişdir.Xəzər dənizinin obrazlarını yaradan rəssamlar arasında –
S.Bəhlulzadənin, T.Salahovun, B.Mirzəzadənin, Nadir Qasımovun, M.Rəhmanzadənin və
bu sıranı zənginləşdirəcək bir çox rəssamın adını qeyd etmək olar. Ümumiyyətlə,
Azərbaycan rəngkarlığında az-az rəssam tapılar ki, heç olmasa bir əsərini də Xəzərə həsr
etməsin. Bu tablolar onlarla məqaləyə sığışmayacaq saydadır.
Açar sözlər: Xəzər, rəngkarlıq, rəssam, rəng, dəniz, neft.
Sənaye mövzusunda aparıcı Azərbaycan rəngkar və qrafikləri dövrün
xüsusiyyətlərini – Xəzərin qoynunda ucalan Neft Daşlarının tikintisinin döyünən ritmini,
ölkənin gələcəyini quran yeni nəsli əks etdirən əsərlər yaratmağa çalışırdılar.
Sənaye mövzusundan danışarkən dəzgah qrafikası sahəsində qazanılan nailiyyətləri
qeyd etmək və ilk növbədə görkəmli qrafika ustası Xalq rəssamı Maral Rəhmanzadənin
yaradıcılığını nəzərdən keçirmək lazmdır.
Bakıda doğulub, boya-başa çatan rəssam müasirlərinin xatirələrinə görə Xəzərin vurğunu
idi.Məhz, yaradıcılığına sənaye mövzusunun daxil olmasının bir səbəbi ölkəmizdə neft
sənayesinin inkişafı, neftçi əməyinin tərənnümü idisə, digər səbəb Xəzərin qoynunda
salınmış şəhər və neftin cazibəsi idi.
Neft daşlarında rəssamı təkcə Xəzərin mavi sularının romantik mənzərəsi deyil,
küləklə vuruşa-vuruşa dənizin dərin qatlarından neft çıxaran fəhlələr və onların iş prosesi
cəlb edirdi. Səfərlər nəticəsində, M.Rəhmanzadənin rəngli litoqrafiyasından ibarət “Bizim
Xəzərdə” silsiləsi yaranır.
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Silsiləyə daxil olan “Buruq”, “Fəvvarə” (1940), “Mədəndə”,”Tanker dənizə gedir” və
digər rəngli litoqrafiyaların adı rəssamın məramını- “Qara qızıl” məskəni, məbədə
çevrilən qaz alovu və digər qiymətli olan unikal Abşeron torpağının sənaye mənzərələrini
litoqrafiyalarına köçürür.
Sənaye mənzərəsi mövzulu qrafik işlər sırasında Altay Hacıyevin “Xəzər”(1960) adlı
dörd vərəqdən ibarət linoqavüra silsiləsini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Silsilənin birinci
vərəqi olan “Xəzərin fatehi” (1960) adlı linoqravüranın arxa fonunda buludlu səmada
uçan qağayılar, ön planda formatın çərçivələrinə güclə sığan, qəhrəman cüssəli, qəti
addımlarla irəliləyən, üz cizgilərindən iradəlixarakteri aydın sezilir, nisbətən arxa planda
isə ancaq siluetləri görünən lakin hərəkətlərindən əmək əzmkarlığı sezilən neftçi obrazları
verilib.
“Fırtınaya qarşı” (1960-cı illər) linoqravürasında rəssam neftçi əməyinin əzmini və
işlərinin nə dərəcədə təhlükəli olmasını fırtınalı küləyə qarşı gedən fəhlələrin obrazında
təcəssüm edərək təbiət qüvvələrini ram edilməsini göstərə bilib. Əsərdə gərginlik
maksimuma çatdırılıb. Linoqravüradakı insanların hərəkətlərində güclü və iradəli
gərginlik hiss olunur. Fırtınalı küləyin müqavimətini yaran fəhlələr təbiətə qarşı yeriyir.
“Xəzərin fəxri” (1960) qravürasının dinamikasını statik, monumental buruqların
fonunda, sakit ləpəsiz Xəzər sularında irəliləyən gəminin buxarı təşkil edir.
Dəfələrlə xarici sərgilərdə nümayiş etdirilən “Xəzər” silsiləsi, xüsusilə,
“Dənizdən aralı” , “Xəzərin fəthi” əsərləri Altay Hacıyevə Azərbaycan qrafikasına layiqli
nümayəndəsi kimi şöhrət gətirmişdi.
Xəzər mövzusuna müraciət edən rəssamlar sırasında Azərbaycanı qarış-qarış gəzən və
əsərlərində əbədiləşdirən Səttar Bəhlulzadənin xüsusi yeri var.
Səttar Bəhlulzadə “Xəzər üzərində axşam” (1958), “Xəzər gözəli” (1961), “Mavi
əfsanə” (1961) adlı məşhur, geniş panoramlı mənzərələr yaratmışdır. “Xəzər üzərində
axşam” mənzərəsi rəssamın geniş şöhrət qazanmış əsərlərindəndir. Mavi, gümüşü
dumanlar arasında göy dənizin səthi üzərində yüksələn əfsanəvi estakada və neft
buruqları sanki zühur edir. Bu qəribə mənzərə təbiətin sənaye ilə vəhdətini göstərən
şairanə nəğmə kimi səslənir.
Rəssam koloristik qammanı sakit mavi tonlarda həll edərək, bütün təsviri zəif dumana
qərq edir. Burada hər şey gözəldir- dənizin dərin suları da, sərhədsiz səma da, günəşin və
ya ayın şüalarının istiqamətini dəyişən rəng çalarlarına boyanmış buludlar da, göydə uçan
quşlar da.
“Xəzər üzərində axşam” əsərində eyni zamanda ön plandakı qağayılar nə qədər
zərifdilərsə, arxadakı neft buruqları əksinə, möhtəşəm və miqyaslıdırlar.
Təbii sərvətlərimizin vəsfinə həsr olunmuş bu əsərdə rəssam nə qədər neftçilərin gərgin
əməyi sayəsində yeniləşən konkret məkana bədii görkəm versə də,o, bədii
ümumiləşdirmələrlə bu birbaşa tanımadan bilərəkdən qaçaraq təsviri təbiətlə sənaye
obyektinin obrazı kimi qəbul edilən vəhdətinə çevirmişdir.
Səttar Bəhlulzadə yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərindən biri də mənzərə
tablolarında insan obrazlarının olmamasıdır.
Mavi tonda işlənmiş “Xəzər gözəli” əsərində perspektivdə itən neft buruqları
təsvir edilib. Mavi rəngin müxtəlif çalarlarında işlənmiş bu tabloda buruqlar səma ilə
dənizin qovşağında, sanki ipək pərdə arxasından boylanırlar. Dənizin səthindəki ağ rəng
isə sanki göydən qopmuş bulud parçasıdır. Dahi rəssamın buruqları duvaq arxasından
boylanan qamətli gözələ bənzətməsi poetik məzmun daşıyır.
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Rəssamın 1961-ci ildə yaratdığı “Xəzər gözəli” əsəri bütün yaradıcılığının şah
əsərlərindən hesab olunmaqla yanaşı, həm də onun yığcam rənglərlə, akvarelsayağı
manerada işlədiyi çoxsaylı əsərlərinin yüksək bədii dəyərə malik olduğunu nümayiş
etdirir.
İnamla demək olar ki, bu əsər Azərbaycan rəngkarlığı ilə yanaşı, bütün dünya
rəssamlarında bir rəngin ifadə imkanlarının nəhayətsizliyini nümayiş etdirən ən yaxşı
əsərlərdən biri, bəlkə də birincisidir.
Səttar palitrasına yaxından bələdçiliyin qarşılığında deyə bilərik ki, çəhrayı və
zümrüdü ilə yanaşı, mavi də onun çox sevdiyi, duyğularını etibar etdiyi rənglərdən idi.
Təkcə mavi rənglə böyük ölçülü “Xəzər gözəli” tablosunun duyğulandırıcı bir
məkana dönməsi heç şübhəsiz Səttar Bəhlulzadə sənətinin qüdrəti sayəsində baş
tutmuşdur.
Əslində isə rəssam duyulası rəng zənginliyini mavi və onun tündləşməklə yanaşı
işıqlaşan çoxsaylı çalarlarının çox zərif keçidli vəhdəti sayəsində əldə etmişdir.
Bu mavi “çətir”in duyulası təsirindəndir ki, ön planda sıralanan bəyaz qağayılar
və arxada ucalan tünd rəngli neft buruqları da bu rəngin lap sakitliyi yaratmağa xidmət
edən ümumi ovqatına tabe kimi baxılır.
Sənaye mənzərəsindən söz açarkən xalq rəssamı Böyükağa Mirzəzadənin yaradıcılığını
qeyd etmək lazımdır.
Böyükağa Mirzəzadənin fırçasından çıxan əsərlərdə zəhmətkeş insanın
tərənnümü, xüsusilə də neftçilərin həyat tərzi, əməyi onun yaradıcılığında əsas yer
tuturdu.
Azərbaycan
zəhmətkeşlərinin
qəhrəmanlıq
qüvvəsiylə
yaradılmış
dənizestakadasını obyekt olaraq seçir. Böyükağa Mirzəzadə dəfələrlə, sahildən 90
kilometr məsafədə olan, açıq dənizdə özünəməxsus adalarda, estakadalarda olur. Özünün
səfəri zamanı o etüdlər yazır, hansıların ki, əsasında beş mənzərədən ibarət seriya yaradır.
Neft mədənlərində, inşaat meydançasında “Neft çənlərində“ , “Xəzər neftçiləri”
kimi kompazisiyalarda rəssam parlaq və nikbin boyalara əl atır, əsərlərinin koloritini
dekorativ və işıqlı rənglərin əlaqəsində qurur. O, hadisələrin cərəyan etdiyi mühiti, hava
və işıq effektlərini inandırıcı verə bilir, buna görə də tablolarında parlaq günəş nuru bərq
vurur, işıq-kölgə təzadları sənaye obyektlərinin həcmliliyini nəzərə çarpdırır.
Rəssamın “Neft daşları”na həsr etdiyi onlarla etüd və rəsmləri bu qeyri-adi
sənaye şəhərinin romantik mənzərəsini əks etdirir.
Onun “Estakada” adlı mənzərəsi əslində buruqların, metal adaların, qaldırıcı
kranların və s..fonunda təqdim olunmuş dəniz neftçilərinin həyatından götürülən sujetli
tablodur.
1953-cü ildə çəkilmiş çoxsaylı mənzərələrdə, “Yeddi gəmi adası” , “Neft
daşlarında” biz dumanlı toranlar kimi yumşaq, demək olar ki, həzin gün batan çağını
görürük.
Toranlar, sərin sahil küləyi, “Neft çənlərində“ olduğu kimi batmaqda olan
günəşin şüalarında yellənən yaşımtıl-göy dalğalar “Estakada” “Yeddi gəmi adasında “
“Rezervuarlarda” və yenə iki mənzərə əsərində neftçilərin qəhrəmanlıq əməyi ilə fəth
edilmiş dənizin gözəlliyi, suda bu qədər qeyri-adi qurğuların yaranmasına imkan verən,
müasir sənayenin gücü əks etdirilmişdir.
Yeni sənaye motivləri onlarda öz əksini tapmışdır- mavi dəniz açıqlığında neft
buruqları, estakada, dirəklər üzərində şəhərcik, neft rezervuarları, nəqliyyat gəmiləri-
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bütün bunlar Xəzərin dərinliyindən qara qızıl əldə edən neftçilərin fədakar əməyinin
bəhrəsidir.
Mənzərələrin məziyyətlərinin ən başlıcası onların koloristik həllidir.
Rəssam soyuq və isti tonları, parlaq mavinin uyğunlaşmasını, yaşılı-qızılı oxra və
qırmızı-qəhvəyi tonlarla kontrast müqayisə etmədə yaradır.
Belə ki, məsələn, “Rezervuarlarda” dənizin parlaq-mavi səthi, çəhrayı-mavi
səmanın fonunda ucaldılmış böyük silindirvari baklarda günəş işığının sarı-narıncı böyük
işıqlı ləkələrlə təzad təşkil edir. Və ya “Yeddi gəmi” mənzərəsində dənizin isti parıltılı
boz səthi, səmanın göy- bənövşəyitonları ilə kölgələnir.
Dəniz mədənlərinin özünəməxsus işi müxtəlif işıqlanmada göstərilmişdirgündüz “Estakada” , “Yeddi gəmilər adasında“ , toranlı- “Rezervuarlarda”. Bütövlükdə,
seriya insanın fəaliyyəti ilə ayrılmaz bağlı olan təbiətin tamamlanmış poetik surətini
yaradır. Rəssam, bir sıra illər ərzində yenə də bu mövzuya müraciət edir.
“Növbədə” (1965-ci il) və “Xəzər dənizçiləri” (1971-ci il) kimi əsərlər buna sübutdur.
Onlardan axırıncısında dəniz suyu ilə dolmuş estakadanın lövhələri, fəhlə qruppası
kətanın boyu bərabəri bütün hündürlüyünə əzəmətliyi üçün pyedestal kimi xidmət edirdi.
Sərt küləyin şiddəti onların paltarını yellədir və onların havadan çatlamış üzünə üfürürdü.
İkinci planda Xəzərin açıq-firuzeyi suyu və hamar dəniz üzərində uçan qağayılar
bütövlükdə qara tonda verilmiş əsərə təzadlıq verirdi.
Azərbaycan təsviri sənətinin çağdaş sənaye mənzərəsini müəyyənləşdirən rəssamlar
kifayət qədər olsalar da, onların arasında dəst-xətti, dünyaya baxışı və mövzu dairəsi
həmişə təravətli və cəlbedici, müasir və düşündürücü qalan sənətkarlar çox deyil.
“Sərt üslub”un banilərindən biri olan Tahir Salahov hələ tələbəlik illərindən özünü
istedadlı, böyük ümidlər verən rəssam kimi tanııdıb. V.İ.Surikov adına Moskva Dövlət
Rəssamlıq İnstitunun tələbəsi olarkən “Ləpələr”, “Estakada” (1955) tablolarını yaradır.
Gənc rəssamın boz çalarlarda yerinə yetirilən “Növbədən qayıdarkən” (1957) adlı diplom
işi öz ekspressivliyi və dinamikası ilə valeh edir.
O, monumental obrazlarda müasirlərin hiss və düşüncələrini, əməyi və ümidlərini
təmkinli boyalar vasitəsilə böyük ustalıqla təqdim edə bilmişdir. Neft buruqlarının qrafik
dəqiq siluetli narahat Xəzər, günəş və küləklə qurudulmuş Abşeron qumları, cəsarətli
fəhlələr- bütün bunlar o dövrdə hələ çox gənc olan rəssamın dəst-xəttinin, təmkinli və bir
qədər sərt manerasının formalaşmasında böyük rol oynamışdır.
1950-ci illərin II yarısından başlayaraq Tahir Salahovu digər müasirləri kimi Neft
daşları, Xəzər neftçilərinin əmək şəraiti, həyatı və estakadalar üzərində qurulmuş adadakı
məişəti maraqlandırırdı. Qısa müddət ərzində yaradılan “Neft daşlarında” (1955), “Neft
daşları” (1956), ”Növbədən qayıdarkən” (1957), “Səhər eşolonu” (1958), “Çənlər”
(1959), “Çənlər parkı” (1959), “Təmirçilər” (1960) əsərlərindəki yeni üslubun təzahürü
novatorluq baxımından rəssama təkcə Azərbaycanda deyil, keçmiş SSRİ məkanının təsvir
sənət aləmində şöhrət qazandırdı.
Özünün ən uğurlu tablolarını bədii ümumiləşdirmə yolu ilə mənalandıran rəssam
obrazlı təfəkkürə əsaslanır. Bu baxımdan rəssamın “Neft Daşlarında” əsərini qeyd edə
bilərik. Əsər istər rəng həlli, istərsə də kompozisiya xüsusiyyətlərinə görə çox maraqlıdır.
Tahir Salahov ustalığı ondan ibarətdir ki, müəllif qürub çağı Xəzəri və səmanı,
gəmiləri və insan siluetlərini təsvir etdiyi, əsasən, rənglər tünd və boğuq olsa da bu əsərlər
tamaşaçıda bədbinlik ruhu oyatmır.
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Фатма Сулейманова
Тема Каспия в живописи Азербайджана
Резюме
На протяжении развития изобразительного искусства Азербайджана Каспий
был источником вдохновенья для многих художников. В числе произведений в
области и живописи, и графики были соэданы много проиэведений, посвященых
этой теме. В произведений разных художников Каспий был изображён в различных
настроениях.
В числе художников создающих образы Каспийского моря, можно назвать
С.Бахлулзаде, Т.Салахов, Б.Мирзазаде, Надира Гасымова, М.Рахманзаде и многих
других художников, обогативших этот ряд. В целом, в живописи Азербайджана
редко можно найти художника, который не посвятил Каспию хотя бы одно свое
произведение. Число этих картин не вместимы в десятки статей.
Ключевые слова: Каспийская, картины, художник, цвет, море, масло.
Fatma Suleymanova
Theme of the Caspian in the painting of Azerbaijan
Summary
Throughout the development of fine art in Azerbaijan, the Caspian has been a
source of inspiration for many artists. Among the works in the field and painting, and
graphics were edited many works on this topic. In the works of various artists, the
Caspian was depicted in various moods.
Among the artists who create the images of the Caspian Sea are S. Bakhlulzade, T.
Salakhov, B. Mirzazade, Nadir Gasimov, M. Rahmanzade and many other artists who
have enriched this series. In general, it is rare to find an artist in painting in Azerbaijan
who has not dedicated at least one of his works to the Caspian. The number of these
paintings can not accommodate dozens of articles.
Keywords: Caspian, paintings, artist, colour, sea, oil.
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AĞA MEHDİYEVİN YARADICILIĞINDA PORTRET JANRI
Xülasə: Azərbaycan rəngkarlıq məktəbinin yarandığı vaxtdan yerli rəssamların
yaradıcılığında portret janrı özünəməxsus yer tutmuş, zaman-zaman bu janr müxtəlif
tərzlərdə, hər bir rəssamın fərdi yaradıcılıq xüsusiyyətlərinə əsasən şərh edilmişdir. XX
əsr Azərbaycan rəngkarlığının öz sözünü demiş, özünəməxsus təqdimatı və şərhi ilə
seçilən aparıcı sənətkarlarından biri olan Ağa Mehdiyev də özünün çoxşaxəli
yaradıcılığında bu janra xüsusi önəm vermiş və bir-birindən dəyərli portret örnəkləri
yaratmışdır.
Açar sözlər:rəngkarlıq, portret janrı, fiziki və mənəvi portretlər.

Ağa Mehdiyevin yaradıcılığına ümumi nəzər saldıqda rəssamın obrazlarının
əksər hallarda xalqın içindən seçilmiş sadə əmək adamları, öz doğma kəndinin sakinləri,
oğul və qızları, çörək bişirən, paltar asan, ip əyirən qadınları, çobanları, dəmirçiləri və
başqaları olduğunu görürük. Bütün bunların əsas qaynağı sənətkarın doğulub boya-başa
çatdığı doğma kəndidir. Lahıcda dünyaya göz açmış olan rəssam burada uşaqlığının ən
gözəl çağlarını yaşamış, mənəvi tərbiyəyə qovuşmuşdur. Ağa Mehdiyevin rəssam kimi
formalaşmasında bu kəndin rolu danılmaz olduğu kimi, sənətkarın portret yaradıcılığı da
bu bütünün ayrılmaz bir parçasıdır. Onun hər biri ayrı-ayrılıqda şərhə ehtiyac duyulan
portretlərindən anlamaq olur ki, rəssam insanın fiziki xüsusiyyətlərini şərti cizgilərlə
təqdim edir.Dəqiq təsvirdən uzaq qaçan ustadın təsvir etdiyi personajların zahiri
əlamətləri onların mənəviyyatının, duyğu və həyəcanlarının xəbərçisi olduğu kimi,
həmçinin əlavə elementlər qəhrəmanın milli mənsubiyyətini, kimliyini də ortaya çıxarır.
Rəssam yaradıcılığının müxtəlif dövrlərində vaxtaşırı portret janrına müraciət
etmişdir. Onun “Astanada” (1979), “Çoban” (1988), “Kəndli qadın” (1983),
“Avtoportret” (1979), “Lahıclı qız” (1980), “Dağlar sahibi” (1985), “Qoca qadın” (1984),
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“Kəndli qadın” (1979), “Kolxozçu qadın” (1980), “Qız surəti” (1980), “Qadın surəti”
(1977), “Dağlı qadın” (1985), “Qoca kişi başı” (1975), “Uzanmış çoban” (1983), “Çoban
portreti” (1982), “Kamançaçalan” (1984)və “İki ay” (1984) əsərlərinin adlarını çəkmək
olar.
“Astanada” əsərində lirik qadın obrazı yaradılmışdır. Ağac sütunun arxasından
nazəndə boylanan bu xanıma qırmızı libası və ağ örpəyi ayrıca bir füsunkarlıq verir. Arxa
fonda yerləşdirilmiş mavi divar fonunda saxsı sürahi təsviri nə qədər xırda detal kimi
görünsə də, məsələnin daha dərinliklərinə daldıqda görürük ki, bu kiçik element həm
tabloya milli ruh qazandırır, həm də Azərbaycan xalqının uzun əsrlərə söykənən
dulusçuluq sənəti ənənələrinin simvolu kimi çıxış edir. Kənd xanımlarını təsvir etdiyi
daha bir əsəri olan “Kəndli qadın” portreti rəssamın cizgilərdə dəqiqliyə bir o qədər də
önəm vermədiyinin, əsəri yaradarkən əsas amalın personajı Azərbaycan millətinin əsl
nümayəndəsi kimi təqdim etmək olduğunun uğurlu bir örnəyidir. Bu əsərdə də bəyaz
örpəyə bürünmüş xanım təsvir edilmişdir. Sözü gedən örpəyi nəzərə almasaq əsərin
bütününə tünd və ağır tonlar hakimdir, belə düşünmək olar ki, Ağa Mehdiyev bu ağırlığı
nahaq yerə əsərə əlavə etməmişdir, burada kiçik bir intizar duyğusunun hökm sürdüyünü
də söyləmək olar.
Yaradıcılığı xanım obrazları ilə zəngin olan rəssamın "Lahıclı qız" portreti rəng
keçidlərindəki harmoniya və uyum, koloritin zənginliyi və rəng tonlarının təyinindəki
incəliyi ilə diqqəti cəlb edir. Tabloda əllərini sinəsində çarpazlamış, izləyiciyə deyil, bir
qədər çəp istiqamətdə baxan, sarı və qırmızı milli geyimdə, ağ örpəkli, şux qamətli,
məğrur, həmçinin də gülərüz bir xanımın təsviri yaradılmışdır. Qırmızı damlı kənd evləri,
dağlar və ağaclardan ibarət yaşıl mənzərə təsvir üçün fon rolunu oynayır. Sənətkarın çox
janrlı yaradıcılığına ümumi nəzər yetirdikdə də görə bilərik ki, o əsas personajlar üçün
fon qismində, adətən, ya sadə, bəzəksiz, lakin kiçik elementlərlə zənginləşən interyerləri,
ya da kənd mənzərələrini seçirdi. Bunun səbəbi ilk növbədə doğma yurda bağlılıq və
əsərlərin xəlqiləşdirilməsi sayıla bilər, lakin bu təsvir üsulu ilə rəssam həm də on planda
təsvir etdiyi mərkəzi obrazları daha da on plana çıxarmış olurdu. "Lahıclı qız" portretində
diqqəti çəkən daha bir məqam işıq mənbəyinin seçimi və onun yaratdığı kölgələr
ardıcıllığı ilə bağlıdır. Rəssam mürəkkəb keçidlərdən uzaqdır, xüsusilə xanımın sifətinə
düşən işıq və örpəyin kölgəsi bir-birindən aydın sezilən xətlə ayrılır.
Ağa Mehdiyevin yaradıcılığına xas olan şərtilik və səthilik onun "Kolxozçu
qadın", "Qız surəti" və "Qadın surəti" əsərində daha qabarıq şəkildə özünü göstərir.
Birinci tabloda ağacın altında əyləşib dincələn sadə geyimli, başı örpəkli bir xanım təsvir
olunmuşdur. Nə arxa fon, nə xanımın geyimi və üz cizgiləri aydın deyil. Əsər fırçanın
qərarsız toxunuşları və rənglərin nizamsız düzülüşü kimi görünsə də əslində bu
nizamsızlığın özündə də bir qanunauyğunluq vardır. "Qız surəti" əsəri isə izləyicidə
soyuq əhval-ruhiyyə yaradır. Dalğın gözləri, rənglərin solğun tonlarında təqdim edilmiş
üz cizgiləri, əyri xətlərdən daha artıq düz cizgilərə meyllilik bu əsərə xas olan
xüsusiyyətlərdir.
Rəssamın "Yaşlı kişi başı" və "Dağlı qadın" portretləri ciddiliyi, sərt cizgilərə
sahib olması, düzgünlüyü və statikliyi ilə fərqlənir. He iki əsərdə rəngarəng mənzərəli
fondan istifadə olunmuşdur - "Dağlı qadın"ın arxasında sıra-sıra dağlar uzanıb gedir, yaşlı
kişi isə meşə sahəsini andıran qarışıq rənglərdə bitki örtüyünün fonunda təsvir edilib.
Obrazların hər ikisinin çatılmış qaşlara, kəskin sifət cizgilərinə və üz ifadələrində
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ciddiyyətə sahib olması çəkilmə vaxtları arasında on il fərq olmasına baxmayaraq
tabloları bir-birinə bənzər edir.
Ağa Mehdiyevin xanımlara həsr edilmiş portretləri arasında "İki ay" əsərini
məxsusi olaraq qeyd etmək lazımdır, çünki bu əsər həm Ağa Mehdiyevin başqa əsərlərinə
nisbətən forma dəqiqliyinə malikdir, həm də bu əsərin olduqca böyük lirik-romantik abhavası vardır. Əsərin şərhinə ilk olaraq adı ilə başlamaq olar, rəssam qaranlıq gecədə hər
tərəfi ayaza qərq edən parlaq və dolğun bir Ay fonunda ən az Ay qədər nur üzlü, Ay
bənizli bir gözəl xanım təsvir etmişdir. Əsərin o qədər də zəngin olmayan rəng koloritinə
malik olmasına baxmayaraq formalar o qədər həzin və axıcıdır ki, insan bir anlıq bu
xanımın həqiqət olduğunu düşünür, deyilsə belə olmasını arzulayır.
Rəssamın əmək adamlarına həsr edilmiş əsərləri içərisində çoban obrazının
yaradıldığı çoxsaylı portretlər vardır. “Dağlar sahibi”, “Çoban portreti”, “Uzanmış
çoban”, “Çoban” kimi portretləri rəssamın özünəməxsus dəsti-xəttinin xəbərçisidir.
“Çoban” portretində əlində çomağı ilə çoban obrazı yaradılmışdır. Bu tablo təsvirə sınıq
xətlərlə verilmiş rəngarəng fonu ilə rəssamın başqa əsərlərindən fərqlənir. “Dağlar sahibi”
əsəri birinci əsərə nisbətən daha real təsir bağışlayır. Burada da çoban çiyinlərinə saldığı
yapıncısı, başında börkü və iki əli ilə söykəndiyi çomağı ilə təsvir edilmişdir. Obrazın
arxasında uzanıb gedən, ucu-bucağı görünməyən dağlar müxtəlif rəng çalarlarına
bürünür, seyr etdikcə uzaqlara doğru gedən bu dağlar rəssamın əsərə verdiyi ad üçün də
ilham qaynağı olmuşdur.
Rəssamın portret yaradıcılığında 1979-cu ildə işlədiyi “Avtoportret”inin də ayrıca
yeri vardır. Səthi cizgilərdən istifadə olunmasına baxmayaraq kifayət qədər natural təsir
bağışlayan bu əsərdə rəssam özünün boyundan yuxarı portretini yaratmışdır. Ağ saçlı,
çatma qaşlı kişi obrazının baxışlarından, sifət cizgilərindən bu insanın yaradıcı ruha,
sənətkar kimliyinə malik olması hiss olunur. Rəng şkalası o qədər də geniş olmayan
tablonun bundan fərqli olaraq rəng keçidləri kifayət qədər mürəkkəbdir.
Azərbaycanda rəngarlıq sənəti formalaşdığı vaxtdan etibarən müxtəlif
rəssamların yaradıcılığında milli ənənələr əsasında portret janrına müraciət müşayiət
olunur. Bunlar arasında Ağa Mehdiyevin yaratmış olduğu tablolar personajların fiziki
xüsusiyyətlərinin onların daxili aləminin xəbərçisi kimi təqdim edilməsi, dəqiq təsvirdən
daha çox səthi şəkildə təqdimata üstünlük verilməsi ilə fərqlənir. Rəssam portret
əsərlərində daha çox zəhmətkeş kütlənin, xalqdan olan sadə əmək adamlarının
surətlərinin yaradılmasına diqqət yetirirdi.
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Сенан Агаев
Портретный жанр в творчестве Аги Мехдиева
Резюме
С момента формирования азербайджанской живописи, в творчестве
различных художников мы можем наблюдать наличие портретного жанра,
построенного на национальных традициях. Также и картины, созданные кистью
Аги Мехдиева отличаются передачей внутреннего мира героев постредством
физических особенностей этого персонажа, а также преобладанием поверхностного
изображения над детальным рисунком. Большое внимание художник уделял
созданию образов трудолюбивых народных масс и простых рабочих людей,
вышедших из народа.
Ключевые слова:живопись, портретный жанр, физические и духовные
портреты.
Sanan Agayev
Portrait genre in the Aga Mehdiyev's works
Summary
Since the formation of Azerbaijani painting, in the works of various artists, we can
observe the presence of a portrait genre built on national traditions. Also, the paintings
created by Agi Mehdiyev's brush are distinguished by the transfer of the inner world of
the characters through the physical features of this character, as well as the predominance
of the surface image over the detailed drawing. The artist paid much attention to creating
images of industrious masses of the people and ordinary workers who left the people.
Keywords: painting, portrait genre, physical and spiritual portraits.
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ASTARANIN KAKALOS KƏNDİNDƏ BƏDİİ TİKMƏ
SƏNƏTİNİN ƏNƏNƏVİ DAVAMI
Xülasə: Məqalə bədii tikmə sənətinin Azərbaycandakı inkişaf mərhələlərinin
tədqiqinə həsr olunmuşdur. Bu məqsədlə müəllif Azərbaycanın bir bölgəsini - Astaranın
Kakalos kəndini və orada yayılmış bədii tikmə sənətini obyekt olaraq seçmişdir. Müəllif
tarixi mənbələrə istinad edərək göstərir ki, bədii tikmə sənəti orta əsrlərdən başlayaraq
XIX əsrin əvvəllərinədək yüksək inkişaf yolu keçmişdir. Azərbaycanda hər zaman bu
sənət növünün əsas məktəbləri mövcud olmuşdur. Hal-hazırda da Azərbaycanın bir çox
rayonlarında bu sənət davam etdirilir. Tikmə sənəti əsasən libasların üzərində, pərdə,
örtük, süfrə, balış, mütəkkə, yastıq, yorğan kimi məişət əşyalarının üzərində həyata
keçirilmiş naxışlarda özünü göstərir. Azərbaycanda tikmə sənəti ilə yaradılmış belə sənət
əsərlərinin çoxluğu xalqın estetik zövqünü göstərir. Məqalədə bu məsələlər geniş
materiallar əsasında daha ətraflı tədqiq edilmişdir.
Açar sözlər: bədii tikmə, parça, ornament, naxış elementi.
Dekorativ-tətbiqi sənətin müxtəlif növləri arasında bədii tikmə sənətinin
özünəməxsusluğunu şərtləndirən xüsusiyyətlər eyni zamanda bölgələr üzrə formalaşan
bədii ifadəsinə görə fərdi xüsusiyyətlərə malikdir. Məsələn, Xanduz adlanan bədii tikmə
əsasən Lənkəran-Astara bölgəsində geniş yayılaraq istifadə olunurdu. Bu ənənə bu gün də
yerli sənətkar-rəssamlar tərəfindən davam etdirilməkdədir. Milli tikmələrin məhəlli növü
olan xanduz texnikası ilə əsas olaraq süfrələr hazırlanır. Texniki xüsusiyyətlərinə görə ilk
olaraq parçanın toxuma telləri müəyyən qaydada çıxarılıb şəbəkələnir, daha sonra isə
onun səthində iynə, iki ədəd qasnaq və müxtəlif rəngli ipək, iplik, yun sap vasitəsilə tətbiq
olunur. Hazırlanmış parçalar üzərində bir çox hallarda yerli həvəskar sənətkarlar
tərəfindən hazırlanaraq həyata keçirilir. Bu zaman kətan parçanın əriş və arğacı uyğun
sayla ara-sıra çıxarılaraq parçanı seyrəkləşdirir və beləcə onu şəbəkə formasına salır.
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Bütün bunlardan sonra nəzərdə tutulmuş naxış parça üzərinə bədii tikmənin texniki qayda
və imkanları ilə köçürülməyə başlayır. Bunun üçün usta əvvəlcə şəbəkəli parçanı qasnağa
kip keçirilmiş məxmər, atlaz, ağ, kətan və s. parça üzərinə qoyur, sonra əlində olan hazır
naxış nümunəsinə baxaraq, rəngli saplarla bəzəyi say hesabı ilə işləməyə başlayırdı. O,
yeni ilmə əldə etmək istədikdə iynəni say üzrə şəbəkəli saplardan eninə və bir də uzununa
götürürdü. Çox vaxt iynə şəbəkəyə çəpəki keçirilirdi. Bunun sayəsində süfrə bəzəkli hala
düşürdü.
Ümumiyyətlə, tarixi mənbələrdən məlum olduğu qədər bədii tikmə sənətinin orta
əsrlərdən başlayaraq XIX əsrin əvvəllərinədək yüksək inkişaf yolu keçdiyi müəyyən
olunur. Bu sənət növünün əsas məktəbləri bir çox Azərbaycan şəhərlərində mövcud idi.
Lənkəranın adını qeyd olunanlar sırasında xüsusilə qeyd etmək olar ki, müasir
dövrümüzdə belə ənənəvi xüsusiyyətlərin yerli sənətkarlar tərəfindən davam etdirildiyinin
şahidi ola bilərik.
Azərbaycan xalqı hələ qədim zamanladan öz zahiri görünüşlərnə, o cümlədən
həyatımızın, yaşantımızın bütün sahələrində istifadə edilən əşya mühitinin estetikliyinə
yüksək dəyər vermişlər. Libasların üzərində, pərdə, örtük, süfrə, balış, mütəkkə, yastıq,
yorğan kimi məişət əşyalarının üzərində həyata keçirilmiş naxışlar xalq sənətinin ən çox
yayılmış növü hesab edilən tikmə üsulu ilə həyata keçirilmiş və bir çox bölgələrdə
keçirilməkdə də davam etdirilir. Parçalar üzərində salınmış zərif tikmələr özünün nəfis
tərtibatı ilə xalqın estetik zövqünü müəyyənləşdirmişdir. Hər bir sapın rəngarəngliyinin
yaratdığı harmonik ifadə, məharətli ornamentasiya, günümüzdə belə öz estetik
mahiyyətini itirməmişdir. Naxçıvan, Şuşa, Təbriz, Şamaxı, Gəncə, Qubada olmuş əcnəbi
səyyahların Azərbaycan bədii tikmələrinin yüksək texniki və bədii xüsusiyyətlərinə
verdikləri böyük dəyərləri onların yazılarından, qeydlərindən görmək mümkündür.
Bədii tikmədə daha çox rəngli ipək saplardan istifadə olunur ki, burada naxış
elementlərini həkk edilməsində sənətkarın şəxsi zövqü, formalaşan ənənəvi üsullar böyük
əhəmiyyət daşıyır. Bu zaman rastlaşan ornamentlər arasında əsasən çiçək, gül, yarpaq
elementlərindən istifadənin genişliyi diqqət çəkir. Bu cür tikmələrin üzərində əsas olaraq
sünbül, qızılgül, nərgiz, qərənfil, lalə, zanbaq, nar, heyva, alça çiçəkləri kimi təsvirlərin
harmonik ifadəsi ilə yanaşı müxtəlif yarpaq elementlərinə də geniş yer verilir, naxışların
özünə məxsusluğunu müəyyənləşdirirdi.
Sadəcə Lənkəran-Astara zonası deyil, bütünlükdə milli Azərbaycan bədii tikmə
sənətinə diqqət yetirdikdə onun zəngin və rəngarəng xüsusiyyətlərə malik olduğunu
görərik. Əlbəttə ki, müxtəlif növ saplar, parçalar, muncuqlar və digər bədii vasitələrin
zövqlə ifadəli istifadəsi həmin rəngarəngliyi şərtləndirən amillərdir. Təkəlduz, güləbətin,
saya, piləkli, cülmə, muncuqlu, qurama, oturtma kimi texniki xüsusiyyətlərə bölünən
tikmə sənətinin hətta XVI-XVII əsrlər Azərbaycan əhalisi arasında geniş yayıldığı
müəyyən olunsa da onların istifadə etdikləri təkəlduz, güləbətin, muncuqlu və qurama
daha geniş istifadə olunduğu öz təsdiqini tapır. Doğrudur bu qeyd edilən yüzilliklərdə
artıq güləbətin, pilək və digər növlər tədricən aradan çıxmağa başlasa da, təkəlduz tikmə
ənənələri öz aktuallığını saxlamaqda idi. “Zəncirli naxış” mənasını verən təkəlduzun
əsasında dayanan daha qədim dövrlərdən bəri ənənəvi olan zəncirli naxış elementləri bu
növün texniki xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. Milli Azərbaycan İncəsənət Muzeyinin
kolleksiyasındakı qorunan təkəlduz nümunələri özünün zəngin ornamentasiya və
kompozisiya xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif olduğu qədər də böyük maraq doğurur.
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Qeyd etdiyimiz kimi Lənkəran-Astara bölgəsində xüsusilə inkişaf edən tikmə
sənətinin XX əsr və daha yaxın dövrlərdə belə ənənəvi xüsusiyyətləri davam
etdirilməkdədir. Misal olaraq Kakalos kəndində Xanduz tikmə növünə daxil 1947-ci ilə
aid jilet örtüyü maraq doğurur. Jilet örtüyü asılan paltarlar üzərindən keçirilərdi. O zaman
Azərbaycanın ucqar yerlərində şkaflar, dolablar olmadığından bu cür örtüklərdən istifadə
edilərdi ki, açıq ev mühitində asılan paltarlar görünməsin. Bu həm paltarın təmiz qalması,
həm də estetiklik mənasında istifadə olunurdu. Hətta orta əsrlərdə jilet örtüyündən daha
geniş şəkildə, hətta şəhərlərdə də böyük əhəmiyyət verilirdi. Ağ parça üzərində qırmızı və
boz saplarla edilmiş naxış elementlərinin zərifliyini göstərən çox da sıxlıq təşkil etməyən
ornamentasiya xüsusiyyətləri sadə tikmə üsulu ilə həyata keçirilmişdir. Lakin bu sadəliyin
özündə belə incə zövqün əlamətləri diqqət çəkir. Kənar haşiyələrdə dördləçəkli xırda
yarpaq elementlərinin sistemli düzülüşü ilə boz və qırmızının bir-birini əvəz etməsi ilə iki
cərgə üzrə davam edir. Örtüyün aşağı hissəsində nar çiçəkləri və onların arasında iki ədəd
zanbaq gülünün təsviri zövqlə həkk edilmişdir. Bu bəzəklər mərkəzi təsvirin hər iki yan
tərəfindən yuxarıya doğru əvvəlcə zanbaq, sonra isə nar çiçəyinin əvəzlənməsi ilə
təkrarlanır. Örtüyün yuxarı hissəsində isə iki üz-üzə dayanmış tovuzquşu təsviri
verilmişdir. Mərkəzdə sanki gül dibçəyi və onun içindən kənara yayılan şaxələnmiş çiçək
və yarpaq elementlərinin harmonik tərənnümü tikmənin kompozisiyasını gözəl görüntülü
şəkildə təqdim edir.
Digər bir jilet örtüyü yenə də Kakalos kənd sakini Xanım İsaak qızı Şabanova
tərəfindən 1930-cu ildə həyata keçirilmiş nümunədə rast gəlirik. Digər jilet örtüyündən
fərqli olaraq burada naxışlar özünün daha incə və sadə forması ilə diqqət çəkir. Bu
sadəliyi ilk öncə tikmənin kənar haşiyəsinin daha incə və zərif toxunuşu ilə izah etmək
olar. Bundan əlavə örtükdə sadəcə ağ və qırmızı sapdan istifadə olunmuşdur. Buna
baxmayaraq zərif əl işinin yaratdığı bəzək elementləri örtüyün xoş görüntüsü ilə maraq
doğurur. Ağ rəngin üzərində belə ağ sapın yaratdığı incəlik diqqətdən kənarda qalmır.
Beşləçəkli xırda güllərin birləşdiriən sadə həndəsi, xətti elementlər bütün örtük boyu onu
haşiyələyir. Örtüyün hər dörd küncündə lentvarı naxışların yaratdığı ornamentasiya
təkrarlanır. Bədii tikmənin mərkəzində isə çox incə gül budaqları və onun üzərində xırda
ləçəkli çiçək təsvirləri verilmişdir. 1930-2016-cı illərdə yaşayıb yaratmış kənd sakini
Fərbiyə Şabanovanın həyata keçirdiyi jilet örtüyünün bədii həlli isə nisbətən rənglərin
daha tünd olması ilə maraq doğurur. Burada qırmızı və qaranın harmonik qarşılaşdırlması
nəticəsində əldə edilmiş naxışların ağ parça üzərində yaratdığı ifadəli görüntü ənənəvi
bəzək elementlərinin istifadəsi ilə yaradılmışdır. Haşiyədə dördləçəkli gül elementlərini
birləşdirən həndəsi naxış elementləri ilə stilizə edilən haşiyə olduqca zərif formada
dördkünc şəkildə örtüyü əhatələyərək bədii tikmənin hər dördküncə verilmiş bəzək eynilə
təkrarlanır. Bəzəyin mərkəzində qara kvadratdan dördküncə qırmızı və qara saplarla
işlənmiş kiçik dördkünc element ayrılır, həmin elementlər incə qara xətlə
birləşdirilmişdir. Onların da hər birinin aralıqlarında cüt qırmızı kiçik kvadratlar
verilmişdir. Jilet örtüyünün mərkəzindəki naxış isə kiçik gül qabının içərisindən uzanan
qara budaqlı qırmızı xırda çiçəkli təsvir forması ilə tikmənin bədii həllinə xüsusi çalar
bəxş etmişdir.
Jilet örtüyünün aşağı hissəsində “1930-2016 - Xanım Fərbiyyə” kimi tarix və
kəlmələr yazılaraq onun xatirəyə çevrilmiş təsvir həllinin kimə həsr edildiyini
müəyyənləşdirmişdir.
Kakalos kəndində jilet örtüyünün çox qədim nümunəsinə də
rastlanmışdır ki, onun üzərindəki bəzək elementləri demək olar ki silinib getsə də bir
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zamanlar burda bədii tikmə sənətinin daha mürəkkəb formada inkişaf etdirildiyini
təsdiqləyir. Burada əsasən yaxın zamanlardakı çit parçaların əksinə olaraq daha incə zərif
ipəkdən istifadə edilmişdir. İpək parçanın özünün belə rəngli forması, nar rəngli səthi
ipəyin zövq oxşayan bədii tərtibata malik olduğunu göstərir. Onun üzərində yaradılmış
bəzək elementlərin kiçik hissləri XIX-XX əsrlərin bəzək elementlərinin əsasını qoyan
ornamentasiya xüsusiyyətlərinə malik olduğundan xəbər verir. İpəyin üzərinə vurulan
naxışlar qızılı saplarla həyata keçirilmişdir. Nar çiçəyi rənginin üzərində qızılı sapların
yaratdığı harmonik ifadəni təsəvvür etməmək belə mümkün deyil.
Kənddə qeyd edilən nümunələr arasında paltar ütünün də təyinat xarakteri jilet
örtüyü ilə eyni mahiyyət daşısa da onun bir qədər fərqli forması məmulatlar arasındakı
fərqi izah edir. Paltar üstü hər iki tərəfdən mismarla divara vurulurdu. Onun paltarın
üzərindən asılması nəzərə alınaraq uc hissələri bir qədər uzun olurdu. Nümunə olaraq ağ
parçadan hazırlanan paltarüstü nümunəsinin bədii tərtibat xüsusiyyətlərinə diqqət yetirək.
Onun aşağı və yuxarı hissəsində ilmələrlə toxunmuş bəzəklər əlavə edilmişdir. Parçanın
dördkünc səthi üzərinə vurulan naxış elementləri yuxarıda qeyd edilən jilet örtüklərinə
nisbətən daha sıx və mürəkkəbdir. Tikmənin üzərində həm nəbati elementlər, güllü
naxışlar, həm də quş və heyvan təsvirlərindən istifadə olunmuşdur. Bununla yanaşı
haşiyədə verilmiş həndəsi xırda elementlərin haşiyə kimi istifadəsi də örtüyün
kompozisiya həllini daha da dolğun etmiş və orta hissədəki bəzəklərin xüsusi olaraq
nəzərə çarpmasına imkan yaratmışdır. Mərkəzdə zanbağın açılaraq uzunluğa doğru xüsusi
naxışlarla ətrafa yaydığı bəzəklər öz canlılığı ilə zövq oxşayır. Quşların, çiçəklərin,
yarpaqların, eləcə də digər elementlərin uyğun qarşılaşdırlması böyük zövqlə həyata
keçirilmişdir.
Bir başqa paltarüstünün bəzək elementləri açıq narıncı saplarla daha sadə
ornamentasiya ilə həyata keçirilmişdir. Örtüyün kənar haşiyələri xırda beş və altı ləçəkli
çiçək elementlərinin bir-birini təkrarlayan sistemli ifadəsi ilə həyata keçirilmişdir.
Dördkünc mərkəzi bəzəyin ətrafına atılmış kiçik və bir qədər böyük naxışlar da demək
olar ki haşiyədə istifadə edən çiçək formalarının təkrarlanması ilə yaradılmışdır. Bu
zaman meydana çıxan sadə və lakoniklik özlüyündə zərifliyi, incəliyi ifadə edir. Mərkəzi
hissədə verilən romb formanın kənarları qarmaqlı ornamentasiya quruluşu ilə öz həllini
tapmış, onun daxili hissəsində isə bir-birinə sarmaşan çiçək və onun budaqları olduqca
xırda formalarla verilmişdir.
Ümumiyyətlə, jilet örtüyü, paltar örtüyü kimi tikmələrin bədii quruluşundakı
səciyyəvi xüsusiyyət onların kiçik haşiyələlərdən ibarət olaraq, göl kimi ifadə edilən
mərkəzi hissədən və onun ətrafındakı digər bəzək elemetlərindən ibarət olunmasının
demək olar ki, bütün bu tipli nümunələrdə təkrarlanması kimi izah edilə bilər.
Məişətdə istifadə olunan məmulatlar arasında qadınların dəsmal, döşlük kimi
əşyaların estetik zövqlə həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət verilməsi Kakalos kəndinə aid
aşkarlanmış nümunələrdən özünü bəlli edir. Belə nümunələr arasında xanduz texnikası ilə
bəzədilən iki fərqli dəsmal nümunəsini nəzərdən keçirək.
Uzunsov ağ pambıq parça aşağı və yuxarı hissələrində verilmiş bəzəklər eynilə
təkrarlanır. Bu bəzək elementi digər nümunələrdən fərqlənərək daha mürəkkəb həlli ilə
maraq doğurur. Nəbati və həndəsi elementlərin stilizasiyası ilə həyata keçirilmiş naxışlar
sağan qabığı rəngli saplarla həyata keçirilmişdir. Aşağı bölümdə üç hissədə birləşən kiçik
çiçək naxışları səpələnmiş halda verilsədə onların özlərində belə bir nizami
simmetriyanın olduğunu görürük. Burdan belə məlum olur ki, yerli naxış ustaları bu
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sənətə xüsusi diqqətlə yanaşaraq, hər bir naxışın işlənməsində zərgər dəqiqliyi nümayiş
etdirmişlər. Ondan bir qədər yuxarı ölçüdə üç hissəli iri romb formasını yaradan xətlər
yarpaq elementlərinin olduqca zərif formaları ilə həyata keçirilmişdir. Hər bir rombun və
kənarlardakı yarımrombun daxili hissəsində isə eyni formada haşiyələnmiş ortaya sığacaq
formada romblar verilmişdir. Dəsmalın naxışlar olan hissəsinin yuxarı bölgəsində isə
zərif budaqlar uzanaraq incə yarpaqlarla bəzədilmiş şəkildə özünün hramonik ifadəsini
təqdim edir.
Bölgəyə aid digər bir dəsmalın üzərindəki rəngarəng saplarla verilmiş tikmələr
isə bundan əvvəlki dəsmalın naxış forması ilə nisbətdə tamamilə fərqlidir. Burada bir
neçə rəngdən – sarı, qırmızı, mavi, yaşıl kimi çalarlardan istifadə edilmişdir. Bir qayda
olaraq beşləçəkli sadə gül və xırda yarpaq elementlərinin rənglərin yaratdığı bədii ifadəyə
uyğun olaraq sistemli təkrarlanması dəsmalın hər iki sonluğunda eynilə təkrarlanmışdır.
Kakalos kənd sakini Əhədova Tacinin 1940-cı ildə həyata keçirdiyi döşlüyün
bədii həlli sadə, lakin olduqca estetik zövq daşıyıcılığı ilə diqqət çəkir. Döşlükdə yerli
olaraq nar çəhrayı rəngli parçadan istifadə edilmişdir. Onun üzərində verilən naxışlar isə
özünün rəngarəngliyi ilə döşlüyün formasında yerli sənətkar tərəfindən bədii zövqün
ifadəsini təqdim etmişdir. Düzbucaqlı xətlərin sıralanaraq aşağıdan yuxarıya doğru zaman
istiqamətdə həll edilməsi xüsusilə tikmənin bədii həllinə mükəmməllik bəxş edir. Hər bir
düzbucaqlının üzərində bir-birinə hərlənərək keçirilən dalğalı xətti naxışlarla yanaşı, kiçik
nəbati elementlərin də verilməsi ilk baxışda sadə görünən döşlüyün üzərində böyük həvəs
və bacarıqla işlənmiş naxışların zövqlə həyata keçirildiyini sübut edir. Tikmələr arasında
sırf aksesuar xarakteri daşıyan xalça örtüklərinə də rast gəlinir ki, bunların da ənənəvi
xarakter daşıdığını qeyd etmək olar. Bunlar divardan asılmış xalçanın üstündən çarpaz
şəklində bəzək kimi vurulurdu.
1957-ci ilə aid dəbərəgöz bənövşə adlanan xalça üstünün maraq doğuran bədii
həlli rəngarəng saplarla işlənmişdir. Dəbərəgöz bənövşə dörd ləçəkli olur, onun iki ləçəyi
bir, iki ləçəyi bir olurdu. Hətta kənar kəsiklərinin formasında belə düzbucaqlı formalardan
fərqli olaraq onun bəzəkli yan tərəfləri açıq narıncı saplarla baqlanmışdır. Örtüyün
üzərində üç hissədən ibarət təkrarlanan bəzək elementi bənövşəyi, narıncı, qəhvəyi, yaşıl,
göy kimi çalarlarla işlənmişdir. Qəhvəyi rəngli sapın ifadəsi isə verilən lentşəkilli naxışın
plastik formada hərəkətlənməsi çiçəklərin formasındakı gözəlliyə xüsusi canlılıq bəxş
etmişdir.
Sonda gəlinmiş nəticə kimi qeyd etmək olar ki, Azərbaycanın milli bədii tikmə
sənəti digər bölgələrdə olduğu kimi Kakalos kəndində də özünün ənənəvi formaları ilə
yanaşı yerli sənətkarların fərdi yaradıcılıq üslubuna xas formalarla son dövrlərə qədər
davam etdi
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Назила Гусейнова
Традиционное продолжение искусства художественной вышивки
в деревне Какалос Астаринского района
Резюме
Статья посвящена изучению исторических этапов развития искусства
художественной вышивки в Азербайджане. Для своего исследования автор выбрал
регион Азербайджана - деревню Какалос Астаринского района и художественную
вышивку. Основываясь на исторических источниках, автор утверждает, что
искусство вышивания прошло долгий путь от средневековья до начала 19 века. В
Азербайджане всегда существовали основные школы этого вида искусства. В
настоящее время традиции этого искусства продолжается во многих регионах
Азербайджана. Искусство шитья в основном проявляется на вышивке одежды,
штор, гардин, скатертей, и подушек. Большинство произведений искусства,
созданных искусством вышивки в Азербайджане, демонстрируют эстетический
вкус народа. В статье эти вопросы были исследованы на обширном материале.
Ключевые слова: вышивка, ткань, орнамент, искусство.
Nazila Huseynova
The traditional continuation of the art of embroidery in the village of
Kakalos Astara region
Summary
The article is devoted to the study of the historical stages of the development of
art of embroidery in Azerbaijan. For his research, the author chose the region of
Azerbaijan - the village of Kakalos in the Astara region and artistic embroidery. Based on
historical sources, the author claims that the art of embroidery has gone a long way from
the Middle Ages to the beginning of the 19th century. There have always been main
schools of this art form in Azerbaijan. Currently, the traditions of this art continues in
many regions of Azerbaijan. The art of sewing is mainly manifested in the embroidery of
clothes, curtains, curtains, tablecloths, and pillows. Most of the works of art created by
the art of embroidery in Azerbaijan demonstrate the aesthetic taste of the people. In the
article, these questions were examined on extensive material.
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MİLLİ TƏSVİRİ SƏNƏT ƏNƏNƏLƏRİMİZİN
FORMALAŞMASINDA AZƏRBAYCANIN ƏMƏKDAR RƏSSAMI
ƏLİ VERDİYEV YARADICILIĞININ ROLU
Xülasə: Əli Verdiyevin təsviri sənət tariximizin zəngin mədəni irsinin və sənət
ənənələrinin formalaşmasındakı rolu danılmazdır. Milli şüur üzərində qurulan
diktatorluğun get-gedə zəifləməsi
rəssamların fərdi yaradıcılıq prinsiplərinin və
özünəməxsusluğunun formalaşmasına təkan verir. Nikbin ruhlu xalq yaradıcılığı
ənənələri o dövrün ictimai quruluşuna və ideoloji-siyasi prinsiplərinə tam uyğun
görünürdü. Ümumiyyətlə, Əli Verdiyevin əsərlərinin bədii-estetik və ya bədii-texniki
həllində məhz milli realizm ənənələrinə söykənməsini nəzərə almalı olsaq, o zaman
rəssamın yaradıcılığının qədim bədii və milli mənəvi dəyərlərin yeni və özünəməxsus
təfsiri olduğunu deyə bilərik. Bilavasitə onun milli mənəvi ənənələrdən yüksək
sənətkarlıqla faydalanmasının nəticəsidir ki, rəssamın rənglər və ağ-qara cizgilərlə ifadə
olunmuş kompozisiyalarında ənənə və müasirliyin uğurlu nəticəsini müşahidə etmək
mümkündür.
Açar sözlər: ənənə, müasir, müstəqillik, rəssam, əsər, milli.
Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Azərbaycanın
Əməkdar rəssamı Əli Verdiyevin əsərləri bənzərsizliyi, navatorluğu və özünəməxsus
üslub xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Onun əsərlərinin təsviri sənəttariximizin parlaq
nümunələrindən hesab edilməsi qəbulolunandır. Əli Verdiyev bütün yaradıcılığı boyu
müxtəlif janr və mövzularda yaratmış olduğu çoxsaylı əsərləri ilə özünü istedadlı və
bacarıqlı rəssam kimi təsdiqləməyə nail olmuşdur. Əli Verdiyevin təsviri sənət
tariximizin zəngin mədəni irsinin və sənət ənənələrinin formalaşmasındakı rolu
danılmazdır.
Əli Verdiyevin yaradıcılığında xalqımızın milli-mənəvi dünyası, estetik baxışları,
məişət aləmi, adət-ənənələri, həyat tərzi, dünya görüşü və tarixi, fəhlələrin, müasirlərinin
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və tarixi şəxsiyyətlərin obrazları əks olunmuşdur. Bədii ifadənin realistik vasitələrindən
istifadə edən rəssam öz əsərlərini böyük ustalıqla yaratmışdır. Onun əsərləri ifadə dilinin
orijinallığı və fərdiliyi, monumentallığı və üslub reallığı ilə fərqlənir.
Qeyd edək ki, Əli Verdiyevin yaradıcılığı, təsviri sənətimizin milli
özünəməxsusluğunun öyrənilməsi və yaradıcılıq baxımdan dərk olunmasının ən gözəl
nümunəsidir. Rəssam özündən əvvəl mövcud olmuş bədii irsin ən gözəl ənənələrini və
realist sənətin əsaslı nailiyyətlərini əsas tutaraq müxtəlif mövzu, üslub, janr seçimi ilə
diqqəti cəlb edən dəyərli sənət nümunələri yaratmışdır.
Əli Verdiyev yaradıcılığının geniş diapazona, zəngin bədii təxəyyülə, incə zövqə
malikdir. Rəssamın yaradıcılığı istər janr, istərsə də mövzu rəngarəngliyi, fərdi metod və
üslub xüsusiyyətləri ilə seçilir. Hər zaman yeni bədii təsvir vasitələri axtarışında olan
rəssam daima yeniliyə can atmış, təsviretmə xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb etmişdir. Əli
Verdiyevin əsərləri zamanın təzadlı axarında özünün bədii dəyərini qoruya bilib. Belə ki,
cəmiyyət qarşısında öz böyük məsuliyyətini hiss edən rəssam daim daha mühüm, aktual
mövzuların axtarışında olmuşdur. Onun əsərləri hər dövr üçün çox maraqlı və aktualdır.
Məhz 1960-70-ci illərdə ilk dəfə olaraq ənənəvi şüurun əsas prinsipləri dəzgah
rəngkarlığına peşəkar dərəcədə daxil olur. Əsasında təbiət və insan məişətinin
harmoniyası duran mənəvi-fəlsəfi dünyagörüşü ənənəvi şüurun tam məğzini ifadə edə
bilir.Realizmin Azərbaycan rəngkarlığında inkişafı Mikayıl Abdullayev, Böyükağa
Mirzəzadə, E.Məmmədov, B.Əliyev, Tahir Salahov, Əli Verdiyev və bir çox başqa bu
kimi sənətkarların yaradıcılığı ilə birbaşa və sıx şəkildə bağlı olmuşdur. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, bu dövrdə portret janrı ilə bir sırada dayanan mənzərə və məişət
janrlarının üstünlük təşkil etməsini səciyyələndirən əsas amillər milli rəngkarlıq
məktəbindəki, mentallıq və ənənə, eyni zamanda xalq həyatının özünəməxsusluğudur.
Portret, mənzərə və məişət janrlarında yaradılan tablolar mövzu hüdudları geniş olsa da
realizm çərçivəsindən çıxmırdı.
Bu dövr Azərbaycan rəssamlarının Avropa bədii mədəniyyətini yüksək səviyyədə
mənimsəmələri milli bədii sistemin tam fərqli səviyyədə inkişafına təkan vermişdir.
Qərblə Şərqin bədii sistemlərinin sintezdə verilməsi bu dövr üçün xarakterik, mühüm
bədii amillərdən biri kimi hesab olunur. Eyni zamanda sərt ideoloji təzyiqlərin yaradıcı və
yetişməkdə olan gənc rəssam nəslinə təsirsiz ötüşməsi mümkün deyildi.
Milli şüur üzərində qurulan diktatorluğun get-gedə zəifləməsi rəssamların fərdi
yaradıcılıq prinsiplərinin və özünəməxsusluğunun formalaşmasına təkan verir. Nikbin
ruhlu xalq yaradıcılığı ənənələri o dövrün ictimai quruluşuna və ideoloji-siyasi
prinsiplərinə tam uyğun görünürdü.
XX əsrin əvvəllərində Bakıda rəssamlıq məktəbinin açılması ilə təsviri sənətin
realizm ənənələrinə əsaslanan metodika üzrə tədrisi XX əsr Azərbaycan təsviri sənətində
müxtəlif janrların inkişafı üçün şərait yaratdı.
Böyük Vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə Azərbaycan rəngkarlığının inkişafı
müasir mövzuların üstünlüyü şəraitində keçsə də, həmin dövrdə rəssamlarımız tarixi janr
sahəsində fəaliyyəti dayandırmamış, Azərbaycan xalqının şanlı inqilabi ənənələrini,
zəhmətkeşlərin azadlıq uğrunda apardığı mübarizəsini əks etdirən bir sıra maraqlı tablolar
yaratmışlar. Daha geniş mənada desək, Böyük Vətən müharibəsi ölkəmizin ictimai-siyasi,
hərbi qüdrətinin bəlli olmasında ciddi bir sınaq idi ki, xalqımız böyük rəşadətlə hünər
göstərərək bunun öhdəsindən layiqincə gələ bilmişdir.
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Rəssam əsərlərində bir qayda olaraq klassik ənənələrdən qaynaqlanan təqdimata üz
tutur. Qeyd edək ki, istər mövzuların müxtəlifliyi, onların bədii həlli, istər kompozisiya,
bədii forma, milli ənənələrə bağlılıq, istərsə də yaradıcılıq axtarışları nöqteyi-nəzərindən
Əli Verdiyevin yaradıcılığı olduqca rəngarəngdir. Rəssamın yaradıcılığında maraq
doğuran cəhətlərindən biri də bədii axtarışlarla real həyatın, dövrün, eyni zamanda
fantaziya ilə təbiiliyin dəqiq sintezinin üstünlük təşkil etməsidir. Bu cəhət rəssamın bir
çox əsərlərində mövzusundan asılı olmayaraq, özünü hər zaman büruzə verir.
Rəssamın bir çox məişət janrında olan əsərlərində milli həndəsi ornamentlərlə
bəzədilmiş xovlu və xovsuz xalça məmulatının təsviri əsaslı yer tutur. Belə tablolarda
rəssamın milli-mənəvi dəyərlərimizə və xalça sənətimizin incəliklərinə böyük ustalıqla
bələd olduğuaydın şəkildə nəzərə çarpır. Belə ki, xalçaların təsvirində qara, qırmızı, sarı
rənglərin hormonik birləşməsi, həssas kontur, sadə perspektiv həlli, eləcə də
ornamentlərin ahəngdarlığı, yumşaq ritm – bütün bunlar Əli Verdiyevin bilavasitə milli
yaradıcılıq ənənələrindən qaynaqlanmasının açıq göstəricisidir.
Ümumiyyətlə, Əli Verdiyevin əsərlərinin bədii-estetik və ya bədii-texniki həllində
məhz milli realizm ənənələrinə söykənməsini nəzərə almalı olsaq, o zaman rəssamın
yaradıcılığının qədim bədii və milli mənəvi dəyərlərin yeni və özünəməxsus təfsiri
olduğunu deyə bilərik. Bilavasitə onun milli mənəvi ənənələrdən yüksək sənətkarlıqla
faydalanmasının nəticəsidir ki, rəssamın rənglər və ağ-qara cizgilərlə ifadə olunmuş
kompozisiyalarında ənənə və müasirliyin uğurlu nəticəsini müşahidə etmək mümkündür.
Əli Verdiyev rəngkarlıq əsərlərində olduğu kimi rəsm əsərlərində də realizm
ənənələrini yüksək dərəcədə nümayiş etdirmək gücünə malikdir. Onun qrafika əsərləri
Azərbaycan rəngkarlığının realist plastikası və poetik lirikasını özündə birləşdirir. Onun
əsərlərinin ifadəliliyi zərif təsvir üsulu ilə hamar cizgilərin qarşılıqlı əlaqəsi və müəyyən
ölçülü kompozisiyaların incə tərzdə təsvirindən irəli gəlir. Bu kompozisiyalardakı əhvalruhiyyə bəzən cizgilər, bəzən isə rəng palitrası ilə göstərilir. Eləcə də bəzi
kompozisiyalarda açıq və dekorativ, bəzilərində isə bir rəngli bədii həllə səciyyələnir.
Rəssamın qrafika əsərləri eyni zamanda, realizmi, emosionallığı və ifadəliliyi ilə seçilən
portretləri özündə əks etdirir.
Özünü Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli nümayəndəsi kimi təsdiqləyən
Respublikanın Əməkdar rəssamı, professor Əli Verdiyev milli mədəni irsimizi bütün
mənalarda zənginləşdirən sənətkarlardandır. Rəssamın yüksək bədii-estetik dəyərə malik
olan və özündə milli realizm ənənələrini, eləcə də “sərt üslub”un lirik-romantik çalarlarını
özünəməxsus şəkildə əks etdirən çoxsaylı rəngkarlıq və qrafika əsərləri bunun əyani
göstəricisidir. Vurğuladığımız məziyyətləri onun müxtəlif janr və mövzularda işlənilmiş
əsərlərində müşahidə etmək mümkündür.
Milli ənənələrimizin dərin köklərinə arxalanan rəssam, yaradıcılığında
özünəməxsus bir üslub yaratmağa müyəssər olmuşdur. Əli Verdiyevin əsərləri nə qədər
hərəkətli, emosional olsa da insanı qətiyyən yormur, əksinə tamaşaçıya xoş təəssürat
bağışlayır.
Çox zaman rəssamlar əsərlərinə seçdikləri qəhrəmanların obrazlarında öz
iztirablarını, mənəvi aləmlərini, təlatümlərini əks etdirirlər. Əli Verdiyev heç bir zaman
mövzu axtarmamışdır. Onun sözlərinə görə mövzular özü onu taparaq molbert arxasına
keçməyə və yeni-yeni əsərlər yaratmağa vadar etmişdir.
Əli Verdiyevin vətənimizin müxtəlif bölgələrində müşahidə etdiyi səhnələr də
onun əksər əsərləri üçün ilham qaynağına çevrilmişdi. Rəssamın müxtəlif janr və
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mövzuda işlənilmiş əsərlərinin, xüsusilə mənzərə tablolarının Azərbaycan rəngkarlığı
üçün yenilik kimi qəbul olunmasını şərtləndirən başlıca amil heç şübhəsiz, həm də onun
fərqli məkan konsepsiyasını yaratması ilə bağlıdır.
Keçmişimizlə bu günümüzü hər zaman sintez şəklində tamaşaçıya təqdim edən
rəssam qədim xalq sənətimizdən geniş bəhrələnmişdir. Xalq sənətinin əsası olan
dekorativlik, xətlərin və paralellərin bir kompozisiya ətrafında birləşməsi, dəqiq ölçülər,
bədii materialların ifadəliliyi, rəng qammasının intensivliyini öz yaradıcılığında cəmləyən
rəssam hər zaman milli köklərinə olan bağlılığına sadiq qalmışdır.
İllər ötdükcə yeni-yeni bədii ifadə üsullarına yiyələnən Əli Verdiyev rəsm
texnikasını və rəngləri özünə tabe etmə qabiliyyəti diqqətimizdən yayınmır. Qeyd edək
ki, rənglər yalnız göz oxşayan vasitə deyil, eyni zamanda kəsərli söz kimi güclü bədii
təsirə malikdir. İstər həyatın bütün məqamlarını, istər insan duyğularını, sevinci, kədəri
rənglərlə ifadə etmək bacarığına malik olan rəssamlar rənglər vasitəsilə qəlbimizə,
ruhumuza yol tapır, yaddaşlarımızda sevincli və bəzən də kədərli izlər buraxırlar.
Əsərləri bənzərsizliyi, novatorluğu və özünəməxsus üslub xüsusiyyətləri ilə seçilən
Əli Verdiyevin Sovet ideologiyasının təsiri ilə formalaşmağa başlamış yaradıcılığında
Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının, tarixi şəxsiyyətlərin, əmək adamlarının canlandığı
çoxsaylı əsərlərində milli ruh əsla kölgə altında qalmamışdır. Rəssamın yaratdığı bir çox
əsərlərdə dövrün sosial-siyası, milli-psixoloji, mənəvi-əxlaqi və ideya-estetik ritmi bütün
rəngarəngliyi ilə görünür, təsvir edilir. Bu da rəssamın ideya baxımından ayıq, sənətkarlıq
cəhətdən iti, bədii-estetik xüsusiyyətlərinə görə realist təsvir ustalığından irəli gəlir.
Rəssam incəsənətdə hər zaman öz yolu ilə getmiş, heç bir sənətkarı
təkrarlamamış, yaradıcılığı boyu fərqli və fərdi dəst-xəttini formalaşdırmışdır. Əli
Verdiyevin yaradıcılıq dəst-xəttindəki təkrarolunmazlıq və özünəməxsusluq 1980-ci
illərin sonundan etibarən daha da güclənərək bir çox sənət incilərinin meydana çıxmasına
səbəb olur. Bu zaman kəsiyində yaratmış olduğu əsərlər onun yaradıcılığında yalnız
monumentallığa deyil, eyni zamanda milli ruha və rəng ahəngdarlığına olan marağının
daha da gücləndiyini təsdiqləyir.
Əsasən müstəqillik dövründə yaratmış olduğu bir çox əsərlərində aydın ifadə
olunmuş kompozisiya quruluşu və bədii həlli, xüsusi seçilmiş kolorit Əli Verdiyevin bir
rəssam kimi daha da kamilləşməsindən xəbər verir. Rəssamın əsərlərində onun dəstxəttini müəyyənləşdirən konkret rəng çalarları axtarmağa heç bir ehtiyac yoxdur, çünki
rəssam yaratdığı hər əsərin mövzusuna və süjet xəttinə uyğun olan rəng qamması
seçmişdir, bununla da əsərlərin əhval-ruhiyyəsini bütün vasitələrlə dəqiq çatdırmağa nail
olmuşdur.
Bu dövr Əli Verdiyevin yaradıcılığında milli rəngkarlığımıza xas olan səciyyəvi
xüsusiyyətlər öz parlaq ifadəsini tapmış və dövrün aparıcı mövzuları əks olunmuşdur.
Onun üstünlük verdiyi janr və mövzular, özünəməxsus ifadə manerası və üslubu ilə
seçilir.
Rəssamın əvvəlki realizm tutumlu kompozisiyalarından fərqli olaraq, sonrakı
illərdə daha da yeniləşən ifadə tərzində mənzərəyə özünəməxsus bədii münasibət açıqaydın seçilir.
Həyati müşahidələrin genişliyi və rəngarəngliyi, fərdi yaradıcılıq axtarışlarının
müxtəlifliyi, müasirlik və sevgi hissiyyatı Əli Verdiyevin yaradıcılığını səciyyələndirən
əsas keyfiyyətdir. Onun portretlərində təsvir olunan şəxslərin zahiri oxşarlığı, fərdi
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keyfiyyətləri, eləcə də onların daxili aləmi-psixoloji xüsusiyyətləri olduqca qabarıq
şəkildə əks etdirilib.
İstər ölkəmiz müstəqillik qazananmamışdan əvvəl, istərsə də sonra rəssamlrımız
tərəfindən dini mövzulara müraciət kifayət qədər az olmuşdur. Buna rəğmən Əli
Verdiyev hələ müstəqillik dövründən qabaq – 1973-cü ildən bir çox dini məzmunlu
süjetli kompozisiyalar ərsəyə gətirmişdir.
Əli Verdiyev yaradıcılığı müasir dövrdə tamaşaçı diqqətini özünə cəlb edən,
istedadlı rəssamların bütöv bir nəslini yetişdirmiş gözəl müəllim olmuşdur.
Bütün həyatını yaradıcılığa və gənc rəssam nəsli yetişdirməyə sərf etmiş sənətkar
müasir rəssamlıq sənətinə özünəməxsus üslubu ilə daxil olmuşdur. Onun təqdim olunan
rəngkarlıq əsərləri təsviri sənətimizin bu günü barədə təsəvvürü daha da dolğunlaşdırır.
Qeyd edək ki, 2013-cü ildə də Azərbaycan rəssamlarının iştirak ilə “Əsrlərnəsillər” adlı tarixi mövzulu sərgi-müsabiqəsi keçirilmişdir. Təəssüflər olsun ki, sözü
gedən sərgidə göstərilən təsviri sənət nümunələrinin bədii-tarixi həlli göstərdi ki, müasir
dövr Azərbaycan rəssamlarının əksəriyyəti bu sınağa hələ kifayət qədər hazır deyilmiş.
Ancaq Əli Verdiyevin az da olsa tarixi mövzuda yaradılmış uğurlu və hər birimizin qürur
qaynağına çevrilmiş əsərlərinin mövcudluğu bu mənada müsbət hal kimi
qiymətləndirilməlidir.
Həyati müşahidələrin genişliyi və rəngarəngliyi, fərdi yaradıcılıq axtarışlarının
müxtəlifliyi, müasirlik və sevgi hissiyyatı Əli Verdiyevin yaradıcılığını səciyyələndirən
əsas keyfiyyətdir. Onun portretlərində təsvir olunan şəxslərin zahiri oxşarlığı, fərdi
keyfiyyətləri, eləcə də onların daxili aləmi-psixoloji xüsusiyyətləri olduqca qabarıq
şəkildə əks etdirilib.
Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan incəsənəti / K.Kərimov, R.Əfəndiyev, N.Rzayev, N.Həbibov. B., İşıq,
1992, 344 s.
2. Azərbaycan incəsənəti. Salamzadə Ə., Rzayev N., Kərimov K., Əfəndiyev R.,
Həbibov N. - Bakı. «Maarif», 1977, 212 s.
3. Azərbaycan SSR-nin incəsənəti. M.Nəcəfov. Leninqrad, Avrora, 29 s.
4. Əli Verdiyev. Kataloq. Bakı, 2015. 31 s.
5. Həbibov N. Azərbaycan SSR təsviri incəsənəti. Bakı, «İşıq», 1961, 78 s.
6. Həbibov N. Azərbaycan SSR-nin təsviri incəsənəti. B., Azərnəşr, 1959, 19 s.
7. Həbibov N. Nikbin ruhlu tablolar. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəz., 1986, 28 fevral, №
9 (2196).
Тюркан Аббасова
Роль Али Вердиева в формировании художественных традиций
изобразительного искусства Азербайджана
Резюме
Роль Али Вердиева в формировании богатого культурного наследия и
художественных традиций в истории изобразительного искусства Азербайджана
неоспорима. Постепенное ослабление установившейся в советское время цензуры
в национальном сознании способствовало формированию индивидуальных
художественных принципов и личности художников. Оптимистичный дух
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народного творчества, казалось, соответствовал социальной структуре и
идеологически-политическим принципам той эпохи. Художественно-эстетическое
или художественно-техническое решение Али Вердиева основано на традициях
национального реализма, творчество художника является новой и уникальной
интерпретацией древних художественных и национальных нравственных
ценностей. Это результат его глубокого использования национальных духовных
традиций, которые можно увидеть в живописных и черно-белых композициях
художника как успешный результат традиции и современности.
Ключевые слова: традиция, современный, независимость, художник,
произведение, национальный.
Turkan Abbasova
The role of Ali Verdiyev in the formation of artistic
traditions of the fine arts of Azerbaijan
Summary
The role of Ali Verdiyev in the formation of a rich cultural heritage and artistic
traditions in the history of our visual art is undeniable. The gradual weakening of the
established dictatorship in the national consciousness contributes to the formation of
individual artistic principles and the personality of artists. The optimistic spirit of folk art
seemed to conform to the social structure and ideological and political principles of that
era. Ali Verdiyev's artistic and aesthetic or artistic and technical solution is based on the
traditions of national realism, the artist’s work is a new and unique interpretation of
ancient artistic and national moral values. This is the result of his deep use of national
spiritual traditions, which can be seen in the painter’s paintings and black and white
compositions as a successful result of tradition and modernity.
Keywords: tradition, modern, independence, artist, work, national.

Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 21.10.2018
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 28.10.2018
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 31.10.2018
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: dosent Bayram Hacızadə
ADMİU-nun Elmi Şurasının 22 dekabr 2018-ci il, 04 saylı qərarı ilə çap olunur

108

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

UOT 745/749
İmran Kərimov
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının dissertantı
AZ 1029, Bakı, Heydər Əliyev pr.58
E-mail: imran.kerimov.65@mail.ru
QƏDİM DÖVR AZƏRBAYCAN KERAMİKASININ BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə: Məqalədə qədim dövr Azərbaycan keramikasının bədii xüsusiyyətləri
haqqında məlumat verilmişdir. Qədim dövr Azərbaycan sənətkarlığını keramika sənəti
ətraflı təmsil edir. Bu günədək əldə edilmiş gil qablar ölçüləri, formaları, üzərindəki
naxışları, materialı və bişirilmə texnologiyası etibarilə bir-birindən xeyli fərqlənirlər. Elə
bu baxımdan da alimlər qədim dövr Azərbaycan keramikasını iki böyük hissəyə bölürlər.
Bunlardan birincisi, qırmızı gil keramika, ikincisi, cilalanmış qara rəngli keramikadır.
Açar sözlər: Keramika, bədii, obraz, qədim, zoomorf, ornament, dekor.
Qədim dövr Azərbaycan sənətkarlığını keramika sənəti ətraflı təmsil edir. Bu
günədək əldə edilmiş gil qablar ölçüləri, formaları, üzərindəki naxışları, materialı və
bişirilmə texnologiyası etibarilə bir-birindən xeyli fərqlənirlər. Elə bu baxımdan da
alimlər qədim dövr Azərbaycan keramikasını iki böyük hissəyə bölürlər.
Bunlardan birincisi, qırmızı gil keramika, ikincisi, cilalanmış qara rəngli
keramikadır. Qədim dulusçuluq məmulatlarının qırmızı və qara rəngdə olmasının sirrini
ilk dəfə Türkiyənin dulusçuluq sənəti üzrə araşdırıcısı Nuru paşa açdı. İndi artıq
məlumdur ki, gil qablar kürədə bişərkən, gilin tərkibində olan dəmir duzları istiliyin təsiri
nəticəsində dəmir oksidinə çevrilir. Dəmir oksidləri isə bişmiş qablara qırmızı, çəhrayı,
qəhvəyi, sarımtıl qırmızı rənglər verir. Qədim dulusçular gil qabları bu rənglərdən azad
edib, onlara qara və boz rənglər vermək üçün texnoloji üsul axtarıb tapmışlar. Onlar bu
üsulu kəşf edərkən fiziki qanuna, maddələrin istidən genişlənib, soyuqdan sıxılması
qanununa əsaslanmışlar.
Mingəçevirdən tapılmış dulusçuluq kürələri göstərir ki, onlar aşağı (ocaq) və
yuxarı (bişirici) hissələrdən ibarət olmuşdur. Bu iki hissə çoxlu deşikləri olan arakəsmə
vasitəsilə bir-birindən ayrılır. Gil qablar dulusçuluq dəzgahında hazırlandıqdan sonra açıq
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havada qurudulub dulusçu kürəsinin yuxarı hissəsinə yığılırmış. Bundan sonra istiliyi
yaxşı saxlamaq üçün həmin hissəsinin qapısı kip bağlanırmış. Ocaqda əldə edilən istilik
arakəsmənin deşiklərindən keçib gil qabları bişirirmiş. İstilik 800-900 dərəcəyə çatanda
gil qablar tam bişib qırmızı rəng alırmış. Bundan sonra ocaq söndürülür və kürə tamamilə
soyuyandan sonra bişmiş qırmızı məmulatlar sobadan çıxarılırmış.
Qədim dulusçular gil məmulatlara qara rəng vermək istədikdə, ocaq
söndürüləndən sonra kürənin yuxarı, bişirici kamerasında istiliyin 400 dərəcəyə enməsini
gözləyirmişlər. Ancaq bundan sonra ocaqda yaş odun yandırmaq vasitəsilə yuxarı
kameraya his (duda) buraxılırmış. Bu vaxt gil qabların xarici və daxili səthində, istilikdən
genişlənmə nəticəsində külli miqdarda boşluqlar əmələ gəldiyi üçün his həmin boşluqlara
dolur, kürə soyuduqca qabların xarici səthləri getdikcə sıxılır və beləliklə də məmulatların
kütləsinə hopmuş his, qabları qara rəngə boyayırdı. Bu prosesdən sonra sobadan
çıxarılmış qabları əvvəlcə sümük və yaxud hamar bərk cisimlə, sonra isə yumşaq parça,
xəz və mum ilə sürtərək cilalayırdılar. Bu cür üsulla hazırlanan qara rəngli qabların səthi
parlaq olurdu.
Naxçıvan rayonu ərazisi (Kültəpə, Şahtaxtı, Şortəpə və s.) e.ə. II minillikdə
qırmızı keramikanın əsas mərkəzi olmuşdur.
Bu tip keramika nümunələri, əlvan rəngli olduğu üçün ona boyalı keramika adı
verilmişdir. Alimlər sübut etmişlər ki, bu mədəniyyət Qədim İran qəbilələri ilə iqtisadimədəni əlaqə nəticəsində meydana çıxmışdır. Boyalı keramika həm əl, həm də dulusçuluq
dəzgahında hazırlanırdı. Öz inkişafını tunc dövründə başlayan bu tip boyalı qablar
istehsalı dəmir dövrünə qədər inkişaf edərək bir neçə mərhələ keçmişdir.
Bu tip keramika məmulatları üzərində dalğavari, sınıq və mürəkkəb şəkilli
düzxətlər, romb, üçbucaq formalı naxışlarla yanaşı quş, heyvan, hətta stilizə edilmiş insan
fiqurlarına da rast gəlinir. Bunlar qablar üzərinə bir qayda olaraq qara, göy, sarı, qəhvəyi
boyalarla çəkilərdi. Şahtaxtıdan tapılmış irihəcmli qab (e.ə. XVIII-XVII əsrlər) bu tip
boyalı keramika sənəti haqqında gözəl təsəvvür yaradır.
Hazırda Bakıda Azərbaycan tarixi muzeyində nümayiş etdirilən bu qabın gövdəsi
üzərində ardıcıl təkrar olunan quş, heyvan təsvirləri verilmişdir. Rəsmlərə diqqətlə nəzər
yetirsək, orada tovuz quşu, keçi və at fiqurlarının olduğunu görərik. Dulusçu böyük
məharətlə nəinki burada təsvir olunan canlıların növ və tiplərini, hətta onların duruş və
hərəkətlərini belə verməyə cəhd etmişdir.
Təsvirlərdə realist əlamətlərlə yanaşı, dekorativliyə də geniş yer verilmişdir.
Cilalanmış qara rəngli keramikanın yayılma ərazisi daha geniş olmuşdur. Bu tip
keramikanın inkişafı eneolit dövründə başlayıb tunc dövründə ən yüksək zirvəsinə
çatmışdır.
Bu cür keramikaya Xanlar, Mingəçevir, Daşkəsən, Qazax və s. bölgələrin
ərazisində tez-tez təsadüf edilir. Bu keramikadan düzəldilmiş qab-qacaqlar öz
formalarından daha çox üzərindəki bəzəkləri ilə diqqəti cəlb edir. Arxeoloqlarımız bu tip
keramika nümunələri üzərində rast gəlinən naxış elementlərinin adi bəzək deyil, qədim
yazı növləri (piktoqram) olduğu fikrini də irəli sürmüşlər. Qazax bölgəsinin Babadərviş
adlı qədim yaşayış məskənindən bu tip yazılı qablar xüsusi ilə çox tapılmışdır.
Qara keramika üzərində rast gəlinən müxtəlif mahiyyətli şəkil, naxış
nümunələri o dövrdə əsasən iki üsulda icra olunurdu. Bunlardan biri cızma, o birisi isə
inkrustasiya idi.

110

Xanlar bölgəsi ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı işləri zamanı tapılmış ağzı
gen qablar üzərində bu iki texniki üsulun hər birindən məharətlə istifadə edilmişdir. Bu
qablar üzərində təsadüf edilən stilizə edilmiş insan, heyvan təsvirləri öz üslubu ilə
Qobustan qaya rəsmlərini yada salır.
Xanlar bölgəsində tapılmış, hazırda Bakıda Azərbaycan tarixi muzeyində
nümayiş etdirilən bu tipli qablardan birini nəzərdən keçirək. E.ə. II minilliyə aid bu ağzı
gen qara qabın yan tərəfindən ağ maddə ilə inkrustasiya texnikasında işlənmiş iki ovçu və
iki keçi təsviri verilmişdir. İnsan təsvirləri keçi fiqurlarına nisbətən daha sxematik şəkildə
verilərək öndən göstərilmişdir. Ovçunun sol əlində oxa-bənzər silah vardır. Fiqurlar
yuxarıda qoşa əyri xətlər arasında verilmişdir. İnsan və heyvan fiqurlarının üzərində
çoxlu nöqtələr vardır. Alimlərin fikrincə, bu onların sayca çoxalmasını, artmasını, günəş
allahından təmənna etməsini göstərir. Cilalanmış qara rəngli keramika sənəti üzərində
elmi araşdırmalar aparmış alimlər sübut etmişlər ki, qədim keramik məmulatı qara rəngə
boyamaq üçün dulusçular adi hisdən bacarıqla istifadə etmişlər. Bu məqsədlə onlar açıq
havada qurudulmuş gil qabları əvvəlcə hamar sümük və yaxud bərk cisim ilə yaxşıca
sürtərək onun üzərindəki məsamələri doldurub bərkidirdilər. Bunu ona görə edirdilər ki,
qab kürədə bişəndən və qara rəng alandan sonra, həm də cilalanmış və parıltılı olsun. Bu
qayda ilə hazırlanan mallar tamamilə qara rəngli və cilalanmış olurdu.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qara keramika mədəniyyəti bu dövrdə tək Şimali
Azərbaycanda yox, Cənubi Azərbaycan ərazisində də öz yüksək inkişaf mərhələsini
keçirmişdir.
Qədim dövr dulusçuluq sənətinin maraqlı səhifələrindən birini də fiqurlu
keramikalar təşkil edir. Fiqurlu keramika nümunələri bu dövrdə məlum texnologiyaya
əsasən cilalanmış qara və boz rənglərdə olurdu.
Bunlar əsasən müxtəlif mahiyyətlər daşıyan qab şəklində və kiçik heykəllər
formasında düzəldilirdi. Araşdırmalar göstərir ki, dulusçular fiqurlu qabların
düzəldilməsində daha yüksək nailiyyətlər əldə etmişlər. Bu dövrdə fiqurlu qablar, əsasən,
yaxşı yoğurulmuş və bəzən də üyüdülmüş gildən hazırlanırdı. Onların üzəri hamar və
bəzəkli olurdu. Tunc dövrünə aid olan fiqurlu keramikalar içərisində quş, heyvan, ev və
araba modellərinə xüsusilə tez-tez təsadüf edilir.
1947-ci ildə Mingəçevirdə Kür çayının sol və sağ sahilində aparılan qazıntı işləri
zamanı aşkar edilmiş 2-4 təkərli evə oxşar araba modelləri xüsusilə diqqəti cəlb edir. Bu
modellərin uzunluğu 18-20 sm, hündürlüyü isə 10-18 sm-dir. Araba modellərinin içəriyə
doğru girinti-çıxıntısı, üzərində isə dalğavari xətt və nöqtələri vardır. Oturacaqlarının hər
iki tərəfində ox verilmişdir. Onlara da təkərlər bənd olunmuşdur. Bu gildən düzəldilmiş
araba modelləri Azərbaycanda həm nəqliyyat vasitələrinin tarixini öyrənmək üçün, həm
də eyni zamanda yanmköçəri həyat formasının meydana gəlməsini aydınlaşdırmaq üçün
qiymətli tarixi materialdır.
Güzəranları alaçıqları xatırladan bu tip arabalarda keçən köçəri tayfalar haqqında
sonralar (XIII-XIV əsrlər) Orta Asiya və Azərbaycanda olmuş əcnəbi səyyahlar qiymətli
məlumatlar vermişlər.
Fiqurlu keramikalar e.ə. I minillikdə də öz inkişafını davam etdirmişdir. Bu
dövrdə fiqurlu keramikalar daha çox zoomorf qablar formasında olmuşdur. Bu dövrün
fiqurlu keramikaları əvvəlki dövrlərə nisbətən daha mürəkkəb olmuşdur.
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Maral, keçi, xoruz, tovuz quşu formalı qablarla yanaşı, bu dövrdə qorelyef şəkilli
quş, heyvan təsvirlərinə də rast gəlinir. Bu hallarda quşun və ya heyvanın qabarıq təsviri
qabların gövdə, qulp və ağız hissələrində olurdu.
Alimlərin fikrincə, qablardakı bu təsvirlər bədii yox, daha çox simvolik mənalar
kəsb etmişdir. Onlar qablara bədxah ruhların daxil olmaması üçün əhali arasında
yayılmış totem xarakteri daşıyan quş, heyvanların təsviri ilə bəzədilirdi.
Tunc dovründə çoxfiqurlu cilalı qara keramik kompozisiyalar da hazırlanmışdır.
Onların ən qədim nümunəsini Mingəçevir dulusçuları yaratmışlar. Bu qapaqlı qabın
çiyinlərini sağ və soldakı iki quş qabartması bəzəyir. Onlar bir-birinə paralel vəziyyətdə
görünür. Quş fiqurlarının hər iki tərəfindəki boşluqda isə iki quş başı verilir. Bu qabın
boğazı günəş təsviri, gövdəsi isə şaquli düzülmüş dilimlərlə bəzənmişdir. Dairəvi
kompozisiyada bu girinti kannelyurlar gövdəni dilimlərə parçalayaraq ona yeni plastik
gözəllik verir. Qabın oturacağı sxematik şəkilli üç quş başından ibarətdir. Qabın diş-diş
naxışlarla bəzənmiş qapağı isə bir-birinə əks istiqamətli iki quş fiqurunun birləşməsindən
yaradılmışdır. Qabın ağzı və qapağı oval şəklindədir. Dekorativ planda həll edilmiş bu
kompozisiya dinamik səciyyə daşıyır və təsvir motivlərinin zənginliyi və plastik
kompozisiya orijinallığı etibarilə dövrün nadir nümunəsidir. Bu qabın göyü təmsil edən
quş fiqurları ilə bəzənməsi onun bolluq, xeyir və bərəkət, yağıntı etiqadı və ayinlərilə
əlaqədar olduğunu aydınlaşdırır.
Akademik Rasim Əfəndi qeyd edir ki, “Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən
tapılmış, üzərində ilanın cızma, yaxud da qabarıq təsviri olan qara və boz gil qablar da
tunc dövründə geniş yayılmış ölülərə pərəstiş və axirət dünyası təsəvvürlərilə bağlı
olmuşdur. İlan ölülərin, əcdadların ruhunu təmsil etmişdir. Həmin qablarda qəbrə
qoyulmuş yeməli və içməli şeylər ölülərin ruhlarına xidmət etməli imiş. Ona görə də bu
qablarda ilan təsvirləri qabın ağzına doğru istiqamətlənmiş bir şəkildə təsvir edilirdi”. [2.
s. 22].
Naxçıvan, Xanlar, Sarıtəpə (Qazax bölgəsi), Mingəçevir kimi qədim yaşayış
yerlərinin qəbiristanlıqlarından ilan təsvirli çoxlu gil qab tapılmışdır. Xanlardan tapılan
bir qabın üstündə onun ağzına tərəf sürünən ilan təsviri cızılmışdır. Digər qabın
gövdəsinə qabarıq ilan təsviri yapılmış, onun göz və bədənində ağ maddə həkk
edilmişdir. Bir-birinə birləşdirilmiş qoşa Sarıtəpə qabının qulpunda da qabın ağzına tərəf
sürünən qabarıq ilan təsviri vardır. Qədim əcdadlarımız ölülərin ruhunu ilan şəklində
təsəvvür edirdilər. Onlar elə güman edirdilər ki, ölülərin ruhları ilan cildində qabların
gövdəsinə sarılaraq, onların ağzından içəri girib qabın içindəki şeyləri yeyəcək. Məhz
belə dini təsəvvürə uyğun olaraq qabların üzərində ilan təsvirləri yaradılırdı.
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Художественные особенности древней Азербайджанской керамики
Резюме
В статье исследуется художественные особенности Азербайджанской
керамики древнего периода. Керамика всесторонне отражает Азербайджанское
искусство древнего периода. Найденные керамические изделия
значительно
отличаются друг от друга по форме, размеру, рисункам, материалу и технологии
изготовления. По этим критериям исследователи разделяют Азербайджанскую
керамику древнего периода на два вида. Первая красная глиняная керамика, вторая
полированная черная керамика.
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Artistic features of ancient Azerbaijan ceramics
Summary
The article explores the artistic features of the Azerbaijan ceramics of the ancient
period. Ceramics comprehensively reflects the Azerbaijani art of the ancient period.
Ceramic products found to this day differ significantly from each other in shape, size,
patterns, materials and manufacturing technology. According to these criteria, researchers
divide the Azerbaijani ceramics of the ancient period into two parts. The first red clay
ceramics, the second polished black ceramics.
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SİVİLİZASİYA VƏ ELMİ-TEXNİKİ İNKİŞAF
Xülasə: Təqdim olunan məqalədə elmi-texniki inkişafın sivilizasiyaların
tərəqqisində yeri və rolu təhlil olunur. Qeyd edilir ki, elmi-texniki inkişaf nə qədər qlobal
və beynəlmiləl xarakter daşısa da, o, müxtəlif sivilizasiyalarda baş verdiyindən və
müxtəlif sosial-iqtisadi məqsədlər daşıdığından onun iqtisadi, sosial, mənəvi,
dünyagörüşü və s. nəticələri də fərqli olur. Məqalədə elm və texnikanın tərəqqisi ilə
insanın özünün inkişafı arasındakı dialektik qarşılıqlı əlaqə araşdırılır.
Açar sözlər: elm, elmi-texniki inkişaf, texnika, sivilizasiya, tərəqqi, insanın
inkişafı.
Cəmiyyətin və sivilizasiyanın inkişafında elm və texnika çox böyük rol oynayır.
Elm-texniki tərəqqi müasir dpvrün universal hadisəsi olmaqla cəmiyyətdə əsaslı
dəyişikliklər yaradır. Lakin texnikanın nailiyyətləri və elmin inkişaf səviyyəsi həmişə
cəmiyyətin iqtisadi inkişaf səviyyəsinə uyğunlaşmalıdır. Cəmiyyətin hər bir inkişaf
mərhələsinə elmin öz səviyyəsi uyğun gəlir. Elmi nailiyyətlərin səviyyəsi ictimai-iqtisadi
quruluşun səviyyəsinə ciddi surətdə uyğun gəlir və heç vaxt cəmiyyətin iqtisadi
imkanlarını ötüb keçmir.
Texnika insanların yaratdığı istehsal vasitələri və alətləri sisteminin, habelə əmək
prosesinin həyata keçirilməsini təmin edən üsul və əməliyyatların, qabiliyyət və
məharətlərin məcmusudur.
Texnika bir tərəfdən insan əməyinin və biliyinin inkişafının nəticəsidir, digər
tərəfdən isə onları həyata keçirməyin vasitəsidir. O, bəşəriyyətin mövcudluğu və
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inkişafının zəruri tərəfidir. Texnikanınbaşlıca funksiyası təbəiti və insan aləmini onun
tələbat və arzularından doğan məqsədlərə uyğun şəkildə dəyişdirməkdən ibarətdir.
Texnika ən qədim sosial hadisələrdən biridir. Texnika və texniki fəaliyyət
haqqında ilk dəfə eramızdan xeyli əvvəl yunan alimləri bəhs etmişlər. Fəlsəfi biliyin
sahələrindən biri olan texnikanın fəlsəfəsi isə yalnız XIX əsrdə meydana gəlmişdir 1.
Bu cərəyanın banisi E.Kapp göstərirdi ki, bütün bəşəriyyətin tarixinə diqqətlə yanaşdıqda
onu nəticə etibarı ilə ən yaxşı əmək alətlərinin kəşf edilməsi tarixinə müncər etmək olar
1.
Hazırda texnika getdikcə daha çox insanın əqli qabiliyyətlərinə və intellektual
funksiyalarına təsir edir. Bu isə mütərəqqi nəticələr ilə yanaşı, həm də böyük miqyaslı
mənfi nəticələr törədə bilər. Buna görə də indiki şəraitdə texniki yenilikləri tətbiq
etməzdən əvvəl onları geniş və dərin sosial sınaqdan keçirmək lazımdır. Məsələn, insan
kompüter kimi kibernetik sistem yaratmaqla sanki özünün fikri əməliyyat növlərini
həyata keçirə bilən, müxtəlif məzmunlu informasiya ilə əməliyyat aparmağı bacaran
analoqunu meydana gətirir. Doğrudur, o, insan beyninin funksiyalarını onun əlindən
almır. Bununla belə son dərəcə güclü EHM ilə insan arasında qarşılıqlı münasibətlərin
yeni humanitar tərəfi özünü göstərir və bu proses ardıcıl olaraq davam edir.
M.Haydegger yazırdı: «İnsan üçün təhlükə maşınların, müxtəlif qurğuların
mümkün məhvedici təsirində deyildir. Əsl qorxu, təhlükə artıq insanın öz mahiyyəti
tərəfindən gözlənilməlidir». Hayderggerin fikrincə, texnika – insan və dünyanın xüsusi
əlaqə növünün ifadəsidir, bu zaman insanın əldə etmək, istismar etmək meyli reallaşır.
Dünya insan üçün yalnız öz imtiyazlarını ödəməyən bir vasitədir, texnika – bu, materialı
istifadə etmək üsuludur. Axırda insan özünü «dünya hökmdarı» hesab etsə də, əslində öz
alətlərinin quluna çevrilir, əşyalar aləmində özü də bir əşyaya dönür. Texnika insanı ələ
alır, özünə tabe edir, hətta öz elementinə çevirir.
Qeyd olunmalıdır ki, texnika öz-özlüyündə məqsəd deyil, yalnız müəyyən
məqsədi həyata keçirmək üçün vasitədir. Lakin texnika müəyyən nisbi müstəqilliyə
malikdir.
Zaman keçdikcə texnika anlayışının məzmunu dəyişilir və təkmilləşir. O, təkcə
maddi istehsal sahəsindəki vasitələrlə məhdudlaşmır. O, özünə həm də mənəvi, məişət və
digər qeyri-istehsal xarakterli tələbatları ödəmək üçün istifadə olunan vasitələri daxil edir
2.
Göstərilməlidir ki, rəngarəng olan texniki vasitələr, elmi-texniki tərəqqi öz
mahiyyətinə görə iqtisadiyyatın vəziyyətini müəyyənləşdirir. Milli iqtisadiyyatın
təhlükəsizlik vəziyyətini şərtləndirən elmi-texniki potensial əslində təbiət və istehsal ilə
üzvi surətdə əlaqələndirilməlidir. Elmi-texniki inkişaf bu mənada yeni sosial-iqtisadi
paradiqmanın bazisini təşkil edir və cəmiyyətin və sivilizasiyanın davamlı inkişafını
müəyyənləşdirir.
Müasir dövrdə elm və texnika iqtisadiyyatın ekolojiləşməsinin əsas amilinə
çevrilir və bunun nəticəsində istehsal təkmilləşir, təbiətin özünün istismarında
ekologiyanın qorunması problemləri, təbiətə vurulan zərərlər nisbətən lokallaşır.
Elmi-texniki tərəqqi ümummilli maraqların müdafiəsini formalaşdırır, ölkənin və
sivilizasiyanın müdafiəsinə, siyasətinə, ekologiyasına, sosial mühitin inkişafına müsbət
təsir göstərir. Bu mənada bu gün böyük dövlətlərin silahı təkcə beynəlxalq normalarla
manipulyasiya etməkdən ibarət deyil. Həm də iqtisadiyyatın və texniki inkişafın
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gücündən istifadə olunur: dünya bazarına sahib olanlar iqtisadi təzyiq üsullarından da
bacarıqla istifadə edirlər.
Əlbəttə, elmi-texniki yüksəlişin yuxarıda göstərilən mənfi tərəfləri ilə yanaşı
müsbət istiqamətləri xeyli çoxdur. Bir sıra tədqiqatçılar elmi-texniki tərəqqidən, onun
mahiyyətindən danışarkən belə bir düzgün nəticəyə gəlirlər: elmi-texniki tərəqqinin
müasir inkişaf mərhələsi elmin bilavasitə məhsuldar qüvvəyə çevrilərək maddi istehsalın
inkişafında köklü keyfiyyət dəyişikliyinin, gerçəkliyin obyektiv qanunauyğunluqlarının
dərk edilməsindəki keyfiyyət sıçrayışının baş verməsinin ifadəsidir. Elmi-texniki inkişaf
məhsuldar qüvvələr sistemində keyfiyyət dəyişikliyinə səbəb olmaqla bərabər, həm
istehsal münasibətləri sistemində, həm də insanların həyat tərzində də ciddi yeniləşmə
əmələ gətirir, əmək məhsuldarlığını yüksəldir, vaxta qənaət etdirir, asudə vaxtı xeyli
artırır, insanın öz üzərində işləmək imkanlarını genişləndirməklə, onun yaradıcılıq
qabiliyyətini artırır.
XX əsrin 70-80-ci illərindən başlanmış elmi-texniki yüksəlişin müasir mərhələsini bir sıra mütəfəkkirlər «mikroelektron inqilab» adlandırırlar. Çünki artmaqda olan
elmi biliklərin böyük həcminin, geniş miqyaslı informasiyanın qısa fiziki həcmə
yerləşdirilməsi ancaq superkompüterlərin və mikroprosessorların meydana çıxması ilə
mümkün olmuşdur. Ancaq bu yolla əmək məhsuldarlığının çox böyük artımına imkan
verən, maddi və mənəvi həyatın bütün sahələrinə – istehsal, təhsil, səhiyyə, məişət,
xidmət və s. daxil olmuş «süni intellekt» yaratmaq mümkün olmuşdur. Odur ki, gələcəyin
proqnozlaşdırılması elmi-texniki tərəqqinin müasir mərhələsinin inkişaf xüsusiyyətlərini
və perspektivlərini nəzərə almadan mümkün olmazdı.
Elmi-texniki tərəqqi nə qədər qlobal və beynəlmiləl xarakter daşıysa da, o,
müxtəlif sivilizasiyalarda, sosial-siyasi quruluşlar şəraitində baş verdiyindən və müxtəlif
sosial-iqtisadi məqsədlər daşıdığından onun iqtisadi, sosial, mənəvi, dünyagörüşü və s.
nəticələri də fərqli olur.
Müasir şəraitdə sivilizasiyaların sosial sistemdən asılı olmasına baxmayaraq
elmi-texniki tərəqqinin mahiyyəti, onun cəmiyyətdə yeri və rolu haqqında məsələ ilə
məşğul olan mütəfəkkirlər və ideoloqlar arasında ideya ziddiyyətləri, fikir ayrılıqları
mövcuddur. Xüsusilə xarici ölkələrdə ideoloqlar və siyasətçilər həmin məsələyə
münasibətdə ya «texnoloji (texniki) determinizm», ya da «texniki fetişizm» mövqeyində
dururlar. Texnokratik «texnoloji determinizm» mövqeyi elmi-texniki tərəqqiyə «ictimai
mənafeləri barışdırıb sinfi mübarizəni aradan qaldıran», «vahid sənaye cəmiyyəti»,
«firavanlıq cəmiyyəti yaradan» bir vasitə kimi baxır. «Texniki fetişizm» mövqeyindən
çıxış edənlər isə texnikanın hakimiyyətinin insani olan nə varsa, hamısını məhv
etdiyindən, insan qəlbini boşaldıb «mənəvi puçluq» yaratdığından insanı «texnikanın
hakimiyyətinə tabe etdiyindən», elmi-texniki tərəqqinin «bəşəriyyətin gələcəyini təhlükə
altına aldığından» bəhs edir, elmi-texniki tərəqqinin törətdiyi dağıdıcı fəlakətli nəticələr
qarşısında vahiməyə düşür, onu lənətləyirlər. Məsələn, XX əsrdə yaşamış bir sıra
filosoflar texnikanın inkişafı ilə əlaqədar dəyərli ideyalar vermiş və fikirlər söyləmişlər.
Onlardan biri olan K.Yaspers yazırdı: «Texnika yalnız məqsədə nail olmaq üçün vasitəçi
kimi yaranır və fəaliyyət göstərir. Texnika düşüncə fəaliyyətinə, hesablama, mümkün
nəticələri öncə görmə imkanlarına əsaslanır. Texnika mexanizmlərdən istifadə edərək, öz
imkanlarını kəmiyyət münasibətlərinə çevrilir. Texnikanın mahiyyəti – insanı təbiətin
hökmranlığından azad etməkdir. Texnika iki cür olur: enerji istehsal edən, bir də cürbəcür
məhsulları istehsal edən texnika növləri. Texniki qaydaları öyrənmək və istifadə etmək
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mümkündür. Texniki vasitə məqsədə çevrilən yerdə insan həyatı öz mənasını itirir.
Texnika qədim dövrdən yaradılır; müasir texniki tərəqqi dünyanın yaranmasında
yaxından iştirak edən təbii elmlərin, əməyin təşkili və ixtiraçılığın yaradıcılıq ehtirası və
nəticəsidir. Əməyin intensivliyi texnika ilə bağlıdır, texnika əməyin xarakterini dəyişdirir,
özgələşmə prosesi artır, müəssisələr iriləşir, bürokratiyanın mövqelərəi artır və genişlənir;
ümumiyyətlə, texnika müəyyən tərzdə idarə olunan bir vasitə olmalı, onun hüdudları
cansız və məhduddur».
Elm və texnikanın tərəqqisi ilə insanın özünün inkişafı arasında dialektik
qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Bu məsələdə bir tərəfdən insan öz fəaliyyətində elmi-texniki
dəyişikliklərin müxtəlif istiqamətli təsirini getdikcə daha çox hiss edir. Digər tərəfdən isə
elmi-texniki tərəqqinin maddi istehsala və mənəvi həyat sferalarına nüfuzu dərinləşdikcə
bu prosesin yaradılmasında bilavasitə iştirak edən insanların da sayı durmadan çoxalır.
Sonra elmin texnoloji tətbiqi artdıqca, əmək prosesində insanın mənəvi əxlaqi
keyfiyyətlərinin rolu yüksəlir. Yüksək biliklilik, əməyə vicdanlı münasibət və məsuliyyət
hissi işçinin uğurlu əməyinin çox vacib tərkib hissəsinə çevrilir.
Qeyd olunmalıdır ki, elm və texnikanın gələcək inkişafı ona uyğun surətdə
insanın da inkişafını, humanist prinsiplərə əsaslanan yeni sivilizasiyanın yaradılmasını
tələb edir. Elmi-texniki inkişaf ilə sosial inkişaf arasında yüksək səviyyədə təmas
yaradılmasının əsl qayəsi məhz budur. O, bir tərəfdən yeni texnologiyanı səmərəli tətbiq
etməyin, digər tərəfdən isə bütövlükdə sivilizasiyanın, o cümlədən hər bir insanın
mövcudluğunun, onunla təbiət arasında ahəngdar münasibətlər yaratmağın zəruri şərti
kimi çıxış edir.
Elm və texnikanın sürətli inkişafı düzgün istiqamətləndirilməzsə, o, bəşəriyyətin
mövcudluğunu təhlükə altına ala bilər. Buna görə də artıq indidən elmi-texniki tərəqqinin
törətdiyi arzuolunmaz nəticələri aradan qaldırmaq, bəşəriyyətin mənafeyi baxımından
zəruri tələbatdır. Bu baxımdan aşağıdakılar xüsusilə mühümdür: elmi-texniki tərəqqinin
sürətli artımı bəşəriyyəti istilik-nüvə müharibəsinə, ekoloji və sosial fəlakətlərə təhrik
edən nəticələrini irəlicədən görmək və onların qarşısını almaq; elmi-texniki tərəqqi
nailiyyətlərindən istifadə olunması üzərində nəzarəti gücləndirmək, bu nailiyyətlərdən sırf
texnokratik məqsədlər naminə istifadə olunmasına imkan verməmək.
Elmi-texniki nailiyyətlərdən həm cəmiyyətin və hər bir şəxsin mənafeyi üçün
istifadə edilməsi sosial tərəqqinin yüksəlişinə böyük təsir göstərir. Lakin bu
nailiyyətlərdən gələcəkdə hansı istiqamətdə istifadə olunacağı dövlət başçılarının,
alimlərin mənəvi məsuliyyət dərəcəsindən, geniş kütlələrin siyasi şüurluluq səviyyəsindən
çox asılıdır.
Ümumiyyətlə, müasir dövrdə elmi tədqiqatların nailiyyətləri humanist məqsədlərlə istifadə edilməli və bəşəriyyətin həqiqi tərəqqisinə xidmət etməlidir.
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Цивилизация и научно-техническое развитие
Резюме
В представленной статье анализируется место и роль научно-технического
развития в прогрессе цивилизаций. Отмечается, что несмотря на глобальный и
всемирный характер научно-технического развития, поскольку оно осуществляется
различными цивилизациями и имеет разные социально-экономические, цели, то его
экономические, социальные, духовные, мировоззренческие и др. результаты
отличаются. В статье рассматривается также диалектическая взаимосвязь между
научным и техническим прогрессом и самим развитием человека.
Ключевые слова: наука, научно-техническое развитие, техника,
цивилизация, прогресс, развитие человека.
Khaliq Dadashov
Civilization and scientific - technological development
Summary
This article analyzes the place and role of scientific and technological
development in the progress of civilizations. It is noted that despite the global and global
nature of scientific and technological development, since it is carried out by different
civilizations and has different socio-economic goals, its economic, social, spiritual,
ideological, and other results differ. The article also discusses the dialectical relationship
between scientific and technological progress and human development itself.
Keywords:
science, scientific and technological development, technics,
civilization, progress, human being’s development.
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SOSİAL EKOLOGİYA PROBLEMİNİN
FƏLSƏFİ MƏZMUNU VƏ MAHİYYƏTİ
Xülasə: Sosial-ekoloji problemler Yer üzündəki həyatı təhdid edən ən böyük
təhlükələrdəndir. Bu yazıda da sosial ekologiya probleminin fəlsəfi məzmunu və
mahiyyəti mövzusundakə fərqli düşüncə və fikirləri araşdırdıq. Bu səbəblə dünyadakı
böhranı, bir təbiət böhranı deyil, bir cəmiyyət böhranı kimi görmək lazımdır. Bu
səbəbdən də, günümüzün ekoloji, iqtisadi və ya siyasi problemlərini başa düşmək üçün bu
problemlərin ictimai səbəbləri araşdırmalı və mövcud problemlərin ictimai üsullarla
həllinə çalışmalıyıq.
Açar sözlər: Ekologiya, ətraf mühit, insan, təbiət, böhran.
Elm kimi ekologiyanın, baş verən ətraf mühit fəlakətlərinə qarşı reaksiyaların də təsiri ilə
öz varlığını qəbul etdirmiş olması, bu istiqamətdəki hisslərin və hərəkətlərin tarixdə
əhəmiyyətli bir yer işğal etdiyinin göstəricisidir.
Ekologiya anlayışı təbiətdəki tarazlığı simvollaşdıran bir məzmunla yüklü olduğundan bu
tarazlıq pozulmağa başlaması ilə birlikdə populyar bir xarakter almışdır, "dairə hərəkəti"
və ya "ekologiya hərəkatı" dedikdə bu baxımdan bir fərq yoxdur. İki söz arasındakı əsas
fərq, "ekologiya hərəkatı" nə "dairə hareketi" nə görə bir az daha geniş məna
yüklənməsində yatır[5, s.28]. 1970lerin əvvəlindən etibarən yaranan yeni qruplar,
"ənənəvi ətraf mühiti qoruma hərəkatından fərqlərini vurğulamaq məqsədilə yaşıllarla
birlikdə bu anlayışdan istifadə üstünlük vermişlər. Ekologiya hərəkatı dedikdə hərəkatın
həm siyasi istiqaməti, həm də "klassik ətraf mühitə" görə daha radikal, bütöv bir hərəkət
olduğu vurgulanmaktadır [1, s.9].
Bu nöqtədə, ilk əldə, geniş olaraq istifadə edilən ətraf mühit ilə ekologiya arasında fərq
qoymaq lazımdır. Ətraf mühit insan həyatını birbaşa maraqlandıran problemlərin həllini
qısa müddətdə yaratdığı problemlərlə məşğul olan, problemlərin mənbəyinə dair
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mülahizə yürütməyən hərəkətləri xarakterizə etmək üçün istifadə edilir. Ekologiya
anlayışı isə, ən əsasda insanın təbiət ilə qurduğu münasibəti sorunsallaştıran, ətraf mühit
problemlərinin yalnız insanlar üzərindəki təsiri ilə deyil, eyni zamanda digər varlıqlar
üzərindəki təsirini də qiymətləndirməyə iştirak edən, başqa sözlə, anlayışın uydurduğu
ekologiya sözünün işarə etdiyi bütöv dünyagörüşünə malik münasibətləri xarakterizə
etmək üçün istifadə edilir[2, s.87].
Ekoloqlar, hər şeydən əvvəl, insan-təbiət əlaqəsinə dair yeni adlandırma ilə ekoloji
böhranın aradan qaldırılabileceğini söyləyirlər. Ekoloqlar isə, insan təbiət münasibətində
radikal bir dəyişiklik əvəzinə, mövcud olan sistemin imkanları içərisindən aparılacaq
reformist bir davranışa malikdir. Bu çərçivədə, ekoloq hərəkət dedikdə, "hərəkatın həm
siyasi cəhətinə diqqət çəkilir, həm də klassik ətraf mühitə görə bütüncü və radikal bir
hərəkət olmasına vurğu edilir".
Ətraf mühit anlayışı ekoloji problemləri həll etmək üçün təklif etdiyi reseptlər çox
yetərsiz qalır. Çünki bu reseptlər, yeni beynəlxalq müqavilələr etməyə, insanları əhali və
istehlak artımını azaltmağa, ətraf dostu bir ovuc texnologiyanı mənimsəməyə dəvət
etməkdən uzağa gidər. Bu səbəblə dünyadakı böhranı, bir təbiət böhranı deyil, bir
cəmiyyət böhranı kimi görmək lazımdır. Bunun səbəbi də tarixi və ictimaidir. Problemin
kökləri istehsal münasibətlərində, texnoloji vəzifələrdə və suveren ictimai sistemin
fərqləndirici xüsusiyyəti olan və tarixən şərt qoymuş demoqrafik eğilimlerdedir.Bu
mənada Norveçli professor Arne Naes, müasir ətraf mühiti, çirkinliyə və resursların
tükənməsinə qarşı döyüşən, daha çox inkişaf etmiş ölkələrdəki insanların sağlamlıq və
rifah halını hədəfləyən proteksionist ekoloq bir hərəkət kimi dəyərləndirir [2, s.87].
Buna görə də Naes, müasir ətraf mühitin insan mərkəzli bir təbiət görüşünə malik
olduğunu bildirir. Bu görüş təbiət və insan ayrı-ayrı dəyərləndirdikdə insana təbiətə hökm
etmə hüququnu verir.
Ekologiya hərəkatı, Volfqanq Saksa görə, elmdən və texniki məntiqdən şübhə
etməsinə baxmayaraq, ayrılmasını və tarixi bir güc kimi tanınmasını ekologiya elminə
borcludur. Ancaq, bu ümumi fona baxmayaraq, bu hərəkətlərin kəsb etdikləri müxtəliflik
və baş verən ətraf mühit problemlərinin ardında yatan səbəbləri formula edilişləri və
təsəvvürləri arasındakı fərqlər bu hərəkətlərin tək bir anlayış altında
qiymətləndirilməsinin qarşısında maneə təşkil edir. Bu nöqtədə, ilk əldə, geniş olaraq
istifadə edilən ətraf mühit ilə ekologiya arasında fərq qoymaq lazımdır [5,s.24].
XIX əsrdən sonra canlılıq qazanan ətraf mühafizə ilə 1970-ci illərdə yüksələn
ekoloji hərəkatının əlaqəsi mövzusunda fərqli yanaşmalar var. Yeni ictimai hərəkətlər
nəzəriyyəsi çərçivəsindən hadisəyə baxıldığında, ətraf qoruyucu yanaşma (müasir
ətrafçılıq) ilə ekoloji hərəkatının ideoloji meylləri, siyasət tərzləri və ictimai mənşələri
baxımından bir-birindən qəti xəttlərlə ayrıldığı görülməkdədir
Mühit mühafizəsində təbiət yalnız passiv bir yaşayış alanı, istifadə tərzlərinin nə
olacağından asılı olmayaraq insan istifadəsi üçün daha faydalı olan xarici obyektlər və
güclərdən ibarət olan bir yığın olaraq görülməkdədir. Ətraf mühitin təbii resursları, şəhər
resursları və hətta insan resursları ilə məşğul olur. Ekoloji cəhətdən, radikal ekoloji
cəhətdən olduğu kimi, indiki cəmiyyət əsasında qurulan bir insanın təbiəti idarə etməsi
lazım olduğunu anlamaq sorğulanmır. Əksinə, o, hakimiyyətinin yaratdığı təhlükəni
azaltmaq üçün texnika inkişaf etdirərək, bu hakimiyyəti açmağa çalışır. Ekologiya isə,
insanlığın, Galileci sadə fiziki-mexaniki xassələrə indirgenemeyecek qədər kompleks və
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zəngin olan təbii dünyanın kendiliğindenliğine şüurlu bir hörmət göstərməsi lazım olduğu
fikirini müdafiə etməkdədir[4, s.5,6].
Nəticədə deyə bilərəm ki, ətraf mühiti qoruma - təbii mühəndislikdir. Ekoloji bir
etikaya sahib olmadığından təbiət ilə insan arasında bir növ uyğunlaşması, biosferə
hörməti, cəmiyyətlə təbiət arasında bütövlüyü gözlənilməz. Ətraf mühit, ictimai
sağlamlığa ən az zərəri vermək, xammalların gələcək nəsillər üçün qorunmasını güdmək
və bu yolla qaynaqların məhsuldar və qənaətli istifadə edilməsini təmin etmək məqsədini
güdür.
Devalta görə, ətraf qoruyucu yanaşma, ən diqqətə çarpan su və hava
Murdarlıqlarına nəzarət, sənayeləşmiş ölkələrdə ən qayda tanımaz əkinçilik tətbiqləri
dəyişdirməyə, və oralarda hələ varlıqlarını davam etdirən bir neçə vəhşi bölgəni təsnif
sahələr halına gətirərək qorumağa çalışır. Radikal ekolojist düşüncə isə, ümumi olaraq,
yeni bir metafizikası, yəni bir epistemolojik və yeni bir kosmik yanında insan-kainat
əlaqəsində yeni bir ətrafçı etika hədəfləməkdədir [6,s. 9].
Nəticədə ətraf mühit insanın davranışının əsasını təşkil edir, insanın təbiəti idarə
etməsi lazım olduğunu anlayır, sorğu – sual etməz; əksinə, hökmranlığa səbəb olan
təhlükəni azaltmaq üçün texnika inkişaf etdirərək bu hakimiyyətin açılmasını müşahidə
etməklə hökmranlıq anlayışını sorğu-sual etməz.
Elm sahəsi olaraq ekologiya 1960-cı illərdən etibarən ilk dəfə ABŞ-da meydana
çıxmışdır. Bu termini ilk olaraq Alman bioloqu Ernest Hekkel 1869-cu ildə istifadə
etmişdir. Lakin, biologiyadan ayrılaraq müstəqil bir elm kimi formalaşması 1960-cı illərə
təsadüf edir [5,s.4].
ABŞ-da 1900-cü illərin əvvəllərindən etibarən əsasən Orta-Qərb Universitetində
insan ekologiyası (human ecology) fənni meydana çıxdı. Şəhər sosiologiyası
praktikasının qurulmasında da vacib təsirləri olan “human ecology” fənni ətraf mühit
düşüncəsinin inkişafında da əhəmiyyətli oldu. XX əsrin əvvəllərində yenidən İngiltərədə
alim Patrik Geddes ətraf mühit fikri barəsində sistemli düşüncələr ifadə etməyə başladı.
Ancaq, ekologiya hələ də biologiyaya bağlı olan alt sahə olaraq qalmışdı [9].
1960-cı illərdə Viskonsin ştatında (ABŞ) kənd təsərrüfatında dərmanlardan
istifadənin zərərsiz canlıların da yox olmasına səbəb olması və “dixlofos” kimi
dərmanların həşəratı məhv edən zaman eko-sistemdəki həyat zənciri baxımından
əhəmiyətli olan digər canlıları da məhv etməsi faktının meydana çıxması ekoloji şüur
nəzərindən bir dönüş nöqtəsi oldu Həmin illərdə Amerikalı bioloq-yazar Reyçıl Karson
“The Silent Spring” (Səssiz Bahar) adlı bir kitab nəşr etdi. Ekoloji problemlərə ilk
reaksiya kimi meydana çıxan və ekoloji məsələlərə diqqət çəkən bir əsəridir. Bu kitabında
Karson yuyucu vasitələrin (deterjan) birbaşa və dolayı yollarla içməli suya qarışdığını,
müəyyən bir həyat zənciri daxilindəki bütün canlıların həyatlarını təhdid edən səviyyədə
olduğunu yazdı[7].
Bu illər eyni zamanda həm ekoloji müxalifətin formalaşdığı illər idi. Roma
Klubunun “İnkişafın hədləri” adlı hesabatı 1970-ci illərin neft böhranına paralel olaraq
populyarlaşdı. Həmin illərdə ard-arda Fritjof Kapra, E.Friz Şumaxer, İvan İlliç, Teodor
Rozak, Seyid Hüseyin Nəsr, Çarlen Spretnak, Murrey Bukçin, Arn Nas, Rudolf Bahro,
Andre Gorz, Barri Kommoner, Cudi Plant, Vandana Şiva, Fransua de Bonn kimi bir çox
mütəfəkkirlər ekoloji böhrana əsaslanan araşdırmaları ilə ekologiya məsələsini fəlsəfi
əsaslara qovuşdurdular [9].
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Ekoloji düşüncənin hər gün daha da əhəmiyyət qazanması ilə birlikdə yeni
təşkilatlar və hərəkatlar meydana gəlməyə başladı. Keçmiş və yeni cərəyanlar, bəzən bir
şəxsin fikirləri ilə, bəzən də təşkilatlanma yolu ilə etimad qazandılar. Hamısının adı qeyd
olunmayacaq qədər çox olan bu cərəyanların bəziləri aktuallığı səbəbindən müzakirə
edilməyə layiqdirlər.
Əvvəlcə Dərin ekologiya ilə başlayaq. “Dərin Ekologiya” cərəyanı ekoloji
düşüncənin əsas cərəyanlarından biridir. Əsası Arne Naes tərəfindən qoyulan bu
cərəyanın əsas ideyası “insanın özünü ətraf mühitə yad kimi deyil, canlı və cansız hər
şeyə bərabər tutması” kimi ifadə oluna bilər.
Dərin ekologiyanın ümumi fəlsəfəsi Qandi, Spinoza, Aldo Lepold, Corc Session,
Conatan Porrit, Budizm, Daosizm, Maltusçuluq, Gestald Psixologiyası kimi mənbələrə
əsaslanır. Dərin Ekologiya mənəvi qurtuluşla əlaqəli mövzulara toxunmaqdadır. Bunların
içində yer alan Conatan Porrit dərin ekologiyanın mənəvi tərəfinin yadlaşmanın şərh
edilməsində mühüm olduğunu qeyd edir. Onun fikrincə, insanlar dünyanın onların evi
olduğu düşüncəsindən uzaqlaşıblar [9].
Porritə görə, dərin ekologiyanın əsas məqsədi öz mənasını itirmiş dünyaya məna
qazandırmaqdır. Çünki, ekoloji dünya görüşünün tərkibində böyük ölçüdə mistisizm
mövcuddur.Ona görə də, mistik baxışların ortaq nöqtəsi olaraq varlıq, eyni həqiqətin
fərqli təzahürləri olmaqla birlikdə, özünün də tək olduğu təsirini formalaşdırmaqdadır.
Ekologiyada da, ekosistemdəki kimi müxtəlif varlıqlar eyni enerjinin dəyişik formaları
olaraq qəbul edilir. İkinci tərəfdən, panteist mistik fikirlərdə, fövqəltəbii bir tanrı
olmadığından, tanrı ya da müqəddəs güc təbiətlə iç-içə olduğundan, təbii və fövqəltəbii,
müqəddəs və müqəddəs olmayanın fərqləndirməsinə də ehtiyac yoxdur. Belə bir
fərqləndirmə olmadıqda bütün varlıqlar müqəddəsləşir[4,s. 40].
Dərin ekoloqlardan başqa ekologiya sistemində marksistlərin mövqeyi daha da
qarışıqdır. Marksizmin kökündə əmək-sərmayə ziddiyəti və sinif toqquşması olan klassik
mirası inkişaf və sənaye cəmiyyətini məntiqli qəbul edir. Bu səbəbdən də ətraf mühit
böhranının başa düşülməsində uzun müddət klassik nəzəri miras əngəlləyici rol
oynamışdır.
Karl Marks və Fridrix Engels yaşadıqları dövrdə əlbəttə ki, ekoloq olmasalar da
bunu onlardan gözləmək də absurddur. Kapitalist inkişaf səbəbindən meydana gələn
çirklənmə, neqativ dəyişikliklər və təbii ehtiyatların tükənməsi kimi məsələlər o dövrdə
əsas problemlər deyildi. Dialektikanın təbiət-insan qarşıdurması əsasında duran Hegelin
məntiqi marksizmidə eyni formada qəbul etmişdir. Bu baxımdan ictimai dünya tarixi
Hegelin başa düşdüyü formada insanın özünü təbiətdən ayırma və ikinci bir təbiət qurmaq
tarixi olaraq qavranıldı. Təbiət və insan arasındakı ziddiyət və münaqişə fundamental
xarakter daşıyırdı. Kapitalizm ilə birlikdə təbiət bir qaynaq və mülkiyyət mövzusuna
çevrildi[10].
Eko-feminist hərəkat tərəfdarları başqa bir tənqidi yanaşma xətti irəli sürmüşdür.
Onların fikrincə tarixdə qadının rolu başa düşülməsə ekoloji preoblemlər də başa
düşülməyəcək. Tarixi olaraq baxdığımız zaman qadınla təbiət arasındakı əlaqənin nə
qədər qüvvətli olduğunu görərik. Təbiətin qurtuluşu ilə qadının azadlığı arasında ilahi bir
sinxronlaşma vardır. Feminizm anlayışının ilk olaraq dilə gətirən Ütopist filosof Şarl
Forye, Kristina de Pizan, Mari Guze, Mari Uolstonkraft, Judi Plant, Vandana Şiva,
Fransua de Bonn kimi fərqli sivilizasiya və bölgələrdən nəzəriyyəçilər bu müzakirəyə
rəhbərlik etmişdilər [9].
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Tarix boyunca kişilər ağıl və sivilizasiya ilə, qadınlar isə təbiətlə vəhdət təşkil
etmişdir. Ağlın sivilizasiya və təbiət üzərindəki üstünlüyü ilə kişinin qadın üzərindəki
üstünlüyünün eyni olduğu düşünülmüşdür. Kişinin rəhbər olduğu sahə insan azadlığının
və hərəkətlərinin idarə edildiyi ictimai və siyasi sahə olduğu halda, qadınlar məişət və
məcburi sahələrə daha doğrusu evə təhkim edilmişdir. İnsanlar qadının üstün olduğu
sahələrdə doğulub boya-başa çatsa da, yetişkinliyini kişinin üstün olduğu sahələrdə isbat
edir. Qadın və təbiət arasındakı vəhdət modelləri bəzən təqdirəlayiq görülsə də, bəzən
təhqiredici mənalarda işlədilir[10].
Bir digər güclü cərəyan olan eko-ənənəvi və eko-mistisk hərəkatlar ətraf mühit
böhranı ilə əxlaqi dəyişiklik arasında birbaşa əlaqə qururlar. Ətraf mühit əxlaqının
dəyişilməsi müqəddəsə qarşı hörmətsizliyin artması ilə yaxından əlaqəlidir. Təbiətin
müqəddəsləşdirilmədiyi cəmiyyətlərdə ətraf mühitə qarşı hörmətsizliyin artması praktiki
yox, metafizik bir problemdir. Bu düşüncəyə malik bir çox nəzəriyyəçiyə görə, orta
miqyaslı texnologiyanın yayılması ağır sənayenin ətraf mühitə verdiyi zərəri
azaldacaqdır. (Friz Şumaxer-Kiçik olan gözəldir). Şarlen Spretnak, Frijof Kapra, Teodor
Rozak, Seyyid Hüseyin Nasr kimi fərqli dinlərdən olan düşüncə adamları bu sahədə bir
çox məqalələr yazmışlar [10].
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Xülasə: XX əsrə qədər dünyagörüşü istiqamətlərinin ziddiyyətliliyinə baxmayaraq
müxtəlif fəlsəfi sistemlər fundamental istiqamətlər şkalasında elmi biliyin dəyərinə və
onun üzərində qurulan ictimai inkişafa tərəfdar çıxmışdır. 60-cı illərin sonu və 70-ci
illərin əvvəlləri elmin tənqidinin sərtləşməsinin genişlənməsilə seçilir. Mədəniyyətin
ənənəvi formalarını yaratmağa çalışan elmə əks hərəkatlar meydana gələri. Elmi sərt
tənqidə məruz qoyan və onun proqressiv inkişafını təmin etməsinə pessimist yanaşan
antisientizm konsepsiyaları yaranır. Əksər ölkələrin iqtisadi və texnoloji inkişaf səviyyəsi
müsir elmin tədbiqinə uyğun gəlmir. Elmin real inkişaf yolu isə göstərdi ki, burada hər bir
böhran həddindən sonra dünyanın yeni elmi mənzərəsinə yeni təfəkkür tərzinə keçidlə
əlaqədar sıçrayışlı inkişaf başlanır.Kompüter texnologiyasının inkişafı ilə əlaqədar olaraq
elmi informasiyanı saxlamaq imknları da xeyli artmışdır. XX əsrin 50-60-cı illərində
“Elmşünaslıq” və ya “Elm haqqında elm” adı altında ortaya çıxan yeni tədqiqat istiqaməti
elmdə məhz riyazi olaraq qiymətləndirilə bilən parametlərin təhlili ilə əlaqədar idi.
Açar sözlər: elm, tədqiqat, mədəniyyət, sivilasiya, insan.
Müasir texnogen sivilizasiya çərçivəsində elm xüsusi mahiyyət kəsb edir. Buna görə
də XX əsrə qədər dünyagörüşü istiqamətlərinin ziddiyyətliliyinə baxmayaraq müxtəlif
fəlsəfi sistemlər fundamental istiqamətlər şkalasında elmi biliyin dəyərinə və onun
üzərində qurulan ictimai inkişafa tərəfdar çıxmışdır. Lakin XX əsrdə elmi-texniki
tərəqqidən doğan problemlərin nəticəsi olaraq bu dəyərlər şübhə altına alınır. 60-cı illərin
sonu və 70-ci illərin əvvəlləri elmin tənqidinin sərtləşməsinin genişlənməsi ilə seçilir.
Mədəniyyətin ənənəvi formalarını yaratmağa çalışan elmə əks hərəkatlar meydana gəlir.
Elmi sərt tənqidə məruz qoyan və onun proqressiv inkişafını təmin etməsinə pessimist
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yanaşan antissientizm konsepsiyaları yaranır. Eyni zamanda həqiqət, rasionallıq və s.
kimi ideyalar inkar olunur. Elmə əks hərəkatların meydana gəlməsi təkcə elmin
intellektual imkanlarına deyil, həm də onun cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqələrinə aid olan elmi
böhranın ciddi simptomudur.
Hazırda müxtəlif xalqlar və ölkələr vahid elm sistemindən eyni dərəcədə istifadə
etmirlər. Əksər ölkələrin iqtisadi və texnoloji inkişaf səviyyəsi müasir elmin tətbiqinə
uyğun gəlmir. Bunun üçün həm ictimai-təşkilatı infrastruktur, həm iqtisadiyyatın
texnoloji strukturu müasir elmin “dilində” yazılmış – qurulmuş olmalıdır.
Elmi kəşfin tətbiq üçün hazırlanması isə əslində elmi fəaliyyətdən fərqli təbiətə
malikdir. Belə ki, elmin məqsədi obyektiv gerçəklikdə, təbiətdə olan qaydanın, ahəngin,
strukturun aşkar edilməsi və terminlərlə, yaxud riyazi dillə ifadə olunmasıdır. Halbuki,
tətbiq üçün hazırlanma prosesində insan özünün bildiklərini təbii materiala transfer
etməyə çalışır. Elmi inkişafın ilk dövrlərində alimlər hər iki mərhələni özündə birləşdirir
və özlərini hansısa ideyanın tətbiqi üçün özləri hazırlayırdı. P.L.Kapitsa yazır: “Əvvəlki
vaxtlarda nəinki Nyuton və Hyugens, hətta Maksvell kimi nəzəriyyəçilər də öz nəzəri
mülahizələrinin eksperimental yoxlanmasını özləri həyata keçirirdilər. İndi isə ancaq
istisna hallarda nəzəriyyəçi öz nəzəriyyəsini yoxlamaq üçün təcrübə qoyur.Müasir dövrdə
qloballaşmanın və dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının tələblərinə uyğun olaraq müxtəlif
elm sahələri arasında qarşılıqlı əlaqə getdikcə genişlənir və elmdaxili inteqrativ proseslər
gedir. Dünyanın vahid elmi mənzərəsi, “bütöv elm” modeli təşəbbüsləri həmişə
olmuşdur. Hər bir inkişaf mərhələsində alimlər obyektiv gerçəkliyi adekvat əks elətdirən
bir model qurduqlarını zənn ediblər. Bəzən hətta bunu bir model kimi yox, həqiqət kimi,
gerçəyin adekvat obrazı kimi qəbul ediblər. Lakin alimlərin “özünü aldatması” sonlu bir
obrazın sonsuzluğu ifadə edə bilmək iddiası ilə bağlıdır. Əslində isə bizim bütün
biliklərimiz və min illər ərzində elmin əldə etdiyi nailiyyətlər gerçək dünyanın ancaq
mücərrəd, ümumiləşmiş, digər tərəfdən isə adda-budda, hissələrlə dərkidir. Yəni hələ
neçə-neçə elmlər yaranacaq və onlar dünyanın elmi mənzərəsini nəinki yeni adalar və
yarımadalarla, hətta ola bilsin ki, bütöv materiklərlə zənginləşdirəcəklər. Nəzərə
alınmalıdır ki, elm bu dünyanın dəyişkənliyini, konkret təzahürlərini yox, ümumilər
arasında münasibəti, sabit, universal əlaqələr sistemini, konfiqurasiyanı, maketi öyrənir!
Elmi tərəqqinin hüdudsuzluğu ən çox onun kumulyativ xarakterinin nəticəsidir.
Kumulyativlik – elmi biliklərin yenisi ilə əvəz olunmayaraq, üst-üstə toplanması
deməkdir. Müasir elmşünaslıq elmi inkişaf qanunauyğunluğunun daha mürəkkəb
xarakterə malik olduğunu aşkar etsə də, hər halda bu xassə elmin mühüm səciyyələrindən
biri olaraq qalmaqdadır. Elmin spesifikasından söhbətlər gedərkən o, bir qayda olaraq,
fəlsəfə, din, incəsənət və əxlaqla qarşılaşdırılır.
Elmin son həddi barədə mübahisələr yalnız müasir dövrdə ortaya çıxmamışdır. Bu
haqda əvvəllər də danışılmışdır. Məsələn, XIX əsrdə texnikanın sürətli inkişafından sonra
durğunluq yarandığı və mexanisizmin elmi düşüncə tərzinə hakim kəsildiyi bir şəraitdə
bundan sonra elmin yenə inkişaf etməsi imkanı şübhə altına alınırdı. Elmin real inkişaf
yolu isə göstərdi ki, burada hər bir böhran həddindən sonra dünyanın yeni elmi
mənzərəsinə, yeni təfəkkür tərzinə keçidlə əlaqədar sıçrayışlı inkişaf başlanır və s. Lakin
müasir dövrdə elmin hüdudu ilə əlaqədar şübhələr daha çox sosial amillərin təhlili
nəticəsində yaranır. Məsələn, elmin müasir inkişafı elmi işçilərin sayının sürətlə artması
ilə müşayiət olunur. Bu sürət Yer kürəsində adamların sayının artma sürətindən qat-qat
böyükdür. Deməli, bu hal müntəzəm davam edərsə, yaxın gələcəkdə gərək bütün adamlar
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elmlə məşğul olsunlar.Elm özü öz gələcək inkişafı üçün yol açır. Kompüter
texnologiyasının inkişafı ilə əlaqədar olaraq elmi informasiyanı saxlamaq imkanları da
xeyli artmışdır.
Elmin tərəqqisindən danışa bilmək üçün metodoloji prinsip kimi istiqamətlənmiş
inkişaf anlayışından istifadə etmək lazım gəlir. Belə ki, elmin daxili hərəkəti, hansı isə
biliklərin arxaikləşməsi və hansı isə yeni tədqiqat sahələrinin və yeni biliklərin
aktuallaşması prosesi həmişə gedir və bu tipli hadisələrin, dəyişmələrin inkişaf kimi
götürülməsi elmdə hər hansı bir inkişaf qanunauyğunluğunun açılmasına imkan verə
bilməz. Belə bir qanunauyğunluğun müəyyən edilməsi üçün isə öncə hərəkətin üstün
istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir. Yəni biz inkişaf kateqoriyasından yox, əslində
tərəqqi anlayışından çıxış edirik və bu zaman tərəqqinin meyarları bəlli olmalıdır. XX
əsrin 50-60-cı illərində “elmşünaslıq” və ya “elm haqqında elm” adı altında ortaya çıxan
yeni tədqiqat istiqaməti elmdə məhz riyazi olaraq qiymətləndirilə bilən parametrlərin
təhlili ilə əlaqədar idi. Belə ki, elmin sosial sistemə çevrilməsi və maddi ictimai
təcəssümü məhz elm üçün spesifik olan bir sıra hadisələrin ölçülməsinə imkan yaratdı.
Vahid ümumbəşəri elm sistemi “Elm üçün elm” prinsipi ilə formalaşır.Yəni burada
əsas məqsəd bizim utilitar-praktik mühitin deyil,elmin özünün qarşıya qoyduğu
problemləri həll etmək olduğundan,elmi işlərə qiymət verməyin də meyarları məhz “Elm
üçün elm” mövqeyindən müəyyənləşdirilmişdir. Başqa sözlə,burada elmi işə istehsalatda
tətbiqdən və iqtisadi faydadan daha çox böyük miqyaslı elmi axtarışlarda rol
oynamaq,elmin özü üçün faydalı olmaq baxımından yanaşılır. Bu cəhət məhz
fundamental elmlər üçün səciyyəvidir. Fundamental tədqiqatlar qısa zamanda öz tətbiqi
problemini tapa bilmədiyinə görə onların elmi dəyərlərinin qiymətləndirilməsi xüsusi
metodika tələb edir. Bunun üçün müəyyən bir elmi nəticəyə gətirən tədqiqat prosesinin
spesifikasından əlavə bu nəticənin elmi biliklər sistemində tutduğu yeri və yeni
nəzəriyyələr üçün oynadığı potensial rolu dəyərləndirmək tələb olunur.
Əlbəttə,qiymətləndirmənin ən etibarlı forması müvafiq sahə üzrə mötəbər alimlərin
rəyidir. Yəni, hər bir elmi iş ekspertizadan keçirilir,onun elmi dəyəri məhz həmin sahənin
mötəbər mütəxəssisləri tərəfindən qiymətləndirilir
Maarifçi mütəfəkkirlər güman edirdilər ki, şüurun və sosial təşkilatların rasional
formaları ətraf mühitin irrasionallığından və hakimiyyətin özbaşınalığından yaxa
qurtarmağa imkan verir. Bu səbəbdən də elmin təkmilləşdirilməsi və təcrübəyə tətbiq
edilməsinə gətirən bütün dəyişiklikləri alqışlayırdılar. Elmə baxışlar olduqca optimist idi,
güman olunurdu ki, o, təkcə təbiət üzərində hakimliyə deyil, eləcə də sosial və mənəvi
tərəqqiyə, hətta şəxsi xoşbəxtliyə gətirəcək. Lakin XX əsrdə optimizm ümidlərin boşa
çıxması ilə əvəzləndi, maarifçilik çağırışları insana təzyiqin universal sisteminə çevrildi.
Elmi tənqidin radikal yanaşmalarından biri də elmi inkişafın dünyagörüşü nəticələrinin
tənqididir. Bu tənqidin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, texnogen sivilizasiyanın yeni dövrün
rasionallığında kök salmış dünyagörüşü həmin bu rasionallığın və ondan doğan dünyaya
münasibətin böhranına səbəb olmuşdur.
Haydeqqer texniki sivilizasiya və yeni dövrün mənzərəsi arasında əlaqə
yaratmışdır. O, qeyd edir ki, dünyanın texniki mənzərəsi dünya haqqında təsəvvürlərlə
eynilik təşkil etmir. Bu, sadəcə olaraq reallığın işarə və əyani-obrazlı formada
obyektləşdirilmiş müəyyən modelidir.
Haydeqqer həqiqət məsələsini elmi yox,məhz fəlsəfi sualların əsaslarına aid edir.
Onun fikrincə,elm bizə varlıq həqiqətini açmır çünki, özü artıq müəyyən mənada ona
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“yaxınlaşmışdır”. Elmə qədərki münasibətdən fərqli olaraq elmi münasibət əvvəldən
predmetləşdirmə aktı ilə təsdiq edilir. Bu fundamental akt mövcud olanın predmet
qismində anlaşılmasını təmin edir. Beləliklə,elmin və metafizikanın başlıca səhvi ondan
ibarətdir ki, o həqiqi varlığı bu vəya digər mövcud olanla yəni,əyani və ya ideal
konkretliklə əvəz etmişdir.
Haydeqqer qeyd edir ki, insan həqiqəti əldə etmək üçün xüsusi hazırlıq keçməli,
gizli olmayana, aleteyaya yol tapmalıdır. Nəticə etibarilə həqiqət onu öyrənənin
azadlığından və olduğu yerdən asılıdır.
Haydeqqer kimi Qusserl də güman edir ki, Avropa böhranının səbəbi
rasionalizmin özünün mahiyyətində deyil, onun həyatın rasional mənasından
uzaqlaşmasındadır. Elmlərin böhranı ona dəlalət edir ki, problemlərin qoyuluşu üsulları
və onların həlli metodları qeyri-qənaətbəxş vəziyyətdədir. Lakin təbiətşünaslıq
sahələrinin əksəriyyəti elmilik təcəssümü olmaqda davam edir və olduqca maraqlı
nəticələrə gətirir. Bununla belə, elmin qiymətləndirilməsində yeni irəliləyişlər müşahidə
olunur. Onlar elmiliyin özünə yox, onun insan varlığı üçün əhəmiyyətinə aiddir.
M.M.Baxtin düşüncə xarakterini və subyektin ruhi məhfum anlayışından
asılılığını xüsusi vurğulayaraq alimin həyat qarşısında məsuliyyətini elan edir və
humanitar anlayışı ruhi işlə əlaqələndirir. Müasir insan özünə deyil, ümumi qanuna tabe
olaraq hərəkət etdiyi bu dünyada özünü daha arxayın hiss edir. Ondan real aləmə keçid
prinsipi mövcud deyil. Anlamanın və həyatın dualizmini dəf etmək məqsədilə Baxtin
kontekstə əməl anlayışını daxil edir. Yalnız ondan və onun məsuliyyətindən varlığa keçid
mövcuddur.
Beləliklə, teoritizmin başlıca nöqsanı qismində Baxtin məsuliyyətdən, qərar qəbul
etmək riskindən, “əməldən” boyun qaçırmaqda görür. Təcrid olunmuş nəzəri aləmin
mövcudluğa haqqı var, lakin o, bütövlükdə dünya ilə eyniləşdirilməməlidir. O, emosional
xarakter daşıyan “varlıq-hadisə” şəxsi əməl aktına daxil olmalıdır. Anlama isə əməl anını
təcəssüm etdirir. İnsan əzəldən Baxtin tərəfindən “varlıqda mənim qeyri-alibim” ifadəsi
ilə göstərilən ətraf-mühitin “əsiridir”. Bu səbədən də əməl situasiyasında qeyriəhəmiyyətli və şəxssiz hec bir şey ola bilməz.
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Наиля Ширинова
Наука как модель социальной деятельности,
превосхоства и приватизации
Резюме
Несмотря на противоречия мировоззренческих направлений XX века,
различные философские системы
в масштабе фундаментальных тенденций
поддерживали идею ценности научных знаний в контексте социального развития. В
конце 60-ых - начале 70-ых годов XX века, в пору ожесточения научной критики,
стали возникать пессимистично настроенные концепции антисионизма. Известно
что, уровень экономического и технологического развития большинства стран не
всегда дают возможность применять достижения современной науки. История
развития науки показывает, что каждый кризис общества начинается с перехода
на новый научный подход, а именно на новый стиль мышления. Сегодня в связи с
развитием компьютерных технологий значительно расширились возможности
хранения научной информации.
Ключевые слова: наука, исследование, цивилизация, человек, культура
Nailya Shirinova
Science as a model of social activity,
preeminence and privatization
Summary
Despite the contradictions of the worldview of the XX century, various philosophical
systems on the scale of fundamental trends supported the idea of the value of scientific
knowledge in the context of social development. In the late 60s-early 70s of the XX century,
at the time of fierce scientific criticism, pessimistic concepts of antisionism began to emerge.
It is known that the level of economic and technological development of most countries do
not always give the opportunity to apply the achievements of modern science. The history of
science shows that every crisis of society begins with the transition to a new scientific
approach, namely a new style of thinking. Today, in connection with the development of
computer technology has also significantly expanded the possibility of storing scientific
information.
Keywords: science, research, civilization, man, culture
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Xülasə:Türk-islam miniatür məktəbi islam sivilizasiyasının inkişafında
əhəmiyyətli rola malikdir. Xüsusilə orta əsrlərdə dini motivli minatürlərə daha çox rast
gəlinir. Dini mövzulu ən mühüm miniatürlü əlyazma islam peyğəmbəri Məhəmmədin
həyatını əks etdirən altı cildlik “Siyer-i Nəbi”dir. Dini minatürlər arasında islam
peyğəmbərinin meraca yüksəlməsi hadisəsi isə tarix kitablarında geniş yayılmışdır.
Müsəlman türk sənətkarlar XIV əsrdən başlayaraq XVIII əsrə qədər təkmilləşdirərək
merac mövzusuna dair mükəmməl nümunələr ortaya qoymuşlar. Merac miniatürləri XV
əsr boyunca ən çox ədəbi əlyazmalarda rast gəlinir. Sufi ənənələrinə sadiq müəlliflər
Allaha və Peyğəmbərə mədhiyyə bölümündə əlavə olaraq merac hadisəsini müzakirə
edirlər. Nəqqaşlar, sənətkarlar da merac səhnələrini əlyazmaların ya kənarlarında, ya da
daha sonrakı səhifələrdə təsvir edirdilər.
Məqalədə meracın türk-islam mədəniyyətində, incəsənətində xüsusi yeri olan
miniatürlərin ana mövzularından biri olduğu vurğulanır.
Açar sözlər: İslam, miniatür, Məhəmməd Peyğəmbər, merac, sənət.
Türk-İslam miniatürlərinin mövzu trayektoriyasında dini mövzular olduqca
əhəmiyyətli yer tutur. Bunlar aləmin yaradılışı, Qurani-Kərim, Tövrat, İncil kimi üç
böyük müqqəddəs kitabdakı peyğəmbərlər, onların möcüzələri, onlarla bağlı önəmli
hadisələr, qiyamət, cənnət, cəhənnəm kimi səhnələr, xəlifələr, imamlar və onlarla bağlı
hadisələr kimi mövzulardır ki, miniatür sənətində geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.
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Dini mövzulu ən mühüm miniatürlü əlyazma Hz. Məhəmmədin həyatını əks
etdirən altı cildlik “Siyer-i Nəbi”dir. Mətin And qeyd edir ki, təqribən 1595-ci ilə yaxın
bir dövrdə III Murad İslamın erkən dövrlərinin tarixini və Hz. Məhəmmədin həyat
hekayəsinin yazılıb miniatürlərlə təzyin edilməsini istəmişdir. Bunun üçün ən uyğun olan
mətn Ərzurumlu Darir kimi tanınan Mustafa ibn Yusif ibn Ömər əd-Darir əəlƏrzənürrumminin XIV əsr türkcəsi ilə yazdığı “Siyer-i Nəbi” həm nəsr, həm də nəzm
janrında yazılmış əlyazma əsas götürülmüşdür. Türk dilində olan bu əsərdə yalnız Qurani Kərimdən olan ayələr ərəbcədir. Bu əsərin birinci, ikinci, altıncı cildləri Topqapı Saray
Muzeyində H 1221, H 1222, H 1223 şifrələri altında qorunub saxlanılır. Üçüncü cild
“The New York Public Library”də Spencer kolleksiyasında yer alır. Beşinci cild
Dublindədir (CBL 419). Bu əsərin surəti Tür İslam Əsərləri Muzeyində 1974 saylı şifrə
altında qorunur. [1, s.295]
Qeyd etmək lazımdır ki, əsəri sifariş edən III Murad 1595-ci ildə vəfat etdiyində
“Siyer-i Nəbi” hələ tamamlanmamışdır. Əsərin tamamlanması III Mehmedin dövründə
həyata keçdi. Bu əsərdə Hz. Adəm, Hz. Şit, Hz. İsmayıl, Hz. Yaqub, Hz. Yusif, Hz.
Yəhya, Hz. Musa kimi peyğəmbərlərində miniatürləri yer alır. [1, s.295]
Hz. Məhəmmədin obrazı “Siyer-i Nəbi”dən başqa əsərlərdə də yer alır. Məsələn,
Nyu Yorkdakı Pierpont Morgan Kitabxanasında M – 466 şifrəsi altında saxlanılan Hz.
Mövlananın həyatı haqqında yazılan “Səvakib-i Mənakib” əsərində Hz. Məhəmmədin
təsviri olan iki miniatür vardır.
Dini mövzularla bağlı bir əhəmiyyətli əsər də Seyyid Loğman Çələbinin
“Zübdətü-t Təbarix” əsəridir. Bu əsərin miniatürlü olan üç əlyazması vardır. Onlardan biri
Topqapı Saray Muzeyində, digərləri Türk İslam Əsərləri Muzeyində və Chester Beatty
Kitabxanasında yer alır.[1, s.296]
“İslamın qadağasına zidd olaraq müsəlman övliyalarından heç biri rəssamın amansız
fırçasından xilas ola bilməmişdir!” – ingilis tədqiqatçısı Tomas Arnold belə yazırdı. –
Çox güman ki, bu təsvirlərin əksəriyyəti təəssübkeş müsəlmanlar tərəfindən məhv edilib,
lakin bu halda belə Məhəmməd Peyğəmbərin təsvirləri qorunub saxlanılıbdır. Belə
hadisələrdən biri Adəmdən başlayaraq Məhəmmədə (s.) qədər bütün peyğəmbərlərin
həyatından bəhs edən «Qisas əl-ənbiya» («Peyğəmbərlər haqqında qissələr») əsərinə
çəkilmiş illüstrasiyalardır. İslamın tarixi din olması və Quranın daim müqəddəs tarixə
müraciət etməsi, eləcə də peyğəmbər və övliya personajlarının təsvir edilə biləcək hər
yerdə görünməsi bir faktdır. Belə ki, bir çox tarixi əsərlərdə, mistik və etik xarakterli
nəzm və nəsr əsərlərində, həmçinin istənilən tarix külliyyatının başlanğıcında dini
süjetləri görmək mümkündür, çünki müsəlman tarixçiləri öz tarixlərini yazarkən ilk öncə
dini mövzulara yer verirdilər». [3, s.35-37]
İslam tarixi xüsusiyyətini daşıyan “Zübdətü-t təvarix” adlı əsər başda olmaqla SiyeriNəbi, cifr, qiyamət, təsəvvüf mövzulu əsərlərdə Tövrat, İncil və Quranda müəyyən
peyğəmbər əhvalatlarını şərh edən olduqca çox miniatür vardır. “Zübdətü-t təvarix”
peyğəmbər əhvalatlarından bəhs edən və günümüzə qədər üç nüsxəsi gəlib çatan ilk
rəsmli Osmanlı əlyazmasıdır.
Sənət tarixçisi Banu Mahir qeyd edir ki, “Zübdətü-t təvarix”in rəsmli nüsxələrində
yer alan Hz. Məhəmmədin meracı mövzusunda miniatürlərin yeni şərhlərlə təsvir edildiyi
diqqəti çəkir. XIII əsrin sonlarından etibarən merac mövzusunun canlandırıldığı İslam
miniatürlərində Hz. Məhəmmədin bu səfəri əsasən Büraqın üzərində və mələklərin
müşaiyəti ilə təsvir edilir.[4, s. 166-169]
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Hədis qaynaqları ilə siyer və dəlail kitablarında isra və merac ilə bağlı bir çox rəvayət
mövcuddur. Buxari və Müslimdə yer alan rəvayətlərin ortaq nöqtələrinə görə hadisə bu
şəkildə cərəyan etmişdir: Bir gecə Rəsulullah Hicr və ya Xatim adlanan yerdə olarkən,
bəzi rəvayətlərdə yuxuda olduğu sırada və ya yuxu ilə oyaqlıq arası bir halda Cəbrayıl
gəldi; sinəsini açdı, zəmzəmlə yuduqdan sonra içinə iman və hikmət doldurub bağladı.
Büraq adlı miniyə mindirib Beytül-Məqdisə apardı. Rəsuli-Əkrəm Məscidül-Əqsada iki
rükət namaz qılıb çölə çıxdığı vaxt Cəbrayıl biri süd, digəri şərab dolu iki qab gətirdi.
Rəsulullah süd dolu qabı seçdikdə Cəbrayıl özünə “Fitrəti seçdin” dedi, sonra onu
götürüb dünya səmasına yüksəltdi. Səmaların hər birində sırası ilə Adəm, İsa, Yusuf,
İdris, Harun və Musa peyğəmbərlərlə görüşdü; nəhayət Beytül Mamurun olduğu yeddinci
səmada Hz. İbrahim ilə görüşdü. Sidrətül-Müntəha deyilən yerə çatdıqları zaman yazan
mələklərin qələm xışırtılarını duydu və Allahın hüzuruna çıxdı. Burada Cənabi-Haqq əlli
vaxt namazı fərz qıldı. Dönüşdə Hz. Musa əlli vaxt namazın ümmətinə ağır gələcəyini
söyləyib, Allahdan onu xəfiflətməsini istəməyi tövsiyə etdi. Namaz beş vaxta endirilənə
qədər Hz. Peyğəmbərin hüzuru-ilahiyə müraciəti və Musa ilə dialoqu davam etdi.[7, s.
132-135]
İsra surəsinin ilk ayətində Allahın merac gecəsində Hz. Məhəmmədi MəscidiHaramdan Məscidi-Əqsaya qədər aparılması bildirilirsə, həmin ayədə bu səfərin Büraqla
olduğuna dair hər hansı bir işarə yoxdur. Cəbrayılın da müşayiət etdiyi və islami
qaynaqlarda “İsra” və “Merac” deyə adlandırılan bu gecə səfəri hədislərə görə, Büraq
deyilən bir miniklə həyata keçmişdir. Qaynaqlar bu miniyin ağ rəngli və fövqəladə sürətli
olduğunu, qatırla eşşək arasında bir quruluşa sahib olduğunu bildirirlər. İsra hadisəsini
anladan hədislərin bir qismində büraqın yuxarıda göstərilən xüsusiyyətlərindən başqa
uzun qulaqları və budlarına bitişik iki qanadının olduğu, bu qanadları sayəsində bir
addımda gözünün görə bildiyi ən uzaq məsafəni qət etdiyi də qeyd olunmuşdur.[5, s.
417]“Parıldamaq, şimşək çaxmaq” mənasına gələn “Büraq” ərəb dilindəki bərq ()البرق
sözündən qaynaqlanır.
Meracın İslam sənət və ədəbiyyatında tutduğu yer Hz. Peyğəmbərin möcüzələrindən
biri kimi dəyərləndirilir. Merac zamanı xüsusi vəzifə daşıyan Büraq da fövəladə bir hal
kimi qəbul edilir. Hz. Peyğəmbərin möcüzəsi hesab edilən merac mövzusuna müraciət
edən miniatür rəssamları Büraqın da təsvirinə xüsusi diqqət ayırmışlar.
İslam miniatür sənətində Siyer-i Nəbi, Qısas-ı Ənbiya, Meracnamələr, divan,
xəmsə və məsnəvilərdə, əcaibü-l məxluqatlarda, falnamələrdə, Xavərnamə və Həmlə-i
Heydəri kimi bir çox əlyazma kitablarında merac mövzulu miniatürlərə rast gəlinir.
Merac miniatürlərinin formalaşmasında sənətkarın mövzu ilə bağlı hadisələri anlamaq və
interpretasiya etmək bacarığı ilə yanaşı dövrün və bölgənin kompozisiya, rəsm, naxış,
rəng, kimi amillərdəki identiktliyi də öz təsirini buraxmışdır.
Müsəlman türk sənətkarlar XIV əsrdən başlayaraq XVIII əsrə qədər
üslublaşdıraraq merac mövzusuna dair mükəmməl nümunələr ortaya qoymuşlar. Merac
miniatürləri XV əsr boyunca ən çox ədəbi əlyazmalarda rəsm edilmişdir. Sufi
ənənələrinə sadiq müəlliflər Allaha və Peyğəmbərə mədhiyyə bölümündə əlavə olaraq
meracdan bəhs edər, nəqqaşlar, sənətkarlar da merac səhnələrini bu əlyazmaların ya
təhifəsində, ya da daha sonrakı səhifələrdə təsvir erirdilər.[6, s. 210]
Meracın müsəlmanlar üçün əhəmiyyətli bir tərəfi də İslamın on iki əxlaqi əsasının
o sırada müjdələnməsidir. Bunları aşağıdakı kimi sıralaya bilərik:
1. Allahdan başqasına qulluq etməyim.
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Analarınıza, atalarınıza yaxşılıqla, xoşgörüşlə, sevgi və şəfqətlə yanaşın.
Qohum-əqrabalarınıza, yoxsullara, yolda qalmış yolçulara, yetimlərə haqlarını verin.
Nə xəsis, nə də israfçı olmayın.
Övladlarınızı bəsləyə bilməmək, yetişdirə bilməmək qorxusu ilə öldürməyin.
Fühuş və zinaya yaxınlaşmayın.
Cana qıymayın.
Yetimlərin mallarını öz mənfəətinizə görə xərcləməyin.
Andınızı və sözünüzü tutun, yerinə gətirin.
Ölçdüyünüzdə əksik ölçməyin
Bilmədiyiniz bir mövzuda fikir və zənn irəli sürməyin.
Yer üzünü təkəbbür və əzəmətlə lovğalanaraq dolaşmayın. [2, s. 370]
Simvola çevrilmiş merac təsvirləri fərqli ədəbi əsərlərdə də yer alır. Bunların
başında Nizaminin “Xəmsə”si gəlir.
Nizami “Xəmsə”sinin ilk bölümü olan “Məxzənü-l əsrara”a (Sirlər xəzinəsi)
başlayarkən Hz. Peyğəmbərdən və meracdan danışılır. Nizami Xəmsəsinin demək olar ki,
hamısında ilk miniatür merac təsviridir. Nizamidən sonra gələn şairlərdən, xüsusilə
Caminin əsərlərində də simvola çevrilmiş merac təsvirləri yer alır. Molla Caminin
“Divan”, “Həft əvrəng” (Yeddi taxt) və “Yusif-ü Züleyxa”sının bəzi nüsxələrində də
merac təsvirləri vardır.[6, s. 214]
Mətin And haqlı olaraq qeyd edir ki, Siyer-i Nəbi Hz. Məhəmmədin həyatı ilə
bağlı bir əsər olması ilə yanaşı bu kitaba sırf dini bir kitab gözü ilə baxılmır. Hz.
Məhəmmədin möcuzələri, digər peyğəmbərlər, mələklər daha çox dini xüsusiyyətlər
daşısalar da Məhəmməd Peyğəmbər bir dövlət adamı, igid bir cəngavər, bir sərkərdə
idi.[1, s. 295]
Araşdırmalar göstərir ki, Hz. Peyğəmbər, onun mövzusələri İslam miniatür
sənətkarlarının ən çox müraciət etdikləri mövzulardandır. Bununla belə, qeyd etmək
lazımdır ki, miniatür rəssamları Hz. Məhəmmədin üzünü cizqilərlə deyil, işıq effekti ilə,
nur şəklində çəkmişlər.Bu da onun nurdan yarandığına, seçilmiş olduğuna bir işarə kimi
qəbul edilə bilər.
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Сабина Нейматзаде
Мирадж в исламских миниатюрах
Резюме
Тюркско-исламская миниатюрная школа играет значительную роль в развитии
исламской цивилизации. В частности, в средние века чаще всего встречаются
религиозные мотивы в миниатюрах. Начиная с XIV века до XVIII века турецкомусульманские мастера продемонстрировали образцы по теме мирадж. Миниатюры
мирадж наиболее встречаются в литературных рукописях XV века. В статье автор
обращает внимание на то, что мерадж является одним из основных тем в
миниатюрах, которые имеют значительное место в тюрко-исламской культуре и
искусстве.
Ключевые слова: ислам, миниатюра,Мирадж (вознесение), искусство
Sabina Nematzade
Miraj in Islamic miniatures
Summary
The Turkic-Islamic miniature school plays a significant role in the development
of Islamic civilization. In particular, in the Middle Ages, religious motifs in miniatures
are most often found. Starting from the XIV century to the XVIII century, TurkishMuslim masters demonstrated samples on the subject of Mirage. Miraj miniatures are
most common in 15th-century literary manuscripts. In the article, the author draws
attention to the fact that the meraj is one of the main themes in miniatures that have a
significant place in Turkish-Islamic culture and art.
Keywords: Islam, miniature, Miraj, art

Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 31.10.2018
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 13.11.2018
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 15.11.2018
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: dosent Sevinc Şahhüseynova
ADMİU-nun Elmi Şurasının 22 dekabr 2018-ci il, 04 saylı qərarı ilə çap olunur

134

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

UOT101.1::316
Vəfa Rəcəbli
Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı
AZ 1148, Akademik Zahid Xəlilov 48
E-mail: recebli.vefa@gmail.com
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Xülasə: Sosial idrakın bütün formaları cəmiyyətin dərk olunması prosesində bir-birini
tamamlayır. Onların təsnifatı şərti xarakter daşıyır. Çünki sosial idrakın ontoloji,
epistimoloji və aksioloji formalarını bir-birindən ayırmaq mümkün deyildir. Buna görə
də, onları tədqiqat prosesində üzvi şəkildə əlaqələndirən yeni metodların yaradılmasına
ehtiyac vardır. Sosial idrakın araşdırılması tarixinə diqqət yetirəndə görürük ki, onun
ontoloji bazası tədricən təbiət ünsürlərindən mənəvi ideyalara, dəyərlərə, ekzistensial
aksiologiyaya doğru istiqamətlənir. Sosial idrak məsələsinə müasir aksioloji yanaşmalar
daha çox aktuallıq kəsb edir. Çünki naturalist yanaşmaların bir çoxu öz elmi
əhəmiyyətini tədricən itirməkdədir. Məqalənin aktuallığını təşkil edən əsas məsələlərdən
biri də budur.
Açar sözlər: sosial idrak, aksioloji və qnoseoloji yanaşma, ekonomizm, psixologizm,
antipsixologizm.
Sоsiаl idrакın акsiоlоji səpkisinin araşdırılması оnun özünəməxsusluğunun
hərtərəfli müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Cəmiyyətdə baş
verən hadisə və proseslərin dəyərləndirilməsində hər bir insanın dünyagörüşü, maraqları,
dəyər oriyentasiyalarıvə stereotipləri mövqeyindən mənalandırır və qiymətləndirir.
Sözügedən amillər burada obyektin həqiqətin aşkarlanması prosedurlarına ciddi təsir
göstərir.Ümumcəmiyyət miqyasında əsrlərlə formalaşan sosial normaların, mədəni
dəyərlərin, ənənəvi kollektiv dünyagörüşü formalarınınbu münasibətdə rolu isə daha
böyükdür. Bu onunla izah edilir ki, fərdin dəyərləri onun şəxsi hüquqları ilə
məhdudlaşırsa, kollektiv dəyərlər daha çox ictimai şüura təsir göstərir. Sosial idrakın
aksioloji forması məzmun etibarilə çox mürəkkəb olduğundan, onu kulturoloji, psixoloji
və etik baxışların əlaqəliliyi kontekstində araşdırmaq məqsədəuyğundur.
Qeyd olunan problemin izahında antinaturalistvə naturalist yanaşmalar bir-birinə
qarşı durur. Birinci mövqenin tərəfdarları sosial idrakın təbiət elmləri deyil, sosial elmlər
kontekstində öyrənilməsinin zəruriliyini irəli sürürlər. Onlarınfikrincə, sosial hadisələrin
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qanunauyğunluqlarını maddi-bioloji elementlərdə deyil, məhz sosial-mədəni
fenomenlərdə axtarmaq lazımdır. Belə təlimlər dəyərlər nəzəriyyəsi, ekonomizm,
psixologizm və antipsixologizm cərəyanlarıdır.
Dəyərlər nəzəriyyəsinin baniləri (R.Lotse, V.Vindelband, H.Rikkert) dəyərləri
təfəkkürdə ideal şəkildə mövcud olan transsendental güc kimi qiymətləndirir və onları
insanın mənəvi həyatının və ümumi mədəniyyətin əsas təkanverici norması hesab
edirdilər. Onların fikrincə, bu ideal substansiya həqiqətə cəhd etdiyi üçün insan şüurlu və
ya şüursuz şəkildə sosial mexanizmin mahiyyətinə varmağa sövq edir. O, həm də
cəmiyyətdə sosial münasibət formalarını, mədəniyyət fenomenini, yaradıcılıq proseslərini
ortaya qoyur. Deməli, sosial idrakın mahiyyətində dayanan dəyərlərin kəşfisosial
qanunauyğunluğun müəyyənləşdirilməsini təmin edir. Bu baxımdan dəyərlər fenomeni
təbiət elmləri və onların metodologiyası kontekstində tədqiq oluna bilməz. Onu yalnız
sosial idrak vəsosial-fəlsəfi elmlər çərçivəsində (sosiologizm, sosiosentrizm) araşdırmaq
mümkündür[2; s. 22].
Həmin mövqenin tərəfdarı D.İston açıqca bildirir ki, dəyərlərdən, mənəvi-etik
amillərdən kənarda sosial davranışların öyrənilməsi absurddur. Çünki onların fövqündə
cəmiyyət və sosial davranış modelləri mövcud deyildir. Bütün sosial elmlərin tarixi dəyər
təməli üzərində formalaşmışdır. Odur ki, sosial faktları dəyərlərdən ayırmaq düzgün
yanaşma deyildir [5;s.193].
Pozitivizm cəmiyyətin dəyərlər baxımından tədqiqinə qarşı çıxırdı.Lakin o,
ekzistensial fəlsəfinin aktuallaşmasına şərait yaratdı. Müxtəlif fəlsəfi məktəblərin
qarşıdurması pozitivist fizikalizm yanaşması ilə yanaşı, coğrafi determinizmin, onun
alternativi kimi ortaya çıxan bioloji reduksionizmin və sosial darvinizmin konseptualmetodoloji prinsiplərinin öz aktuallığını itirməsiilə nəticələndi. Belə vəziyyət sosial
idrakın tədqiqində aksioloji yanaşmaların əhəmiyyətini daha da artırdı. Bu həm də insancəmiyyət-təbiət münasibətlərində harmoniyanın təmin olunması zərurətindən irəli gəlirdi.
İctimai münasibətlər sistemini istehsal prosesi ilə bağlayan ekonomizm
yanaşmasının klassik nümunəsi marksizm təlimi hesab oluna bilər. Marksizmdə iqtisadi
təmələ əsaslanan “bazis” anlayışı “üstqurum”u, yəni, ictimai şüur formalarını
(mədəniyyət, incəsənət, elm, siyasət) müəyyənləşdirir. Bu mövqedə duran F.Lassal özünü
marksizmin iqtisadi təliminin davamçısı hesab etsə də, onutəhrif etdiyi üçün K.Marks
tərəfindən tənqid olunmuşdur. K.Marks onun “bazis”i mütləqləşdirməsinə və
“üstqurum”un əhəmiyyətini heçə endirməsinə etiraz etmişdir. Ümumilikdə marksistlər
(E.Dürinq, E.Bernşteyn) “bazis” anlayışından çıxış edərək, bütün ictimai şüur
formalarının ona əsaslanması ideyasını dəstəkləmişlər.
XIX əsrin ortalarından İ.Kantın qnoseoloji “aprior bilik” ideyasının əhəmiyyətini
vurğulayan və sosial idrakın psixoloji metodlar əsasında araşdırılmasını dəstəkləyənlər
psixologizm, onun əhəmiyyətini heçə endirənlər və sosial-humanitar elmlərin
özünəməxsus metodoloji yanaşmalarının olduğunu söyləyənlər isə antipsixologizm
cərəyanının tərəfdarları (H.Rikkert, V.Vindelband, P.Natrop, E.Kassirer, Q.Koqen) kimi
tanınmışlar. Fenomenologiyanın banilərindən olan E.Qusserl isə psixologizm cərəyanını
naturalizmin yeni forması hesab etmiş və psixologiyanı məntiq, fəlsəfə və mədəniyyəti
öyrənən elmlərə aidiyyəti olmayan təbii elmlərdən saymışdır [3;s.13-14]. Əslində, bu
qəbildən olan mübahisələr əsasən, sosial idrak sahəsi ilə hansı elmlərin (təbiət, yoxsa
mədəniyyət haqqında elmlərin) məşğul olması ətrafında cərəyan edirdi.
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İ.Kant və onun davamçıları təbiətin qanunları ilə cəmiyyətin qanunlarını birbirindən ayırırdılar. Onların fikrincə, təbiətin qanunları insandan əvvəl mövcud olduğu
üçün, ondan asılı deyildir. Lakin cəmiyyətin qanunları insanla və onun yaratdığı
mədəniyyət, normalar, dəyərlər və ideallarla başlayır. Humanitar və təbiət elmlərinin
məqsəd və metodları arasındakı fərqlər də buradan irəli gəlir. Lakin onları şişirtmək
doğru deyildir. Çünki bu iki qrup elmləri bir-birinə bağlayan cəhətlər də çoxdur.
Tanınmış ingilis alimi Ç.Snou XX əsrin ortalarında elmlərin öz dar çərçivəsindən çıxaraq,
dialoqa getmələrini və fənlərarası əlaqələrin inkişaf etdirilməsini təklif etmişdir[4;s. 22].
Əlbəttə, sosial qanunauyğunluğun varlığını və onun dərkini tamamilə inkar etmək
doğru yanaşma deyildir. Çünki təbiət elmləri burada qanunauyğunluqların mövcudluğunu
təsdiq edirsə, sosial elmlər sosial qanunauyğunluqlarıaşkara çıxarır.Həm təbiət, həm də
cəmiyyət bir-biri ilə üzvi şəkildə bağlı olan və bir-birini tamamlayan obyektiv
gerçəklikdir. Sosial hadisələrkonkret zaman və məkan müstəvisində reallaşdıqları
üçünburada maddi və mənəvi fenomenlər bir-biri ilə çulğalaşmış vəziyyətdə çıxış edir.
Bir tərəfdən sosial idrak cəmiyyətdə olan qanunauyğunluğun nəticəsi kimi ortaya çıxır,
digər tərəfdən cəmiyyətin özü də sosial idrakın nəticəsi olaraq transformasiyaya məruz
qalır.
İnsan sosial idrak gedişində öz fəallığını daim artırır. Ailədən başlayan,
məktəbdə, əmək kollektivində və digər formalarda davam edən bu proses, onun
reallaşması, özünütəsdiqi, bir şəxsiyyət kimi yetişməsi, sosiallaşması və mövcudolması
prosesidir. Onu ilk gündən cəmiyyətə bağlayan sosial institutlar (ailə, məktəb və s.)
çoxəsrlik mədəniyyət ənənələrinə,sosial normalara və dəyərlər sisteminə malikdirlər.
İnsanın yaşadığı sosial mühit (ailə, məktəb, əmək kollektivi) və burada mövcud olan
stereotiplər onun cəmiyyətə münasibətini və davranışlarını formalaşdırır. Doğrudur
bəzən, “biz-onlar” sosial konstruksiyası sosial idrakın inkişafına mane olan amil kimi
ortaya çıxır. Gender, etnik, irqi, dini, iqtisadi diskriminasiyaya səbəb olan bu
konstruksiyalar sosial idrakda aksioloji baxımdan müəyyən problemlər yaradır. Sosial
hadisələrin bu kontekstdə dəyərləndirilməsi bir sıra hallarda münaqişələrə səbəb olur.
Lakin sosial idrakın aksioloji səpkisionu bu qəbildən olan ənənələrin fövqünə çıxarmaq
və onların real olmadığını sübut etməyə istiqamətlənmişdir.
Sosial idrakşüur fenomeni və onun fəlsəfi-psixoloji baxımdan araşdırılması
təməli üzərində qərarlaşır. Bu prosesin ayrılmaz tərəfi olan fərdin özünüdərki sosial
idrakın mühüm tərkib hissəsidir. Çünki fərd cəmiyyəti dərketmə prosesində eyni zamanda
özünü də dərk edir. Bu baxımdan şüur sosial idrakın əsas araşdırma obyektidir. İnsanın
özünüdərki prosesində onun zəkası, qiymətləndirmədə həyəcan səviyyəsi, məqsədə doğru
istiqamətlənməsində motivasiyası, idarəetmədə iradəsi sosial idrakın əsas elementləri
sırasına daxildir. Bunu sxemdə də görmək olar. (Sxem 1).

Sxem 1. Şüurun strukturu
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Kollektivçiliyin inkişaf etdiyi cəmiyyətlərdə kollektiv dəyərlər fərdi dəyərləri üstələyir.
Lakin istənilən halda fərdi dəyərlər özünün fundamental-psixoloji xarakterini itirmir.
Çünki o, fərdin ilk emosional sosiallaşması ilə bağlı olan “Mən” başlanğıcı ilə
əlaqədardır. Bu başlanğıcın formalaşmasında iştirak edən komponentlər sosial idrak
prosesində subyektin obyektə ilkin münasibətini müəyyənləşdirir.Həmin münasibət bir
çox cəhətdən sosial münasibətlərin xarakterini səciyyələndirir, çünki sonuncular sosial
varlığın mövcudluq forması kimi ortaya çıxır. Deməli, sosial idrak prosesi əsasən “Mən”
başlanğıcı üzərində cərəyan edir. Bu başlanğıc fərdin konkret sosial mühitdə özünü necə
görməsi (real “Mən”) və necə görmək istəməsi (ideal “Mən”), həmçinin, kənardan necə
görünməsi (sosial “Mən”) komponentləri ilə səciyyələnir [1;s. 222]. Bu başlanğıc həm
tarixi sosiomədəni ənənələrlə real sistem arasında vasitəçilik rolunu oynayır, həm də
sonuncunun öz daxilində sosial münasibət və davranışların forma və məzmununagüclü
təsir göstərir. Hər bir “Mən” başlanğıcının özünüreallaşdırma və özünütəsdiq cəhdi ilə
sosial varlığın obyektiv qanunları arasında qarşılıqlı əlaqə, sosial sistemin mürəkkəbliyini
təmin edir və onun sosial dərkini çətinləşdirir (Sxem 2).
Sxem 2. “Mən - konsepsiyasının” strukturu
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Cəmiyyətdə əsrlərlə formalaşan sosiomədəni norma və dəyərlər kollektivizmin
güclü olduğu cəmiyyətlərdəsosial münasibətlərin xarakterini müəyyənləşdirir. Bu
mühitdə insanlar daha çox özlərini kənardakıların qiymətləndirmə əmsalı ilə
dəyərləndirirlər. Burada fərdin real, ideal və sosial “Mən” başlanğıcları arasında əlaqə
daha da mürəkkəbləşir. Reallıq ilə sosial mühit və onlarla ideal arasında münasibətlərin
parametrləri cəmiyyətin daxili qanunauyğunluqlarına çevrilir. Nəticədə, sosial idrakın
ontoloji və epistemoloji məsələlərinin həlli, aksioloji xarakterli bu mexanizmin dərk
olunmasından keçərək özünü göstərir.
Cəmiyyətdə insanların obyektiv xüsusiyyətləri (gender, fiziki-intellektual
imkanları) və sosial-mədəni reallıqları (yaşadığı mühitin coğrafi, sosial-mədəni və siyasi
strukturu) ilə əlaqəli amilləronun ontoloji, aksioloji və epistemoloji səviyyələrinə
əhəmiyyətli təsir göstərir. Xüsusilə də dövlətlərin siyasi ideologiyası ictimai şüurun
formalaşmasında və sosial idrak prosesində mühüm rol oynayır. Milli ideologiyanın güclü
olduğu dövlətlərdə vətəndaşlar cəmiyyəti və dünyanı onunmövqeyindən dəyərləndirir, bu
da öz növbəsində həmin cəmiyyətin sosial varlığının müəyyən qanunauyğunluğuna
çevrilir. Məzhəb təəssübkeşliyinin geniş yayıldığı ölkələrdə isə, hər şey müvafiq din
nöqteyi-nəzərindən dəyərləndirilir. Deyilənlər sübut edir ki, sosial qanunauyğunluğu
yerinə və şəraitinə görə formalaşıb dəyişən nisbi fenomen kimi dəyərləndirmək olar. Onu
təbiət qanunlarından fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də budur. Məsələn, K.Marksın
ictimai formasiya nəzəriyyəsi əsasən Avropa sivilizasiyasının forma və məzmun
dinamikası ilə bağlı olduğu üçün, Asiyanın ictimai inkişaf dinamikası ilə uzlaşmırdı.
F.Hegel də ruhun dialektikası ilə bağlı nəzəriyyəsində mütləq ruhun ən kamil formasının
alman xalqının milli şüurunda təcəssüm olunduğunu iddia etməsi də bu yanaşmaların
nisbi və subyektiv xarakter daşıdığını göstərir. F.Nitşenin isə, mütləq nigilizm fəlsəfəsi
bütün sosial-mədəni dəyərlərin sosial idraka sədd çəkdiyini bildirərək, “tanrı ölmüşdür”
tezisi ilə onların hamısını inkar edir. Onun mövqeyində sosial qanunauyğunluq və onun
dərki məsələsi aksioloji prizmadan da öz həllini tapmır.
Sоsiаl idrакın qnоsеоlоji forması,onun хüsusiyyətləri, cəmiyyətin elmi dərk
olunması ilə ayrılmaz əlaqəlidir. Çünki insan bir subyekt olaraq cəmiyyəti dərketmə
obyekti kimi seçir. Bu proses həm fərdin özünüdərki, həm də sosial idraklabağlıdır.
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Əslində, fərd özünü dərk etməklə cəmiyyəti, cəmiyyəti dərk etməklə isə özünü dərk edir.
Buna səbəb odur ki, fərdin varlığı ilə cəmiyyətin varlığı ümumi sosial varlıq kontekstində
mövcuddur. Subyekt və obyekt münasibətləri isə dərketmə prosesində ortaya çıxan
ikiləşmə deməkdir. İndividualizmin inkişafı bu prosesi daha da dərinləşdirir,kollektiv
cəmiyyətlərdə isə o zəif inkişaf etmişdir. Buna görə də, monarxiya və teokratiya rejimləri
fərd, cəmiyyət və təbiəti vahid bir sistemin ayrılmaz hissəsi kimi təqdim edən mifik
təfəkkür sistemini bu və digər dərəcədə qorumağa çalışırlar.
Elmlərin təqdim etdikləri empirik dəlillər arasında əlaqəni göstərmək, onları
sistemləşdirmək və müəyyən qanunauyğunluqlarıaşkar etmək həqiqətin dərk olunmasının
əsas yoludur. Elm və onun tarixinin bir obyekt kimi epistemologiya tərəfindən
öyrənilməsi fəlsəfənin özünü həm subyekt, həm də obyekt kimi araşdırma imkanlarına
malik olduğunu göstərir. Çünki elmin tarixi fəlsəfə tarixinin tərkib hissəsidir. Bu
baxımdan fəlsəfə ziddiyyətli yanaşma və ideyalarla zəngin olsa da, həqiqətin dərk
olunmasında çox güclü idrak sahəsidir.
Elmi sosial idrak obyektiv və subyektiv yanaşmalarla səciyyələndirilir. Obyektiv
sosial idrak metodları sosial hadisələrin mahiyyətindən irrasional mülahizələrlə deyil,
zahirindən mahiyyətinə doğru istiqamətlənən deduktiv məntiqi əməliyyatlarla çıxarılan
nəticələri əsas götürür (Sxem 3). Empirik-induktiv faktlara istinad edən sosial idrak
prosesi isə subyektiv amillərin təsirindən azad ola bilmir. Sosial elmlərin metodoloji
inkişafı obyektivliyin maksimum təmin olunmasına yönəlmişdir.
Sxem 3. Elmi sosial idrak

Fəlsəfə həqiqətin dərk olunması prosesində müxtəlif istiqamətləriəhatə edir.
Cəmiyyətinözünəməxsus obyekt kimi öyrənilməsi, sosial fəlsəfənin yaranması və
inkişafına səbəb olmuşdur. Cəmiyyət bütün idrak obyektləri ilə üzvi şəkildə bağlı olan
mürəkkəb bir fenomendir. Buna görə də biz sosial idrakdan bəhs edəndə, onu
digərlərindən şərti olaraq ayırırıq. Çünki bu idrak obyektinin mərkəzində dayanan insan
yeganə dərk edən varlıqdır ki, öz idrakı ilə təbiəti dəyişib, ona sivilizasyon forma verir,
tarixi proseslərin həm subyektinə, həm də obyektinə çevrilir. İnsan öz hiss və duyğuları
ilə mənəvi aləmin həm tərənnümçüsünə, həm də yaradıcısına çevrilir. Bu baxımdan sosial
idrak kontekstində cəmiyyət maket kimi deyil, bütün maddi-mənəvi aspektləri özündə
cəmləşdirən mürəkkəb üzvi sistem kimi nəzərdə tutulmalıdır.
İdrakın mühüm sahələrindən olan sosial idrakın özünəməxsus xüsusiyyətləri
vardır. Digər idrak obyektlərindən fərqli olaraq, sosial idrakın obyekti olan cəmiyyət son
dərəcə mürəkkəb xarakterlidir. Bu fenomeni dərk etmək metodları da hələ tam yetərli
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deyildir. Cəmiyyət həyatında araşdırılan subyekt və obyekt bir-biri ilə kəsişir, təhlil
olunan hadisə və təzahürlər isə oxşar əlamətlərə malik olsalar da, təkrar olunmurlar
(Sxem 4).
Sxem 4. Sosial idrakın özünəməxsusluğu

Sosial hadisələrin obyektiv elmi şəkildə qiymətləndirilməsi ənənəvi
yanaşmalarınnöqsanlı olduğunu göstərir:
1.
Onlardan biri iddia edir ki, sоsiаl idrаkın nəticələrinin "çохluq" tərəfindən qəbul
еdilməsi yolu ilə onların obyektivliyini təmin etmək olar. Lakin tarixi təcrübə göstərir
ki, bu yanaşma özünü əksər hallarda doğrultmur.
2.
Nаtursоsiоlоqlаrın yanaşmasına görə, "sаğlаm düşüncə" ilə sоsiаl idrаkın
nəticələrinin uzlaşmasıəsasında obyektiv nəticələr əldə etmək mümkündür. Lakin
"sаğlаm düşüncə" anlayışı əsl elmi meyar qismində iştirak edə bilməz,çünki onun
parametrləri o qədər də mötəbər deyildir.
3.
Prаqmаtiklərə görə, sоsiаl idrаkın obyektivliyi onun cəmiyyətə gətirdiyi
faydalılıq əmsalı ilə ölçülə bilər. Lakin cəmiyyətdə müxtəlif fərdi və qrup maraqları
üstünlük təşkil etdiyi üçün, faydalılıq əmsalı meyarı obyektiv xarakter daşıya bilməz.
Sosial idrakdandanışarkən ilk növbədə, onun ictimai elmlərin nəzəri və empirik
məlumatları əsasında formalaşdığı vurğulanmalıdır.Yalnız bu yolla cəmiyyətdə gedən
hadisə və prosesləri obyektiv qiymətləndirməkmümkündür. Sosioloji və sosial-psixoloji
tədqiqatlardan əldə olunan faktlar, sosial fəlsəfənin cəmiyyətin qanunauyğunluqları və
determinasiya prinsipləri ilə bağlı nəticələri,bu sahədə müəyyən elmi biliklərin
formalaşmasına və inkişafına kömək edir. Bu prosesdə fənlərarası əlaqələrin əhəmiyyəti
daha böyükdür. Həmçinin qeyd edilməlidir ki, bu məsələlərin araşdırılması prosesində
subyektivlikdən, duyğulardan, mədəni dixotomik stereotiplərdən tam azad olmaq
mümkün deyildir (Sxem 5).
Sxem 5. Sosial idrakı səciyyələndirən xüsusiyyətlər
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Miflər, həyat təcrübəsi, xalq müdrikliyi, yalançı elm sahələri və incəsənət vasitəsilə
əsl sosial idrak nəzəriyyələri yaratmaq mümkün deyildir. Çünki bu idrak formaları
subyektivlik, irrasionallıq, qeyri-sistemlilik, intuitivlik, qeyri-konstruktivlik vədigər
mənfi stereotiplərlə müşayiət olunur. Onlarda
cəmiyyət maddi varlığın digər
sahələrindən ayrılıqda araşdırılmır, nəticədə sosial idrakın ümumi idrak sistemində
spesifikliyi nəzərə çarpdırılmır. Subyektin öz təcrübə və duyğularına istinadən cəmiyyəti
obyektiv dəyərləndirməsi həm də buna görə mümkün deyildir ki, o, tam mənada şəxsi və
mədəni ənənələrin, stereotiplərin fövqünə çıxa bilmir. Onun fərdi və qrup maraqları
(etnik, dini, sinfi) əksər hallarda gerçəkliyi adekvat görməyə və onu obyektiv şəkildə
dəyərləndirməyə mane olur. Bundan fərqli olaraq sosial elmlər maksimum obyektivliyə
nail olmaq üçün yeni metodlar ortaya qoyur və onları mütəmadi şəkildə təkmilləşdirirlər.
Bununla əlaqədar qeyd edək ki, müasir postneoklassik nəzəriyyələrdə “mən və qeyrimən”, “biz-onlar” kimi dixotomik psixoloji və sosial konstruksiyaların fövqündə yeni
sosial idrak metodları yaradılması məsələsi geniş müzakirə olunur. Bu baxımdan
postneoklassik sosial idrak nəzəriyyələri və müasir sinergetik yanaşmalar sosial idrak
məsələsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Sosial idrak prosesində şəxsiyyətin rolu xüsusi vurğulanmalıdır. Hər bir şəxsiyyət
fərd olsa da, hər bir fərd şəxsiyyət deyildir. Çünki şəxsiyyət sosial idrak səviyyəsi ilə
tarixi-mədəni stereotiplərin, sosial-dixotomik konstruksiyaların, ideoloji mexanizmlərin
fövqündə düşünmə qabiliyyətinə malikdir. O, cəmiyyətin daxili elementi olsa da, öz idrak
səviyyəsi ilə müstəqil sosial substansiyaya çevrilir. Bu, müstəqil sosial idrakın nəticəsi
kimi və ya kənardan cəmiyyətə gətirilən ideyaların reallaşması şəklində özünü göstərir.
Lakin hər iki halda, yeni ideyalar yaranmalı və onlar ənənəvi paradiqmanın alternativi
kimi ortaya qoyulmalıdır. Yalnız belə olduqda şəxsiyyət öz sosial idrakı ilə cəmiyyətin
ənənəvi dəyərlərinə alternativ yaradır və innovativ ideyalar vasitəsilə cəmiyyəti fərqli
sosial məkan səviyyəsinə qaldırır. Tarixdə böyük inqilabçıların və reformatorların sosialmədəni fəaliyyəti bütün cəmiyyətin yeni bir idrak mərhələsinə daxil olmasına, ənənəvi
sosial paradiqmaların transformasiyasına səbəb olmuşdur. Şəxsiyyətin tarixdəki rolu bu
kontekstdə dəyərləndirilməlidir. Müasir cəmiyyətdə sosial idrakın transformasiyasında
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elmi innovasiyaların daha mühüm rol oynadığını nəzərə alsaq, o zaman şəxsiyyət və
elmin inkişafı anlayışlarının bir-biri sıx bağlı olduğunu görərik. Onların yeni ideyaların
təmsilçisinə çevrilmələri hər iki tərəfin inkişafı üçün zəruri şərtdir. Məhz bu keyfiyyət,
onları sosial paradiqmaların fövqündə dayanmağa və onları dəyişməyə imkan verir.
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Вефа Раджабли
Аксиологические и гносеологические формы социального познания
Резюме
Все формы социального познания дополняют друг друга в понимании
общества. Их классификация условна. Нельзя отделить друг от друга
онтологические, эпистемологические и аксиологические формы социального
познания. Поэтому необходимо создать новые методы, которые органично
координируют их в исследовательском процессе.
Если будем исследовать историю социального познания, тоувидим, что, его
онтологическая база постепенно переходит от элементов природы к духовным
идеям, ценностям и экзистенциальной аксиологии. Современные аксиологические
подходы к социальному познанию более актуальны. Потому что многие
натуралистические подходы постепенно теряют свою научную ценность. Это один
из главных вопросов, который представляет собой актуальность статьи.
Ключевые слова: социальное познание, аксиологический и гносеологический
подход, экономизм, психологизм, антипсихологизм.
Vafa Radjabli
The axiological and epistemological forms of social cognition
Summary
All forms of social knowledge complement each other in the understanding of society.
Their classification is conditional. Ontological, epistemological and axiological forms of
social cognition cannot be separated from each other. Therefore, it is necessary to create
new methods that organically coordinate them in the research process.
If we explore the history of social cognition, we see that its ontological base is
gradually moving from the elements of nature to spiritual ideas, values and existential
axiology. Modern axiological approaches to social cognition are more relevant. Because
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SİVİLİZASİYALARIN MƏZMUNUNDA ÜMUMBƏŞƏRİ VƏ MİLLİ
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Xülasə: Milli yetkinlik, milli vəzifələrin dərk edilməsi və xalqın sivilizasiyalı
münasibətlərə qoşulması səviyyəsi və onların həyata keçirilməsinə millətin və xalqın
bütün nümayəndələrinin cəlb edilməsi- bu iki amilin təsir gücündən və onların qarşılıqlı
əlaqəsindən xeyli dərəcədə asılıdır.«Mədəniyyət» anlayışına tarixi və müasir yanaşmalar
Mədəniyyət nəzəriyyəsi «mədəniyyət» anlayışının tərifi və şərhi ilə başlayır.
«Mədəniyyət» anlayışının izahında ilk diqqət bu terminin çoxmənalılığı və
çoxəhəmiyyətliliyinə verilir. «Mədəniyyət» anlayışının tərifi yüzlərlədir. Həmin anlayışın
tərifi öncə bu terminin mənşəyi ilə bağlıdır.
Açar sözlər: mədəniyyət, sivilizasiya, millət, ümumbəşəri, milli ideya.
Keçmiş xalqların siyasi müstəqillik əldə etməsi ilə əlaqədar milli şüurunun oyanması müasir dövrün ən əlamətdar hadisəsi hesab olunur. Həmin tarixi hadisə strateji
cəhətdən sosial-iqtisadi, intellektual, mədəni həyat və dövlət idarəçiliyinin bütün
sahələrində dərin demokratik dəyişikliklərlə müşayiət olunmuşdur. Əslində bu hadisə öz
mahiyyətinə görə bir tərəfdən xalqın varlığının bütün həyat sahələrində tarixən keçici
olmayan təkrarsız milliliyin intibahına, digər tərəfdən (təkrarsız fərdiliyin aşkarlanması
ilə) xalqlar arasında inteqrativ proseslərin inkişafına şərait yaratmışdır. Burada söhbət
millətin tarixin subyekti və dünya sivilizasiyasına mühüm töhvəsini verən müstəqil
yaradıcı qüvvə kimi ağıllı özünütəsdiqinin yolları haqqında gedir. Haqqında danışdığımız
meyllər mövcud mənəvi dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsini zəruri etmişdir. Lakin
onu da qeyd etmək lazımdır ki, hazırda dəyərlərin qiymətləndirilməsi heç də həmişə ağıllı
kriteriyalara müvafiq gəlmir və burada çox vaxt dramatik-faciəvi, kortəbii-anarxist
özbaşınalıq prinsipləri hökm sürür. Bu baxımdan bütöv regionları əhatə edən qarşıdurma,
xalqlar arasında hələ də davam edən müharibə qətiyyən heç bir məntiqə sığmır. Çünki
arzu edilən ədalətli quruluşa dağıdıcı ölüm vasitələri ilə çatmaq qeyri-mümkündür. Yalnız
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xalqın yaradıcı qüvvələrini inkişaf etdirməklə zəngin spesifik “Mən”in beynəlmiləlümumbəşəri məzmunla zənginləşməsi ilə mütərəqqi milli inkişafı həyata keçirmək
mümkündür. Millətin yaradıcı potensialının özünü realizə edə bilmək səviyyəsi
cəmiyyətin bütün sosial simasına mühüm təsir göstərən sivilizasiyasının xarakterindən
çox asılıdır.
Hər bir xalqın daxili azadlığının dərəcəsi əqli, ruhi, mənəvi həyatının inkişafı ilə
sıx bağlıdır. Həmin bünovrədə onun milli birliyi- vəhdəti yaranır və inkişaf edir. Burada
onun şüuru öz fərdi xüsusiyyətlərini, öz subyektiv başlanğıcının mənbəyini götürür ki,
daxilən zəngin olduqca, bir o qədər də azad, məzmunlu olur və özünü daha parlaq təzahür
etdirə bilir. Deməli, sosial həyat birliyinin dərin əsaslarını bir-birinə bağlayan mənəvi
mədəniyyətin mahiyyəti mədəniyyətin məzmununa uyğun olur. Hazırda sivilizasiyalı
milli demokratik quruluşun yaradılması ictimai
münasibətlər sisteminin
humanistləşdirməyə imkan verən müvafiq mədəniyyəti inkişaf etdirmək zərurəti ilə
qarşılaşır. Sosial həyatın humanistləşməsi cəmiyyətin həqiqi demokratikləşməsinin zəruri
tələbidir. Əsil demokratiya yüksək şüur mədəniyyəti, mənəvi yetkinlik deməkdir.
Ümumiyyətlə, milli intibah, milli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi vəzifələri baxımından
mədəniyyət problemi daha çox aktuallıq kəsb edir. Yəni bu problem müasir ictimai
inkişafın məntiqindən irəli gəlir.
Mövcud mənəvi dəyərlərin meylliyi ziddiyyətlər içərisində boğulan cəmiyyət şəraitində hər bir milli mədəniyyətdə iki mədəniyyətin olmasının nəticəsidir. Milli cəhətdən
incəsənətin özünəməxsusluğu həmişə bu və ya digər sinfin maraqlarını, görüşlərini,
ideologiya və psixologiyasını ifadə edir. Məsələn, XX əsrin əvvəllərində rus ədəbiyyatında L.Tolstoyun yaradıcılığı patriarxal kəndlilərin görüşlərini, M. Qorkinin
yaradıcılığı proletariatın, Mereckoski və Z.Qippiusunku isə dvoryanlıq və burjuaziyanın
görüşlərini ifadə edirdi. Bu da təsadüfi deyildi.
Milli ilkinlik əslən yüksək incəsənətdə təkcə sinifliklə deyil, həm də ümumbəşəriliklə dialektik vəhdətdə meydana çıxır. Əgər incəsənəti Leninin göstərdiyi üç ölçülü
vəhdətin- ayrıcanın, xüsusinin və ümuminin birliyi baxımından qiymətləndirsək, onda
incəsənətdəki fərdilik, millilik və beynəlmiləlçiliyin dialektikasına da diqqət verməliyik.
XVII əsr ingilis şairi Con Donn yazırdı: “Hər bir insanın ölümü məni də azaldır,
axı mən bütün bəşəriyyətin bir parçasıyam, elə buna görə də heç vaxt soruşma ki, zəng
(kilsədə matəm zəngi- A.Ə.) kimin üçün səslənir: o, sənin üçün səslənir”.
Təsadüfi deyildir ki, E.Heminquey bu sözləri özünün “Zəng kimin üçün səslənir”
romanına epiqraf kimi götürmüşdür. Alman işğalçıları ilə mübarizədə hər bir döyüşçünün
ölümü bütün bəşəriyyətin itkisi təsiri bağışlayır. Bu aforistik epiqrafda şəxsiyyət
bəşəriyyətlə yanaşı qoyulur, təkcənin və ən ümuminin dialektik əlaqəsi yaradılır.
Heminquey döyüşçü- antifaşistin şəxsiyyətini bəşəriyyətlə yanaşı qoymaqla, ispanların,
amerikalı Robert Cordanın və rus jurnalisti Karkovun parlaq milli xarakterlərini yaradır.
Məsələn, Robert Cordan “bütün məzlum dünyauğrunda” döyüşə gedir, onun şəxsiyyəti
bəşəriyyətə qovuşur, lakin bu cəhət onun obrazını amerikalının aydın milli əlamətlərindən
ayırmır.
Şəxsiyyət-millət-bəşəriyyət cəmiyyətdə mövcud olan ziddiyyətlərin şərtləndirdiyi
bu üç konkret tarixi əsas arasında dialektik qarşılıqlı təsir obrazlı təfəkkürün strukturunu
müəyyənləşdirir. Həmin əsasların bədii əsərdə necə qovuşması və qarşılıqlı şəkildə birbirinə nüfuz etməsi Rəsul Həmzətovun “Mənim Dağıstanım” povestində yaxşı göstərilir.
Müəllif öz atası – avar xalq şairi Həmzəd Sadasadan aldığı öyüdləri bir-bir təsvir edir:
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“Sənin üslubun, sənin deyim tərzin, daha doğrusu, xasiyyətin və xarakterini ortaya
qoymalısan. Hər şeydən əvvəl, sən dağlısan, avarsan və yalnız bundan sonra Rəsul
Həmzətovsan. Əgər sənin şerlərin dağlı ruhuna, dağlı xarakterinə yad olacaqsa, onda
sənin deyim tərzin şəltaqlığa çevriləcək, sənin şerlərin qəşəng, hərçənd, ola bilsin ki, hətta
əyləndirici oyuncağa dönəcəkdir. Əgər bulud dolmasa – yağış hardan yağar? Əgər səma
olmasa, qar hardan yağar? Əgər Avarıstan və avar xalqı olmasa, Rəsul Həmzətov hardan
peyda olacaq?”.
Lakin bütün varlığı ilə öz xalqına sadiq olan şair milli çərçivəyə qapanıb qalmır,
bütün bəşəriyyətə yol açır. “Mən dünyanın bütün təzahürlərini öz daxmamda, öz aulumda, öz Dağıstanımda, öz vətən hissimdə axtarmaq istəmirəm. Əksinə, mən vətən
hissini dünyanın bütün təzahürlərində, onun bütün ucqarlarında axtarıram. Elə bu mənada
da mənim mövzum- bütün dünyadır”.
“Mən özüm haqda danışıram”- V.Mayakovskinin “Var səsimlə” poemasının ilk
variantındakı misralarından biri belədir. Müəllif özü haqqında danışmağa başlayarkən,
zaman haqqında düşüncələrə keçirdi.
Son variantda isə həmin misralar bu cür alınmışdı. “Mən zaman və özüm haqqında danışıram”. Rəsul Həmzətov da öz Dağıstanı haqqında söz salmağa başlayarkən
həm özü, həm də öz dövrü haqqında – müasir bəşəriyyət haqqında danışır. Təkcənin,
xüsusinin və ən ümuminin dialektikası incəsənətdə belə həyatiləşir. Sabir Rüstəmxanlının
“Ömür kitabı” əsərində də bir milli- azərbaycanlı kimi görünür. Həmin “Mən”, bütün
dünyada azərbaycanlı obrazının müsbət, qəhrəmanlıqla müşayiət olunan təcəssümüdür.
Rəsul Həmzətovun “Mənim Dağıstanım” kitabı təkcə kiçik dağlı xalqının şərəfinə
söylənmiş alqış mahnısı deyil, həm də onun bəşəriyyətə qovuşması haqqında poemadır.
Müəllif özünün bu dünyadakı borcunu da məhz xalqını bəşəriyyətlə qovuşdurmaqda,
bəşəriyyəti öz xalqı ilə tanış etməkdə görür. Həmin bağlılıqda isə incəsənətin ən mühüm
funksiyalarından birinin- xalqların qarşılıqlı bədii ünsiyyəti və qarşılıqlı estetik
zənginləşməsi vasitəsinin mahiyyəti və mənası görünür.
Bədii yaradıcılığın estetik özülünün əsasında milliliyin və ümumbəşəriliyin dialektikası durur. Burada estetikanın gözəllik kimi əsaslı bir kateqoriyasının incəsənət üçün
ən ümumi və hərtərəfli əhəmiyyəti nəzərdə tutulur. Sənətkar dünyanı gözəllik qanunlarıyla mənimsəyir. Gözəllik hər bir həqiqi əsərin zəruri estetik keyfiyyətidir. Deməli,
incəsənətdə hər şey gözəlliklə münasibətdə olur, gözəllik baxımından qiymətləndirilir.
Əsərdə verilən sima əslində gözəl olmaya da bilər, lakin o gözəl təsvir olunmalıdır.
Gözəlliksiz və gözəllikdən kənar heç bir bədii hadisə yoxdur, bəs bu gözəllik özü nə olan
şeydir? Gözəllik – insanlıq üçün ən yüksək ümumbəşəri estetik dəyərdir, predmetin bir
varlıq kimi bəşəriyyət üçün ən geniş miqyaslı əhəmiyyətidir.
Gözəllik real və obyektiv varlıqdır. O, cansız və canlı təbiətin öz xidmətidir. Biz
maddi aləmi, mühiti dərk etdiyimiz kimi, gözəllik duyğusu da həyatdakı gözəlliyin
inikasıdır. Öz dövrünün dərəcəsindən asılı olaraq hamı gözəlliyi duyur. Bu duyğu
predmetləri və hadisələrə qarşı bizim xoş və müsbət münasibətimizi bildirir. Gözəlliyin
sadə və bəsit əlamətlərini insanların əksəriyyəti müşahidə edə bilir. Bu əlamətlər qayda,
səliqə, uyğunluq, yaraşıq, əvəzləmə, tənlik (simmetriya) və tənasüb (proporsiya)
elementlərindən, rənglərin və səslərin ahəngindən, hisslərin qarşılıqlı əlaqəsindən vəhdət
və bütünlük təsirindən ibarətdir. Lakin gözəllik anlayışı bu əlamətlərlə məhdud deyil,
çünki gözəllik yalnız şəkil və forma deyil. O, ancaq zahiri görsənişdən ibarət ola bilməz.
Əsil gözəllik mənalı və mündəricəli olur.
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1. Dünyanı gözəllik qanunlarıyla mənimsəyən sənətkar onları istər-istəməz bəşəriyyətlə münasibətləri, bəşər nəsli üçün əhəmiyyəti baxımından qiymətləndirir. Belə
ümumbəşəri əsaslar, ümumiyyətlə, immanent humanistliyə və beynəlmiləlçiliyə malik
olan bədii yaradıcılığın bu fundamental özülü təkcə beynəlmiləl deyil, həm də milli və
sinfi əsaslardan da ibarətdir, çünki ümumbəşəri dəyərlərin özünün dərk edilməsi tarixi,
sinfi və milli cəhətdən şərtləndirilmişdir. Və milli görüm nə qədər bənzərsizdirsə, o, bədii
informasiyanın və münasibətlər təcrübəsinin bir o qədər də qiymətli, təkrarsız
dəyərliliyinə malik olur. Eyni zamanda onun dəyər və əhəmiyyəti ümumbəşərilik və
beynəlmiləlçiliklə, sinfilik və milli bənzərsizliklə nə qədər sıx qovuşarsa, bir o qədər də
artar. Elə buna görə də əsərin yüksək bədiiliyinin mühüm şərtlərindən biri, onun klassik
səviyyədə və ümumdünya səviyyəsində səslənə bilməsi üçün zəruri imkana malik
olmasıdır. Bədii əsər, ümumbəşərilik və beynəlmiləlçilik ilə hadisələrə tarixi, milli və
sinfi cəhətdən şərtlənən bir yanaşma və qiymət vermə tərzini özündə birləşdirir.
Belə olduğu halda incəsənətdə milli başlanğıcın mahiyyəti nədədir? Milliliyin bir
estetik kateqoriya kimi daha tam və dəqiq tərifini N.V.Qoqol verib. Həmin tərif
incəsənətdə milli ilkinliyin təbiətinin dərk olunmasına kömək edə bilər. “...əsil millilik
sarafanın təsvirində deyil, xalq ruhunun özündədir. Şair hətta tamam yad aləmə özünün
milli stixiyası ilə, öz xalqının gözü ilə baxıb, təsvir edəndə də, onun duyduqlarında və
düşündüklərində həmvətənləri sanki özlərinin duyğularını və düşüncələrini hiss edəndə də
milli ola bilər”.
2. İncəsənətin milli spesifikası müəllifin bədii təfəkkürünün özünəməxsusluğunda daha tam şəkildə təcəssüm olunur. Burada incəsənətin bənzərsizliyinin kəşfi üçün açar
var. Bədii yaradıcılığın milli özünəməxsusluğu sənətkar fərdiyyətinin xüsusiyyətləri
vasitəsilə həyata keçirilir. Dil və din, mental və yaddaş, əxlaqi dəyərlər, sənətdə və
fəlsəfədə, hətta relyefdə və iqlimdə artıq mənəvi məkan hamısı bir düyündə, bir
yumruqda (bir blokda) cəm olanda (yalnız onda!) bəşəriyyət adlı tamın, bütövün
komponenti- Azərbaycan əmələ gəlir. Azərbaycançılıq- məhz bu məqamda, bu mərtəbədə
həmin adın,həmin ünvanın ən ali rəsmi hüquq, qanun səviyyəsində sertifikatıdır. Milli
özünüdərkin, etnik şüur intibahının fəlsəfədə, elmdə, ideyada ifadəsidir. Lakin bu ideya,
bu fəlsəfə də nəzəriyyədən təcrübəyə, milli ideyadan milli şüura tam halda yalnız o
zaman çevrilir ki, ayrı-ayrı ziyalılar, təklər yox, kütlələr əməldə, işdə ona sahiblik, şüuru
nümayiş etdirirlər. Millət- Azərbaycan, milli ideya, dövlətçiliyin sivil ideya modeliAzərbaycançılıqdır! İki əsrlik nəzəri ideoloji fikrimizin yekunu, sonu, qənaəti bu gün iki
düsturla formulə edilir. Milli ideologiya milli-ictimai fikrin ayrıca bir problemi
səviyyəsində sosial düşüncəni XIX yüzilin ortalarından cəlb etməyə başlayıb. Lakin
bizəqədərki “azərbaycançıların” ideya irsi də öz renessanssını çağımızda yaşayır.
Nizaminin, Füzulinin təbiətlə, əxlaq və ekologiya ilə həmahənglik, harmoniya axtarışları,
Xətayinin dövlət və dil konsepsiyası, Mirzə Fətəlinin əlifba təlimi, Əli bəyin, Mirzə
Cəlilin, Ələkbər Sabirin “Vətən, vətən, vətən”, “millət, millət, millət” çağırışı...
Dövlət dilinin tətbiqi, latın qrafikinə keçid, mənəvi-əxlaqi dəyərlərə qayıdış, Qorqud və Füzuli yubileyləri, repressiya və deportasiya faciələri, azərbaycanlıların dünya
forumu ilə bağlı qərarvə fərmanlar, bu siyasətin cari sənədləri, son illərdə dövlət
başçısının dövlətçilik və mədəniyyət quruculuğu ilə bağlı bütün məruzələrində, xüsusən
“Yeni yüz il və yeni min ilin qovşağında Azərbaycan xalqına müraciət” işində əksini
tapan ideyalar isə milli ideoloji prosesə rəhbərlik qlobal, strateji xəttin əsas konsepsiyası
oldu. Milli həyati- tarixi və bədii təcrübə öz təkrarlılığında da təkrarsızdır. O, təkrarlıdır,
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çünki bütün xalqlar vahid ictimai qanunlar üzrə yaşayıb- yaradır. Təkrarsızdır, ona görə
ki, bütün qanunlar hər bir xalqın tarixində fərdi- özünəməxsus təzahürünü tapır. Hər bir
xalqın incəsənəti millilik və beynəlmiləlçiliyin, fərdilik, sinfilik və ümumbəşəriliyin bu
dialektikasını yaradır. Bəs incəsənətdəki ümumbəşəri nədir? Bu anlayışa necə tərif
vermək olar? Yuxarıda istinad etsək, bu nəticələrə gəlmək olar:
Ümumbəşəriliyin əsası incəsənətin öz bünövrəsində olur və tələb edir ki, sənətkar
vasitəsilə hər bir hadisə təkcə fərdi və milli təcrübə ilə əlaqələndirilməsin, həm də həmin
hadisələr estetik dəyər kimi qiymətləndirilərək bəşəri təcrübə ilə yan-yana qoyulsun və
ümumbəşəri əhəmiyyət qazansın. Obyektivlik və subyektivliyin vəhdəti olan bədii
obrazın öz strukturunda sinfi, milli və beynəlmiləl əsasların birləşdirilməsi zərurəti vardır,
çünki sənətkarın öz şəxsiyyəti təkcə sinfi, tarixi və milli xüsusiyyətlərə malik deyil, həm
də şairdə “özünün bəşər qardaşını” (V.Belinski) görməsi üçün hər kəsə imkan verən
ümumbəşəri məzmuna malikdir. Son zamanlar bütün dünyada kəskinləşən milli
münasibətlər milli həyatın bütün sahələrinə yeni tərzdə yanaşmağı, milli problemləri yeni
bucaq altında qiymətləndirməyi, köhnə qəlib və sxemlərdən cəsarətlə azad olmağı tələb
edir. Xüsusilə ona görə ki, sivilizasiyanın indiki səviyyəsi ictimai münasibətlərin milli
münasibətlərlə bağlı olan sahələrini xeyli fəallaşdırmış, dünənə qədər adi qayğılarla
yaşayan insanı çevik mövqelər orbitinə cəlb etmişdir.
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MÜASİR FƏLSƏFƏDƏ ELİTAR VƏ KÜTLƏVİ MƏDƏNİYYƏTƏ YANAŞMA
METODLARI VƏ DİAQNOSTİK QİYMƏTLƏNDİRMƏ
Xülasə: Hazırda mədəniyyətin böyük auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş forması olan
kütləvi mədəniyyət geniş yayılmaqdadır. Kütləvi mədəniyyət mütəmadi olaraq dəyişir və
insanların əksəriyyətinin mədəni tələbatını ödəyir. Buna görə də kütləvi mədəniyyətlə
bağlı araşdırmalar aktuallıq kəsb edir. Araşdırmalarda kütləvi yanaşma metodları və
diaqnostik qiymətləndirmənin əhəmiyyəti böyükdür. Diaqnostik qiymətləndirmədə anket
sorğularının da rolu böyükdür.Problemə müxtəlif yanaşma metodlarından istifadə
edilərək anket sorğularının keçirilməsi nəticəsində əldə olunan diaqnostik məlumatlar
statistik cəhətdən təhlil edilir və proqnozlar tərtib olunur.
Açar sözlər: müasir mədəni nəzəriyyələr, elitar mədəniyyət, kütləvi mədəniyyət,
diaqnostik qiymətləndirmə, anket sorğuları.
XX əsrin ortalarından mədəniyyətin böyük auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş
forması olan kütləvi mədəniyyət geniş yayılmağa başladı. Mütəmadi olaraq dəyişikliyə
məruz qalan və insanların böyük əksəriyyətinin mədəni tələbatını ödəmək üçün nəzərdə
tutulan kütləvi mədəniyyətin aktuallığı birbaşa olaraq iqtisadi amillərdən asılıdır. Müasir
insanın həyatında mədəniyyət, xüsusilə də kütləvi mədəniyyət böyük rol oynayır. Klassik
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mədəniyyət nümunələri ilə yanaşı bir çox janr və cərəyanların meydana gəlməsi kütləvi
mədəniyyətin inkişafına rəvac verdi.
Müasir dünyada populyarlıq qazanan kütləvi mədəniyyət indisturial və iqtisadi
xarakter daşıyır, reklam vasitəsi ilə kütləvi mədəniyyəti tanıtmaq nəticəsində onlara olan
tələbat artır. Müasir texnologiyaların inkişafı sayəsində kütləvi informasiya vasitələri
geniş spektrdə fəaliyyət göstərməyə başladı və informasiya mədəniyyəti anlayışı meydana
gəldi. İnformasiya mədəniyyəti isə böyük həcmdə informasiya mübadiləsi ilə xarakterizə
olunur. Müasir mədəniyyət bir çox xüsusiyyətlərinə görə özündən əvvəlki mədəni
dövrlərdən əhəmiyyətli şəkildə fərqlənir. Bu isə ilk növbədə informasiya
texnologiyalarının inkişafı sayəsində kütləvi mədəniyyətin geniş vüsət alması ilə bağlıdır.
Məşhur eston kulturoloqu, Moskva-Tartu semiotik məktəbin aparıcı nümayəndəsi
Yuri Mixayloviç Lotman (1922-1993) elitar və kütləvi mədəniyyət arasındakı dialoqu
"semosfer" adlandırdığı xüsusi rabitə sahəsinin köməkliyi ilə həyata keçirirdi. Lotmanın
semosfer təbəqəsinə dilə yanaşı sosial-mədəni haqlar da daxildir.Elitar və kütləvi
mədəniyyətin yalnız ən kiçik parçaları semosfer təbəqəsində üst-üstə düşür, digər
hissələrin isə mədəni baxımdan şərhə və izaha ehtiyacı vardır. Semiosfera (semiotika
məkanı) insanın ünsiyyət və anlayış mədəniyyəti ilə xarakterizə olunur. Lotmanın elmə
daxil etdiyi bu terminin aşağıdakı əlamətləri vardır:
1. Məhdudiyyətlər;
2. Müxtəliflik;
3. Qeyri-müntəzəmlik;
4. Uyğunsuzluq;
5. Mürəkkəb sistem yaddaşı.
Müasir dövrdə incəsənətlə yanaşı mədəniyyətin digər sahələrində, fəlsəfədə,
ədəbiyyatda özünə böyük tərəfdar toplamağa nail olan postmodernizm tənqiddən də xali
deyildir. «Postmodernizm anlayışı əsasən iki mənada anlaşılır: mədəniyyət və ədəbiyyatın
bütün üslub və imkanların sinkretik qarışığından ibarət müasir vəziyyəti; moderndən
sonra deyil, onunla yanaşı meydana çıxan konseptual yanaşma, müxtəlif mərhələlərdə
aktuallaşan xüsusi yaradıcılıq növü.
Rəhbərliyin ən ağıllıların və ya ən yaxşıların əlində olmasını ifadə edən Platonun
irəli sürdüyü klassik elita nəzəriyyəsi elitar təbəqənin rəhbərliyinə əsaslanırdı. XX əsrdə
klassik elitar nəzəriyyəsinin Vilfredo Pareto (1848-1923), Qaetano Moska (1857-1941)
və Robert Mxels (1876-1936) məşhur nümayənələri meydana gəldi. Müasir elitarizm
nəzəriyyəsi klassik elitarizm kimi empirik bazisə malik olmaqla yanaşı, elit cəmiyyətin
müəyyən iqtisadi və siyasi quruluşları ilə bağlıdır. Müasir dövrdəəsasən aşağıdakı elita
nəzəriyyələri mövcuddur:
- Demokratik elita nəzəriyyəsi;
- Sərvət nəzəriyyəsi;
- Sol liberal elita konsepsiyası;
- Elita plyüralizimi konsepsiyası.
Müasir dövrdə kütləvi mədəniyyətin əsas xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirək:
- Bayağılıq - adətən ağır və yorucu iş günündən sonra fizioloji və psixoloji tarazlığın
bərpası üçün insan əyləncəli tamaşalar, filmlər, bayağı və məzmunsuz mahnılar
axtarır.
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Məzəlilik - bu əsasən sadə və yüngül emosiyalara müşaiyət olunur, bu nöqteyi
nəzərdən də kütləvi mədəniyyət nümunələrində uzun-uzadı düşüncələrə qapılmaq
mövcud olmur.
- Seriyalılıq- kütləvi mədəniyyət məhsulları çoxsaylı əhali üçün nəzərdə tutulduğu
üçün böyük miqdarda istehlak edilir.
- Passiv qavrama - qavrayış üçün intellektual və emosional səy tələb olunmur.
- Kommersiya xarakteri - kütləvi mədəniyyət çərçivəsində yaradılan məhsullar adətən
kütləvi satış üçün nəzərdə tutulur.
Adətən diaqnostik qiymətləndirmə hansısa bir problemi və ya konkret məqsəd
üçün anket hazırlamaq və anket üçün məlumat toplanılmalıdır. Anketin keçirilməsi
mərhələləri:
- Tədqiqatın predmetinin seçilməsi.
- Lazımi ədəbiyyatın xülasəsi.
- Fərziyyələr qurmaq.
- Tədqiqat proqramının seçilməsi.
- Bilavasitə məlumatların toplanması.
- Nəticələrin təhlili.
- Toplanmış məlumatlar əsasında nəticə.
Diaqnositk qiymətləndirmə zamanı mühüm və aparıcı mövqeyə malik olan anket
və yaxud da sorğu müəyyən şəxsin və ya qrupun araşdırılacaq olan mövzu ilə əlaqədar
olaraq müəyyən bir plana əsasən hazırlanmış olan suallardır. Heç şübhəsiz ki, anket
araşdırmaçının məqsədinə uyğun olaraq münasib və etibarlı bir şəkildə hazırlanmalıdır.
Anketi hazırlayan şəxs bu araşdıracağı məsələ barədəyetkin məlumata və praktik biliyə
malik olmalıdır.Anket üçün hazırlanan suallar məzmun, forma və finksiya baxımından
bir-birindən fərqlənir. “Anket — sorğusunu keçirmək uçun hər şeydən əvvəl anket tərtib
etmək lazımdır ki, onun köməyi ilə lazım olan məlumatları toplamaq mümkün olsun.
Anket — müəyyən tərzdə struktur cəhətdən təşkil olunmuş və hər biri tədqiqatın əsas
vəzifəsi ilə məntiqi surətdə bağlı olan suallar yığımıdır.
Anketin tərtib edilməsi prosesi əslində tədqiqatın əsas hipotezasını suallar dilinə
çevirməkdən ibarətdir. Bu çox mürəkkəb və olduqca çox zəhmətli, tədqiqatçı-sosioloqdan
diqqətlə, səbirlə işləməyi, sualların tipləri haqqında yaxşı biliklərin olmasını, sualları
dəqiq ifadə etməyi və onları müəyyən ardıcıllıqla düzməyi bacarmağı tələb edən
əməliyyatdır.” (1)
Sorğu keçirilən zaman tədqiqatçı ilə tədqiqata cəlb olunan şəxs arasında yeganə
ünsiyyət rolunu suallar oynamalıdır. Bu səbəbdən də sorğuda hazırlanan suallar səlis və
aydın bir üslubda hazırlanmalıdır. Anket sorğusunun hazırlanması və reallaşdırılması
zamanı anketin məzmunu, məqsədi və həmçinin sorğuya cavab verəcək olanların
xarakterik xüsusiyyətləri və elmi səviyyələri müəyyən edilməlidir. Əslində anket
sorğusunun hazırlanması göründüyü qədər də sadə deyildir. Bu sahədə böyük təcrübəyə
malik olmaq diaqnostik qiymətləndirmənin düzgünlüyünə dəlalət edir. Anket sorğusunda
suallara cavab verən şəxsin təhlükəsizliyi baxımdan əldə ediləcək məlumatların harada
istifadə ediləcəyini bildirən bir açıqlama qoyulmalıdır.Həmçinin anketdə tərtib olunan
suallar qruplaşma zaman ümumidən xüsusiyə doğru sıralanmalıdır.
Anket sualları hazırlanan zaman bəzi suallar ilkin sınaq məqsədi daşımalıdır, əsas
qrup üçün suallar hazırlandıqda isə ilə anket sorğusundakı bu qəbildən olan əsassız
suallar təmizlənməlidir.“Sorğu blankının düzgün tərtib olunması, qeyri - dəqiq
-
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məlumatların əldə olunmasına səbəb olur. Habelə anket sorğusunu keçirmək üçün аул ayrı seçilmiş qrupların hazırlanmaması ilkin informasiyanın əldə olunmasında
təşkilatsızlıq yaradır. Bu və ya digər mərhələnin vaxtının uzanması tədqiqatın özünün
aktuallığının itirilməsinə səbəb olur. Sosoloji tədqiqat planının struktur ünsürlərinə onun
mərhə lələri öz forma və növlərinə görə fərqlənən elmi - tədqiqat və təşkilati - texniki
prosedur və əməliyyatlar daxildir. Bütün bunlar, prosedur və əməliyyatların həyata
keçirilməsi ardıcıllığına uyğun olaraq tədqiqat planında dörd blok üzrə qruplaşdırılır.”
(2, səh.282)
Anket sorğusunun həm üstün, həm də çatışmayan cəhətləri mövcuddur.
Diaqnostik qiymətləndirmənin obyektivliyini və şəffaflığını təmin etmək üçün sorğunun
müsbət və mənfi cəhətlərinə nəzər yetirmək lazımdır. Anketin texniki və iqtisadi
üstünlükləri aşağıdakılardan ibarətdir:
- Anket sorğusu nəticəsində böyük kütlələrhaqqında qısa müddətdə rəy formalaşır
vəbu çox vaxt tələb etmir;
- Anket sorğusu digər üsullardan fərqli olara çox xərc tələb etmir, bu da anket
sorğusunu iqtisadi cəhətdən sərfəli olmasını təmin edir;
- Anket sorğusundakı suallara imzasız bir şəkildə cavab verildiyi üçüninsanlar
çəkinmədən suallar cavab yazırlar.
- Anket sorğusunda cavab sualın altında konkret olaraq yazıldığı üçün suallara cavab
verən tərəf seçim etməkdə çətinlik çəkmir.
- Anket sorğusunu hazırlamaq üçün az miqdarda materiala ehtiyac vardır.
- Anket sorğusu bütün yaşda olan adamlar üçün tərtib oluna bilər.
Bütün bu üstün cəhətlərlə yanaşı anket sorğusunun da çatışmayan cəhətləri
vardır. Bu çatışmayan cəhətlər aşağıdakılardır:
- Anket sorğusundakı eyni sualı ayrı-ayrı adamlar müxtəlif mənada qavraya bilər və
bu nüans da anketin çatışmazlığıdır.
- Anket sorğusundakı suallara verilən cavabların səmimi olması və bu suallara
düşünülmüş şəkildə cavab verilməsi bir az şübhəlidir.
- Anket sorğusundakı açıq tipli suallara verilən cavabların bəzilər anlaşılmaz olur və
bu cavabların başa düşülməsi çətinlik yaradır.
Mövzularına görə anket sorğuları müxtəlif ola bilər və demək olar ki, istənilən
sahəyə aid anket sorğuları hazırlamaq mümkündür. O cümlədən də mədəniyyətin
müxtəlif sahələrinə dair anket sorğuları tərtib oluna bilər. Qeyd edək ki, məhz bu anket
sorğuları nəticəsində diaqnostik qiymətləndirməni reallaşdırmaq mümkündür. Bu
baxımdan da anket sorğuları sosioloji tədqiqatlar içərisində mühüm mövqeyə malikdir.
“Sosioloji tədqiqatların üç növünü fərqləndirmək lazımdır: axtarış, təsviri və analitik.
Axtarış sosioloji tədqiqatların ən sadə növü olub, ən məhdud dairəli vəzifələrin həlli
yollarının toplanmasına yönəlmişdir. Anket sorğusu 20-100 nəfəri əhadə edir və bu
tədqiqat zamanı problemin dərindən öyrənilməsi baş verir. Təsviri tədqiqatlar sosioloji
təhlilin daha mürəkkəb növü kimi çıxış edir. Onun köməyi ilə öyrənilən sosial obyekt
haqqında bütöv təsəvvür yaradan empirik məlumatlar əldə olunur. Burada təhlil obyekti
müxtəlif peşədən, yaş qrupundan, peşə səviyyəsindən olan insanları birləşdirən
kollektivlər nəzərdə tutulur.” (3, səh. 10-11)
Ümimiyyətlə, anket sorğuları təkcə mədəniyyət barəsində deyil, müxtəlif ictimai
mövzular barədə məlumat toplamaq üçün aparılır. Anketə cəlb olunana mövzular nə
olursa olsun, məlumatın mənbəyi rolundaya ayrı-ayrı şəxslər və yaxud da qruplar çıxış
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edir. Bu faktı da unutmaq olmaz ki, ictimai rəy haqqında məlumat toplamağın
sorğulardan da başqa təcrübə, müşahidə və s. kimi yolları davardır.“İctimai rəy öz daxili
məzmununa görə, əhatə dairəsinə görə əhalinin müxtəlif səviyyələrini təmsil edə bilər. Bu
mənada bütövlükdə xalqın ictimai rəyini, bu və ya digər sosial qrupun rəyini, müəyyən iş
sahələrində çalışan kollektivlərin rəyini ayırmaq mümkündür. Belə fərqləndirmə ictimai
rəyi əsasən kəmiyyət etibarilə səciyyələndirir. Aydın məsələdir ki, ictimai rəyin keyfıyyət
aspekti də mövcuddur. Bu, onun ictimai inkişafın tələbatlarına nə dərəcədə uyğun gəlməsi
ilə müəyyən olunur. İctimai rəyə verilən sosial qiymət öz obyektivliyi, mötəbərliyi
baxımından birmənalı olmur. Bu halda ictimai rəyin əsasında dayanan mənafelərin tipi və
xarakteri həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Bu o deməkdir ki, hər bir sosial subyekt
hadisələri, prosesləri və problemləri ən əvvəl öz spesifik mənafeləri baxımından
qiymətləndirir. Mənafelər müxtəlif olduğuna görə eyni bir hadisə, proses, problem
müxtəlif cür qiymətləndirilə bilir.” (3, səh. 98) Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi qısa
zaman kəsimində, az xərclə məqsədə uyğun faktlar toplamaq üçün sorğu metodunun
oynadığı rol əvəzsizdir. Müasir dövrdə dövlət və qeyri-dövlət qurumları, siyasi partiyalar,
universitetlər, banklar, firmalar, dərnəklər, səfirliklər, milli və beynəlxalq araşdırma
şirkətləri müxtəlif məqsədlərlə anket sorğuları keçirdirlər. Əldə olunuan diaqnostik
məlumatlar statistik cəhətdən təhlil edilir və bunun əsasında proqnozlar tərtib olunur.
Ədəbiyyat:
1. https://az.wikipedia.org/wiki/Anket.
2. Mustafayeva H.T. Sosiologiya fənnindən seminar məşğələlərinin tədrisinə dair
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Мехсети Джафарова
Методы подхода к элитарной и массовой культуре в современной философии
и диагностическая оценка
Резюме
В настоящее время массовая культура, являющаяся формой культуры,
рассчитанной на большую аудиторию, получила широкое распространение.
Массовая культура регулярно меняется и отвечает культурным потребностям
большинства людей. Поэтому исследования, связанные с массовой культурой,
актуальны. Методы массового подхода и диагностической оценки важны в
исследовании. Анкеты также важны для диагностической оценки. Диагностические
данные, полученные в результате опросов, подвергаются статистическому анализу
и составляются прогнозы, с использованием различных подходов к проблеме.
Ключевые слова: современные теории развитой, элитарной культуры,
массовой культуры, диагностические оценки, опрос.
Mekhseti Djafarova
Methods of approach to the elite and popular culture in modern philosophy and
diagnostic evaluation
Summary
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Currently, mass culture, which is a form of culture designed for a large audience, is
widely spread. Popular culture changes regularly and meets the cultural needs of most
people. Therefore, research related to mass culture is relevant. Methods of mass approach
and diagnostic evaluation are important in the study. Questionnaires are also important
for diagnostic evaluation. Diagnostic data obtained from surveys are subjected to
statistical analysis and forecasts are made using various approaches to the problem.
Keywords: modern cultural approaches, elite culture, mass culture, diagnostic
evaluation, questionnaire.
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NƏSİRƏDDİN TUSİNİN ONTOLOJİ İDEYALARI
Dünyanı dərk edə bilmək üçün əvvəlcə insan
dünya ilə bir tam halına gəlməlidi.
Əbunəsr əl-Farabi
Xülasə: Nəsirəddin Tusinin ontoloji ideyaları Nəsirəddin Tusi təkcə fəlsəfəyə aid
deyil, müasiri olduğu elmlərin hamısına gərgin əmək sərf edib, ensiklopedik mahiyyət
kəsb edən bir təlim meydana gətirmişdi. Ziddiyyətli bir ideya mübarizəsi dövründə
Tusinin irəli sürdüyü ontoloji fikirlər bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Gerçəkliyin
sirrlərinə həsr etdiyi elmi-fəlsəfi əsərlər, kainatın dərkinə doğru yönəldilmiş problemlərin
həlli Tusi fəlsəfəsinin tipik xüsusiyyətlərindən idi. Bu dünya şöhrətli filosofun
yaradıcılığına xalqımız tərəfindən də böyük dəyər veriləcəyinə və tükənməz elmi
sərvətlərindən düzgün istifadə edilməsinə ümid bəsləyirik.
Açar sözlər: Nəsirəddin Tusi, peripatetik fəlsəfə, zəruri varlıq, mümkün varlıq,
materiya və forma.
Orta əsr Şərq fəlsəfəsində məşşaiyyə (məşşailik) adı ilə də tanınan Şərq
peripatetikləri nümayəndələri içərisində özünəməxsus mövqeyi ilə seçilən, dünya fəlsəfə
tarixinə Azərbaycanın töhfə etdiyi dahi filosoflardan biri olan ensiklopedik zəka sahibi,
dövlət xadimi, görkəmli alim və mütəfəkkir Xacə Nəsirəddin Əbucəfər Məhəmməd ibn
Məhəmməd ibn Həsən Tusi (1201-1274) düşüncə tarixində möhtəşəm bir iz qoymuşdur.
Bu metafizik filosofun zəngin və orijinal irsi təkcə Şərq müsəlman dünyası
tədqiqatçılarının deyil, Qərb araşdırmaçılarının da diqqətini özünə cəlb edə bilmişdir.
Dünyanın bir sıra məşhur ensiklopedik filosofları ilə adı birgə çəkilən, bəşəriyyətin idrak
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tarixinin yaradıcılarından biri olan N.Tusi dövrünün ən parlaq simalarından biri
olmuşdur. Orta əsrlərdə özünün inkişaf səviyyəsini Şərq yaradıcılığında biruzə verən
fəlsəfə Azərbaycan xalqının dünyagörüşündə də müəyyən izlər buraxmışdı. Daha çox
Avropasentirizm mövqeyindən çıxış edən bəzi Qərb fəlsəfə tarixçiləri Şərq fəlsəfəsinə
qarşı laqeyd münasıbət göstərsələrdə Orta əsrlərdə ərəbdilli filosofların yardıcılığı özünü
daha qabarıq bir şəkildə biruzə verirdi. Nəsirəddin Tusi bütün elm sahələri ilə yaxından
tanış olan, geniş elmi-fəlsəfi irsə malik olan ensikolpedik məlumatlı bir mütəfəkkirdir. Bu
mütəfəkkirin əsərlərini alman şərqşünası Karl Brokkelman on qrupa bölmüşdü. Onları
Fiqh, Kəlam (Doqma), Fəlsəfə, Riyaziyyat. Astronomiya, Təbabət, Falabaxma,
Minerologiya və Musiqi sıralayan tusişünas alim hər bir bölmə haqqında qısa məlumat
vermişdir. (1, səh.24).
N.Tusi özünün çoxcəhətli yaradıcılığı, ensiklopedik zəkası, təkzibedilməz
mütəfəkkirlik qabiliyyəti ilə təkcə Şərq fəlsəfəsinə deyil, ümumdünya təfəkkür tarixinə
təsir edə biləcək bir yaradıcılıq yolu keçmışdir. N.Tusi fəlsəfə ilə yanaşı astronomiya,
riyaziyyat, optika, minerologiya, məntiq, etika və başqa elmlərə dair dünya şöhrəti qazanmış əsərlərin müəllifi olması onun tədqiqatçılarının müxtəlif elm sahələrindən olmasına
səbəb olmuşdur. (2, səh.8-9)
Nəsirəddin Tusi əsası Şərq dünyagörüşündən qaynaqlanan antik fəlsəfənin
nəzərlərinə istinad edərək varlığın təməlində od, su, torpaq və hava kimi dörd ünsürün
durduğunu iddia edirdi. Tusi dünyagörüşünə görə maddə heç zaman məhv olmur, sadəcə
olaraq bir formadan digər formaya keçir. Digər peripatetik filosoflardan fərqli olaraq
maddənin varlığının məhvi ilə onun maddiliyinin itməsi fikrinin əleyinə çıxırdı. Lakin, bu
məsələyə fərqli münasibətini nəzərə almasaq, Tusinin varlıq haqqındakı fikirlərinin
Farabi, İbn Sina və Bəhmənyarın fikirləri ilə üst-üstə düşdüyünü görərik. Ümumiyyətlə, o
dövrdəki məşhur filosofların əksəriyyətinin məşğul olduğu fəlsəfə Aristotelin və qismən
də Platonun yaratdığı antik dünyagörüşünün təbliği ilə tanınırdılar. Təkcə Şərqdə deyil,
Qərb dünyasında da özünə geniş şöhrət qazandıran bu peripatetik filosoflar Aristotel
metafizikasına dəstək verirdilər. Nəsirəddin Tusi də sanki bu axına qoşulub «birinci
müəllim»in fəlsəfi dünyagörüşünə riayət edirdi.
Gerçəklikdə bütün mövcud olanları, varlıqları zəruri və mümkün olmaqla iki
qismə bölür və zəruri varlıqdan daha çox mümkün varlığın şərhi üzərində dayanır.
Nəsirəddin Tusiyə görə bütün varlıqların, ətraf aləmin, təbiət və təfəkkürün səbəbi məhz
zəruri varlıqdır. Həmin bu zəruri varlıq gerçək aləmi yaratması nəticəsində mümkün
varlıq ortaya çıxır. Zəruri varlığın isə heç bir yaradıcısı və təsiredicisi yoxdur. Elə bu
səbədən də zəruri varlıq özü-özünü formalaşdırır, özü-özülüyündə mövcud olur, özüözünə təsir edir və özünü yardır. (3, səh.244).
İnsanların şəxsi iradəsindən asılı olmayan zəruri varlığın heç bir səbəbə ehtiyacı
yoxdur. Bütün mümkün varlıqların səbəbi olan zəruri varlıq ən ali yaradandır. Bu
düşüncə tərzi ilə idealizimə yaxınlaşan filosof, zəruri varlıq dedikdə yalnız və yalnız
Allahdan başqa bir şey düşünmürdü. Daha çox mütərəqqi, islam ilahiyyatçları ilə oxşar
düşüncə tərzinə malik olan filosof varlığa tərif verməyi qeyri-mümkün hesab edirdi.
Mümkün varlığı aksidensiyaya (təsadüfə) və substansiyaya (mahiyyətə) bölən
filosof zəruri varlığı isə bölünməz hesab edirdi. Bəlkə də ateizm mövqeyində günahlandırılmasından ehtiyat edən filosof zəruri varlığın, yəni Allahın şərh edilməsinə az yer
vermişdi. Nəsirəddin Tusinin düşüncəsinə görə substansiyanın var olması ilə varlığın var
olması arasında heç bir fərq yoxdur. İbn Sina və Bəhmənyarın varlıq haqqındakı düşün-
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cələrinə arxalanaraq substansiyaya, mahiyyətə mailk olan hər şeyin heç bir zaman səbəb
ola bilməyəcəyinin qeyd edir. Bunun səbəb deyil, səbəbin ortaya çıxartdığı nəticə ola
bilməsinə Tusi inanınırdı. Tusiyə görə bütün varlıqların səbəbi zəruri varlıqdır, zəruri
varlıq eyni zamanda özü özünün səbəbidir. Cisim olmayan zəruri varlıqlar heç bir zaman
ölmürlər, çünki, onların mövcud olmaları ilə yaşamaları arasında heç bir fərq yoxdur.
Zəruri varlıqların heç bir başlanğıcı və heç bir sonu yoxdur, mümkün varlıqların isə
başlanğıcına təsir edən bir sıra amillər vardır. Elə bu səbəbdən də başlanğıc hər şeyin
başlanğıcı demək deyil, sadəcə olaraq nəticə olan mümkün varlıqların başlanğıcıdır.
Bütün nəticələri yaradan səbəb isə hər şeyin əvvəlini təşkil edən ən ümumi varlıq − vahid
varlıqdır.
Zəruri varlığın yoxluğunun fərz edilməsinin belə qeyri-mümkün olmasını irəli
sürən filosof zəruri varlığın mümkün varlıqdan irəlidə olması fikrini qeyd edirdi. Zəruri
və ya vacib varlığın müəyyənləşməsi və müəyyənləşməməsi mövzusuna gəlincə Tusi
qeyd etmişdi ki, müəyyənləşməmiş varlıq xaricdə mövcud ola bilməz, bu isə başqasını
vücuda gətirməyə mane olur. İlk varlıq olan vacib varlığın nə bir əks tərəfi, nə bir misli,
nə də ki, başqa fərqləndirici bir əlaməti vardır. İbn Sinanın bu məsələ barədə fikrini
təsdiqləyən filosof aristotelizimin ənənəvi ideyalarını islam dünyagörüşü baxımından şərh
edirdi. Filosofun zəruri (vacib) varlıq haqqındakı fikirləri islam teoloqlarının tövhid ilə
bağlı düşüncələri ilə üst-üstə düşsə də F.Razi peripatetiklərin düşüncəsini tənqid edirdi.
N.Tusi məşhur mütəkəllim ilahiyyatçısının düşüncəsinin məntiqsiz və əsassız olduğunu
da isbat etməyə çalışmışdır. F.Razinin düşüncəsinə görə əgər vacib varlıq üçün «varlıq»
anlayışı istifadə olunursa o, heç zaman mümkün varlıq üçün işlədilə bilməz.
N.Tusi bu məntiqsiz fikri təkzib etməyə çalışarkən göstərmişdir ki, yaxınlıq təkcə
«varlıq» termini ilədir, əslində isə vacib və mümkün varlıq arsında fərqlər çoxdur. Bunu
sübut etmək istəyən filosof ağlıq anlayışının da müxtəlif əşyalarda əks olunduğunu
nümunə gətirir. Və bunların ümumini təşkil edən təkcələrin, hissələrin də bir-birindən
fərqlənməsi ilə izah edən filosof göstərir ki, təkcələrin bir-birinə oxşar cəhətləri olduğu
kimi fərqli cəhətləri də çoxdur. Əslində bir-birinin tam əksini təşkil edən vacib və
mümkün varlığın da oxşar cəhəti yalnız hər ikisinin şüurdan asılı olmayan varlıq
olmasıdır.
N.Tusiyə görə cisimin müəyyən bir xarakterə malik olması ilə varlığın mahiyyətə
malik olması arasında fərq vardır. Varlığın mahiyyətə yaxud substansiyaya malik olması
arasında əqli cəhətdən malik olma kimi izah edərkən, mahiyyətin yalnız əqldə varlıqdan
ayrılmasını qeyd edir. Mahiyyətin mövcudluğunun şərti kimi hərəkəti qəbul edən filosof
hərəkətin təbii və süni formalarını da bir-birindən fərqləndiyini və bu fərqin nədən ibarət
olması haqqında da izahat vermişdir. Filosofun fikrincə gerçəkliyin yaranması, fəaliyyət
göstərməsi və inkişafı təbii hərəkət, canlıların cansızlara olan hərəkətini isə süni hərəkətə
nümunə göstərir.
Məşşaşilərin fikrinə istinad edən Tusi mümkün varlığın aksidensiyaları kimi
göstərdiyi kəmiyyət, keyfiyyət, məkan və zaman kateqoriyaları haqqında da məlumat
verir. Mövcud olması üçün zəruri varlığa ehtiyac duyan mümkün varlıqlar özüözülüyündə olmayan varlıqlardır. Zəruri varlıqdan fərqli olaraq mümkün varlığın mövcudluğu aşkardır. Əgər zəruri mövcudluğunun isbat olunmasına ehtiyac varsa, mümkün
varlığın mövcud olması isə göz qabağındadır.
Tusinin bu fikirlərini sufi mütəfəkkiri M.Füzuli «Mətlə-ül etiqad» adlı fəlsəfi
əsrində öz əksini tapmışdır. «Zəruri varlıq bütün cəhətlərdən bəsitdir. İkincisi isə budur
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ki, əql xəlq olunubdur, Yaradanın mahiyyəti onu qabaqlayıbdır və öz yaradıcısından
sonra gəlir. Ona görə də ağıl özündən əvvəlkini deyil, yalnız özündən sonrakını dərk edə
bilər.» (4, səh.15).
«Birinci müəllim» olan Aristotel kimi cisimlərin materiya və formadan ibarət
olduğunu irəli sürən Tusi maddələri sadə və mürəkkəb deyə iki sahəyə ayırır. Mövcud
olan hər cür varlığın parçalanması əgər mümkünsə mürəkkəb, mümkün deyilsə və
bölünürsə sadə maddə adını alır. Cisimlərin hamısının mürəkkəb olduğunu iddia edən
filosof sadə cisim adlandırdığı materyanın tərkibində də məlum dörd ünsütrünün
olduğunu vurğulayır. Cismanilik termini cismin malik olduğu atributların birləşməsi kimi
xarakterizə edərək heç bir cismaniliyin bəsit olmadığını cisimlərin bəsit olmadığını
cisimlərin bəsit olmaması ilə izah edir. «Cisim»dən və «cismanilik»dən fərqli olaraq,
«nəfs»in sadə olduğunu bildirir. Filosofun düşüncəsinə görə cisim mürəkkəb olsa belə
heç bir zaman iki zidd xüsusiyyət qəbul edə bilməz, nəfsdə isə əksinə olaraq bir-birinə
zidd xüsusiyyət özünə yer tapa bilər. Nəfsin cisim olmaması yaxud ruhun maddi olmaması fikri ilə razılaşaraq, nəfsin bütün bədəni idarə etdiyi və bədənlə ayrılmaz malik
olduğunu göstərmişdi.
N.Tusinin materialist fikirləri aləmin əzəli və əbədi olmasında, səbəb ilə nəticə,
varlıqla mümkün varlıq arasında zaman fərqi olmamasında öz əksini tapmışdır. Bu
məsələyə göstərilən münasibət zamanı islam fanatikləri olan mütəkəllimlərin ideoloji
düşməninə çevrilir. Kreatsionizm nəzəriyyəsini müdafiə edən kəlam tərəfdarları
peripatetizimin əksinə çıxaraq, Allahla yaradılanlar arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrini
inkar edirlər. Allahın insanları, vacib varlığın mümkün varlığı öz azad iradəsi ilə meydan
çıxartdığını söyləyən mütəkəllimlər dünyanın əbədi olmadığını əsərlərində sübut etməyə
çalşmışlar. Öz sələflərinin ideyalarını hər zaman qeyri-peripatetik düşüncələrdən müdafiə
edən Tusi maddi aləmin heç bir zaman məhv ola bilməyəcəyini öz əsərlərində möhkəm
bir əqidəylə söyləmişdir. Varlıqların məhvi ilə onların yalnız forma və əlamətlərinin
dəyişməsini, mütləq yoxa çıxmamalarına inanırdı. Tusiyə görə köhnə varlıq məhv olarkən
yeni bir formaya keçir və bu formada qərar tapır.
Peripatetik fəlsəfədə varlığın vacib, mümkün və qeyri-mümkün varlığa bölünməsi
mövzusuna da Tusi öz fikirlərini bildirməyə bilməzdi. Qeyri-mümkünə əsaslanan varlığın
gerçəklikdə fəaliyyət göstərməməsini və mövcud olmamasını bildirərək bu termini inkar
edir. Vacib varlığın tək olduğunu, mümkün varlığın isə gerçəkliyin mövcud olan bütün
şeylərin mahiyyətində gizlənməsi fikrini qəbul etməsini isə qeyd etmişdik. Filosof vacib
varlığın mümkün varlıqdan zamanca, mərtəbəcə, məkanca, şərəfcə, mahiyyətcə və
səbəbiyyətcə qabaq olduğunu yazır. Öncə mövcud olan varlığı sonrakı varlıqdan üstün
sayan peripatetiklər kimi Tusi də bu fikirə müsbət münasibət bildirmişdir. İlk öncə
mövcud olan varlıqda mövcud olan şeyə sonrakı varlıqda rast gəlinmir. Çünki, əvvəlki
səbəb sonrakı isə nəticə rolunu oynayır.
Mümkün varlıqda səbəb və nəticə əlaqəsinin periodik fırlanmasına inanmayaraq,
onların ilk səbəbdən, vacib varlıqdan yaranması ideyasını irəli sürürlər. Bütün mümkün
varlıqlar mövcud olması və fəaliyyət göstərməsi üçün ilk səbəbə möhtacdırlar. Və elə bu
möhtaclıq da onların nəticəyə çevrilməsinə biganə qalmır. Vahid olması bütün peripatetik
filosoflar tərəfindən tərəddüdsüz qəbul edilən vacib varlıqdan törəyən ilk mümkün
varlıqların sayı mübahisə mövzusuna çevrilmişdir. Bu mövzuda fikir ayrılığı yaradan
peripatetiklərin hər biri öz mülahizəsinin doğru olması qənaətinə gəlmişlər.
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Nəsirəddin Tusi isə öz növbəsində gerçək vahiddən emanasiya prosesində yalnız
vahid nəticə törəməsi fikrini müdafiə edir. Lakin, N.Tusi vahid varlıqdan vasitəçilik yolu
ilə çoxlu şeylər törəyə bilməsi fikrini «Problemlərin həlli» adlı əsərində irəli sürür. Bu
mövzu barədə uzun müzakirələr aparan filosof dolayı sübutlardan sonra Fərabinin «həqiqi
vahiddən yalnız vahid çıxar» tezisi ilə razılaşır. Mümkün varlığa izah verən Tusi,
materiya, forma, cisim, əql və nəfsi mümkün varlığın substansiyası kimi qəbul edir. Öz
baxışlarına görə şiə peripatetiki kimi tanınan filosof mümkün varlığı gerçək olan aləm
hesab edirdi. Od, su, hava, torpaq adlı dörd sadə ünsürdən mürəkkəb cisimlər yarandığını
qeyd etmişdik. Əsası Şərq dünyagörüşündən qaynaqlanan bu dörd ünsürdən də
minerallar, bitkilər və heyvanlar kimi mürəkkəb cisimlər yaranır. Tusiyə görə Yer
üzərində heç bir sadə cisim yoxdur, təbiətin əsasını təşkil edən bu üç mürəkkəb maddə
arasında bir yaxınlıq da vardır. (4, səh.244). Bu dörd ünsürün hər birinin tərkibində
materiya və forma özünə məskən salmışdır, bu substansiyalar hər bir ünsürün tərkibində
mövcuddur və vəhdət təşkil edir. Əgər bu birlik, vəhdət ortadan götürülərsə, deməli,
köhnə cisim məhv olacaq, əvəzində isə yeni bir cisim bərqərar olacaqdır. Daim davam
edəcək bu prosesin nəticəsində mümkün varlıqlar öz mövcudluğunu bir formadan digərinə nüfuz etməklə saxlaya biləcəklər.
Mümkün varlığın mərtəbələrdən ibarət olmasını vurğulayaraq, öz dünyagörüşünə
əsalanaraq bunlar üç mərtəbədən olması mühafizəsini isbat etdirməyə çalışır. Ali cisimlər,
nəfslərin çoxluğu ilə fərqlənən hərəkət etdiricilər və əqllər kimi mərtəbələnən bu bölgü
cisimlərin idrak dərəcəsinə görə təyin edilmişdir. Hərəkət edən planetlərə və dəyişməyən
ulduzlara, göylərə ali cisimin aid olduğunu irəli sürür. Ali cismlər sayı yeddi olan
planetlərdən və 1520 fəaliyyətsiz ulduzdan ibarətdir. Ali cisimlərin varlığını dərk etmək
üçünsə yalnız müşahidə lazımdır və bu eksperimental yolla ali varlığı isbat edirmək olar.
Qədim Şərq və antik yunan dünyagörüşü əqidəsinə əsaslanan peripatetiklər kimi N.Tusi
də göyün səkkiz qatlı olması fikri ilə razılaşmışdır.
Ptolmeyin Geosentirik nəzəriyyəsinə əsaslanaraq ali cisimlərin və dünyanın
mərkəzində Yer planetinin durduğunu, ali cisimlərin isə heç zaman dəyişməyəcəyini və
eyni zamanda heç zaman məhv ola bilməyəcəyini Bəhmənyarın fəlsəfəsinə əsalandırır.
Təbiət haqqında fikirlərinə görə ilahiyyata tamailə zidd fikirlər söyləyərək ali cismi təşkil
edən ümsürlərin də mahiyyət etibarilə qədim olduğunu və idarəedicilərinin də nəfs və əql
olduğunu irəli sürür. İlahiyyatçılar isə ali cismin idarə edilməsində «mələk»lərin fəal rol
oynaması fikrini qeyd etmişlər.
İctimai-siyasi məsələlərdə, humanitar elmlərdən şəriət məsələlərinə üstünlük
verən Tusi dəqiq elmlərdə isə şəriət üləmalarının ziddinə gedir. Materiya və formaya da
Tusi bu baxımdan öz müfəssəl izahını vermişdir. Təbii cisimlərin varlığında materiyanı
əsas götürərək, formanı bir şərtləndirici kimi şərh edir. Materiyanı formanın istinadgah
nöqtəsi kimi götürərək, materiyanın formaya görə meydana çıxmasını bildirir.
Mümkün varlığın substansiyası kimi izah etdiyi materiya və forma terminlərinin
şərhini verən zaman materiyanın hərəkəti üzərində xüsusilə çox dayanır. Hərəkəti isə
cismin mexaniki yerdəyişməsindən ibarət olması qənaətinə gələrək, hərəkətin kəmiyyətə,
keyfiyyətə və məkana görə olmasına inanır. Formanın tərkibində ola bilən materiyanın
müxtəlif hərəkətlərini «Mövcudatın bölgüsü və onun qisimləri» əsərində şərh edib, bu bu
hərəkətə aid çoxlu nümunələr göstərir.
Materiyanın forma ilə vəhdətindən mümkün varlıqların təzahür etmsəini və
formanın məhv ola bilməsi ilə materiyanın məhedilməzliyi arasındakı fərqi izah edərkən

160

bu mövzuya aid misallar gətirir. Öz baxışlarının doğruluğunu hər hansı bir metal əşyanın
məhvi onun metal olmasının, metallığının arasındakı fərq kimi izah edir. Birləşməyə hər
zaman təbii meyl edən sadə maddələr kainatda mineral, bitki və heyvan adlı üç formada
özünə yer tapdıqda mücərrəd varlıqlar olması mənasını itirərək real varlığa çevirilir.
Digər mücərrəd varlıqlardan fərqli olaraq, mineral, bitki və heyvanlar real varlıqlardır və
bu real varlıqlar isə heç zaman forma materiyadan ayrı ola bilməz. Ərəbdilli
ədəbiyyatlarda əl-həyulə və əl- maddə kimi göstərilən materiya isə bütün aristotelçilər
üçün maddi dünyanın əsası, təməl daşı və dövretməsinin səbəbidir. N.Tusi bu fikirlərini
İbn Sina və Bəhmənyarın fəlsəfəsindən götürərək, məsələyə öz subyektiv münasibətini
bildirmişdir.
Materiya və forma barədə özündən əvvəlki fikirləri dərin tədqiq etdikdən sonra
müəyyən nəticəyə «Əxlaqi-Nasiri» və «Əsas əl-iqtibas»da gəlir. Göstərdiyimiz kimi materiyanın mücərrəd və konkret formalarını fərqləndirən filosof formanı qəbul edənin
yalnız konkret materiya olması qənaətinə gəlir. Hər hansı bir mütləq materiya isə formanı
qəbul etdikdən sonra, aktuallıqdan potensiallığa keçərək konkret materiyaya çevirilir.
Peripatetiklərin forma anlayışı ilə Aristotelin yaratdığı «formalar forması» anlayışı
arasında fərq mövcuddur. Bu fərq «formalar forması»nın Tusinin nəzərində tutduğu
«cismin forması»na deyil, «vacib varlıq» anlayışına uyğun gəlməsindədir. (5)
«Həyulə» terminini bəzi nəzəriyyəçilər maddə, bəziləri isə «ilk maddə» kimi
qəbul etmişdir. Yaratdığı elmi-fəlsəfi dünyagörüşünün sistematikilyi və dəqiqliyi ilə seçilən İbn Sina bu iki termin arasındakı incə fərqi nümayiş etdirmiş, «həyulə»ni ilk
səbəbin ilk nəticəsi kimi dəyərləndirmişdir. «Bütün təbiət maddələrinin isə bir mənəvi
mahiyyəti, yəni həyuləsi vardır və elə bu səbəbdən də onların biri digərindən üstün
deyildir. Lakin, ünsürlər bir-biri ilə əlaqəyə girdiyi zaman ilk materiyanın yaratdığı
bərabərlik pozulur, xarakter və şərəfdə cismin maddələri arasında uyğunsuzluq yaranır.»
(6, səh.49). Tusi İbn Sinanın fikirlərini təsdiqləyərkən mövcud zamanda materiyalar
arasında fərq olması aspektindən bu mövzuya yaxınlaşır. Heyvanat aləmini nəbatətdən,
nəbatəti minerallardan üstün tutan filosof yer üzündəki mövcud olan bütün materiyaların ən
şərəflisi və ən kamili insanda mövcud olur. Bu üstünlüyü təkcə şərəflə deyil, birinin
digərindən quruluşuna görə də mürəkkəb olması ilə izah edir. Dərrakəyə məxsus olan
heyvanat aləmi digərindən üstün materiyaya məxsusdur. Bir dərəcənin sonuncu, təkamül
nöqtəsini, başqa bir dərəcənin ilk həddi kimi qəbul edən Tusi, iki dərəcə arasında olan
materiyaları keçid materiyaları kimi izah edir. Minerallardan olan materiyanın dialektik
inkişafının nəticəsikainatın əşrəfi və incisi olan insanda bərqərar olur. «Xüsusiyyətlərinə
görə bütün mineral və bitki formalarına bərabər olan insan heyvanlar aləminin ən şərəflisi
olmaqla vacib varlığa daha yaxındır.» (6,səh.52).
Məşhur fəlsəfə tədqiqatçısı M. Dinorşoyevin fikrincə N.Tusinin materiya və
forma haqqındakı mülahizələri antipodik xarakterlə səciyyələnir. (7) Dinosoyev belə bir
qənaətə gəlir ki, Tusinin «Əxlaqi-Nasiri» və «Əsas əl-iqtibas» əsərində materiya və
formanı materialist cəhətdən, «Vacibin isbatı», «Cəbr və qədr», «Tətimənət» əsərlərində
isə idealist cəhətdən izah edir. Tədqiqatçı materiya və formanın hansının əvvəl mövcud
olması haqqındakı Tusinin ziddiyyətli fikirlərini şərh etməzdən əvvəl bu mövzu ətrafında
uzun müddət araşdırma aparmışdır. Tusinin idealist fikirlərini ortaya çıxardarkən gəldiyi
nəticəni «Nəsirəddin Tusinin fəlsəfəsi» adlı araşdırmada göstərən Orta Asiyalı tədqiqatçı
M. Dinoşeyevin fikrlərinə həmyerlisi M.N.Boltayev də şərik çıxır. (8) Bu fikirlərin istinad nöqtəsi isə, Tusinin hər hansı bir şeyə forma veməzdən əvvəl formanın nəfsdə
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yerləşməsi haqqındakı müddəa idi. M.N.Boltayev və M. Dinorşeyevin bu nəticəyə gəlməsinin əleyhinə Azərbaycan fəlsəfə tarixçisi Z.C.Məmmədov özünün məntiqli və dolğun
tədqiqatı ilə qarşı qoymuşdur.
Materiya ilə formanın ayrılmazlığı və bölünməzliyi haqqındakı peripatetik
fikirlərin olmasını irəli sürərək, Tusinin bu məsələyə son dərəcə elmi cəhətdən izah
etməsini irəli sürmüşdür. Materiya və formanın gerçək şərhini verən Tusi orta əsrlərin
dini ideologiyasının təsiri ilə idealizmin təməl qaynaqlarına meyl etməsi təbiidir. Z.Məmmədovun düşüncə tərzinə görə bütün Şərq aristotelçiləri kimi Tusi də materializm və
idealizm cərəyanları arasında tərəddüd edərək, hər ikisinə doğru meyl etmişsə də heç bir
cərəyanın davamlı təbliğatçısı olmamışdır. Forma ilə materiyanın zaman cəhətdən
hansının ilk olması fikrinə münasibət bildirən Tisi bu mövzunu dialektik cəhtdən şərh
etmişdir. Formanı materiyanın təzahürü adlandıraraq, materiyanın zamanca formadan
əvvəl olmasına inam bəsləyirdi. Bəzi tədqiqatçıların nöqteyi-nəzərincə yanaşsaq, Tusi
materiya ilə formanın bir-birinə bağlılığı barəsində Aristoteldən də qabağa getmişdir.
Mümkün varlığın substansiyaları olan materiya və mövcudluğu arasındakı zaman
məsafəsinin çox az olmasını qeyd etmişdi. Materiya və formanın bir-birinə olan
nisbətində ünsürlərin mövcud olması və ya olmaması məsələsi ilə bağlı olması Tusini hər
zaman düşündürmüşdür. Materiya ilə formanın bir-birinə bağlı olması və bir-birinin
səbəbi olması, fikirində Tusi Arisroteldən də irəli getmişdir. Materiya bir formanın
məhvindən sonra yeni yaranmış formada öz mövcudluğunu qoruyub saxlamağa müvəffəq
olur.
Nəsirəddin Tusi təkcə fəlsəfəyə aid deyil, müasiri olduğu elmlərin hamısına
gərgin əmək sərf edib, ensiklopedik mahiyyət kəsb edən bir təlim meydana gətirmişdi.
Ziddiyyətli bir ideya mübarizəsi dövründə Tusinin irəli sürdüyü ontoloji fikirlər bu gün
də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Gerçəkliyin sirrlərinə həsr etdiyi elmi-fəlsəfi əsərlər,
kainatın dərkinə doğru yönəldilmiş problemlərin həlli Tusi fəlsəfəsinin tipik xüsusiyyətlərindən idi. Bu dünya şöhrətli filosofun yaradıcılığına xalqımız tərəfindən də böyük dəyər
veriləcəyinə və tükənməz elmi sərvətlərindən düzgün istifadə edilməsinə ümid bəsləyirik.
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Рагим Гасанов
Онтологические идеи Насреддина Туси
Резюме
Насреддин Туси был не только философом, он с большим интересном
энциклопедические науки. Онтологические идеи Туси выдвигаемые в
за спорную идею до сих пор не утратили свое значение. Научно-
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философские труды, посвященные тайнам реальности, решению проблем
вселенной, были одной из характерных особенностей философии Туси. Мы
надеемся, что наш народ даст заслуженную оценку всемирно известному философу
и его бесценным трудам.
Kлючевые слова:
Насреддин Туси, перипатетическая философия,
сущностное бытие, возможное бытие, материя и форма.

Rahim Hasanov
Ontological ideas of Nasiraddin Tusi
Summary
Nasreddin Tusi was not only a philosopher; he studied encyclopedic sciences with
great interest. Tusi's ontological ideas put forward in the struggle for a controversial idea
still have not lost their significance. Scientific and philosophical works devoted to the
mysteries of reality, solving the problems of the universe, were one of the characteristic
features of the philosophy of Tusi. We hope our people will give a well-deserved
assessment to the world-famous philosopher and his invaluable works will be embodied
in science.
Keywords: Nasreddin Tusi, peripatetic philosophy, essential being, possible being,
matter and form.
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QAYDALAR
«Mədəniyyət dünyası» elmi-nəzəri məcmuədə məqalələr azərbaycan, rus və ingilis
dillərində çap olunur. Məqalənin əlyazmasını kompyuterdə Microsoft Word redaktorunda
Azərbaycan, rus və ingilis dillərində, Times New Roman şrifti ilə, 14 ölçüdə, 1,5intervalla, A4 formatlı ağ vərəqdə tərtib etmək lazımdır. Məqalənin həcmi 6 səhifədən az
olmamalıdır.
Məqalənin başlanğıcında məqalənin UOT indeksi, müəllifin soyadı, adı, atasının
adı, işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, vəzifəsi, elmi adı, elmi dərəcəsi və ya fəxri adı email ünvanı, daha sonra, məqalənin adı, məqalə hansı dildə yazılmışsa həmin dildə qısa
xülasəsi və açar sözlər (6-10 söz) verilməlidir. Məqalənin sonunda elm sahəsinin və
məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi
səmərəsi və sair aydın şəkildə verilməlidir.
Məqalənin sonunda ədəbiyyat siyahısından sonra digər iki dildə xülasə (müəllifin
adı və məqalənin adı həmin dillərdə göstərilməklə) («резюме» və «summary») və həmin
dillərdə açar sözləri («ключевые слова» və «keywords») verilməlidir. Məqalələrin
müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni və məqalənin məzmununa uyğun
olmalıdır. Xülasələr elmi və qrammatik baxımından ciddi hazırlanmalıdır.
Məqalədə verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan
ədəbiyyatların mətnində rast gəlindiyi ardıcıllığı ilə nömrələnməli və məsələn, [1] və ya
[1, s. 119] kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad
olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.
Kitab və jurnallara istinad aşağıdakı qaydada verilməlidir:
1.
Müəllifin soyadı və inisialı. Kitabın adı. Cildin nömrəsi. Şəhər: nəşriyyat,
nəşr ili, ümumi səhifələrin sayı;
2.
Müəllifin soyadı və inisialı. Məqalənin adı // Jurnalın adı, nəşr ili,
buraxılış nömrəsi, başlanğıc-son səhifələr.
Məqalənin quruluşu:

məqalənin UOT indeksi

Müəllifin soyadı, adı, atasının adı,

İşlədiyi müəssisənin adı, vəzifəsi, elmi adı və elmi dərəcəsi, fəxri adı (və
ya doktorant və ya dissertant olduğu təşkilatın adı, təhsilin forması),

İşlədiyi müəssisənin (və ya doktorant olduğu təşkilatın ) ünvanı (poçt
nömrəsi göstərilməklə),

Müəllifin e-mail ünvanı,
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Məqalənin yazıldığı dildə qısa xülasəsi və açar sözlər (6-10),

Baş hərflərlə məqalənin adı

Məqalənin mətni

İstinad olunmuş ədəbiyyat siyahısı

Digər iki dildə məqalənin adı və müəllifin adı və soyadı göstərilməklə
qısa xülasəsi və açar sözlər (6-10)
Məqalə aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır:
 Giriş
 Məsələnin qoyuluşu
 Məsələnin həlli
 Nəticə (elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi yeniliyi,
tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və sair)
 Ədəbiyyat
Məqalənin redaksiyaya təqdim olunması:
 Məqalənin çap olunmuş əlyazması (1 nüsxədə) və onun elektron variantı
Compakt Diskdə (CD və ya CD-RW) və məqalənin çap olnuması üçün müəssisə
tərəfindən təsdiq olunmuş müvafiq sənədlərlə (məqaləyə 2 rəy və təşkilatın (kafedranın)
iclas protokolundan çıxarış) birlikdə jurnalın məsul katibinə (İnşaatçılar pr. 9, ADMİU,
əsas bina, II mərtəbə, Elmi hissə) təqdim edilməlidir.
 Ayrıca vərəqdə müəllif haqqında anket-məlumat əlavə olunmalıdır. Məlumatda
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)

166


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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