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T.KAZIMOV REJİSSURASININ MƏRHƏLƏLƏRİ
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan milli teatr sənətinin parlaq simalarından olan Tofiq Kazımovun
rejissor yaradıcılığı, milli teatr prosesinin zaman kontekstində araşdırılır.
Açar sözlər: T.Kazımov, teatr, rejissor, yaradıcılıq, teatrşünaslıq.

Zamandan-zamana, dövrdən-dövrə, mərhələdən-mərhələyə nəzər salaraq bu və ya digər
hadisəni araşdırmaq, tərkib hissələrinə ayırıb təhlil etmək məqsədi tədqiqat obyektindən daha çox, çağdaş
dövr və gələcək inkişafdan ötrü faydalı və səmərəli əməliyyatdır. Teatr prosesinin tədqiqinin özəlliyi və
çətinliyi ondan ibarətdir ki, bu prosesin «keçmiş zaman»ı yalnız elmi kateqoriyalarla və yaddaşlarda
yaşayan xatirələrlə ifadə oluna bilir. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində müstəqil sənət peşəsi
statusunu qazanmış rejissura çağdaş teatr prosesinin təməli kateqoriyalarını müəyyənləşdirdi.
Teatrşünaslıqda rejissor sənəti özü-özlüyündə müstəqil bir proses kimi qəbul olundu və bu peşə teatr
prosesinin həlledici qolu kimi dəyərləndirildi. «Proses»-in sinonimi «hərəkət»-dir: zaman və məkan
içində baş verən bu hərəkət müxtəlif aspektlərdən təhlil olunur. Məsələ yalnız ondadır ki, rejissura
prosesini obyektləşdirib personifikasiya etməkdən ötrü istənilən milli teatr prosesində bu əməliyyata layiq
olan fiqurlar, fərdlər, şəxslər olmalıdır. Heç şübhəsiz ki, Tofiq Kazımovun yaradıcılığı fenomen kimi
qəbul edilərək, sözügedən əməliyyata, yəni milli teatr prosesinin bir qolu kimi təhlil olunmağa layiq
«obyekt»-dir.
İstənilən prosesin gözəçarpan səciyyələrindən biri onun stadiyanallığıdır. Sözügedən səciyyə
həm prosesin gedişatını müəyyənləşdirən təməli kateqoriyadır, həm də onu bir obyekt kimi təhlil
etməkdən ötrü səmərəli dövriyyələşdirmə üsuludur. Tofiq Kazımova Azərbaycan milli teatr prosesinin bir
qolu kimi yanaşanda, bu prosesin stadiyalarını, mərhələlərini müəyyənləşdirmək səmərəli əməliyyat
olmalıdır.
Bir proses kimi Tofiq Kazımovun yaradıcılığı enerji tutumu və mənəvi-psixoloji gərginliyi ilə
fərqlənir. Müəyyən mənada onun keyfiyyətini bədii-estetik kollaps, enerji partlayışı adlandırmaq olar.
Fizikadan bildiyimiz kimi, kollaps enerjinin son dərəcə sıx olduğu anda baş verir. Və bu partlayışın
nəticəsində yeni dünyalar, yeni aləmlər yaranır. Metafiziki araşdırma üsulundan imtina edərək, deməliyik
ki, Tofiq Kazımovun yaradıcı enerjisinin «partlayış»-ları nəticəsində Azərbaycan milli teatr prosesində
yeni mənalar, yeni baxış bucaqları, yeni üslublar yarandı. Təəssüflər olsun ki, zamanında Tofiq Kazımova
bu dəyər verilmədi. Çox təəssüflər ki, bədxah nadanlar onu, bu qutlu enerjisini qarşıdurma olaylarında,

mənasız konfliktlərdə «xərcləmə»-yə vadar edirdilər. Tarixdən bildiyimiz kimi, böyük istedadlar enerji
baxımından onsuz da bədxərcliyə yol verirlər. Onlar onsuz da heç vaxt qənaətçilikləriylə fərqlənmirlər.
Bu yandan da hər hansı münasibətə həssas olan bu cür sənətkarların, necə deyərlər, ovqatlarını təlx edib,
ömürlərini qısaltmaq bağışlanılmaz günahdır. Burada kimisə mühakimə etmək fikrində deyilik, amma
zaman yetişib, həqiqəti söyləməliyik: Tofiq Kazımovun daxilində, iç aləmində mövcud olan yaradıcı
enerji cəmiyyət tərəfindən daha «məhsuldar» istifadə oluna bilərdi. Bununla kifayətlənib bircə onu əlavə
edə bilərik: Allah bədxahların günahından keçsin!...
İstənilən prosesin digər önəmli keyfiyyəti onun daim hərəkətə olan intensiyasıdır, yəni hərəkətə
meylli olmasıdır. Bu baxımdan Tofiq Kazımovun rejissurasının stadiyanallığının kəskin intensiyası daha
dəqiq anlaşılır. Konkret insanı proses kimi təhlil etmək nə qədər çətin olsa da, onun rejissurasını
mərhələlərə bölmək qaçılmazdır. Bizcə, Tofiq Kazımov rejissurasının mərhələlərini aşağıdakı təsnifatda
göstərmək mümkündür:
- latent (gizli, qapalı) mərhələ;
- aktuallaşdırma (dərk etmə) mərhələsi;
- kondensasiya (toplama) mərhələsi;
- gerçəkləşdirmə mərhələsi;
- məhsuldar böhran mərhələsi.
(Buradaca qeyd edək ki, faciəvi olay məhsuldar böhrandan çıxmaqda olan Tofiq Kazımovun
«gələcək zaman»-ını məhv etdi. Mülahizələrimizin konseptual xassəsini pozaraq, şəxsi xatirələrimizi
sübut kimi ortaya qoymaq məcburiyyətindəyik. Məsələ ondadır ki, Bakı-Gəncə yolunda baş vermiş
qəzadan bir neçə gün öncə, bu sətirlərin müəllifi ilə görüşdə Tofiq Kazımov kurs yoldaşı olmuş məşhur
rejissor Anatoli Efrosun təkidli dəvəti ilə Moskvadakı teatrların birində «Ölülər» tamaşasını qurmağa
hazırlaşdığını bildirmişdi. Burada deyərlər: sən saydığını say, gör fələk nə sayır! Kimsə «fələyin yazdığını
poza bilsəydi», heç şübhə yox ki, Tofiq Kazımovun yeni yaradıcılıq mərhələsi başlayacaqdı. Görünür,
«zalım fələk» bu cür dəhşətli oyunları xoşlayır: eyni aqibət Tofiq Kazımovun sevimli tələbəsi Eyvaz
Vəliyevin də qismətinə düşdü. Allah hər ikisinə qəni-qəni rəhmət eləsin!)
Tofiq Kazımovun rejissurasının latent mərhələsi onun teatra ayaq basdığı gündən hesablana
bilər. Bu mərhələdə baş verən məzmunlu dəyişikliklər bir qayda olaraq, gözə çarpmır, amma öz sürəti və
gərginliyi ilə növbəti mərhələyə keçidi tezləşdirir və qaçılmaz edir.
Mərhələdən-mərhələyə keçid məqamı prosesin aktuallaşdırılması ilə, yəni üzə çıxması ilə
səciyyələnir. Tofiq Kazımov məhz bu nöqtədə özündəki rejissorluq potensiyasını aşkarlayır və konkret
olaraq bu yaradıcılıq fəaliyyətilə məşğul olmağa qərar verir.
Rejissuraya keçmək qərarı ondan bu peşənin qanun və qanunauyğunluqlarını, imkan və
yasaqlarını, obyektiv və subyektiv başlanğıcların nisbətini və ən ümdəsi L.N.Qumilyovun «Uzaq
proqnoz» adlandırdığı sənət və həyat İdealını müəyyənləşdirməyi tələb etdi. Bu mərhələni Moskvanın çox
məhsuldar olan teatr və ictimai mühitində keçən Tofiq Kazımov dövrünün ən qabaqcıl keyfiyyətlərini
yaradıcı ruhunda kondensasiya etməyi bacardı.
Azərbaycan teatr prosesinə fəal şəkildə qoşulan Tofiq Kazımov öz hərəkət potensialını
gerçəkləşdirməsinin birinci mərhələsində ehtiyatla davrandı. Bu ehtiyatın obyektiv və subyektiv səbəbləri
var idi: dövr hələ yetişməmişdi, özü də hələ tam hazır deyildi. Obyektiv və subyektiv səbəblər üst-üstə
düşdüyü andan isə Tofiq Kazımov Azərbaycan milli teatr prosesinin üzvi tələblərinə cavab olaraq öz
potensialını tam həcmdə realizə etdi.
Sovet dönəminin sərt ideoloji klişelərinə əsasən «böhran» anlayışı mütləq mənfi hal kimi
dəyərləndirilir, onun müsbət məqamları istisna olunurdu. Halbuki, istənilən böhran hərəkətin, inkişafın
üzvi xassəsidir və məhz böhran hərəkətin mövcudluğunu bildirir. Bu mənada, böhranın əmələ gətirdiyi
müəyyən nizamsızlıq, xaos da məhsuldar sayılır, çünki məhz yalnız xaosdan, nizamsızlıqdan kosmos,
nizam yaranır. Digər mənada, böhran istənilən hərəkətin «yol ağacı»dır, yəni müəyyən mərhələnin
bitməsindən və üfüqdə yeni mərhələnin görünməsindən xəbər verən məhsuldar haldır. Psixoloji baxımdan
isə məhz böhranlı hallarında insan öz potensialını dəqiq müəyyənləşdirə bilir və yeni mərhələyə
keçməkdən ötrü gərəkli keyfiyyətləri toplamağa başlayır. M.M.Baxtin insan varolmasının ali
məqsədlərini ölməkdən, dağılmaqdan keçərək dirçəlməkdə və yeniləşməkdə görürdü. Bəşər tarixi buna
bariz sübutdur. Sənətkara gəldikdə isə aydın məsələdir ki, onun, el deyimi ilə desək, «min yol ölübdirilmək» haqqı var. Bu dirçəlişi və yeniləşmənin canlı prosesini Tofiq Kazımovun timsalında
gördüyümüz kimi yalnız fiziki ölüm durdura bilər. Böhranın məhsuldarlığını zəiflədən amillərdən biri
Tofiq Kazımovun sosial statusu oldu: ölkənin birinci teatrının baş rejissoruna müvəqqəti böhranı heç kim
bağışlamaq istəmədi. Bu da Azərbaycan cəmiyyəti üçün yeni hal deyildi. Mənfur əlaqənin kökləri
yazıqlar olsun ki, tarixin dərinliklərinə qədər uzanır.

Özünü rejissor kimi tam mənada realizə etdiyi zaman kəsiyində Tofiq Kazımov rejissor
sözünün etimologiyasında başlıca olan «rejim» mənasını da gerçəkləşdirdi. O, rəhbərlik etdiyi teatrda
bütün çətinliklərə rəğmən intellektual, publisistik, bədii-estetik və mənəvi rejim yaratdı. Teatrda
T.Kazımovla eyni zamanda çalışan rejissorların «rejim»lərinin təsiri nəticəsində onun rejimi mütləq xassə
qazana bilmədi, halbuki onunla eyni zamanda yaşayıb-yaradan Yuri Lyubimov, Anatoli Efros, Georgi
Tovstonoqov və başqa həmkarları öz teatrlarında «bədii diktatura» rejimini yaradaraq, bütün yaradıcı
məqsədlərinə güzəştsiz nail ola bildilər. Görünür, T.Kazımovun psixoloji xarakterində diktatorluq
keyfiyyəti və mütləq hakimiyyətə meyl kifayət qədər deyildi…
O zamankı Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrında kəskin surətdə fərqlənən «Tofiq
Kazımovun teatrı», əslində, teatrın içində teatr idi. Bu teatra müstəqillik verərək öz yolu ilə hərəkətini
təmin etmək üçün, onun «rejimi»nin göstəricilərinə diqqət yetirmək kifayət idi.
Belə ki, Tofiq Kazımovun tamaşalarının birinci «siqnal sistemi» intellektual dəyərlərə
söykənirdi. Onun tamaşaları o dövrün ideoloji tələblərinə zidd olaraq «geniş tamaşaçı kütləsi»-nin
qavrayışına yönəlməmişdi. İntellektual səviyyəsi ortadan yuxarı olan təbəqənin nümayəndələri
T.Kazımovun tamaşalarında onları düşündürən intellektual problemlərin səhnə təcəssümünü görürdü.
Aydın məsələdir ki, bu təbəqə «Azdrama»nın tamaşaçı salonunu kəmiyyətcə hər axşam doldura bilməzdi.
Odur ki, bu problem bədxahları tərəfindən tez bir zamanda irad kimi rejissora qarşı yönəldildi. Kimsə
nəzərə almırdı ki, eyni problem digər müttəfiq respublikalarda da mövcuddur və həllini bu düşüncəli, bu
masştablı rejissorlara daha kiçik tutumlu teatrların verilməsi sayəsində tapır.
T.Kazımovun tamaşalarında açıq-aydın sezilən publisistik başlanğıcın dominant rolu
intellektual başlanğıcı gücləndirir və tamaşanın aktuallığını birə-on artırırdı. Bu hal daha dərin konfliktə
səbəb olurdu.. Sözügedən səbəbi açıqlamaq üçün bir qədər haşiyə çıxmağa ehtiyac var.
Azərbaycan teatr tarixindən bildiyimiz kimi, milli teatr prosesi üç istiqamətdə inkişaf edirdi.
Birinci istiqamət M.F.Axundzadənin komediyalarından, ikinci – maarifçilərin melodramlarından,
üçüncüsü isə sosialist realizminin normativ konsepsiyalarından qaynaqlanırdı. Bu üç istiqamət öz bədiiestetik sistemini milli teatr səhnəsində təsdiqləmiş və ənənəvi formalarda tamaşaçı qavrayışından ötrü
«rahat»lamışdı. Sözügedən ənənələri öz poetikasında sintezləşdirən «Ədil İsgəndərovun romantik teatrı»
kifayət qədər uzun bir zaman kəsiyində tamaşaçının bədii-estetik tələbatlarını ödəyərək, tamaşaçı
zövqünü formalaşdırmışdı. Yeni dövrün tələbatlarını həssaslıqla duyan T.Kazımovun intellektualpublisistik başlanğıclara söykənən poetikası və onun səhnə təcəssümü isə öz aktuallığı ilə tamaşaçı
qavrayışında yaranmış stereotiplərlə toqquşur, tamaşanı həyat problematikasına üzvi şəkildə bağladığı
üçün müəyyən mənada qavrayışda təzadlar yaradırdı. Nəticədə, sosial-psixoloji və kültüroloji konflikt
yaranırdı. T.Kazımov uydurmalarla məşğul olmaq istəmir, «geniş tamaşaçı kütləsi» isə teatra
dincəlməkdən ötrü gəldiyinə görə «ağlına güc vermək» istəyində olmurdu. T.Kazımovun qurduğu bədiiestetik rejim mövcud olan konflikti xeyli yumşaltsa da, məsələni tam həll etməyə qadir deyildi. Belə ki,
pərdənin aradan götürülməsi, şərti səhnəqrafiya, dinamik kompozisiya, psixofiziki əməlin pafoslu sözdən
üstün olması, incə səhnə işarələri sistemi tamaşaçıları müəyyən dərəcədə özünə cəlb etdiyi qədər pafosun,
«kükrəyən» emosiyaların, ehtirasların, gurultulu monoloqların «qıtlığı» ənənəyə bağlı tamaşaçıları
T.Kazımovun innovasiyalarına, yeniliklərinə şübhə ilə yanaşmağa məcbur edirdi. Əslində, bu konflikt o
dövrün bütün fəaliyyət sahələrində mövcud idi, sonrakı tarixi hadisələrdən gördüyümüz kimi, qlobal və
geridönməz xarakterli idi. Sadəcə teatrda bu konflikt lokal hadisə kimi qavranılır və səbəbkarı T.Kazımov
elan olunurdu. O zamanlar kim deyə bilərdi ki, T.Kazımov öz yaradıcılığında irəlidə dünyanı sarsıdacaq,
dünyanın mənzərəsini köklü surətdə dəyişdirəcək daha böyük konfliktləri intuitiv şəkildə çoxdan
gündəmə gətirmişdi?! Bunu görmək üçün yaşadığımız zamandan T.Kazımovun Zamanına baxmaq
gərəkdir ki, onun yaradıcılıq uzaqgörənliyini layiqincə dəyərləndirə biləsən. İndi anlayırıq ki, bu
heyrətamiz uzaqgörənlik T.Kazımovun yaratdığı və var gücü ilə qoruduğu mənəvi rejimin əbədi
dəyərlərinə arxalanırdı.
Bu gün T.Kazımovun Zamanı bitgin, iki tarixlə – doğum tarixi və ölüm tarixi ilə
məhdudlaşdırılmış əbədi zamanın bir kəsiyidir. Sözügedən zaman kəsiyi öz növbəsində iki tarixlə
məhdudlaşdırılır: T.Kazımovun ilk tamaşasını hazırladığı tarix və sənətkarın sonuncu tamaşasını bəlirdən
tarix. Gerçəklikdə bu zaman kəsiklərini bir-birindən ayırmaq mümkün deyil, çünki onlar vahid insan
bioqrafiyasının iç-içə olan olaylarıdır. Lakin ilk tamaşa ilə sonuncu tamaşanın arasındakı zaman kəsiyi
bizə T.Kazımovun yaradıcılığına bütövlükdə bitgin, tamamlanmış bir sənət əsəri kimi yanaşmaq imkanı
verir.
Zaman içində bitgin bir əsər kimi yer tutan T.Kazımovun yaradıcı irsi, təbii ki, dəyişməz, sabit
bir hal və hadisə kimi artıq heç bir təsirə, dəyişikliklərə, müdaxilələrə məruz qala bilməyəcək. Dəyişə
bilən yalnız bizim münasibətimizdir. Fərqlənə biləcək yalnız bizim yanaşma prinsiplərimizdir. Mübahisə

doğura biləcək yalnız bizim təhlil və dəyərləndirmə üsullarımızdır. İndiki zamanımızın bizə verdiyi təhlil
imkanları, sözsüz ki, mütləq deyil. Humanitar elmlərin sürətli inkişafı yeni təhlil aspektlərini, üsullarını,
vasitələrini açacaq. Heç şübhəsiz ki, bizdən sonra gələn yeni tədqiqatçılar nəsli T.Kazımovun yaradıcı
irsində bu gün bizdən ötrü qapalı olan tam yeni məzmun və məna qatlarını aşkarlayacaq və gələcək
zamanda T.Kazımovun Zamanı başqa bir rakursdan görünəcək. Biz əminik ki, bu böyük sənətkarın irsi
hələ bir çox aspektdən tədqiq olunacaq. Bu qənaətimizə arxalanaraq, «T.Kazımov Zamanı»nın bu gün
bizdən ötrü maraqlı və vacib məqamlarına toxunmaq niyyətindəyik.
T.Kazımovun yaradıcı başlanğıcının qayəsi haqqında düşünəndə, ağlımıza ilk gələn təyin p a s
s i o n a r l ı q olur. Mövcud olan gerçəkliyi dəyişdirməyə yönəlmiş bu enerji etnosları, millətləri,
cəmiyyətin təbəqələrini və ayrı-ayrı fərdləri dinc, rahat həyatdan imtina edərək gərgin, təhlükəli əməllərə
sövq edir. Böyük Füzuli öz zamanında «passionarlıq» terminini poeziya dili ilə «bəlayi-eşq» adlandırıb.
Yeniliyə eşq özü-özlüyündə nə qədər mübarək, qutlu və nəticə etibarilə hamıdan ötrü faydalı olsa da, bu
sevdaya tutulanları bir qayda olaraq bəlaya salır. Çağdaş elm passionarlığın təzahürləri və nəticələri
haqqında kifayət qədər məlumat toplayıb. De gəl ki, bu enerjinin mənbəyi elmdən ötrü sirr olaraq
qalmaqdadır. «İstedad» anlayışı və halı kimi sirli olan passionarlıq halı və hadisəsi bu gün elm tərəfindən
«fitri» termini ilə müəyyənləşdirilərək, əsl xassəsinin açılmasını gələcəyin alimlərinin ixtiyarına buraxır.
Biz də T.Kazımovun yaradıcı başlanğıcının qayəsini təşkil edən passionarlığı fitri termini ilə
dəyərləndirməklə kifayətlənib, yalnız onun təzahürlərindən danışa bilərik.
Öz dövrünün yetirməsi olan və rahat yaradıcı karyera imkanları aydın görünən T.Kazımov
məhz passionarlığın çağırışı ilə başqa, fərqli bir mühitə atılır, passionarlığını gücləndirir, onu bir enerji
kimi akkumulyasiya edir və ətalət enerjisinin hesabına süst hərəkətdə olan Azərbaycan milli teatr
prosesinə qoşulur. Məhz bu andan sonuncu tamaşasına qədər T.Kazımov passionar enerjinin daşıyıcısı
missiyasını milli sənət məkanında realizə edir. Təbii ki, ətalət şəraitində yaşayıb-yaratmağa vərdiş edənlər
meteor kimi aralarına daxil olan T.Kazımovu alqışlaya bilməzdilər. Yaranmış situasiyanı daha aydın
görməkdən ötrü bir qədim yunan rəvayətini xatırlayaq.
Deyirlər ki, Pifaqor öz məşhur terminini sübuta yetirəndə, sevincindən Olimp tanrılarına düz
yüz heyvan qurban kəsdirir. Odur ki, o zamandan bəri hər hansı yenilik icad olunanda, «heyvan»-lar
təşvişə düşüb, titrəməyə başlayır. Heyvanat aləmindən fərqli olaraq, insan cəmiyyətində çoxluq təşkil
edən «yeniliyin əleyhdarları» gələcək aqibətlərini mütiliklə gözləmir: «qara məni basınca, mən qaranı
basım» prinsipinə riayət edərək fəallaşır, birləşir və «pifaqorlar»-a hücuma keçirlər. Təbii ki, «iş işdən
keçəndən sonra» pifaqorların teoremləri dərsliklərə salınır, adları anılır və məlum olur ki, sən demə, hamı
«pifaqorlar»-ı həmişə sevib, anlayıb, hətta onlara ağır günlərində dəstək də olub. «Kəsilməyə» layiq
olanların, amma öz dövründə meydan sulayanların və «pifaqorlar»-ın ömrünü qısaldanların adlarını,
atalarının adlarını, soyadlarını, tutduqları vəzifələrini və bəd əməllərini burada açıqlaya bilmədiyimizə
görə çox təəssüflənirik. Təsəllini yalnız onda tapırıq ki, T.Kazımovun adı, soyadı, atasının adı, vəzifəsi və
gördüyü xeyirli əməllər milli sənət tariximizin səhifələrində qızıl hərflərlə yazılıb!
T.Kazımovun iki tarix arasında olan bitgin, tamamlanmış irsini vahid bədii əsər kimi qəbul edəndə
rejissorun yaradıcılığının paradiqmasını, vahid məzmun qatını aşkarlamaq mümkündür. Sənət aləmində
belə bir deyim var: əsl sənətkar ömrü boyu bir əsər üzərində çalışır, yəni şair ömrü boyu bir şeiri, yazıçı
bir romanı yazır və demək ki, rejissor da ömrü boyu bir tamaşanı yaradır. Bu deyimin zahiri
paradoksallığının arxasında dəqiq və rasional tərzdə açılan mətləb durur. Məsələ ondadır ki, hər bir əsl
sənətkarın yaradıcılıq məqsədi içində duyduğu və tədricən anladığı İdeal Əsər təsəvvürünə yetişməkdir.
Təbii ki, bu istək üfüqə çatmaq kimi iddialı bir cəhddir: üfüqə yaxınlaşdıqca, üfüq səndən uzaqlaşır, çünki
o, gerçəklikdə olmayan xəyali bir xətdir. Lakin bu xəyali İdeala can atmaq, ona sarı yerimək sənətkarın
həyat və yaradıcılığını mənalandırır. Əbəs yerə demirlər ki, sənətkardan soruşanda ki, «Ən yaxşı əsərin
hansıdır?», cavabında deyir: «İndi üzərində düşündüyüm…»
T.Kazımovun «vahid səhnə əsəri»nə məzmun prizmasından baxanda, yaradıcılığının
paradiqmasını bu cür təyin etmək olar: i n s a n k e ç i d m ə q a m ı n d a .
Aşkarladığımız paradiqma vahid bir məzmun qatı kimi T.Kazımovun hazırladığı bütün
tamaşaların alt qurumunu, məna-məzmun tutumunu və təcəssüm formalarını müəyyənləşdirir.
Əsl böyük sənətkarın bu və ya digər paradiqmanı seçməsinin səbəbi də sirli mətləblərin
sırasındadır. Sözügedən səbəbi açıqlamaq iddiasında olanlar (o cümlədən biz də) heç vaxt mahiyyət
deyilən nöqtəyə yaxınlaşa bilməyəcəklər. Əldə olunan bütün qənaətlər yalnız mətləbin təzahürlərini,
səciyyələrini açıqlamaq iqtidarındadır. Bu durum bizə Kvant fizikasından da tanışdır. Məlumdur ki,
mikroaləmdə o qədər kiçik elementar hissəciklər var ki, ən mükəmməl və həssas cihaz onların özünü
aşkarlaya bilmir, yalnız izlərini «yoxlayır». Nə qədər çalışsaq, biz də «niyə, hansı səbəbdən T.Kazımov
öz rejissor yaradıcılığı üçün məhz bu məzmunu seçib?» sualına doğru-dürüst cavab verə bilmərik. Biz

yalnız onu deyə bilərik ki, bu seçimə T.Kazımovun genetikası, doğulub tərbiyə aldığı mühit, təhsili və
yaşadığı dövrün sosial-psixoloji, siyasi-ideoloji, iqtisadi və s. göstəriciləri güclü, həlledici təsir göstərib.
Yenə də sual versək ki, «niyə, nə səbəbdən sözügedən göstəricilər, misal üçün, Filankəs Filankəsova təsir
etməyib, məhz T.Kazımova təsir edib?», cavabında «Sirr» məfhumunu köməyə çağırmalı olacağıq.
Keçid məqamı Tofiq Kazımovun tamaşalarında müxtəlif kontekstlərdə təzahürünü tapır. Bu
məqam ailə kontekstində baş verə bilir, «olum-ölüm» probleminin burulğanında peyda olur, evqəbristanlıq arasında yaranır, gözütoxluq-hərislik duyğularının toqquşmasında qığılcım kimi ani olaraq
parlaya bilir, borcla vəzifənin qarşılaşdığı situasiyada özünü göstərə bilir, romantik dünyagörüşünün sərt
«həyat həqiqətləri»ni əvəzləməsi ilə şərtləndirilə bilir. Bu keçid məqamının müxtəlif tarixi, milli, sosialictimai, fərdi-psixoloji kontekstləri ola bilir. Bu keçiddə gənc qız da, dəliqanlı da, ortayaşlı, ahıl insan da,
savadlı da, bisavad da, mühəndis də, şahzadə də buluna bilər. Amma sultan olsa belə, bu keçid
məqamında insan gərilir, sarsılır, şübhə və tərəddüdlər burulğanında vurnuxur, dünyagörüşünün təməli
əsaslarını təftiş edir və mütləq yeni keyfiyyətə keçir. Bu yeni keyfiyyət müsbət də ola bilər, son dərəcə
mənfi və mənfur da. Ancaq bu dəyərləndirmə T.Kazımovdan ötrü önəmli deyil, əsas diqqət insanın keçid
zamanında s e ç i m h ü q u q u d u r. Bu hüququ hər şeydən üstün tutan Tofiq Kazımov sanki
immoralizm mövqeyində, yəni əxlaqın və mənəviyyatın fövqündə bərqərar olan mövqedə durur. Bu
mövqedən yanaşanda istər mənfi, istərsə də müsbət qəhrəman seçim hüququndan maneəsiz faydalana
bilir. Bunun nəticəsində isə belə bir yanlış təəssürat yaranırdı ki, rejissor mənfi ilə müsbətin fərqinə
varmır. Lakin çıxış kontekstinin dəqiq və dolğun xarakteristikası və keçidin nəticəsində aydın görünən
yeni kontekstlərin mənəvi səciyyələri keçiddə bulunan insanın əslində, zatən mənfi və ya müsbət
mahiyyətli olmasını kifayət qədər sərt vasitələrlə əyaniləşdirir. Burada məşhur fransız dramaturqu və
filosofu Jan-Pol Sartrın gündəmə gətirdiyi «seçim situasiyası» ilə paralellər aparmaq faydalı olar.
Məlumdur ki, sərt kommunist dünyagörüşündən ekzistensionalizm adlanan cərəyana tərəf evolyusiya
edən Sartra görə, amansız seçim situasiyasında insandan ötrü mənəvi dəyərlər tamamilə öz əhəmiyyətini
itirir: insanın seçimini çılpaq biologizm – nəyin bahasına olursa-olsun, yaşamaq istəyi müəyyənləşdirir.
Kommunist Partiyasının formal üzvü olan Tofiq Kazımovun qarşısında Sartrın yaşadığı evolyusiya
perspektivi açılmırdı, çünki o, heç vaxt sovet kommunizminin dəyərlərini qəbul etməmişdi və onun
paradiqması ideoloji təsirlərdən əzəldən azad idi.
Göründüyü kimi, bu məzmun qatını rejissor yaradıcılığının əsasına çevirən Tofiq Kazımov,
sözün əsl mənasında, özünün varolma, ekzistensiya problemini həll etməyə çalışırdı. Onun keçid
məqamından ötrü həyat, varolma problemi önəmli olduğuna görə, o, dönə-dönə məhz bu məzmunu
təzahür etdirə biləcək dramaturji əsərlərə müraciət edirdi. Məhz buna görə də paradiqmasına uyğun
olmayan pyesləri tamaşaya qoymaq məcburiyyətində qalanda, T.Kazımov əsəbiləşirdi, gərginlik keçirirdi,
hər vəchlə ona yad olan məzmunu zorla da olsa, «özəlləşdirməyə» çalışırdı. Həmlələri boşa çıxanda isə,
ruh düşgünlüyü və depressiya hallarını yaşayırdı.
T.Kazımovun rejissor irsinə məzmun baxımından nəzər salanda, belə bir qanunauyğunluq
aşkarlanır. O, bir klassik pyesi tamaşaya hazırlayıb sanki klassik əsərdən aldığı enerjini tam həcmdə əxz
və «həzm» edəndən sonra, bir-birinin ardınca üç-dörd müasir mövzulu, amma mütləq «insan keçid
məqamında» məzmununa cavab verən tamaşalar hazırlayırdı.
Yuxarıda bildirdiyimiz kimi, T.Kazımovun «məhsuldar böhran»dan mütləq çıxacağına
bəslədiyimiz inamımız da sözügedən paradiqmanın əbədiliyinə söykənir. Çünki varolmanın başlıca
təzahürü əbədi hərəkətdir. Tofiq Kazımov isə bu hərəkətə konyuktura mövqeyindən deyil, Baxtinin
formulizə etdiyi «insan varolmasının ali dəyərləri» zirvəsindən baxırdı. Onun yaradıcı nikbinliyi də məhz
bu ali dəyərlərdən qaynaqlanırdı: T.Kazımov sona qədər inanırdı ki, istənilən, hətta faciəvi xassəli keçid
məqamını yaşayan İnsan nəticə etibarilə dirçəlir və yeniləşir.
İnsanın keçid məqamında Taleyi qarşısında t ə n h a l ı ğ ı mövzusu Tofiq Kazımovun
hazırladığı bütün tamaşaların içindən qırmızı xətlə keçirdi. Bu durumu «təklik»-lə, təklənməklə,
yalqızlıqla qarışdırmaq olmaz. «Tənhalıq» məfhumunun içində mifoloji və ilahi, sakral mənalar
sezilməkdədir. Tofiq Kazımov dindar deyildi, amma onu ateist də adlandırmaq olmazdı. T.Kazımov həyat
və yaradıcılığının paradiqmasını gerçəkləşdirəndə istinad etdiyi yeganə danılmaz örnək və hakimi-mütləq
mənəviyyatın təcəllisi olan Allah idi. Və təbii ki, bütün dahilər kimi o, adi həyatdan yaradıcılığa keçid
məqamında tənha idi. Burada ilk baxışdan paradoksal görünən və şəksiz, yaradıcı şəxslərə xas olan bir
problemə toxunmaq lazım gəlir. Məsələ ondadır ki, yaradıcı aktda intuitiv başlanğıcı, necə deyərlər, işə
salmaqdan ötrü sənətkar ilk növbədə düşüncəsini imkan daxilində genişləndirməlidir. Yalnız bu halda
bədii təxəyyül öz potensialını realizə edə bilər. Paradoksallıq da məhz kateqorial düşüncə ilə intuitiv
yaradıcılığın üzvi bağlantısındadır. Bu bağlantı yaradıcı akta hazırlaşan sənətkarı mütləq gerçəklikdən
təcrid olunmağa vadar edir. Təbii ki, sosiuma min bir tellərlə bağlanan sənətkar tam şəkildə ondan təcrid

oluna bilməz. Qismən təcrid olunmuş sənətkar isə kənar gözdən ötrü qəribə görünür və onun bu durumu
min bir yerə yozulur. Amma sənətkardan ötrü sözügedən tənhalıq son dərəcə məhsuldar haldır, çünki
məhz bu durumunda o, öz içindəki enerji mənbəyinə qoşula bilir. Tənhalıq dahilərin qismətidir…
Марьям Ализаде
Этапы режиссерско-постановочной работы Тофика Кязимова
Резюме
В данной статье исследуется режиссерко-постановочная работа и этапы становления
режиссуры Тофика Кязимова в контексте его деятельности в национальном театральном
искусстве.
Ключевые слова: Т. Кязимов, театр, режиссер, творчество, театроведение.
Maryam Alizadeh
Steps of the director-production work of Tofik Kazimov
Summary
This article examines the director's production and stages of the formation of Tofig Kazimov's
direction in the context of his activity in the national theater art.
Keywords: T. Kyazimov, theatre, director, creativity, theatre.
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Xülasə: Müdrik Şərqin hikmətlər xəzinəsinin açarını tapmaq hər sənətkara qismət olmur. XX
əsrdə Tanrı bu sehrli açarı dahi Füzulinin ən doğma varisi böyük romantik şair və filosof Hüseyn Cavidə
bəxş etdi.
Dünya romantik ədəbiyyatının bədii incisi olan “Şeyx Sənan” əsəri romantik faciə olmaqla bərabər,
eyni zamanda sufizmi səhnəyə gətirən ilk dram əsəridir, müəllif bu əsərlə ilk mənzum tarixi faciənin,
poetik teatrın, həm də sufi-mistik teatrın əsasını qoymuşdur.
Açar sözlər: filosof Hüseyn Cavid, təriqət, Şeyx Sənan, romantizm, mənzum tarixi faciə.
Müdrik Şərqin hikmətlər xəzinəsinin açarını tapmaq hər sənətkara qismət olmur. XX əsrdə Tanrı
bu sehrli açarı dahi Füzulinin ən doğma varisi böyük romantik şair və filosof Hüseyn Cavidə bəxş etdi.
Onun bir əlindən sehrli Şərq ikinci əlindən modern Avropa tuturdu. Məşriqlə Məqrib arasındakı təmaslar
üzərində öz büllur romantik sarayını quran Hüseyn Cavid burada ilk dəfə əfsanəmi həqiqətmi olduğu hələ
də müəmma olaraq qalan Şeyx Sənanı əyləşdirdi. H.Cavidin büllur sarayı yerlə göy arasındakı fəzada idi.
Hüseyn Cavid zamanın fövqündə duran, fikirin və xəyalın romantik uçuşunu kosmik ənginliklərə
yüksəltməyi bacaran qüdrətli sənətkardır. Onun romantikasında fikirin qanatlarını ən uzaq fəzalara
üçüşlar üçün tükənməz enerji ilə təmin edən yüksək tarixilik duyğusu var. Fəqət Hüseyin Cavidi dünyanın
böyük romantik sənətkarlarından fərqləndirən qüvvətli bir cəhət var: Hüseyn Cavidin romantizmi Şərqin
və bütün dünyanın ən kamil fəlsəfi cərəyanı olan sufizm bulağından dirilik suyu içib. Onun qəhrəmanları
Haqqın dərgahına gözəllik və sevgi qanadlarında gedib çata bilərlər. “Mən fəqət hüsni-xuda şairiyəm //
Yerə enməm də səma şairiyəm” – misraları H.Cavidin bütün çərçivələri söküb-dağıdan, əngin səmalara
qapı açan romantik fəlsəfəsidir. Xudanın hələ heç kimin görmədiyi hüsnü ən kamil hüsndür. H.Cavid bu
məchul, fəqət əbədi gözəllik mənbəyi olan ilahi hüsnü tərənnüm edir.
Füzuli Leylini yaratdığı kimi, Cavid də ülvi bəşər övladı olan Xumarı ilahi hüsnün, ilahi eşqin
daşıyıcısı kimi yaradır və onun Şeyx Sənanla əl-ələ tutub haqqa doğru uçuşunu mayasında ilahi səadət
olan nurlu faciə kimi yaradır. Sənan və Xumar insanları bir-birindən ayıran uçurum dərələri öz ölümləri
ilə birləşdirməyə, insanlığın Tanrıya yetmək üçün körpü rolu oynaya bilirlər. Beləliklə, də H.Cavid öz
yaradıcılığında yerləri və göyləri birləşdirməyə nail olur.
Könlüm quşu geyib yenə matəm libasını,
Ağaz edibdi nəğmeyi-möhnət fəzasını
Oldu bəlayi-millətə hər kəs ki, mübtəla
Dilxun olubdu Saliki bicarə bərmala.

Millət qəmi ilə az qalır axır cünun ola
Hər dəm odur ki ney tək ucalda sədasını.
Hüseyn Cavidin bu şeiri yaradıcılığının ilk illərində “İrşad” qəzetinin 19 yanvar 1906-cı il tarixli
sayında çap olunub. Diqqətçəkən budur ki, Cavid əfəndi bu şeirdə özünü “Salik”, yəni sufizmin təriqət
yolçusu deyə təqdim edir. Hüseyn Cavid Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə milli romantizmin banilərindən
biri kimi daxil olub. Belə çıxır ki, o, romantik olmaqdan öncə sufi (mistik) imiş. Yaxud özünü belə hesab
edirmiş. H.Cavid Şeyx Sənan mövzusuna birdən-birə gəlməmiş, görünür, bu mövzunun ağırlığı üzərində
xeyli düşünməli olmuşdur. Bunu biz “Şeyx Sənan” (Türbəsi önündə) adlı şeirdən də hiss edirik.
Oyan, ey piri-xoşdil! Qalx, ayıl bir xabi-rahətdən!
Qiyamətdir, qiyamət!.. Qalq, oyan, zevq al bu fürsətdən.
Mələklər göydən enmiş, feyz alırlar xaki-pakindən,
Seçilməz şimdi əsla məqbərin gülzari-cənnətdən.
Fəqət xoş bir təriqət qoydun, əsla məhv olub getməz,
Cihan durduqca parlar, yüksəlir, düşməz təravətdən.
“Nədir mənası eşqin?!” söyləyənlər nerde? Bir gəlsin,
Görüb qüdsiyyəti-Sənanı, lal olsun xəcalətdən.
Məhəbbətsiz bütün mənayi-xilqət şübhəsiz hiçdir;
Məhəbbətdir, evet, məqsəd bu pürəfsanə xilqətdən.
(Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. I c. Bakı: Elm, 2007, 72 s. sitatlar bu nəşrdən veriləcək).
“Şeyx Sənan” həm də Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum tarixi faciədir. Və bu mövzunun
tarixi, yaxud əfsanəvi olub-olmaması xüsusi bir söhbətin mövzusudur. Fakt budur ki, H.Cavid bu
möhtəşəm əsərində - romantik faciədə ilahi eşq problemini qoyur. Və əgər əsərin sonluğunu sufizmdən
ayırsaq, “Şeyx Sənan” əhəmiyyətsiz fəlsəfi ricətlər yığınına çevrilər. Bu sonluğa gəlmək üçün bir sıra
məsələlərə aydınlıq gətirməliyik. Mərhum cavidşünas Zahid Əkbərov “Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan”
faciəsi” (1977) monoqrafiyasında əldə olan tədqiqatlara əsaslanaraq aşağıdakı qeydləri vurğulayır: “Bəziləri “Şeyx Sənan” dastanını sufi sənətkar Fəridəddin Əttarın (1119-1230) şair xəyalının məhsulu zənn
edir, Şeyx Sənan surətini yaradarkən onun özünü nəzərdə tutduğunu güman edirlər”(s. 3). “Dastan, heç
şübhəsiz folklor materialı əsasında yaranmışdır” (s. 4), “Şeyx Sənan əfsanəvi bir şəxsin adıdır” (s. 5),
“Şeyx Sənanı tarixi şəxsiyyət kimi təsvir edirlər” (s. 5), “bəziləri Şeyx Sənanı Əttarın mürşidi sayırlar” (s.
6), “Sənan Şamda bir şəhərin, bir də yeddi yüz nəfər müridi olan bir şəxsin adıdır” (s. 7), “Şeyx Sənan və
İbn Səqqa ayrı-ayrı şəxsiyyətlər deyil, eyni bir şəxsin adlarıdır” (s. 13), “Şeyx Sənan adlı tarixi bir simanı
axtarmaq əbəs yerə vaxt itirməkdən başqa bir şey deyildir” (s. 14), “Şeyx Sənan” qissəsinin qəhrəmanı
Şeyx Sənan (İbn Səqqa) əfsanəvi deyil, XI-XII əsrlərdə yaşamış, tarixi bir şəxsiyyət olmuşdur (s. 21).
Şərqşünas və cavidşünasların fikrincə, F.Əttarın “Məntuqüm-teyr” traktatına daxil olub, Şərqdə oxucular
arasında çox sevilən “Şeyx Sənan” hekayəsi H.Cavidin eyniadlı romantik faciəsinin əsasında
dayanmışdır. Bizcə, bu fikir həqiqətə daha çox uyğundur.
“Cavidnamə” (2010) müəllifi Azər Turan yazır ki, “Şeyx Sənan” “Dünya ədəbiyyatında təsəvvüf
anlamlarının bir küll halında dramaturgiyaya tətbiq edildiyi ilk əsərdir...”. Şeyx Sənanı türkləşdirən ilk
“Şeyx Sənan”dır. (s. 113). “Şeyx Sənan” haqqında bu ən müasir fikir onun sufi əsər olduğunu təsdiq edir.
Şeyx Sənan kimdir? H.Cavid burada mübahisə üçün imkan yeri qoymur. Onu aydın şəkildə
təqdim edir:
Səni annən doğurdu Turanda,
Yaşadın bir zaman da İranda,
Kəsbi-İrfan için, fəzilət için
Sonra İranı tərk edib gəldin,
Ərəbistanı ixtiyar etdin.
Gənc ikən kəsbi-iştihar etdin.
Lakin ən son yerin, zəki Sənan!
Olacaq son nəfəsdə Gürcüstan.
Qapılıb hissə olmasan gümrah,
Olacaq məqbərin ziyarətgah.
(II c. s. 143.)
Mürşidi - əzəm Şeyx Kəbirin bu söz-ləri Şeyx Sənanın təkcə bioqrafiyasını yox, həm də taleyini
əks etdirir. Mürşidi-əzəm Şeyx Sənana eşqin bəlasına, ehtiras və nəf-sini faciəsinə düçar olacağını
bildirir. Şeyx Sənan ustadına belə cavab verir:
Bən otuz yıl cihanda zahidvar,
Bilmədim qız-qadın nədir zinhar.

Nə qadar bəndə varsa hissü həyat,
Ehtirasatə düşmənim... heyhat!
Bana biganə, zevqi-nəfsani,
Sevdiyim yalnız eşqi-ruhani...
(II c. s.144)
Otuz yaşlı, sağlam ruhlu böyük dinü-iman sahibi, nüfuzlu bir şeyx, şeyxlərin rəhbəri vaxt gəlir ki,
xəyalət aləmində bir gavur qızını, xristian imanlı gürcü qızı Xumarı görür və şaşırır. Xumar ona nəinki ülviyyət rəmzi olan Zəhranı və bütün dünya-nı, dinü-imanı, ərşü-əlanı unutdurur. Bəlkə Şeyxin əqidəsi
möhkəm deyil? Yox, o, dini sevən və onun fəlsəfi mahiyyətini külli-aləmə bəyan edən bir mübəlliğdir:
Arqadaşlar! Şu parlayan günəşin,
Feyzi birdir cihanda hər kəs için.
Türk, hindu, ərəb, əcəm bilməz,
Nuru hər yanda artar, əksilməz.
Mənəvi bir günəş də var: nəvvar –
O da islam dinidir, parlar.
(II c. s. 158)
Əsərdə Şeyx Sənana qarşı duran mənfi obraz kimi düşünülmüş Şeyx Mərvan Sə-nandan
soruşanda ki, sən ki qadından ürkərdin, indi niyə fikrini dəyişdin, Şeyx Sənan ona belə cavab verir:
Onu seçməz sənin gözün əsla,
O mələkdir, qadın deyil, haşa!...
Oqunur gözlərində ülviyyət,
Sanki bir heykəli-üluhiyyət!
Vətənim, cümlə niyyətim, Kəbəm,
Şimdi yalnız odur, o, vaz keçəməm.
(II c. s. 193.)
Şeyx Sənan Xumara qovuşmaqdan ötrü qarşısına qoyulan bütün şərtləri qəbul edir: dini-imanı
atır, şeyxlərdən ayrılır, boynundan xaç asır, şərab içir, iki il donuz otarır, yalnız bir şərti – Quranı
yandırmaq təklifini qəbul etmir. Bütün bunlar Şeyx Sənanı romantik bir sevgi qəhrəmanından çox, ilahi
eşq sahibi, sufi-mistik filosof kimi səciyyələndirir. Artıq onun üçün dinlə-rin, məscid və kilsənin, məscid
və mey-xa-nənin heç bir fərqi yoxdur. H.Cavidin bö-yük mürşidi dahi Füzuli yazırdı:
Ayrı bilmişsən, Füzuli, məscidi meyxanədən
Səhv imiş ol kim, səni biz əhli-irfan bilmişiz.
“Şeyx Sənan” da sufi plan Dərviş obrazı ilə bağlıdır. Elə əsərdə Şeyxi və Xumarı, ümumən
onların məhəbbətinin ilahi səviyyəsini dərk edən yeganə obraz da məhz dəli Dərvişdir. Şeyx Sənan ondan
kimliyini soruşanda Dərviş belə cavab verir:
Babam heyrət, anamdır şübhə... Əsla
Bilinməz bən kimim, ey şeyxi-vala!
Fəqət pəjmürdə bir səyyahi-zarim,
Şəriətdən, təriqətdən kənarim,
Həqiqət istərim, yalnız həqiqət!
Yetər artıq şəriət, ya təriqət.
Qulaq verməm bən əsla bir xitabə,
Pərəştiş eyləməm hiç bir kitabə.
Əvət, Quran, Zəbur, İncilü Tevrat
Birər röya ki, zor təfsiri, heyhat!
Birər röya bütün əlvahi-aləm,
Birər əfsanə, cənnət, ya cəhənnəm.
Əgər fevqəlbəşər olmaq dilərsən,
Kənar ol daima cinsi-bəşərdən!...
(II c. s. 173.)
Şeyx Sənan ona “piri-mürşid” – deyə müraciət edir. O, Xumarı görüncə, “Lailahə illəllah!” –
deyə kəlmeyi-şəhadət gətirir, ona ilahi bir varlıq kimi səcdə qılır, onu “nuri-həqq” adlandırır. Xumar da
Şeyx Sənanı eyni ucalıqda qiymətləndirir.
Əvət, ən möhtərəm, nəcib insan...
Hələ dursun kəmalı, mərifəti
Onda var sanki evliya sifəti

(II c. s. 207.)
Bu, artıq insani yox, ilahi-mistik bir qiymətləndirmədir. Şeyx Sənan sevgini ucalığa doğru
hərəkət, ülvi bir yüksəliş hesab edir: “Bəni hər kim sevərsə, yüksəlsin!” - deyir, “Şeyx Sənan” əsəri
mistik-sufi bir sonluqla başa çatır. Romantik faciənin səbəbi ilahi eşqdir. Eşq və etiqad, ibadət və məhəbbət arasındakı konfliktdə eşq eti-qada... qalib gəlir. Şeyx Sənan Xumara olan ilahi sevgidə məxluqdan
Xaliqə gedən yolu intixab edir. Şeyx Sənanın (Məcnun kimi!) adi insanlıqdan çıxdığını artıq iki adam
dərk edir: Dərviş və Xumar! Dərviş Sənana deyir:
Baqma, şeyxim, şu halı-pürqəminə,
Giriyorsun həqiqət aləminə.
Fəzli-həqq runüma kəmalında,
Parlıyor nuri-həqq cəmalında.
Səndə bir əhli-hal əlaməti var,
Səndə əlan xuda qiyafəti var.
(II c. s. 256)
Göründüyü kimi, H.Cavid Dərvişin dili ilə Şeyx Sənanı sırf sufi qəhrəman kimi təqdim edir.
Dərviş H.Cavidin öz obrazı idi. Sidqi Ruhulla xatirələrində yazır: “H.Cavidin “Şeyx Sənan” faciəsinin
tamaşasında mən həmişə dərviş rolunu ifa edirdim. Sonralar bu rolu bəzən başqa artistlər də ifa edirdilər...
Mərhum H.Cavid həmişə mənə deyərdi: “Qardaşım Sidqi! Bu əsərdəki Dərviş mən özüməm. Unutmayın
ki, Siz məni oynayırsınız”. Beləliklə də Dərviş əsərdə dramaturqun bədii-fəlsəfi qayəsini, estetik idealını
əks etdirən obrazdır.
Əsərin sonunda Şeyx Sənan Xumarın əlindən tutub “Ya allah!” deyərək sonuncu pənahgaha –
UÇURUMA atılırlar. “Uçalım, haqqa doğru, gəl uçalım!” deyir Şeyx Sənan. Şeyxlər və müridlər
“uçdular” deyərək onları yola salırlar. Sənanın “O donuzlar ki, otladır Sənan // Hiç fərqi yoxdur onlardan”
deyə donuz adlandırdığı şeyxlər və müridlər də, Xumarın atası Platon da, gürcülər də, xristian dininin
xadimi Papas da bu uçuşa mat qalırlar.
Şeyxlər və müridlərin sözləri ilə desək, bu UÇUŞ “müdhiş səadət”, “dilbər fəlakət” idi.
Cavidşünas A.Turan bu uçuşun mahiyyətini belə izah edir: “Türk təsəvvüf düşüncəsində və eyni
zamanda bu düşüncənin hələ hasilə gəlmədiyi çox-çox əvvəlki çağlarda bəlkə də ən ciddi məqamlardan
biri həmin uçmaq məsələsidir.
Yunis Əmrə “Divan”ında cənnət-uçmaq şəklində belə ifadə edilmişdir:
Uçmaq–uçmağım dedigün, möminləri yeltəndigün
Vardur ola burğac huri arzum yoğdur uçmağ içün.
Bu bir həqiqətdir ki, türk özünün səma adamı olması inamını heç zaman tərk etməyib, göy
mənşəli bir xilqət olduğuna inanıb.
Tək Tanrılı türkün müqəddəs “Quran” vasitəsilə öyrəndiyi cənnətin qədim türk dilindəki sinonimi
uçmaq idi.
Sənan ilahi eşqin faciəsini yaşayır və o, əslində bu faciənin qəhrəmanı kimi, ucalır. Cavidin
cəsarəti və əslində əsərin sufi gücü bundadır ki, o, məşuqə olaraq xristian qızı Xumarı seçir. Şeyx Sənanın
mürşidi Şeyx Kəbirin qızı ülviyyət rəmzi olan Zəhranı da seçə bilərdi.
Və daha bir fakt maraqlıdır: Xumar Şeyx Sənanın aləminə röyada, xəyalda daxil olur. Amma
Cavid onu röyada saxlamır, yerə endirir, Sənana real şəkildə təqdim edir. Sənan öz qeyri-adi, ilahi
məhəbbəti ilə onu yerdən göyə-səmalara qaldırır, ona mələk kimi uçmaq qüdrəti bəxş edir. Şeyx Mərvan
Şeyx Sənanı bir qadından ötrü dini-imanı atmaqda qınayanda Sənan Xumar “qadın deyil, mələkdir” deyir,
onu “üluhiyyət heykəli” adlandırır.
Xumara olan ilahi eşq sayəsində allahlaşdığını Dərviş Şeyx Sənana söyləyir: “camalında nurihəqq”, “xuda qiyafətində” olduğunu irəlicədən bəyan edir.
“Şeyx Sənan” həqiqətən də H.Cavidin “hüsni-xuda şairi” olduğunu təsdiq edən möhtəşəm sənət
əsəridir.
Dünya romantik ədəbiyyatının bədii incisi olan “Şeyx Sənan” əsəri romantik faciə olmaqla
bərabər, eyni zamanda sufizmi səhnəyə gətirən ilk dram əsəridir, müəllif bu əsərlə ilk mənzum tarixi
faciənin, poetik teatrın, həm də sufi-mistik teatrın əsasını qoymuşdur.
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Гюльшан Алиева-Кенгерли
«Шейх Санан» в театре Джавида: миф или реальность
Резюме
Не каждый творец искусства в силах найти ключ к богатой сокровищнице мудрости
Востока. И лишь в XX-ом веке по воле Всевышнего, ключ к разгадке тайн мудрости, озарилось
истинному приемнику великого Физули, романтическому поэту и философу Гусейн Джавиду. Его
произведение «Шейх Санан» является художественным перлом в романтизме мировой
литературы. Эта романтическая трагедия, к тому же, впервые зародила суфизм на драматической
сцене. Гусейн Джавид по праву считается основателем не только исторической трагедии в прозе,
поэтического театра, но и является родоначальником суфийского мистического театра.
Ключевы слова: философ Гусейн Джавид, убеждение, Шейх Санан, романтизм,
историческая трагедия в прозе.
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"Sheikh Sanan"at Javid's theatre: myth or reality
Summary
Not every creater of art can find the key to the rich treasure of the Eastern wisdom. Just in the
XX century the God gave this magic key to the greatest heir of Fuzuli, a great romantic poet and
philosopher Hussein Javid.
Sheikh Sanan, the artistic pearl of world romantic literature, is a romantic tragedy, as well as the
first dramatic work on the scene of the Sufism. In this work, the author has laid the foundation of the first
poetical historical tragedy, poetic theater and sufi-mystic theatre.
Keywords: philosopher Huseyn Javid, the sect, Sheikh Sanan, romanticism, historical tragedy in
verse.
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Xülasə: Qloballaşma minillərlə mədəniyyətlər arasında formalaşmış sərhədləri silmək təhlükəsini
yaratdığı üçün sivilizasiyalar arasında konfliktləri alovlandırır. Bu yanaşma Hantinqtona xasdır.
Digər yanaşmaya görə qloballaşma mədəniyyətləri və ənənələri dağıdır. Üçüncü yanaşmaya görə
isə qloballaşma dünyaya görünməmiş temp və ritm verir (D.Xarve). Böyük dünyanı sürət
texnologiyasının sayəsində sıxlaşdırıb kompakt məkana çevirir. Marşal Maklyuen dünyanı “qlobal kənd”
adlandırmışdı. Mass media nəticəsində genişlənib. Qlobalizasiya sürətlə sıx bağlı hadisədir. Ona görə də
belə bir qanunauyğunluq formulə etmək olar: siyasət, hərb, iqtisadiyyat, din və sənət sahələri yüksək sürət
pillələrini fəth edəndə qaçılmaz olaraq ekspansionizmə meyillənirlər və bu, onların dəyərlərini, təsirlərini
qlobal miqyasda yaymaq, yəni qloballaşmaq istəyində təzahür edir.
Açar sözlər: sivilizasiyaların münaqişəsi, mədəni imperalizm, milli dəyərlər.
Müasir kulturologiya və sosiologiyada qloballaşmaya müxtəlif münasibətlər mövcuddur. Onları
belə ümumiləşdirmək olar. Bir yanaşmaya görə, o, mədəniyyətlərarası qeopolitik müstəvidə yeni situasiya
deməkdir. Qloballaşma min illərlə mədəniyyətlər arasnda formalaşmış sərhədləri silmək təhlükəsini
yaratdığı üçün sivilizasiyalar arasında konfliktləri alovlandırır. Bu yanaşma Hantinqtona xasdır.
Digər yanaşmaya görə qloballaşma mədəniyyətləri və ənənələri dağıdır. Üçüncü yanaşmaya görə
isə qloballaşma dünyaya görünməmiş temp və ritm verir (D.Xarve). Öncələr həftələrlə əmələ gələnlər və
ya baş tutanlar indi saatlar içində baş verir [13,с.378] . Qloballaşmanın bu yüksək sürət parametrinin
qəribə nəticələri var. Bir nəticəsini artıq, yazmışıq. Qlobal dünyada kompüter masalarının arxasında
oturanlardan tutmuş əyləncə sənayesinin istehlakçılarınacan hamı hövsələsizlik «virusuna» yoluxur.
Digər nəticə odur ki, bizim qloballaşan dünyamız günbəgün balacalaşır [8,p.IX]. Dünyanın balacalaşma
illüziyası təkcə təyyarəlrdə tez-tez müxtəlif ölkələrə, şəhərlərə uçan biznes adamlarında, siyasilərdə baş
vermir. Heç səyahətə çıxmayanlar da kabel, peyk TV-lərin, İnternetin, sosial şəbəkələrin və s. sayəsində
dünya ilə bağlı uzaq məsafə hissiyatını itirirlər. İnternetdən şəxsi kompyuterə kitab, musiqi, film
yükləmək isə çətinliklə tapılan mədəniyyət məhsullarını insan qavrayışının periferiyasına
sıxışdırır.Beləcə, aydın olur ki, qitələrin və bölgələrin bir-birinə uzaqlığı hissi və fikri primtiv nəqliyyat
vasitələrindən doğan məsafə duyğusudur. Halbuki məsafə sosial şəraitin məhsuludur. Onun uzunluğu
həmin məsafəni keçmək sürətindən asılı olaraq dəyişir. Ona görə də bir çox sosial reallıqlar, quruluşlar,
ayrılmalar, sərhədlər sürətə baxanda ikinci gəlirlər.
Üç min il mədəniyətlərin qarşılıqlı təsiri, bütün sədlərə baxmayaraq, ən bilinməz kanallarla birbirinə sızmışdı. Lakin deməliyik ki, şəkillərin, ikonik işarlərin hərəkət sürəti, düşüncə, kommunkasiya

formalarının yayılması çağımızda olan qədər əvvəllər heç vaxt olmamışdı. Ona görə də qloballaşmanın ən
əyani, birbaşa qavranılan ifadə formaları mədəniyyətdən gəlir. Adi insanlar üçün ötən əsrin axırında
indiki əsrin əvvəllərində «Koko-kola», «Makdonalds», CCN-in xəbərləri, Madonna belə simvollardan idi.
Sözsüz, kürrəsəl proseslərin sürəti elədir ki, onun ikonaları olan siyahı tez-tez təzələnir və artır.
Günümüzdə Madonna yox, Leydi Qaqa kimi müğənnilər qlobalizasiyanın simvoludurlar, «Koka-kola»nın yanına yoqurt, «Makdonalds»-ın yanına şaurma, dönər durur. Ona görə demək olar ki, qloballaşmanın
ikona siyahısının «milli tərkibi» sürətlə dəyişir. Bu prosesə görə, onu, artıq, Amerikanın kültür
imperializmi kimi ittiham etmək çətinləşir, çünki müasir qlobal proseslərdə bir çox başqa
mədəniyyətlərdən alınma simvollar da iştirak edir. Hərçənd faiz etibarı ilə ABŞ mədəniyyətinin payı yenə
böyük qalır. O biri tərəfdən, istənilən lokal-milli dəyər qloabllaşmanın siyahısına düşmək üçün öncə
Qloballaşmanın mərkəzindən «sertifikat» almalıdır.
Dünyada transmilli, transregional korporasiyalar, şirkətlər beynəlxalq aləmin subyekti olanda
burada da simbiozlaşma, sinkretikləşmə prosesi baş verir və nəticədə transmilli iqtisadiyyat transdini,
transmədəni proseslərlə çulğalaşır. Çulğalaşma təkcə pozitiv planda getmir. Pozitiv planda gedəndə din,
sənət, əxlaq, siyasət qlobal iqtisadi proseslrin dərki və müdafiəsi olur. Çulğalaşma neqağtiv planda
gedəndə isə antiqlobalizm ruhunda qlobal tənqid, qiyam və dekonstruksiya yaranır. Bu o deməkdir ki,
qlobalizasiya indiki dünyanın sürət texnologiyası, transmilli, transregional iqtisadiyyatı, kürrəsəl şəbəkəsi
qalsa, qarşısıalınamz proses olacaq və ona qarşı hər hansı lokalçı, ideoloji, dini mübarizə isə yenə
qlobalizm faktı olacaq. Çağımızdakı transmilli anti-qlobalizm kimi. Maraqlıdır ki, «anti-qlobalizm»
termininə 1995-ci ildən qabaq rast gəlmək olmaz. 1995-ci ildən sonra o da məhz qlobalizmin məhsulu
olan Mass-medianın sayəsində dövriyyəyə düşdü [10, p.8].
Biz artıq qlobalizasiya mühitində yaşayırıq. Bu danılmazdır. «Biz» əvəzliyi isə Qərbi, Şərqin və
Cənubun, Şimalın böyük insan kütləsini əhatə edir. «Qlobalizasiya» artıq «müasir dövr» söz
birləşməsinin sinominə çevrilib, daha dəqiq desək, həmin anlayışı sıxışdıraraq yerinə keçib [2,p.1]. Lakin
«müasir dövrün» haçandan başlayıb haçanacan davam etməsi qeyri-müəyyən qaldığı kimi
qlobalizasiyanın gələcəyi də qeyri-müəyyəndir. Bir vaxtlar mədəniyyətşünaslıqda milliliklə
beynəlmiləlliyin vəhdəti haqqında «sxolastik» söhbətlər onun üçün idi ki, böyük dünya proseslərində
milli dəyələr sistemi unudulmasın. Əsrimizin əvvəllərində «qloballıq/lokallıq» oppoziyası oxşar sözlərə
çevrildi. Qlobalizasiyanı tərifləyənlər lokal mədəniyytlərin qorunmasının vacibliyini də vurğuladılar. Bir
xeyli nəzəriyyəçi dünyada baş verən qloballaşmanı qarşısıalınmaz fakt kimi qəbul etsə də bu mühitdə
müxtəlif mədəniyyətlərin bir-biri ilə eyniləşməsinin (unifikasiysının) təhlükələrini göstərdilər.
Qlobalizasiyanın qarşısıalınmzlığını Markus Bauernfaynd (Markus Bauernfeind) hətta stixiya
metaforasında açaraq göstərdi ki, o istənilən vaxt işə salınan, istənilən vaxt dayandırılan hadisə deyil.
Qlobalizasiya külək, su kimi təbiət qüvvələrinin iqtisadi ekvivalentidir. Qloballaşmanı hərəkətə gətirənlər
(drayverlər) isə aşağıdakılardır:
1) Texnologiya – o müasir sənaye və transportasiyada inqilab yaradan innovasiyaları formalaşdırır
(məsələn, kommersiya tipli reaktiv təyyarıləri, kompyuterlər üçün mikroproseslərdə əldə edilən
innovasiyaları).
2) Siyasi, ticari qaydaların liberallaşması, bazarın derequlyasiası, tariflərin azalması – onlar hamısı
beynəlxalq müstəvidə birbaşa yatırımlara gətirib çıxarır [7,p.3].
Bax, bu kontestdə, anti-qlobalist ruhda davranaraq qloballaşmanı dayandırmaq çağırışı ilə çıxış etmək
utopizm, anaxronizmdir. Sovet dövründə Azərbaycan kimi ölkələrdə «hifz etmək», «qorumaq» milli
dəyərlərlə bağlı ən işlək anlayışlardan idi. Sovet ideologiyasından gəlmə beynəlmiləllik çağırışı
mühitində bu anlayışların populyarlığı milli dəyərlərin qalması üçün ovqat yaradırdı və nəticədə milli
dəyərləri qorumaq tezisi aksiomatik həqiqət kimi qəbul olunurdu. Beynəlmiləlliyə milli dəyərlərlə bağlı
perspektiv kimi baxılırdı, yəni tədqiqatçıların üstünə öhdəlik qoyulurdu ki, milli dəyərlərin beynəlmiləl
perspektivlərini açmalıdırlar. Yalnız «hicab», «cəhalət» kimi milli keyfiyyətlərə bu perspektiv rəva
sayılmırdı.
Qlobalizasiya mühitində təsvir etdiyimiz sxem yenə qalır. Cəhaləti, vəhşi adətləri çıxmaqla heç
bir milli fakt qlobal dünya fonunda aşağılaşdırılmır. Nəinki aşağılaşdırılmır, hətta deyilir ki, qloballaşma
milli mədəniyyətlərə xidmət etməlidir. Buna bir örnək. Araşdırmalar aydın edir ki, Yaponiyada milli
ideya axtarışlarına güclü təkanı qlobalizasiya vermişdi, çünki məhz kürrəsəlləşmə mühitində milli
mədəniyytin itmək qorxusu böyümüşdü və bu, onu qorumaq, gəlişdirmək ideyasına təkan vermişdi
[12,с.180]. Bu həm də konservativizmə təkan vermişdi. Konservativizm siyasi dəstəyini alandan sonra
mədəniyyət sahəsində daha sayğı doğurucu imic alır. Maraqlıdır ki, məhz qlobalizasiyanın dünya ilə iri
addımlarla irəlilədiyi dövrdə siyasətdə Ronald Reyqan və Marqaret Tetçerin simasında konservativizm

populyarlıq qazanmışdı. Mədəniyyətdə isə konservativizm anti-qlobalist ideologiya olmasa da qlobal
eyniləşmə mühitində ənənəvi dəyərlərin qorunmasını önəmli mədəni akta çevirmişdi.
Yeri gəlmişkən, qloballaşmanın baş akytorları (arxitektorları) olan ABŞ, Britaniya, Yaponiya
kimi ölklərdə konservativ ideologiya daşıyıcıları olan partiyaların uğurları, ictimai xadimlərin popuyarlığı
göstərir ki, qloballaşma bütün milli özəllikləri, milli dünyaları darmadağın edən sunami deyil.
Qloballaşmış dünyada cürbəcür milli «guşələri», sahləri qorumaq üçün, daha doğrusu, yeni mühitdə
yaşarlı etmək üçün yetərincə mexanizmlər var. Həmin mexanimzlərdən biri milli, dini və başqa azlıqların
hüququnun qorunmasıdır. Bu hüquqa görədir ki, qloballaşmanın intensivliyi maksimuma çatan ABŞ,
Kanada və Qərbi Avropa ölkələrində müsəlman, buddist azlıqlar öz dünyalarını, dillərini qoruya bilirlər.
Qloballaşma prosesində mədəniyyətlrin qarışmasını, bir-birində əriməsini ən müxtəlif faktlarda və
hadisələrdə görmək olar: Amerika və yapon menecmentini birləşdirən şirkətləri, ikili vətəndaşlığı,
müxtəlif mədəniyyətlərin qaçılmaz transformsiyalarını – bütün bunları «hibridlik» teprmini ilə
xarakkterizə etmək olar. Daha sonra Marvan Kreyli əlavə edir ki, «sinkretizm»ə, «kreolizm»ə baxanda o,
termin kimi «hibridliy»ə daha çox üstünlük verir, çünki bu termin daha geniş anlayışı daşıyaraq hətta
memarlıqda, idmanda, turizmdə gedən yeni prosesləri də əhatə edir [6,p.1-2].
Qlobalizasiyanın başqa tədqiqatçısı Corc Ritzer (George Ritzer) post-strukturalizmin
nomadikliklik (köçərilik) termini ilə hibridlik terminini qoşalaşdıraraq kürrəsəl poseslərlə bağlı aşağıdakı
fikri söyləyir: qloballaşmanı intellektual nomadik mövqedən düşünmək daha faydalıdır, çünki bu prosesin
fiksə olunmuş əsası yoxdur. Nitsşedən tutmuş post-modernist mütəfəkkirlərəcən bir çoxları çox ölçülü
postmodern subyektinin ortaya çıxacağını irəlicədən söyləmişdilər. Bu post-ənənə subyekti çoxyönlü
hibrid nomadik subyekt kimi təsvir olunmuşdu. Onun konkret məkanda kökü olmamalı idi, o,
çoxperspektivli, öz mədəniyyətini və dəyərlərini özü yaradan olmalı idi [ 11,p.72,77].
Lakin maraqlıdır ki, qloballaşma çox böyük sürətlə «demokratikləşməyə», plüralistikləşməyə
başladı. Onu yeridən baş aktyorların arasında Alman, Fransız, Yapon, Cənubi Koreya mənşəli transmilli
korporasiyalar peyda oldu. İqtisadi palanda baş verən bu tərəqqi mədəniyyət planında da öz əksini tapdı.
Modalarda Qərb paltar elementlərinin yanında yapon, türk, Çin ünsürləri yer tutmağa başladı. XXI
yüzildə qlobalizasiyasının insani, personoloji siması da dəyişdi. İndi bütün irqlərdən parlaq elm, sənət,
biznes adamları qlobal dünyanın insan qalereyasını daxil olaraq ağ irqin (madonnaların) dominantlığına
son qoyublar. Hollivudun aktyor seçimində, yaxşı-pis adamların irqlər arasındakı paylşmasında tarazlığın
gözlənməsi bütün müstəvilərə sirayət edib. İndi gözəllik yarışlarında ağ irqin dominantlığı da azalıb.
İdman və musiqi, «Forbs» siyahıları qlobal dünyanı ən müxtəlif irqi simalarda təmsil edir. Bu yeni
situasiaya görə öncələr «qlobalizasiya amerikanizasiyadır» deyimini məşhur jurnalist Tomas Fridmen
yeni mərhələdə yumşaltmalı oldu. Əslində yumşalma iki mərhələ də getdi. Öncə «qlobalizasiya
amerikanizasiyadır» formulası «qlobalizasiya Qərbin öz hegemonluğunu yeritmə prosesidir» formulasına
çevrildi [4,s.289]. Yəni Amerika Bütün Qərblə əvəz olundu. İndi isə qlobalizasiyada iştirak edənlər
sırasında Qərb də var, Şərq də var, Cənub da var, Şimal da var. Ona görə də son yumşaldıcı formula
belədir: qloballaşma bir biçimli deyil, çoxmərkəzli və hamar axmayan prosesdir [5,p.30].
Qlobalizasiya, dedik ki, böyük dünyanı sürət texnologiyasının sayəsində sıxlaşdırıb kompakt
məkana çevirir. Maklyuen dünyanı «qlobal kənd» adlandıranda onu nəzərdə tuturdu ki, elektron
informasiya vasitələri sayəsində dünya kənd kimi kompaktlaşıb və kənddə hamı bir-birini tanıdığı kimi
dünyada da tanışlıq dairəsi Mass media nəticəsində genişlənib [1,p.8-10]. Lakin o biri tərəfdən,
qlobalizasiya dünya haqqında özünün törətdiyi kompaktlıq illüziyasını dağıtmağa məhkumdur. Bu, onun
kulturoloji baxımdan maraqlı tərəfidir. Mədəni istehlakın intensivliyi yeni məhsullara elə bir aclıq yaradır
ki, heç nə onu doydurmur. Görün gündə nə qədər film çəkilir, nə qədər mahnı bəstələnir və nə qədər
tədbirlər keçirilir. Ancaq qıtlıq hissi yenə qlobal dünyanı tərk etmir. Yeni filmlərin, yeni musiqilərin, yeni
dəblərin həzz vermək baxımından ömrü çox çəkmir, ona görə də yenilərə ehtiyac həmişə qalır. Ronald
Robertson yazır ki, dövrümüzdə dünyaya tam qlobal yanaşma cəhdlərinin şaxələri artmaqdadır. Bu
şaxələr yaxın tarixin qlobal hadisələrinə, formalarına cəmlənməklə bitmir. Dünya tarixi üzrə kitab və
esselərin sayı artır [9,p.29].
Çağımızda kim və hansı qüvvə obyektlərin, işarələrin, insanların regionlar, qitələr arasında
hərkətini təqdir edirsə, qlobalizasiyanın və deməli, həm də mədəniyyətin qloballaşmasının tərəfdarı olur
[3,p.329]. İndi yalnız marginal qüvvələr anti-qlobalistdirlər. Bütün qitələrdə qeyri-marginal kütlələr, artıq,
qlobalizasiyanı baş vermiş, geri dönməz fakt kimi qəbul ediblər. Hətta İŞİD kimi anti-Qərbçi qüvvələr də
qlobalizmin texnologiyası və paradiqmaları ilə silahlanaraq kürrəsəl hərəkat kimi dünyaya öz geyimniqab və cəza modalarını yaymağa çalışırlar. Qlobalizasiya çoxmərkəzli prosesə çevriləndən sonra artıq
konspiroloji ruhda kürrəsəlləşmə üstündə Qərbi suçlamaq dəbdən düşmüşdür. Qlobalizasiya, artıq,
dünyanın əsas səhnəsinə, məkanına çevrilmişdir. Bu məkan həm də böyük marketi, bazarı xatırladır.

Bütün xalqlar bu bazara öz malları ilə çıxırlar. Yaxşı satılanlar ortaq mallara çevrilir, satılmayanlar isə
milli «anbarlara» qayıdır. Çağımızda çox nadir sənətçi, intellektual tapmaq olar ki, qlobal dünyada başqa
millətlərin məhsulları ilə yarışmaq arzusunu özündə gəzdirməsin. Müğənnilər, bəstəçilər, rəssamar,
süvenir düzəldən sənətkarlar indi qloballığa düşmən mühit kimi baxmırlar. Hamı bu mühitdə seçilməyi,
diqqətə layiq olmağı özünə məqsəd qoyur. Turizm demək olar ki, bütün dünya guşələrini bürüyüb.
Terrora, qəzalara baxmayaraq yenə də risk zonalarına turist kimi gedənlər tapılır. Qlobal dünyanın bir
mərkəzin diktatından qurtulmasında böyük rolu beynəlxalq turizm oynayır. Onun infrastrukturlara
ehtiyacı ən müxtəlif ölkələrdə eyni standartlarda mağaza, restoran və başqa əyləncə yerlərini
törədir.Turizm qlobal dünyanı plyuralistləşdirən ən güclü mexanizmlərdən olur.
Söylədiklərimizi belə yekunlaşdırmaq olar:
XX yüzilin sonunda Sosialist düşərgəsinin «Dəmir pərdə»sinin düşməsi, transmilli şirkətlərin
qarşısında geniş meydanların açılması informasiyanın, nəqliyatın, transport vasitələrinin sürətli yayımının
mümmkünlüyü qloballaşma proseslərinə təkan vermişdi. Demokratik dəyrlərin yayılması da kürrəsəlliyə
xidmət etmişdi, çünki bərabərlik (eqalitarizm) seqreqasiyada və ayrı-seçkilikdə özünü göstərən sədlərin
dağılmasına gətirib çıxarır.
Qlobalizasiya sürətlə sıx bağlı hadisədir. Ona görə də belə bir qanunauyğunluq formulə etmək olar:
siyasət, hərb, iqtisadiyyat, din və sənət sahələri yüksək sürət pillələrini fəth edəndə qaçılmaz olaraq
ekspansionizmə meyillənirlər və bu, onların dəyərlərini, təsirlərini qlobal miqyasda yaymaq, yəni
qloballaşmaq istəyində təzahür edir. Bu mənada sürət fenomenini məqsədli şəkildə mənimsəyən
mədəniyyətlərin mayasında təcavüzkarlıq var.
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Халеддин Софиев
Аспекты созданные парадигмой глобализации
Резюме
В данной статье автор проводит анализ над процессами глобализации во всем мире. По его
личным наблюдениям, глобализация несет за собой угрозу разжигания различных конфликтов
между цивилизациями, так как имеет склонность к разрушению, тех межкультурных границ,
которые строились на протяжении многих тысячилетий. К такой позиции проццесов глобализации
придерживается и Хантингтон. Однако по иной позиции к происходящим процессам во всем мире,
глобализация разрушительно воздействует на вековые традиции и культуры. А по версии Д. Харви
глобализация задает мировой цивилизации динамичный темп и ритм. Благодаря скоростной
технологии, она сжимает весь мир и превращает его в компактное пространство. Маршал
Маклюэн называл мир «глобальной деревней». Глобализация – это явление, тесно связанное со

скоростью. Поэтому, можно сформировать такую закономерность: когда сферы политики,
экономики, религии и искусства покоряют высокие скоростные ступени, они, неизбежно
склоняются к экспансионизму, что проявляется в их желании распространить их ценности и
влияния в глобальном масштабе.
Ключевые слова:конфликт цивилизаций, культурный империализм, национальные ценности

Khaleddin Sofiev
Aspects created by the paradigm of globalization
Summary
In this article, the author analyzes globalization processes around the world. According to his
personal observations, globalization carries the threate of inciting various conflicts between civilizations,
as it tends to destroy those intercultural borders that have been built for thousands of years. To this
position of the processes of globalization, Huntington also adheres. However, on a different position to
the ongoing processes around the world, globalization is destructively affecting the age-old traditions and
cultures. And according to D. Harvey, globalization sets the world civilization a dynamic pace and
rhythm. Thanks to high-speed technology, it compresses the whole world and turns it into a compact
space. Marshall McLuhan called the world a "global village". Globalization is a phenomenon closely
related to speed. Therefore, it is possible to form such a pattern: when spheres of politics, economy,
religion and art conquer high speed steps, they inevitably tend to expansionism, which manifests itself in
their desire to spread their values and influences on a global scale.
Key words: the conflict of civilizations, cultural imperialism, national values

Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 10.10.2017
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 17.10.2017
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 27.10.2017
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı:fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Niyazi Mehdi
ADMİU-nun Elmi Şurasının 21 dekabr 2017-ci il, 04 saylı qərarı ilə çap olunur

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI
Elmi-nəzəri məcmuə
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti,
XXXIV buraxılış, Bakı, 2017
МИР КУЛЬТУРЫ
Научно-теоретический сборник
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств,
XXXIVвыпуск, Баку, 2017
THE WORLD OF CULTURE
Scientific-theoretical bulletin
Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXIVedition, Baku, 2017

UOT008:1
Tamilla Əhmədova
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Az-1065, Bakı, İnşaatçılar prospekti 39
E-mail: tamillahikmetqizi@mail.ru
ŞƏRQ FƏLSƏFƏSİNDƏ
MƏDƏNİ MODERNLƏŞMƏ KONSEPSİYALARI
Xülasə: Məqalədə modernləşmə və mədəniyyətdə müasirləşmə probleminin mahiyyəti araşdırılır.
Müasirləşmək zərurətini dərk edən ziyalılar arasında əsas mübahisə mövzusu olan mədəniyyətin necə
mənimsənilməsi probleminə dair diskussiyalardan bəhs edilir. M.F.Axundov, H.B.Zərdabi, İ.B.Qaspıralı,
Ə.B.Hüseynzadə, Ə.B.Ağaoğlu,
Z.Göyalp, A.Cövdət, M.Sati, M.Ə.Rəsulzadə, A.Səhhət,
O.F.Nemanzadə kimi ziyalıların qərbliləşməyə dair fikirlərinə yer verilir. Mühafizəkar islamçılar,
qərbçilər və türkçülərin qərbliləşməyə dair baxışlarının ortaq və fərqli xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətirilir.
Mədəniyyətin müasirləşməsi məsələsində təqlidçiliklə bağlı tənqidi fikirlər ümumiləşdirilir. İslahatçı
ziyalıların Azərbaycan mədəniyyəti tarixindəki xidmətləri dəyərləndirilir.
Açar sözlər: mədəniyyət, modernləşmə, Azərbaycan, Türkiyə, Şərq, Qərb
XX əsrin müsəlman ölkələrinin, millətlərin görkəmli mütəfəkkirləri öz elmi, ictimai-siyasi
fəaliyyətində Vətənin azadlığı uğrundakı mübarizədə milli dirçəliş prosesini birbaşa,yaxud dolayısı yolla
əks etdirməklə milli dərketmənin, mədəni modernləşmənin dirçəldilməsinə, milli mədəni müstəqilliliyin
qorunub, inkişafına təsir göstərirdilər.
Vətənin gələcək suveren inkişafının yol və perspektivlərinin əsaslandırılması məqsədilə, dövrün
çağırışlarına uyğunlaşmaq üçün dini,milli mədəniyyətlərini yad dəyərlərdən təmizləyib, saflaşdırmağa
çalışırdılar.
Ə.Ağaoğlu, Avropanın texnogen mədəniyyəti qarşısında islam cəmiyyətinin məğlubiyyətini etiraf
edən, lakin buna müxtəlif mövqelərdən çarə arayan “ifrat mütərəqqiçilər” və “ifrat mühafizəkarlar”-la
müqayisədə “yeni panislamistlər”-in fəaliyyətlərini təqdir edərək (11, s.155-156) “Kaspi” qəzetinin 1903cü il 24 dekabr tarixli 276-cı sayında yazırdı: “İslam nicatının yeganə yolu Avropaya üstünlük verən
bütün həyat ünsürlərini, onun universitet və məktəblərini, siyasi və inzibati həyatını ağla uyğun və
ehtiyatlı surətdə müsəlman zəmininə keçirmək, əkməkdir... Ağıllı ünsürlər hər iki ifrat cərəyanı birləşdirəcək və hər iki tərəfi razı sala biləcək elə bir yol – ideya yaratmaq istəyirlər ki, ifrat mütərəqqiçilərin
xəyal etdiyi kimi nə mücərrəd – zəminəsiz olsun, nə də ki, köhnəpərəstlik kimi zəmanənin ruhuna və
dövrün tələbinə yad olsun” (12, s.140).
Mühafizəkarlar mənəvi dəyərlərə yad olan heç bir kənar mədəniyyət idxalını qəbul etməmiş,
qərbliləşmə ilə dinin-imanın əldən gedəcəyindən narahat olmuşlar. Türkçülərə gəlincə, onlar “tamamilə
türk və müsəlman qalmaq şərti ilə Qərb mədəniyyətinə tam və qəti bir surətdə girmək istəyənlərdir. Fəqət,
Qərb mədəniyyətinə girmədən əvvəl milli mədəniyyətimizi arayıb taparaq meydana çıxarmağımız tələb
olunur” (13, s.40). Qərbçilər isə Qərb mədəniyyətinin istinasız olaraq, sistem şəklində qəbul olunmasını
təbliğ edirdilər. Ə.Ağaoğlu çox vaxt məhz qərbçi mövqeyi ilə fərqlənmişdir. O, yazırdı ki, bəziləri
Avropa mədəniyyətinin mənimsənilməsində nöqsanlı və qəbuledilməz tərəflərdən qurtulmaq məqsədi ilə
həmin mədəniyyətin süzgəcdən keçirilməsini istəyirlər. Halbuki, “Bir mədəniyyət zümrəsi bölünməz bir

bütündür. Parçalana bilməz. Qalibiyyət və üstünlüyü qazanan onun bütünlüyüdür”. Ə.Ağaoğlunun
fikrincə Avropa mədəniyyəti yalnız elm və texnikası ilə deyil – bütünlüyü, ümumi əlamətləri,
xüsusiyyətləri, bütün nöqsanları və fəzilətləri ilə qələbə çalmışdır (14, s.10-11). Z.Göyalpda da oxşar
məqamlar çoxdur. Osmanlı mədəniyyətini Qərb mədəniyyəti ilə uyğunlaşdırmağa çalışdıqlarına görə
tənzimatçıları qınayan Z.Göyalp yazır: “Halbuki iki zidd mədəniyyət yan-yana yaşaya bilməz, sistemləri
bir-birinə müxalif olduğu üçün iksi də bir-birini pozmağa səbəb olar. Məsələn, Qərb musiqi texnikası ilə
Şərqin musiqi texnikası bir-birilə uzlaşa bilməz. Qərbin təcrübi məntiqi ilə Şərqin sxolastik məntiqi birbirilə barışa bilməz. Bir millət ya şərqli olur, ya qərbli olur. İki dinli bir fərd olmadığı kimi, iki
mədəniyyətli bir millət də ola bilməz. Tənzimatçılar bu nöqtəni bilmədikləri üçün ortaya atdıqları
yeniliklərdə müvəffəq ola bilmədilər” (13, s.40).
Müasirləşmə məsələsində Ə.Ağaoğlu ilə Z.Göyalp çox vaxt eyni mövqedən çıxış etmişlər. Onlar
müasir mədəniyyətə qapalı olan cəmiyyətlərin modern texnologiyalara, yeni-yeni silah növlərinə qarşı
yalnız adi top və tüfənglə cavab vermək məcburiyyətində qaldıqlarını dilə gətirərək izah etməyə
çalışırdılar ki, belə olduqda, islam dünyası Avropaya qarşı son həddə qədər necə müqavimət göstərə
biləcək? İstər dinimizin, istərsə də vətənimizin müstəqilliyini necə müdafiə edə biləcəyik?Bu dini və vətəni təhlükələr qarşısında yalnız bir qurtuluş çarəsi vardır ki, o da elmlərdə, sənayedə, hərbi və hüquqi
təşkilatlarda Avropalılar qədər irəliləməkdir, yəni mədəniyyətdə onlara bərabər olmaqdır. Bunun üçün də
tək bir çarə vardır: Avropa mədəniyyətinə tam bir surətdə girmək” (13, s.55-56). Z.Göyalpa görə
tənzimatçıların böyük bir xətası, ilk növbədə Şərq mədəniyyəti ilə Qərb mədəniyyətinin tərkibindən bir
ürfan qarışığı yaratmaq istəmələri idi. Onlar sistemləri büsbütün ayrı prinsiplərə istinad edən iki zidd
mədəniyyətin uzlaşmayacağını düşünə bilməmişdilər. Üstəlik siyasi varlığımızda mövcud olan ikiliklər,
bütün bu yanlış hərəkətin nəticələridir: İki cür məhkəmə, iki cür məktəb, iki cür büdcə, iki cür qanun.
Şərq mədəniyyətini Qərb mədəniyyəti ilə uzlaşdırmağa çalışmaq orta çağı yeni çağda yaşatmaq deməkdir
(13, s.56-57).
Qərbliləşmək məsələsində Ə.Ağaoğlu ilə eyni mövqedən çıxış edən M.Sati “Nə üçün geri qaldıq?”
sualına belə cavab verirdi: “Mədəniyyətdə bir neçə əsrdir ki, fövqəladə irəliləyişlər oldu. Biz bütün bu
yeniləşmələrə uzun bir müddət laqeyd qaldıq. Bütün mədəni qövmlər irəliləməyə çalışarkən, bu ümumi
cərəyana qatılmadıq, o millətlərlə aramızda mədəniləşmə baxımından böyük bir məsafə yarandı. İndi
bizimlə tərəqqi etmiş millətlər arasında deyil, bu hərəkata gec qatılmış kiçik millətlər arasındakı məsafə
belə hər dərrakə sahibinin ürəyini sızladacaq bir dərəcəyə çatdı”. “Məqsədim bundan qurtulma çarəsini
aramaqdır” – deyən M.Sati yazırdı: “Geri qalmamızın səbəbi əzm və mətanət əskikliyidir. Bu amil isə
bugünkü mədəniyyətin ən qüvvətli səbəbidir. Bu həqiqət bizdə yaxşı anlaşılmamışdır. Uğurları çox vaxt
təsadüfə və ya ani bir düşüncəyə bağlayırıq. Müntəzəm və əzmkarlıqla çalışma ən çox möhtac olduğumuz
şeydir!” (15, s.183-184).
Mühafizəkar islamçılar nə Türkiyədə, nə də Azərbaycanda qərbliləşməyi müsbət qarşılamırdılar.
Onlar bu qənaətdə idi: islam texnika baxımından qərbə möhtacdır, lakin inancı, əxlaqı, ruhu özünün
olmaq şərtilə. Şərqi məğlub edən Qərb, yalnız texnologiya üstünlüyü olan Qərbdir. Eyni silahlarla ona
qarşı mübarizə aparmalı, lakin mənəvi baxımdan böhran halında olan Qərbdən heç bir şey almamalıdır.
İslamçıların əksəriyyəti bu baxışlarda birləşirdi. Lakin formallıq və qaydalar baxımından çox sərt və
əyilməz olan islamçılar yeniləşmək üçün heç bir fəaliyyət göstərmirdilər. Bu səbəbdən bir çoxları
türkçülüyə qarşı da çıxır, türkçülük kimi, bütün başqa milliyyətçi hərəkatları da islam birliyini pozacağı
qorxusu ilə tənqid edirdilər.
İslamçılar qanunların tətbiqində sərt qayda-qanunu şiddətlə müdafiə edirdilər. Şəriətə uyğun
olmayan qanunların aradan qaldırılmasını istəyirdilər. İslamçılar qərbliləşmə hərəkatının doğurduğu bir
çox yeni iqtisadi, bədii və fikri hərəkatlara hücum edir, bu xüsusda fitvalar verirdilər. “Teatr əxlaqsızlıq
yuvasıdır və qadınlar səhnəyə çıxa bilməz” deyirdilər. Hətta Türkiyədə Mustafa Səbri “İslam dini qumar
kimi sığortanı da qəbul etməz” deyə fitva verdi. Lakin sonrakı gedişat göstərdi ki, bu sərt mühafizəkar
fəaliyyətlərin müqavimətinə baxmayaraq ictimai zərurətlər inkişafdan geri qalmırdı (15, s.203-204).
Qərbçilərin bir qismi də “qüvvətli və üstün olan hər şey Qərbdədir” fikrindən doğan heyranlıq
duyğusundan ilham alırdı. Eyni heyranlıq tənzimatçılarda da vardı. Bu fərqlə ki, onlar, keçmişdən gələn
bir çox şeyi dəyişdirməyə qərar vermişdilər. Halbuki bu yeni qərbçilər heyranlığın sonuna qədər gedərək
radikal bir dəyişmə istəyirdilər. Şərqdən gələn hər şeyi “geri”, Qərbdən gələcək hər şeyi “irəli” hesab
edirdilər. “İrəliçilik” və “geriçiliik” kəlmələrini də onlar icad etdilər.
Mədəniyyətdə müasirləşmə problemi ilə bağlı yüz əlli ildən bəri davam edən bir yanlışlıq əsasən
təqlidçiliklə bağlı idi. Bunu o dövrün əksər ziyalıları dilə gətirmişdir. Çünki tarixən müsəlman
cəmiyyətini “gəmirən böyük səbəblərin başında gələn şey təqlidçilik idi. “Dini təqlid, dünyəvi təqlid,
adəti təqlid, qiyafəti təqlid, salamı təqlid, kəlamı təqlid, xülasə, hər şeyi təqlid olan bir millətin fərdləri də

insan təqlidi deməkdir ki, qabil deyil, həqiqi heyəti ictimai vücuda gətirməz. Buna görə də yaşaya
bilməz” (16, s.140-141). Bir miqdar azlığın qərbliləşmək yolunda keçmişin yaşam tərzini, mənliyinişəxsiyyətini, fəlsəfəsini buraxıb, qərbin yaşam tərzi və fəlsəfəsi sosial quruluşa yerləşdirilincə, tam
harmoniyanın olmaması səbəbilə, sosial həyatın bütün sahələrində təqlid əsası hakim olmuşdur. Belə ki,
zövqü təqlid, şeiri təqlid, musiqisi təqlid, teatrı təqlid, memarlığı təqlid, bütün sənəti təqlid, yaşam və
fəlsəfəsi təqlid, hətta dünyagörüşü belə təqlid bir mahiyyətdə qalmışdır.
Osmanlı İmperatorluğunun son dövrdəki bütün fikir cərəyanları kimi qərbçilik də II Məşrutiyyətdən
sonra düşüncə sahəsində qızğın bir şəkildə müzakirə edilirdi ki, Azərbaycan ziyalılarından
Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu və M.Ə.Rəsulzadə bilavasitə bu müzakirələrin iştirakçısı və bəzən də ideya
müəllifləri idilər.
Qərbin mədəniyyət və texnologiyasının bütünlüklə və ya qismən alınması məsələsi üstündəki
mübahisələr qərbçiləri də iki qrupa bölmüşdü. Bunlardan “bütünçülər” adı verə biləcəyimiz Abdullah
Cövdət və tərəfdarları Avropa mədəniyyətini “gülü və tikanı ilə mənimsəməyə məcburuq” deyərkən,
Cəlal Nuri Qərbin yalnız texnologiyasına ehtiyac olduğu qənaətində idilər. Tədqiqatçılardan Atəş
Toxtamış qərbçilərin əsas təkliflərini belə ümumiləşdirir:
– qərbliləşmək, yəni Qərb dövlətlərinə bənzər bir dövlət halına gəlmək qaçılmazdır. Bunun üçün
Qərb texnologiyasının heç bir tərəddüd edilmədən alınması və mənimsənməsi zəruridir;
– din cəmiyyətin tərəqqisinə bir əngəl olmasa da, islamiyyətin yanlış şərhi və bir sıra batil etiqadlar
inkişaf məsələsində əngəl olmaqdadır;
– xüsusi təşəbbüslərin dəstəklənməsinə ehtiyac vardır (hökumətdən heç bir şey gözlənilməyəcək;
vətəndaşlar yolları, körpüləri, kanalları, gəmiləri, fabrikləri öz təşəbbüs və fəaliyyətləri ilə vücuda
gətirəcəklər);
– qərbçilər Osmanlı İmperatorluğunu təşkil edən xalqların birliyi tərəfdarıdırlar. Bu mənada
tənzimatçılıq müdafiə edilməlidir;
Bu görüşlərlə yanaşı radikal deyilə biləcək təkliflərlə də çıxış edirdilər. Məsələn, latın əlifbasının
mənimsənilməsi, qadınların mövcud vəziyyətdən qurtarılmaları və xüsusilə “örtünmə”nin aradan
qaldırılması, fəsin dəyişdirilərək yerinə şapka geyilməsi kimi məsələlər də vardı. Ancaq bu tip diləklər
cəmiyyətdə, xüsusilə “İslamçılar” tərəfindən qızışdırılan ciddi bir təzyiqlə qarşılaşmaqda idi (17, s.78-80).
Mədəniyyətin mənimsənilməsi məsələsində islamçılarla qərbçilərin qarşılıqlı ittihamları uzun
müddət davam etmişdir.
Türkçü ziyalılar içərisində Avropa mədəniyyətinə münasibətdə daha çox qəbul olunan konsepsiya
İ.Qaspıralıya məxsusdur. Onun bu barədə görüşləri Azərbaycan ziyalılarının, xüsusən Ə.Hüseynzadənin
“türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək” şəklində ifadə etdiyi kulturoloji görüşlərinin əsasında
dayanmışdır.Avropanın bütün müsbət və mənfi cəhətlərinə yaxından bələd olan İ.Qaspıralı bu
mədəniyyətə aludəliklə deyil, çatışmazlıqlarına tənqidi yanaşmağın tərəfdarı olmuşdur (18, s.62).
Avropanı saf-çürük etmədən, tam, hərtərəfli tanımadan təqlid etmək milli mədəniyyətlərin məhvinə,
öz simasını itirməsinə səbəb ola bilərdi. İsmayıl bəy bunları nəzərə almaq şərti ilə birmənalı şəkildə Qərb
mədəniyyətinin nailiyyətlərinə yiyələnməyin tərəfdarı idi: “Avropa bir ixtiyardır, təcrübəsi çoxdur –
ixtiyarlığına qarşı sayğı duyaq, təcrübəsindən hissə alaq, fəqət xətalarını təkrar etməyək. Məktəblərini,
universitetlərini biz də quraq. Fəqət təhsillə ağıllarımızı işıqlandırdığımız qədər, ürəkləri də haqqaniyyət
ilə doldurmaya çalıq. Avropada nə görürsək, uşaq kimi alıb qaçmayaq” (18, s.67).
Eyni fikirlər Ə.B.Hüseynzadə və H.S.Ayvazovun tərəfindən də təqdir edilirdi: “Bu gün gözümüzə
çox parlaq görünən elmli, maarifli Avropa mədəniyyəti, çox xoşbəxt bildiyimiz Qərb həyatı nəzəritəqliddən keçirilirsə, o mədəniyyət içində, o elektrik fənərlərinin işığı altında necə vəhşiliklər,
canavarlıqlar, o xoşbəxt həyat içində elə səfahət və səfalətlər gözümüzə çarpır ki, mədəniyyət ziyası
bildiyimiz parlaqlıqların bəzən bir cəhənnəm alveri, xoşbəxt həyat zənn etdiyiniz güzəranların çox dəfə
bir əzab olduğu anlaşılır” (3, s.245).
Abbas Səhhət “İqbal” qəzetində 1914-cü ildə nəşr olunmuş “Milli ideallar” adlı məqaləsində milli
adət-ənənələrin, milli ruhun qorunub saxlanması tələbini bütün ciddiliyi ilə irəli sürmüşdü.
“Ziyalılarımızdan milli adətlərimizi həmişə nəzərdə tutmalarını təmənna edirəm. Bunlarsız millət
yaşamaz” – deyərək türklərin tarixən yad mədəniyyətlərin havasına çox tez alışdıqlarını, mühitin təsirinə
düşdüklərini xatırladır, bu meyli millətin gələcəyi üçün təhlükəli bir tendensiya kimi pisləyirdi: “Dünya
tarixinin səhifələrini araşdırsaq, biz türklər kimi mühitin təsirlərinə tabe olan qövm azdır, bəlkə yoxdur
desəm, xəta etməmiş olaram. Daima şərəfimizi, ədəbiyyatımızı, dilimizi, adət-ənənələrimizi unutmağa
hazırıq. Ədiblərimiz, şairlərimiz ərəbcə, farsca yazmağı özlərinə bir şərəf, bir fəxr sanmışlar. Hər tayfanı
həmişə özünə tanıtdıran ədibləri, şairləri olduğu halda bizimkilər başqalarına uymağa, başqalarını tərif

etməyə həvəsli olmuşlar. Ədiblərimiz türklüyə həmişə istehza ilə baxmışlar. Odur ki, milli adətimiz
unudulmuş və ortadan qaldırılmışdır (3, s.246).
İstinadlardan da göründüyü kimi XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ziyalıları arasında bir-birinə
zidd mövqelərlə bağlı mübahisələr gedirdi. Bu təzadlar özünü əsasən mütərəqqi mədəniyyətin necə
mənimsənilməsində büruzə verirdi. Eyni zamanda ictimai-siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq bütün
ziyalılar H.Zərdabinin “bizim zəmanəmiz elm zamanıdır” fikrində həmrəy idilər (19, s.21-22). “Bəli, biz
də keçmiş islam mədəniyyətlərindən, indiki Avropa tərəqqisindən ibrət alırıq” – deyən Ö.F.Nemanzadə
“Dərdimiz və dərmanımız” adlı məqaləsində(20, s.34-41) yazırdı ki, əsas məsələ ibrət götürməkdədir. Bir
çoxları özünü oxumuş və ağıllı göstərib kar-görməz fikirlə guya tərəqqi etmək, qabağa getmək istəyirlər.
Bir qisim işlərimiz də var ki, mədənilərin əsərlərini və o səbəblə də onların rəftarlarını, hallarını xoş
görüblər. Onlar kimi olmaq istəyirlər. Mədəniyyəti paltarda, dildə zənn edərək uzun arxalıqlarını,
başmaqlarını çıxarıb gödək jaket, dar çəkmə geyirlər. Hər kəsin on beş, iyirmi ildə yetdiyi indiki
mərtəbəyə bunlar beş-on manatla on dəqiqəyə nail olurlar. Az vaxtda tərbiyəli meymunlar kimi yekə bir
obrazovannı olub qurtulurlar, firəng köynəklərinin yaxasını qulaqlarına qədər çıxarırlar. Amma
qafalarından köhnə fikri çıxara bilməyiblər.
İlk növbədə nələrin mənimsənilməsi olduğuna dair fikrilər fərqli olduğu kimi, onların təbliğat
üsulları da müxtəlif idi. Burada elmi, ədəbi-bədii formalardan tutmuş satiraya və publisistikanın digər
mümkün imkanlarına qədər istifadə edilirdi. Bu mənada, Ə.Hüseynzadənin rəhbərlik etdiyi füyuzatçıların
təbliğatı bir cür, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ö.F.Nemanzadə kimi mollanəsrəddinçilərinki başqa
cür, Ə.Ağaoğlu, Ü.Hacıbəyov, M.Ə.Rəsulzadə və digər ziyalılarınkı da ayrı cür idi. Amma məqsəd bir
idi: xalqı cəhalət yuxusundan ayıltmaq və müasir mədəniyyət yoluna istiqamətləndirmək. Bu məqsədlə
onlar tənqidlə yanaşı istehza və kinayə üsulundan da istifadə edirdilər.
Ədəbiyyat:
1. Mustafayev Q. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda islam ideologiyası və onun tənqidi. Bakı:
Maarif, 1973, 296 s.
2. Rüstəmov Y. Türk fikir tarixi haqqında mülahizələr. Bakı: Çaşıoğlu, 2005, 140 s.
3. Gökalp Z. Türkçülüğün esasları, İstanbul: Varlık Yayınevi (onbirinci basılış), 1977, 160 s.
4. Ağaoğlu A. Üç medeniyet. İstanbul: Milli Egitim Basımevi, 1972, 146 s.
5. Ülken H.Z. Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi. İstanbul: Ülken Yayınları, 2001, 516 s.
6. Topçubaşı A. Batı ve Şark meselesi. Ankara: Gökçe Ofset Matbaacılık, 1995, 184 s.
7. Toktamış A. Türk Devrim Tarihi. İstanbul: Der Yayınları, 1993, 472 s.
8. Ekinçi Y. Qaspıralı İsmayıl. İstanbul, 1997, 234 s.
9. Azərbaycan publisistikası antologiyası (Tərtib edən: C.Bəydili-Məmmədov). Bakı: Şəqr-Qərb,
2007, 688 s.
10. Nemanzadə Ö.F. Seçilmiş əsərləri (Toplayanı, tərtib edəni, öz sözün və izahların müəllifi: Şamil
Qurbanov). Bakı: Yazıçı, 1992, 536 s.
11. Göyalp Z. Türkçülüyün əsasları. Bakı: Maarif, 1991, 176 s.
12. Hüseynov Ş. Əhməd bəy Ağaoğlunun dünyagörüşü. Bakı: Azərnəşr, 1998, 128 s.
13. Ağaoğlu A. İhtilal mi İnkilap mi? Ankara: Alaeddin Kıral Basımevi, 1942, 72 s.
14. Rəsulzadə M.Ə. Yanlış termin kullanmiyalım / “Mədəniyyət dünyası”, IV buraxılış, Bakı:
ADMİU, 2002, s. 3-4.
15. Məmmədov F. Kulturologiya effektivli həyat və fəaliyyətə aparan yol kimi (təriflər, düsturlar,
mədəniyyət müddəaları, ayrı-ayrı məqalə, məruzə və çıxışlar). Bakı: Çıraq, 2008, 432.
Тамилла Ахмедова
Концепции модернизации культуры в философии Востока
Резюме
Начиная с XIX века многие страны и народы мусульманского народа переживали
судьбоносные вызовы истории. Междоусобицы и колонизация грозили потерей национальнокультурной идентификации. На фоне политической и экономической нестабильности исламский
мир подвергался испытаниям религиозного фанатизма. Творческая элита народов Востока искала
пути избавления от массовой безграмотности, деспотии духовенства, технического отставания.
Стратегия модернизации национальной культуры интеллектуалов исламского мира нашла свое
отражение в многообразии их концепций культурно-исторического развития.

Ключевые слова: модернизация, М. Ф. Ахундов, А. Агаоглу, А.Гусейнзаде
Tamilla Akhmedova
Conceptions of cultural modernization in Eastern philosophy
Summary
From the beginning of 19-th century lots of countries and peoples of the Muslim world were living
through decisive challenges of history. Inner conflicts and colonization threatened to cause a loss of
ethno-cultural identity Along with the political and economic instability, the Muslim world was
challenged by an obstacle in the form of religious fanaticism. The creative elite of the East was looking
for the ways of getting rid of the mass illiteracy, religious authorities' despotism and setbacks in
technology. The strategy of modernization of the national culture, proposed by intellectuals of the Islamic
world, found itself in the diversity of their images of the historical and cultural development.
Keywords: modernization, M.F. Akhundof, A. Aqaoqlu, A. Quseinzadeh
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YAPONIYANIN MƏDƏNİ ÖZÜNÜİDENTİFİKASİYASI:
“NIXONDZİNRON” MİLLİ UNİKALLIQ NƏZƏRIYYƏSİ
Xülasə: Bu gün bütün ölkələr gözəgörünməz qlobal “hörümçək toru”na düşərək qloballaşma
proseslərinin qanunauyğunluqlarına uyğun inkişaf edirlər. Lakin real siyasət hələ də milli strukturların
əlində cəmləşir və hər bir ölkə qlobal çağırışlara cavabı mənsub olduğu millətin sosiopsixoloji və
mədəni özəlliyi müstəvisindən verməyə çalışır. XX əsrin 90-ci illərində qlobal islahatların “üçüncü
dalğasını”
yaşayan
Yaponiya ictimai həyatın bütün sferalarında köklü islahatları apararaq
qloballaşmanın çağırışlarına özünəməxsus cavab vermək dilleması ilə üzləşib. Yaranan durumda yapon
intellektualları “milli ideya”nı ən qüvvətli mobilizasiya aləti hesab edirlər.
Açar sözlər: Yaponiya, mədəniyyət, milli ideya, qloballaşma.
Hal-hazırda Yaponiya sənayə (industrial) demokratiyanın və Qərb birliyinin bərabərhüquqlu
üzvüdür. Lakin bununla yanaşı o Asiya dünyasının ayrılmaz parçasıdır. Bu durumda, yaponların bir
milli-mədəni birlik kimi özünüidentifikasiyası, və ya yapon millətinin özünüdəyərləndirməsi gündəmdə
olan məsələdir. Milli özünüidentifikasiyanın müəyyən edilməsinin aktuallığı yaponların həm Şərq
həmdə Qərb aləminə mənsubluğu ilə diktə olunur. Bu gün Yaponiya Qərbin siyasi və Şərqin
konfusian-buddist identikliyinin simbiozudur. Məhz həmin simbioz ki, milli dinin özünəməxsusluğuna
söykənərək adaptiv dünyagörüşə səbəb olmuşdur.
Qloballaşma prosesi milli identikliyi müəyyən edilməsini zəruri şərtə çevirir. Yaponlar özlərini
ayrıca müstəqil mədəni-sivilizasion vəhdət kimi dərk edir. Lakin qloballaşmanın qanunauyğunluqları isə
təcrid olunmanı inkar edir və müxtəlif sivilizasiyaların daha yaxın qarşılıqlı əlaqələrini ehtiva edir.
Bu gün qlobal birliyin iqtisadi və siyasi proseslərinə Asiya ölkələrinin əksəriyyəti milli
mədəni özünəməxsusluqlarını və özünüdərkini nümayiş etdirərək qatılırlar. Lakin eyni zamanda da
qlobal mədəni dəyərlərin milli mədəni dəyərlərlə birləşməsi də baş verir. Elmi ədəbiyyatda buna
“qlokalizasiya” deyilir. Təriflərin əksəriyyətinə görə, qlokalizasiya formalaşmaqda olan qlobal
multikultural sivilizasiyada lokal mədəniyyətlərin modernizasiya sintezi deməkdir. Başqa sözlə,
qlokalizasiya - mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşmə prosesidir. Bu baxımdan, Yaponiya qlokalizasiya
prosesinin tipik nümunəsidir. Lakin digər tərəfdən, qloballaşmanın çağırışlarına fəal cavab verən
Yaponiya digər tərəfdən də milli mədəni-sivilizasion özünəməzsusluğunu itirmək təhlükəsilə üzləşir.
Kəskin mübahisələr predmeti olan qloballaşma probleminin əsas məsələsi müasir “vahid
dünya”, başqa sözlə “Pax Americana”modelini” qəbul etmək və ya etməmək?”sualına cavab tapmaqdır.
İkinci dünya müharibəsinin nəticələri “Pax Britannica”dan qüvvə mərkəzinin “Pax Amerika”-naya
keçməsi ilə əlamətdar oldu. 1945-ci ildə ABŞ Yaponiya üzərində qələbə çalaraq onun ərazilərini öz
tərkibinə qatdı. Lakin tarixdən məlumdur ki, zamanla Yaponiya ABŞ-ın kiçik partnyoru səviyyəsinə
qədər qalxa bildi. Bu gün Yaponiya qloballaşmanın həm subyekti həm də obyektidir.

Maraqlısı odur ki, ABŞ və Avropa mətbuatında “yapon millətçiliyi baş qaldırdı” şüarlarına
tez-tez rast gəlirik. Bu alarmist mövqeyin səbəbi bu gün qloballaşma proseslərinə qoşulan Yaponiyada
“milli ideya”nın rəsmi ideologiyada özüməxsus yer tutmasındadır. Yapon adaları əhalisinin yüksək
homogenliyi və yapon mədəniyyətinin unikallığı, onun qərb insanı üçün çətin dərkolunan fenomen
olması ideyası yapon xalqının şüuruna elə möhkəm hopub ki, onu heç bir digər fikir istiqaməti sarsıda
bilməz.
Yapon intellektualları “milli ideya”nı
ən qüvvətli mobilizasiya aləti
hesab edirlər.
“Teykokusyuqi” və ya “kokkasyuqi” adlanan Yapon milli ideya tarixən formalaşaraq spesifik dövlət
ideologiyasına və siyasi təcrübəyə çevrilib. Yapon millətçiliyi – millətin daxili və xarici tələbatlarını
yerinə yetirmək, spesifik maraqlarına cavab vermək məqsədilə hakim elita tərəfindən yaradılan xüsusi
dövlət konstruktudur. Elmi ədəbiyyatda Yapon millətçiliyinin izahına iki yanaşma vardır. Birincilərin,
daha dəqiq desək, perenializm nəzəriyyəsi yapon millətçiliyini “long duree” aspektində millətin inkişafını
təhlil edir. Burada millətin inkişafı tarixi zaman çərçivəsində uzunmüddətli və davamlı proses kimi
təqdim olunur. Modernistlərə görə isə, məhz modernizasiya dövründə dövlət və hakim elit dairələr
daha dinamik və hətta aqressiv olan yeni milli ideologiya vasitəsilə milləti səfərbər edir və birləşdirir.
Bu o yeni beynəxalq münasibətlər sistemində asanlıqla yer tutmaq məqsədilə edilir. (1)
Burada yapon “milli ideya”sının qloballaşmanın reallıqlarına nə dərəcədə cavab verməsini
müəyyən etmək istərdik. Bunun üçün ilk növbədə yapon “milli ideya” tarixinə nəzər salaq.
Qərbdən yenilikləri mənimsəmək iddiasında olduqları Meydzi dövründə (1868-1912) bir çox
yaponlar qərbləşməyə meylli olan vətəndaşları kəskin tənqid atəşinə tuturdular. Lakin XIX əsrin
ikinci yarısında “sivilizasiya və maariflənmə” şüarı ilə çıxış edən yapon ideologiyasında avropa və
amerikan pozitivizm və utilitarizm siqləti üstünlük təşkil edirdi. Yalnız XIX əsrin sonunda milli şüur
yeni mərhələyə qədəm qoydu. Qərb sivilizasiyanın maddi nümətlərinə yiyələnən Yaponiya özünü güclü
sivil dövlət kimi dərk edərək, digər dövlətləri, birinci növbədə isə Asiya ölkələrini sivilləşdirməyə
özünə vəzifə borcu bildi. XIX əsrin 90-ci illərində Yaponiyanin Koreya, Çin, Hindistanı “sivilləşdirib
maarifləndirmək” iddiası qismən, daha dəqiq desək tam reallaşa bilmədi. Səbəb yerli intellektualların
narazıçılığı (Koreya) və ya da ki regionda hegemonluq edən müstəmləkəçi dövlətlərin (Hindistan) bu
təşəbbüslərə qarşı çıxması idi.
Yaponiyanın Asiyada lider və maarifləndirici missiyası Okakura Kakudzonun “Yaponiyanın
oyanışı” (1904) adlı ingilis dilində yazılmış əsərində aydın şəkildə təsvir olunur. Kitab xarici oxucu
üçün nəzərdə tutulmuşdur. İlkin variantda çoxmənalı olaraq “Asiyanın oyanışı” adlanan kitab 1938-ci
ildə “sivilizasiya və maarifləndirmək” ideologeması “bir dam altında Yerin səkkiz tərəfi” ideologeması
ilə əvəz olunduqdan sonra işıq üzü gördü. Həmin sakral məzmunlu ideologemaya görə Yaponiya
“dünyanın səkkiz güşəsini örtən damı” olaraq bəşəriyyəti öz ətrafında birləşdirməli idi. (2, 46)
“Taysyo demokratiyası” dövrü rasionalist və pozitivist milli ideya (1912-1926) tədricən
irrasional və mistik “kokutay” ideyası və ya “dövlət orqanizmi”konsepsiyası ilə əvəz olundu. “Mito
məktəbi” tərəfindən gündəmə gətirilən “Kokutay” konsepsiyasına görə ali və mükəmməl təşkil
olunmuş orqanizm tək dövlət öz qanunlarınan doğulur, yaşayır və ölümə məhkum olur.
XX əsrin 30-cu illərində “Dünyanın səkkiz tərəfini sivilləsdirmək və maarifləndirmək”də
liderlik iddiasında olan Yaponiyanın milli ideyasının əsasını “həqiqi yapon Yaponiyasına qayıdış” fikri
təşkil edirdi. 1934-cü ildə diplomat Siratori Tosio “Yaponiyada dirçəlişin yeni mərhələsi” adlı
məqaləsində yazırdı: “İşığın Şərqdən saçdığını dünya bir kərə də görməlidir”.(2, 47)
İkinci dünya müharibəsində Yaponiyanın hərbi süqutu siyasi, ideya və mənəvi süqutu demək idi.
Müharibədən sonrakı illərdə işğalçı
hakimiyyətin təsiri altında yaponların özünüdərki ciddi
deformasiyaya
uğradı. Yaponiyanın “yenidəntərbiyə
dövründə” müharibənin başlanmasında
günahlandırılan millətdə “günahkarlıq kompleksi” inkişaf etdirilirdi. Gündoğan olkədə vətənpərvərlik,
milli iftihar hissi və milli adətlər “qeyri-qanuni və reaksion hadisə”, “əcnəbi” və ya “xarici” (amerikan
və ya sovet mənşəlli) olan isə “tərəqqi” sinoniminə çevrilmişdir. Yapon millətindən olmaq yaponların
şüuruna utanılan hadisə kimi yeridilirdi. Bu durumda kimə isə nümunə olmaq iddiasından artıq söhbət
gedə bilməzdi.
1952-ci ildə Yapon adalarında amerikan işqalının sona yetməsilə milli özünüdərk prosesləri yeni
mərhələyə qədəm qoyuldu. Sülh şəraitinin bərpaedilməsi əmək və çalışqanlıq kimi ənənəvi
kateqoriyaları birinci dərəcəli xeyirxahlıq səviyyəsinə qaldırırdı. İkinci dünya müharibəsindən sonra
Yaponiya
qarşısında üzərindən aqressor-militarist obrazını aradan götürmək və ölkəni dünya
ictimaiyyətinə sülh uğrunda və nüvə silahına qarşı mübarizə aparan bir millət kimi tanıtmaq idi.
İqtisadiyyat, menecment və sosil sferada Yaponiyanın danılmaz uğurları bir növ dünya ictimaiyyəti
qarşısında bəraət qazanaraq milli özünüidentifikasiyanı təsdiqlətmək demək idi. İkinci dünya

müharibəsindən sonra Yaponiyada ənənəvi yanaşmaya zidd olaraq sahibkar, iş adamı olmaq,
ümumiyyətlə maliyyə üzrə mütəxəssis olmaq alqışlanmaqa başladı. Halbuki, ənənəvi Yaponiyada vaxt
vardı ələ pul götürmək samuray üçün şərəfsizlik hesab olunurdu. Müasir həyat şəraitində ənənəvi
dəyərlərə arxalanan biznes, işgüzar fəaliyyətinin yeni fəlsəfəsinə və etikasına ehtiyac duyulurdu.Belə bir
durumda iş adamı nəcib hərbiçiyə bərabər tutularaq hər kəsin peşə sahibi olduğu sahədə fəaliyyət
göstərərək imperator və dövlətə xidmət konsepsiya vasitəsilə çıxış yolu tapıldı. Döyüş meydadında
məğlub olan Yaponiya sülh dövründə qələbə sahibi olmaq niyyətini məqsəd kimi qarşılarına qoydular.
Razılaşmaq olar ki, müharibədənsonrakı illərdə Yapon milli ideyasının əsasını maddiyyat, daha
doğrusu iqtisadi liderlik təşkil edirdi. Bu durum SSRİ və ABŞ üçün sərfəli idi. Yaponiya iqtisadi
öncüllərdən olsa da siyasətdə indinin özündə də ikinci dərəcəli mövqe tutur. İqtisadi nailiyyətlər
yaponları Tokio Universitetinin iqtisad üzrə doktoru, futuroloq, “cəmiyyət konsepsiyasının” müəllifi
Sakaiya Taitinin sözləri ilə desək, müharibədən sonrakı acdıq illərində milləti “doyana qədər
təmizlənmiş düyü yemək” muradına çatdırmaq niyyəti daşıyırdı. Sakaiya yazırdı: “Səfalət illərində
yaponların üz tutduqları ideallar həqiqətən reallaşdılar”. Yaponiyanın industrial, daha sonra isə
istehlakçı cəmiyyətə çevrilməsini həm iqtisadi rifah iddiası həm də “yapon ruhu”, özünəməxsus yapon
inadkarlığı və dünyagörüşünün təsiri fonunda həyata keçirdi. 1991-ci ildə “Yaponiya nədir?” adlı
kitabında Sakaiya yazırdı: “Nəzərə alsaq ki, müasir dövlətin idealı rifah, bərabərlik, sülh və
təhlükəsiszliyə nail olmaqdır, onda müasir Yaponiya – cənnətə ilk yaxınlaşan, həmin ideala tam çatmış
ölkədir ”.(2.49)
İqtisadi rifahın pik nöqtəsinə çatan Yaponiya “mədəni fövqaldövlət” statusunu əldə etmək
iddiasını prioritet məqsədə çevirdi. Ölkənin siyasi statusunun çəkisi olmadığı bir dövrdə dünya
tərəfindən artıq qəbul olunmuş ənənəvi yapon mədəniyyəti müasir yapon mədəniyyətini kölgəyə salırdı.
Müasir yapon mədəniyyətinin tanıdılması iddiasına reaksiya olaraq XX əsrin 60-70-ci illərində “mədəni
millətçilik” və ya nixondzinron, “yaponlar haqqında təlim” nəzəriyyəsi geniş vüsət aldı. Mədəni
millətçilik ideyasının əsasında yapon sivilizasiyasının və mədəniyyətinin unikallığı tezisi durur.
Nixondzinron nəzəriyyəsi milli ideologiya statusunu almasa da XX əsrin 70-80-ci illərində yaponların
təfəkkürünə, milli özünüdərk şüuruna böyük təsir görsətdi. Yaponiyanın “nixondzinron”
milli
unikallıq nəzəriyyəsi yapon iqtisadi möcüzəni, yapon milli xarakterinin özəlliyinin izahı Yaponiyanı
Qərblə müqayisə sxemi əsasında qurulurdu. Nixonron - Yaponiya haqqında təlim, nixondzinron yaponlar haqqında təlim və ya nixonbunkaron – yapon mədəniyyəti nəzəriyyəsi yapon cəmiyyətinin və
millətinin unikallığına həsr olunmuş akademik və publisistik araşdırmaların əsasını təşkil edir.
“Sabun köpüyü iqtisadiyyatı ”nın tənəzüllü ilə, daha dəqiq XX əsrin 90-ci illərində iqtisadi
böhran yaşayan Yaponiyanın intellektual elitası mədəni unikallıq nəzəriyyəsindən imtina edərək,
iqtisadi və sosial həyatın müxtəlif sferalarında qloballaşmanın reallıqlarını nəzərə almağa dəvət edir.
Tədqiqatlar müxtəlif səpgidə - tarix, iqlim, qida və ya orfoqrafiya haqqında olsa da onları Yaponiyanın
unikalliğı ideyası birləşdirirdi. Yalnız 1946-1978-ci illərdə bu mövzuda 700 əsər dərc olunmuşdur.
Yaponiyanın Humanitar və Sosial Emlər Tsukuba Ali Məktəbinin dosenti Aleksandr Bux nixondzinron
təliminin evolyusiyasını yapon mədəni antropoloqu Aoki Tamotsunun təsnifatında təqdim edir. Aoki
nixondzinron təliminin dörd əsas inkişaf mərhələsini müəyyən edir:
1.
1945-1950-ci illər – yapon militarizminin refleksiyası dominantlıq təşkil edən dövr. Həmin
dövrdə qabaqcıl sosioloqlar yapon cəmiyyətini demokratikləşdirmək cəhdləri edərək onu “neqativ
unikallıq” kimi xarakterizə edirdilər;
2.
1955-1960-ci illərdə müharibədənsonrakı nisbi stabillik dövründə milli diskursda tarixi
relyativizm başlıca yer tutur. Tarixi relyativizm yapon mədəniyyətini və identikliyini Qərblə müqayisə
olunan zaman obyektivliy nail olmaq imkanı verirdi. Lakin buna baxmayaraq, obyektiv tarazlığı
pozaraq həmin nəzəriyyələr Yaponiyanı Qərblə birgə eyni kateqoriyaya aid edirdilər. Bu yanaşmanın
tərəfdarları hesab edirdi ki, yaponiya mədəni,iqtisadi və siyasi cəhətdən qərb aləminə mənsubdu ;
3.
1960-1980-ci illər “pozitiv unikallıq dövrüdür”. Yüksək iqtisadi və siyasi stabillik yapon
cəmiyyətində “mədəni identiklik” ideyasına ehtiyacın üçüncü dalğasını yaşatdı. Nixondzinronun pozitiv
təlimləri yapon sosial-iqtisadi modelinin unikallığını və üstünlüyünü sübuta yetirirdi.
4.
1984-cü ildən başlamış və bu günə kimi davam edən dövr beynəlmilləşmə (kokusaiki) ilə
xarakterizə olunur. (3)
Nixondzinron nəzəriyyələrini milli ideyanın təkamülü kontekstində araşdırdığımız zaman
müəyyən olunur ki, milli ideya Yaponiyanın özündə populyarlıq qazansa da xaricdə geniş yayılmırdı.
Çünki nixondzinron ideyaları xaricdə bir tərəfdən Yaponiyanı “dirçələn millətçilik”də günahlandıra,
digər tərəfdən isə yapon iqdisadiyyatının və xarici ticarətinin sürətli inkişafı fonunda ABŞ və AsiyaSakit okean regionunda yaponiyafobiya meyllərini gücləndirə bilərdi.

Özünəməxsusluğu ilə seçilən yapon mədəni sivilizasiyanın dünya mədəniyyətinə verdiyi tövhə
danılmazdır. Yaponların özləri barədə istisna millət olduqları ideyasına həddsiz inam dünya
ictimaiyyətində birmənalı fikirlər oyatmır. Lakin son illər, Yaponlar, xüsusilə də, gənc nəsil özlərini
“dünya vətəndaşı” kimi görməyə və yapon sivilizasiyanı xaricilər üçün dərkolunmaz hesab etməməyə
meyillidirlər.
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Егана Алиева
Культурная самоидентификация Японии:
«Нихондзинрон» теория национальной уникальности
Резюме
Сегодня все страны мира развиваются по законам процессов глобализации. С другой
стороны, важно отметить, что и каждая страна дает ответы вызовам глобализации исходя из
социопсихологических и культурных особенностей своей нации. Начиная, с 90-х годов ХХ века
Япония также стоит перед дилеммой достойного ответа вызовам глобализации. В сложившейся
ситуации японские интеллектуалы считают «национальную идею - нихондзинрон» самым
сильным инструментом мобилизации.
Ключевые слова: Япония, культура, национальная идея, глобализация.
Yegana Aliyeva
Cultural self-identification of Japan:
"Nihondzinron" is the theory of national uniqueness
Summary

Today, all countries of the world are developing according to the laws of globalization. On the
other hand, it is important to note that each country also responds to the challenges of globalization on the
basis of the sociopsychological and cultural characteristics of its nation. Beginning from the 1990-s,
Japan also faces a dilemma of a worthy response to the challenges of globalization. In this situation,
Japanese intellectuals consider the "national idea - nihondzinron", the strongest tool for mobilization.
Keywords: Japan, culture, national idea, globalization.
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QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ DƏYİŞƏN DƏYƏRLƏR
VƏ YENİ TƏHSİL PARADİQMASI
Xülasə: Məqalədə qloballaşma ilə bağlı humanitar təhsilin problemləri araşdırılır. Humanist
siyasətin “Modern layihəsi”nə təsir göstərən məsələlər açıqlanır. Humanist fəlsəfəyə söykənən
mədəniyyətin formalaşmasında qloballaşan təhsilin vəzifələrinə aydınlıq gətirilir. Humanist prinsiplər
əsasında inteqrasiya olunmuş bilik və bacarıqlar sisteminə yiyələnməyin yolları göstərilir.
Açar sözləri: təhsil, humanitar siyasət, qloballaşma, inteqrasiyalı bilik və bacarıqların sistemi.
Dünyanı dəyişən inqilablardan, dünya görüşü dəyişdirən texnologiyalaradək öz inkişafında
görünməmiş yüksəkliyi və mürəkkəbliyi qət edən sivilizasiya, bu gün həm də sanki miqyaslı və
ziddiyyətli problemlərin yaratdığı uçurum qarşısındadır. Bu vəziyyət ilk növbədə, dünyaya
münasibətimizə, dünyaya baxışımıza yenidən nəzər salmağı tələb edir. Deməli, dünyanın gələcəyi
birmənalı şəkildə dünyagörüşün məzmunundakı dəyərlərdən, mədəniyyətdən, təhsil səviyyəsindən,
onların məzmunlu və geniş yayılmasından birmənalı şəkildə asılı olacaqdır.
Ötən əsrin ikinci yarısından başlayaraq dünyada bir “qloballaşma prosesin” getməsi ilə bağlı
fikirlər və müşahidələrin nəticəsi, insanlar arasında geniş müzakirələr doğururdu. Dünya alimlərinin
diqqətini cəlb edən qloballaşmanın sosial-ictimai hadisənin zaman-zaman həyatımızın bir çox sahələrini
əhatə etdiyi və bu sahələrlə bağlı öz “diqtəsini” hökm etdiyi bəlli oldu. Kütləvi informasiya vasitələri,
bədii yaradıcılıq, kino, teatr, idman və sair də qloballaşmanın reallaşmasına geniş imkan yaradır.
Cəmiyyətin daha yüksək səviyyədəki beyinləri müasir informasiya ilə təchizatlanaraq dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrinə yetişməyə səy göstərilir. Bu prosesdə sadəcə öyrənmək, yəni informasiya sahibi olmaq
yetərli deyildir, həm də öz mədəniyyətini inkişaf etdirmək: estetik, bədii qayğılar və həzzlər
formalaşdırmaq: barış, simpatiya və tolerantlıq mühiti yaratmaq, bir sözlə mədəni bir cəmiyyət və yeni
mədəniyyət formalaşdırmaq kimi bir hədəf vardır. Biz qloballaşma prosesinə strateji planlı mədəniyyət
inşası kimi də baxa bilərik. Ona görə ki, bu prosesdə innovativ-transformativ mədəni dəyişmə ilə yanaşı,
həm də bir inkişaf vardır. Deməli, dünyanın gələcəyi birmənalı şəkildə dünyagörüşün məzmunundakı
dəyərlərdən, mədəniyyətdən, təhsil səviyyəsindən, onların məzmunundan birmənalı şəkildə asılı
olacaqdır. Bu davamlı siyasət xüsusilə təhsillə dəstəklənən bir prosesdir. Qloballaşma; iqtisadiyyat,
mədəniyyət, texnologiya, dil, din, siyasət kimi bir çox baxımdan ələ alına bilər. Haluk Tözüm bu
mövzuda: ”Qloballaşma texnologiya mərkəzli bir dəyişim prosesidir. Kompüterləşmə,
telekommunikasiya texnologiyaları, miniaturizasiya, sıxılma texnologiyası və rəqəmsallaşdırma kimi
yeniliklər texnologiyanı qlobal miqyasda yayğınlaşdırmaqdadır.” demişdir (1)
Qloballaşma prosesi ilə bağlı problemlər respublikamız dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra
özünü daha qabarıq şəkildə göstərməyə başladı. Dövlətimizin yenidən özünütəşkilində Sovetlər
Birliyindən qalanlara nə qədər ikrah hissi ilə yanaşsaq da, bir çox məsələləri qəbul etməli olduq. Zaman

keçdikcə bu məsələlər milli məqsədlərə müvafiq şəkildə ya təkmilləşdirildi, ya da inkişaf etmiş ölkələrin
qabaqcıl təcrübəsinə uyğun qurulması planlaşdırıldı.
15 iyun 1993-cü ildə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı
sosial-iqtisadi problemlər içərisində çabalayan respubilikamızın tarixində yeni bir dövrün, inkişaf və
tərəqqinin əsasını qoydu. Milli dövlət quruculuğunda sosial-iqtisadi problemlərdən fərqli olaraq
humanitar sahələrdəki yoxsulluqlar daha çox hiss olunurdu.
Yeni dövlət quruculuğunda bütün sahələrin milli zəminə yönəldirilməsinin zəruriliyini qeyd edən
H. Əliyev 31 avqust 1994-cü ildə Bakı şəhərinin təhsil işçiləri ilə görüşündə tövsiyyə edirdi: “İndi
Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Respublikamız müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın öz milli ideologiya
konsepsiyasını yaradaraq, inkişaf etdirərək, şübhəsiz ki, təhsil sahəsini də milli məqsədlər, mənafelər
əsasında qurmalıdır” (2).
Yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşması, müasir informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarının bütün fəaliyyət sahələrini öz təsiri altına alması ilə əlaqədar olaraq, yeniləşən
cəmiyyətin hər bir üzvü, sosial iqtisadi və mədəni sahələrdə əsaslı dəyişikliklərin məcburi iştirakçısına
çevrilir. Yeni qlobal sosial-iqtisadi strukturlar hər bir kəsdən iş, bilik və bacarıqların yeni formasını tələb
edir, eyni zamanda onu rəğbətləndirir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində üstünlük əsasən maddi
resurslara deyil əmək ehtiyatlarına, sosial kapitala verilir. Yeniləşən və inkişaf edən cəmiyyətlərdə təhsilə
artan ehtiyacların ödənilməsi məsələsi dövlətin iqtisadi inkişafını müəyyənləşdirən amillərdən biri hesab
olunur. Bu məqsədlə bir çox ölkələrdə ənənəvi təhsil formaları yeni təhsil modellərinə inteqirasiya olunur,
vahid təhsil məkanı formalaşdırmağa çalışırlar. Eyni zamanda informasiya, nəzəri biliklər, təhsilin
məzmunu və səviyyəsi strateji resursları olmaqla, hər bir ölkənin suverenliyini, milli təhlükəsizliyini və
gələcək inkişafını təmin edir. Təhsilin inkişaf səviyyəsi hər bir ölkənin sosial-iqtisadi, mədəni
göstəricisinə çevrilir. İnsanların bütün həyatı boyu təhsilə olan ehtiyaclarının durmadan artmasını,
yenilənməli olmasını vacib bilirlər. XXI əsr insanların təhsil səviyyəsinin artırılması ilə yanaşı, həm də
yeni intellekt tipinin, sərbəst və fərqli düşünmə tərzinin formalaşdırılması tələblərini qoyur.
Qloballaşan dünyada sürətli dəyişmə prosesinin getdiyini ağıllı insanlar başa düşürlər. Bu prosesdə
yeni informasiya texnologiyalarının həyatımızı asanlaşdırması, sosio-mədəni, iqtisadi uğurlara yol alması
gerçəklikdir. Artıq bəllidir ki, informasiya cəmiyyəti yaradılmadan heç bir dövlət keyfiyyətli, beynəlxalq
standartlara əsaslanan təhsil sistemi qura bilməz. Qloballaşma prosesində iştirak etməyən ölkələr təbii ki,
inkişaf edən dünyadan təcrid olunurlar. Bu da öz növbəsində həmin ölkələrin iqtisadiyyatının tədricən
çökməsinə aparır. Belə ölkələrin intellektual resursları tez tükənir. Bu vəziyyəti nəzərə alan Azərbaycan
Respublikası Prezidenti İlham Əliyev demişdir: “İnsan kapitalı inkişaf etmiş ölkələrin indiki durumunu
müəyyən edən amildir. Həmin ölkələr təbii resurslar hesabına yox, intelektual potensiala, yeni
texnologiyaların icad olunmasına, tətbiqinə görə inkişaf edirlər. Biz də bu yolu seçməliyik”(3).
Ümumiyyətlə inkişaf etmiş ölkələrdə təhsilin qloballaşması dedikdə, ilk öncə tədris prosesi və onun
idaərə olunmasının inteqrasiyası kimi başa düşülür Amma, təhsildə bu inteqrasiya prosesi qloballaşmanın
gətirdiyi problemlərin həlli üçün kifayət deyildir. Təhsil sadəcə qloballaşmaya adaptasiya və yaxud
inteqrasiya problemi üçün bir vasitə deyil, o həm də qloballaşmanın yaratdığı problemləri aradan
qaldırmaq üçün bir vasitədir. Cəmiyyətlərin və ayrı-ayrılıqda insanların qloballaşmanın doğuracağı
mümkün nəticələrə qarşı tədbir görə biləcək və dəyişikliklərdən faydalanacaq qabiliyyətə sahib olmaları
vacibdir. Bu səbəbdən, mövcud inkişafları əvvəlcədən nəzərdə tutub, gözlənilən dəyişiklikləri təqib edə
biləcək fərdlərin yetişdirilməsi qarşıya məqsəd qoyulmalıdırr. Bu şəxslərin inkişaf edəcəyi yerlər təhsil
müəssisələridir. “Təhsil ilə qloballaşma arasında paralel əlaqə mövcuddur. Qloballaşma dünyanın təhsil
sistemini yeniləşməyə vadar edərkən təhsil sistemindəki inkişaf da qloballaşma prosesini istiqamətləndirir
eyni zamanda sürətləndirir. Bundan əlavə, gələcək cəmiyyət formalarının təhsil siteminin yetişdirdiyi
insan tipinə görə formalaşacağını düşündükdə, hər bir ölkənin öz təhsil sistemini nəyə görə qloballaşma
prosesinə uyğunlaşdırmağa çalışdığını və qloballaşan dünyanın universal dəyərlərinə uyğun təhsil vermə
istəklərini daha yaxşı başa düşmək olar” (4). İndi dünyada öyrənmək, öyrənmə üsullarına yiyələnmək,
fərdi olaraq öyrənmək, qruplar və təşkilatlarda öyrənmək, təhsilin əsas elementləri olaraq qəbul
edilməkdədir. YUNESKO-nun Təhsil Komissiyası onlara "birlikdə öyrənmək" prinsipini də əlavə etdi.
Təhsildə qloballaşmada dörd qanundan bəhs edilməkdədir. Bu qanunlar: öyrənməyi bilmək, öyrənməyi
öyrənmək, fərdi öyrənmək və birlikdə yaşamağı öyrənməkdir. Bundan əlavə, təhsildə qlobal yanaşma
hərtərəflidir. Fənlərarası elmi tədqiqat yanaşmaları qloballaşan təhsilin müasir metodlarıdır.
Azərbaycan Respublikasının 2005-ci ildən Boloniya prosesinə qoşulmaqla vahid təhsil məkanı və
təhsil standartlarının yaradılması istiqamətində uğurlu addımlar atıldı. Təlim proqramları, yeni təhsil
təcrübələrini nəzərdə tutan modelləri inkişaf etdirilməsi və inkişaf etmiş ölkələrlə əməkdaşlıq əsas
məqsəd kimi müəyyənləşdirildi. “Boloniya prosesi Azəbaycan dövləti üçün milli ali təhsil sistemini

müasirləşdirməkdən və onu bizim cəmiyyətin yeniləşmiş simasına daha da uyğunlaşdırmaq üçün vaxtında
meydana çıxmış imkandır” (5). Şübhəsiz ki, qloballaşmanın təhsil sistemində böyük dəyişikliklərə yol
açdığı və innən sonra da açacağı bir həqiqətdir. "Erasmus" və "Socrates" kimi tələbə mübadiləsi layihələri
bu inteqrasiyanın nümunələrindəndir.
Azərbaycanda təhsil sahəsində çalışanların dünya təhsil məkanının inkişaf tendensiyasına
uyğunlaşa bilmək kimi bir sıra yeni keyfiyyətlərin formalaşdırılması məqsədilə 2007-ci ildə “Azərbaycan
Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının konsepsiya və strategiyası” qəbul edildi.
Burada pedaqoji kadr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan minimum dövlət tələblərinin
strukturuna aydınlıq gətirildi, onlara müvafiq istiqamətlər üzrə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan yeni
dövlət təhsil standartları hazırlandı. Müəllimlərin üzərinədüşən öhdəliklərə aydınlıq gətirildi. “Onlar yeni
fərdilikləri və xüsusiyyətləri, yeni texnologiyaları və sistemləri nəzərə almalı, öyrənənlərə yeni bilik və
baсarıqların əldə edilməsində, yeni сəmiyyətin tələblərinə uyğunlaşmaqda və fasiləsiz təhsil almaqda
kömək etməlidirlər” (6).
Son illərdə həyatımızın bütün sahələrinə təsir göstərən yenilik və dəyişikliklərə açıq olmaq, fərqli
düşüncə tərzinə dözümlülük (tolerantlılıq), sərbəst bazar iqtisadiyyatı, xüsusilə də qloballaşma prosesi
göstərir ki, bir çox sosial-mədəni, iqtisadi və psixoloji təsirə malik olan fərqli bir dövrün içərisindəyik.
Dünyamız müxtəlif insanlar, müxtəlif sosial və mədəni ehtiyaclar, yeni həyat tərzləri və müxtəlif
vərdişləri ilə daha fərqli və rəngarənk həyat keçirməyə çalışır. Artıq fərqlənən və parçalanan sosial
dairənin bütövlüyünün qorunması və saxlanılması problemi yaranır. Məhz bu səbəbdən qloballaşma
prosesi insanlarda daha önəmli olan bir sıra dəyərlərlə yanaşı, həm də onlardan bu dəyərləri qorumaq
üçün bir məsuliyyət hissi də tələb edir. “İnsan millət, bəşəriyyət həyat dərslərinin təhlili, dərki əsasında
əldə etdiyi biliklərdən faydalanmağı, intiqam hissindən daim uzaq olmağı bacardıqca, insanlığın
zənginləşməsinə kömək göstərmək imkanını artırmış olacaqdır” (7). Dünyada, eləcə də respublikamızda
da “humanist insan” yetişdirilməsi məsələsi daha önəmli, təxirəsalınmaz problemə çevrilmişdir.
Humanist insan problemi son dövürlərin daha mühüm tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Humanist
fəlsəfə insanlıq sevgisini, ucalığı və yetkinliyini əsas tutaraq insanın maraq, dəyər və ehtiyaclarını
öyrənən bir təlimdir. Humanist prinsiplərə söykənən, hərtərəfli inkişaf etmiş sоsial yönümlü insanın
fоrmalaşdırılmasında təhsil aparıcı funksiyaya malikdir. Belə fəlsəfəyə söykənən təhsil qarşısına bir sıra
məqsədlər qoyur:
1. İnsanları yararlı həyata hazırlamaq.
2. Təhsil alanlara seçmə məsuliyyətini vermək.
3. Sərbəst və fərqli düşünmə tərzi formalaşdırmaq.
4. Yaradıcılıq qabiliyyətini üzə çıxarmaq.
5. Peşə seçimində yardımçı olmaq.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”-da da “Birinci strateji istiqamət
səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılmasına yönəlmişdir...” (8) Humanist təhsil
zamanı özünəinam formalaşmalı, duyğu və fərdi seçimlərinə hörmət edilməsi ön plana çıxarılmalı, tam
müstəqil, humanist fərd yetişdirməsinə üstünlük verilməlidir. Dünyanın inkişaf etmiş bir çox ölkələrində
humanist təhsil anlayışı üç əsas xüsusiyyəti özündə birləşdirir:
1. Təhsil müəssisəsində humanist təhsil mühitinin təmin edilməsi.
2.Təhsil proqramlarının real həyatla birbaşa əlaqəli olması.
2.Tədris planının şəxsiyyətyönümlü olması.
Qloballaşan dünyada humanizm prinsipləri əsasında inteqrasiya olunmuş bilik və bacarıqlar
sisteminə yiyələnməyin bir neçə yolları bəllidir:
-ayrı-ayrı elmlərin vahid humanist məqsəd ətrafında inteqrasiya olunması;
-vahid humanist düşüncəyə xidmət göstərən elmi tədqiqat işlərinin aparılması;
-humanist nəzəriyənin yaradılması sahəsində qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və yayılması.
Mürəkkəb bir konfiqurasiyaya malik olan humanist siyasət özlüyündə cəmiyyətin bütün
təbəqələrini əhatə etdir.İnkişaf yolunu seçmiş dövlətlərin humanist siyasətinin formalaşdırılmasının
“modern layihə”sində, qloballaşma ilə bağlı əsasən bir sıra vacib məsələlər böyük əhəmiyyətə malikdir:
- dünyanın universal mənzərəsinin yaradılması;
- mövcud reallıqların vahid elmi düşüncəyə gətirməsi;
- yetərli biliklərin formalaşdırılması;
- insanların xoşbəxtliyinin artmasına əmin olunması;
- insanlığın tərəqqisinə, gələcəyin üstünlüyünə inamın artması.

Təhsil sadəcə qloballaşmaya uyum və yaxud, inteqrasiya problemi deyil, eyni zamanda
qloballaşmanın yaratdığı problemlərin həlli yollarını tapmaq üçün bir vasitədir (9). Təhsil qloballaşmaya
duruş gətirən, müqavimət göstərən, adət-ənənəsinə sahib çıxan, eyni zamanda, yeniliyə açıq insan tipi
yetişdirəcəkdir. Tədqiqatçılar tərəfindən qloballaşmanın təhsil üzərindəki təsirləri haqqında müəyyən
məqamlara toxunulur, kifayət qədər müzakirələr aparılır və yenə də davam etməkdədir. Mənfi və müsbət
tərəfləri diqqət mərkəzinə çəkilir.
Qloballaşma var gücü ilə dünya iqtisadiyyatına, mədəniyyətinə və təhsilinə təsir göstərməkdə
davam edir. Təqdim olunan məqalədə qloballaşma prosesində, təhsil sahəsində həyata keçirilən yeniliklər
və dəyişikliklərə müəyyən qədər toxunuldu. Bu günləri qloballaşmanın qaçınılmaz bir reallıq olduğu,
bütün dünya tərəfindən qəbul olunur. Qloballaşma nədir, təhsil sistemimizə hansı mənfi tərəfləri ilə təsir
etməkdədir. Müsbət xüsusiyyətlərini artırmaq və mənfi təsirlərini aradan qaldırmaq üçün nə kimi tədbirlər
görülə bilər.
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Ханум Мустафаева
Парадигмы меняющихся ценностей и нового
образования в условиях глобализации
Резюме
В статье исследуются проблемы гуманитарного образования, которые связаны с процессом
глобализации. К тому же, раскрываются факторы, которые воздействуют на гуманитарную
политику - «Модерн проект». Здесь автор статьи затрагивает ряд взаимодействующих факторов,
которые моделируют образование, культуру и накапливанию информации гуманистической
философии в условиях глобализации. А так же, автор предлогает несколько методов присвоения
интегрированных систем знаний и навыков, основанных на гуманистических принципах.
Ключевые слова: образование, гуманитарная политика, глобализация, система
интегрированных знаний и навыков.
Xanım Mustafaeva
Paradigms of changing values and new education under conditions of globalization
Summary
The article explores the problems of humanities education, which are connected with the
process of globalization. In addition, the factors that affect the humanitarian policy - the "Modern Project"
- are revealed. Here the author of the article touches upon a number of interacting factors that model
education, culture and the accumulation of information of humanistic philosophy in the context of
globalization. And also, the author offers several methods of appropriating integrated systems of
knowledge and skills based on humanistic principles.
Keywords: education, humanitarian policy, globalization, system of integrated knowledge and
skills.
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ELİTAR VƏ KÜTLƏVİ MƏDƏNİYYƏTİN
OXŞARVƏ FƏRQLİ CƏHƏTLƏRİ
Xülasə: Cəmiyyətdə mədəniyyətin mövcudluğunun üsulu və xüsusiyyətləri nöqteyi-nəzərindən
kütləvi və elitar mədəniyyətlər bir-birindən ayrılır. Cəmiyyətin yaratdığı mədəniyyətlər içərisində elitar
və kütləvi mədəniyyət tipləri mövcuddur. Hər iki mədəniyyət tipinin xüsusiyyətlərinə müasir cəmiyyətdə
rast gəlmək mümkündür, həm elitar və həm kütləvi mədəniyyət tipləri tarix boyu bir-biri ilə mürəkkəb
qarşılıqlı əlaqədə olmuşlar və bu qarşılıqlı əlaqə bu gün də öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaqdadır.
Həm kütləvi mədəniyyətin, həm də elitar mədəniyyətin üstün xüsusiyyətlərindən bəhrələnmək lazımdır.
Bu baxımdan kütləvi mədəniyyət daha geniş yayıldığından ondan insanların maarifləndirilməsi üçün
istifadə etmək mümkündür.
Açar sözlər: elitar mədəniyyət, kütləvi mədəniyyət, mədəniyyət tarixi, müasir mədəniyyət,
mədəniyyətin auditoriyası
Tarixi mərhələlərdən keçmiş mədəniyyət uzun bir təkamül yolu keçmiş və müasir dövrdə də insan
həyatının ayrılmaz tərkib hissələrindən biri kimi mövcuddur. Mövzuya bu aspektdən yanaşsaq
mədəniyyətin tarixi təqribi hesablamalar görə 30-40 min ildir. Mədəniyyətin “ikinci təbiət” adlandırılması
heç də təsadüfi bir mahiyyət kəsb etmir, mədəniyyət sayəsində şüurlu insan sanki yeni bir təbiət yaradır.
Mədəniyyət insanın təbiətə heç də kortəbii müdaxiləsindən ibarət deyil, insanın təbiətə məqsəduyğun və
düşünülümş tərzdə təsiridir.
Latın dilindəki “cultura” sözündən törəyən mədəniyyət ifadəsi ilk öncədən “torpağın becərilməsi”
analamını kəsb edirdi. Lakin zaman keçdikcə bu ifadə daha geniş anlam kəsb etməyə başladı. Mədəniyyət
insan həyatının müxtəlif sahələrini ehtiva etdiyindən onun müxtəlif formaları mövcuddur. Bu baxımdan
mədəniyyət insan fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərinin məcmusundan ibarətdir. İnsanın fəaliyyətindən asılı
olaraq mədəniyyət maddi və mənəvi mədəniyyətə bölünür. “Cəmiyyətin mədəni inkişaf səviyyəsi həmin
cəmiyyətdə yaradılan mədəni sərvətlərin həm həcmi, həm yayılma miqyası, həm də insanlar tərəfindən
mənimsənilməsi ilə əlaqələndirilir. Mənəvi sərvətlərin yaradılması, yayılması və istifadə olunması
üsulları isə cəmiyyətin sosial-mədəni təşkilindən asılıdır. Mənəvi istehsalın məzmununun dəyişməsi
özünü ilk növbədə mənəvi sərvətlərin yaradılması, mübadilə edilməsi, bölgüsü və istifadə üsullarının
dəyişməsi və inkişafında nəzərə çarpdırır. Cəmiyyətin mədəni inkişafının tempi vüsəti və faydalılığı ona
doğru istiqamətləndirilmiş insanların yaradıcı fəallığının dərəcəsindən, onların əhatə dairəsinin
genişliyindən asılıdır. Elə buna görə də mədəni tərəqqinin əsas meyarlarından biri xalqın tarixi prosesdə
şüurlu iştirak dərəcəsi, onun mənəvi fəaliyyətə cəlb olunma dairəsi ilə əlaqədardır.” (1, səh.10-11)
Qanuanuyğun və dialektik bir səpkidə gedən tarixi inkişaf nəticəsində cəmiyyətdə müxtəlif sosial
təbəqələr meydana gəlir. Bu sosial qrupların estetik zövqünə görə mədəniyyətdə elitar və kütləvi
mədəniyyət istilahları meydana gəlir. Qeyd edək ki, həm elitar və həm də kütləvi mədəniyyət ümumilikdə
mədəni sərvətlərin istehsalı ilə səciyyələnir. Lakin onlar arasında bir sıra fərqlər də möbcuddur ki, bu

fərqlər onları bir-birindən ayırır. Bununla yanaşı, hər iki mədəniyyətdə əsas və mühüm yeri insan tutur və
hər iki mədəniyyət formasında insan subyekt rolunu oynayır. Həm elitar və həm də kütləvi mədəniyyətin
hərəktəverici qüvvəsi insandır.
Kütləvi və elitar mədəniyyəti cəmiyyətdə mədəniyyətin mövcudluğunun üsulu və xüsusiyyətləri
nöqteyi-nəzərindən bir-birindən ayrılır. Müasir cəmiyyətin yaratdığı mədəniyyət nümunələri içərisində
həm elitar və həm kütləvi mədəniyyəti tipi mövcuddur. Hər iki mədəniyyət tipinin xüsusiyyətlərinə
müasir cəmiyyətdə rast gəlmək mümkündür, həmçinin onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, həm elitar və
həm kütləvi mədəniyyəti tipləri tarix boyu bir-biri ilə mürəkkəb qarşılıqlı əlaqədə olublar və bu qarşılıqlı
əlaqə bu gün də öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaqdadır.
Elitar mədəniyyət dedikdə, cəmiyyətin imtiyazlı qrupların meydana gətridiyi mədəniyyət başa
düşülməlidir.Ümumiyyətlə, elitar mədəniyyətin əsas xüsusiyyətləri içərisində onun qapalılığını və
nəcibliyini vurğulmaq yerinə düşərdi. Adından da göründüyü kimi elit təbəqənin mədəniyyəti olan litar
mədəniyyət haqqında bəzən "yüksək mədəniyyət" istilahını da işlədirlər, öz müstəsnalığı ilə seçilən elitar
mədəniyyət nümunələri insanların kiçik və elit dairəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Elitar mədəniyyət kütləvi mədəniyyətdən mürəkkəbliyi, kreativliyi, məhdudluğu və
intellektuallığı ilə seçilir.“Orta əsrlərdə İntibah mədəniyyətinin yüksəlişi, sosial sferanın təbəqələşməsi ilə
müşahidə olunurdu. Antik dövrün harmoniyasına, erkən orta əsrlərin məntiqi və rasional təfəkkürünə
söykənən ənənəvi mədəniyyətin struktural məzmunu tədricən öz mahiyyətin itirdi. Ənənəvi
mədəniyyətdən elitar və kütləvi mədəniyyət ayrıldı. Elitar mədəniyyət antik mədəniyyətdəki
harmoniyanın və orta dövrdəki struktural məzmunun yeni varisi kimi çıxış edirdi. Kütləvi mədəniyyət
cəmiyyətin iqtisadi tələblərinə cavab verən yeni bir mənəviyyat tipi formalaşdırdı. Kütləvi mədəniyyətin
iqtisadi məkana yiyələnmək imkanı onun daha geniş auditoriyalara yiyələnməsinə səbəb oldu. Kütləvilik
ictimai düşüncənin stixiyasına çevrildi. Elitar mədəniyyət getdikcə sıxışdırılsa da, öz təsir imkanlarının
gücünə görə varlığını qoruyub saxlayırdı.” (2, səh.126)
Zaman ötdükcə mədəni innovasiyaların təsiri nəticəsində mədəniyyət nümunələri bir sıra
dəyişikliklərə məruz qalır. Səmərəli bir formada gerçəkləşdirilən mədəni mübadilə nəticəsində həm
kütləvi və həm də elitar mədəniyyət nümunələri dəyişikliyə və yeniləşməyə məruz qalır. Ali və ülvi
dəyərləri özündə ehtiva edən elitar mədəniyyətə cəmiyyətin yüksək təbəqəsindən yaradıldığı kimi onların
sifarişi ilə peşəkar sənətkarlar tərəfindən də yaradıla bilər.
Elitar mədəniyyət klassik musiqiyə, rəssamlığa, ədəbiyyata və s. mədəniyyət növlərinə üstünlük
verməsi ilə kütləvi mədəniyyətdən fərqlənir. Kütləvi mədəniyyət isə bir qayda olaraq elitar
mədəniyyətdən az bədii dəyərə malik olur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq kütləvi mədəniyyətin
auditoriyası elitar mədəniyyətin auditoriyasında öz genişliyi ilə kəskin seçilir. Kütləvi mədəniyyət
nümunələri insanların müvəqqəti tələbatını ödəyir, hər cür yeni hadisəyə reaksiya qarşı verir və onu
özündə əks etdirir. Ona görə də kütləvi mədəniyyət nümunələri, xüsusilə mahnılar, öz aktuallığını tez
itirir, elitar mədəniyyətdən fərqli olaraq tez unudulur, əhəmiyyətini itirir və dəbdən düşür. Elitar
mədəniyyətdə isə bu baş vermir və elitar mədəniyyətdən ehtiva olunan əsərlər uzun müddət öz
aktuallığını qoruyub saxlayır, öz mədəni və estetik dəyəri ilə fərqlənir.
Bildiyimiz kimi, mədəniyyət həm ayrı ayrı fərdlərin, həm də cəmiyyətdə mövcud olan müxtəlif
birliklərin mədəni fəaliyyəti sahəsində təzahür edir. Bu nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq, mədəniyyət təkcə
müxtəlif etnik qruplar tərəfindən deyil, həmçinin müxtəlif sosial qruplar tərəfindən da meydana gətirilə
bilər. Mədəniyyət haqqında fikir söyləyən müxtəlif ideyalar, konsepsiyalar irəli sürən, filosoflar,
kulturoloqlar, sosioloqlar kütləvi mədəniyyətə qarşı laqeyd münasibət bəsləmiş, bunun əksinə olaraq isə
elitar mədəniyyət yaratdığı estetik dəyərlərə yüksək önəm vermişlər. “Mədəniyyətin elitar
konsepsiyalarının əsas elementləri A.Şopenhauerin və F.Nitsşenin fəlsəfi əsərlərində öz əksini tapmışdır.
Elitizm nəzəriyyələrində bu haqda müəyyən təhlillər aparmış alman romantiki A.Şopenhauer özünün
1844-cü ildə tamamladığı «Dünya azadlıq və tamaşa kimi» əsərində bəşəriyyəti sosioloji planda iki
hissəyə bölür: «dahi insanlar» (yəni estetik təcəssümə və bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə mənsub olanlar) və
«faydalı insanlar» (sırf praktiki və utilitar fəaliyyətə yönəlmiş insanlar). O, «utilitarizmin cansıxıcı
aləmini», «faydalı insanların» və «bacarıqsızlar dəstəsinin» iç dünyasını üzə çıxararaq «dahi insanlar»
arasında belələrinin olmamasını təsdiq edir. Şopenhauer hesab edir ki, dahi əsərlər publika, kütlə
tərəfindən dərk edilə bilməz və dahilərin yaratdıqları kütlə çoxluq üçün deyil. Onlar bunları anlamaqda
çox acizdirlər.
F.Nitsşe «kütləyə qarşı qiyamın» ən parlaq ifadəçisi idi. Öz elitarist konsepsiyalarını bu filosof
aşağıdakı fəlsəfi əsərlərində irəli sürmüşdür: «Faciənin musiqinin ruhundan doğulması» (1872),
«Fövqəlinsanlıq» (1878), «Şən elm» (1872), «Zaratuştra belə söyləmişdir» (1884). Bu əsərlərində

Nitsşenin elitarizmi «Fövqəlinsan» ideyası üzərində təzahür edir. Bu «Fövqəlinsan» cəmiyyətdə imtiyazlı
mənsəbə malik olub, həm də unikal estetik həssaslıq və qavramaya xasdır.” (3)
Elitar mədəniyyəti yüksək təhsil görmüş insanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu prizmadan
yanaşsaq, elitar mədəniyyətin düzgün qavranılması olduqca çətindir, yalnız xüsusi hazırlıq görmüş, təhsil
səviyyəsi yüksək olan insanlar bu mədəniyyətin əsl mahiyyəti haqqında müfəssəl biliyə malik ola bilər.
Aristokrat təbəqənin estetik zövqünü oxşayan elitar mədəniyyətin əsas formulası "sənət sənət üçün"dür.
Zaman keçdikcə elitar mədəniyyətin dairəsində genişlənmə halları müşahidə edilir, elitar mədəniyyətin
daha avanqard istiqaməti mürəkkəb və fəlsəfi xarakterli olması ilə seçilir.
Milli və beynəlmiləl formada mövcud olan kütləvi mədəniyyətin ən parlaq nümunələri içərisində
populyar və estrada musiqisi mühüm yer təşkil edir. Adətən kütləvi mədəniyyət nümunələri yüngüllüyü,
bayağılığı ilə seçilir və əsasən əylənəcə məqsədi kəsb etdiyindən daha çox populyarlıq qazanmış olur. Bir
çox tədqiqatçılar bu qənaətə gəlmişlər ki, kütləvi mədəniyyətin populyarlaşmasında ən önəmli faktor kimi
orta təbəqə mühüm rol oynayır. Sovet İttifaqının parçalanması nəticəsində sosializmdən bazar
iqtisadiyyatına qədəm qoyduğumuz bir dövrdə iqtisadi mənafe naminə elitar mədəniyyət adı altında
əslində kütləvi mədəniyyət yaradılır. “Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı kursu seçdiyindən, burada da «orta
təbəqənin» formalaşması prosesi izlənir. Artıq təqribən eyni dərəcədə qazanan insanların maraqları da
eyniləşir. Onlar tele-radio, qəzet reklamında təbliğ olunan büdcələrinə uyğun malların istehlakçısı,
televizorda əyləncəli proqramların, serialların seyrçisi, kütləvi mədəniyyətin diktə etdiyi yaşam tərzinin,
zövqün daşıyıcılarıdır. Bir çox hallarda keçmiş sovet tərbiyəsini gördüyündən bu insanlar kütləvi
mədəniyyəti öz səviyyələrinə uyğun olmadığını düşünürlər. O zaman, kütləvi mədəniyyət yaradıcıları öz
işlərini «elitar» adı ilə pərdələyirlər. Bu isə «elitar» sözünün dəyərini azaltmaqla bərabər, ona qarşı
inamsızlıq yaradır və onu kütləviləşdirir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan mədəni həyatında
kütləvi mədəniyyət formasını yad və səviyyəsiz ünsür sayma meylləri var və bu meyllərin qarşısını almaq
üçün ona yalnış ad verirlər...” (4)
XVIII yüzilliyin sonları və XIX yüzilliyin əvvəllərində baş vermiş sənaye inqilabı nəticəsində
istehsal daha kütləvi bir hala almağa başladı. Bu nöqteyi-nəzərdən də kütləvi mədəniyyət daha geniş
spektrdə yayılmağa başladı. Sonralar da sənayedə baş verən tərəqqi və kütləvi-informasiya vasitələrinin
inkişafı, XX əsrdə televiziya və radionun meydana gəlməsi nəticəsində mədəniyyətdə kütləviləşmə halları
sürətlə yayılmağa başladı. Xatırladaq ki, birinci sənaye inqilabı 1784-cü ildə, ikinci sənaye inqilabı 1870ci ildə, üçüncü sənaye inqilabı isə 1969-cu ildə baş vermişdir, hazırda isə bəşəriyyətdə dördüncü sənaye
inqilabının elementləri özünü biruzə verir.
Ümumiyyətlə, bütün sənaye inqilabları elmi-texniki innovasiyalarla müşahidə edilir və bu sənaye
inqilabları nəticəsində mədəniyyətdə kütləviləşmə halları daha geniş yayılmış və hətta bir sıra işbazlar
elitar mədəniyyət adı altında əslində kütləvi mədəniyyət nümunələri yayılmaqdadır. Təbii ki, bu qəbildən
olan xoşagəlməz proseslər mədəniyyət estetik zövqlərin korlanmasına gətirib çıxarır və gerçək elitar
mədəniyyət nümunələri unudulur. Qeyri-peşəkar insanlar tərəfindən yaradılan bu tipdə olan mədəniyyət
nümunələrinə qarşı tənqidi münasibət bəsləmək, onların kütləvi mədəniyyət nümunələrini elitar
mədəniyyət kimi təqdim etməsinə qarşı mübarizə aparmaq mədəniyyətimizin inkişafında mühüm rol
oynayır. “Elitar nəzəriyyələrin ilkin funksiyalarını, bir tərəfdən zəhmətkeşlərə müstəqil fəaliyyətdə
«bacarıqsız» olduqlarını inandırmaq və bunun nəticəsində kənardan «seçilmiş»lərin onlar üzərində
rəhbərliyinin zərurətini əsaslandırmaq təşkil edirdisə, digər tərəfdən istismarçı siniflə istismar olunan sinif
arasındakı antaqonist münasibətləri maskalamaq və bu ziddiyyəti «kütlə» ilə bəzi görkəmli şəxsiyyətlər
arasındakı «daimi» təzad kimi qələmə vermək idi. Göründüyü kimi, elitar nəzəriyyələrin ictimai əsasını
sinifli antaqonist cəmiyyətdə zəhmətkeş kütlələrin sosial vəziyyəti və hakim siniflərin iqtisadi, siyasi,
mənəvi hökmranlığı təşkil edir. lakin bu ümumi cəhət və səbəblərlə yanaşı, hər bir tarixi dövr və
mərhələnin zəruri şəraitində irəli gələn spesifik xüsusiyyətlər də mövcuddur ki, məhz bunlar əsasında
yeni konsepsiya və təlimlər formalaşır.” (5, Səh.60)
Kütləvi mədəniyyətin yaratdığı problemlər uzun müddətdir ki, aramsız diskussiyaların obyektinə
çevrilmişdir. Bir çox elm sahələrində çalışan alimlər kütləvi mədəniyyətin yaratdığı estetik böhranın
tədqiqi ilə məşğuldur, bunlar sosiologiya, sənətşünaslıq, fəlsəfə, estetika, sosial psixologiya, siyasi
iqtisadiyyat və s. sahələrdə çalışan alimləri misal göstərmək olar, həmçinin yazıçılar, ədəbi tənqidçilər,
publisistlər də bu mövzuya toxunmuşdur. Bu məsələni müzakirə edən, sistemli şəkildə araşdıran dünya
alimləri içərisində Duayt Makdonald, Bernard Rozenberq, Ernest - van den Haaq, Devid Uaş, Daniel
Bell, Eduard Şill, Daniel Burspş, Cilbert Seldes, Artur Şlezunqer (kiçik), Herbet Hans, Rayt Mills, Pol
Lazarsfeld, Riçard Xoqqar, Cudit Todd və başqalarının adını vurğulamaq yerinə düşərdi.
Yuxarıda adları çəkilən tədqiqatçılar kütləvi mədəniyyəti müxtəlif baxımlardan araşdırılmış, onun
mühüm xüsusiyyətlərini aşkar etmiş və onu müxtəlif aspektlər nəzərdən keçirmişdir. Tədqiat nəticəsində

kütləvi və elitar mədəniyyətin əsas cəhətləri analiz edilmiş, hər iki mədəniyyət tipinin auditoriyası
müəyyənləşdirilmiş, onların mədəni müxtəliflik nisbəti, növləri və janrları, kütləvi mədəniyyət və kütləvi
kommunikasiya vasitələrinin inkişaf yolları, onların bir-birindən qarşılıqlı asılılığı, elitar mədəniyyətə
nisbətən kütləvi mədəniyyətin üstünlük təşkil etməsində sosial zəmin rolu müəyyənləşdirilmişdir.
Sovet İttifaqın dövründə kütləvi mədəniyyətin müzakirəsi və kütləvi mədəniyyət haqqında
nəzəriyyələr irəli sürülərək öyrənilməsi halları bir qədər sonralar başlayır. İlk dəfə keçən əsrin 60-cı
illərdə sovet yazıçıları bu barədə tənqidi xarakterli fikirlər irəli sürür. Sovet tədqiqatçıları digər kütləvi
mədəniyyətiə kapitalizm sisteminin ümumi böhranı kimi baxırdılar və kütləvi mədəniyyətin
formalaşmasında günahkar kimi kapitalizm qurluşunu göstərirdilər.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev hələ sovet hakimiyyəti illərində xalqımızın yüksək
estetik dəyərlərinin formaşması naminə elitar mədəni siyasətə birbaşa olaraq rəhbərlik etmişdir. Ulu öndər
Heydər Əliyev mədəniyyətimizin inkişafında, estetik dəyərlərimizin formalaşmasında, milli mənəvi
dəyərlərimizin tərəqqisində xüsusi xidmətləri olmuşdur. Heydər Əliyevin mədəniyyət konsepsiyası həm
maddi və həm də mənəvi mədəniyyətimizin intibahında millilik zəmninə, Azərbaycançılıq ideologiyasına
riayət etməyə əsaslanır.
Ümumiyyətlə, elitar mədəniyyətin meydana gəlmə tarixi olduqca qədimdir və hələ Qədim
Yunanıstanda elitar mədəniyyətin təzəhürləri özünü biruzə verməyə başlamışdı. Antik dövrdə intellektual
elitanın və xüsusi peşəkar qrupların vasitəsilə elitar mədəniyyət yaradılır, həmçinin elit təbəqə bu
mədəniyyətin daşıyıcısı, qoruyucusu və varislik prinsipi ilə bir nəsildən digər nəslə ötürülməsi vəzifəsini
də öz üzərinə götürmüşdü. Elitar mədəniyyətdən fərqli olaraq kütləvi mədəniyyət nümunələri xristian
sivilizasiyasının meydana gəldiyi bir dövrdə yaranmağa başlayıb və kütləvi auditoriya üçün nəzrdə
tutulması nöqteyi-nəzərindən elitar mədəniyyətin sadələşdirilmiş variantıdır.
Ümumiyyətlə, elitar və kütləvi mədəniyyət anlayışları tarixən aristokrat mədəniyyəti və “qara
camaat” mədəniyyəti kimi formalaşmış və bu proses bu gün də öz aktuallığını itirməyibdir. “«Elita»,
«kütləvi cəmiyyət» – bu anlayışlar müasir sosioloqların, mədəniyyətşünasların əsərlərində təcəssüm tapan
mövzulardır. «Elitizm» və «kütləvi cəmiyyət» mövzularına toxunaraq bu nəzəriyyəçilər bəşəriyyətin
tarixi, strukturu və müasir cəmiyyətin sosial dinamikasını aydınlaşdırmağa cəhd göstərirlər. Amerikalı
sosioloq U.Kornhauzer təsdiq edir ki, bu anlayışlar müasir mədəniyyətşünaslıq və sosioloji ədəbiyyatlarda
əsas hadisələrdən birinə çevrilmişdir. Elitistlər («elita» sözü mənşəcə fransız «elite» sözüdür, mənası «ən
yaxşı, seçilmiş» deməkdir. Elitist – elitizm nəzəriyyəçisidir) təsdiq edirlər ki, hələ lap qədimlərdən
insanlıq iki təbəqəyə – hökmranlıq edən qrup və kütləyə – bölünürdü. Bu nəzəriyyəyə görə elitanın əlində
xüsusi qabiliyyət və idarəetməyə xas olan siyasi hakimiyyət gəlməlidir. Xalq kütlələrini isə elitistlər
elitanın hər bir əmrini gözüyumulu şəkildə həyata keçirən kütlə kimi qiymətləndirirlər. Sözsüz ki, bu
nəzəriyyələr istismarçı siniflərin özünəməxsus ideologiyasının ənənəvi baxışlarının nöqteyi-nəzərləridir.”
(5, Səh. 58)
Bildiyimiz kimi XVII-XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada macəra roman janrı meydana gəldi və
böyük tiraj hesabına bu janrın oxucu auditoriyası xeyli genişləndi, sonralar isə mütəmadi olaraq artan
gündəlik istehsal nəticəsində kütləvi mədəniyyət sahəsində böyük artım müşahidə edildi. Ümumiyyətlə,
nəticəsində kütləvi mədəniyyət termini ilk dəfə 1941-ci ildə Almaniyalı professor, filosof və sosiloq
Marks Horkhaymer işlətmiş və Horkaymerdən qısa bir müddət sonra isə 1944-ci ildə isə amerika alimi,
sosioloq Con Dan Makdonald bu terminə müraciət etmişdir.
Kütləvi mədəniyyət yüksək mənəvi dəyərlər və estetik qabiliyyət tələb etməsə də onun müasir
dövrdə geniş auditoriyaya malik olmasına əsas səbəb kimi son dövrlərdə kütləvi informasiya vasitələrinin
geniş məkanda fəaliyyət göstərməsini, xüsusilə də peyk televiziyasının, internetin meydana gəlməsini
göstərə bilərik. Həm kütləvi mədəniyyət, həm də elitar mədəniyyət ümumi mədəniyyətin bir hissəsidir,
yalnız istehlakçılarının və sosial təbəqələşmə sayəsində aralarında bölgü meydana gəlmiş, kütləvi və elitar
mədəniyyət nümunələri bir-birindən ayrılmışdır.
Son dövrlərdə dünyada aparılan müxtəlif hesablamalara görə dünya əhalisinin çox cüzi bir hissəsi
isə elitar mədəniyyət istehlakçıları qismində fəaliyyət göstərir. Cəmiyyət həyatında üstünlük təşkil edən
kütləvi mədəniyyətdən daha çox kollektiv təbliğatçı və təşkilatçısı kimi istifadə etmək mümkündür. Eyni
zamanda kütləvi mədəniyyət bir növ cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsinin indikatoru rolunu oynayır. Kütləvi
mədəniyyətin əsasən komersiya maraqları çərçivəsində hazırlanması danılmaz bir faktdır. “Elitar və
kütləvi mədəniyyət formaları indi tamam yeni, Qərbi Avropa və Amerika standartları ilə təcəssüm
olunmağa başladı. 70 il ərzində dünya mədəni prosesindən ayrıca fəaliyyətdə olan milli mədəni mühit tez
bir zamanda uyğunlaşma yaşayır və dünyanın indiki mərəhələyə qədərki yolunu qət eləmir. Bu səbəbdən
bəzi hallarda müasirləşmə meylləri kor-koranə, xaotik və diletantcasına aparıldığından mədəni prosesdə
yalnışıqlar baş qaldırır. Yaradıcı fəaliyyətdə əmtəəni görmək istəyi öncəki əsrlərdə qazanc mənbəyi kimi

təzahür olunurdusa, yeni dönəmdə bu kommersiya vasitəsinə çevrildi. Kütləvi kommunikasiya
vasitələrinin güclü inkişafı və bu maraqların birləşməsi nəticə etibarı ilə kütləvi mədəniyyətin yeni
məxəzlərini ortaya qoydu. Öncədən qoyulmuş kommersiya prinsipi və konveyer istehsalı mədəniyyətə
şamil olundu. Bu isə heç bir tərzdə digər istehsal sahələrindən seçilmir. Getdikcə bu sahənin inkişafı
mədəniyyətin şou-biznes anlayışı ilə əvəzlənməsinə səbəb oldu.” (6)
Bu nüansı da unutmayaq ki, həm elitar, həm də kütləvi mədəniyyət nümunələri insanlar
tərəfindən meydana gəlmişdir və bu iki mədəniyyət tipi arasında müəyyən fərqlərin mövcud olmasına
baxmayaraq hər iki mədəniyyət tipi vahid mədəni məkanda təzahür etmişdir. Həm kütləvi mədəniyyətin,
həm də elitar mədəniyyətin üstün xüsusiyyətlərindən bəhrələnmək lazımdır. Bu baxımdan yanaşsaq
kütləvi mədəniyyət daha geniş yayıldığından ondan insanların maarifləndirilməsi üçün istifadə etmək
mümkündür. Çünki vaxtilə də maarifçilər bu yolla insanlara təsir göstərmiş, insanların
savadlandırılmasında bu vasitədən istifadə etmişdir. Elitar mədəniyyəti isə sadə xalqın anladığı bir tərzdə
yaratmaqla bu mədəniyyətin kütləviləşməsinə zəmin yaratmaq olar.
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Мехсети Джафарова
Массовая и элитарная культуры: схожие черты и различия
Резюме
В данной статье автор приводит ряд методов, по которым исследует и различает
характерные черты, таких понятий, как массовая и элитарная культуры. Как элитарная, так и
массовая культура создана благодаря потребности разных слоев общества. Элитарная культура
отличается от массовой культуры сложностью, креативностью, интелектуальностью и
возвышенностью. А массовая культура рассчитана на многии слои разного общества и несет в
себе функции просвещения.
Ключевые слова: элитарная культура, массовая культура, история культуры, современная
культура, аудитория культуры.
Mehseti Jafarov
Mass and elitist cultures: similarities and differences
Summary
In this article the author cites a number of methods by which he investigates and distinguishes
characteristic traits, such concepts as mass and elitist cultures. Both elitist and mass culture are created
due to the needs of different strata of society. Elite culture differs from mass culture in complexity,
creativity, intellectuality and sublimity. A mass culture is designed for many layers of different societies
and carries the function of education.
Keywords: elitist culture, mass culture, history of culture, modern culture, culture audience.
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EKOLOJİ MƏDƏNİYYƏTİN FORMALAŞMASINDA
EKOLOJİ ŞÜUR PROBLEMLƏRİ
Xülasə: Məqalədə ekoloji şüurun və ekoloji mədəniyyətin qarşılqılı xüsusiyyətləri öz əksini
tapmışdır. Yeni kollektiv şəkildə təbiətin qorunmasını təmin edən insanın keyfiyyətlərini formalaşdıran
ekoloji şüur və ekoloji mədəniyyətin dialektik birliyi göstərilir. Ekoloji şüurun istiqamətində sosial və
təbii qarşılıqlı əlaqələrin optimallaşdırılmasına yönəldilmiş insanların ümumi fəaliyyətinin fəal, birgə,
müəyyən bir şəkildə hazırkı mərhələdə həyata keçirilir.
Açar sözlər: ekoloji mədəniyyətin formalaşması, ekoloji şüur, ekoloji bilik, ekoloji təhsil, ekoloji
tərbiyə
Ən qədim zamanlardan bəşər övladının ən böyük istəyi təbiət qüvvələrini ram etmək və ondan öz
tələbatlarının ödənilməsi üçün istifadə etmək olmuşdur. Lakin buna heç də asanlıqla nail olunmamışdır.
XVI-XVII əsrlərdə, təqribən 150 il ərzində bütövlükdə dünyanın elmi mənzərəsini dəyişərək böyük
kəşflər gerçəkləşir. Yeni elmi kəşf və ixtiralar sonrakı mərhələdə sənaye cəmiyyətinin əsasında duracaq
texniki – texnoloji inkişafı şərtləndirir. Böyük ingilis filosofu F. Bekonun “Elm güc deməkdir” şüarını
əlində bayraq edən bəşər övladı təqribən iki əsr ərzində təbiət üzərində ağalığını “legitimləşdirir”.
Adətən müasir dövrün qlobal problemlərini onların mənbəyi və yaranma səbəblərinə görə bir çox
qrupa ayırırlar: intersosial, sosial təbii, sosial və s. Bu təsnifatdan görünür ki, ikinci qrup insan və
cəmiyyətinin təbiətlə qarşılıqlı münasibətləri zəminində meydana gəlmiş problemləri ehtiva edir.
Bütövlükdə ekoloji problemlər adlandırılan bu problemlər əsasən bunlardır: təbii resursların tükənməsi,
ətraf mühitin çirklənməsi və onun nəticəsində təbii mühitin deqredasiyası, deyilmiş hər iki problemlə sıx
əlaqəli olan növ müxtəlifliyinin kasadlaşması.
Təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətləri mürəkkəb və ziddiyyətli səviyyə daşıyır. O tarixin
müəyyən mərəhələlərindən fərqli formalarda təzahür etmişdir. Lap qədim zamanlardan insanlar təbiətdən
öz yaşayış şərtlərini ödəmək üçün istifadə etmişlər. Bu mərhələ tarixi iqtisadi konteksdə yığıcılıq və
ovçuluq adlandırılır. Təqribən 10 min il əvvəl bəşəriyyət öz inkişafında yeni mərhələyə: əkinçilik və
heyvandarlıq mərhələsinə keçir. Tədricən insanların təbiətə təsiri dərinləşir və genişlənir. Təqribən XVII
əsrdə sənaye cəmiyyətinin yaranması ilə insanların ətraf mühitə təsiri təbiətin deqredasiyasına aparacaq
yolun başlanğıcı olur.
“Təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətləri qlobal, ümümbəşəri ekoloji problemdir. Artıq
ekoloji problemlərin genişlənməsi insanın özünün mövcudluğu üçün təhlükə törətməkdədir. Müasir
ekoloji problemlərin mahiyyəti, insanın təbii mövcudluq mühitinin qlobal dəyişməsi, onun resurslarının
sürətlə azalması, təbiətdə bərpaolunma proseslərinin zəifləməsidir ki, bu da öz növbəsində insan
cəmiyyətinin gələcəyini sual altında qoyur.

-

Müasir dövrdə olan qlobal problemlərin ən mühümü insan-təbiət münasibətləridir desək
yanılmarıq. Haqlı olaraq müasir alman alimi V. Hesle hesab edir ki, insan son 40 il ərzində mənimsənmiş
ehtiyaclarının əksəriyyətindən üz döndərməyə məcburdu – çünki onlar ətraf mühitə ziyan vururlar və əgər
bunu hər kəs edəcəksə Yer kürəsi hökmən həlak olacaq. [4, s. 97]
Ekoloji mövzu, bütün sahələrə və ictimai şüurun səviyyələrinə daxil olaraq, ekoloji şüurun
formalaşmasını və bəşəriyyətin dünyada öz yerinin dərk etməsinin başlanmasını təsdiq edir. Bu prosesdə
təbiətlə ahəngdar münasibətləri nöqteyi-nəzərindən dəyərli oriyentasiya dəyişməsi baş verir.
Ekoloji problemlərin qlobal xarakteri, ekoloji təhlükələrin artması, xalqların və dövlətlərin səyləri
əsasında onların öhdəsindən gəlməsi üçün şəraitlərin yaradılması ehtiyacı insanların şüurunda
"ekolojinin" tamlığının, dərinliyinin, bütövlülüyün əks edilməsinin sistemliliyi haqqında məsələni
aktuallaşdırmağa imkan verir. "Ekoloji şüur" anlayışını milliləşdirmək, ətraf mühitin problemlərinin
insanlar tərəfindən qavranmasının öyrənilməsinin hədəflərinə və məsələlərinə yaxınlaşdırmaq lazımdır.
İnsan və təbiət münasibətlərinin çoxqatlılığı ekoloji şüurun mürəkkəb strukturunu şərtləndirir. Ekoloji
şüurda həm bu münasibətlərin və əlaqələrin səmərəli-intellektual tərəfləri əks etdirilir, həm də ekoloji
şüurun hissiyyatlı-emosional tərəfi müəyyən şəkildə nəticələrlə, ümumiləşdirmələrlə sintezləşdirilir və s.
[8, s. 123]
Ekoloji şüurun, mexanizmlərin, onun formalaşmasının vasitələri bir sıra şərtlərlə diktə edilir:
birincisi, təbiətin deqradasiyasına səbəb olan təsərrüfat fəaliyyətinin təzyiqinin gücləndirilməsi; ikincisi,
bərpa olunmayan təbii resursların tükənilməsi; üçüncüsü, bir tərəfdən insanın sağlamlığına ehtiyacın
artması, digər tərəfdən isə təbii mühitdə dəyişikliklər nəticəsində insanın vəziyyətində əlverişsiz
dəyişmələr arasında ziddiyyətin kəskinləşməsi.
Burada ekoloji şüür anlayışının aydınlaşdırılması və bir qədər də konkretləşdiriləsminə ehtiyac
duyulur. Ekoloji şüur - formalaşma mərhələsində olan ictimai şüurun formasıdır. Bu anlayışa ideyaların,
nəzəriyyələrin, baxışların, ictimai varlığın ekoloji tərəfini əks etdirən motivasiyalar məcmusu daxildir.
Həmçinin bura "insan-cəmiyyət-təbiət" sisteminin optimal durumuna nail olmasına yönləndirilmiş
tənzimləyici prinsiplər və davranış normaları daxil olmaqla məhz insan və təbiət arasında həyata keçən
münasibətlər təcrübəsi daxildir. Digər tərəfdən ekoloji şüur ictimai şüurun vəziyyətidir. Varlığı düzgün
əks etdirən şüur özü ekoloji istiqamətdə insanın dəyişik fəaliyyətinə səbəb olur. Bu sözün ən geniş
mənasında ekoloji şüur varlığın hissələri kimi təbiətin əks edilməsiylə bağlı ictimai və fərdi şüur sahəsini
təqdim edir.
Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, çox vaxt ekoloji şüur elmi düşüncənin nisbətən yaxın
vaxtlarda əmələ gəlmiş üsulu kimi baxılır. Lakin belə şərh kifayət qədər dar hesab edilir. Müasir dövrdə
ekoloji şüurun inkişafı həm elmi-texniki inqilabın səviyyəsi ilə, həm də onun humanist ideyalarıyla sıx
qarşılıqlı əlaqəsiylə, idealların, inamların, dəyərli isiqamətlərin olması ilə təyin edilir. Ekoloji şüurun
formalaşması qloballıq, əsas dünyagörüşü məsələlərinin və problemlərin yenidən mənalandırılması, elmə
dayaq, humanist dəyərləriylə elmin birləşilməsi, daha geniş ictimai qatların maraqlarına görə öz
maraqlarından keçmək qabiliyyəti, təbiətin saxlanılması naminə hərəkət etmək cəhdi, planetdə həyatın
xilası kimi əlamətlərlə səciyyələnir. Ekoloji şüurun formalaşması dörd istiqamətdə yönləndirilib: elm,
iqtisadiyyat, mədəniyyət (mədəni irsin hissəsi kimi təbiəti saxlamaq arzusu ilə ifadə edilir) və siyasət
(insanın harmonik mövcudluğu üçün şəraitlərin yaradılması). [1, s. 89]
Ekoloji şüurun məzmunu ekoloji münasibətlər və ekoloji hərəkətlər kimi anlayışlar vasitəsilə
açılır. Ekoloji münasibətlərə müxtəlif növ empirik bilik, baxış və bu və ya digər mədəniyyətin adət
ənənələri daxildir, lakin ekoloji hərəkətlərə əxlaqlı xarakterin tənzim edən prinsiplərinin sistemi daxildir.
Ekoloji şüurun strukturunda üç nisbi müstəqil komponenti fərqləndirirlər: rasional, hissi-emosional,
davranış-iradəvi. Hər üç komponent müvafiq olaraq ekoloji biliyə, ekoloji situasiyanın
dəyərləndirlməsinə və ekoloji davranışa uyğun gəlir. Ekoloji davranış ayrı-ayrı hərəkətlərdən (müəyyən
vəziyyətlər, konkret fəaliyyət, bilik və bacarıqların məcmusu) və insanın bu hərəkətlərə münasibətindən
formalaşır.
Ekoşüurun əlverişli formalaşması üçün uyğun olan qanunlar, ictimai rəy və uşaqlıqdan ekoloji
tərbiyə və təhsil lazımdır. Təbii obyektlərin subyektiv mənimsəməsi ekoloji şüurun ən əhəmiyyətli
xüsusiyyətidir.
Ekoloji şüura mədəniyyətin geniş kontekstindən baxaraq, adətən aşağıdakı aspektlər ayırırlar:
insanın məkana dərk edilmiş, dərrakəli münasibəti;
təbii mühitdə insanın həyat fəaliyyətinin optimal şəraitinin qurulması;
təsərrüffat-əməli aspekt;
mədəni-estetik və etik aspekt;
rasional və intuitiv, məntiqi və emosional komponentləri özündə birləşdirən mənəvi aspekt. [5, s. 30]

Ekoloji şüurun formalaşması prosesini müasir dövrdə ictimai şüurun inkişafının
qanunauyğunluğu kimi
hesab etmək olar. Ekoloji şüurun formalaşması cəmiyyət və təbiətin
münasibətlərinin yaranmış stereotiplərinə qarşı etiraz hərəkətləri inkişaf edikçə baş verir. Ekoloji
hərəkətlərin təsiri altında cəmiyyətin və təbiətin yeni qarşılıqlı münasibələr fəlsəfəsi müəyyən edilmişdir
- ekoloji fəlsəfə.
Ekoloji problemin dərk edilməsinin ilk mərhələsində qanuni olaraq yalnız ekoloji şüurun ayrı-ayrı
xüsusiyyətlərinə malik olan ekolojiləşmiş şüur haqqında danışmaq olar. Bu insanların özlərinə və təbii
mühitə yeni münasibətinin birinci təzahürləridir; mövcud vəziyyətə, yəni biosferanın çirkləndirilməsi və
deqradasiyası ilə bağlı həyəcan təbili, bu şüurun əsas xüsusiyyətidir.
Ekoloji şüur fərdi, ictimai, ümumbəşər şüurların mürəkkəb nisbətini təsvir edir. Ekoloji şüur
elmin inkişafıyla bağlıdır, lakin elmi nəticələrin yayılması adətən cəmiyyətdə yaranmış konkret sosial
əlaqələrdən asılıdır. Yeni ekoloji şüur onunla səciyyələnir ki, ilk növbədə texnoloji inkişafının hədəf və
məsələləri və sonra isə sosial proseslər yenidən düşünülür. Ekoloji şüur qlobal sivilizasiya böhranını və
onun provokasiya edilmiş bir sıra həyəcanların ictimai-siyasi hadisələrini əks etdirir.
Ekoloji şüuru olduqca mürəkkəb, öz özünü tənzimləyən, təkcə insana deyil, həm də ətraf mühitə
yönəldilən sistem kimi də dərk etmək olar. [ 6, s. 324]
Bəşəriyyətin tarixi boyunca yaradılmış mədəni mühitin müxtəlif elementlərinin bərpası və
qorunması yollarını dərk edilməsi çərçivəsində ekoloji yanaşma sosial ekologiyanın daxilində
"mədəniyyətin ekologiyası" kimi anlayışın ayırmasına gətirib çıxardı.
"Ekoloji şüur" və "ekoloji mədəniyyət"in fərqini izah etdikdə ekoloji şüur anlayışının
məzmununda əsas uyğun olan biliklərin mənimsənməsidir, ekoloji vəziyyət haqqında
məlumatlandırılmadır, ekoloji mədəniyyət insanın hərəkətləri, davranışları vasitəsilə onun iç dünyasını
işıqlandırır, şüurun ekolojiləşməsinin real səviyyəsini göstərir. [2, s. 149]
Ekoloji mədəniyyət - sağlam həyat tərzinə, möhkəm ictimai-iqtisadi inkişafa, ölkənin və hər bir
insanın ekoloji təhlükəsizliyinə imkan yaradan insanın ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsində həyat
fəaliyyətinin varis olunan təcrübəsidir.
Ekoloji mədəniyyət - təbii mühitlə əlaqələndirilən insan fəaliyyətini və düşüncələrini əhatə edən
mədəniyyətin orqanik, ayrılmaz hissəsidir. Rus alimi B.T.Lixaçovun fikrincə, ekoloji mədəniyyətin
mahiyyəti, ekoloji inkişaf etdirilmiş şüurun, emosional-psixi vəziyyətlərin və elmi cəhətdən
əsaslandırılmış iradəli əməli-praktik fəaliyyətin orqanik birliyi kimi baxıla bilər. Ekoloji mədəniyyət
bütovlükdə şəxsiyyətin mahiyyətiylə, onun müxtəlif tərəfləriylə və keyfiyyətlərlə üzvi sürətdə bağlıdır.
Məsələn, fəlsəfə mədəniyyəti insana onun təyinatını təbiətin və cəmiyyətin məhsulu kimi dərk etməyə və
anlamağa imkan verir; siyasi - insanların təsərrüfat fəaliyyəti və təbiətin vəziyyəti arasında ekoloji
tarazlığı təmin etməyə icazə verir; hüquqi - insanın təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsini qanunla icazə verilmiş
çərçivədə saxlayır; estetik - təbiətdə gözəlliyin və harmoniyanın emosional qavraışı üçün şərait yaradır;
fiziki - insanı onun təbii əsas güclərinin effekiv inkişafına yönəldir; əxlaqi - şəxsiyyətin təbiətə qarşı
münasibətlərini ruhlandırır və s. Bütün bu mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi ekoloji mədəniyyəti yaradır.
"Ekoloji mədəniyyət" anlayışı "cəmiyyət-təbiət" sisteminin saxlanmasına və inkişafına imkan yaradan
mədəniyyəti əhatə edir.
Biz ekoloji mədəniyyəti insanın həyat fəaliyyətinin əxlaqlı-mənəvi sferası kimi müəyyən edirik,
hansı ki, onun təbiətlə qarşılıqlı təsirinin xüsusiyyətini xarakterizə edir və qarşılıqlı əlaqəli elementlər
sistemini özünə daxil edir: ekoloji şüur, ekoloji münasibət və ekoloji fəaliyyəti. Müasir elmi ədəbiyyatda
adətən ekoloji mədəniyyət sistemində iki tərəf ayırırlar: maddi (cəmiyyətin təbiətlə qarşılıqlı təsirinin
bütün formaları və bu qarşılıqlı təsirin nəticələri) və mənəvi (ekoloji biliklər, bacarıqlar, inamlar,
vərdişlər). Rus alimi İ.P.Safronov cəmiyyətin ekoloji mədəniyyətini dialektik qarşılıqlı əlaqəli elementlər
sistemi kimi təqdim edir: ekoloji münasibətlər, ekoloji şüur və ekoloji fəaliyyət. [6, s. 63]
Bu gün ümumiyyətlə yüksək mədəniyyət və xüsusi olaraq ekoloji mədəniyyət əlaməti təbiidən
sosialın fərqinin dərəcəsi kimi yox, onların birliyinin dərəcəsi kimi baxılır.
Kulturoloji mövqeydən ekoloji mədəniyyət bütovlükdə cəmiyyətin mədəniyyət komponentini
təşkil edir və təbii mühitə insanın bilavasitə təsirini həyata keçirən vasitələrin qiymətləndirilməsini və
həmçinin təbiətin mənəvi-praktik mənimsəmənin vasitələrini (uyğun olan biliklər, dünyagörüşülər,
mədəni ənənələr, qiymətli quraşdırmalar və s.) özündə cəmləşdirir.
Qeyd etmək lazımdır ki, "ekoloji mədəniyyət" anlayışı elmi dövriyə üçün daha yeni elm sahəsidir
və bu səbəbdən hələ onun hamı tərəfindən qəbul edilmiş sabitləşmiş tərifi mövcud deyil.
Ekoloji şüur ekoloji mədəniyyətin mənəvi başlanğıcdır. Ekoloji mədəniyyət cəmiyyətin, sosial
qrupun, şəxsiyyətin ekoloji şüurunun inkişafının müəyyən səviyyəsi olaraq iki əsas formada çıxış edir:

1) dünya görüşü və ekoloji bilikləri, ideyaları, idealları, baxışları, təsəvvürləri, hədəfləri,
dəyərləri, normaları, ənənələri, nümunələri, stereotipləri daxil edən nəzəri şüur;
2) həm nəzəri, həm də adi şüurla bağlı hisləri, emosiyaları, inamları, quraşdırmaları daxil edən
şüurun ictimai-psixoloji komponenti. [3, s. 44]
Nəticədə qeyd etmək lazımdır ki, təbiətlə insanların qarşılıqlı əlaqəsi problemi yeni deyil, o
həmişə var idi. Amma hal-hazırda, insanın və təbiətin qarşılıqlı təsirinin, həmçinin insan cəmiyyətinin
ətraf mühitə təsirinin ekoloji problemi daha da aktuallaşaraq və böyük miqyas almışdır. Ekoloji şüursuz
cəmiyyət həyatda qala bilməz. Bu şüur elmin, texnikanın və istehsalın bütün sahələrinə daxil olmalıdır və
onları elə dəyişdirməlidir ki, onlar bəşəriyyətin həlak olmasına deyil, sağ qalmasına imkan
yaratmalıdırlar. Ekoloji şüurun mahiyyəti cəmiyyətin real praktik münasibətlərinin əks etdirilməsidir.
Cəmiyyət ekoloji normaları, davranışın qaydalarını bilməlidir, ekoloji mədəniyyətin yüksək səviyyəsinə
malik olmalıdırlar. Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasının prosesi üç problemin vəhdəti kimi baxılır:
yaşama mühitinin çirkləndirilməsinin fəlakətli nəticələrinin geniş izahı; iqtisadiyyatın təşkilində və
cəmiyyətin fəaliyyətində və həyatın digər sferalarında ekoloji yanaşmanın əldə edilməsi; ekoloji şüurun
formalaşması. İctimai həyat şüurun formalaşmasına böyük təsir göstərir. Ekoloji mədəniyyət bütovlükdə
şəxsiyyətin mahiyyətiylə, onun müxtəlif tərəfləriylə və keyfiyyətlərlə üzvi sürətdə bağlıdır. Əxlaqlıekoloji məsuliyyət sferasının peşəkar əxlaq çərçivəsində başlanmasını və qüvvədə olmasını güman etmək
heç də düzgün deyil. Ayrı-ayrı insanların ekoloji şüuru ekoloji mədəniyyətin böyük binasının qurulduğu
“kiçik kərpiclərdir”. Bu “kərpiclərdən” biri yapışmasa qurulacaq bina möhkəm olmayacaq. Ona görə də
ekolojiləşmə prosesi əhatəli olmalı, insanın sosiallaşmasının ilk institutlarından-ailə, uşaq bağçası,
məktəblərdə başlamalıdır. Yalnız bu halda bəşəriyyətin qarantına çevrilərək ekoloji şüur və ekoloji
mədəniyyətin formalaşmasından əminliklə söhbət açmaq olar.
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Гюльгез Мамедова
Роль экологического сознания в формировании экологической культуры
Рeзюмe
В статье выявляются особенности взаимосвязи экологического сознания и экологической
культуры. Диалектическое единство экологического сознания и экологической культуры отражает
сформировавшееся новое качество человечества, способного к коллективному взаимодействию
для обеспечения сохранности природы. Направленность экологического сознания реализуется на
современном этапе в активной, совместной, определенным образом общей деятельности людей,
направленной на оптимизацию социально-природного взаимодействия.
Ключeвыe слова: формированиe экологической культуры, экологическое сознание,
экологические знания, экологическое образование, экологическое воспитание, экологическая
проблема, экологизация, взаимодействиe человека и природы.
Gulgez Mammadova
The role of ecological consciousness in the formation
of ecological culture
Summary
The article reveals the features of the relationship between environmental consciousness and
ecological culture. Dialectical unity of ecological consciousness and ecological culture reflects the newly

formed quality of mankind, capable of collective interaction to ensure the preservation of nature. The
direction of ecological consciousness is realized at the present stage in the active, joint, definite manner of
the general activity of people aimed at optimizing social and natural interaction.
Keywords: formation of ecological culture, ecological consciousness, ecological knowledge,
ecological education, ecological upbringing, ecological problem, ecologization, human-nature interaction.
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Xülasə: Təqdim edilən bu məqalədə, müəllif tərəfindən, Azərbaycan milli tarixin orta əsirlərə
təsadüf ədən Şəki xanlığından, onun hökmdarı Hüseyn xanın yalnız zalım bir başçı olmadığını, onun
mədəniyyətə və incəsənətə olan diqqət va qayğısını tədqiq etmişdir. Bu istiqamətdə araşdırmaçı nəyin ki,
tarixi mənbələrə, hətda nadir milli ədəbiyyat nümunələrindən də məharətlə yararlanmışdı.
Açar sözlər: feodal üsuli-idarəsi, Şəki xanı, şair, poetik məclis, mədəniyyət hamisi, divar rəsmləri,
rəhimli xan, Nuxa qalası, süi-qəsd, milli-mənəvi dəyərlər, Salman Mümtaz, M.V. Vidadi,
“Müsibətnamə” poeması, müxəmməs, xanlıqlararası əlaqələr.
Şəki xanlığına 22 il rəhbərlik etmiş (1758-1780) Hüseyn xan Müştaq müstəqil Şəki xanlığının
əsasını qoyan Hacı Çələbinin nəvəsi, Həsən Ağanın oğlu olmuşdur. Taleyi kəm olan bu mədəniyyət sevər
insan haqqında Azərbaycan tarixşünaslığında və folklorunda yayılan qeyri-elmi məzmun kəsb edən
məlumatlar Hüseyn xan Müştaqın kimliyini qara örtüyə almışdır. Əslində mədəniyyət hamisi kimi tanınan
bu tarixi şəxsiyyətin aydın şəxsiyyətinə kölgə salmaq istəyi onun mübarizələrlə dolu ömür yoluna dair
məlumatın azlığından doğmuşdur. Azərbaycan mədəniyyətini dünyada tanıdan minlərlə abidələrimizdən
biri olan Şəki Xan Sarayını 1762-ci ildə məhz Hüseyn xan Müştaq tikdirmişdi. Necə ola bilər ki, gözəllik
aşiqi olan bir insan Şəki Xan Sarayı kimi möhtəşəm bir abidəni yaradan ustanın ölümünə fərman versin.
Düzdür, saray mühiti, feodal psixologiyası, amirlik, xudpəsəndlik insanda mənfi xüsusiyyətlər
formalaşdırmağa qadirdir. Digər tərəfdən bu fikrə təkan kimi düşünməliyik ki, uzun illər himayəsinə
sığındığımız sovetizm dönəmi beynimizə xanlıq dövrünü istismarçı quruluş, feodal üsuli-idarəsi kimi
diqtə edib. İstəsək də, istəməsək də, bilsək də, bilməsək də, xan, şah adı eşidən kimi gözlərimizin
qarşısında despod, zülmkar bir obraz canlandırmışıq. Hələ vaxtilə dilimizin saflığı uğrunda mübarizə
aparan, “vətəni, dili, qeyrəti” babalarımızdan bizə əmanət sayan ulu Xətainin də bədii irsinin
öyrənilməsinə şah olduğu üçün sovet senzurası icazə verməmişdi.
Görəsən, Hüseyn xan Müştaq zalım, zülmkar xan olmuşdur, yoxsa incə ruhlu şair, mədəniyyət
hamisi? Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün birinci növbədə Məhəmmədhüseyn xanın özünə təxəllüs
kimi seçdiyi “Müştaq” sözünün mənasına diqqət edək. “Müştaq” sözü ərəbcədən tərcümədə “şövqlü”,
“həvəsli”, “arzulu” deməkdir. Fikrimizcə, feodal müharibələrinə aludə olan bir adam özünə bu cür
təxəllüs seçməzdi. Əksinə feodal pərakəndəliyindən bezən, yurdunun abadlaşdırılması arzuları ilə

yaşayıb, bu həsrəti qəlbində gəzdirən bir adam bu təxəllüsü götürər. Hüseyn xanın ağıl və biliyi, feodal
müharibələrinə nifrəti onun nəsillərə yadigar qoyub getdiyi Xan Sarayının divar rəsmlərində də öz əksini
tapıb. Hər halda düşünək ki, sarayda çalışan usta sifarişçinin, yəni Müştaqın xəbəri olmadan öz
fantaziyası fövqündə divara heç bir şey işləyə bilməzdi. Bu barədə mütləq xana məlumat verməli idi.
Adicə fikir verəndə görürük ki, divar rəsmlərindəki Müştaqın göstərişi ilə vurulmuş ornament və naxışlar
onun mədəniyyət hamisi bir insan olduğunu təsdiqləyir. Sarayın ikinci mərtəbəsindəki xanın şəxsi iş
otağında təsvir olunmuş əjdahalar ağızlarında od-alov yerinə gül-çiçəklərlə təsvir olunublar. Əjdaha
adətən hakimiyyəti, gücü təmsil edir. Burada əjdahaların ağzında gül-çiçək olması onu əks etdirir ki,
hökmdar güclü, qüvvətli, qüdrətli olduğu qədər də rəhimli və mərhəmətli olmalıdır. Görəsən, təsvirin bu
cür verilməsində xanın rolu olmamışdırmı? Yaxud bu cür məntiq Hüseyn xan Müştaqın adilliyini, rəhmli
və mərhəmətli olmasını göstərmirmi?
Təəssüf doğurucu hal odur ki, Hüseyn xan Müştaq haqqında qalan çox cüzi tarixi sənədlərdə o,
intiqam həvəsli, cəsur sərkərdə, təmkinli diplomat, gənc və yorulub – usanmaz dövlət adamı kimi
səciyyələndirilmiş, şair kimi o qədər də diqqətə çatdırılmamışdır. Ağrılı olsa da, deməliyik ki,
Azərbaycan tarixşünaslığının yaradıcısı A. Bakıxanov da “Gülüstani-İrəm”əsərində Müştaqı “şücaətli”,
“hünərli” bir adam kimi öysə də, tarixçi tənbehi kimi onu rəhmsiz bir adam kimi də qələmə verməkdən
çəkinməmişdir: “Hicri 1194-cü ildə (1779)Hacı Əbdülqadir, Hacı Çələbinin əmisi oğlu Hacı Rəsul bəy
Hacı Şeyx Əli oğlunun köməkliyi ilə Ərəş məlikzadələri və Şəki əyanının ittifaqı ilə qəflətən Nuxa
qalasına soxuldu. 22 il hökmranlıq sürməkdə olan Hüseyn xanı öldürüb hökumət bayrağını qaldırdı.
Hüseyn xan hünərli, şücaətli, gözəl təbiətli və düzgün fikirli olmaqla bərabər, təbiətən rəhmsiz bir adam
idi”[1,s.194]. Abbasqulu ağa Bakıxanovun Hüseyn xan Müştağı rəhmsiz adlandırması belə Müştağın
qeyri-insani xüsusiyyətə malik bir xan olmasını təsdiqləyə bilmir. Çünki feodal dünyasında baş verən
taxt-tac hərisliyi davası atanın övlada, qardaşın qardaşa güzəşt etməməsi ilə bağlı tarixdə yetərincə faktlar
vardır. Bəli, ömür yolu diktə edir ki, Müştaq da bu yolda qətllərə rəvac verib.Görəsən, bu xanın heç kəsə
güzəştsizliyindən irəli gələn bir səbəb olub yoxsa, o, yalnız xain, xəbis, dostluqda sədaqətsiz, yaltaq,
düşmənlə əlbir olan insanlar məğrur xanın qəzəbinə düçar olub qətlə yetiriliblər. Professor Ədalət
Tahirzadə XIX əsrin nasiri İsmayıl bəy Qutqaşınlının əsərlərinə yazdığı “ön söz”də Salman Mümtaza
ictinad edərək İsmayıl bəy Qutqaşınlının babası Kəblə Sultanın taleyi ilə bağlı çox maraqlı bir faktı
nəzərimizə çatdıraraq yazır: “Qəbələ ağası Kəlbəli Sultan Hüseyn xan Müştaqla çox yaxın idi. Ancaq
Hüseyn xan gələcək qatili əmisi Hacı Əbdülqadirlə düşmən olduqdan və Kəlbəli Sultan da onun əmisinə
tərəfdar çıxdıqdan sonra bu yaxınlıq yağılığa çevrildi və sultan dustaq edildi. Xəyanəti ilə xanın qəzəbinə
tuş gələn Qəbələ ağası Kəlbəli Sultan da öldürüldü”[7, s.6] Göründüyü kimi,“Hüseyn xan hakimiyyətə
çox da rahat gəlməmiş, 1758-ci ildə Şəki xanlığının zəifləməsi və onun tərkibindəki Ərəş sultanlığının
müstəqilliyə can atmasını görən Qazıqumux hökmdarı Məhəmməd doğmaca qızının əri olan Ağakişi xanı
(Hüseyn xanın əmisi) xaincəsinə öldürtdürüb Şəkidə hakimiyyəti ələ keçirmişdi.
Qazıqumux
hökmdarının ədalətsiz idarəçiliyi Şəkidə üsyana səbəb oldu. Şəki bəylərinin köməyi ilə Şamaxıya qaçmış
Hüseyn xan Qarabağ xanı Pənahəli xanın da dəstəyi ilə Qazıqumuxlu Məhəmməd xanın 40 günlük
hakimiyyətinə son qoydu və taxta oturdu” [ 8].
Kərim ağa Fatehin yazdığına görə, “hədiyyələrlə Fətəli xan Əfşarın görüşünə gedən Hüseyn xanın
Şəki vilayətinin əsl bəyzadəsi olduğunu bilən Fətəli onun Şəki xanı qalmasına razılıq verir”[13,s.16].
Hüseyn xan həm Şəki xanlığının torpaqlarını qorumaq, həm də genişləndirmək üçün əlindən gələni
əsirgəməmişdi. Fətəli xan Əfşarla münasibətləri ona öz hakimiyyətini qorumağa, qubalı Fətəli xanla
əməkdaşlığı isə Şamaxı torpaqlarının önəmli hissəsini Şəki xanlığına qatmağa imkan vermişdi. Hüseyn
xanı bir qurucu, incə diplomat kimi təqdir edən tarixçilər onun Xan Sarayını tikdirməsini bir dövlət
adamının incə diplomatik gedişi kimi dəyərləndirmişdilər. Çünki o, (Hüseyn xan nəzərdə tutulur T.A) bir
tərəfdən göz qabağında Şəkini abadlaşdırır, digər tərəfdən isə düşmənlərinə eşitdirirdi ki, baxın mən –
Şəki xanı, heç kimin torpağına göz dikməmişəm və heç bir döyüşə, heç bir savaşa hazırlaşmıram. Bu
vətənsevər, yurdsevər tarixi şəxsiyyət bu cür insani keyfiyyətlərinə görə paxıllığın qurbanı oldu. 1780-cı
ildə Hüseyn xan əmisi Əbdülqadirin, Hacı Çələbinin əmisi oğlu Hacı Rəsul bəyin və Şəki əyanlarından
ibarət bir qrupun süi qəsdi nəticəsində öldürüldü. Bu qanlı hadisə araşdırıcıların qeydlərində aşağıdakı
kimi səciyyələndirilir: “ Hadisə 1780-ci ilin avqustunda baş verir. Əbdülqadir xanın altmış nəfərədək
dəstəsi gecə xəlvətcə qalaya daxil olur və saraya hücum edir. Bu vaxt saraya bitişik evdə - Müzəyyən
(Qurğuşunlu) otaqda olan xan qapıları içəridən bağlayıb hücum edənlərlə atışmağa başlayır. Xanın
yanında olan kiçik yaşlı oğlu Fətəli də tüfəngləri doldurmaqda atasına kömək edir. Bir neçə saatlıq
atışmadan sonra xan ağır yaralanır. Qapını sındırıb xanı tuturlar. Onu bir həftə saxladıqdan və hansısa
müqaviləyə imza atdırdıqdan sonra boğub öldürürlər”[8].Çox təəssüf ki, bu böyük qurucu və şücaət
sahibinin gördüyü işlər, apardığı islahatlar tarixin pərdə arxasında qalıb, müasir gəncliyə Hüseyn xan

Müştaq zalım, qəddar xan kimi təbliğ olunur. Bu fikri bizə söyləməyə əsas verən müasir dərsliklərdə Şəki
Xan Sarayı ilə bağlı yer alan rəvayətdir. Orta ümumtəhsil məktəblərinin VI sinif “Ədəbiyyat”[12]
dərsliyində özünə yer alan yazıçı Sabir Əhmədovun qələmindən çıxmış “Xan sarayı” [12, s.117-119]
mətni fikrimizcə, tariximizin, mədəniyyətimizin təbliğinə heç bir fayda gətirmir. Əksinə, xalqımızın millimənəvi dəyərlərinin dərindən təbliğinə ethiyacın artdığı müasir dövrdə düşmən dəyirmanına su tökür.
Minlərlə xarici seyrçinin gözəlliyini izlədiyi xan sarayını inşa etdirən xanın ustanı öldürtməsinə dair
aldığı məlumatla xalqımızın insanpərvərliyinə hansı dəyəri verə bilər? Vaxtilə Şərq xalqları arasında
geniş yayılan, sənətin və sənətkarın təbliği məqsədilə dahi Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” əsərinin
süjetində özünə yer alan “Hökmdar Neman və sənətkar Simnar” rəvayətini sənətsevər Şəki xanı Hüseyn
xan Müştaqın adı ilə bağlamaq heç də tarixi həqiqət deyil. Digər tərəfdən düşünmək lazımdır ki, əgər
memar xan tərəfindən öldürülmüşdürsə, onda zamanın sonrakı axarında interyer baxımından Şəki Xan
Sarayına bənzər abidələrin müəllifi kimdir? Düzdür, tarixi həqiqət Müştaqşünasların qələmində qorunub
saxlanılmışdır. Həyatını Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsinə həsr edib mükafatı sovet
repressiyasının intiqam məngənəsi olan Salman Mümtaz 1925-ci ildə yazdığı “Hüseyn xan Müştaq”
məqaləsi ilə bu həqiqəti bərpa etməyə çalışmışdır. Alimin aşağıdakı fikirləri Hüseyn xanın kimliyini
ortaya qoymaq üçün böyük dəyər kəsb edir: “İyirmi iki il hökumətə rəhbərlik edə bilən Müştaq Şəki və
Şirvan məmləkətlərini gözəl idarə etdiyindən özünə dolayı bir çox rəqib və düşmənlər qazanmışdı. Ən
böyük düşməni əmisi Hacı Əbdülqadir xan idi ki, təlimatını Qarabağ xanı olan İbrahim xan və
digərlərindən alırdı. Hacı Əbdülqadir xan tarixi-hicri 1194-də gecə Ərəş və Şəki bəyləri ilə gəlib öz
dəstəsini qalanın dalında, dağ arasında gizlətmiş və günorta çağı divan ələçatı dağılarkən Məhəmməd
Hüseyn xan Müştaqı öldürmüş və ev-eşiyini də mənimsəyərək özünü xan elan etdirmiş idi. Bu ürək
yandırıcı hadisə bütün əhaliyə və baxüsus Müştaqı yaxından tanıyanlara fövqəladə təsir
etmişdi”[10,s.101; 9].Ədəbiyyat tariximizdən bildiyimiz kimi, Hüseyn xan Müştaq XVIII əsrin qüdrətli
şairləri olan Molla Vəli Vidadi və Molla Pənah Vaqiflə yaxından dostluq əlaqələri saxlamışdır. Mola
Pənah Vaqif irsinin mükəmməl araşdırıcısı olmuş Araz Dadaşzadə bir sıra tarixi və ədəbi mətləbləri
oxucusuna çatdırır: “Şəki xanlığı ilə Qarabağ xanlığı arasında əlaqələr o qədər də yaxşı deyildi. Lakin bu
Müştaqla Vaqif arasındakı dostluğa maneçilik törətmirdi”[2,s.53]. Müştaqla Molla Pənah Vaqif
dostluğunun sarsılmazlığını, sədaqətini ortaya qoyan digər maraqlı bir fakt Müştaqşünaslardan olan Hacı
Seyid Əbdülhəmid Əfəndinin “Şəki xanları və onların nəsilləri” əsərində vermiş olduğu faktdır.
Əbdülhəmid Əfəndi yazır: “ Hüseyn xan Müştaq oğlu Məhəmmədhəsən xanı barışıq üçün Hacı xanın
yanına göndəribmiş. O da Məhəmmədhəsən xanı tutdurub, İbrahim xanın yanına əmanət göndərib.
İbrahim xan Məhəmmədhəsən xanı məxfidən gizlədib, köynəyini qana bulayıb, Hacı xana göndəribdir ki,
qətl etdirmişəm[13, s. 28-29; 4;]. Tarixçinin qeydlərindən aşağıdakı nəticəni çıxarmaq olar ki, Müştaqın
oğlu Məhəmmədhəsən xanın sağ qalmasında əsas rolu Vaqif oynamışdır.O, İbrahim xanın nə qədər
qəzəbinə tuş gəlsə də, dostluqda sədaqətini nümayiş etdirmiş, hətta Müştaq öldürüldükdən sonra onun
oğlu Məhəmmədhəsənin taxta çıxarılmasında rol oynamışdır.
Son illərin ən müqtədir Müştaqşünaslarından biri XX – XXI əsr Şəki ədəbi mühitinin istedadlı
qələm sahibi şair-tədqiqatçı Vaqif Aslandır.Tədqiqatçının uzun illərin tədqiqatı nəticəsində ərsəyə gətirib
2015-ci ildə nəşr etdirdiyi “Hüseyn xan Müştaq”[1] tarixi faciəsi Müştağın müsbət arealda şəxsiyyətini
ortaya qoyan bir mənbədir. Əsərin mürəkkəb quruluş və məzmun xüsusiyyətlərini yüksək dəyərləndirən
tarix elmləri doktoru, professor Kərim Şükürov yazır ki, “Vaqif Aslan öz əsərində Azərbaycan tarixi
dramaturgiyasında formalaşmış ənənələrdən bəhrələnsə də, fərqli bir yol ilə gedib. Bəzi istisnalarla əsər
mürəkkəb, lakin bitkin kompozisiyaya malikdir. Əsərdəki hadisələr bölümlər üzrə ayrı-ayrı səhnələr
şəklində təsvir edilmiş, bölümlər isə iki böyük hissədə birləşdirilmişdir. Hər bir hissə beş bölümdən, hər
bir bölüm isə dörd səhnədən ibarət olmaqla əsər cəmi iki hissə qırx səhnədən ibarətdir”[17, s. 11 ].Əsərin
süjetinin aparıcı obrazı olan Müştaq bütün situasiyalarda el-obaya qayğılı, insana sevgili, dosta, qonağa
sədaqət və məhəbbətli, şairə və sənətkara yüksək dəyər verən yaradıcı, poetik təbli bir tarixi şəxsiyyət
kimi oxucunun və tamaşaçının gözləri qarşısında canlandırılır.
Hüseyn xan Müştağı gözəl mənəvi keyfiyyətlərə malik bir dövlət xadimi kimi təqdim etmək üçün
əlimizdə olan əsas fakt onun poeziyasıdır. Poetik duyum, estetik ideal şəxsiyyətin əsas göstəricisidir ki,
Müştaq bütün bu gözəl keyfiyyətləri özündə əks etdirən şəxsiyyət kimi tarixin səhifələrində qalıb. Onun
sarayında keçirilən şeir məclisləri, bu məclislərdə oxunan orijinal şeirlər, xüsusilə onun dövrünün qüdrətli
şairləri olan küngütlü Nəbiyə, şair Süleymana, Raciyə, Kəlbirli Rafeiyə, Ağcayazılı Hacı Məhəmməd
Çələbi Əfəndi Zariyə, Molla Vəli Vidadiyə, Molla Pənah Vaqifə, şamaxılı Ağa Məsih Şirvaniyə olan
səmimi sənəti hamilik münasibətləri ona vurulan “qəddar olub”, “zalım olub” möhürünün saxta olduğunu
diktə edir. Tədqiqatın ədəbi-mədəni istiqamətini nəzərə alıb şair Müştaqın qələminə mənsub olan şeir
nümunələri ilə onun incə ruhunun müdafiəsi keşiyində durmaq istərdik. Məhəmmədhüseyn xan yazmış

olduğu şeirlərində “Müştaq”, yaxud “Müştaqi” təxəllüslərini işlədərək əsərlərini həm əruz vəznində, həm
də xalq şeiri üslubunda yazmışdır. Şair-tədqiqatçı Vaqif Aslan haqlı olaraq yazır ki, “ M.P. Vaqiflə
Məhəmmədhüseyn xan Müştaq arasındakı dostluq əlaqələri ədəbiyyatımızda epistolyar janrın ən
mükəmməl nümunələrinin yaranmasına səbəb olmuş, XIX əsrdə isə Q.Zakirin, M.F.Axundzadənin
yaradıcılığında davam etdirilmişdir”[18,s.88.]. Tədqiqatçıların verdiyi mükəmməl məlumatdan bilirik ki,
M.P. Vaqif təkcə şair kimi deyil, münəccim, memar və gözəl sərkərdə - atıcı, tüfəng ustası kimi də
tanınmışdır. Onun Şəkidə olarkən dostu Müştaqdan tüfəng istəməsi də bu istedadın göstəricisidir.
Nəticədə Müştaq dostuna ( M.P. Vaqif nəzərdə tutulur – T.A) üstündə bir covlan at olmaqla qızıl suyuna
çəkilmiş tüfəng göndərmişdir. Əvəzində Vaqifin dostuna təşəkkürü “Dəhrdə oldu mənə dildari dilbər bir
tüfəng” misrası ilə başlanan müxəmməslə bildirilmişdir[15,s.180]Hüseyn xan Müştağın xalq şeiri
üslubunda yazmış olduğu əsərlərində gözəl lirik ovqat, tərbiyəedici nəsihətamiz ruhvardır. Şairin
“Var”[9;10;11;]rədifli qoşması diqqətəlayiqdir:
Əvvəl gündən lənət olsun şeytana
Ondan ötrü fitnəsi var, feli var.
Mən də bitab oldum o dəmdən bəri,
Ol səbəbdən böyük kiçik yolu var[11,s.282 ] –
yazaraq insanı şeytan əməlinə uymamağa, fitnə-fəsaddan uzaq olmağa, böyük-kiçik yoluna əməl etməyə
çağırmışdır.
Salman Mümtaz Müştaqın öldürülməsinin el kədərinə çevrilməsilə bağlı çox doğru olaraq yazır
ki, “ömründə kimsəni tərif, tövsif etməyən Molla Vəli Vidadi” bu müsibəti öz “Müsibətnamə”sində ürək
ağrısı ilə təsvir etmişdir”[10, s.101]. Böyük bir tarixi əsər təsiri bağışlayan Molla Vəli Vidadinin
“Müsibətnamə” əsərinin sonuncu bəndində Müştağın ölümü xalq içərisindən çıxan, xəlqi olan, heç kəsə
boyun əyməyən, hökmdarların sarayını səfalətxanə bilib xalq içərisində yaşamağı üstün tutan Molla Vəli
Vidadinin Müştağa, onun mərdliyinə, insanlığına olan sonsuz sevgisindən doğan bir acı göz yaşı kimi
qarşılanır:
Belədir dövran işi, hər gündə bir al eyləmiş,
Aqili nadan ilə pəjmürdə əhval eyləmiş,
Üz verib namərdə, hər dəm mərdi pamal eyləmiş,
Ey Vidadi, gəl ki, bu dövran məni lal eyləmiş,
Gör nələr qıldı fələk Müştaqi tək insanə bax[16,s.80;10,s.101-105].
Bu əsəri çox yüksək qiymətləndirən Salman Mümtaz yazır ki, “Müsibətnamə” nəzərimdə
Müştaqın qiymətini daha da artırır. ”[10 , s.101].
Məhəmmədhüseyn xan Muştaqa ümumxalq sevgisinin izləri Şəkinin inzibati-ərazi sistemində,
məhəlli quruluşunda da qalmışdır. Son on üç ilin Şəki ilə bağlı ən qiymətli nəşrlərindən olan, AMEA –nın
Şəki Regional Elmi Mərkəzinin “Folklorşünaslıq və el sənətləri” şöbəsinin əməkdaşlarının şəhərin
Yuxarıbaş ərazisindən soy, ləqəb və məhəlli xüsusiyyətlərə dair toplanmış olduqları materialları özündə
əks etdirən “Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər: İ Kitab ( Qoruq ərazisi)” adlı topluda yer almış
“Xan gülüstanı” adlı yazı diqqətçəkicidir. Yazıdan oxuyuruq: “ ...Tarixdən üzü bəri gözəllik, məhəbbət,
sədaqət, sülh, əhvali-ruhiyyə rəmzi kimi tanınan güzülgül saray bəzəmələrində, sənətkarların əl işlərində,
şairlərin vəsflərində sevgi, duyğu hisslərinin anlamında əsas vasitə olmuşdur. Bu baxımdan 1762-ci ildə
Şəki hakimi Hüseyn xan Müştaq tərəfindən tikilən əzəmətli Şəki Xan Sarayının divar rəsmlərində qızılgül
təsvirləri əbədiləşdirilib. Hüseyn xan Müştaq qurub-yaradan, gözəl zövqlü, incə düşüncəyə qadir, şeirin,
sənətin vurğunu bir insan olmuşdur. Üzü qibləyə tikilən əsrarəngiz sarayın dörd bir tərəfində qızılgül
bağları saldırmış,ətrafı cənnətə döndərmişdir. Xanın sevimli qızılgül yetişdirilən gülüstanlarından ən
böyüyü saraya yaxın yerdə Qurcana çayın sol yarğanı üstdə yerləşən qədim məhəllədə - Güləhlidə
salınmışdır. Gül yetişdirənlərin özləri də bu məhəllədə yaşayıb yaratmışlar.Ona görə də buraya Güləhli və
ya Xan Gülüstanı məhəlləsi də deyərdilər. Xan onların ibadəti üçün həmin məhəllədə məscid də
tikdirmişdir”[14, s.107].
Ev-eşiyi ilə bərabər əsərlərinin böyük bir hissəsi də məhv olub itib-batmış, Salman Mümtazın
təsvirinə görə, “Məhəmmədhüseyn xanın qəbri özünün tikdirdiyi birinci Cümə Məscidinin mehrabı
içərisindədir”[ 10, s.101].
Ədəbiyyat:
1. Bakıxanov. A. Gülüstani – İrəm. Bakı: “Xatun Plyus”, 2010, 300 s.
2.Dadaşzadə. A. Vaqif: Həyat və yaradıcılığı. Bakı: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı,
1966, 189 s.

3. Elnarə Günəş. Şəki Xan Sarayının fəlsəfəsi.zim.az/region/2988-ki-xan-saraynın-fisfsi.html
4. Hacı Seyid Əbdülhəmid. Şəki xanları və onların nəsilləri. Bakı, 1993, 32 s
5. İsmayılov. M. Bağırova M. Şəki xanlığı. Bakı: Azərnəşr,1997, 77s.
6. İsmayılov. M. Şəki : tarixi – oçerk. Bakı: Azərnəşr, 1982, 152 s.
7. Qutqaşınlı. İ. Əsərləri. Bakı: “Lider” nəşriyyatı, 2005, 224 s.
8. Mehparə. Şəki Xan Sarayı: rəvayət. http:// medeniyyet.az
9.Mümtaz Salman. Azərbaycan ədəbiyyatı. Məhəmmədhüseyn xan Müştaq. Bakı, 1925
10. Mümtaz Salman. Azərbaycan ədəbiyyatı qaynaqları. Bakı: Avrasiya – Press,2006, 440 s.
11. Mümtaz Salman. El şairləri. Bakı, 1935
12. Süleymanova A, Bağırova T. Ədəbiyyat: Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün dərslik,Bakı:
“Təhsil”, 2013, 239 s.
13. Şəki xanlığının tarixindən. Bakı: “Azərbaycan Ensiklopediyası” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 1993,
32 s.
14.Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər/tərib edəni: Z.M. Əlizadə,S. Bəharəddinqızı: I Kitab. (Qoruq
ərazisi). Bakı: Nafta – Press, 2004,346 s.
15. Vaqif.M.P. Əsərləri. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2004, 264 s.
16.Vidadi. M.V. Əsərləri. Bakı:”Öndər nəşriyyatı”, 2004,128 s.
17. Vaqif Aslan. Hüseyn xan Müştaq: (Xronika). Bakı: “Orxan” NPM, 2015, 320 s.
18. Vaqif Aslan. Seçilmiş əsərləri. 4 Cilddə. Cild.4. Bakı: “Təhsil”,NPM, 540 s.
Тарана Абдуллаева
Гусейн хан Муштаг: строгий правитель или сторонник искусства
Резюме
В данной статье автор анализирует азербайджанскую национальную историю средних
веков. В этом деле исследователь операется не только на исторические источники и летописи, но и
приводит примеры из литературных достояний дошедших до наших времен. Автор прослеживает
годы правления шекинского хана в Азербайджане. К тому же, здесь приводятся существенные
примеры того, что Гусейн хан был не только строгим правителем в политической деятельности, но
и проявлял особый интерес к миру искусства.
Ключевые слова: феодальный строй, шекинский хан, поэт, поэтический меджлис,
сторонник искусства, настенные рисунки, справедливый хан, Нухинская крепость, покушение,
национально-духовная ценность, Салман Мумтаз, М.В. Видади, поэма «Мусибатнаме», мухаммас.
Tarana Abdullaeva
Hussein Khan Mushtag: a strict ruler or supporter of art
Summary
In this article, the author analyzes the Azerbaijani national history of the middle ages. In this
case, the researcher does not only work on historical sources and chronicles, but also cites examples from
literary treasures that have been survived to our times. The author traces the years of Sheki Khan`s rule in
Azerbaijan. In addition, here are significant examples of the fact that Hussein Khan was not only a strict
ruler in political activity, but also showed a special interest in the world of art.
Keywords: feudal system, Sheki khan, poet, poetic Majlis, art supporter, wall paintings, fair
khan, Nukhin fortress, attempt, national-spiritual value, Salman Mumtaz, M.V. Vidadi, the poem
"Musibatnam", muhammas.
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MUZEY FƏALİYYƏTİNDƏ KOMMUNİKASİYANIN ROLU
Xülasə: Məqalədə muzeylərin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər nəzərdən keçirilir. Mədəniyyət və
turizm sahəsində fəaliyyət göstərən muzeylərin dövlət, ictimai institutlar, özəl şirkətlər və şəxslərlə
muzeylərin əlaqələrinin qurulmasında kommunikasiyanın rolu və vacibliyi qeyd edilir.
Kommunikasiyanın strategiyası real və potensial qonaqların cəlb olunmasında vacibliyi xüsusilə
göstərilir.
Açar sözlər: kommunikasiya, muzey kommunikasiyası, kommunikasiya strategiyası, turist,
muzey.
Son onillikdə mədəniyyət sektoru, qismən də muzeylər, mədəniyyət məhsullarını bazarın tələbinə
uyğunlaşdıraraq öz ənənəvi idarəetmə paradiqmasını dəyişirlər. Muzey sektoruna dövlət tərəfindən
ayrılmış maliyyə vəsaitinin kəsildiyi üçün onlar öz fəaliyyətini davam etdirmək məqsədilə yeni
strategiyalar yaratmaq məcburiyyətindədirlər. Buna görə də kommunikasiya strategiyası mədəniyyət
müəssisələri üçün əsas mənbə olaraq qalır. Bu strategiya ilkin olaraq tamaşaçıları və qeyri - dövlət
maliyyə mənbələrini, yeni bazar şəraitində işləməyi bacaran mütəxəssisləri (misal üçün, PR
mütəxəssisləri, menecerlər, marketoloqlar və digərləri), yerli icra orqanlarının muzeyə cəlb olunmasına
yönəlir.
Ənənəvi olaraq muzeylərin əsas məqsədi kolleksiyaçılıq, mühafizə, araşdırma, muzey əşyalarının
nümayiş olunmasına və kiçik tamaşaçı kütləsinə- yüksək mədəni maraqları olan şəxslərə, pedaqoq və
tədqiqatçılara yönəlmişdir. Onlar özlərində bu kütləni nəzərə alaraq bağlı müəssisə kimi fəaliyyət göstərib
geniş audiyoriyadan uzaq idi. Muzeylərin geniş auditoriyayla qarşılıqlı əlaqəsi onlar üçün prioritet
olmadığı üçün, onların müxtəlif mədəni institutlarla və cəmiyyətin məqsədyönlü qrupları ilə əlaqələrinin
yaradılması böyük əhəmiyyət kəsb etmirdi.
Xarici tədqiqatçıların araşdırmaları və turizm sahəsinin praktiklərinin fikrincə, son onilliklərdə yeni
sosial tələblərin dəyişilməsi (yeni sosial tələblərin yaranması), siyasi sahədə islahatlar (mədəniyyətin
idarəedilməsində yeni rəhbər prinsiplərin yaradılması, dövlət tərəfindən maliyyələşmənin azalması və
digər maliyyə mənbələrinin axtarışının zəruriliyi) və mədəni mühitdə dəyişikliklər (asudə vaxt və
mədəniyyət sahəsində rəqabətin artımı) muzeylərin idarəetmə sisteminin bir çox aspektlərinə yenidən
baxılmasına və nəinki mədəni, hətta iqtisadi xarakterli məsələlərin həll olunmasını məcbur etdi [6; 7].
Fikrimizcə, əhəmiyyətli dəyişikliklərdən biri yüksək mədəni idraka sahib olan kiçik auditoriyadan
müxtəlif mədəni biliyə malik olan geniş auditoriyanı cəlbetmə muzeyin fəaliyyətində istiqamətin bura
yönəlməsi vacibdir.
Son əksər nəzəri tədqiqatlarda cəmiyyətdə muzeylərin təkminləşmə rolu göstərir ki, milli
mədəniyyəti yaymaqla məşğul olan mədəniyyət müəssisələri, eləcə də muzeylər vasitəçi olaraq geniş
eksponatları sayəsində milli irs və tarixlə birlikdə beynəlxlq tarixi və mədəni irsi də yaymaqla
məşğuldur.Ona görə də bu muzeylər "mədəniyyətin demokratikləşməsində" əsas iştirakçılardır. Öz

auditoriyalarını genişləndirmək məqsədilə və cəmiyyətin inkişafına öz töhfəsini verməklə muzeylər öz
üzərilərinə yeni vəzifələr götürməli olurlar. Beləliklə, muzeylərin missiyası ciddi şəkildə dəyişir, məhz
onlar bilik və asudə vaxtın səmərəli keçməsi üçün fəaliyyət göstərən mədəniyyət mərkəzi rolunu
oynayırlar.
İnsanların asudə vaxta və əyləncəyə ayırdığı zamandan istifadə edən muzeylər əyləncə və asudə
vaxt mərkəzləri olan böyük ticarət mərkəzləri, tematik parklar və s. qurumlar da cəlb etmək üçün rəqabət
aparırlar.
Muzeylərin yeni şəraitdə mövcudluğu kontekstində professor E. Hoper- Qrinhil muzeylərə
"komunikator" kimi baxmağı təklif edir, o öz auditoriyası ilə əlaqənin mövcudluğunu xarakterizə edən
kommunikasiya stretegiyasını ardıcıllıqla mənimsəyir [8, s. 12].
Nəticədə, kommunikasiya strategiyası gündəlik qlobal muzeylərin idarə olunmasının və onun
strateji funksiyasının əsas hissəsinə çevrilir. Buna görə professor Kotlerin fikrincə, kommunikasiya
strategiyasının menecmenti muzeylərin yeni missiyasının müxtəlif formalarının inkişafına həlledici töhfə
vermək iqtidarındadır: muzeylərdə olan mədəni irs nümunələrinin yayılmsı vasitəsilə, muzeylərin
müxtəlif ictimai təşkilatlarla kommunikasiya və qarşılıqlı əlaqələrin idarə olunması vasitəsi onu digər
asudə vaxt və əyləncə mərkəzlərinin iştirakçılarından fərqlənməsinə kömək edərək eyni zamanda
insanların muzeylərə olan münasibətlərini müsbət mənada dəyişir [7, s. 11-12].
Beləliklə, R. Prentisin qeyd etdiyi kimi muzeylərin qarşısında qapalı elitar qurum kimi neqativ
imicini dəf etmək məsələsi durur [5, s. 16].
Yuxarıdakı fikirləri nəzərə alaraq, qeyd etmək olar ki, kommunikasiya strategiyası turistləri cəlb
etmədə mədəniyyət və turizm sferasının özəl və dövlət sektorları ilə davamlı əlaqələrin inkişafında, o
cümlədən muzeylərin idarə olunmasında mühüm yer tutmalıdır. Buna görə, muzeylərin fəaliyyətində
kommunikasiyanın rolunu nəzərə alaraq, “kommunikasiya”, “muzey kommunikasiyası” terminləri və
bütövlükdə muzeylərdə kommunikasiyanın planlaşdırması prosesinin müxtəlif aspektlərinə baxılması
qaçılmazdır.
"Rus dilinin izahlı lüğəti"nə (Толковый словарь русского языка) əsasən, "kommunikasiya"
sözünün mənalarından biri "məlumat vermə, əlaqə qurma" dır [2, s.287]. Müasir ensiklopediya isə
(Современная энциклопедия) "kommunikasiya" (latınca communicatio, communico- " birlik üçün
etmək, əlaqə qururam, ünsiyyətdə oluram") sözünün mənalarından biri "ünsiyyət, insandan insana
məlumat ötürmə, dil və digər işarə sistemləri vasitələri ilə insanların əmək-bilik fəaliyyəti prosesində
spesifik qarşılıqlı əlaqə kimi" verilmişdir [3].
Bu termin insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində - elmdə və texnikada geniş istifadə olunur. Bu
terminin istifadə sahəsindən asılı olmayaraq, o prosesin özünü ifadə edir, yəni ötürmə, məlumat vermə,
mübadilə və ya yayılma. Bizim mövzuya uyğun olaraq, kommunikasiya hansısa bir məlumatı mənbədən
qəbul edənə ötürücü proses kimi bizi maraqlandırır. Ona görə ki "kommunikasiya" sosial təcrübənin
yığılması və ötürülməsi... birgə fəaliyyətin təşkili..., mədəniyyətin ötürülməsi"ni təmin edir [4, s. 71].
Müasir muzeylərin fəaliyyətində kommunikasiya prosesi mühüm vasitəyə çevrilir.
Kommunikasiyanın informasiyanı muzeydə ötürməsi və dərketməsi prosesi kimi rolunun aşkarlanması
muzey kommunikasiyasının yeni anlayışının formalaşmasına gətirib çıxarır. Muzeyin kommunikativ
əhatəsini- bir tərəfdən muzey əməkdaşları, digər tərəfdən isə mədəniyyət və turizm sahəsində fəaliyyət
göstərən bütövlükdə dövlət, ictimai institutlar, özəl təşkilatlar və şəxslər, ən əsası isə real və potensial
tamaşaçılar təşkil edir[1, s. 22].
Nəticə etibarilə, kommunikasiya birtərəfli biliyin ötürülmə vasitəsi kimi ənənəvi muzeydə istifadə
olunur. Ondan fərqli olaraq isə mədəni irsin auditoriyaya yayılması kimi uğurla fəaliyyət göstərən
muzeylər öz turist praktikasında mədəni irsin qorunması və ötürülməsi funksiyasına müxtəlif muzey
auditoriyası ilə kommunikasiyanın qurulmasını da əlavə edirlər. Beləliklə, "kommunikasiya auditoriya ilə
qarşılıqlı əlaqənin qurulmasında postmoderinist muzeylər üçün mühüm rol oynayır" [8, s. 12]. Bu isə
fikrimizcə, daha geniş auditoriyanın cəlb olunmasında və muzeylərin daimi seyrçilər cəmiyyətinin
yaradılmasında əhəmiyyət kəsb edir. Belə düşünmək olar ki, kommunikasiya strategiyası muzeyin daxili
və xarici əlaqələrinin qurulması vasitəsi kimi müəyyən edilə bilər, bu onun etibarının yüksəldilməsinə və
auditoriya ilə uzunmüddətli əlaqələrinin idarə olunmasına kömək edər.
Sözsüz ki, praktiki nöqteyi-nəzərdən bu gün kommunikasiya strategiyası muzeylərin fəaliyyətində
mühüm yer tutur. Öz gündəlik fəaliyyətində muzeylər müxtəlif auditoriyalar ilə ünsiyyətdə olurlar. Bu
auditoriylar arasında tamaşaçılar, yerli hökümət orqanları, ictimai, mədəni və digər qurumlar birbaşa və
ya dolayı yolla onun fəaliyyətinə təsir göstərirlər. Buna görə öz məqsədlərinə çatmaq üçün muzey bu
qruplarla elə kommunikasiya formaları qurmağa və istifadə etməyə məcburdur ki, uzunmüddətli
əlaqələrin saxlanmasına kömək etsin.

Fikrimizcə, kommunukasiya srtategiyasının idarəetmə prosesi bir neçə mərhələdən ibarət ola bilər:
a) tədqiqat, b) planlaşdırma, c) realizə etmə və ç) qiymətləndirmə.
Tədqiqat kommunikasiyanın strateji planlaşdırmasının birinci mərhələsini təşkil edir. Bu mərhələdə
muzeylə geniş auditoriya (tamaşaçılar, yerli hökümət orqanları, ictimai və mədəniyyət qurumları və digər
idarələr) arasında mövcud olan kommunikasiya prosesinin sistematik axtarışı olur, məlumat toplanılır.
Muzeyin gələcək fəaliyyətinin müvafiq olan planı müəyyən olunur.
Beləliklə, tədqiqat mərhələsində daimi və yeni tamaşaçıların maraq və tələbləri ilə kifayətlənmək
olmaz. Kommunikasiya prosesinə ictimai və mədəni idarələri, turizm şirkətlərini, dövlət orqanlarını,
kütləvi informasiya orqanlarını və digər təşkilat və qurumlarını daxil etmək vacibdir, hansı ki muzey
fəaliyyətinə müsbət təsir edə bilər.
Planlaşdırma prosesi müvafiq istənilən məlumatın əldə olunmasından sonra başlanılır. Bu
mərhələdə bir neçə mühüm apektlər müəyyənləşir, o cümlədən, məqsədlərin müəyyən olunması,
muzeylərin əlaqə yaradacağı auditoriyaların, təşkilatların və idarələrin aşkar olunması nəzərdən keçirilir.
Bu prosesdə həmçinin muzeydə icra olunacaq fəaliyyət növlərinin seçimi və proqramlaşdırması müəyyən
olunur.
Realizəprosesinə öncədən muzey tərəfindən müəyyən olunan fəaliyyət növləri, həmçinin
muzeylərin məqsədlərinə nail olmalarının inkişafına nəzarət daxildir. Bununla belə, müəyyən olunan
məqsədlərin realizə olunmasının metod və vasitələri müxtəlif ola bilər. Bir neçə tədqiqatçı muzeylər
tərəfindən istifadə olunan 4 əsas metodu ayırırlar: reklam, satış xidmətinin stimullaşması, yəni təklif
olunan xidmətlərin realizə olunmasına yönələn tədbirlər, birbşa marketinq (o cümlədən internet) və PR
[7]. Digərləri isə bu metodların arasında muzeyin markasını (brend), birbaşa tamaşaçıya xidmətin satışı,
reklam materialları, poçt vasitəsilə reklamın məqsədyönlü tamaşaçı qruplarına göndərilməsi, xidmət
satışının stimullaşmsı (yəni təklif olunan xidmətlərin realizə olunmasına yönələn tədbirlər), reklam və PR
müəyyən edirlər [9]. Belə düşünürük ki, bu və digər metodların istifadə olunmasında muzeylər öz maddi
imkanlarını nəzərə almalıdırlar. Onlardan hər biri ayrı-ayrılıqda və bütövlükdə qarşıya qoyulmuş
məqsədlərə nail olunmasına, məhz daimi və məqsədyönlü geniş tamaşaçı auditoriyasını muzeyə cəlb
olunmasına yönəlir.
Qiymətləndirmə prosesi muzeyin bütün fəaliyyətinin realizə olunan zaman məqsədlərinin icra
olunmasının ölçülməsini və qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Bu mərhələ ona imkan verir ki muzeyin
fəaliyyətində uğurun dərəcəsini, və yaxud da onun dəyişilməsi və yeni əlavələrin olunmasına imkan verir.
Yuxarıdakıları nəzərə alaraq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, muzeylərdə kommunikasiya
strategiyasının menecmenti ilə menecerlərdən ibarət olan muzeylərin kommunikasiya üzrə xüsusi şöbələri
məşğul olmalıdırlar. Beləliklə, muzeylərin bu şöbələri muzeylərdə kommunikasiya strategiyasının realizə
olunmasının və planlaşdırılmasının işləməsində əsas rol oynayacaqlar.
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Сабина Бабаева
Коммуникация и ее роль в деятельности музеев
по привлечению туристов
Резюме
В статье рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью музеев на современном
этапе. Отмечается роль и значение коммуникации в процессе выстраивания взаимоотношений
музея с государственными, общественными институтами, частными организациями и лицами,
вовлеченными в сферу культуры и туризма. Подчеркивается важность стратегии коммуникации в
привлечении реальных и потенциальных туристов.
Ключевые слова: коммуникация, музей, музейная коммуникация, стратегия коммуникации,
турист.
Sabina Babayeva
Communication and its role in museums’
activity on tourists attraction
Summary
The article considers issues that are associated with museums’ work in the current stage. It is noted
a role and significance of communication in process of designing museum’s relationships with state,
public institutions, private bodies and individuals, which involved in an area of culture and tourism. There
is emphasized a significance of communication strategy to attract permanent and potential visitors
(tourists).
Keywords: communication, museum, strategy of communication, tourist.
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TƏDRİS TEATRI MÜASİR TEATR TƏHSİLİNİN
YENİ TƏLƏB VƏ ŞƏRTLƏRİ MÜSTƏVİSİNDƏ
Xülasə: Təhsil və mədəniyyət sahəsi ölkənin mədəni-intellektual potensialını təmin edir. Buna
görə də sənət yönümlü ali təhsil müəssisələrində tədris işinin təşkili çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycanda teatr təhsili ilə məşğul olan bir sıra orta-ixtisas və ali təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərsə
də, bu işin əsas ağırlıq mərkəzi, heç şəksiz, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetidir.
Buna görə də məqalədə ADMİU-nun Tədris teatrı müasir teatr təhsilinin yeni tələb və şərtləri
müstəvisində təhlilə çəkilir.
Açar sözlər: tədris teatrı, teatr sənəti, teatr pedaqogikası, aktyor, rejissor.
Təhsil və mədəniyyət sahəsi ölkənin mədəni-intellektual potensialını təmin edir. Buna görə də
sənət yönümlü ali təhsil müəssisələrində tədris işinin təşkili çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanda
bədii təhsillə məşğul olan bir sıra orta ixtisas və ali təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərsə də, bu işin əsas
ağırlıq mərkəzi, heç şəksiz, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetidir (ADMİU).
Mədəniyyət və incəsənətin müxtəlif sahələri üzrə kadr yetişdirilməsi işi, əsasən, bu ali təhsil
ocağında həyata keçirilir. ADMİU-nun prioritet istiqamətlərindən ən başlıcası teatr təhsili ilə bağlıdır.
Teatr texnikumu kimi yaranan, sonralar Teatr Sənəti İnstitutu adlanan bu təhsil müəssisəsi mədəniyyət və
incəsənətin müxtəlif sahələrini əhatə etsə də, çoxprofilli kadr hazılığı ilə məşğul olsa da, şübhəsiz ki, teatr
təhsili universitetin fəaliyyətinin əsas prioritet istiqamətlərindən biri və birincisi olaraq qalır.
Teatr təhsili gələcəyə yönəlmiş bir fəaliyyət sahəsi kimi teatr sənətinin gələcək inkişaf
perspektivlərini təyin edir. Teatr təhsili verən müəssisələr öz fəaliyyətini peşəkar kompitent bacarıqları
üzərində qurmağa qadir olan mütəxəssis yetişdirilməsi işi ilə məşğul olur. Müasir teatr təhsili ənənəvi
teatr təhsilindən xeyli fərqlənir və bir sıra yeni səciyyələr qazanmaqdadır. Zamanın ritmi, dünyada teatr
sənətinin sürətli inkişafı müasir teatr təhsilinin qarşısına yeni tələb və şərtlər qoyur.
Bu tələblərdən biri fənlərarası əlaqə ilə bağlıdır. Multidissiplinar yanaşma tədris prosesinə yeni
məzmun qazandırır. Belə olduqda, tədris prosesi lazım olan bilik, bacarıq, vərdiş və təcrübəni əldə etmək
vasitəsinə, vacib kompitentlik dərəcəsinə çatmaq məqsədi daşıyan fəaliyyətə çevrilir və beləliklə də, bu,
bədii təhsilin müasirləşdirilməsi şəraitində gələcək aktyor, rejissor və teatrşünasların daha yaxşı
yetişdirilməsini təmin edə bilər. Teatr təhsilinin modernizasiyası tədris teatrının da qarşısına yeni tələblər
və vəzifələr qoyur. Hətta demək olar ki, müasir teatr təhsilində tədris teatrı tamam fərqli, çox mühüm
yerlərdən birini tutur.

Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Tədris teatrı aktyor tələbələrin öz gələcək peşələrinin
bütün çətinliklərini ilk dəfə dərk etdikləri yaradıcılıq laboratoriyasıdır. Tədris teatrı tələbənin yaradıcı
fərdiyyətini inkişaf etdirmək cəhdləri, yeni özünüifadə formaları və üsulları axtarışı ilə bağlıdır. Bu
yaradıcılıq məkanı tələbə-aktyora dərin psixoloji, arxetipik qatlarda özünürealizə imkanları və vasitələri
verir. Tədris teatrının başlıca funksiyalarından biri aktyor üçün çoxfunksiyalı psixofiziki sfera yaratmaq
və onun daxili dünyasının inkişafı, formalaşdırılması üçün rəngarəng metodiki üsullardan istifadə etməklə
bağlıdır.
Bəzən tədris teatrındakı işi səhv olaraq, peşəkar teatrdakı yaradıcılıq prosesi ilə eyniləşdirirlər. Bu
cür yanaşma kökündən yanlışdır. Heç şəksiz ki, tədris teatrında tələbə-aktyor peşəkar səhnəyə doğru ilk
addımını atır. Ancaq mahiyyətinə görə peşəkar fəaliyyət və tədris teatrındakı iş bir-birindən ciddi surətdə
fərqlənir. Deməli, tədris prosesi də teatrdakı yaradıcılıq prosesindən fərqlənməlidir. Adətən, ADMİU-nun
məzunu teatrda işləməyə başlayan zaman bir sıra təşkilati və yaradıcı problemlərlə üzləşir. Bəlli olur ki,
məzun-aktyor peşəkar rejissorlarla əməkdaşlığa, repertuar planı çərçivəsində işə, sıravi tamaşaçı ilə
görüşə hazır deyil. Məsələ burasındadır ki, məzun-aktyorun tədris teatrında oynamış olduğu kurs və
diplom tamaşalarının tamaşaçıları, bir qayda olaraq, universitetin müəllim-tələbə heyəti, daha konkret
desək, teatr sənətini bilən və sevən insanlar olur. Deməli, pul ödəyib bilet alaraq tamaşaya baxmağa gələn
sıravi tamaşaçı ilə tələbələrdən, dostlardan, müəllimlərdən ibarət tamaşaçı kontingenti arasında fərqin
olması təbiidir.
Yuxarıda toxunulan problemi bir qədər dərindən araşdırdıqda Tədris teatrının fəaliyyətində, eləcə
də aktyor və rejissor yaradıcılığında özünü göstərən bəzi ciddi problemlər aşkarlanır. Bu problemlərin
arasında daha ciddi olanları sadalasaq, belə bir mənzərə alınar:
- Tədris fəaliyyətinin mücərrəd obyekti olan bilgilərlə gələcək aktyor fəaliyyətinin tələbləri
arasında ciddi fərqlər mövcuddur. Bəzən tələbə ikən əxz etdiyi bilgilər aktyorun təcrübi fəaliyyətində
uğurun qarantı olmur;
- Məzun-aktyorun tədris prosesində topladığı təcrübəyə söykənən şəxsi təsəvvürləri ilə real
gerçəklik arasında müəyyən fərqlər, hətta bəzən uçurum olur;
- Tədris prosesində tələbəyə təcrübə haqqında verilən informasiya ilə məzun-aktyorun öz
təcrübəsini qazanmaq imkanı arasında fərq böyük olur.
Misal üçün, tələbənin K.S.Stanislavskinin “Mənim sənət həyatım” əsərini yaxşı bilməyi o demək
deyil ki, tələbə yaradıcılıq prosesində analoji situasiyalarda eyni davranışı göstərəcək və eyni
müvəffəqiyyəti qazana biləcək. Sözsüz ki, teatr təhsilində dünya və milli teatr sənətinin mövcud
təcrübəsini öyrənmək olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki dünya teatr tarixinin parlaq nümunələrindən
xəbərdar olmayan tələbədə lazım olan bilgilər, meyarlar sistemi formalaşmır və belə olduqda o, “təkəri
yenidən icad etməyə” xeyli vaxt, enerji sərf etməli olur. Ümumiyyətlə, nəinki teatr sənətində, bütün
sahələrdə, xüsusən, humanitar sferada varislik prinsipi çox vacibdir. Tələbə-aktyor yalnız bir sistemi
(“Stanislavski sistemi”) bilməklə kifayətlənməməli, bütün teatr sistemlərindən, təlimlərdən,
nəzəriyyələrdən xəbərdar olmalıdır. Ancaq bu nəzəriyyə və təlimlərlə tanışlıq, onların adlarını,
prinsiplərini mexaniki şəkildə əzbərləmək də tələbəyə heç nə verməyəcək. Müxtəlif təlimlərin,
sistemlərin, fərqli rejissor və nəzəriyyəçilərin adlarını, fikirlərini əzbərləməklə aktyor ən yaxşı halda
“ağıllı görünə” bilər. Bu görüntü isə çox şərtidir və ilk müstəqil yaradıcı iş zamanı dağılacaq. Axı, hər
hansı pyesə, obraza, vəziyyətə öz münasibəti olmayan, ancaq “sitatlarla danışan”, özü isə heç nəyi
bacarmayan aktyor (yaxud rejissor) teatr prosesində hansı uğura nail ola bilər?! Buradan belə bir qənaət
hasil olur ki, təcrübə haqqında məlumat əldə etmək hələ işin başlanğıcıdır. Aktyor, yaxud rejissor
teatrşünas deyil ki, öyrənmək, danışmaq, yaxud yazmaqla kifayətlənsin. Aktyor əldə etdiyi hər bir bilgini
bilavasitə praktiki işə, səhnə əməlinə tətbiq etməyi bacarmalıdır. K.S.Stanislavski yazırdı: “Bizim işdə
bilmək bacarmaq deməkdir” (2). Yəni, aktyor bildiyini yaradıcılığa tətbiq edə bilmirsə, demək ki, onun
bilməyi heç nəyə yaramır. Mövcud bilgiləri öz aktyor süzgəcindən keçirərək mənimsəyən aktyor bir
yaradıcı şəxsiyyət kimi kamilləşə bilər. Ona görə də, teatr pedaqogiakasının, o cümlədən tədris teatrının
qarşısında duran əsas problemlərdən biri tələbə-aktyoru bu istiqamətdə formalaşdırmaq, bilgilərini
yaradıcılığa tətbiq etmək bacarığını inkişaf etdirmək və ona bu bacarığını həyata keçirmək üçün
maksimum əlverişli şərait yaratmaqdan ibarətdir.
Tədris teatrını yalnız kurs tamaşası göstərmək, diplom işini təhvil vermək məkanı kimi təsəvvür
edənlər çox yanılırlar. Tədris teatrı aktyor tələbənin bilgilərini emal edərək, yaradıcılığa tətbiq etməyi
öyrəndiyi böyük bir məktəbdir, onun “bilmək” fazasından “bacarmaq” fazasına keçdiyi məqamdır. Əgər
teatr fəaliyyətini obrazlı şəkildə rəsm əsərinə bənzətsək, aktyor-tələbənin tədris teatrındakı işini eskizlə
müqayisə edə bilərik. Tələbə təhsil aldığı illər ərzində sənət müəllimlərindən “qələm” (fırça) tutmağı
öyrənir, “düz xətt, əyri xətt çəkməyi, təsviri sənətin işıq, kölgə, pesrpektiv, miqyas kimi qaydalarını”

öyrənir, tədris teatrının səhnəsinə çıxdığı zaman isə bütün bu öyrəndiklərini birləşdirərək, gələcəkdə
çəkəcəyi “tablo”ların eskizini çizir. Əbəs yerə biz, tədris teatrını bilgilərin və ideyaların poliqonu
adlandırmırıq. Ona görə də teatr pedaqogikası ilə məşğul olan pedaqoqlar tədris teatrına, onun
funksiyasına, missiyasına xüsusi diqqət və həssaslıqla yanaşmalıdırlar.
Pedaqogika elmində “bilgilərin təcrübəyə tətbiqi” adlandırılan problem-anlayış mövcuddur. Bu
problem-anlayış teatr pedaqogikasında xüsusilə sivri xarakter daşıyır. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi,
bəzən ADMİU-nun məzunu tədris müəssisəsinin divarlarından kənarda üzləşdiyi yaradıcı məsələnin
qarşısında aciz qalır, tədris illərində öyrəndiyi bilgi və bacarıqları təcrübi işə tətbiq edə bilmir.
Bu problemin həlli üçün çox sayda üsul və vasitələr mövcuddur. Sözügedən problemi araşdıran
pedaqoqların bir qismi belə bir çıxış yolu təklif edirlər: yaradıcı peşələrin tədrisi prosesini elə qurmaq
lazımdır ki, təhsilin hər bir mərhələsində yaradıcılıq başlanğıcı olsun və beləliklə də, hər bir mərhələdə
bədii vəzifələr aydın, dəqiq təyin olunsun.
Müasir elm, mühiti pedaqoji fenomen kimi qəbul edir. Bu gün teatr pedaqogikasında
mütəxəssisin şəxsi peşəkar keyfiyyətlərinin yüksəldilməsi, tələbənin bilgi, bacarıq və peşəkar
vərdişlərinin yaranması üçün ümummədəni mühitin potensialından istifadə vacib sayılır. Tədris teatrında
aktyor və rejissor hazırlığı prosesi təcrübi yanaşmaya söykənir.
M.L.Sosnova ünsiyyətin polifoniyasını araşdırarkən belə qənaətə gəlir ki, “aktyor-tamaşaçı”
münasibəti “mənayaradan” ünsiyyətdir. Teatrı bədii kommunikasiya zənciri kimi görən alim “cəmiyyətdramaturq-rejissor-aktyor-tamaşaçı-tənqidçi-cəmiyyət” zəncirində hər həlqənin müəyyən nəticəsi
olduğunu vurğulayır (bax: 4). Məsələn, cəmiyyət-dramaturq – pyesin mətnini, dramaturq-rejissor –
gələcək tamaşanın ideal obrazını və rejissor konsepsiyasını, rejissor-aktyor – rolun obrazını, aktyor-aktyor
– qəhrəmanların münasibətini, aktyor-tənqidçi – kitab, yaxud məqaləni yaradırsa, aktyor-tamaşaçı
ünsiyyəti mənanı, tamaşaçı ilə ünsiyyət isə ünsiyyət polifoniyasını yaradır.
Müasir dövrdə teatrların bir çoxu bu funksiyaya laqeyd yanaşır. Tamaşaçı ilə arasına sərhəd
qoyan teatr bu sənətin ontoloji (varolma) şərtlərindən ən vacibini - canlı ünsiyyəti itirir. Bu mənada, tədris
teatrını aktyorların tamaşaçı ilə ünsiyyət qura biləcəyi bir məktəb kimi də dəyərləndirmək mümkündür.
Tədris teatrında tələbə-aktyor peşə şərtlərinə yiyələnmək baxımından ona hava-su kimi lazım olan
tamaşaçı ilə ünsiyyəti sınaqdan keçirir. Bu ünsiyyətdə aktyor canlı insan münasibətləri sayəsində ifa
tərzini, oyun üslubunu, hər hansı obraza konkret aktyor yanaşmasını aprobasiyadan keçirə və
təkmilləşdirə bilər.
Aktyor, ifası ilə hər bir tamaşaçını bütünlükdə teatr auditoriyasına aid etməklə onları ümumi
emosional hala, ruhi ovqata kökləyir. Çağdaş cəmiyyətin ən böyük bəlalarından olan ünsiyyət
çatışmazlığı teatr sənətinə ciddi zərbə vurub. Müasir texnologiyalar, İKT-nin nailiyyətləri, sosial
şəbəkələr, kino və televiziyanın ekspansiyası insan əlaqələrinin canlı həlqələrini məhv etməkdədir.
Çağımızın sözügedən ciddi sosiokulturoloji probleminin həlli, canlı insan ünsiyyətinin bərpası teatr
sənətinin qarşısında dayanan əsas vəzifələrdəndir. Tədris teatrı da peşəkar teatrın modeli kimi istəristəməz bu “yük”ün altına girməli olur. Tədris teatrının fəaliyyətində mütləq bu faktor nəzərə alınmalı,
həm tələbə-aktyorun bir sənətçi kimi yetişməsindən, həm də cəmiyyətin ünsiyyət probleminin həllindən
ötrü son dərəcə əhəmiyyətli olan “teatr-tamaşaçı” ünsiyyətinin qurulmasına ciddi yanaşılmalıdır. “Teatrtamaşaçı” ünsiyyəti dedikdə, təbii ki, ilk növbədə, aktyor və tamaşaçı arasındakı əlaqə nəzərdə tutulur.
Bəllidir ki, aktyor teatr sənətinin özülüdür və teatrın bütün fəaliyyəti nəticədə aktyor vasitəsi ilə
vizuallaşır. Teatr kollektiv sənət olsa da, yekunda tamaşaçı qarşısına çıxan aktyordur. Aktyor-tamaşaçı
ünsiyyəti isə heç zaman birvektorlu, birxətli olmur. Bu “mənayaradan” münasibətdə, böyük mənada, əsas
və asılı tərəf yoxdur. “Məna”nın yaranmasından ötrü aktyor nə qədər önəmlidirsə, tamaşaçı da o qədər
əhəmiyyətlidir. Bir məqama da toxunmaq lazımdır: əgər aktyor öz ifası ilə ortaq emosional məkan yarada,
tamaşaçı zalında əyləşən insanları eyni dalğaya kökləyə bilirsə, deməli, yalnız aktyor-tamaşaçı arasında
deyil, tamaşaçıların da arasında ünsiyyət yaranır. Doğrudur, bu ünsiyyət verbal yox, qeyri-verbal, hətta
bəzən telepatik xarakter daşıya bilər. İndiki halda, ünsiyyətin növü, yaxud forması deyil, onun baş tutubbaş tutmaması əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan tədris teatrının rolu danılmazdır.
Peşəkar teatrlar öz üslublarını, iş prinsiplərini illərlə qazanılmış təcrübəyə istinadən qura
bildikləri halda, tədris teatrının bu imkanı yoxdur. Teatr prosesindən çox tədris prosesinə xidmət edən
tədris teatrı uzunmüddətli truppa yaratmaq, tədris işindən uzaqlaşaraq sırf yaradıcılıqla məşğul olmaq
imkanından məhrumdur. Tədris teatrının bütün çətinlikləri də, üstünlükləri də məhz bu məqamla təyin
olunur. Hər il Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə yeni tələbələr qəbul olunur. Bu isə o deməkdir ki,
tədris teatrının kadr potensialı hər il yeniləşir, hər yeni kurs özü ilə yeni nəfəs, yeni yaradıcılıq ideyaları
gətirir. Buna görə də, dünyanın bir çox ölkələrində ən yeni tendensiyalar teatr sənətinə məhz tədris
teatrından gəlir.

Tələbə-aktyoru tamaşaçı ilə açıq ünsiyyətə hazırlamaq üçün tədris teatrında prokat şəbəkəsinin
(tamaşanın satılması ilə bağlı şəbəkə) yaradılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki tamaşaçı ilə
canlı, düzgün və məhsuldar ünsiyyətin mexanizmlərinin qurulması bilavasitə tamaşanın hazırlanması və
istehlakı prosesində mümkün ola bilər. Buna görə də müntəzəm prokat sistem-şəbəkəsinin qurulması
tədris teatrı üçün olduqca vacibdir. Tədris teatrının aktyorları və rejissorları anlamalıdırlar ki, zalda
əyləşən tamaşaçılar kimdir? Tamaşaçıların sosial tərkibi, ictimai mövqeyi, mill özəllikləri, adətləri,
mədəniyyəti, ənənələri, təhsil səviyyəsi, yaşı, zövqü teatr-tamaşaçı münasibətlərinin qurulması üçün
önəmli amillərdir.
V.Konetskaya kommunikasiyanın sosiologiyası haqqında yazır: “Kommunikator (əlaqə yaradan –
B.M.) üçün uğurlu kommunikasiyanın başlıca şərti potensial auditoriyaya – həm kütləvi auditoriyanın,
həm də kiçik qrupların fon biliklərinə və maraqlarına düzgün sosial orientasiyadır, yanaşmadır.
İnformasiyanın toplanılması, onun optimal həcmi və strukturu, verbal və qeyri-verbal vasitələrin seçimi
məhz bundan asılıdır” (3). Tədris teatrının ali məqsədi isə onun tamaşaçıda nəyi dəyişdirmək istəyi ilə
bağlıdır. Tədris teatrı tələbə-aktyoru teatr kollektivinin üzvü kimi yetişdirməlidir. Yəni tədris teatrı üçün
bu kollektivin hər bir üzvünün şəxsiyyət və sənətkar kimi yetişə bilməsi ilə yanaşı, komanda tərkibində
işləmək bacarığına yiyələnməsi də çox vacibdir.
Tədris teatrının missiyası aktyorun dünyagörüşünün, özünüdərkinin formalaşdırılması, hisslərinin
və emosiyalarının, həmçinin tamaşaçıya təqdim etdiyi “məhsul”a görə məsuliyyət hissinin tərbiyə
edilməsindən ibarətdir. Tədris teatrında aktyorun işə, məşğul olduğu sənətə münasibəti formalaşır ki, bu
da sənətçinin kimliyini, davranışlarının necəliyini təyin edir.
Tədris teatrı tələbə-aktyorun dünyagörüşünün, özünüdərk səviyyəsinin formalaşmasını,
hisslərinin və emosiyalarının, tamaşaçıya təqdim etdiyi məhsula görə məsuliyyət hissinin yaranmasını
təmin edir. Müxtəlif yaş qruplarına və sosial qruplara məxsus tamaşaçılarla müntəzəm görüşlər aktyoru
öz peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltməyə kökləyir.
Beləliklə, teatr və tamaşaçı münasibətində aparıcı rol aktyora məxsus olsa da, seyrçi də tamaşanın
hazırlanmasında iştirak edir. Peşəkar aktyorun yetişdirilməsi işi də təcrübi metoda söykənir. Aktyor
ifaçılığının peşəkar tələb və şərtlərini öyrənməklə yanaşı, tələbə-aktyor tədris teatrında mənəvi dəyərlərin
daşıyıcısı, ötürücüsü kimi formalaşır. Bu isə bilavasitə tamaşaçı ilə fasiləsiz qarşılıqlı təsir zamanı yarana
bilər. Peşəkar aktyor hazırlanması işinin bu prinsipi yalnız tədris teatrının xüsisi pedaqoji mühitində baş
verə bilər.
Bu məqalədə biz aktyor və rejissor tələbələrin hazırlığı prosesinin effektivliyini Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Səda” Tədris teatrının təcrübəsi nümunəsində
araşdırmağa cəhd etmişik. Tədris teatrının mikromühiti tələbələrin peşəkar mütəxəssis kimi hazırlandığı
və onların özünü inkişaf etdirdiyi vacib resursdur. Bu problemi müfəssəl şəkildə təhlilə cəlb etməklə belə
bir qənaətə gəlmək olar ki, aktyor və rejissor sənəti ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin yaradıcı
qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinin ən effektiv üsulu tədris prosesində əldə olunmuş bilgi, bacarıq və
vərdişlərin tədris teatrında tətbiqi və realizəsidir. Qənaətləri ümumiləşdirən zaman aşağıdakı məqamları
xüsusi qabartmaq lazımdır:
Tədris teatrındakı yaradıcı iş təhsil müəssisəsindəki prosesin davamı və dərinləşdirilməsidir.
Bu dönəmdəki proses ixtisas fənləri ilə məşqlər arasında möhkəm bağ yaradır və tələbəyə nəzəri
biliklərini təcrübədə tətbiq etməyə imkan verir;
Tələbələrin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı və realizəsi məhz məşq prosesində, tamaşanın
prokatı prosesində həyata keçirilir;
Tamaşanın dəqiq qurulmuş daimi prokatı prosesində aktyor yetişdirilməsi üçün son dərəcə
mühüm əhəmiyyət kəsb edən tamaşaçı ilə ünsiyyət baş verir ki, bu da tələbədə öz peşəkarlıq səviyyəsinin
yüksəldilməsi üçün motivasiya yaradır;
Tədris teatrı yaradıcı, təşkilati-idarətemə və pedaqoji fəaliyyət nəticəsində aktyor hazırlığının
həyata keçirildiyi xüsusi mədəni-yaradıcı mühitdir.
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Бойукханум Мамедбекова
Роль учебного театра в системе преподования современного театрального искусства
Резюме
Сфера образования и культуры страны обеспечивает весь его культурно-интеллекуальный
потенциал. В этом направлении деятельности большая просветительская и образовательная работа
возлогается высшим учебным заведениям, которые служат развитию культуры и искусства.
Особая заслуга в этом деле принадлежит Азербайджанскому Государственному Университету
Культуры и Искусства. Поэтому в этой научной статье, автор исследует важную роль учебного
театра в системе преподования современного театрального искусства
Ключевые слова: учебный театр, театральное искусство, театральная педагогика, актер,
режиссер.
Boyukhanum Mamedbekova
The role of the educational theater in the system of teaching modern theatrical art
Summary
The sphere of education and culture of the country provides all of its cultural and intellectual
potential. In this area of activity, a great deal of educational work is given to higher educational
institutions that serve the development of culture and art. Special merit in this matter belongs to the
Azerbaijan State University of Culture and Art. Therefore, in this scientific article, the author explores the
important role of the educational theatre in the system of teaching modern theatrical art.
Keywords: educational theatre, theatrical art, theatrical pedagogy, actor, director.
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AZƏRBAYCAN TEATR XADİMLƏRİ İTTİFAQI
ZAMAN MÜSTƏVİSİNDƏ
Xülasə: Yaranma və fəaliyyət tarixi milli teatrımızın inkişaf tarixi ilə sıx surətdə bağlı olan
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı Azərbaycanda teatr sənətinin yüksəlişi üçün durmadan çalışan
yaradıcılıq təşkilatıdır. Aktyor, rejissor, dramaturq və teatr sahəsində çalışan digər peşə sahiblərini
könüllülük əsasında birləşdirən bu qocaman sənət ocağı sələflərinin ənənəsini bu gün də layiqincə davam
etdirərək teatr prosesini canlandırmaq, bütün yeni başlanğıclara təkan vermək, milli teatr sənətimizi
çağdaş dünya teatr prosesinə qovuşdurmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edir.
Açar sözlər: Azərbaycan, teatr, ittifaq, aktyor, festival.

Bu gün mütərəqqi dünyada baş verən inkişaf proseslərini izlədikcə zamanın irəliyə doğru axdığını
düşünür, onun tələblərinə uyğun formada fəaliyyət proqramı qurmağa çalışır, topladığımız informasiya ilə
yanaşı, keçmişin dayaqlarına, yəni atdığımız hər hansı uğurlu və ya uğursuz addımlar üzərində
qazandığımız təcrübəyə söykənib gələcək fəaliyyətimizi müəyyən edirik. Və bu zaman mütləq şəkildə
keçmişimizə qısa da olsa, ekskurs edib, qazandıqlarımızı və itirdiklərimizi həm zaman, həm dövrün
tələbləri baxımından analiz edirik ki, bu da bizim gələcək inkişafımız üçün zəruri amillərdən biri sayılır.
Bu baxımdan yaranma və inkişaf tarixi milli teatrımızla sıx bağlı olan Azərbaycan Teatr Xadimləri
İttifaqının fəaliyyəti zaman nöqteyi-nəzərindən qiymətli və təqdirəlayiqdir. Çünki teatr tariximizə nəzər
salarkən ilk ziyalı cəmiyyətlərindən biri - Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının milli teatr tarixinin
inkişaf mərhələlərindəki rolunu və xidmətlərini qeyd etməmək mümkün deyil.
Azərbaycan milli teatrının təşəkkül tapdığı vaxtdan - 10 mart 1873-cü ildən bəri teatr dəstələrinin
pərakəndə fəaliyyətinin tənzimlənməsi, ayrı-ayrı bölgələrdə yaşayan sənətkarların vahid bir qurumda
birləşdirilməsi, artistlərin hüquqlarının qorunması, onların sosial rifahının yaxşılaşdırılması, vaxtaşırı
imkansız sənətkarlara yardım göstərilməsi məqsədi ilə Azərbaycanın maarifçi ziyalıları Sultan Məcid
Qənizadə və Həbib bəy Mahmudbəyov qabaqcıl teatr xadimləri və aktyorların birliyini yaratmağa
təşəbbüs göstərmiş, nəhayət 24 il sonra – 1897-ci ildə onların bu arzusu həyata keçmişdir.
Azərbaycanın çoxəsrlik, zəngin mədəniyyəti tarixində öz yerini müəyyənləşdirmiş, Qafqazın ən
qocaman yaradıcılıq təşkilatı Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı özünün 120 illik tarixi dövründə
«Artistlər İttifaqı», «Müsəlman Artistlər İttifaqı», «Türk Aktyorlar İttifaqı», "Azərbaycan Teatr
Cəmiyyəti" adları altında fəaliyyət göstərmişdir.
Tarix boyu fəaliyyət proqramını zamanın tələblərinə uyğun şəkildə tərtib edən Teatr Xadimləri
İttifaqı dövlət tərəfindən qəbul edilmiş qanunların yerinə yetirilməsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrin
həyata keçirilməsində bütün qüvvə və bacarığını sərf etmiş, Azərbaycan səhnə sənətinin inkişafında öz
köməyini əsirgəməmişdir.

Keçən 120 il ərzində İttifaq xeyli inkişaf etmiş, möhkəmlənmiş, fəaliyyət dairəsini
genişləndirmişdir.
XIX əsrin sonlarında 300 nəfərdən ibarət cəmiyyət kimi fəaliyyətə başlayan İttifaq XX əsrin 50-ci
illərindən başlayaraq artıq teatr prosesinə və onun inkişafına təkan verən bir qurum kimi formalaşmış,
güclü potensiala malik bir təşkilat kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Zaman-zaman İttifaqın teatr
prosesindəki aparıcı rolunu dərk edən səhnə xadimləri onun ətrafında daha sıx birləşərək fəaliyyət
göstərmişlər.
Bütün dövrlərdə mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi başqa sahələrin də tərəqqisinə yaxından kömək
etmişdir. Bu baxımdan mədəni tərbiyə işinin həyata keçirilməsində ölkədə fəaliyyət göstərən digər
yaradıcılıq birlikləri ilə yanaşı, Teatr Xadimləri İttifaqının fəaliyyəti də mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin təbliği istiqamətində Cəmiyyətin təşkil etdiyi ölkə ziyalılarının, yazıçı,
bəstəkar, rəssam, kino və teatr xadimlərinin əmək adamları ilə görüşləri ayrıca yer tuturdu. Xalqın mənəvi
tərbiyəsində mühüm rol oynayan belə tədbirlərin keçirilməsi üçün 1971-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin
himayədarlığı, Azərbaycanın xalq artisti Mustafa Mərdanov və əməkdar incəsənət xadimi Zəfər
Nemətovun İttifaqa rəhbərliyi dövründə, onların gərgin əməyi sayəsində ərsəyə gəlmiş 370 nəfərlik
möhtəşəm zal, qrim otaqları, kiçik səhnə, konfrans zalı və zamanın tələblərinə uyğun olan digər əlverişli
şəraitə malik olan, hazırda İttifaqın fəaliyyət göstəriyi bina tikilib istifadəyə verilmişdir. Tarixi
ənənələrini qoruyub saxlayaraq fəaliyyətini əzmlə davam etdirən Teatr Xadimləri İttifaqının rəhbərliyi və
işçi heyəti dövrün tələblərinə cavab verən binada Azərbaycan milli teatr sənətinin inkişafı, təbliği və ölkə
vətəndaşlarının mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi istiqamətində, müasir dövrün tələblərinə uyğun
yaradıcılıq planı əsasında bir sıra yeni layihələri həyata keçirdilər. Bu stabil fəaliyyət məlum Qarabağ
hadisələrinə qədər davam etdi.
1988-ci ildə başlanan Qarabağ hadisələri, xalq kütlələrinin azadlıq hərəkatı, daha sonra 1990-cı ilin
qanlı yanvar hadisəsi, SSR İttifaqının dağılması, ölkədəki siyasi-ictimai durumun ağır olması, fövqəladə
vəziyyət şəraitində yaşayan Azərbaycanda mədəni kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə əngəl yaradırdı.
Bununla əlaqədar teatr sənətinin inkişafında da durğunluq müşahidə olunurdu. Lakin keçid dövrünün
çətinliklərinə baxmayaraq bir an da olsun, fəaliyyətini dayandırmayan Teatr Xadimləri İttifaqı mövcud
hadisələr zamanı azadlıq uğrunda aparılan mübarizədə daim xalqın içərisində, mübarizənin ön sıralarında
olmuş, cəbhə bölgələrində, qaçqın düşərgələrində və digər əhəmiyyətli məkanlarda çıxış edərək
Azərbaycan döyüşçülərini qələbəyə ruhlandırmış, Şuşada Milli Teatr Gününün keçirilməsinə nail olmuş,
soydaşlarımızda ruh yüksəkliyi yaradaraq millətə dəstək olmuşdur.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə yeni dövlət quruculuğu dövrü başladı. Müstəqil
Azərbaycan dövlətinin memarı, ümummilli lider Heydər Əliyevin mədəniyyətə, incəsənətə, o cümlədən
teatr sənətinə olan böyük sevgisi, diqqəti və qayğısı sayəsində Azərbaycan teatrı ölkədə baş vermiş siyasiictimai hadisələrlə əlaqədar itirməkdə olduğu tarixi ənənə və dəyərlərini az bir zaman kəsiyində bərpa
edərək yeni sənət üfüqlərinə üz tutdu.
Dövlətimizin mədəniyyət siyasətinə uyğun olaraq milli teatr sənətinin tərəqqisi, inkişafı və dünyada
tanınması istqamətində həyata keçirilən bir sıra uğurlu layihələrin reallaşmasında Teatr Xadimləri
İttifaqının da öz fəaliyyət payı vardır. Bu baxımdan milli teatr prosesində fəal iştirak edən İttifaq
Azərbaycanın müstəqillik illərində müxtəlif formatlı teatr festivallarını keçirməklə milli teatr sənətinə öz
dəyərli töhfələrini vermişdir. Bunlardan dörd «Monotamaşa», iki «Him-cim» (Pantomim), «Beynəlxalq
«Him-Cim» Pantomim, iki «Eksperimental tamaşalar», «Festivallar festivalı», «Milli klassika», «Uşaq
tamaşaları» Festivalı, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birlikdə gənc rejissorların «Yeni teatr»
Respublika Festivalı, «Beynəlxaq Çexov Festivalının «İpək yolu» mərhələsi», «Boş məkanın
dolğunluğu», iki «2+1» Eksperimental teatr festivalı, Bakı Uşaq Teatrı ilə birlikdə iki "Bizim teatr"
festivalı və sair tədbirlər Azərbaycanın teatr həyatında xüsusi canlanma yaratmış, teatr sənətinin
inkişafında böyük rol oynamışdır. Hər keçirilən festivalda Azərbaycanın teatr aləmində yeni-yeni adlar
meydana çıxmış, istedadlı gənclər yetişmişdir. Həmçinin Teatr Xadimləri İttifaqının Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi ilə birlikdə keçirdiyi teatr rəssamlarının Biyennal sərgisi milli səhnəqrafiya sənətinin
korifeylərinin və sənətə yeni qədəm qoyan teatr rəssamlarının yaradıcılığını özündə ehtiva etmişdir.
Teatr Xadimləri İttifaqı hər zaman yeni yaradıcılıq başlanğıclarına təkan verərək, gənc istedadların
öz yaradıcılıq potensialını nümayiş etdirməsinə imkan yaratmışdır. İttifaqın keçirdiyi I «Him-Cim»
Pantomim festivalında sənət meydanına atılmış «Dəli yığıncağı» teatr studiyasının əsasında Dövlət
«Pantomim» teatrı yaranmış, «Yuğ», «Gənclər», «Marionet» teatrlarının yaranması və fəaliyyət
göstərməsində İttifaqın böyük dəstəyi olmuşdur.
Bu gün müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla qurulan əməkdaşlıq münasibətlərində Azərbaycan Teatr
Xadimləri İttifaqının da fəaliyyət payı vardır. Beynəlxalq teatr qurumları və xarici ölkə teatrları ilə

əlaqələr sahəsində İttifaq böyük uğurlar əldə edib. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının xətti ilə
teatrlarımızın müxtəlif festivallarda iştirakı, Beynəlxalq Çexov Festivalında İttifaqın nümayəndə
heyətlərinin qatılması, YUNESKO-nun Beynəlxalq Teatr İnstitutu və Beynəlxalq Teatr İttifaqları
Konfederasiyası ilə sıx əməkdaşlıq Azərbaycan teatrının dünyaya inteqrasiyası üçün gözəl zəmin
yaratmışdır.
2010-cu ildə Beynəlxalq Çexov festivalının «İpək yolu» adlı bir mərhələsinin Bakıda keçirilməsi
barədə əldə edilən razılaşmalarda və tədbirin həyata keçirilməsində İttifaq fəal iştirak etmişdir. Belə
tədbirlərin keçirilməsinin Azərbaycanın teatr həyatına yeni nəfəs gətirməsi şəksizdir. Həmçinin İttifaq
üzvü olduğu nüfuzlu beynəlxalq teatr qurumları ilə əməkdaşlığının daha da genişlənməsinə, teatr
ictimaiyyətinin çağdaş dünya teatrının şedevrləri ilə tanış olmasına şərait yaratmışdır.
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının keçirdiyi iri formatlı tədbirlərin sırasında ən önəmlisi məhz
İttifaqın təklifi ilə Beynəlxalq Çexov Festivalının «İpək yolu» mərhələsinin Azərbayanın paytaxtı Bakıda
keçirilməsidir. Bu festivalda paytaxt tamaşaçıları dünyada məşhur olan 3 çox möhtəşəm tamaşaya Fransadan «Aureliyanın oratoriyası», Kanadanın Eluaz sirkinin «Yağış», Belorusiyanın Akademik Dram
Teatrının «Toy» tamaşalarına 12 gün müddətində baxmaq imkanı əldə etmişlər.
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının üzərinə düşən mühüm vəzifələrdən biri də onun teatrların
bir növ salnaməçisi olması, onların tarixini yaratması, teatrın və ayrı-ayrı görkəmli səhnə ustalarının
həyatı haqqında materiallar toplamasıdır. Bu baxımdan Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı özünün 120
illik tarixi boyu nəşriyyat işinə xüsusi önəm verib. Xüsusən son illərdə milli teatr sənətinin təbliği üçün
son dərəcə vacib olan bu sahədə əhəmiyyətli irəliləyişə nail olunub. İttifaqın nəşr etdirdiyi əsərlər
beynəlxalq təşkilatlara və ölkə kitabxanalarına təqdim olunmuşdur. Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin 100
illik yubileyi münasibəti ilə nəşr edilən kitab dramaturqun Parisdə, YUNESKO-da keçirilən yubileyində
İttifaq tərəfindən tədbir iştirakçılarına təqdim olunmuşdur.
Bu gün Azərbaycan teatrının dünyaya inteqrasiyası üçün aparılan böyük işlər artıq öz bəhrəsini
verməkdədir. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış «Azərbaycan teatrı 2009-2019cu illərdə» Dövlət Proqramında qeyd olunan müddəalara uyğun olaraq Bakıda keçirilmiş dörd Beynəlxalq
Teatr konfransı, üç Beynəlxalq Kukla Teatrları Festivalı, Beynəlxalq Çexov Festivalının «İpək Yolu»
mərhələsi, iki Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalı və bir çox digər tədbirlər dünyanın diqqətini Bakıya
yönəltmişdir. Bu tədbirlərdə dünyanın nüfuzlu, mötəbər teatr mütəxəssisləri iştirak etmiş, ölkədə teatr
sənətinin gələcək inkişafı üçün yaradılan şəraitin şahidi olmuşlar. Azərbaycan teatrları dövlətin qayğısı və
maddi dəstəyi ilə bir çox beynəlxalq layihələrə qatılmaq imkanı əldə etmişlər.
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının tarixinə və çağdaş dövrünə qısa ekskurs edib qeyd olunan
faktlara istinadən bu gün qürurla deyə bilərik ki, İttifaq dünya teatrının mütərəqqi ənənələrindən
bəhrələnən Azərbaycanın milli teatr prosesindən bir an belə ayrı olmayıb və bütün zamanlarda bu
prosesin canlandırılması üçün ölkəmizin mədəni həyatında mühüm rol oynayan tədbirlərin həyata
keçirilməsi istiqamətində yorulmadan çalışıb və çalışır.
Sonda ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bir fikrini yada salmaq istəyirəm. O, qeyd edirdi ki,
"Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri Vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı
üçün iftixar mənbəyidir. Mən bununla daim fəxr etmişəm". Bu fikrin məntiqi davamı olaraq Azərbaycan
Teatr Xadimləri İttifaqının üzvləri hər zaman zəngin tarixi köklərə malik olan teatr sənətimizin inkişafı
üçün çalışır, milli mədəniyyətimizin zənginləşməsi naminə fəaliyyətindən qürur duyur.
Ədəbiyyat:
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Взгляд на временные этапы становления
Союза театральных деятелей Азербайджана
Резюме
В данной статье автор прослеживает не только этапы становления Союза деятелей
театрального искусства, но и его укрепления в процессе развития национального театрального
искусства. Эта культурная организация объединяет актеров, режиссеров, драматургов, а также,
разных деятелей культуры, чтобы реализовать современные нововведения в сфере актерского
мастерства, которые наблюдаются в мировой театральной жизни.
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Summary
In this article, the author traces not only the stages of the formation of the Theatre Artists`
Union, but also its strengthening in the process of the development of national theatrical art. This cultural
organization unites actors, directors, playwrights, as well as various cultural figures, in order to realize
modern innovations in the field of acting skills that are observed in the world of theatrical life.
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TEATR VƏ ZAMAN
Xülasə: Məqalədə Akademik Milli Dram Teatrının “Almaz” tamaşası (yanvar 21-i 2017-ci il) Teatr və
Zaman baxım bucağından təhlilə çəkilir.
Açar sözlər: konstruktivizm, konfliktin dramı, daxili təkamül ideyası, aktyor ansamblı.
Görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının “Almaz” pyesi Akademik Milli Dram Teatrında yenidən
tamaşaya qoyuldu. Onu da deyək ki, bu dəfə pyesin rejissor yozumu çox gözlənilməz və fərqli oldu.
Beləliklə də, bu pyes yenidən aktual mövzuları qabartmağa qadir oldu: Almaz-azərbaycanlı qadın, qadın
qəhrəman kimi yeni orijinal müstəvidən çözüldü. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi
C.Cabbarlı realist sənətkar olduğu üçün cəmiyyətdəki dərin ziddiyyətləri və mürəkkəb insan
münasibətlərini kəskin konfliktlərdə, ideyaların toqquşması şəklində təsvir edirdi. O, müsbət qəhrəmanı
ideallaşdırmır, səhv və qüsurları ilə birlikdə göstərirdi. Onun 30-cu illər dram yaradıcılığında sosial-sinfi
konfliktin mərkəzində duran bolşeviklərlə hakim siyasi ideologiyaya qarşıduranların mübarizəsi bədii
cəhətdən dolğun işləndiyi üçün bu gün də öz aktuallığını itirmir.
Ümumiyyətlə, hər bir pyesin həyati keyfiyyətlər qazanması üçün bir-birinə əks olan iki istiqamətdəhəyata ictimai baxışla individual baxış istiqamətində daim münaqişə-hərəkətin olması labüddür. Bu
hərəkət Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında, o cümlədən, “Almaz” pyesində aydın formada gözə çarpır. O,
bizim diqqətimizi konkret bir insanın emosiyalarına toplayaraq (məhz Almaza!) müəyyən bir sosial
qrupun ictimai baxışını üzə çıxardır. Bu pyesdə həyatın zahiri və iç, tərəflərinin bir-birilə qarşılıqı əlaqəsi
və bir-birinə qarşılıqlı nüfuz etməsi də var ki, bu qarşılıq pyesin məzmununu olduqca zəngin edir.
Qeyd edim ki, “Almaz” tamaşasının quruluşçu rejissoru və rəssamı, həmçinin səhnələşdirmə müəllifi
Xalq artisti Azər Paşa Nemət, rejissorları Anar Sadıqov və Əlif Cahangirli, elmi məsləhətçisi AMEA-nın
müxbir üzvü, professor Nizami Cəfərov, bəstəkarı Xalq artisti Siyavuş Kərimidir.Yeni səhnə
redaksiyası əməkdar incəsənət xadimi Əli Əmirliyə məxsusdur. Xatırladaq ki, bu əsərin hələ ədibin
sağlığında 1931-ci il 13 aprel tarixində tamaşaya qoyulması (quruluşçu rejissorlar A.Tuqanov və
C.Cabbarlı, bəstəkarı Ə.Bədəlbəyli) Azərbaycan teatrının ideyaca yetkinləşdiyini göstərən bir hadisə idi.
Sözügedən tamaşada Almaz obrazını Sona Hacıyeva ifa etmişdi. 1931-1932-ci illərin ən yaxşı tamaşaları
məhz aktual məzmunu, ideya dərinliyi və milli formasının özünəməxsusluğu ilə seçilirdi. Bu mənada
“Almaz” tamaşasının (ilk dəfə 1931-ci il aprelin 13-də göstərilmişdir) teatrın həyatında prinsipial
əhəmiyyəti olmuşdu. Tamaşanı rejissor A.Tuqanov pyesin müəllifi ilə birlikdə hazırlamışdı. Tamaşa
bitkin, konkret quruluşu ilə yadda qalmışdı. Hətta konstruktivizmin müəyyən təsir göstərdiyi tərtibatla da

hadisələrin sərt xarakteri, konfliktin dramatizmi, qəhrəmanın çətin və mürəkkəb taleyi arasında uyğunluq
tapılmışdı. Əlbətdə ki, bu tamaşanın məzmunu, tamaşaçıya göstərdiyi təsirin dərəcəsi məhz sovet
adamının xarakterindəki cizgilərin qabardılmasından qidalanırdı. Tamaşa sosializmin qələbəsi mövzusunu
bir kənddə baş verən konkret tarixi hadisələr kontekstində aça və təqdim edə bilirdi.
Cəfər Cabbarlının əvvəlki pyeslərinin heç birində “Almaz”dakı qədər maraqlı və ziddiyyyətli
xarakterlər yox idi: “Məhz bu cəhət özlərinin bütün zəngin yaradıcılıq imkanlarını səfərbərliyə almaq və
doğrucu, koloritli səhnə surətləri yaratmaq üçün aktyorlara imkan vermişdi. Ansambldan bu və ya digər
aktyoru fərqləndirib ayrıca qeyd etmək mümkün deyildi: tamaşada zəif oynanılmış rol yox idi. Bütün
rollar realist ifaçılıq sənətinin gözəl nümunəsi idi”. [I, s.134]
Akademik Milli Dram Teatrı sözügedən pyesə 1936-cı ildə (rejissor Ağəli Dadaşov, rəssam Nüsrət
Fətullayev, bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəyli), 1943-ci ildə (rejisssor Səftər Turabov, rəssam İsmayıl
Axundov, bəstəkar Səid Rüstəmov, Almaz-Barat Şəkinskaya), 1957-ci ildə (quruluşçu rejissor Əliheydər
Ələkbərov, rəssam Nüsrət Fətullayev, bəstəkar Səid Rüstəmov) ard-arda müraciət etdi. 1957-ci ildə
hazırlanan “Almaz” tamaşasında Almaz obrazını Leyla Bədirbəyli yaratmışdı. Əminliklə demək olar ki,
dərin ictimai fikir ifadə edən bu pyes uzun zaman milli aktyor və rejissor nəslinin yetkinləşməsində
önəmli rol oynadı. Bu əsər indiki quruluşla beşinci dəfədir ki, (1931, 1936, 1943, 1957, 2017) tamaşaya
qoyulur.
Yeni dövrün, 2017-ci ilin səhnə quruluşunda Xalq artisti, rejissor Azər Paşa Nemətin təqdim etdiyi
“Almaz”-yeni dövrün “Almaz”ı səhnədə qətiyyətli bir qadının timsalında QADINın iç dünyasını sərt
psixologizmi və fəlsəfi dramatizmi ilə sərgilədi. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Azər Paşa Nemətin
quruluşunda təqdim etdiyi ALMAZ-Qadın öz duyğusal aləmi və ruhi-mənəvi yaşantısı ilə fərqli bir
yozumu realizə edir. Rejissor “Almaz” tamaşasında qadının emosional yaşantılarının tam və dolğun
formada ifadə edilməsi üçün maksimum imkanlar yaradır. Quruluşçu rejissor Azər Paşa Nemət
özünəməxsus tərzdə qadının ruhsal dünyası və mənəvi yaşantısını ictimai-psixoloji müstəviyə çıxarır.
“Almaz” tamaşasına “Teatr və Zaman” baxım bucağından yanaşdıqda görürük ki, pyes hər zaman
aktual olan ciddi sosial problematika üzərində qurulmuşdur. Bəşəriyyətin əbədi mövzularından olan
QADIN və ictimai borc, qadına riyakar, qeyri-insani münasibət tamaşanın ana xətti kimi anlaşılır. Burada
Almaz (Məsmə Aslanqızı) keçmiş zamanın ədəbi qəhrəmanı bu gün də qəhrəman olmaq iqtidardadır.
Çünki ki, dəyişən ZAMAN, kamilləşən isə İNSANdır. XXI əsrin teatr məkanında rejissor təkcə Almazı
deyil, Almazı əhatə edən qaragüruh kütləni bu günki Zaman və İnsanlarla üzbəüz qoyur. Bir tərəfdə
Almazın-aktrisa Məsmə Aslanqızının fərdi-daxili təkamül ideyası, digər tərəfdə Almazın özünü sonucda
sönməyən işığa aparan katarsis prosesi var.
Azər Paşa Nemətin ustadcasına yaratdığı “Almaz” tamaşasında Almazın iç dünyasında qadın təkliyi,
tənhalığı tüğyan edir, gündəlik, real həyatın bozluğundan yorulan, adi məişət tərzinin yaşantılarından
bezən qadının xarakterik cizgiləri, mənəvi aləmi, onun həqiqət axtarmaq uğrunda apardığı mübarizədə
bəsitlikdən qurtulmaq çabaları aydın əks olunur.
Tamaşada bir kənd qızı olan gənc Almazın (Məsmə Aslanqızı) təhsil aldıqdan sonra boya-başa çatdığı
kəndinə qayıtması və orada hər bir yeniliyə, maarifə, mədəniyyətə düşmən kəsilən Hacı Əhməd kimi
(Nurəddin Mehdixanlı) insanlardan qorxmadan mübarizəyə girişməsi tamaşanın əsas ideysının parlaq
tərzdə təcəssümünü sərgiləyir. Maarifçilik ideyasının daşıyıcısı olan Almaz ucqar kəndə yenilik ideyaları
yaymaq, orada maarif, mədəniyyət toxumları səpmək məqsədi ilə gəlmişdir. O, Aftil (Hacı İsmayılov)
kimi yoxsul bir kəndliyə dəstək çıxır, ona yeni Zamana aparan yolda maneyələr yaradan Hacı Əhmədə və
onun əlaltıları olan Mirzə Səməndərə (Rafiq Əzimov), İbada (Kazım Abdullayev), Baloğlana (Əli Nur),
Şərifə (Sabir Məmmədov), Balarızaya (Əjdər Həmidov), Ocaqquluya (Ayşad Məmmədov), Kərbalayı
Fatmansaya (Firəngiz Mütəllimova) qarşı mübarizənin zəruri olduğunu bildirir. Almaz-Məsmə Aslanqızı
eləcə də Aftil və Yaxşı (Rada Nəsibova) kimi insanlara daim kömək əlini uzadır, öz həyatını təhlükə
altına qoyaraq, Yaxşının uşağını evində saxlayır, onun öz balası olduğunu kənd sakinlərinə bildirir.
“Almaz” tamaşasında əsas personajlardan biri də Hacı Əhməddir ki, bu obrazı xalq artisti Nurəddin
Mehdixanlı yüksək professionallıqla ifa edir. Bu obrazın Rza Təhmasib, Əli Qurbanov kim görkəmli
ifaçıları olub. N. Mehdixanlı da öz sələfləri kimi Hacı Əhməd obrazını müvəffəqiyyətlə tamaşaçılara
təqdim edə bildi. Hacı Əhmədi-N.Mehdixanlını tamaşaçı vahimə içində görür. Onu vahiməyə salan
kənddə baş verən dəyişikliklər, Almazın simasında yeni Zamanın gəlişidir. Ancaq buna baxmayaraq, Hacı
Əhməd-Mehdixanlı, Balarza və İbaddan fərqli olaraq həyəcanını hiss elətdirmir. N.Mehdixanlının Hacı
Əhmədi xəzinə üstündə qıvrılıb yatan ilana bənzəyir. O, bilir ki, yeni həyatda ona yer yoxdur, lakin
mübarizədən bir addım da olsun geri çəkilmir. Hacı Əhməd-Mehdixanlı müxtəlif vasitələrə əl atır,
Balarızanı, İbadı, Baloğlanı, Mirzə Səməndəri, Ocaqqulunu, Fatmansanı münaqişəyə qoşur və öz canavar
təbiətini ustalıqla nümayiş etdirir.

Tamaşada mənfi personajlardan İbad (əməkdar artist Kazım Abdullayev), Balarza (əməkdar artist
Əjdər Həmidov), Şərif (əməkdar artist Sabir Məmmədov) və Ocaqqulu (əməkdar artist Ayşad
Məmmədov) da aktyor ifası baxımından maraqlı işlənmiş obrazlardır. Onlar yaxşı bilirlər ki, yeni
dünyada onlara yer yoxdur, sonları gəlib çatmışdır. Buna görə də Hacı Əhmədi özlərinə arxa bilir, onun
ətəyindən möhkəm yapışır, hər bir sözünü canla-başla yerinə yetirirlər. Başa düşürlər ki, Hacı Əhmədin
məğlubiyyəti onların ölümü deməkdir.
“Almaz” əsərində əsas obrazlarda olan Mirzə Səməndər (xalq artisti Rafiq Əzimov) tamaşa
prosesində o qədər də gözə çarpmadı.Kərbəlayı Fatmansanı xalq artisti Firəngiz Mütəllimova ifa edir. Bu
obraz F.Mütəllimovanın yaradıcılığında tamam yenidir. Aktrisanın yaratdığı Fatmanisə tamaşaçılar
tərəfindən sevgi ilə qəbul olundu.
Aktyor sənətindən danışarkən əsl teatr adamı olan Cəfər Cabbarlının “Bizdə teatro” (1924)
məqaləsini yada salmaq istərdim. Bu məqalə keçən əsrin 20-ci illərinin kontekstində milli teatrın
problemlərini gündəmə gətirmişdi. Məqalədə C.Cabbarlı teatrın zəif inkişafının dörd əsas səbəbi üzərində
dayanaraq qeyd edirdi: zamanın ruhunu əks etdirən dram əsərləri azdır; yüksək sənət sevgisinə malik
aktyorlar yoxdur; səhnəmizdə qadın aktyor yoxdur; səhnəmizdə rejissor yoxdur. C.Cabbarlı eyni zamanda
AKTYOR haqqında ümumi fikirlərini şərh edirdi: “Hər şeydən əvvək aktyor canlı bir ədəbiyyatdır.
Böyük bir ədibin yuxusuz gecələr boyu çalışıb vücuda gətirdiyi bir əsəri, onun əvvəl kağızlar üzərində
qaraladığı fikirləri, gülüşləri, göz yaşlarını aktyorlar alır və özlərində canlandıraraq... bir ədəbiyyat olmuş
olur. Və aktyor bir rəssamdır ki, özü öz əsəridir. Başqa sözlə söyləsək aktyor bir rəssamdır. Eyni zamanda
aktyor canlı bir şəkildir... O bir şəkildir ki, özü öz yaradıcısıdır. Aktyor bir heykəltəraşdır ki, yaratdığı
heykəl yenə özüdür. Aktyor bir musiqiçidir. Eyni zamanda aktyor bir aləti-musiqidir. Daha doğrusu,
aktyor bir musiqiçidir ki, çaldığı musiqi aləti yenə o özüdür”(II, s.181). Göründüyü kimi, C.Cabbarlı
aktyor sənətinə xas olan başlıca xüsusiyyəti onun sinkretizmini dəqiq cizgilərlə əyaniləşdirmiş və
rejissorun, dramaturqun, bəstəkarın, rəssamın gördüyü işləri aktyor oyununda ustalıqla cəmləmişdir...
Beləliklə də, Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının,
görkəmli rejissor Azər Paşa Nemətin və tamaşada maraqlı obrazlar yaradan aktyorların ifasınında yeni,
tamam fərqli “ALMAZ”ı gördük. Gördüyümüz “Almaz” tamaşası XXI əsrin Cəfər Cabbarlının sənət
dünyasına və dövrünə bir səyahəti idi.
Ədəbiyyat:
1.Cəfər Cəfərov. “Azərbaycan teatrı”, Bakı, 1964, s.134
2.Cəfər Cabbarlı “Seçilmiş əsərləri”, 2 cilddə, Bakı, 1924, s.181
Айгюн Сулейманова
Театр и время
Резюме
В данной научной статье автор анализирует спектакль «Алмаз», который был поставлен на
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Xülasə: Səhnə tərtibatında forma və məzmunun obrazlı həlli məqaləsində söhbət səhnəqrafiyanın
təməlini qoyan peşəkar rəssamlardan gedir.
Açar sözlər: Teatr, səhnəqrafiya, aktyor, forma, məzmun.
Gəncə teatrında səhnəqrafiyanın inkişafını üç əsas mərhələyə ayırmaq olar. Birinci dövrə teatrın
1933 – 1949-cu, ikinci dövrə 1950 – 1990-cı illər və üçüncü dövrə müstəqillikdən (1991) sonrakı mərhələ
daxildir.
Bəhram Əfəndiyev, Həsənağa Mustafayev, Süleyman Hacıyev və Rza Məmmədov Gəncə teatrında
peşəkar səhnəqrafiyanın fundamental özülünü qoyan sənətkarlardır. Onlarla yanaşı, Zahid Əsgərov, Yusif
Möhsümov, Salman Zeynalov da var idi. 1950 – 1990-cı illərin əhatə etdiyi dövrdə Bəhram Əfəndiyev,
Həsənağa Mustafayev, Süleyman Hacıyev, Rza Məmmədov, daha sonrakı illərdə əsasən Mübariz Əliyev,
Asif Məmmədov, Rafiq Qasımov, Oqtay Qoşqarov, Hikmət Abdullayev işləmişlər.
Böyük rus aktyoru İqor İlinski yazır ki, «ritmin möhtəşəm gücünün təsiri olmadan tamaşada
hansısa ovqatın ruhunu yaratmaq mümkün deyil» (1, s. 63). Bu ritm səhnədəki hadisələrin ümumi
gedişində, rejissorun ali məqsədinin məğzində, aktyorların ifalarında olduğu kimi, həm də tamaşanın
bədii tərtibatının ruhunda, koloritində, məkanın təqdimat formalarında təcəssüm tapmalıdır. Gəncə teatrı
1950 – 1960-cı illərdə bu istiqamətdə səmərəli axtarışlar aparmağa başladı. Bu prosesdə müəyyən
çətinliklər, bəzi qüsurlar olsa da, geniş mənada sənət ocağının səhnəqrafiya istiqamətindəki fəaliyyətində
ciddi irəliləyişlər vardı
Bəhram Əfəndiyev (25.8.1910 – 3.8.1967) Bakı Rəssamlıq Məktəbində dekorçu rəssam ixtisasına
yiyələnib (1927 – 1931). İki il Peterburq Rəsssamlıq Akademiyasında oxuyub və səhhəti ilə bağlı təhsilini
yarımçıq qoyub. Rəssamın yaradıcılığı əsasən 1933-cü ildən Gəncə teatrı ilə bağlıdır. Ayrı-ayrı vaxtlarda
müxtəlif teatrlarda da işləyib. Gəncə teatrında yüzə yaxın tamaşaya bədii tərtibat verib. Bəhram
Əfəndiyevin Gəncə Dövlət Dram Teatrında 1950 – 1965-ci illərdə də xeyli tamaşaya bədii quruluş verib.
Rəssamın 1950-ci ildə «Şərqin səhəri» (Ənvər Məmmədxanlı), «Bir evin sirri» (Tur qardaşları),
1951-ci ildə «Dumanlı Təbriz» (Məmməd Səid Ordubadi), «Almaz» (Cəfər Cabbarlı), 1957-ci ildə «Şeyx
Sənan» (Hüseyn Cavid), «Bahar» (Məmmədhüseyn Təhmasib), «Kəllə» (Nazim Hikmət), «Ölülər» (Cəlil
Məmmədquluzadə), «Eşq və intiqam» (Süleyman Sani Axundov), 1958-ci ildə «Böyük ürək» (İmran
Qasımov və Həsən Seyidbəyli), «Qanq qızı» («Kəmalə». Aleksandr Ginzburq), «Vicdan» («Bir kəndin üç
oğlu». Bəxtiyar Vahabzadə), 1959-cu ildə «Qaçaq Nəbi» (Süleyman Rüstəm), «Kələkbaz sevgili» (Lope
de Veqa), 1960-cı ildə «Səyavuş» (Hüseyn Cavid), «Nəsrəddin şah» (Cəfər Cabbarlı), «Azmış oğul»
(Eqon Rannet), 1961-ci ildə «Tülkü və üzüm» («Ezop». Gilerma Fiqeyredu), «Almaz» (Cəfər Cabbarlı),
1962-ci ildə «Komsosmol poeması» (İsgəndər Coşqun. Səməd Vurğunun eyniadlı poeması əsasında),
«Lənkəran xanının vəziri» (Mirzə Fətəli Axundzadə), «Sabahın xeyir» (Viktor Rozov), 1963-cü ildə «Sarı

əlcək» və «Qız atası» (Əfqan), «Əlvida, Hindistan!» (Qeybulla Rəsulov), 1964-cü il də «Kişilər» (Altay
Məmmədov), 1965-ci ildə «Sən həmişə mənimləsən» (İlyas Əfəndiyev), «Həyətdə qapan it var» (Kita
Buaçidze) tamaşalarına verdiyi tərtibatlar forma əlvanlığına və fikir dərinliyinə görə daha uğurlu işlərdir.
Rəssam teatrda əsasən rejissorlardan Həsən Ağayev və Hüseyn Sultanov ilə işləyib. Bir neçə tamaşada
Nəsir Sadıqzadə və Tofiq Kazımovla çalışıb. Bəhram Əfəndiyev yaradıcılıq uğurlarına görə 14 dekabr
1961-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı ilə təltif olunub.
Süleyman Hacıyev (5.3.1920 – 3.10.2000) Şuşada Həbib bəyin ailəsində doğulub. Nəsillərinin bir
qolu Cavanşirlərlə bağlıdır. Xalq artisti Barat Şəkinskayanın kişik qardaşıdır. Gəncə teatrında fəaliyyətə
1939-cu ildə başlayıb. Burada baş rəssam olub (1945 – 1954). Tərtibatları monumentallığı ilə seçilib.
Xeyli tamaşaya geyim eskizləri verib. Azərbaycan Dövlət Politexnik İnstitutunun memarlıq fakültəsində
təhsil alıb (1953 – 1959). 1958-ci ildən Sumqayıtda yaşayıb və işləyib.
Süleyman Hacıyev Gəncə teatrında əllidən çox tamaşanın rəssamı olub və bunların bir qismi
haqqında danışdığımız dövrə düşür. Rəssam 1950-ci ildə «Qaçaq Nəbi» (Süleyman Rüstəm), «Evlənmə»
(Nikolay Qoqol), «İkinci cəbhə arxasında» (Vadim Sobko), 1951-ci ildə «Otello» (Uilyam Şekspir),
«Məzəli Hadisə» (Karlo Qoldoni), «Xeyirxah adamlar» (Georgi Mdivani), 1953-cü ildə «Bir gəncin
manifesti» (Mir Cəlal), «Xırs quldurbasan» (Mirzə Fətəli Axundzadə), «Fərhad və Şirin» (Səməd
Vurğun), 1954-cü ildə «Xərçənglər» (Sergey Mixalkov), «Nişanlı qız» (Sabit Rəhman), «Solğun
çiçəklər» (Cəfər Cabbarlı), 1957-ci ildə «Şeyx Sənan» (Hüseyn Cavid) və «Kəllə» (Nazim Hikmət)
tamaşalarına verdiyi səhnə tərtibatları bədii dolğunluğu ilə teatrın daha maraqlı işlərindən sayılır.
Rəssamın teatrın müxtəlif yaradıcılıq üslublarına məxsus rejissorları Həsən Ağayev, Hüseyn Sultanov,
Yusif Yulduz, Yusif Bağırov ilə işləyib. Süleyman Hacıyev 30 oktyabr 2000-ci ildə Sumqayıtda vəfat
edib.
«Yüksək təfəkkürə malik hər bir yazıçı dramaturq ola bilər» (2, s. 491). Yaradıcı ədibin dram
əsərini də yüksək sənətkarlıqla səhnədə təcəssüm etdirmək üçün müdrik rejissorla, peşəkar yaradıcı
aktyorlarla yanaşı, teatr esetetikasını dərindən duyan rəssamın olması da vacibdir. Bu baxımdan Gəncə
teatrının rəssam Asif Məmmədovla səmərəli ünsiyyəti yüksək peşəkarlıq nümunələrini yaratmışdır. Asif
Məmmədov (22.2.1950 – 4.11.2002) Əzim Əzimzadə adına Bakı Rəssamlıq Məktəbində təhsil alıb (1967
– 1973-cü illərdə. Arada hərbi xidmətdə olub). 1982 – 1996-cı illərdə Cəfər Cabbarlı adına Gəncə Dövlət
Dram Teatrında baş rəssam işləyib.
Gəncə teatrında milli dramaturqlarımızın əsərlərinə səhnə tərtibatı verdiyi tamaşalar bunlardır:
«Yeddi oğlan, bir qız» (Rövşən Ağayev. 1981), «Tilsimli dağ» («Nar ağacının övladları». Emin
Mahmudov. 1982), «Artıq tamah» (Məmmədiyyə Yusifzadə. 1983), «Vaqif» (Səməd Vurğun. 1983),
«Ata mülkü» (Əkrəm Əylisli. 1983), «Üçtelli durna» (Kamil Vəliyev. 1983), «Odlu çarpazlar» (İsmayıl
Şıxlı. 1984), «Mürafiə vəkilləri» (Mirzə Fətəli Axundzadə. 1987), «Solğun çiçəklər» (Cəfər Cabbarlı.
1988), «Bəraət» (Altay Məmmədov. 1989), «İntizar» (Surxay Səfər. 1990), «Əli Məmməd Dilbəri»
(Səttar Zərdablı. 1990).
Rəssamı olduğu tərcümə pyeslərinin tamaşaları: «İctimai rəy» (Aurel Baranqa. 1982), «Zəngli
saat» (Osvald Zaqradnik. 1983), «Domoklun qılıncı» (Nazim Hikmət. 1984), «Sokratla söhbətlər» (Edvard
Braginski. 1985), «72-ci kamera» (Orxan Kamal. 1985), «Ana vüqarı» («Anam gəldi». Şərif Xusainov. 1986),
«Astana» (Aleksey Dudarev. 1986), «Vicdan məhkəməsi» (Dias Valeyev. 1987).
Asif Məmmədov 4 mart 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı fəxri adı ilə
təltif edilib. Rəssam 4 noyabr 2002-ci ildə Gəncədə vəfat edib.
Aaraşdırdığımız dövrdə Gəncə teatrında dəvətlə rəssamlar tamaşalara müxtəlif formalarda bədii
tərtibatlar veriblər. Onların dəvəti həm forma əlvanlığı yaradıb, həm səhnəqrafiyanın tərəqqisinə yeni
estetik səciyyələr gətirib, həm də teatrın müasirlik axtarışlarına dinamik təkan verıib.
Həsənağa Mustafayevin rəssamı olduğu tamaşalar: «Qərq edilmiş daşlar» (İlo Mosaşvili. 1953),
«1905-cii ldə» (Cəfər Cabbarlı) və «Toy» (Sabit Rəhman. 1955), «Çiçəkli dağ» (Məmmədhüseyn
Təhmasib) və «Pəri cadu» (Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. 1956).
Nüsrət Fətullayevin rəssamı olduğu tamaşalar: «Ailə namusu» (Hüsen Muxtarov. 1952), «Göz
həkimi» (İslam Səfərli. 1955), «Hücum» (Boris Lavrenyov. 1964).
İsmayıl Axundovun rəssamı olduğu tamaşalar: «Kəndçi qızı» (Mirzə İbrahimov. 1963), «Mənim
günahım» (İlyas Əfəndiyev. 1967).
Yuri Toropovun rəssamı olduğu tamaşalar: «Təbilçi qız» (Afanası Salınski. 1964), «Medeya»
(Evripid. 1969), «Həmişə təmizlikdə» (Emil Braginski, Eldar Ryazanov. 1970).
Sənan Qurbanovun rəssamı olduğu tamaşa: «Yadındamı?..» (Altay Məmmədov. 1969).
Elbəy Rzaquliyevin rəssamı olduğu tamaşa: «Şərqin səhəri» (Ənvər Məmmədxanlı. 1970).
Altay Səidovun rəssamı olduğu tamaşa: «Sən yanmasan... » (Nəbi Xəzri. 1973).

Fuad Qafarovun rəssamı olduğu tamaşalar: «Dairəni genişləndirin» (İmran Qasımov. 1977),
«Almaz» (Cəfər Cabbarlı. 1978), «Diribaş adamlar» (Vasili Şukşin. 1978), «Kərgədan buynuzu»
(Maqsud İbrahimbəyov. 1985), «Üçatılan» (İlyas Əfəndiyev. 1987).
Tahir Tahirovun rəssamı olduğu tamaşalar: «Aydın» (Cəfər Cabbarlı. 1979), «Fərhad və Şirin»
(Səməd Vurğun. 1979), «Qaytarılmış məhəbbət» (Akif Bayramov. 1981). «Domoklun qılıncı» (Nazim
Hikmət. 1981).
Rafael Əsədovun rəssamı olduğu tamaşa: «Qoca» (Maksim Qorki. 1981).
Dmitri Tavadzenin rəssamı olduğu tamaşalar: «Tariyel» (1968), «Otello» (Uilyam Şekspir. 1972),
«Ulduzlar görüşəndə» (Altay Məmmədov. 1974). «Antiqona» (Sofokl. 1976), «Odu atma, Prometey! »
(Mustay Kərim. 1982), «III Riçard» (Uilyam Şekspir. 1984),
Elçin Məmmədovun rəssamı olduğu tamaşalar: «İki qardaş» (rəssam Mübariz Əliyevlə birgə.
Mixail Lermontov. 1975), «Mezozoy əhvalatı» (Maqsud İbrahimbəyov. 1975), «Mükafat» (Aleksandar
Gelman. 1977).
Nabat Səməovanın (Qurbanova) rəssamı olduğu tamaşa: «Atabəylər» (Nəriman Həsənzadə. 1985).
Tədqiqata çəkdiyimiz dövrdə Gəncə taetrında Həsən Ağayev, Hüseyn Sultanov, Yusif Bağırov,
Nəsir Sadıqzadə, Vaqif Şərifov kimi tanınmış rejissorlar işləyiblər. Onların fərdi üslublarının estetik
prinsipləri bir-birindən fərqlənib və bu, mütləq aktyorlarla, həmçinin rəssamlarla, bəstəkarlarla yaradıcılıq
axtarışlarında da özünün bədii təcəssümünü həssaslıqla göstərib. Bu rejissorların yaradıcılıqlarının
mahiyyətinə, estetik prinsiplərinə, müasirlik, janr və üslub axtarışlarına əsaslanaraq Gəncə Dövlət Dram
Teatrının üslub istiqaməti və müasirliyin estetik təcəssümü prosesi yeni mahiyyət kəsb edib. Rejissorların
yaradıcılıq axtarışları həm də geniş mənada işlədikləri teatrın yaradıcılıq istiqamətinin əsasını təşkil edən
estetik konsepsiaylarla ahəngdar bağlılıq yaradıb.
Antik yunan dramaturgiyasında faciə janrından bəhs edən Aristotel yazır ki, «xeyli dəyişikliklərə
məruz qaldıqdan sonra faciə özünün lazımi və mükəmməl şəklinə gəlib çatmışdır» (2, s. 50). Uilyam
Şekspirdən başlayaraq faciə janrı yeni mövzularla, yeni xarakterlərlə yanaşı, yeni ictimai-sosial, mənəviəxlaqi problemləri də təcəssüm etdirmişdir. Gəncə teatrında tamaşaya qoyulan milli və tərcümə klassik
faciə nümunələrinin yeni rejissor yozumları mütləq orijinal səhnə tər-tibatı tələb edirdi. Bu baxımdan
Bəhram Əfəndiyevin «Şeyx Sənan» və «Səyavuş» (Hüseyn Cavid), «Eşq və intiqam» (Süleyman Sani
Axundov), Süleyman Hacıyevin «Aydın» (Cəfər Cabbarlı), «Dağılan tifaq» (Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev), «Fərhad və Şirin» (Səməd Vurğun), Həsənağa Mustafayevin «Pəri cadu» (Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev), Dmitri Tavadzenin «Otello» və «III Riçard» (Uilyam Şekspir), «Antiqona» (Sofokl), Tahir
Tahirovun «Aydın» (Cəfər Cabbarlı), «Fərhad və Şirin» (Səməd Vurğun), Yuri Toropovun «Medeya»
(Evripid) tamaşalarına verdikləri bədii tərtbatın monumental xüsusiyyətlərində maraqlı cazibədarlıq vardı.
«Nəsrəddin şah» tamaşasında forma və məzmun ahəngdarlığı vardı. Formanın möhtəşəmliyin
təmin edən ilk növbədə tamaşanın bədi tərtibatı idi. «Bəhram Əfəndiyevin və Rza Məmmədovun
tamaşaya verdikləri bədii tərtibat da diqqətə layiqdir. Nəsrəddin şahın otağı, bağçası xüsusilə gözəl
işlənmişdir» (3). Tərtibat klassik səhnə prinsiplərində işlənmişdi və tamaşanın göstərildiyi dövrdə
əzəmətli, naturalizmə yaxın tərtbatlar vermək daha məqsədəuyğun sayılırdı. Rəssamlar «Nəsrəddin şah»-a
işlədiklərı tərtibatda bu ənənəyə sadiq qalmışdılar və müxtəlif məkanıarı təcəssüm etdirən dekorlar bütün
səhnəni tuturdu, əzəmətli təsir bağışlayırdı. Tərtibat müəlliflərinin yaradıcılıq uğuru orasında idi ki, bu
əzəmətli dekorlar, səhnənin eni boyu tarıma çəkilmiş və üzərində müxtəlif mənzərə və məkanı əks etdirən
asma pərdələr elə yerləşdirilmişdi ki, aktyor ifalarına mane olmurdu. Hətta çox iştirakçı olan kütləvi
səhələrdə də sıxlıq hiss olunmurdu və aktyorlar rejissor mizanlarını sərbəstliklə icra edirdilər.
«Nəsrəddin şah» tarıxi dramdır və tamaşasının rəssamları bunu ciddi şəkildə nəzərə almışdılar.
Tərtibatda tarixi reallığı gözləyən Bəhram Əfəndiyev və Rza Məmmədov sarayın müxtəlif təbəqələrinə,
sadə insanlara, müxtəlif peşə sahiblərinə aid geyimləri incə zövqlə, dəqiqliklə işləmişdilər. Geyimlərin
gözəlliyini təyin edən xüsusiyyətlərdən biri də onların son dərəcə teatral olması idi. Belə ki, aktyor bu
geyinmlərdə ən kəskin, mürəkkb ovqatlı psixoloji səhnələrdə də yüksək hərəkət plastikasıni icara edə
bilirdilər.
Milli və dünya klassiklərinin bir sıra komediya əsərlərinin tamaşalarında da səhnəqrafiyanın
inkişafına və formalaşmasına təkan verən yaradıcılıq uğurları olub. Bu baxımdan Süleyman Hacıyevin
«Evlənmə» (Nikolay Qoqol. 1950), «Məzəli hadisə» (Karlo Qoldoni. 1951), «Xırs quldurbasan» (Mirzə
Fətəli Axundzadə. 1953), Rza Məmmədovun «Hacı Qənbər» («Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük». Nəcəf
bəy Vəzirov. 1954), «Hacı Qara» (Mirzə Fətəli Axundzadə. 1956 və 1975), Bəhram Əfəndiyevin
«Kələkbaz sevgili» (Lope de Veqa. 1959), «Lənkəran xanının vəziri» (Mirzə Fətəli Axundzadə. 1962),
Asif Məmmədovun «Mürafiə vəkilləri» («Təbriz vəkilləri». Mirzə Fətəli Axundzadə. 1987) tamaşalarınıa
verdikləri tərtibatlar bədii-estetik dəyərləri daha diqqət çəkəndir.

«Ölülər» tamaşasının rejissor yozumuna uyğun olaraq, bədii tərtibatı da ənənəvı prinsiplərlə
hazırlanmışdı. Ona görə tərtibatda müəyyən ağırlıq hiss olunurdu. Bunula belə, tənqid tərtibatı təqdir
edərək yazırdı: «Rəssam Rza Məmmədovun tamaşaya verdiyi bədii tərtibatın əsərdə cərəyan edən
hadisələrə uyğun gəlməsini də qeyd etmək lazımdır» (4).
Dünya klassiklərinin dram janrında yazılmış əsərlərinin tamaşalarında Bəhram Əfəndiyevin
«Tülkü və üzüm» («Ezop». Gilerma Fiqeyredu. 1961), Rza Məmmədovun «Üç qəpiklik opera» (Bertolt
Brext. 1966), İrina Sienberqin «Quduz pullar» (Aleksandr Ostrovski. 1973), Elçin Məmmədov və
Mübariz Əliyevin «İki qardaş» (Mixail Lermontov. 1975), Rafael Əsədovun «Qoca» (Maksim Qorki.
1981), Asif Məmmədovun «Domoklun qılıncı» (Nazim Hikmət. 1984) «72-ci kamera», Orxan Kamal.
1985) tamaşalarına verdikləri tərtibatlarda ifadəlilik və müasirlik güclü idi.
Görkəmli alman dramaturqu və teatr xadimi Bertolt Brext tamaşanın tərtibat obrazının rejissor
konsepsiaysının reallaşmasının əsas atributlarından biri sayır. Göstərdiyimiz tamaşaların bədii tərtibatları
kompozisiya mürəkkəbliyi, fəlsəfi-psixoloji fikrin rəng həlli, forma-məzmun ahəngdarlığı ilə seçilir.
Rəssamların işi çağdaş səhnəqrafiyanın estetik tələblərinə cavab verdiyi üçün mənalıdır, ifadəlidir,
özündə dərin fəlsəfi mahiyyəti, güclü müasirliyi təcəssüm etdirirdı. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
Sülüyman Hacıyevin, Bəhram Əfəndiyevin, Həsənağa Mustafayevin, Rza Məmmədovun bədii
tərtibatlarında romantik-monumental müasirlik estetikası fundamental bədii həllə əsaslanırdı və bu, öz
dövrü üçün çox müasir idi. Təbii ki, 1970 – 1980-ci illərdə bu estetika əsasında işləmək səhnəqrafiyanın
müasirliyi baxımından səmərə verməzdi. Buna görə də ənənəyə söykənən Tahir Tahirovun, Yuri
Toropovun, Dimitri Tavadzenin, Elçin Məmmədovun, Asif Məmmədovun, Fuad Qafarovun, Həsənağa
Məmmədovun, Mübariz Əliyevin, Oqtay Qoşqarovun, Hikmət Abdullayevin səhnə tərtibatlarının
monumentallığının əsasını avanqard səhnəqrafiya estetikası təşkil edirdi ki, bu, tamaşaların forma
müasirlyini yaradıcılıqla əsaslandırırdı.
Teatrın bu istiqamətdə uğurlu işlərinin əsas xüsusiyyətləri mövzunun fəlsəfi yozumu, ideyanın
konseptual həlli ilə bədii tərtiban uyarlığına nail ola bilməsi idi. Ayrılıqda hər rəssamın fərdi
dünyagörüşünün, zövqünün, təxəyyülünün fəlsəfi-estetik incəlikləri ilə teatrın yaradıcılıq konsepsiyası
bir-birini tamamlayırdı.
Unutmaq olmaz ki, «təcrübə insanlara həmişə və hər bir dövrdə lazımdır. Ancaq klassik səhnə
personajları nəsillərin zəngin təcrübəsini özündə ehtiva edir» (5, s. 181). Bu prinsip klassik əsərin tamaşa
tərtibatı üzərində çalışan rəssamın işinin mahiyyətində vacib yaradıcılıq şərtlərindəndir. Milli və dünya
klassiklərinin əsərlərini tamaşaya hazırlayan Gəncə teatrının bir silsilə yaradıcılq işlərində bu fikrin bədii
həlli estetik vüsətlə təcəssüm tapıb.
Eyni zamanda digər janrlarda hazırlanan müasir mövzulu tamaşaların bədii tərtibatlarının əsasında
bilavasitə hər janrın öz estetik prinsipləri və poetik göstəriciləri durub. Bu yanaşmada Nüsrət Fətullayevin
«Ailə namusu» (Hüseyn Muxtarov. 1952), Süleyman Hacıyevin «İkinci cəbhə arxasında» (Vadim Sobko.
1950), «Xeyirxah adamlar» (Georgi Mdivani. 1951), «Polad Qartal» (Aleksandr Korneyçuk. 1952),
«Xərçənglər» (Sergey Mixalkov. 1954), «Nişanlı qız» (Sabit Rəhman. 1954), Həsənağa Mustafayevin
«Qərq edilmiş daşlar» (İlo Mosaşvili. 1953), «Toy» (Sabit Rəhman. 1955), İsmayıl Axundovun «Kəndçi
qızı» (Mirzə İbrahimov. 1963), Bəhram Əfəndiyevin «Bir evin sirri» (Tur qardaşları) və «Şərqin səhəri»
(Ənvər Məmmədxanlı. 1950), «Vicdan» («Bir kəndin üç oğlu». Bəxtiyar Vahabzadə. 1958), «Azmış
oğul» (Eqon Rannet. 1960), «Kişilər» (Altay Məmmədov. 1964), «Həyətdə qapan it var» (Kita Buaçidze.
1965), Sənan Qurbanovun «Yadındamı?..» (Altay Məmmədov. 1969), Rza Məmmədovun «Bahar suları»
(İlyas Əfəndiyev. 1961), «Sənsiz» (Şıxəli Qurbanov. 1967), «Aygül diyarı» (Mustay Kərim) və «Əliqulu
evlənir» (Sabit Rəhman. 1971), Həsənağa Məmmədovun «Qatarlar səhər gedir» (Raymond Kauqver.
1973), «Yaxın adam» (İsi Məlikzadə. 1974), Oqtay Qoşqarovun «Unutmayın» (Yusmf Əzimzadə. 1975),
Fuad Qafarovun «Dairəni genişləndirin» (İmran Qasımov. 1977), Mübariz Əliyevin «Yağışdan sonra»
(Bəxtiyar Vahabzadə. 1977), Rafiq Qasımovun «Xoşbəxtlər» (Sabit Rəhman. 1978), «Anacan» (Yusif
Əzimzadə. 1980), Hikmət Abdullayevin «Qapı» (Elşad Məmmədov 1986), Asif Məmmədovun «Yeddi
oğlan, bir qız» (Rövşən Ağayev. 1981), «Sokratla söhbətlər» (Edvard Braginski. 1985) «Vicdan
məhkəməsi» (Dias Valeyev. 1987), «Bəraət» (Altay Məmmədov. 1989) tamaşalarındakı axtarışları
səmərəli idi.
Ancaq mövzunun psixoloji mahiyyətində dərinlik olmadığı və quruluşçu rejissorların forma və
məzmun ahəngdarlığını yarada bilməməsi ucbatından da uğursuz işlər meydana çıxırdı. Süleyman
Hacıyevin «Düşmənlər içində» (Novruz Gəncəli. 1951), Həsənağa Mustafayevin «Çiçəkli dağ»
(Məmmədhüseyn Təhmasib. 1956), Rza Məmmədovun «İldırım» (Cabbar Məcnunbəyov. 1956),
«Tamaşa qarının nəvələri» (Bağır Bağırov. 1958), «Sirlər yuvası» (Atif Zeynallı. 1959), Bəhram
Əfəndiyevin «Qaynana» (Məcid Şamxalov. 1957), «Şərqin qalası» (Qurban Musayev. 1960), «Ürək

sevərsə…» («Vicdan əzabı». Əlyar Yusifli. 1961), Həsənağa Məmmədovun «Səməndər» (Firudin
Aşurov. 1966), «Son məktub» (Rauf İsmayılov. 1967), «Altun tac» (Süleyman Süleymanov. 1971), Oqtay
Qoşqarovun «Qoruqlar» (Əliağa Kürçaylı. 1972), «Bir tavan altında» («Müdirin qulamı». Tofiq
Firudinbəyli. 1974), Mübariz Əliyevin «Günəşlə oyananlar» (Qeybulla Rəsulov. 1976), Məmməd
Şirzadovun «Gözəllik ondur...» (Salam Qədirzadə. 1979), Rafiq Qasımovun «Səadət sorağında» (Teymur
Məmmədov. 1979), Yusif Hüseynovun «Doğmalar» («Qohumlar». Rəhman Əlizadə. 1982), Telman
Əliyevin «Maral» (Hüseyn Cavid. 1983), «Oxşarlar» (Qərib Mehdiyev) və «Yuxum çin olsa» (Dadaş
Mehdi. 1989), Hikmət Abdullayevin «Unutmaq istəyirəm» (Nüşabə Məmmədova. 1983), «Qonşular»
(Fəridə Əlyarbəyli. 1985), «Uzundərə əhvalatı» (Surxay Səfər. 1986), Arif Həsənovun «Onuncular»
(Tofiq Mahmud. 1987), «Məhəbbət və xəyanət» (Kiril Topalov. 1988) tamaşalarına verdikləri tərtibatlar
qüsurlu idi. Qüsurun əsas cəhəti isə səhnəqarafiyanın müasir estetik tələblərə cavab verə bilməməsi ilə
bağlıydı. Digər nöqsan isə həmin əsərlərin ideya-bədii cəhətdən, mövzu baxımından müasir tamaşçı
zövqündən qat-qat aşağı olması ilə əlaqədar idi.
«Yüksək təfəkkürə malik hər bir yazıçı dramaturq ola bilər» (6, s. 491). Yaradıcı ədibin dram
əsərini də yüksək sənətkarlıqla səhnədə təcəssüm etdirmək üçün müdrik rejissorla, peşəkar yaradıcı
aktyorlarla yanaşı, teatr esetetikasını dərindən duyan rəssamın olması da vacibdir. Bu baxımdan Gəncə
teatrın rəssamlar Həsənağa Mustafayev, Bəhram Əfəndiyev, Süleyman Hacıyev, Rza Məmmədov, Asif
Məmmədov, eləcə də dəvət olunan rəssamlarla səmərəli ünsiyyəti yüksək peşəkarlıq nümunələrini
yaratmışdır.
«Tamaşanın bədii tərtibatı, rəssamın işi hadisə yerini zahirən təsvir etməklə, məkan illüstrasiyası
yaratmaqla məhdudlaşa bilməz. Teatr rəssamının fəaliyyəti və rejissorun onunla birlikdə apardığı iş daha
mürəkkəb bir məsələnin həlli ilə əlaqədardır… O, pyeslə göstərilən həyata, müəllifin və rejissorun
fikirlərinə əyani ifadələr verməklə onların tamaşaçı tərəfindən dərk edilməsini asanlaşdırır» (8, s.149). Bu
baxımdan Gəncə teatrında oynanılan tamaşaların əksəriyyətinin bədii tərtibatını uğurlu saymaq olar. Onu
da qeyd edək ki, illər keçdikcə, teatrın üslub prinsipləri zənginləşdikcə rəssamlardan da yeni formalar,
müasir estetik düşüncəyə uyğun səhnə tərtibatı tələb olunub. Gəncə teatr rəssamları əsasən müasir teatr
estetikasında yenilik ruhu ilə çalışmağa səy göstəriblər. Buna görə Gəncə teatrında rejissorlar
hazırladıqları tamaşalarda rəssamların təfəkkür və təxəyyüllərindən, obrazlı düşüncə tərzlərindən daha
səmərəli şəkildə bəhrələnməyə çalışırdılar. Hər bir rejissor tamaşaya qoyulan pyes barədə rəssamın
fikrinə, mövzuya psixoloji münasibətlərinə təziyq göstərməməklə yanaşı, özünün düşüncə tərzini və bədii
qənaətlərini də diktə edirdi. Nəticədə xüsusən 1960 – 1970-ci illərdə repertuara daxil olan tamaşaların
əksəriyyətinin bədii tərtibatında rəssamların obrazlı təfəkkür tərzləri daha ifadəli tərzdə nəzərə çarpırdı
Teatr rəssamları yeni estetik prinsiplərlə fəaliyyət göstərməklə yanaşı, yeni texniki əsaslarla
işləməyə də dərindən yiyələniblər. Texnikanın gücü ilə səhnə məkanlarını qısa vaxtda dəyişmək
mümkündür. Belə olan tərzdə rəssamlar səhnə tərtibatlarında daha optimal vasitələrdən istifadəyə can
atırlar. Texniki imkanların genişliyi bədii tərtibatların estetik gözəlliyinə, cazibədarlığına, obrazlı forma
həllinə zəmin yaradır.
Eramızdan əvvəlki dövrdə yazılmış, müəyyən mənada mistik, sokral xaraterli «Medeya» (rəssam
Yuri Toropov) və «Antiqona» (rəssam Dmitri Tavadze), tarixi-xronikal üslublu «III Riçard» (rəssam
Dmitri Tavadze), Venetsiya hökmranığı ilə bağlı «Otello» (birinci quruluşun rəssamı Süleyman Hacıyev,
ikinci qururlrşun rəssamı Dmitri Tavadze), mövzusu Roma imperiyası dövrünə təsadüf edən «Tülkü və
üzüm» («Ezop». Rəssam Bəhram Əfəndiyev), XVII əsr İtaliya mühitinə aid «İki ağanın bir nökəri»
(rəssam Bəhram Əfəndiyev), «Məzəli Hadisə» (rəssam Süleyman Hacıyev), İspaniya intbahının parlaq
incisi «Kələkbaz sevgili» (rəssam Bəhram Əfəndiyev), XIX əsr rus düşüncəsinin məhsulu «Quduz pullar»
(rəssam İrina Sienberq), «İki qardaş» (rəssamlar Elçin Məmmədov və Mübariz Əliyev), «Evlənmə»
(rəssam Süleyman Hacıyev), «Qoca» (rəssam Rafael Əsədov), hadisələri müəyyən mənada mücərrəd
məkanda baş verən «Domoklun qılıncı» (rəssam Asif Məmmədov), «Kəllə» (rəssam Süleyman Hacıyev),
bizə şox az məlum olan Çin həyatından bəhs edən «Tufan» («Tayfun». Rəssam Rza Məmmədov),
mövzusu XX əsrin birinci yarısına aid alman həyatından götürülmüş «Üç qəpiklik opera» (rəssam Rza
Məmmədov), XX əsrin 1920 – 1930-cu illərdəki Türkiyə ictimai-siyasi mühitinin reallığınına əsaslanan
«72-ci kamera» (rəssam Asif Məmmədov) tamaşaları müxtəlif illərdə teatrın repertuarına daxil olub. Bu
və bu kimi digər klassik incilərin səhnə tərtbatını vermək və geyim eskizlərini işləmək rəssamlardan
nəinki yüksək peşəkarlıq, parlaq istedad, eyni zamanda zəngin tarixi bilik, dünya xalqlarının geym
estetikasının əsas xüsusiyyətləri ilə dərindən tanışlıq tələb edir. Bu baxımdan ümumi halda Gəncə
teatrının xeyli uğurları var.

Gəncə taetrı 1950 – 1990-cı illərdə səhnəqrafiyada üslub müxtəlifliyinə nail olmaqla yanaşı, yeni
formaları da cəsarətlə sınaqdan çıxarıb. Bədii tərtibat tamaşanın atribut-obrazına çevrilməklə səhnə
əsərinin kompozisiya bütövlüyünü təmin edib
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Гаибова Махира
Образное решение формы и содержания в
сценическом оформлении
Резюме
В данной научной статье автор исследует понятия образные формы и содержание, в
процессе проводит личные наблюдения в их решении в сценическом оформлении. С этой целью
автор обратился к творческой деятельности сразу нескольких профессиональных художников,
которые заложили фундамент сценографии в целом.
Ключевые слова: Театр, сценография, актер, форма, содержание.
Gaibova Mahira
An imaginative solution of form and content in
stage design
Summary
In this article the author explores the concepts of figurative forms and content, in the process
conducts personal observations in their decision in the stage design. To this end, the author has turned to
the creative activity of several professional artists, who laid the foundation for the scenography as a
whole.
Keywords: Theatre, scenography, actor, form, content.
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MAARİFLƏNDİRİCİ VERİLİŞLƏRİN ƏHƏMİYYƏTİ
Xülasə: Müasir dövrdə ölkəmizdə maarifçilik ideyalarının geniş bir spektrdə yayılması prosesində
televiziya kanallarımızın üzərinə böyük və məsuliyyətli bir iş düşür. Bu baxımdan Azərbaycan
televiziyalarında hələ ilk dövrlərdən maarifçilik yönümündə böyük təbliğat aparılmışdır.
Açar sözlər: Azərbaycanın televiziyaları, maarifçilik ideyaları, televiziya verlişləri, maarifləndirici
verlişlər, estetik zövq, intelektual səviyyə
Hər bir xalq öz tarixi mədəniyyəti ilə tanınır. Mədəniyyət - cəmiyyət və insanın inkişafının
tarixən müəyyən səviyyəsidir. Azərbaycan mədəniyyəti tarixində həmişə xalqımızın musiqiyə,
rəssamlığa, teatra və incəsənətin digər növlərinə olan marağı diqqət mərkəzində durur.
Azərbaycan televiziyasını xalqın milli sərvəti adlandıran Ulu Öndər H.Əliyev ölkəmizdə gedən
ictimai - siyasi proseslərdə onun rolunu yüksək qiymətləndirirdi.Heydər Əliyev incəsənətimizə istər
mənəvi, istərsə də maddi baxımdan həmişə üstünlük vermiş, diqqət mərkəzində saxlamışdır. O, demişdir:
“Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən
ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir. Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə
yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcəkdir. Ədəbiyyatımızın, incəsənətimizin, mədəniyyətimizin ən böyük
fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, zaman-zaman istedadlı insanlar mədəniyyətimizdə yeni
yollar, yeni cığırlar açırlar, yeni formalar meydana gətirirlər. Azərbaycan mədəniyyəti öz milliliyini
saxlayaraq, bu zəmin əsasında klassik mədəniyyət səviyyəsinə gəlib çatmışdır. Xalqımız zəngin
mədəniyyətə malikdir.”[1, səh-87]
Milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğində televiziya böyük əhəmiyyətə malikdir. Respublikanın bu
gününü, dövlətimizin tutduğu mövqeyi, Azərbaycan həqiqətlərini həm ölkə daxilində, həm də dünyada
dolğunluğu ilə yayan Azərbaycan televiziyasının xidmətləri əvəzolunmazdır.
Azərbaycan televiziyasında aparılan əsaslı yenidənqurma kanaldakı verilişlərin mahiyyətinə,
məzmun və formatına da müsbət təsir göstərmişdir. Demək olar ki, bütün kanallarda rəngarəng proqram
və verilişlər tamaşaçıların zövqünü formalaşdırır, onları maarifləndirir.
Ədəbi maarifçilik verilişləri həm də eyni zamanda maarifçi-tədris funksiyasını da yerinə yetirir.
Maarifçilik verilişlərinin ekran təcəssümü kifayət qədər ciddi və əhəmiyyətlidir. Yayımı həyata keçirən
veriliş yaradıcıları tamaşaçının zövqünü və sosial sifarişini dəyərləndirməklə onun istəyinə uyğun, günün

dinamik dəyişkənliyə uyarlı bir tərzdə təqdimatına çalışma işini tənzimləməlidir. Ədəbi-dram verilişləri
digər verilişlər kimi cəmiyyətdə, televiziyada özünə yer alaraq maarifləndirmə əhəmiyyətliliyi ilə seçilir.
Maarifçilik verilişləri cəmiyyətimizdə bilik, savad və mədəniyyəti sistemli şəkildə təbliğ edən,
estetik, etik, ictimai və bədii ideyaları formalaşdıran verilişlərdir. Bu verilişlərdə mütərəqqi ideyalar
insanın bütün hisslərinə, şüuruna, dünyagörüşünə emosional cəhətdən güclü təsir edir, onları qabaqcıl
ideyalarla silahlandırır, xarakter və əqidələrini formalaşdırır, insanlara həyatı real surətdə dərk etmək və
dəyişdirmək yollarını öyrədir. Hər bir maarifpərvər veriliş insanların estetik təfəkkürünü yüksəldir, əxlaqi
və mənəvi cəhətdən tərbiyə edir, kamilləşdirir.
Maarifçilik mövzulu verilişlər müasir informasiya cəmiyyətində mənəvi sərvətləri translyasiya
edir və geniş tamaşaçı kütləsi arasında yayır. Ümumiyyətlə isə, "müasirlik həm ideya-bədii, həm də
zaman anlayışı mənasında geniş estetik kateqoriyadır".[2,səh-148] Maarifçilik televiziya verilişləri
televiziyanın rəngarəng verilişlər şəbəkəsinə özündə elm, təhsil, təlim və tərbiyə sahələrini əhatə edən
müstəqil bir proqram bloku kimi daxil olur. Əgər bu tipli verilişləri və proqramları məzmun baxımından
izah etsək, məlum olur ki, televiziyanın intellektual səviyyəsi məhz maarifçilik verilişlərinin üzərinə
düşür.
Təəssüf ki, bəzi kanallarda təqdim olunan verilişlərin əksəriyyətində maarifləndirmə, jurnalist
araşdırmaları, hazırlanan verilişlərin hamısı müasir tələblərə cavab vermir. Kanallar öz fəaliyyətini
reklam cəlbetmə istiqamətində yox, əhalini düşündürən, cəmiyyət üçün aktual olan mövzuların
işıqlandırılmasına, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti, xalqımızın adət-ənənələri, mənəvi
dəyərlərimizin təbliğinə yönəltməlidirlər. Maarifləndirmə xarakterli proqramlarda biznes maraqları
üstünlük təşkil etməməli, daha çox maraqlı verilişlərlə tamaşaçı auditoriyasının rəğbətinin qazanılması
qarşıya məqsəd qoyulmalıdır. Televiziya təkcə informasiya vermək və yaxud əyləndirməklə işini bitmiş
hesab etməməlidir. O, həmçinin tamaşaçısını düşündürməyi, istiqamətləndirməyi bacarmalıdır.
Əks halda, hər bir tamaşaçı başqa kanalda daha maraqlı veriliş axtarışına çıxa bilər. Biz hər hansı
maarifçilik verilişinə baxmaqla cüzi də olsa maariflənməliyik. Hər verilişdən nə isə götürməliyik, nə isə
öyrənməliyik. Bu məsuliyyət Azərbaycanda hal-hazırda müxtəlif kanallarda nümayiş etdirilən ədəbimaarifçilik mövzusunda olan verilişlərin üzərinə düşür. Yaşadığımız həyatda nə isə öyrənə biliriksə, nəyə
isə baxıb maarifləniriksə məhz buna görə televiziya kanallarımızda gedən maarifçilik mövzulu verilişlərə
borclu olmalıyıq. Bu verilişlər fıkir və düşüncələrimizi, estetik zövqümüzü inkişaf etdirir, eyni zamanda
mədəni tərbiyə funksiyalarını yerinə yetirir. Bu verilişlər cəmiyyətdə insanların mənəvi inkişafında yeni
mərhələni təşkil etməklə yanaşı, xalqın arzu və diləklərini dolğun əks etdirir, insanları mənəvi saflıq
ruhunda tərbiyə edir. Beləliklə, gənclərin hərtərəfli inkişafına kömək edən, ümumbəşəri duyğuları
aşılayan, vətəndaşlıq, yüksək ideyalılıq ruhunda tərbiyələndirə bilən incəsənət nümunələrinin
yaradılmasının böyük tarixi əhəmiyyəti vardır. Belə ki, bu verilişlər yalnız ideyaca deyil, üslub
xüsusiyyətləri ilə də gənclərin estetik tələbatına cavab verməlidir.
Azərbaycanın əksər telekanallarında maarifləndirmə xarakterli verilişlərin sayının az olması, bəzi
kanallarda isə ümumiyyətlə, olmaması ciddi narahatlıq doğurmaqdadır. Dəfələrlə dövlət rəsmiləri, əsas
etibarilə özəl telekanalları bayağı, şit verilişlər hazırlayıb efirə verməkdə ittiham ediblər. Məsələ yüksək
tribunalarda müzakirəyə çıxarılıb, telekanallara məsləhət xarakterli göstərişlər verilib. Amma hələ də biz
qınaqların, məsləhətlərin nəticəsini görmürük. Əksinə bu sahədə vəziyyət daha da pisləşməkdədir. Niyə
maarifçilik verilişlərinin sayı az, səviyyəsi isə aşağıdır? Media üzrə ekspert, professor Qulu Məhərrəmli
bildirir ki, «Təəssüf ki, bizim telekanallar bu tendensiyanı görmürlər.Sovet dövründə telekanallar əsasən
təbliğata və təşviqata üstünlük verirdilərsə, bu gün informasiya və əyləncəyə üstünlük verirlər. Hər iki
quruluşda maarifçilik məsələsi yaddan çıxıb.” Q.Məhərrəmli hesab edir ki, telekanallarda peşəkarların
sayını artırmaqla, rəqabət mühitini formalaşdırmaqla daha keyfiyyətli verilişləri hazırlayıb ortaya
çıxarmaq mümkündür: «Telekanallar bəlli çərçivələrdə fəaliyyət göstərirlər. Sizin kimi mən də çox
istəyərdim ki, hər axşam evə gedəndə xarici telekanallara deyil, öz telekanallarımıza baxım». [3,səh-128]
Ədəbi-maarifçilik verilişləri geniş auditoriyaya malikdir. O, nəinki operativ məlumat mənbəyidir,
həmçinin hərtərəfli maarif, təhsil və tərbiyənin ən mədəni vasitəsidir. Maarifçilik mövzulu verilişlər uşaq,
gənclərdən ibarət auditoriyaya ünvanlanaraq, hal-hazırda bir çox kanallarda ikinci dərəcəli əhəmiyyət
kəsb edir. Sosial cəhətdən daha az müdafiə olunan təbəqələr üçün nəzərdə tutulmuş maarifçilik verilişləri
nə kanal sahiblərinin, nədə reklam verənlərin marağını çəkmir. Qeyd edək ki, televiziya mədəniyyət və
elm sahəsində maarifçiliyin bütün növlərini sintez etməyə qadir universal vasitədir. Bu gün
maarifləndirmək deyəndə ilk növbədə uşaq və gənclərin əqli maraqlarınm fəallaşdırılmasına şərait
yaradılması, nitqin düzgün inkişafı, və s. nəzərdə tutulur.
İctimai kanalda nümayiş olunan bir neçə maarifləndirici verilişləri qeyd etmək istərdim.
Ölkəmizdə və dünyada təhsildə qazanılan uğurlar, baş verən dəyişikliklər, qanunlar, problemlər və. s.

haqqında söhbət açılan "Açıq dərs" verilişində ekspertlərin və auditoriyanın fikirləri tamaşaçılara təqdim
olunur. Biri var imiş, biri yox imiş"verilişi kiçik yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Uşaqlara maraqlı
məlumatlar, nağıllar, hekayələr danışılır."Salam, Əsgər!" verilişi ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
qorunması, sərhədlərdə mühafizə tədbirləri, ordunun gücü, əsgərin döyüş hazırlığı, müasir silahlar və
ondan istifadə bacarığı ilə bağlı hərbi vətənpərvərlik proqramı tamaşaçılara təqdim olunur. Valideynlər
üçün isə təlim, tərbiyə ilə bağlı maarifləndirici bir proqram olan "Addım Addım" verilişində uşaq
psixologiyası, məktəbəqədər uşaqların tərbiyəsi, məktəbdə müəllim –şagird münasibətləri və bu kimi
sosial və psixoloji mövzular ətrafında söhbətlər aparılır. Mütəxəssislərin fikirləri dinlənilir.
Kütlələrin maarifləndirərkən televiziya hər şeydən əvvəl bu problemin əsas tərkib hissəsini
müəyyənləşdirməlidir. Yəni onun maarifçilik roluna yararlı olub, olmaması.. Əslində mədəni-maarif
verilişləri ardıcıllıq deyil, elm, incəsənət və mədəniyyətin müntəxabatıdır. Eyni zamanda hazırlanan bu
tipli verilişlər tamaşaçının mənəvi dünyasının və mədəni dünyagörüşünün zənginləşdirilməsi və
inkişafında böyük rol oynayır. Ədəbi-maarifçilik mövzulu verilişlərin əsasında cəmiyyətin, insanların
bütün mənəvi tələbatlarını ödəmək cəhdi durur. Maarifçi verilişləri yaradanlar onların aktual olmasına,
çağdaş elmi-bilik bilgilərlə dayanmasında, bu və ya digər sahələrin mütəxəssislərinə istinad etməsinə
çalışmalıdırlar. Bu verilişlərin öz dramaturgiyası olmalıdır. Bu verilişlər ardıcıllıq prinsipinə uyğun
qurulmalıdır. Ədəbi maarifçilik verilişlərinin mövzusu müxtəlif olmalıdır. İctimai inkişaf tələblərinə,
dövrün xüsusiyyətinə, tamaşaçı ehtiyacına uyğun olmalıdır. Hazırlanan verilişin estetik inkişafı
şəxsiyyətin formalaşmasının mühüm cəhətidir. Ümumiyyətlə, istər maarifçilik, istərsə də "sənədli
televiziya tamaşaları yüksək bədii dəyəri ilə yanaşı, analitik publisistika baxımından müəyyən dövrü təhlil
edir və eyni zamanda maarifləndirmə yükü daşıyır”.[4,səh-77] Çox acınacaqlı haldır ki, kanallarımızda
maarifçiliklə bağlı proqramlar azlıq təşkil edir. Halbuki televizlyanm funksiyalarından biri də
maarifləndirmədir. Televiziya verilişləri mahiyyətcə şəxsiyyətin və cəmiyyətin hərtərəfli inkişafına
yönəldilmişdir. Bu gün milli televiziya sistemində tamaşaçıları narahat edən problemlərin çoxu teleetika
və teleestetika normalarının pozulması ilə bağlıdır. Ədəbi-dram verilişləri həm də həyat gerçəkliyini,
reallığı göstərməklə, tamaşaçını hadisə ilə tanış etməklə bərabər, mədəni-maarif işini öz üzərinə götürür.
Son illər maarifləndirmə xarakterli verilişlərdən olan televiziya tamaşaları heç bir kanalda
yoxdur. Qeyd etmək istərdim ki, televiziya tamaşalarının çox böyük əhəmiyyəti var. Televiziya
tamaşaları əslində özü-özlüyündə insanları maarifləndirmək xüsusiyyətini daşıyır. Rejissor Rauf
Kazımovskinin 1956-cı ilin iyulunda ekran quruluşu verdiyi Nəriman Nərimanovun “Şamdan bəy”
əsərindən bir neçə epizod ilə televiziya tamaşalarının bünövrəsi qoyuldu.Sonralar müxtəlif illərdə Ramiz
Həsənoğlu Anarın «Ötən ilin son gecəsi», «Mən, sən, o və telefon», «Dindirir əsr bizi”,Ruhəngiz
Qasımovanın «Yollar kəsişəndə», Rauf və Zəminə Hacıyevlərin «Ordan-burdan», Anarın «Evləri
köndələn yar», Vaqif Səmədoğlunun «Yaşıl eynəkli adam» , Tariyel Vəliyevin Aslan Qəhrəmanovun
əsərləri əsasında çəkdiyi «Səni axtarıram», «Bağışla», «Səndən xəbərsiz» tamaşa-serialı və s. əsərlərə bu
gün də tamaşaçılar böyük maraq göstərir.Təəssüf ki, insanların estetik zövqlərinin inkişaf etdirilməsində
son dərəcə əhəmiyyəti olan televiziya tamaşaları bu gün heç bir kanalda mövcud deyil.
Gənclərin estetik mədəniyyətə yiyələnmələri isə müasir dövrün ən aktual problemlərindəndir.
Estetik mədəniyyət dedikdə, insanların gerçəkliyi dərk etməsi prosesində istifadə etdikləri estetik vasitələr
və estetik biliklər sistemi nəzərdə tutulur. Estetik fəaliyyət – estetik zövqlə yaşamaq, yaratmaq deməkdir.
Estetik zövqün tərbiyəsində ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin əhəmiyyəti misilsizdir. Ədəbiyyat və
incəsənət əsərləri insan psixologiyasınin ən dərin , ən incə sahələrinə nüfuz edir, milyonlarla insanların
mənəvi simasını formalaşdırır, onları bir-birinə yaxınlaşdırır və ideyaca daha da zənginləşdirir.
Maarifçi verilişlər televiziyanın mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Bu verilişlər elmi
bilikləri yaymaqla və kütləviləşdirməklə məşğuldur. Maarifçilik verilişlərindən AZTV-də "Bizim Planet",
“Mən Azərbaycanlıyam”, "Əlaçı "-intelektual oyunları, "Azərbaycan tarixi", "Bağçılıq", Lider kanalında
"Azərbaycan estdrada tarixi", "Bakımız", "Sağlam nəsil", Space kanalında "Bizim həkim", Çarə","
Siqnal", Atv kanalında "Qanunla biz", "Həkimsən" və s kimi verilişləri misal gətirə bilərik.
Yüksək mədəni səviyyəyə malik xalqımızın bədii estetik tələbləri xeyli artmışdır. Müasir
tamaşaçılar indi çox tələbkar olmuşlar. Onları məzmunca dayaz, formaca sönük verilişlər bu gün daha
təmin etmir. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, bəzi rejissorlarımız tərəfindən zəif, sxematik, məzmunca dayaz
verilişlər hazırlanır. Bəzi rejissorlar dövrümüz üçün səciyyəvi olan hadisələrə diqqət yetirmir,
hazırladıqları verilişlərin bədii keyfiyyətlərinə, materialın seçilməsinə və tənziminə, yığcamlığına, dil və
ifadə səlisliyinə az fikir verirlər. Çox vaxt mövzu təkrar olunur, əhvalatçılıq, uzunçuluq kimi nöqsanlara
yol verilir. Həqiqətdən uzaqlaşan müəlliflər, rejissorlar verilişlərin ictimai mənasına əhəmiyyət
vermirlər.Təbii ki, bu fikirlər bütün rejissorlara şamil deyil.Son dövrlərdə bir çox rejissorların hazırlayıb,
ərsəyə çıxartdıqları verilişlərdə cəmiyyət və şəxsiyyət problemi, onların qarşılıqlı əlaqəsi, insan

psixologiyasına xas olan ziddiyyətlərin mənəvi çarpışmalar yolu və açılması tamaşaçıların diqqətini daha
çox cəlb edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan televiziyası ilə bağlı bir
fikrini nəzərinizə çatdırmaq istərdim:
“Azərbaycan radio və televiziyası məhsuldar və şərəfli inkişaf yolu keçmişdir. Milli radio və
televiziyamız fəaliyyət göstərdiyi bütün dövrlərdə Azərbaycan ədəbi dilinin yaranması və inkişafında,
xalqımızın maariflənməsində, milli mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın təbliğində, dünya
azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyi ideyalarının yayılmasında əvəzsiz rol oynamışdır”.[5, səh-94]
Bu gün televiziya kanallarında bütün verilişlər maarifləndirməyə xidmət etməlidir.Çünki telekanalın əsas
missiyası maarifləndirmək, dövlətçilik və ictimai maraqlara xidmət etmək, bir sözlə, ictimaiyyətin
televiziyası olmaqdan ibarətdir.
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В данной статье автор исследует телевизионную продукцию и их концепции вещания на
местных телеканалах. Исследователь особо подчеркивает роль и возможности вещающих студий в
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In this article, the author examines television products and their concepts of broadcasting on
local TV channels. The researcher emphasizes the role and possibilities of broadcasting studios in the
process of developing new educational ideas in the modern society.
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Xülasə: Təqdim olunan məqalə, Azərbaycan televiziya məkanında yayımlanan incəsənət
haqqında verilişlərin mahiyyətindən bəhs edilir. Burada müəllif tarixi ənənələr və müasir televiziya
modeli proseslərinə önəm verir. Bu tədqiqat qəlibi əsasında milli-mənəvi dəyərləri göz önünə alaraq bir
çox qüsurlar aşkarlanaraq elmi cəhətdən incələnir. Tədqiqatçı incəsənət təmayüllü proqramları bir neçə
tipoloji xüsusiyyətlərinə görə sistemləşdirmiş olur. Belə ki, tematik analiz üslubundan yararlanmış olur.
Açar sözlər: televiziya, incəsənət, milli-mənəvi dəyərlər, format.
Bu mövzuya başlamazdan əvvəl ilk növbədə “incəsənət” anlayışının elmi-fəlsəfi və ictimai
mahiyyətinə toxunmaq istərdik. Çünki gündəlik mənəvi həyatımızda çox geniş yer tutan incəsənət nə
qədər aydın görünsə də, onun elmi-fəlsəfi mahiyyəti bir o qədər dərindir və özünə ciddi elmi yanaşma
tələb edir. Beləliklə, “incəsənət – bütövlükdə bədii yaradıcılığı - ədəbiyyat, memarlıq, heykəltəraşlıq,
rəssamlıq və s. kimi sənət sahəsini əhatə edir. Bunlarla yanaşı, incəsənət – musiqi, rəqs, teatr, kino və s.
kimi insan yaradıcılığını bədii – obrazlı formada ifadə edən və birləşdirən bir anlayışdır” [7, c. 507].
İncəsənət bütövlükdə bəşəriyyətin və xüsusi olaraq yaradıcı insanın gerçək həyatı müxtəlif sənət
növlərində ifadəsi kimi də izah edilir. “Geniş mənada incəsənət insanın müxtəlif sahələrdə böyük bacarıq
və məharətini ifadə etməklə bu yaradıcılığın gözəlliyini və estetik dəyərini özündə ehtiva edir” [9, c. 227].
Deməli incəsənət ayrılıqda hər bir insanın, bütövlükdə cəmiyyətin estetik tərbiyəsinə və bununla da onun
kamilləşməsinə, bir az da konkret desək, estetik ideallarının formalaşmasına xidmət edir. Xüsusi qeyd
etməliyik ki, insan və bütövlükdə cəmiyyət nə qədər estetik dəyərlərə, estetik ideallara sahib olsa, millət
və milli dövlət o qədər güclü və mənəvi cəhətdən sağlam olar. Ona görə də bu dəyərləri insana və
bütövlükdə cəmiyyətə təlqin etmək üçün keçmişdən üzü bəri, yəni tarixdən bu günə çox müxtəlif yollar,
vasitələr formalaşmışdır. Dünyanın informasiya texnologiyalarına sahib olmadığı zamanlarda insanın və
cəmiyyətin sağlam ruhda formalaşması üçün şifahi ədəbiyyatın, bir az keçəndən sonra yazılı ədəbiyyatın
– laylaların, dastan və nağılların, poeziyanın, nəsrin böyük imkanlarından istifadə edilmişdir.
Xalq, millət bu günkü sivilizasiyaya qədər hansı dəyərlərə inam bəsləmiş və incəsənətin geniş
spektrli sahəsinin hansı nümunələrinə maraq göstərmişdir? Elmi araşdırmalar sübut edir ki, “ancaq milli
ruha söykənən, min illərin dərinliyindən güc alan sənət davamlı olur. Mənbəyi bizə yad olan hər hansı şey
isə gec-tez tükənəcəkdir... Böyük idealların gerçəkləşməsi üçün tükənməyən nur mənbəyi lazımdır” [4, s.
18]. Bu “nur mənbəyi” isə, sözün həm müstəqim mənasında, həm də məcazi mənasında incəsənətlə
bağlıdır. O incəsənət ki, yuxarıda deyildiyi kimi, özündə sənətin az qala bütün aspektlərini əks etdirir.
Milli mədəniyyətin bütün atributlarını ehtiva edən incəsənət heykəltəraşlıq, rəssamlıq, bədii
ədəbiyyat, kino filmlər, teatr tamaşaları və s. kimi neçə-neçə sahənin yaratdığı idealları ortaya qoyur və
bizi tərbiyə edir. Ona görə də incəsənt bir çox istiqamətlərdə öz inkişafı ilə ayrı-ayrı sənət adamlarının

yaradıcılıq dünyasının faktıdırsa, digər tərəfdən demokratik dövlətlərin bu inkişafa rəsmi dövlət qayğısı
ilə də çox bağlıdır.
Dünyanın yeni inkişafı və bu inkişafın daha çox hiss olunduğu informasiya texnologiyaları
incəsənəti insana daha çox yaxınlaşdırdı. Bu texnologiyalar sırasında müasir televiziya misilsiz rol
oynamaqdadır. Bizim indiki mövzu kontekstimizə uyğun olaraq deməliyik ki, “televiziya verilişləri
insanların psixikasına, mənəviyyatına bütün formalarından və imkanlarından istifadə edir” [5, s. 240].
Dünyanın yeni çağında “televiziya əvvəlki illərdən fərqli olaraq, incəsənətlə bağlı proqramlarında daha
çox müasirliyə diqqət etməkdədir” [6, s. 117]. Bu fikir müasir Rusiya televiziya nəzəriyyəçisinə
məxsusdur, lakin eyni fikri müasir Azərbaycan teleməkanı üçün də demək mümkündür.
Əslində “Azərbaycan televiziyası xalqa əsl xidmət yolunu Azərbaycan müstəqilliyə qovuşduqdan
sonra tuta bildi. Məhz bu dövrdən televizyanın taleyinə xalqın, vətənin fərəhli və ağrılı günlərini, aylarını
onlarla birgə yaşamaq, ən qaynar hadisələrin mərkəzində olmaq qisməti yazıldı” [2, s. 106]. Xüsusilə
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan televiziyası mövzu,
tematika, proqram zənginliyi ilə əvvəlki dövrdən kəskin şəkildə fərqlənməyə başladı. Televiziyanın təsir
gücünü çox yaxşı bilən Heydər Əliyev onun ideoloji istiqamətindən tutmuş proqram siyasətinədək hər bir
sahəsinə qiymət verməyi üstün sayırdı. Azərbaycan milli televiziyasının 40 illiyi münasibəti ilə təntənəli
yubiley gecəsində çıxış edən Prezident Heydər Əliyev bu televiziyanı belə qiymətləndirmişdir:
“Azərbaycan milli televiziyası 40 il ərzində böyük yaradıcılıq yolu keçmişdir və xalqımızın,
respublikamızın həyatında əvəzsiz rol oynamışdır... Televiziya bütün informasiya orqanlarından ən
kütləvisidir. İndi heç kəs öz həyatını televiziyasız təsəvvür edə bilməz” [3, s. 499-500]. Prezident sözünə
davam edərək televiziyanın mənəvi tərbiyədəki rolu ətrafında fikir söyləmişdir: “... Teatrı biz vaxtı ilə
çox yüksək qiymətləndirirdik və bu gün də yüksək qiymətləndiririk. Çünki insanların estetik tərbiyəsində,
onların mədəni səviyyəsinin artırılmasında, insanların mənəvi cəhətdən formalaşmasında teatr həmişə
böyük rol oynamışdır. Sonra teatrla bərabər kino bu rolu oynamağa başladı. Dünyada televiziya meydana
gələndən sonra televiziya bu iki çox mühüm sahənin fəaliyyətini, ola bilər, bir qədər məhdudlaşdırsa da,
eyni zamanda onların əldə etdiyi nailiyyətləri geniş kütlələrə çatdırmaq üçün ən gözəl, ən gərəkli bir
vasitə oldu” [3, s. 500]. Prezidentin bu fikirlərində televiziya estetik tərbiyə vasitəsi kimi də
səciyyələndirilir. Deməli, incəsənətin vacib sahələrini əks etdirən kino, teatr tamaşaları da televiziyanın
proqram siyasətinin tərkib hissələridir.
Azərbaycan televiziya məkanının genişlənməsindən əvvəl yeganə telekanal olan milli televiziya
incəsənətin teatr, kino kimi çox popular növlərinə müstəqillik illərinin lap əvvəllərində xüsusi diqqət
ayırmışdır. Hələ 1993-cü ildə televiziyada özünü göstərən “Sabah” Yaradıcılıq Birliyi çoxsaylı teatr
tamaşalarının meydana gəlməsinə şərait yaratmışdır. Sırf tamaşa yaradıcılığı ilə məşğul olan bu birlik
1996-cı ilədək 20-yə yaxın əsərə ekran həyatı vermişdir” [2, s. 112]. Deməli, bundan əvvəl televiziya
daha çox teatr tamaşalarını lent yazıları ilə təqdim edirdisə, indi onun özü birbaşa televiziya tamaşaları
hazırlayıb cəmiyyətə təqdim edirdi. “Cəlil Məmmədquluzadənin məşhur “Kamança” əsəri (1993) ilə ilk
uğurlu addımını atan “Sabah” Yaradıcılıq Birliyi sonralar auditoriyaya “Ac həriflər” (1993), “Anamın
kitabı”, “Yurd yeri”, “6 №-li palata”(1994), “Məhbus”, “Şəkilçi”, “Bala, başa bəla”, “Kral ölür”, “Gecə”,
“Qayalarda qalan səs” (1995), “Yarımştat”, “Kleopatra”(1996) kimi parlaq tamaşalar təqdim etmişdir” [2,
s. 112].
Azərbaycan televiziyası özünün proqram siyasətində tamaşaçının estetik zövqünün formalaşması
prosesini həmişə diqqətdə saxlamışdır. Həm də bu işdə milli-mənəvi dəyərlərin təbliğinə xidmət
göstərmişdir. “AzTV özünün böyük yaradıcı imkanlarından və ənənəsindən istifadə edərək teatr
tamaşalarının ekranlaşdırılması işini böyük sürətlə davam etdirməsi, hər həftənin şənbə günü səhər
efirində müxtəlif teatrların tamaşalarına yer verməsi ilə mədəni-maarif funksiyasının icrası və incəsənətin
teatr kimi vacib bir sahəsinin təbliği baxımından kifayət qədər əhəmiyyətli və vacib bir iş görmüş olur”
[1, s. 283-284].
Azərbaycan televiziya məkanında – istər dövlət və ictimai TV, istərsə də özəl kanallarda
televiziya filimlərinin xüsusi çəkisi var. Azərbaycan televiziyasında yaranışından az sonra - 1960-cı
ilərdən başlayaraq “Bu, Səttar Bəhlulzadədir” (müəllif - Anar, rejissor- R.Axundov), “Bizim qadınlar”
(müəllif- M.Mikayılzadə, rejissor- N.Yüzbaşov), “Üzeyir Hacıbəyov (müəllif və rejissor- K.Kərimov),
“Şəhərin ritmləri” (müəllif və rejisor- R.İsmayılov), “Bakı və Bakılılar” (müəllif- C.Əlibəyov, rejissorN.Abbasov) və s. kimi bu gün də maraqla seyr edilən telefilmlər ortaya qoydu.
Tədqiqatçı Elçin Əlibəylinin qeyd etdiyi kimi, o zaman televiziya bədii filmi də bir vacib
incəsənət formatı kimi geniş vüsət tapdı və bu janrda “Aygün”, “İnsan və zəncir”, “Yun Şal”, “Poçt
qutusu”, “Quzu”, “Bizi dağlarda arayın” və s. filmlər çəkildi. Həm də, adlarından da göründüyü kimi, bu

televiziya tamaşaları və televiziya filmləri mütləq şəkildə birbaşa milli ədəbiyyatımızla, milli-mənəvi
dəyərlərimizlə bağlı olmuşdur.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan televiziyasının incəsənət proqramlarına münasibətlə
bağlı tarixən yaratdığı məktəb müstəqillik dövründə ortaya çıxan telekanallarımız üçün istinad nöqtəsi
oldu. Xüsusilə reklam bazarına ünvanlanan kommersiya kanalları bu məktəbə pənah gətirdilər və bir az
da inkişaf etdirərək özlərinin proqram siyasətində incəsənətin bütün janrlar sisteminə diqqət ayırdılar.
“İnformasiya, analitik təhlillərlə bərabər, televiziya sənədli-bədii proqramlarla incəsənətə diqqət ayırır,
bununla da daha çox tamaşaçı qazanırlar” [8, c. 171]. Peşakarlığın mühüm göstəricilərindən olan janra
çevik və yaradıcı münasibət televiziyaların nüfüzunu xeyli artırmaqdadır. Bu mənada sənədli telefilmlər,
musiqi proqramları, kino təhlillərinə dair verilişləri qeyd etmək olar. Hətta, bu sahədə ayrıca olaraq,
müəllif proqramları kimi maraqlı bir teleproqram formatı meydana çıxdı. Bu gün, demək olar ki, bütün
telekanallarda incəsənətin çox müxtəlif sahələrini efirə daşıyan maraqlı müəllif proqramları mövcuddur.
Doğrudur, bəzən bu proqramların aparıcıları naşı aktyorlar, müğənnilər, yaxud, televiziyanın yaradıcılıq
kanonlarını bilməyən adamlar da idarə edirlər. Amma bununla belə, müəllif proqramları sistemində
tamaşaçının estetik zövqünü formalaşdıran incəsənət proqramları da az deyil. Bununla bağlı musiqi
proqramlarını xüsusi qeyd etmək olar.
AzTV-də efirə çıxan “Tam fərqli” incəsənət proqramı son vaxtların ən peşakar verilişlərindən
sayıla bilər. Proqramın aparıcısı əsasən, ictimai rəydə qiyməti olan və cəmiyyətin tanıdığı sənətkarları
efirə çıxarıb onların yaradıcılıq dünyasını açmağa nail olur. Belə proqramların birində (2017-ci il
avqustun 28-də) Bəhram Bağırov qonaq qismində idi. Aparıcı, gənc aktyor Murad Məmmədov çox
maraqlı, aktyorun daxili yaradıcılıq aləmini aça bilən sualları Bəhram Bağırovu bir daha sevdirdi. B.
Bağırovun erudisiyası, yaradıcılıq istedadının dünən və bu gün ortaya qoyduğu sənətkarlıq faktları kütləvi
teletamaşaçı üçün yeni və maraqlı idi.
AzTV-nin “Şəxsən siz” adlı yeni bir incəsənət proqramı da çox maraqla qarşılanır. Bu proqram
tamamilə yeni bir formatdadır: proqramın aparıcısı yoxdur, onun təşkilatçıları- ssenarist və rejissoru
proqrama dəvət olunan qonağın yaradıcılıq dünyasını təqdim etmək üçün ayrı-ayrı bölmələrdə onun
monoloqlarını təqdim edirlər. Bu monoloqlar tamamilə dinamik olub, proqramın əsas qayəsinin
açılmasına, incəsənət aləmindən gəlmiş bir sənət adamının idiallarının ifadəsinə xidmət edir. Tamaşaçı
indiyə qədər bu proqramda Amalya Pənahova, Nurəddin Muradxanlı kimi aktyorların, yazıçı- dramaturq
Əli Əmirlinin və digərlərinin yaradıcılıq aləminə telesəyahət etmişdir.
Teleməkanın “Lider”, “Space”, “Mədəniyyət”, ATV, “Xəzər” kimi kanallarında xeyli sayda
incəsənət proqramları efirə çıxır. “Lider” TV-də 2017-ci il sentyabrın 1-də efirə çıxmış “Arxitek”
incəsənət proqramı Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətini dünyaya nümayiş etdirən xalçaçılıq sənəti
barədə maraqlı süjetlərlə dolğun məlumatlar verdi. Telekanal bu proqramda millətimizin xalçaçılıq
sənətinə dünya marağını əks etdirən faktlar, Azərbaycana gələn turistlərin, rəsmi qonaqların xalçaçılıq
sənətimiz barədə ağız dolusu sinxronlarını təqdim etməklə vətəndaşda öz xalqının sənət nümunəsinə fəxr
hissi yaratmaqdadır.
“Space” telekanalındakı “Yaradanlar və yaşadanlar” incəsənət proqramı tarixi mahnılarımızın
keçmiş korifey ifaçılarının musiqi, ifaçılıq möcüzələrini ortaya qoymaqla, həmin sənətkarların müasir
davamçılarını xalqa tanıtmaq missiyasını yerinə yetirir.
“Mədəniyyət” telekanalındakı “Görüş yeri” musiqi proqramı da təxminən eyni mahiyyət
daşımaqdadır.
AzTV-də efirə çıxan “Bu axşam” proqramı ədəbiyyat, milli dəyərlər kimi ciddi məsələlərə həsr
olunur. Həm də televiziya belə proqramlara tanınmış alimləri, ziyalıları dəvət etməklə tamaşaçının
maariflənməsinə nail olur. Bu proqram növbəti buraxlışlarından birində (2 sentyabr 2017) akademik
Teymur Kərimlini və akademik Nizami Cəfərovu ədəbiyyatımız və milli dəyərlərimiz ətrafında geniş
söhbətə dəvət etmişdir.
AzTV-nin “Azərbaycan muzeyləri” incəsənət proqramının bütün verlişlərində muzeylərimizin
tematikası, burada qorunan xalq sənət nümunələri barədə tamaşaçıya geniş məlumat verilir.
Proqramlardan birində Azərbaycanın füsunkar təbiətinin qoynunda yerləşən qədim “Qala Qoruğu”
muzeyi, onun tarixi, milli ornament göstəricisi, içərisində tariximizi əks etdirən sənət nümunələri
haqqında maraqlı məlumat əldə etmək mümkün oldu.
Beləliklə, müraciət etdiyimiz telekanallar və onların incəsənətə dair proqramlarına qısa bir baxış
subut edir ki, Azərbaycanın teleefirində milli musiqimiz, xalq sənətinin çoxçeşidli numunələri xeyli
dərəcədə tamaşaçıya təqdim olunmaqdadır. Və bu proqramlar televiziyanın əsas funksiyalarından biri
olan maarifçilik missiyasını uğurla yerinə yetirməkdədir.
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Фахрия Исаева
Взгляд на телевизионные программы об искусстве в контексте развития национальнодуховных ценностей
Резюме
Данная статья посвящена содержанию телевизионных программ об искусстве в
пространстве азербайджанского телевидения. Здесь прослеживаются исторические традиции и
процессы развития современной модели телевидения. Автор, используя этот формат развития
национального телевещания, выявляет и рассматривает проблемы через призму национальных
ценностей. К тому же, в статье дается распределение телевизионных программ об искусстве по
типологическим характерным особенностям. Научно-теоретическую важность поставленной цели
выявляет то, что сама статья выстроена на основе тематического анализа. Подобные форматы
телевизионных программ на пространстве азербайджанского телевещания являются целью
исследования.
Ключевые слова: телевидение, искусство, национально-духовные ценности, формат.

Fakhriya Isaeva
A look at television programs about art
in the context of the development of national and spiritual values
Summary
This article is devoted to the content of television programs about art in the space of
Azerbaijani television. Historical traditions and processes of development of the modern model of
television are traced here. The author, using this format of the national television broadcasting
development, identifies and considers problems through the prism of national values. In addition, the
article gives the distribution of television programs about art based on typological characteristics. The
scientific-theoretical importance of the stated goal is revealed by the fact that the article itself is based on
a thematic analysis. Such formats of television programs on the space of Azerbaijani television are the
goal of the research.
Keywords: television, art, national-spiritual values, format.
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МУЗЫКА КАРА КАРАЕВА К ДРАМЕ:
О ЕЁ МАЛОЙ ИЗУЧЕННОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ
Резюме: Статья поднимает вопрос о малой изученности музыки Кара Караева к
драматическому театру и повествует о проделанной автором статьи работе по нахождению её нот
и звукозаписей, которые были выявлены в Баку, Москве и Петербурге. Введение неизвестных
страниц караевского творчества в музыкальную практику и научный обиход, их озвучивание и
публикация спустя более, чем полстолетия, Государственным музеем музыкальной культуры
Азербайджана способствует дальнейшему изучению наследия выдающегося композитора, в
частности, выявлению особенностей караевской интерпретации литературных произведений.
Ключевые слова: Кара Караев, драматический театр, театральная музыка, Государственный
музей музыкальной культуры Азербайджана.
Творчество Кара Караева для драматического театра, который, как хорошо известно, он очень
любил [15, 3], представляет собой один из аспектов музыки, созданной по литературным
произведениям. Высокохудожественная музыка в ряде случаев пережила постановки, к которым
она была написана, и, выйдя за театральные стены, продолжает звучать и в наши дни, исполняясь
самостоятельно. К примеру, ставший популярным «Эскиз» - фортепианный фрагмент музыки к
спектаклю «Остров Афродиты» по пьесе Алексиса Парниса «Последняя ночь Афин», выявленный
и обнародованный нами в 2005 году [16, 44-46], или музыка из спектакля «Человек бросает
якорь», использованная затем в одноименном кинофильме, и т.д. Однако в отличие от других
производных от литературного первоисточника жанров - оперы, балета, мюзикла, киномузыки,
песенного творчества, уже подвергшихся изучению [1; 6; 8; 13; 14; 18; 19 и др.], – караевская
музыка к драматическим спектаклям почти не исследовалась, хотя композитор посвятил этому
большую часть своих творческих усилий и времени. Исключением являются редкие примеры
обращения музыковедов к музыке шекспировских пьес [14; 10] и к «Оптимистической трагедии»
[9, 150-157]. За единственным исключением, перечисленные обращения к театральной музыке
Караева не представляют музыкальных примеров, основаны на личных воспоминаниях, как, к
примеру, публикации Л.Кязимовой о спектаклях, в которых сотрудничали режиссёр Тофик
Кязимов, её отец, и Кара Абульфазович [11]. Даже в прижизненной монографии Л.В.Карагичевой,
изобилующей музыкальными примерами из других караевских произведений, на отведённых
анализу «Оптимистической трагедии» страницах нет ни одного. Т.е., очевидно, что ноты не были

доступны первому биографу и признанному исследователю караевского творчества и другим
учёным, кроме Нушабы Эфендиевой, представившей в своей работе нотные примеры музыки к
пяти шекспировским пьесам. К.Караев много сочинял для театра, написав музыку к двадцати
спектаклям, причём как для бакинских театров, так и для театров Москвы и Ленинграда. В Баку
для Азербайджанского драматического театра им была написана музыка к спектаклям “Мирза
Хаял” (1942), “Победители” (1947), “Oтелло” (1949), “Учитель танцев” (1949), “Зимняя сказка”
(1955), “Антоний и Клеопатра” (1964), “Мертвецы” (1966), “Гамлет” (1968), а для театра Театра
Русской Драмы - “Маскарад” (1959) и “Дамоклов меч” (1959).
В Ленинграде с его музыкой шли четыре спектакля в двух театрах: Ленинградский театр
драмы им. Пушкина («Оптимистическая трагедия», 1955, постановка Г.Товстоногова, «Бег»,1958,
«Артём», 1970) и Ленинградский Большой драматический театр им. Горького («Король Генрих
IV», 1969, постановка Г.Товстоногова). В Москве шесть спектаклей шли в четырёх разных
театрах: Московский драматический театр им. Ермоловой («Чудак»,1955), Малый Театр СССР
(«Человек бросает якорь», 1966, «Остров Афродиты», 1969), Театр Моссовета («Бунт женщин»,
1962, постановка Ю.Завадского, «Жизнь Сент-Экзюпери», 1968), Театр им. Вахтангова
(«Женщина за зелёной дверью», 1972).
Этих спектакли были поставлены такими знаменитыми, режиссёрами, как Тофик Кязимов,
Магеррам Хашимов, Георгий Товстоногов, Юрий Завадский и другие. В них под музыку Караева
выходили на сцену и играли лучшие, титулованные артисты как Азербайджана - Ага Гусейн
Джавадов, Мустафа Марданов, Агасадых Герайбейли, Софья Бесирзаде, Мамед Садыхов, Мелик
Дадашев, Хасанага Турабов, - так и всего СССР – Вера Марецкая, Николай Черкасов, Вера
Пашенная, Ростислав Плятт, Елена Гоголева, Бруно Фрейндлих, Евгений Лебедев, Элина
Быстрицкая, Сергей Юрский, Виталий Соломин, Николай Гриценко, Василий Лановой, Нина
Ургант, Марианна Вертинская, Валентина Талызина, Ирина Купченко и многие другие.
В Азербайджане с театральной музыкой выдающегося композитора знакомы мало, т.к. она
почти не звучит, спектакли, к которым К.Караев написал музыку, сейчас не ставятся, и сложно
обстоит дело с её нотами. Согласно ното-библиографическому справочнику Д.Персона,
караевские рукописи этих произведений осели в библиотеках театров. Согласно уже устаревшей
информации Персона ноты музыки к бакинским постановкам должны находиться в Театре
азербайджанской драмы и Театре Русской драмы соответственно (3). Однако, в Театре
азербайджанской драмы караевских рукописей нами не найдено. Об этом же свидетельствует
музыковед Наиля Керимова: «К сожалению, отсутствие партитур выдающихся спектаклей
К.Караева в театре, в Госархиве, в театральном музее и библиотеке Союза композиторов
Азербайджана не даёт нам возможность более глубоко исследовать музыкальный материал, и нам
приходится исходить из радиозаписей фрагментов спектаклей, сохранившихся в фонде
Радиокомитета, из отзывов и рецензий на спектакль и, конечно же, собственных зрительских
ощущений в театре и того необыкновенного потрясения, которое мы испытали при
прослушивании некоторых сохранившихся фрагментов музыки К.Караева» [10, 263].
В изданной Национальной библиотекой библиографии Кара Караева указание на содержание в
ней караевских нотных рукописей [17] оказалось ошибочным – автором статьи выяснено, что их
там никогда не было и нет. В изданном при жизни композитора нотобиблиографическом
справочнике [7] некоторая информация о местонахождении рукописей также, как обнаружилось,
является устаревшей.
Нам удалось выявить ноты музыки – полностью или во фрагментах, авторские или
выполненные переписчиком - к большинству спектаклей, к которым Кара Абульфазович сочинил
музыку. Началом в этой работе было выявление в коллекциях Государственного музея
музыкальной культуры Азербайджана (далее по тексту – ГММКА) первого фрагмента театральной
музыки Кара Караева, которым стал клавир Темы любви из авторской рукописи музыки к
шекспировской пьесе «Антоний и Клеопатра». Прозвучавшая впервые в музее в исполнении
Ульвии Гаджибековой эта музыка была подготовлена к изданию и опубликована нами в 2005г. в
сборнике вместе с другими неизвестными произведениями выдающихся азербайджанских
композиторов [16, с.47-49].
Ноты караевской музыки к другим спектаклям Театра Азербайджанской драмы нам удалось
обнаружить в Государственном азербайджанском архиве литературы и искусства им. С.Мумтаза.
Это музыка к следующим пьесам (по хронологии):
Мир Джалал. «Мирза Хаял» (1942),
Борис Чирсков. «Победители» (1947),

Лопе де Вега. «Учитель танцев» (1949),
Уильям Шекспир. «Отелло» (1949)
Уильям Шекспир «Зимняя сказка» (1955),
Алексис Парнис. «Остров Афродиты» (инструментовка Х.Мирза-заде,1961),
Джалил Мамедкулизаде. «Мертвецы» (1966),
Уильям Шекспир. «Гамлет» (1968),
Что же касается караевских нот музыки к спектаклям Театра русской драмы им. Самеда Вургуна,
то нам удалось их там выявить и получить при любезном содействии руководства театра: ныне
они хранятся в ГММКА. Это музыка к спектаклям «Дамоклов меч» Назыма Хикмета и
«Маскарад» Михаила Лермонтова (1959).
Удалось также разыскать, получить и привезти из Санкт-Петербурга и следующие
материалы: копии авторских рукописных нот музыки К.Караева к спектаклям «Оптимистическая
трагедия», «Бег», «Артём», а также её звукозаписи и фотографии сцен из Александринского
театра (бывш. Театр им. Пушкина). Другим петербургским театром – им. Георгия Товстоногова
(бывш. Театр им. Горького) были предоставлены звукозаписи караевской музыки и фотографии
из ещё одного спектакля – «Генрих IV».
В московских театрах удалось найти ноты к спектаклю Театра им. Вахтангова и спектаклю
Малого Театра, соответственно:
Рустам Ибрагимбеков. «Женщина за зелёной дверью»,
Алексис Парнис. «Остров Афродиты» (фрагмент).
В Российском государственном архиве литературы и искусства в архиве Караева были выявлены
фрагменты музыки к спектаклю «Жизнь Сен-Экзюпери» и «Генрих IV».
Осуществлённое, благодаря содействию вышеупомянутых театров и архива, а также
Театрального музея им. Бахрушина, где автору данной статьи удалось выявить материалы,
касающиеся деятельности Караева по работе над театральной музыкой (его письма, записка и
письма других), позволяет, получить, наконец, представление о ранее неизученных страницах
творчества одного из корифеев отечественной музыкальной культуры, многие из которых никогда
не звучали в Азербайджане.
Все упомянутые спектакли давно не ставятся, и, соответственно, не исполняется музыка,
представляющая как исторический интерес, так и художественную ценность. Караев, будучи
редким эрудитом и страстным любителем литературы на протяжении всей своей жизни, обладал
необыкновенным талантом прочтения и интерпретации литературных произведений (см. 4), их
перевода на музыкальный язык. Не случайно воспоминания зрителей спектаклей об оставленном
караевской музыкой впечатлении и театроведческие статьи об этих постановках часто
свидетельствуют и даже начинаются с рассказа о музыке, как, к примеру, начиналась рецензия на
ставший знаковым шекспировский спектакль «Генрих IV» в постановке Георгия Товстоногова:
«Тема трагического злого фарса прочитывается в зрительном образе постановки и в её
музыкальном решении. Беспощаден оглушительный грохот деревянных дощечек и тяжёлых
старинных барабанов, установленных по обеим сторонам авансцены. Возвестив начало
представления, они будут яростно и неумолимо отсчитывать эпизод за эпизодом кровавой эпопеи.
А суровое звучание гобоев и валторн в кульминационных моментах каждой сцены ещё больше
усугубит угрожающую напряжённость атмосферы» [5, 158].
Забвение большого пласта наследия выдающегося азербайджанского композитора - серьёзная
утрата для отечественной культуры. Поэтому не могут не радовать факты его «возвращения».
Впервые после долгого забвения некоторые номера из театральной музыки К.Караева 1940-1960
гг., в частности, «Пантомима» для флейты соло из трагедии «Гамлет», прозвучали в музее в 2008 –
в год 90-летия композитора. К отмечавшемуся в Азербайджане в 2014м году 200-летнему юбилею
М.Ю.Лермонтова на основании хранящихся в ГММКА нот оркестровых партий музыки К.Караева
к драме «Маскарад» композитором Рауфом Алиевым (1937-2017) по заказу Министерства
культуры и туризма Азербайджана была собрана и отредактирована партитура четырёх
фрагментов. Это «Романс Нины», «Мазурка», «Полонез» и «Вальс», из которых последний был
исполнен на юбилейном концерте 22 декабря 2014 года в Центре Гейдара Алиева
Азербайджанским государственным симфоническим оркестром им. Узеира Гаджибейли, которым
дирижировал Фахраддин Керимов.
Также в 2016 г. Р.Алиев переоркестровал музыку к спектаклю «Мертвецы» в честь 60тилетнего юбилея постановки. Партитуру, написанную Караевым для ограниченного,
рассчитанного на количество музыкантов в штате театра (приблизительно 15) состава

инструментов
он переложил для симфонического оркестра. Партитуры и звукозаписи
вышеотмеченных номеров «Маскарада» и «Мертвецов» были переданы Р.Алиевым в ГММКА.
В день 100-летия Кара Караева – 5 февраля 2018 года – в Государственном музее музыкальной
культуры Азербайджана заслуженным деятелем искусств, профессором Бакинской
государственной академии Ульвиёй Гаджибековой на основе выявленных нами нот и
звукозаписей было исполнено попурри из театральной музыки композитора. Прозвучали
фрагменты театральной музыки, которая либо не звучала в Азербайджане свыше полувека, либо
вообще никогда здесь не исполнялась, к примеру, «Мадам N» из пьесы «Жизнь Сент-Экзюпери»,
«Забытый вальс» из «Артёма», музыка финала из «Мертвецов» и т.д.
Работа над поиском и обнародованием театральной музыки выдающегося композитора
продолжается. В частности, Государственным музеем музыкальной культуры Азербайджана
готовятся к публикации ноты «К. Караев. Фрагменты музыки к драматическим спектаклям».
Исследование этого пласта творчества Кара Караева добавит в копилку изучения его наследия и
будет способствовать, в частности, дальнейшему раскрытию такой специфической черты его
творчества, как интерпретация литературных произведений.
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Alla Bayramova
Qara Qarayevin dram teatrı üçün musiqisi:
onun az öyrənilməsi və bərpası haqqında
Xülasə
Məqalə Qara Qarayevin dram teatrı üçün yazdığı musiqisinin az öyrənilməsi haqqında məsələni
qaldırır və məqalə müəllifinin Bakı, Moskva və Peterburqda aşkar etdiyi bu musiqi notlarının tapılması
üzrə gördüyü işlər haqqında nəql edir. Qarayev yaradıcılığının naməlum səhifələrinin yarım əsrdən artıq
bir dövr keçdikdən sonra Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi tərəfindən musiqi təcrübəsinə
və elmi həyata daxil edilməsi, onların səsləndirilməsi və nəşri görkəmli bəstəkarın irsinin gələcək
öyrənilməsinə kömək edir, xüsusilə ədəbi əsərlərin Qarayev interpretasiyasının xüsusiyyətlərini aşkara
çıxarır.
Açar sözlər: Qara Qarayev, dram teatrı, teatr musiqisi, Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət
Muzeyi
Alla Bayramova
Music of Gara Garayev to dramatic works: a reason that did not cause importance in scientific
Lack of Scrutiny of Gara Garayev’s Music for Drama and Its Recovery
Summary
The article touches the issue of the poor availability of Gara Garayev’s music for drama theatre
and, therefore, the lack of its study. The article’s author reports on the work undertaken by her in search
for Garayev’s music manuscripts and sound recordings found in Baku, Moscow and Saint-Petersburg.
She concludes, that the performance and publication of this works by the State Museum of Musical
Culture of Azerbaijan after more than a half of century helps further examination of the composer’s
heritage. In particular, it serves the revealing of the peculiarities of his interpretation of the literary works.
Keywords: Gara Garayev, drama theatre, theatrical music, The State Museum of Musical Culture of
Azerbaijan.
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AZƏRBAYCAN MƏİŞƏT MAHNILARININ
ƏSAS JANR XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan xalq mahnılarının əsas hissəsini təşkil edən məişət mahnılarının
janr xüsusiyyətləri təhlil obyektinə çevrilmişdir. Burada məişət mahnılarına daxil olan dörd janr qrupu:
uşaq, lirik, yumorlu və satiralı mahnılar ayrı-ayrılıqda araşdırılır. Hər bir janr əsasən mövzu-məzmun
baxımından təhlilə cəlb olunmuşdur. Janr qrupunun hər birinə verilən əyani nümunələr isə oxucuya aydın
və izahlı təsəvvür yaratmağa köməklik edir.
Açar sözlər: məişət mahnıları, uşaq mahnıları, lirik mahnılar, yumorlu mahnılar, satiralı
mahnılar.
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin əsasını xalq musiqi yaradıcılığı təşkil edir. Azərbaycan xalqı
musiqi sənətinin ən qiymətli nümunələrini yaratmışdır. Bu nümunələr nəsildən-nəslə keçərək getdikcə
təkmilləşmiş və zənginləşib bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır.
Azərbaycan xalq musiqisinin ən böyük hissəsi mahnılardan ibarətdir. Xalq mahnılarında böyük
ideyalar, dərin fikirlər və səmimi, həyacanlı hisslər, xalqın sosial-mədəni və mənəvi estetik yaşantıları,
ailə-məişət münasibətləri öz əksini tapır. Xalq mahnıları əsrlərin daş sınağından süzülərək uzunmüddətli
təkamül və inkişaf prosesi keçirmiş, özünəməxsus melodik və poetik çalarları əks etdirən folklor
nümunələri kimi xalqın mənəvi varlığının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. “Bu səbəbdən də qədim
çağlara məxsus iş, əmək prosesini əks etdirən əmək nəğmələrinin, insanın təbiət qüvvələri, mifoloji obraz
və ruhlarla münasibət yaratmaq istəyinin ifadəsi olan mərasim mahnılarının, bahadırlıq, igidlik,
yenilməzlik duyğusu aşılayan qəhrəmanlıq nəğmələrinin, hərəkət–davranış etiketlərinə sayğı, ehtiram
təlqin edən ailə-əxlaq mahnılarının ayrı-ayrı elmi mövzular şəklində öyrənilməsi vacib və təbiidir”[1,
səh.7].
Bu baxımdan mahnılar öz janr müxtəlifliyi ilə seçilərək xalq məişətinin də müxtəlif cəhətlərini –
tarixini, dünyagörüşünü açıb göstərir.
Azərbaycan xalq mahnılarının ən çox yayılmış hissəsini məişət mahnıları təşkil edir. Onu da qeyd
edək ki, bu janra ən çox mahnılar aiddir. Bu qəbildən olan mahnılar öz mövzusuna, bədii dəyərinə,
emosionallığına və obrazlılığına görə müxtəlif və rəngarəngdir. Bu xalq mahnı janrını aşağıdakı jnar
qruplarına bölmək olar:
1. Uşaq mahnıları
2. Lirik mahnılar
3. Yumorlu mahnılar
4. Satirik mahnılar [2. səh.55]
Bu kimi mahnıların ən qədimi beşik və uşaq mahnılarıdır. Onlar iki janr qrupundan ibarətdir: a)
anaların və nənələrin ifa etdiyi beşik mahnıları; b) uşaqlar tərəfindən ifa olunana mahnı, oyun və
tapmacalarıdır.

Beşik mahnılarına ninni, laylay, oxşama və başqaları aiddir. Onları birlikdə beşik mahnıları
adlandırmaq olar. Belə mahnılar analar tərəfindən oxunur. Burada onların ümid və arzuları, tez böyüyüb
boya-başa çatması, igid olmasını ifadə olunur.
Bütün beşik mahnılarının şeir forması və musiqi dili olduqca sadə və yaddaqalandır. Onlar əsas
etibarilə gözəl melodiyaya, zəngin melizmlərə malikdirlər. Belə mahnıların ifası da diqqətəlayiqdir. Beşik
başına əyləşən ana onu astaca yırğalayır, tərpədir və eyni cür ritmə uyğun aşağı registrdə reçitativdeklamasiya tərzində oxuyur.
Uşaqla oynayan zaman ana “oxşama” mahnılarını da oxuyur. Melodik cəhətdən oxşama ninni və
laylaydan seçilsə də onlar əsasən bir-birinə bənzəyirlər. İstər xasiyyət, istərsə də şeirlərinin məzmunu
baxımından beşik mahnıları öz melodiyası və lad əsasına görə çox zəngindir. Onlar oxunaqlı,
ürəyəyatımlı və emosional səciyyəlidirlər. Ninninin milli koloriti və özünəməxsus intonasiya gözəlliyi bir
sıra bəstəkarların diqqətini cəlb etmişdir. Ü.Hacıbəyli “Ninni”ni dörd səsli xor üçün işləmişdir. Bu
mahnıdan uşaqların fortepianoda ifası üçün tədris vəsaiti kimi də istifadə edirlər. Tanınmış rus bəstəkarı
M.M İppolitov-İvanov (1889-1935) “Ninni”dən 1930-cu ildə simfonik orkestr üçün yazdığı “Türk
fraqmentləri”ndə istifadə etmişdir.
Uşaq mahnılarının böyük bir hissəsini uşaqların həyatı ilə əlaqədar mahnılar təşkil edir. Bu kimi
mahnılar uşaqlar tərəfindən oxunulur. Uşaq mahnıları və mahnı tapmacalar, sanamalar, oyun mahnıları
silsilələri məhz bu qəbildən olan mahnılardır. Belə mahnılar uşaqlara düzgünlük, dostluqda istiqanlılıq,
əməksevərlik, vətənpərvərliklə yanaşı, onların dünyagörüşünü genişləndirir. Uşaq mahnıları uşaqlar
tərəfindən bir qayda olaraq reçitativ-deklomasiya tərzində, bəzən isə ifadəli şəkildə oxunulur. Hətta ritmik
reçitativlə başlanan mahnı sonra adi danışıq deklomasiya ilə bitir. Uşaq mahnılarını, oyun mahnıları,
tapmacaları müşayiət edən musiqi öz ifa tərzinə görə sadə və melodikdir. Bu mənada “Qarı və buz”,
“Quzum”, “Kəpənək”, “İş başına”, “Məstan pişik” və başqa məzmunlu mahnılar Azərbaycan musiqi
folklorunun gözəl nümunələridirlər.
Uşaqların inkişafında oyun tapmacalarının da böyük rolu vardır. Belə mahnılar uşaqların
təfəkkürünün inkişafına kömək göstərir. Onları təbiətlə, flora və fauna ilə tanış edir. Oyun tapmacalarının
ən sadə bəsit nümunəsi “Tap görüm” ola bilər. Bu oyun tapmaca başqa uşaq oyunları kimi mahnı və
reçitativli-deklomasiya ilə müşayiət olunur. “Bir quşum var bu boyda” oyunu da öz quruluşuna görə
mahnı tapmacadır.
Lirik mahnılar öz melodiyası və mətn məzmunu baxımından məişət mahnılarının ən parlaq janr
növüdür. Lirik mahnılar xalqımızın gündəlik həyatını əks etdirir. Bunlarda ailəyə münasibət, ayrılıq,
intizar və başqa motivlər əsas yer tutur. Bu mahnılar müxtəlif yerlərdə - çöldə, iş vaxtı, toyda, şənlikdə ifa
olunur. Məzmun etibarilə bu mahnıların əksəriyyəti məhəbbət mahnıları təşkil edir. Məhəbbət mövzulu
mahnıların əsas obrazları gənc qoğlan və qızlar təşkil edir. “aşiqanə-romantik duyğular əsasən gəncliyə,
gənclərin könül dünyasına xas olan təbii-psixoloji yaşantılardır” [1. səh.40]. Sevgi məhəbbət mahnıları öz
məzmunu baxımından iki qismə ayrılır.
Birinci qism mahnılar optimist ruhu, ümidverənliyi, nikbinliyi, ehtiraslığı ilə fərqlənir. Məsələn,
“Qoy gülüm gəlsin ay nənə” mahnısında qız oğlana öz sonsuz məhəbbətini izhar edir. “Bülbüllər oxur”
mahnısında qız öz sevgilisini bağa, çəmənə dəvət edir və ona öz məhəbbətini bildirir. “Yar bizə qonaq
gələcək” mahnısında isə oğlan öz sevgilisinin intizarında olduğu haqqında oxuyur. “Ay sallanıb gələn
yar”, “Ahu kimi”, “Gedək gəzək baxçada”, “Qaragilə”, “Azərbaycan maralı”, “Ay Laçın”, “Küşələrə su
səpmişəm”, “Ay dilbər” və s. sevgi hisslərini ifadə edən mahnılardır. “Bu məzmun planına daxil olan
lirik mahnıların əsas məqsədi tanışlıq, yaxın ünsiyyət, doğma, səmimi münasibət yaratmaqdır” [1,
səh.42]. Nümunə kimi, “Yar bizə qonaq gələcək” mahnısından bir bəndi əyani təqdim edək:
I bənd
Piyalələr irəfdədir,
Hər biri bir tərəfdədi,
Görməmişəm bir həftədir.
Nəqərat: Yar bizə qonaq gələcək, balam,
Bilmirəm nə vaxt gələcək, gülüm.
Söz verib sabah gələcək.
Məhəbbət mahnılarının ikinci qisminə əsasən əksinə ona təzadlıq təşkil edir. Əgər birinci qrupa
romantik təəssüratlı xoş əhval-ruhiyyə təşkil edirsə, ikinci qismə ayrılıq, iztirab, nakam məhəbbət,
vəfasızlıq, sevdiyi tərəfindən aldadılması kimi məzmunlu mahnılar ön plana çəkili. Bu mahnılar öz qəmli
xarakterli melodiyası ilə, ağır templi vokal miniatürlər aid nümunələrdir. Bir qayda olaraq bu kimi
mahnıların poetik mətni üçün arzu və ümidin saf və aydın hisslərin vəsfi səciyyəvidir. Bu qəbildən olan
mahnı mətnlərində “ah”, “ay” “vay” kimi nidalar mahnıya qəm, qüssə, kədər hissləri aşılayır. Məsələn:

“Səndən mənə yar olmaz” mahnısı qəm-qüssəni vəsf edir. “Onu demə zalım yar” mahnısında isə ümidsiz
sevgi öz bədii təsir qüvvəsi ilə tərənnüm olunur:
Onu demə, zalım yar,
Qadan –balan alım, yar.
Sən ki belə deyildin.
Səni bir öyrədən var. Qurban olum o gözlərə,
Məni salıbdı düzlərə....[3, səh.125]
“Gül açdı”, “Üç telli durna”, “Girdim yarın bağçasına” və başqa belə məzmunlu mahnılar
ümidsiz, sevgi-məhəbbət mahnılarına aid nümunələrdir.
Bir çox lirik xalq mahnılrında sevgi motivləri təbiət mənzərələri, ovçu və çoban həyatı fonunda
verilir. Sevgilinin tərənnümü əsasən mənzərə obrazlarının poetikləşdirilməsi vasitəsilə meydana çıxır.
Sevgili ceyranla, maralla, kəkliklə və çiçəklərlə müqayisə olunur. Məsələn, “Azərbaycan maralı”,
“Kəklik”, “Ceyran sevgilim”, “Bağçada gül” və s. Bunlarda məhəbbət motivləri bülbülün oxuması, yazın
gəlməsi, təbiətin canlanması ilə qarşılaşdırılır.
Bəzi lirik xalq mahnıları ayrı-ayrı şəxslərə, qızlara, oğlanlara həsr olunur. “Leyla”, “Aman
Mələk”, “Kürdün gözəli”, “Apardı sellə Saranı”, “Mürsəli”, “Gül oğlan” və s. mahnıalr bu qəbildəndir.
Lirik mahnıların əksəriyyətində sevgilinin zahiri gözəlliyi – qaşı, gözü, qaməti, saçı, dodağı,
telləri - “Qara gözlü”, “Bir ala göz”, “Sürməli qız”, “Ay qara qız”, “Qara xal yar” , “Ay qara qaş qara
göz”, “Qarabağın maralı” və s. mahnılarının adları öz məzmunları haqqında aydın təsəvvür yaradır.
Gəzmə məndən aralı,
Könlüm səndən yaralı.
Gözlərinə heyranam,
Qarabağın maralı. [4; səh.96]
Azərbaycan lirik xalq mahnılarının böyük bir hissini “dialoq-deyişmə” şəklində ifa olunan
mahnılar təşkil edir. Adətən bu tipli mahnıları qız oğlanla birlikdə ifa edirlər. Bu tip mahnılara “Yaylıq”,
“Bir dənəsən” və s. misal ola bilər.
Qız – Anamdan bir yaylıq aldım, Oğlan: Yaylığını tanı, ay qız,
Heç bilmirəm harda saldım.
Məndə yaylıq hanı, ay qız.
Səndədirsə ver yaylığı,
Kim dedi yaylıq məndədir,
Yaylıq salar ayrılğı, yar-yarcan,
Bəlkə qalıb çəməndədir, ay gözəl
Gözəl oğlan, ver yaylığı.
Gəl axtaraq yayalığını [4, səh.47]
Yumorlu mahnılarda xalqın həyata nikbin münasibəti, kiçik sevgi səhnəcikləri yumorlu tərzdə ifa
olunur. “Çal papaq”, “Məhəmmədhəsən”, “Ay qadası” və s. mahnıları buna bariz nümunə ola bilər.
Mən gedirəm səni kimə tapşırım,
Ağlaya-ağlaya qal indən belə.
Hey, hey, çal papaq, hey, hey,
Çal papaq, çit arxalıq, boz papaq. [4; səh.29]
Satirik mahnılarda isə mənfi cəhətlər əks olunur. Bu mahnılarda xalqın məişətinin müsbət
tərəfləri ilə yanaşı mənfi tərəfləri də əks etdirir. Satiralı mahnılarda kobudluq, çirkinlik əsk olunmaqla
yanaşı, mənfi surətlərə, köhnə adət ənənələr kəskin şəkildə ifşa olunur: “Aman nənə”, “Necə qıydın” və s.
mahnıları bu janra nümunədir.
Gördüyümüz kimi xalq məişət mahnıları öz rəngarəngliyi ilə seçilir. Bu həm bu janra daxil olan
mahnıların janr müxtəlifliyində, həmçinin də elmi-nəzəri təhlillərində də öz əksini tapır.
Ədəbiyyat:
1. Rzayeva N. Lirik xalq mahnılarının poetikası. Bakı, “Yazıçı”, 2008.səh.131
2. İsmayılzadə R.Azərbaycan xalq mahnıları. “Azərbaycan xalq musiqisi, Bakı, Elm, 1981, səh:
52-86.
3.Azərbaycan xalq musiqisinin antologiyası (hazırlayanlar Əşİsazadə, Ə.Məmmədova,
C.Mahmudova, A.Abduləliyev), Bakı, Elm, 2002, səh. 353
4. “Azərbaycan xalq mahnıları” (Not yazısı: Səid Rüstəmovundur), Bakı, Azərbaycan Dövlət
Nəşriyyatı, 1967.

Лейла Зохрабова
Азербайджанские бытовые песни и их жанровые особенности
Резюме
В данной статье автор исследует жанровые классификации национальных бытовых песен.
По мнению исследователя в эту категорию в основном входят излюбленные народные песни.
Автор к тому же, разделяет бытовые песни по четырем жанровым особенностям. В этот разряд
включены детские, лирические, юмористические и сатирические песни. Также исследователь
изучает содержание каждой песни в отдельности.
Ключевые слова: бытовые песни, детские песни, лирические песни, юмористические
песни, сатирические песни.
Leyla Zohrabova
Azerbaijani folk songs and their genre features
Summary
In this article, the author investigates genre classifications of national everyday songs.
According to the researcher, this category mainly includes favorite folk songs. The author also shares
household songs in four genre features. This category includes children's, lyrical, humorous and satirical
songs. Also, the researcher studies the content of each song individually.
Keywords: household songs, children's songs, lyrical songs, humorous songs, satirical songs.
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BƏHRAM MANSUROV YARADICILIĞINDA
“BAYATI-ŞİRAZ” MUĞAMI
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan muğam sistemini təşkil edən və yeddi əsas muğamlardan biri olan
“Bayatı-Şiraz” muğamı, görkəmli tar ifaçısı Bəhram Mansurovun ifaçılıq yaradıcılığında araşdırılmışdır.
Ustadın müxtəlif illərdə lentə yazılmış ifaları əsasında, sözü gedən muğam dəstgahının şöbə və guşələri
cədvəl şəkilində göstərilmiş və bu ifalardakı fərqli xüsusiyyətlər tədqiq edilmişdir. Həmçinin tədqiqat
zamanı Bəhram Mansurovun ifalarında muğam dəstgahının “bərdaşt” şöbəsi, qısa şəkildə nota alınaraq
təqdim edilmişdir.
Açar sözlər: Bəhram Mansurov, “Bayatı-Şiraz”, muğam, şöbə, məqam.
Muğam şərq xalqlarına mənsub olan milli musiqi xüsusiyyətinə malik olması ilə yanaşı, eyni
zamanda şifahi ənənələrə əsaslanan klassik musiqi nümunəsidir. Muğamlar orijinal mahiyyətinə, zəngin
çalarlarına və bədii-emosional xarakterlərinə görə bir-birilərindən fərqlənirlər. Muğamlar Azərbaycan
musiqisinin təməli, bünövrəsi olmaqla bərabər, həm də musiqi janrları içərisində aparıcı yerlərdən birini
tuturlar. Bir məqamı vurğulamaq istərdik ki, muğam sənətinin inkişafında musiqişünas alimlərlə yanaşı,
xanəndə və sazəndələrin də böyük payı vardır. Onlar, bu sənəti müxtəlif saraylarda, el şənliklərində,
muğam məclislərində və konsert salonlarındatəbliğ edərək bugünkü günümüzə kimi yaşatmışlar.
Məlumdur ki, muğamlar ifaçının ifaçılıq üslubuna uyğun olaraq asanlıqla dəyişə bilən orijinal janr
incisidir. Yəni bir ifaçı öz ifa texnikasına, üslubuna uyğun olaraq muğamları ifa edər və onlara özünə
məxsus tərzdə improvizasiyalar və bəzəklər də vura bilər ki, bu da muğamların inkişafında və
zənginləşməsində əsaslı amillərdən biri sayılır. Bu mənada biz ustad tar ifaçılarından olan Bəhram
Mənsurovun “Bayatı-Şiraz” muğam dəstgahına olan yanaşma və ifaçılıq tərzlərini misal göstərə bilərik.
Bəhram Mansurov: Görkəmli tarzən Xalq artisti Bəhram Mansurov (1911-1985-ci il) bir sıra
muğamların tədrisində və təbliğində əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. O, klassik Azərbaycan muğamlarını
Mirzə Sadıq, Mirzə Fərəc və Qurban Pirimov kimi sənətkarlardan sonra yaşadan yeganə tarzən idi.
Onun muğam ifaçılıq yaradıcılığında “Rast”, “Şur”, “Segah”, “Bayatı-Kürd” və “Çahargah” kimi
muğamlarla yanaşı “Bayatı-Şiraz” dəstgahının da xüsusi yeri vardır.
Bəhram Mənsurovun 1967-ci ildə lentə yazdırdığı “Bayatı-Şiraz” muğamını araşdırdığımız zaman,
ustadın çox maraq doğuran bir sıra xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Sənətkarın bu ifasında həm barmaq
və biləyin texnikası, həm şöbə və guşələrin ardıcıllaşması, həm də ki, klassik üslublu muğam ifaçılığı
sənəti diqqət kəsb edən əsas cəhətlərdəndir. Sözü gedən muğam dəstgahının tərkib hissələri aşağıdakı
kimi göstərilmişdir.
Bəhram Mansurov
Cədvəl. №1

1.Bərdaşt
4.Bayatı-İsfahan
7.Xavəran

“Bayatı-Şiraz” muğamı 1967-ci il
2. Mayə
5. Xosrovani
8. Üzzal

3. Novruzu Səba
6. Zil Bayatı-Şiraz
9. Dilruba

10.Ayaq

Onun digər illərdə daha dəqiq 1979-cu ildə lentə yazdırdığı instrumental “Bayatı-Şiraz” muğamı isə
rəngarəng çalarlarla diqqət çəkir. Ustadın bu ifasında, şöbə və guşələrin say baxımından zəngin olması,
onun klassik muğam ənənələrini peşəkar səviyyədə mənimsəməsindən xəbər verir. Bəhram Mənsurov bu
ifada “Bayatı-Şiraz” məqamı ilə yanaşı, “Şur” və “Rast” məqamlarına da toxunur. Buna misal olaraq
“Bayatı-Kürd” və tərkibinə daxil olan hissə və guşələri, eyni zamanda “Qətər” kimi məqamları göstərə
bilərik. Doğrudur, bu kimi yanaşma məqam baxımından təzadlılıq təşkil etsə də, ustadın ifasında bu hiss
olunmur.
Onu da əlavə etmək istərdik ki, Tarzənin 1979-cu illərdə lentə yazdırdığı “Bayatı-Şiraz” muğamı özündə
tarixi keçmişin bir parçasının əks etdirir. Çünki bu muğamda ardıcıllaşan bütün şöbə və guşələr, XVIIIXIX əsrlərdə “Bayatı-İsfahan” muğamının tərkibində xanəndə və sazəndələr tərəfindən ifa edilərmiş. Bu
haqda ustad sənətkar aşağıdakı fikirlərini qeyd edir: “ “Bayatı-Şiraz” muğamların gəlinidir və müstəqil
dəstgah kimi XIX əsrin sonlarına yaxın bir dövürdə mövcud olmuşdur. Bundan əvvəl isə bu muğam
“Bayatı-İsfahan” adlandırılaraq ifa edilirdi”(1, s. 33).
Sözü gedən muğam dəstgahını Bəhram Mənsurov aşağıdakı təqdim etdiyimiz ardıcıllıqla ifa etmişdir.
Bəhram Mansurov
1. Bərdaşt
2.Novruzi səba
3.Gərduniyyə
4. İsfahanək
5.Bayatı-İsfahan
6.Xosrovani

Cədvəl №2
“Bayatı-Şiraz” muğamı 1979-cu il
7.Nühuft
13. Kərkuki
8.Hacı Yuni
9.Naleyi Zənbur
10.Mənəvi
11.Pəhləvi
12.Bayatı Kürd

14. Qətər
15.Bayatı Əcəm
16.Gəbri
17. Baba Tahir
18.Azərbaycan

19.Əbülçəp
20.Bayatı-Şiraz
21.Xavəran
22.Üzzal
23.Dilrüba
24.Ayaq

Biz “Bayatı-Şiraz” dəstgahına dair yuxarıda göstərdiyimiz hər iki cədvəlləri, ustadın 1967- 1979-cu
illərdə işıq üzü gördüyü lent yazılarına istinadən tərtib etmişik.
Verilən cədvəllərə əsasən onu deyə bilərik ki, Bəhram Mansurovun ayrı-ayrı illərdə ifa etdiyi
“Bayatı-Şiraz” muğamı bir-birindən aşağıdakı cəhətlərinə görə fərqlənirlər.
1. Şöbə və guşələrin sayı baxımından.
2. Şöbə və guşələrin ardıcıllaşması baxımından.
Bəhram Mansurov ifalarında sağ biləyin texnikası xüsusi önəm daşıyır. Dolğun və çox şaxəli, eyni
zamanda çətin mizrab pasajları onun ifaçılığının nişanələrindəndir. Burada bir məqamı vurğulamaq
istərdik ki, Ustadın ifasında şöbə və guşələrin istinad pərdələri dinləyiciyə aydın şəkildə təqdim edilir.
Tarzənin haqında söhbət açdığımız muğam dəstgahının ifaçılığına dair apardığımız tədqiqatlar
əsasında biz onun daha bir parlaq cəhətini üzə çıxartmış olduq. Bu cəhət ondan ibarətdir ki, o, bir şöbəni
bir neçə variantda ifa etmə bacarığına malik olan sənətkarlardandır.
Məsələn; Ustad 1967-ci ilin lent yazılarında “Bayatı-Şiraz” muğamının “bərdaşt” şöbəsinin ilk
cümlələrini bir cür, 1979-cu ilin lent yazılarında isə başqa cür ifa etmişdir. Hər iki “bərdaşt” şöbələrinin
qısa not yazılarını aşağıdakı kimi təqdim edirik.
BəhramMansurov.Bayatı-Şiraz (Bərdaşt)1967-ciil.

Bəhram Mansurov. Bayatı-Şiraz (Bərdaşt) 1979-cu il

Beləliklə, yuxarıda apardığımız araşdırmalar əsasında onu deyə bilərik ki, Bəhram Mansurov həm
bir ifaçı kimi, həm də ki, təbliğatçı kimi böyük işlər görmüşdür. Onun müxtəlif illərdə lentə yazdırdığı
“Bayatı-Şiraz” muğamı bir sıra gizli qalmış məqamların işıqlanması üçün bir açardır.
Təəssüflər olsun ki, hazırkı dövrümüzdə Ustadın “Bayatı-Şiraz” muğam dəstgahında ifa etdiyi hissə
və guşələrin əksəriyyəti demək olar ki, unudulmaqdadır. Lakin görkəmli tarzənin bu kimi lent yazıları
gələcək muğam ifaçıların, elmi tədqiqatla çalışan alim və dissertantların istifadəsi üçün qiymətli bir
mənbədir.
Ədəbiyyat:
1. Mansurov E. B. “Muğam düşüncələrim”. Bakı. İrşad, 1995, 40 s.
2. Mansurov B. S. “Xatirələr”. Bakı. EQ Nəşriyyat, 2006, 152 s.
3. “Mansurovlar” Heydər Əliyev fondu. Bakı: “Çaşıoğlu” Elm-istehsalat firması, 2011, 285 s.
4. Zöhrabov R. F. Muğam. Bakı. Azərnəşr. 1991, 219 s.
5. Faseh R. Azərbaycan muğamlarında söz və musiqinin əlaqəsi. Bakı: Çıraq, 2004, 140s.
Руслан Тагиев
Мугам «Баяты-шираз» в творчестве Бахрама Мансурова
Резюме
В этой статье автор исследует творческую деятельность азербайджанского музыканта
Бахрама Мансурова. Исследователь выявляет своеобразное исполнение этого музыканта мугам
«Баяти Шираз» на струнном национальном инструменте тар. Мугам «Баяти Шираз» является
одним из семи основных мугамов. На основе звукозаписей исполнения Б. Мансурова, автор
составил систематическую таблицу, в ней исследователь, к тому же, обозначил характерные
особенности музыканта. Автор также составил нотный образец уникального исполнения мугама
на таре из раздела «Бердаш».
Ключевые слова: Бахрам Мансуров, «Баяты-Шираз», мугам, раздел.
RuslanTagiyev
Mugham "Bayati Shiraz" performed by Bahram Mansurov
Summary
In this article, the author examines the creative activity of the Azerbaijani musician Bahram
Mansurov. The researcher reveals the peculiar performance of this musician to the mugham "Bayati
Shiraz" on the stringed national instrument tar. Mugham "Bayati Shiraz" is one of the seven main
directions in the mugham system. Based on the sound recordings of B. Mansurov's performance, the
author has compiled a systematic table, in which the researcher, moreover, marked the characteristic
features of the musician. The author also composed a music sample of the unique performance of
mugham on the tar from the section "Berdash".

Keywords: Bahram Mansurov, Bayati-Shiraz, mugham, section.
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V.ADIGÖZƏLOVUN “NATƏVAN” OPERASINDA
XOR SƏHNƏLƏRİNİN MUSİQİLİ-DRAMATURJİ HƏLLİ
Xülasə: Təqdim olunan məqalədə V.Adıgözəlovun “Natəvan” operasında musiqili-dramaturgiyanın
həlli yollarına nəzər yetirilmiş və Avropa milli ənənələri kontekstində müəyyən cəhətləri araşdırılmışdır.
Həmçinin, operanın dramaturgiyasında xor səhnələrinin formalaşması xüsusiyyətlərinə nəzər
yetirilmişdir. Bundan əlavə, “Natəvan” operasının bir sıra özünəməxsus inkişaf prinsiplərindən və musiqi
dilinin zənginliyindən bəhs olunmuşdur.
Açar sözlər: xor səhnələri, musiqili-dramaturji məsələlər.
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, Vasif Adıgözəlovun 2003-cü ilin
sonunda tamaşaya qoyulan “Natəvan” operası Azərbaycan opera sənətinin yeni uğuru kimi qeyd olundu.
Nəzərə çatdıraq ki, operanın librettosu Nazim İbrahimova, şeir mətnləri isə Rüzgar Əfəndiyevaya
məxsusdur. Tamaşanın musiqi rəhbəri və dirijoru isə Yalçın Adıgözəlovdur. XXI əsrin başlanğıcında yeni
milli opera nümunəsi olan bu əsər müasir tələblərə cavab verərək, musiqi xəzinəmizi zənginləşdirdi.
Qarabağ tarixinin bir dövrünü canlandıran və vətənə məhəbbət mövzusunu təcəssüm etdirən bu opera
XIX əsr Azərbaycan şairəsi X.Natəvanın anadan olmasının 170 illiyinə həsr olunmuşdur. Azərbaycan
tarixinin ən mühüm səhifələrindən biri ilə bağlı olan bu opera tarixi şəxsiyyət, xalq arasında “Xan qızı”
kimi tanınan Qarabağ hakimi Mehdiqulu xanın qızı, görkəmli şairə və dövlət xadimi Xurşidbanu
Natəvanın həyat və yaradıcılıq yolunu və XIX əsrin ikinci yarısında Qarabağda baş verən hadisələri təsvir
edir. Bu baxımdan operanın ideyası aktuallığına görə müasir dövrlə səsləşir və operanın dramaturji
inkişafı da məhz bu əsas üzərində qurulmuşdur. Məhz bu səbəbdən operanın finalında Qarabağın
nigarançılığını çəkən Natəvanın ruhu bu sözlərlə müraciət edir:
Şuşanı alın geri, ahım odlar yeri-göyü,
Şuşanı alın geri, Şuşanı xilas edin.
Azərbaycan bəstəkarlarının opera janrında tarixi-şəxsiyyət mövzularına olan böyük marağı
V.Adıgözəlovun “Natəvan” operasında da davam etdirilir. “Natəvan” operasının dramaturji inkişaf xətti
Azərbaycan musiqisi tarixində həm də tarixi-qəhrəmani mövzu ilə bağlı olub, vətənpərvərlik ideyasını
təcəssüm etdirir. Operanın dramaturji inkişafının əsasını təşkil edən hadisələr XIX əsrdə cərəyan etsə də,
indiki dövrlə də səsləşir. Natəvanın həyatı xalqın həyatı ilə, yaşadığı dövrdə baş verən ictimai-siyasi
hadisələrlə qırılmaz əlaqədə verilir. Eyni zamanda Natəvan həm də xalq arasında ədəbi mühitdə, mötəbər
dairələrdə göstərilir.
V.Adıgözəlovun “Natəvan” operasında yaratdığı baş qəhrəmanın təcəssümü əvvəlki nəsil
bəstəkarlarının operalarındakı obrazlardan bir qədər fərqlidir. F.Əmirovun “Sevil”, Z.Bağırovun
“Aygün”, Ş.Axundovanın “Gəlin qayası” operasındakı qadın qəhrəmanlarla müqayisədə, Natəvan – tarixi

sima, tarixi şəxsiyyətdir. Buna görə də “Natəvan” operası dramatik prinsiplərin yeni məcraya yönəldildiyi
bir səhnə əsəridir. Natəvan obrazı operanın başlanğıcından qətiyyətli, vətənpərvər, mübariz qadın obrazı
kimi təqdim olunur. Operanın dramaturji inkişaf xəttində Natəvan müxtəlif tərəflərdən göstərilir: O,
torpaq uğrunda mübarizəyə qalxır, xalqla birlikdə sevinir və kədərlənir, düşmənə nifrət edir, vətəni və
xalqı üçün çalışır. Natəvan gözəl şairə olmaqla yanaşı, dövrünün şairlərini toplayıb “Məclisi-üns” yaradır,
tanınmış şəxsiyyətlərlə dostluq əlaqələri qurur. Beləliklə, “Natəvan” obrazı tarixi və real şəxsiyyət kimi
operada öz təcəssümünü tapır. Bəstəkar operanın dramaturji inkişaf xəttində baş verən tarixi hadisələri
müasir dövrlə bağlayır, müasir yozumda verir. Əsərin sonunda məhz Natəvanın dilindən düşmən tapdağı
altında qalan yurdunun azad edilməsi çağırışı səslənir:
Babanın andı torpaq, qəlbinin odu torpaq,
Gözləyir şəhidlərin, hardadır igidlərin,
Ana torpağın, qeyrət qalam, Şuşadan nigaranam,
Ahım odlar yeri-göyü, Şuşanı xilas edin.
Vətənə məhəbbəti tərənnüm edən “Natəvan” operasının dramaturgiyasında aparıcı yeri Natəvan və
xalq obrazı tutur. Bu obrazların səciyyəsində bəstəkar xalq musiqisi xəzinəsinə istinad edir və Xan qızı
Natəvan əksər səhnələrdə xalqın əhatəsində təsvir olunur. Bununla əlaqədar operanın dramaturji inkişaf
xəttində kütləvi səhnələrə geniş yer verilir. 3 pərdə, proloq və epiloqdan ibarət olan operada əsərin əsas
qəhrəmanı Natəvanın obrazı ilə yanaşı, xor səhnələri də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hələ operanın
premyerasından sonra dərc olunan bir çox resenziyalarda “Natəvan” operasında xor səhnələrinin aparıcı
mövqeyi, dramaturji rolu vurğulanmışdır. Professor Ramiz Zöhrabov “Azərbaycan opera sənətinin yeni
uğuru: V.Adıgözəlovun “Natəvan” operası” məqaləsində belə yazır: “Xalqın obrazını təmsil edən xor,
demək olar ki, operadakı bütün səhnələrdə iştirak edir. Tamaşada həm kişi, həm qadın, həm də qarışıq
xorun vokal imkanlarını müəllif çox yüksək professionallıqla, özünəməxsus yazı texnikası ilə təcəssüm
etdirməyə nail olmuşdur”.[7,s.57] Professor Gülnaz Abdullazadə qeyd edir ki, “...burada kütləvi səhnələrə
xüsusi yer ayrılmışdır...Kütləvi səhnələrin əsasını təşkil edən xorlar operanın ümumi abu-havasının
açılmasına köməklik edir”[8]. Qeyd etməliyik ki, əsas etibarilə lirik səpkili opera olmasına baxmayaraq
burada xor nömrələri çoxluq təşkil edir və operanın dramaturji inkişaf xəttində xorun imkanlarından
məharətlə istifadə edilir.
Ümumiyyətlə, xor musiqisi V.Adıgözəlovun daim maraq göstərdiyi sahələrdəndir. Belə ki, “Natəvan”
operası səkkiz il müddətinə yaranıb ərsəyə gələnə qədər, V.Adıgözəlovun xor musiqisinin bir çox
janrlarında zəngin təcrübəsi var idi. Bəstəkarın xor musiqisi sahəsində milli ənənələrlə müasir ifadə
vasitələrinin vəhdəti baxımından tapıntıları “Natəvan” operasının xor səhnələrinin musiqi dilində də
özünü büruzə verir. Belə bir faktı da xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, V.Adıgözəlovun hələ gənclik illərində
yazdığı və ən uğurlu əsərlərdən biri sayılan, həmçinin, Azərbaycan operası tarixində satirik operanın ilk
nümunəsi olan “Ölülər” operasında da xorlar özünəməxsus əhəmiyyəti, öz dramaturji funksiyası ilə
seçilirdi. Xatırladaq ki, “Ölülər” operasında bir sıra xorlar fon rolu daşıyırdı və hadisələr bu fonda
cərəyan edirdi. Ümumiyyətlə, V.Adıgözəlovun “Ölülər” operası və eləcə də sonralar yaranan xor
əsərlərində yaranıb cilalanan xor üslubu “Natəvan” operasında daha da təkmilləşmiş bir şəkildə təzahür
edir. Miqyaslı, geniş inkişaflı xorlar bu lirik operaya epik görünüş verir. Operanın dramaturgiyası bir-biri
ilə əlaqədar olan bir neçə süjet xəttinin qovuşmasına əsaslanır. Birinci xətt – XIX əsrdə Qarabağda
düşmənçilik niyyəti ilə bağlı olan qüvvələri göstərir. İkinci xətt – Qarabağ həyatının təsviri ilə bağlıdır.
Üçüncü xətt – xalq həyatının təsviridir. Dramaturgiyanın süjet xəttinin əsasını Natəvan, xalq və düşmən
obrazının açılması təşkil edir. Bununla bağlı olaraq, xor səhnələrinin dramaturji yükü mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Xor səhnələri proloqda, I pərdədə və epiloqda əsas yer tutur və mühüm dramaturji funksiya
daşıyır. Proloqda narahatçılıq içində olan xalqın sarsıntılarını ifadə edən xor ilə operada dramaturji
inkişafın başlanğıcı qoyulur. Epiloqda isə xalq öz mübariz ruhunu xorda ifadə edir. Əsərin dramaturji
inkişafı faciəvi şəkildə bitsə də, xalqın gələcəyə inam hissi epiloqda özünü təsdiq etmiş olur. Beləliklə,
operanın proloq və epiloqu kütləvi səhnələr şəklində təqdim olunur. Epiloqda Natəvanın ruhu və xalqın
səhnəsi böyük dramaturji məna daşıyaraq, əsərin kulminasiyası əhəmiyyəti kəsb edir. Operada xor
səhnələri əsas etibarilə, operanın I pərdəsində mühüm yer tutur və böyük məna yükü daşıyır. Bu pərdədə
kütləvi səhnələr çoxluq təşkil edir və operanın dramaturji inkişafına şərait yaradır.
Operanın proloqu xor səhnəsi ilə açılır. Simfonik orkestr və tarın müşayiətilə “Hümayun” muğamının
üzərində xanəndənin ifa etdiyi kədərli, elegik əhval-ruhiyyəli improvizasiyadan sonra “Aman yanır
dağlar, daşlar” xoru səslənir. Nümunə 1.

Bu faciəvi xorda Vətənin ağır günləri təsvir olunur. “Hümayun” muğamının qəmgin intonasiyaları
üzərində qurulan bu ah-naləli xor sadə üçhissəli formadadır. Xorun birinci hissəsində soprano və tenorlar
eyni melodiyanı ifa edir. Xor tədricən dinamikləşir, gərginlik artır və orta hissənin sonuna yaxın
kulminasiyaya çatır. Bu xor homofon-harmonik fakturaya əsaslanır. Faciəvi xarakterli xorun melodiyası
“lyamento” oxuma üslubunu xatırladır. Melodiya orkestrin “si” səsi üzərində ostinatosu fonunda ahnaləli, kədərli sekunda intonasiyaları ilə enir. Hümayun ladının minor koloriti təsəllisiz kədəri əks etdirir.
Şuşanın gözəl təbiətini təsvir edən “Şuşam, təbiətin gözəllik tacı” xoru bir qədər şikəstələri xatırladaraq
segah ladına əsaslanır. Bu xor “Segah” muğamının “Şikəsteyi-fars” şöbəsinin intonasiyaları üzərində
qurulur.Bu xor muğamı C.Cahangirovun “Azad” operasından “Cahargah” xorunu xatırladır.
I pərdədən “Gözəl Şuşa” xorunda Şuşanın gözəllikləri mədh olunur, bu xor polifonik üslubdadır. Xor
Şur ladındadır. Bayram şənliyini təsvir edən bu xor lirik-epik odanı xatırladır. I pərdədə dramaturji
baxımdan böyük maraq doğuran epizod “Qarabağ şikəstəsi”nin ifa olunduğu səhnədir. Möhtəşəm
oratoriyanı xatırladan bu səhnə miqyas etibarilə çox genişdir. Onu da qeyd edək ki, buradakı “Qarabağ
şikəstəsi” V.Adıgözəlovun eyniadlı oratoriyasının sonuncu-yeddinci hissəsindən alınmışdır. Segah ladı
üzərində qurulan bu zərbi muğam Qarabağın rəmzidir. Musiqişünas, professor Ramiz Zöhrabov qeyd edir
ki, bu operada ümumiyyətlə segah muğamı aparıcıdır, bu muğamdan müxtəlif ovqatlarda istifadə edilir.
Operada segah leytmotiv mənasında işlədilir. R.Zöhrabov yazır: “Qarabağda bütün dövrlərdə, ələlxüsus
XIX əsrdə dahi xanəndələr bu gözəl diyarda fəaliyyət göstərən zaman onların repertuarının əsasını
“Segah” muğam dəstgahı və onun variantları – “Xaric segah”, “Segah-zabul”, “Mirzə Hüseyn segahı”,
“Yetim segah” və s. təşkil edirdi. Bu ümdə əlamət onu göstərir ki, Azərbaycanın digər regionlarından
fərqli olaraq “Segah” muğamı məhz Qarabağda özünə təşəkkül tapmış, inkişaf etmiş, təkmilləşmiş,
yüksək professional musiqi kompozisiyasına çevrilmişdir”. (7). Xorlar operanın II pərdəsində də
müəyyən yer tutur. II pərdədən xor “Bir canandı bir cam şərab” şənlik məclisində səslənir. Xor vals
ritmindədir, şən, gümrah ruhludur, Bayatı-Şiraz ladındadır. Fransız yazıçısı Aleksandr Dümanın
Tiflisdəki sarayda Natəvanla görüşünü təsvir edən bu səhnədə Dümanın çıxışını xor müşayiət edir:
“Nələrə qadirdir nələrə insan”. II pərdədə xor səhnələri azlıq təşkil edir və bu, məzmundan irəli gəlir.
III pərdədə “Məclisi-üns”də burada fəaliyyət göstərən şairlərin obrazları açılır. III pərdədə tenor və
başların “Ey qəhrəmanlar yurdum mənim” xoru səslənir. Bu xor qəhrəmani ruhdadır, Çahargah
ladındadır.
Operanın finalı möhtəşəm oratorial səhnədir. Mirzə Fənanın “İlahi bu nə tufandı” replikasından sonra
xor solisti təqlid edir və səhnədəki hadisələrin şərhçisinə çevrilir. Son səhnədə Natəvanın ruhunun
“Nigaranam Qarabağdan” harayına cavab verən xor şərhçi kimi çıxış edir.
Beləliklə, Vasif Adıgözəlovun “Natəvan” operası milli opera sənətimizin inkişafı tarixində dəyərli və
özünəməxsus əhəmiyyət kəsb edən bir əsərdir. Dövrün aktual mövzuları ilə səsləşərək, tarixi keçmişin
hadisələrinin işıqlandırılması və tarixi obrazların canlandırılması baxımından “Natəvan” operasının
xüsusilə diqqətəlayiqdir.
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Айтен Бабаева
Музыкально-драматургическое оформление хоровых сцен
в опере В.Адыгезалова «Натаван»
Резюме
В представленной статье были рассмотрены музыкально-драматургические вопросы в
опере «Натаван» В.Адыгезалова и исследованы некоторые особенности в контексте Европейской
и национальной традиции. Кроме того, были рассмотрены особенности формирования хоровых
сцен в оперной драматургии. Также в этой статье, автор проаназизировав оперу «Натаван»,
выявляет некоторые принципы развития и богатства музыкального языка.
Ключевые слова: хоровые сцены,музыкально-драматургические вопросы.
Ayten Babayeva
Musical-dramaturgical design choral scenes'
in opera V. Adigozalov "Natavan»
Summary
In this article there have been considered the musical-dramaturgical questions in the opera "Natavan”
of V.Adigezalov and investigated some peculiarities in the context of the European and national
traditions. In addition, the peculiarities of formation of choral scenes as the fields of opera dramaturgy
have been considered. Some principles of development and richness of the musical language in the opera
"Natavan" have been also analyzed.
Keywords: choral scenes, musical-dramaturgical questions.
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НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КАБИНЕТА МУЗЫКИ
Резюме: Настоящая статья посвящена истории создания Научно-исследовательского
кабинета музыки при Азербайджанской Государственной Консерватории. Освещаются первые
работы НИКМУЗ-а по сбору и записи устного музыкального творчества. В статье даны параметры
роли Научно-исследовательского кабинета музыки в истории азербайджанской музыкальной
культуры, показаны те важные исторические функции, которые выполнил за годы своего
существования НИКМУЗ.
Ключевые слова: история, наука, фольклор, музыка, запись.
Азербайджанская Государственная Консерватория, начало деятельности которой падает на
1921 год, с первых шагов существования функционировала как главный центр развития
музыкального образования в Азербайджане.
Уже к середине 20-ых годов здесь работала так называемая «теоретическая предметная
комиссия».
«Теоретическая предметная комиссия» руководила в рассматриваемый период обширным
фронтом, обеспечивая прохождение уже тогда достаточно многообразных специальных и
обязательных теоретических дисциплин учащимися всех отделений» [1, с. 52]. В Консерватории
существовало начиная с 20-ых годов, отделение специальной теории. На отделении специальной
теории велись такие предметы как гармония, инструментовка, анализ формы и др.
Столь серьезная заявка Азербайджанской Государственной Консерватории привела и к
развитию изучения азербайджанской народной музыки.
«В 30-е годы Азербайджанская Государственная Консерватория становится одним из
центров, консолидирующим разобщенные до того попытки изучения азербайджанской народной
музыки и разработки принципов использования ее неисчерпаемых богатств в современном
профессиональном музыкальном искусстве» [1, с. 85].
В данном историческом в своей сути тезисе и заключена основная роль Научноисследовательского кабинета музыки в развитии азербайджанской музыкальной фольклористики.
Хорошо известно, что инициатором создания научно-исследовательского кабинета музыки
при Азербайджанской Государственной Консерватории был выдающийся азербайджанский певец
Бюль-Бюль.

Надо сказать, что подход к созданию НИКМУЗ-а был тщательно подготовлен Бюль-Бюлем.
Достаточно сказать, что Бюль-Бюль опирался на прецеденты организации такого рода центра.
Например, существовал опыт исследователя Вячеслава Викторовича
Пасхалова в
Государственном институте музыкальной науки по исследованию народной музыки.
Биографические данные В.В.Пасхалова свидетельствуют о его активной деятельности в области
сбора и записи музыкального фольклора. Закономерным результатом такого рода деятельности
В.В.Пасхалова было избрание его в 1921 году действительным членом и председателем
этнографической секции Государственного Института музыкальной науки. Одной из слагаемых
научной работы института музыкальной науки было «собирание, изучение, обработка и
пропаганда народного музыкального творчества, в частности, изучение музыкальной культуры с
историко-социологической точки зрения» [2].
Примечательным фактом является следующее. Бюль Бюль в 1926 году в сопровождении
инструментального ансамбля «устроил публичное заседание под председательством Пасхалова и
ознакомился с основными проблемами этнографической секции Государственного института
музыкальной науки, в частности, с их работой в области восточной музыки» [1, с. 85].
Хроника первых же шагов деятельности НИКМУЗа свидетельствует об активной и
плодотворной работе. В архивных материалах, опубликованных в 1972 году в книге, посвященной
Азербайджанской Государственной Консерватории имени Уз.Гаджибейли мы находим
информацию о том, что Бюль Бюль в самом начале работы НИКМУЗа едет в Ленинград. «Он
получает консультации в соответствующих учреждениях Академии наук СССР, изучает
фоноархивы. В дар НИКМУЗу Академия выделяет 2 фонографа и 200 валиков – первое
оборудование кабинета. На стадии его становления большую помощь оказывают крупные
советские ученые, например, Е.В.Гиппиус [1, с. 86].
Первая экспедиция, организованная Научно-исследовательским Кабинетом музыки была
направлена в Карабах. В ее состав вошли Бюль-Бюль, Асаф Зейналлы и Сеид Рустамов.
Следующая экспедиция под руководством Ниязи собирала материал в Ленкоранском и
Массалинском районах [1, с. 8].
Известно, что большое внимание сотрудники Научно-исследовательского кабинета музыки
уделяли творчеству азербайджанских ашыгов. Так, были записаны напевы с пения ашыгов
Б.Аллахвердиева, К.Садыхова, М.Байрама, Асада и др.
К 1935 году работа Научно-исследовательского кабинета музыки была четко
дифференцирована. Так, исследованиями занимался Уз.Гаджибейли, записями фольклора, его
обработкой, фоноархивом – Сеид Рустамов. песенно-инструментальное творчество, дастаны,
мугамы собирались и синхронизировались Хадиджа Гаибовой. Кроме того, активно записывалось
творчество таких выдающихся музыкантов как ханенде Джаббара Карягды, Сеида Шушинского,
тариста
Курбана
Примова
[1,
с.
89].
Так,
по
воспоминаниям
Бюль-Бюля,
«расшифровка…фоновалика… требует необычайной точности и большой напряженности. Чтобы
сохранить колорит данной песни и доказать точность записи, мы сохраняем негативы; не
довольствуясь этим, если Джаббар Карягды сам почему-либо не присутствует, мы показываем ему
подлинник…, и играем, поем ему то, что расшифровали. Он подтверждает и подписывается под
каждой песней» [1,
с. 88].
С 1935 года к работе НИКМУЗа подключается (будущие корифеи азербайджанской музыки)
Кара Караев, Джевдет Гаджиев, Тофик Кулиев, Мамед Салех Исмайлов, Закир Багиров.
Известны такие экспедиции сотрудников НИКМУЗа как экспедиции в Нухинский,
Кубинский, Гянджинский, Казахский регионы, Дилижан, Борчалы и др.
Впервые именно в рамках НИКМУЗа появляются записи азербайджанских мугамов. А
именно. В 1935 году Ниязи записывает мугамы «Раст» и «Шур», а в 1936 году публикуются
мугамы «Раст», «Забиль», «Дюгах» в записи З.Багирова и Т.Кулиева.
Зоны обследования музыкального фольклора были разнообразны. Подчеркнем, что каждая
зона отличается своими локальными особенностями в области устного музыкального творчества.
Музыкальный диалект каждой зоны требовал изучения кроме того, исторических условий,
формирование этногенеза, которое безусловно, отразились на музыкальном фольклоре, что также
требовало адекватных подходов. И это хорошо понимали деятели Научно-исследовательского
кабинета музыки.
Подчеркнем, что сбор полевого материала в его комплексном функционировании имеет
свою методику, свою специфику. Кроме того, актуальной в современном этномузыкознании
остается комплексная работа специалистов по сбору устного народного творчества. В этом

смысле, материал, собранный деятелями Научно-исследовательского кабинета музыки позволяет
подходить к сбору полевого материала, а также профессиональной музыке устной традиции –
ашыгскому творчеству, мугамам – с точки зрения синхронной работы собирателя.
Сохранилась стенограмма протокола собрания, посвященного изучению основных форм
ашыгского творчества и записи песенных образцов 22 марта 1937 года. На этом собрании
принимали участие Кара Караев, Джовдет Гаджиев, М.С.Исмайлов, ашыги ашыг Асад и ашыг
Мирза. Бюль-Бюль на данном собрании выдвинул две важные проблемы, которые стали
основными в развитии азербайджанской фольклористики. Одна из них касалась партитурной
записи ашыгского творчества со всеми тонкими нюансами исполнительства. Другая проблема
касалась терминологии [3, с. 83].
Создание Научно-исследовательского кабинета музыки стимулировало плодотворную
работу по сбору и записи народной музыки и соответственно полученные важные результаты.
Впервые на систематической основе начался сбор, запись, обработка, изучение азербайджанского
музыкального устного творчества. Азербайджанские композиторы, например, Кара Караев, Сеид
Рустамов, Ниязи не только непосредственно были участниками сбора музыкального фольклора.
Открылась возможность изучить и использовать азербайджанский музыкальный фольклор в его
жанровой целостности, обнаружить единство и национальную специфику народного устного
творчества.
Роль НИКМУЗ-а в азербайжанской музыкальной культуре подчеркивает А.Р.Мамедова в
книге «Маэстро Бюль-Бюль»: «Бюль-Бюль – организатор бригад для сбора устного материала
ашыгскогоо творчества, записи нагылов (народных сказок), дастанов, газелей, ашыгского
музыкального творчества в объеме 250 печатных листов… Бюль-Бюль – составитель и редактор
сборников азербайджанских песен и танцев из 500 названий… организатор кабинета звукозаписи»
[4, с. 4].
Известно письмо Бюль-Бюля в Народный комиссариат просвещения, в котором речь идет от
организации Научно-исследовательского кабинета музыки. Бюль-Бюль писал: «…вопрос развития
в нужном нам направлении азербайджанской музыкальной культуры упирается, в основном, в
продукт песнетворчества, изучение и критический анализ которого является первым шагом на
пути научно-обоснованной разработки музыкальных проблем.
Научно-исследовательский кабинет музыки должен явиться центром, в котором будут
собраны все азербайджанские музыкально-научные и музыкально-творческие силы» [4, с. 25].
Организатор НИКМУЗ-а Бюль-Бюль считал, что важнейшая роль данной организации будет
заключаться в централизованности научного и творческого потенциала азербайджанских
музыкальных деятелей.
В 1926 году в журнале «Музыка и Октябрь» была опубликована статья Л.Калтата о
выступлении Бюль-Бюля, его бережное отношение к проблемам музыкальной этнографии [4, с.
26].
Роль собирательской деятельности Научно-исследовательского кабинета музыки, в развитии
азербайджанской композиторской школы была бесценной. Так, Кара Караев писал: «Я проводил
записи творчества ашыгов, записи народных песен и танцев, обрабатывал народные песни. Так я
вплотную столкнулся с народной музыкой и был потрясен богатствами, которыми обладает
народное творчество. С научной экспедицией я побывал в Нухинском районе. Плоды этой поездки
были замечательны, а одна из услышанных народных мелодий легли в основу моего первого
симфонического сочинения – «Песня сердца» [4, с. 27-28].
Безусловно систематически собранный материал, доступный для использования в
теоретической и композиторской практике послужил основой обращения азербайджанских
композиторов к данному материалу и использованию его в своей творческой практике. Здесь
заключено еще одно важное значение деятельности НИКМУЗ-а.
Впервые в рамках работы Научно-исследовательского кабинета музыки устное музыкальное
творчество было зафиксировано на уровне его бытования, в конкретной среде этнокультуры.
Перечислим в краткой форме значение деятельности НИКМУЗ-а.
1.
Объединение творческих сил с целью записи и сохранения музыкального фольклора;
2.
Стимулирование теоретической науки, исследующей устное музыкальное творчество
азербайджанского народа;
3.
Исследование тех закономерностей музыкального языка народной музыки, которые
могли бы быть использованы в композиторской практике;
4.
Изучении народной музыки, способное дать толчок дальнейшему ее развитию;

5.
Пропаганда азербайджанской народной музыки;
6.
Был выявлен бытовавший в 30-ые годы популярный музыкальный фольклор;
7.
В процессе сбора музыкального фольклора были обнаружены образцы музыкального
фольклора, имеющие древние корни;
8.
Новым и важным в деятельности НИКМУЗ-а было исследование музыки национальных
меньшинств Азербайджана;
9.
Благодаря деятельности НИКМУЗ-а общая музыкальная наука шла по пути
дифференциации. Так, по мнению деятелей НИКМУЗ-а следовало отдельно изучать творчество
ашыгов, ханенде и т.д.;
10.
Изучение и усовершенствование азербайджанских народных инструментов;
11.
Представлены были к решению проблемы нотной записи азербайджанской народной
музыки;
12.
Создание учебников по теории народной музыке, практике исполнительства;
13.
Профессионализм лежал в основе работы НИКМУЗ-а и являлся главной целью всех
аспектов его деятельности;
14.
Сбор и запись азербайджанского музыкального устного творчества предпринятый
Научно-исследовательским кабинетом музыки позволил подойти к такому основополагающему
аспекту фольклористики как жанровой классификации азербайджанской музыки. Классификация
устного народного музыкального творчества открывала путь его систематизации и каталогизации.
Итак, суммируя скажем, что деятельность Научно-исследовательского кабинета музыки
аргументировала наличие богатейшего музыкального наследия азербайджанского народа, дала
импульс развитию теоретической науки, заложила основы системного сбора азербайджанской
народно музыки.
Материал, собранный НИКМУЗ-ом показал наличие богатейшего музыкального фольклора
азербайджанцев, свидетельствовал о глубине истории, социальной значимости устного
музыкального творчества. Собранный воедино материал требовал адекватных научных подходов.
Поэтому подчеркнем, что деятельность НИКМУЗ-а стимулировала и развитие теоретической
науки.
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Leyla Aslanova
Elmi-Tədqiqat Musiqi Kabinəsinin yaranma tarixindən
Xülasə
Mövcud məqalə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdində Musiqi Elmi – Tədqiqat
Kabinetinin yaradılması tarixinə həsr olunur. MEAK-ın, şifahi musiqi yaradıcılığının toplanması və
yazıya köçürülməsi ilə əlaqəli, gördüyü ilk işləri işıqlandırır. Məqalədə Elmi – Tədqiqat Musiqi
Kabinəsinin, Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində, oynadığı rolun miqyası açıqlanır, MEAK-ın
fəaliyyati dövründə yerinə yetirdiyi vacib tarıxı funksiyalar göstərilir.
Açar sözlər: tarix, elm, folklor, musiqi, yazı.
Leyla Aslanova
The establishment history of Scientific Research Cabinet of Music
Summary
This article is dedicated to the establishment history of Scientific Research Cabinet of Music under
Azerbaijan State Conservatory. It sheds light on first works of SPRCM regarding collection and recording
of oral musical art.

The article defines parameters of role played by Scientific Research Cabinet of Music in history of
Azerbaijani musical culture, shows those important historical functions which SRCM performed during
the years of its existence.
Keywords: history, science, folklore, music, entry.
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FƏRƏC QARAYEVİN ORKESTR VƏ SOLO VİOLİN ÜÇÜN
KONSERTİNİN JANR XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə: Məqalədə Fərəc Qarayevin Orkestr və solo Viloin üçün Konsert əsəri janrın yeniləşməsi
kontekstində təhlil olunur.
Qeyd olunur ki, konsertdə janrın ənənəvi modelinə yeniliklər
gətirilmiş, bu isə bəstəkarın yaradıcılığında “in mixto genre” prinsipinin mövcudluğunu bir daha
təsdiq etmişdir.
Açar sözlər: Violin konserti, F.Qarayev, janr, konsert, kompozisiya, virtuozluq.
Çağdaş dövrdə instrumental musiqinin
ali formalarının böhranı müşahidə olunur. Bunun
səbəblərindən biri XX-XXI əsrlərin tarixi kontekstində üslub və janr əlaqələrində dəyişikliklərin
xüsusi dinamika əldə etməsidir. Dövrün bədii sisteminə uyğun olaraq “qarışıq janr” və “qarışıq
üslub” kimi “hadisələr” diqqət mərkəzindədir. Simfoniya, konsert kimi janrların tipoloji əlamətlərindən
kənarlaşmaq cəhdləri geniş intişar tapır. Lakin “xalis” janr paradiqması əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Bu
mənada bəstəkar Fərəc Qarayevin yaradıcılığı xüsusilə diqqəti cəlb edir. Fərəc Qarayev yaradıcılıq
simasının, üslubunun məxsusiliyi, müasir sənət aləmində mövqeyinin unikallığı ilə seçilir. Hər bir
əsərini “fərdi layihə” əsasında quran bəstəkarın yaradıcılığında ənənəvi janrların yeni yozumu onun
üslub özəlliyinin əsas cəhətinə çevrilir.
Bəstəkarın son iri instrumental əsəri-Orkestr və solo Viloin üçün Konserti (2004) janrın inkişaf
tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb edən əsərlər sırasındadır. Bu əsəri F.Qarayev axtarışlarının
kvintessensiyası, sənət zirvələrindən biri hesab etmək olar. Əsərin ilk ifası 2009-cu ildə İsveçrədə
Azərbaycan mədəniyyəti festivalı çərçivəsində baş tutmuşdur. Əsərin musiqisində xatirə xarakterli
obraz-məzmun sferasının yaradılması, ümumi ab-havanın lirik ideyaya köklənməsi, bununla bərabər
emosional vəziyyətin fasiləsiz olaraq dəyişməsi, kino və ya teatr musiqisində səhnələrin
növbələşməsini xatırladır.
Konsertdə fərdi dramaturji konsepsiyanın bədii həlli qismən janrın ənənələri bazasında
reallaşdırılır. Bəstəkar bir tərəfdən janr modelinin qurulmasında indiyə qədər mövcud olan tarixi
təcrübəyə əsaslanır, digər tərəfdən isə musiqi ilə janrın funksional əlaqələrinin itməsi təhlükəsinə
baxmayaraq janr modelində yeni axtarışları həyata keçirir. Nəticədə əsərin ümumi ifadə-məzmun
planında demək olar ki, musiqinin bütün inkişaf istiqaməti dəyişr. Bu isə bir növ janrı “məhdud”
kontekstdən “azad etmək” zərurətini doğurur.
Bəstəkar janrın ənənəvi modelində zəruri və təbii sayılan musiqi ifadə vasitələrinin formal
xüsusiyyətlərindən kənarlaşaraq orijinal tembr, intonasiya, harmoniya, faktura ritm tapıntıları və yeni

çalğı üsulları vasitəsilə tematizmi konkret janr “libasında”,eyni zamanda fərdi konsepsiya daxilində
qurur.
İlk əvvəl əsərin janr adına diqqət yetirək. Əsərin “konsert” adlandırması ilə bəstəkar bir növ
tarixin yaddaşına, keçmişin təcrübəsinə müraciət edir. Ancaq, janr modelinin təsdiqlənmiş və dəqiq
təfsirindən imtina edərək şəxsi ideyasını, düşüncəsini ön planda tutur. Bu da janr adında önəmli
yerdəyişməyə gətirib çıxarır. Belə ki, burada solistlə orkestrin deyil, məhz orkestrlə solistin dialoqu
vurğulanır. Əsərin adında bəstəkarın qayəsinə uyğun olaraq solist “təvazökarcasına” ikinci mövqe tutsa
da, onun ifrat virtuoz, sırf konsert xarakterini danmaq əslində mümkün deyil. Çünki orkestr
partiyasının önəmliliyi müqabilində bəstəkar bir an da olsun solo violin barədə, onun özəl yozumu barədə
unutmur. Konsertdə solistin mahiyyəti, rolu onun nə orkestrlə dialoqunda, nə də yarışında deyil
məhz onun şəxsi ifadə tərzində müəyyən olunur. Solist klassik konsertərdə olduğu kimi “lirik
qəhrəman” rolunu icra etmir. O, hadisələrin inkişafının fəal iştirakçısıdr.
Bəstəkar nəinki konsertin, eyni zamanda hissələrin adlandırılması məsələsində də fərdi
yaradıcılıq mövqeyindən çıxış edir: I hissə- Mövzusuz Variasiyalar, II hissə- Mövzu və Allüziyalar, III
hissə- Variasiyalar və Mövzu olaraq şərh olunur. Variasiyavarılıq prinsipi bütün əsərə nüfuz edərək
total xarakter daşıyır -musiqinin ardıcıl, sərbəst inkişafında davamlılıq hissini yaradır.
Başqa bir vacib məqama da diqqət yetirək: bəstəkarın janr normativləri kontekstində janr və
əsərin adı, janr və forma məsələlərinə fərdi yanaşması onun demək olar ki, bütün yaradıcılığında
aydın izlənilir. F.Qarayev musiqisində “in mixto genre”prinsipinin mövcudluğunu müəyyən edən
M.Vısotskaya yazır: “Hətta prototiplərin adları - Sonata, Simfoniya, yaxud Konsert- opusların adları
qismində çıxış etsə də, onlar daha çox metafora, janr adının genezisi, semantikası barədə xatirə kimi
düşünülür” [3]. Konsertdə üçhissəli struktura formal şəkildə riayət olunsa da, hissələrə bölgünün tam
şərti xarakter daşıdığını qeyd etməliyik. Üçhissəli kompozisiyada hissələrin məzmunu orijinal həll
edilir.Hər üç hissədə ənənəvi səslənmədə təqdim olunan, bitkin mövzu (müəllif mətni nəzərdə tutulur)
yoxdur. Musiqi toxuması bir növ “labirint” fonunda “qeyb olan” intonasiya özəyinin axtarışındadır.
Musiqi mətninin müxtəlif “məna anımları” ilə mütəmadi olaraq qovuşması nəticəsində daim dəyişən,
yenilənən səs axını yaranır və qeyri-adi forma qurumunda tənzimlənir. Birinci və ikinci hissələrdə
tematizm mövzunun hazırlanması prosesi üzərində qurulur: daha dəqiq desək, hissə boyu tədricən
ərsəyə gəlir, açıqlanır. Polifonik tematizm, total variasiyalılıq prinsipi konsertlik estetikası ilə
paradoksal şəkildə uzlaşır. Forma baxımından müstəqil həll edilən hissələrin attacca ifa olunması
vahid dramaturji xəttə tabe olunan poema tipli kompozisiya haqqında danışmağa əsas verir. Silsilə
ümumi dramatik məzmuna tabe edilərək tematik planda birləşdirilir, hissələrin vahidliyi, eyni
zamanda sərbəstliyi əldə olunur. Bununla belə, fakturanın vahidlik xəttinin müvazinəti pozulmur.
Hissələrin
funksional münasibətləri yeni məcraya yönəlir. Nəticədə kompozisiyanın forma-tip
mexanizminin öncədən təyin edilmiş simmetriyası pozulur. İlk baxışda əsərin məzmununda
ziddiyyətin olmadığı hiss olunsa da, fasiləsiz şəkildə davam edən daxili gərginlik, həyəcan vardır.
Konsert janrının spesifikasına xas olmayan xüsusiyyətlərdən biri hissələrarası ziddiyyətin gizli
şəkildə davam etməsi və addım - addım dramatizasiyaya məruz qalmasıdır.
Hissələrin səslənmə müddətini – xronometrajı da tam orijinal səciyyə daşıyır. Təkcə onu deyək
ki, finalın həcmi əvvəlki iki hissənin birlikdə həcmini və səslənmə müddətini aşır. Bu da bəstəkarın məhz
finala necə bir önəm verdiyinə işarədir.
Konsertdə simfonizm prinsiplərinin “fəaliyyəti” də önəmlidir. Z.Dadaşzadənin təbirincə,
əsərdə“konsertin simfoniya ilə “ittifaqı” göz qabağındadır”[1]. Çünki, bəstəkar
sırf konsert
estetikasının birmənalı ifadəsindən imtina edərək janrı mənaca yükləyir və konserti konsepsiyasına
uyğun reallaşdırır.
İstənilən halda bəstəkar janrın tələbləri ilə “hesablaşmaq” məcburiyyətini hiss edir və janrın
müəyyən amillərini saxlayır:
1. Solistin funksiyası qorunub saxlanılır. Solo fraqmentlərin çoxluğu və orkestrin dəqiq inkişaf xətti
janr əlamətlərini möhkəmləndirir.
2. Əsərin məzmununda emosional gərginliyi əks etdirmək üçün bəstəkar məhz solistin partiyasını onun səslənmə gücünə, intensiv ifadəliliyinə heç bir məhdudiyyət qoymadan olduqca mürəkkəb
texniki ifa imkanları ilə yükləyir. Nəticədə solist sırf konsert estetikasına xas ifrat virtuoz
xüsusiyyətlərdən məhrum olunmur.
Təsadüfi deyil ki, əsər Patrisiya Kopaçinskaya kimi nadir virtuoz imkanlara malik bir ifaçı –
parlaq fərdiyyətə malik violin çalan üçün yazılmışdır.
Maraqlıdır ki, konsertdə solist üçün nəzərdə tutulan mürəkkəb, qəliz virtuozluq amili
nəticəsində bəstəkar kadensiyaya ehtiyac duymur. Kadensiya funksiyası ayrıca bir qurum kimi

deyil, silsilə daxilində pərakəndə şəkildə icra olunur. Bu isə F.Qarayevin ənənəyə yaradıcı
münasibətindən irəli gəlir.
Konsert orkestrin məhz müasir musiqi sistemində təyin olunan funksiyalarının nəzərdən
keçirilməsi, orkestr imkanlarının faktura və tembr aspektində öyrənilməsi baxımından xüsusi aktuallıq
kəsb edir. Konsertdə bəstəkar virtuoz orkestrləşmə ilə polifonik yazının və bütün texniki metodların
(müasir təmayüllər məcrasında formalaşan texnika metodları nəzərdə tutulur) birləşdiyi yeni
instrumental yazının mükəmməl nümunəsini təqdim edir. Bu cür təqdimat müəllifin mövcud
bəstəkarlıq yazısına yeni münasibətindən irəli gəlir.
Konsertin özəlliklərindən biri də budur ki, bəstəkar əsərə cəlb etdiyi “yad musiqi”
fraqmentlərinin “üslub ziddiyyəti” həllini XX -XXI əsr musiqisi üçün səciyyəvi olan polistilistik
texnikanın tətbiqi vasitəsilə reallaşdırır. Bəstəkar həm konsert janrının arxetip əlamətlərinə və
ənənəvi təfsirinə ünvanlanır (Vivaldi, Mendelson, Brams), həm də bu janrın daha fərqli, orijinal
yozumuna istinad edən müəlliflərə müraciət edir. (Berq, Q.Qarayev).
Konsertin bədii məziyyətləri müasir təmayüllər təməlində qurulur və orijinal bədii həlli onu
musiqi tarixinin ən önəmli hadisələrindən biri kimi qiymətləndirmək imkanı verir. Eyni zamanda
konsertin konsepsiyasına intertekstual sistemin daxil edilməsi, konsertin dramaturji ideyası, həlli
məzmun-stuktur əlamətlərində köklü dəyişikliklər tələb edir. Bununla belə konsertdə janrın sabit
faktorlarının tamamilə aradan qaldırılması və yeni janr əlamətlərinin təsdiqlənməsi fikrini
əminliklə bəyan edə bilmərik.
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Айсель Гаджиева
Жанровые особенности концерта Фараджа Караева
для оркестра и соло скрипки
Резюме
В данной статье анализируется творчество азербайджанского композитора Фараджа
Караева. Исследование сфокусировано на его концерт с выступлением симфонического оркестра,
а также и соло для скрипки в контексте концептуального обновления жанра. Здесь особо
подчеркивается, что композитор по-новому трактовал традиционную модель жанра, что еще раз
свидетельствует о функционировании в его творчестве принципа “in mixto genre”.
Ключевые слова: Скрипичный концерт, Ф.Караев, жанр, концерт, композиция,
виртуозность.
Aysel Hajiyeva
Genre features of Faraj Karayev's concerto
for the orchestra and solo violin
Summary
This article analyzes the work of the Azerbaijani composer Faraj Karaev. The research is
focused on his concert with the performance of a symphony orchestra, as well as solo for a violin in the
context of a conceptual renewal of the genre. It emphasizes that the composer reinterprets the traditional
model of the genre in a new way, which once again testifies to the functioning in his work of the principle
"in mixto genre".
Keywords: violin concerto, F.Karaev, genre, concerto, composition, virtuosity.
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AZƏRBAYCAN ESTRADA VOKAL JANRI VƏ FOLKLOR
Xülasə: Məqalədə estrada vokal janrının ənənəvi musiqi və folklor musiqisi ilə bağlılığından
bəhs edilir. Azərbaycanda Estrada sənətinin mənşəyinin qaravəlli tamaşaları, aşıq sənəti, meyxanaçıların
çıxışları ilə bağlı olduğu göstərilir.
Açar sözlər: vokal, folklor, musiqi üslubu, mərasim, mahnı, muğam.
Estrada səhnə incəsənəti növüdür. Estrada sənəti tamaşalar və konsertlərdə bir neçə artistin çıxışı
ilə müxtəlif janrları birləşdirən teatr sənəti növüdür, konsert təsəvvürüdür. Belə ki, bu incəsənət xalq
meyxanalarından yetişərək muzikhollarda inkişaf edirdi.
Estradada artistlərin zaldakı dinləyicilərə birbaşa müraciəti əsas götürülür. Artist bir haldan başqa
hala keçmək üçün parik, kostyum detallarından istifadə edir. Çıxışlarının qısalığını nəzərə alaraq estrada
artistləri zaldakı dinləyicilərə mübaliğəli qeyri – adi tərzdə təsəvvür edilən sənət əsəri kimi komik,
gülməli tamaşa göstərərək masqaraçılıqla cəld, iti təsir göstərmək iqtidarındadılar. Bura bədii qiraətçi,
müğənni, musiqiçi, akrobat, rəqqas və başqaları daxildir. Bildiyimiz kimi, XVIII əsrin əvvəllərində
İngiltərədə kiçik estrada teatrları muzik-hol adı altında, XIX əsrin ikinci yarısından Fransada estradası
olan restoranlar (kafeşantan), kabarelər olmuş sonralar isə varyetelər meydana gəlmişdi. Estrada sənəti
XX əsrdə daha populyarlaşmış inkişaf etmişdir. M.Şevalye, E. Piaf, Ş.Aznafur, İ.Montan, M.Matye,
J.Beko, M.Marso (Fransa), E.Fitscerald, P.Robson, P.Siger, D.Rid (ABŞ), L.Qorse (Argentina), Rafael
(İspaniya) estrada sənətinin məşhur sənətkarlarındandırlar. Sosialist ölkələri müğənnilərindən
P.Kapaklaiç, C.Marianoviç, L.İvanova, B.Kirov, Y.Xristova, Q. Bondraçkova, A.German, J.Polonski və
başkalarının adlarını çəkmək olar. Sovet estrada sənətinin təşəkkülündə inqilabi satira teatrlarının mühüm
rolu olmuşdur.
Azərbaycanda teatr sənətinin kökləri xalqın əmək fəaliyyəti, məişəti, şənlik və toy ənənələri ilə
bağlıdır. Qədim tarixə malik “Sayaçı”, “Novruz” kimi mərasimlərdə vokal, xor, rəqs və dialoqlarla yanaşı
dramatik süjetə də rast gəlirik. “Novruz” mərasiminin “Kosa-kosa” oyunu xüsusi paltar geyinib, maska
taxan aktyorun iştirakı ilə əsl teatr nümunəsidir.
Azərbaycan mərasimləri uzun əsrlər boyu formalaşmış, böyük təkamül yolu keçmiş, xalqın
təfəkküründə təsdiqini tapmış ənənələr sistemini təmsil edir. Mərasimlərdə xalq mədəniyyətinin müxtəlif
formaları, növləri, janrları cəmlənib. Bu baxımdan oyun, əyləncə, geyim, ünsiyyət etiketi, qida, ritual
predmetlərinin adlarını sadalamaq olar. Cərəyan edən sənətlərdən mahnı, rəqs, instrumental yaradıcılıq,
teatrlaşdırılmış tamaşa, idman yarışmalarını misal göstərmək olar. XX illərdə Moskva, Leninqrad,
Bakıda müzik–hollar yaranır.
Azərbaycanda Estrada sənətinin mənşəyi qaravəlli tamaşaları, aşıq sənəti, kəndrbaz,
meyxanaçıların çıxışları ilə bağlıdır [2;819]. Sadaladıqlarımız öz növbəsində folklordan qidalanır.
Folklor xalq müdrüklüyü mənasını daşıyır. Folklor anlayışı ilə xalqların mənəvi mədəniyyət məhsullarını
əhatə edən materiallar nəzərdə tutulur. Folklor xalqa məxsus maddi və mənəvi sərvəti özünə xas üsullarla
toplayan təhlil edən sintez etməyi qarşısına məqsəd qoyan sahə kimi elmdə yerini almışdır. Folklor həm

toplanan material həm də bu materialı öyrənən elm mənasında işlədilmişdir. Folklor-ağız ədəbiyyatı,
şifahi ədəbiyyat, el ədəbiyyatı, xalq ədəbiyyatı kimi adlandırılanların məcmusu kimi qavranılır. Folklor
atalar sözləri, deyimlər, dastanlar, əfsanələr, nağıllar, ağılar, xalq mahnıları, bayatılar, inanclar, xalq
oyunları, kilim motivləri, tamaşalar, toylar, adət-ənənə, və geyimlərə qədər geniş bir sahəni əhatə edir.
Folklor deyilən zəngin sözlü mədəniyyət məhsullarından ədəbiyyatçı ədəbi mətnlər baxımından, tarixçi
tarixi hadisələr və şəxslər haqqında məlumat əldə etmək baxımından, antropoloq folkloru insanların
avtobioqrafik təqdimi baxımından, psixoloq ictimai və fərdi psixologiyanın araşdırılması baxımından
qiymətləndirdiyi kimi, dilçi danışıq dili, arqolar baxımından, sosioloq xalq sosiologiyasına, ictimai həyat
qaydalarına işıq tutacaq vəsait kimi yararlanır. Folklor hər bir elm sahəsi üçün bir qaynaqdır.
Antropoloqlara görə folklor ədəbiyyatdır, ədəbiyyatçılar isə folkloru ədəbiyyat deyil, kültür növü və ya
kültürün özü kimi tərif edirlər. Folklorun əsas məqsədi insanların minillərlə qoruyub saxladığı və xalq
təbəqələri arasında var olan materialları araşdıran, araşdırıb qiymətləndirdikdən sonra regional
mədəniyyətlərdən milli mədəniyyətlərə köçürtmək surətiylə onları qüvvətləndirən və dolayısi ilə
insanlığın mədəniyyət tarixində iştirak etməsidir. Folklor həm xalqdan xalqa dəyişir, hər bölgənin hər
zümrənin fərdi, özünəməxsus folklor dünyası var. Folklor xalqın ənənəyə bağlı maddi və mənəvi
mədəniyyətini özünəməxsus metodlarla toplayan, araşdıran, təsnif və təhlil edən, həmçinin xalq kültürü
baxımından dəyərləndirən elmdir. Bir hadisənin və ya bir mədəniyyət məhsulunun folklor vəsaiti sayıla
bilməsi üçün bu kimi özəlliklərə - xalqa aid olması, şifahi ənənəyə bağlı olması, anonim olması, variant
və versiyalı olması, nəsildən – nəsilə keçərək yayılması, müəyyən coğrafiyada yayılması, bəlli tarixi
ənənəyə sahib olması, ümumiləşdirici xüsusiyyət daşıması kimi xüsusiyyətlərə sahib olması vacibdir.
Folklorun əsas araşdırma sahəsi xalq mədəniyyətidir. Folklorçulara görə xalq ortaq ictimai və mədəni
özəllikləri olan insan birliyidir. Xalq eyni dili daşıyan, bənzər həyat vərdişlərini davam etdirən ənənə və
adətlərlə bir-birinə bağlı əlaqələri, ortaq tarixi olan homogen cəmiyyətdir. Xalq geniş mənada bir dildə
danışan, ortaq adətləri, yaşamları, ənənələri olan, ortaq şeylərə gülən, ortaq şeylərə ağlayan, siyasi və
iqtisadi birliyi olan insan qruplarıdır. Millətdən fərqli olaraq xalqda siyasi və coğrafi birlik düşüncəsi
olmaz. Folklorun yarandığı ibtidai çağlarda insanlar birlikdə ovlayıb birlikdə əkdikləri, birlikdə yedikləri,
birlikdə yaşadıqları, birlikdə savaşıb qəniməti birlikdə paylaşdıqları çağlardan iş bölümünün ortaya
çıxdığı, texnologiyanın inkişafı ilə əldə etdiyi məhsulu sadəcə özü üçün deyil, həm də hakim təbəqə üçün
istehsal etdiyi dönəmə qədər uzun bir yol keçmişdir. Səfəvilər dövründə saza, sözə rəğbət artdığından aşıq
ədəbiyyatı dirçəlməyə, folklor canlanmağa başladı. Eyni yüzildə Osmanlı yönəticiləri də məmləkətin hər
tərəfinə yığılmış aşıqları nəzarətdə saxlamaq üçün tədbirlər gördü və xalq ozanlarını öz tərəfinə çəkdi.
Beləliklə xalq qavramı içində folklor, folklor anlayışı içində xalq dəyər qazanır. Folklor yalnız Türkiyə
türklərində 1908-ci ildən başlayan türkçülük və millətçilik hərəkatı içində inkişaf etməyə, milli oyanışa
xidmət etməyə başladı. Folklor qavramı Avropadan və Türkiyədən fərqli olarq həm Orta Asiya, həm
Qafqaz, həm də Azərbaycan türklərində millətçilik əhval-ruhiyyəsindən uzaq inkişaf etməyə başladı.
Bunun səbəbi həmin türk xalqlarının əsarətdə yaşamaları, ziyalıların rus təhsili görmələri oldu. XX
yüzillikdə etnoqraflar folkloru siyasi və ideoloji məqsədlərdən uzaq, xalqın mənəvi və maddi mədəniyyəti
kimi araşdırmaqla folklor üzərindəki ideoloji-siyasi inhisara son qoydular. Bu gün folklor dedikdə bütün
dünyada olduğu kimi, türk dünyasında da yazılı ədəbiyyatdan kənarda qalan layla, əzizləmə, bayatı, ağı,
atalar sözü, məsəllər, rəvayətlər, qaravəllilər, lətifələr, tapmacalar, alqış və qarğışlar, dastanlar kimi
söyləyəni məlum olmayan sözə mətnlərlə yanaşı söyləyəni məlum olan, lakin qəlibləşmiş ənənə daxilində
yaranan aşıq ədəbiyyatını, xalq tamaşalarını, meydan və kukla oyunlarını, sənət növlərini, xalq biliciliyini
nəzərdə tuturuq. Folklor xalqın özünü tam şəkildə bütün tərəfləri ilə gördüyü güzgüdür. 1901-ci ildə
Azərbaycanda ilk “Şərq konserti” təşkil edilmiş, konsertdə xanəndələr, aşıqlar, orkestr və xor çıxış etmiş
musiqili tamaşa göstərilmişdir.
XVIII yüzilliyin sonlarından maraq obyektinə çevrilən folklor qısa bir zaman içində bir elm
sahəsi kimi Avropada və Rusiyada, daha sonra türk dünyasında yayıldı. 1886-cı ildə İsveçrədə “Xalq
ənənəsi dərnəyi” quruldu ki, bu da folklorun artıq bəlli bir qurum şəklində fəaliyyətə başlaması demək idi.
XIX əsrin sonlarında Avropa universitetlərində folklor kafedraları açıldı. Folklor ali təhsil
müəssisələrində oxudulmağa başladı. Türk folklorunun toplanması qismən sistemləşdirilməsi Avropaya,
Rusiyaya nəzərən çox erkən XI yüzildə Kaşkarlı Mahmudun “Kitabi divani luğati türk” əsəri ilə başlasa
da onun tarixi bir elm kimi XX əsrdən başlayır [5;424]. Folklor özünəməxsus qanunları, dünyası olan
dinamik, hər an dəyişən, yenilənən varlıqdır. Milli mənəvi dəyərlərin son yüzildə sürətlə dəyişdiyi
zənginləşdiyi bir vaxtda folklor anlayışının yeni münasibətlər baxımından tədqiqi vacib məsələlərdən
biridir. Urbanizasiya, köçlər, qaçqınlar problemi, texnologiyanın sürətli inkişafı yeni-yeni folklor
materiallarının yaranmasına, ən azından əski nümunələrin böyük bir qisminin ifadan çıxmasına,
unudulmasına, şəkil dəyişməsinə, səbəb olur, bunların araşdırılması qloballaşan dünyaya ayaq uydurmaq

baxımından olduqca önəmlidir. Folklorun XXI yüzildə etnik mədəni kontekstdə yeri, rolu və funksiyası
yeni baxışların, nəzəriyyələrin yaranmasını zəruri edir. Folkloru iki şəxs - söyləyən və dinləyən yaradır
[5;40]. Folklor söyləyənlə dinləyənin arasında bir növ dialoqdur, münasibətdir, informasiya alış-verişidir.
Söyləyici nə qədər hazırlıqlı olsa da mətni formalaşdırarkən dinləyicinin sosial sifarişinə görə hərəkət
etməli olur. Bu halda söyləyici informasiyanın daşıyıcısı olaraq, aktiv icraetmə yükünü üzərinə alır. Hər
bir folklor mətni və musiqisi mətni söyləyənlə dinləyən, keçmişlə gələcək arasında bir vasitədir. Söyləyici
demək istədiklərini mətn və musiqi vasitəsilə auditoriyaya çatdırır. Folklor insanların bir-birinə xitab
etdikləri, üz-üzə danışdıqları zaman meydana gəlir. Həm göstərən, həm seyrçi, həm danışan, həm də
dinləyən eyni anda folklor hadisəsinin içindədir. Sözlə musiqinin vəhdətindən folklor yaratmaqdadılar.
Söyləyici və ya göstərici (ritualların, bayram tamaşalarının, meydan oyunlarının söyləyicisi, dinləyənlə və
ya seyrçilərlə birgə yaratma, meydana gətirmə prosesinin iştirakçısıdır. Söyləyici-ifaçı dinləyicini maraq
içində saxlamaq, həyəcanı bir an olsun belə azaltmamaq üçün auditoriyanı da mövzunun bir parçasına
çevirir, başqa sözlə dinləyənləri də hadisələrdə sanki iştirak etməyə yönəldir. Bu baxımdan yeni icra
auditoriyası yeni süjet əlaqəsinə səbəb olur. Sözlü mədəniyyətdə bir mahnının, söz mətninin variantları
təkrarı qədər çoxdur. Sözlə ifa mədəniyyətində söyləyicinin bilinənlə bilən arasında yaxın və duyğusal
əlaqə qurması və bilinməyənləri böyük bir zövqlə anlatması dinləyici ilə öz arasındakı əlaqənin
möhkəmlənməsinə səbəb olur. Azərbaycan Estradası qaravəlli tamaşalarından qaynaqlanırsa, qeyd etmək
lazımdır ki, qaravəlli aşıq yaradıcılığında olan musiqi-şeir formalarından biridir [3;34]. Aşıq sənəti
xalqımızın çoxəsirlik tarixinin və mənəvi mədəniyyətinin tərkibhissəsidir. Bu sənəti yaradan xalqdır. Aşıq
el arasında “xalq aşığı”, “haqq aşığı”, “ustad” kimi qiymətləndirilir. Bu təkrarsız sənəti yaradan yayan
aşıqlar Qafqazda böyük hörmət və şöhrətə malikdirlər. Poeziya və musiqimizin əzəlinin təşəkkülündə bu
xalq incisinin böyük yeri mövqeyi vardır.Üzeyir Hacıbəylinin dili ilə desək “Xalq musiqisinin ən yaxşı
ifaçıları aşıqlardır”. Onlar ilk musiqi sənətkarları hesab olunur [6;365]. Xalq aşığı əlində sazı ilə kəndləri
dolaşır, toylarda, bayram və ayinlərdə, elin qurduğu şadlıq məclislərində iştirak edir, saz çalır, nəğmə və
dastan qoşur, oxuduğu lirik şeirlərdə xalqın ruhuna və əxlaqına nəcib duyğular aşılayır. Saz aşığı bütün
varlığını xalqa bağlayır. O, öz xalqı ilə bir yerdə qaynayıb qarışır, onun sevinc və kədərinə şərik olur,
onunla bir yerdə nəfəs alır [7;123]. Aşıq sənəti sinkretik sənətdir. Bir neçə sənət növünü cəmləşdirən,
uzlaşdıran, çarpazlaşdıran, xalqa çatdıran bu şaxəli qollu-budaqlı sənətdə musiqi, ifaçılıq, rəqs və şeir birbirini tamamlayır. Aşıq hər şeydən əvvəl şairdir,ifa etdiyi mahnıların yaradıcısıdır. Aşıq müğənnidir. O,
öz nağılının xeyli hissəsini mahnı şəklində ifa edir. Aşıq ifaçıdır. O, öz hekayəsini və mahnısını söz ilə
müşayiət edir. Aşıq artistdir. O, öz çıxışını xarakterik mimika ilə müşayiət edir, rəqs edir, çox vaxt hekayə
qəhrəmanının hərəkətini təsvir edir. Aşıq sənətinin mahir bilicisi O.Sarıvəlli yazır: “Şeirləri havalar üstə,
havaları şeirlərə görə yaradan sənətkarlar, yaradıcı aşıqlar, el bəstəkarları olmuşlar [4;139]. Aşıq termini
eşq sözündən yaranmış, sənətə, əsl gözəlliyə vurğunluq mənasını daşıyır. Termin kimi təxminən XIV
əsrdə yaranmışdır. Aşıq musiqisi poetik yaradıcılığı qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik mövzuları ilə zəngin
olub, xalqın istək və arzularını poetik sevgi lirikasını ifadə edir.Müxtəlif aşıq havaları bu formaların
musiqi əsasını təşkil edir. Ənənəvi klassik aşıq havaları bayatı, gəraylı, qoşma, müxəmməs, divani, təcnis
kimi poetik formlara əsaslanır. Aşıq poeziyasının vəzni hecadır. Havaların quruluşu, şeirin forma və heca
tərkibi, bölgü xüsusiyyətləri ilə əlaqədə yaranır. Qurbani XVIəsr, Abbas Tufarqanlı, Sarı Aşıq XVII əsr,
Xəstə Qasım, Aşıq Valeh, Aşıq Dilqəm XVIII əsr, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Aşıq Hüseyn Şəmkirli XIX
əsrdə yaşamış keçmişin görkəmli aşıqlarıdır. XX əsr aşıqları arasında Aşıq Hüseyn Bozalqanlı, Aşıq
Əsəd, Aşıq Mirzə, Aşıq İslam, Aşıq Şəmşir, Hüseyn Saraclı, Əmrah Gülməmmədov, Hüseyn Cavan, Aşıq
Kamandar, İmran Həsənov, Mikayıl Azaflı, Əkbər Cəfərov, Ədalət Nəsibov və başqalarının adlarını çəkə
bilərik. Aşıq sənəti Azərbaycanın Qazax, Tovuz, Şamaxı rayonlarında həmçinin tarixi Göyçə və Borçalı
mahallarında xüsusilə vüsət alır.
Ümumiyyətlə musiqi folkloru - xalqın vokal, vokal – instrumental və musiqi-rəqs yaradıcılığıdır
və xalq musiqisi adlanır. Musiqi folklorunun əsas yaradıcıları köçəri maldarlar, çobanlar, ovçular,
əkinçilər, sənətkarlar olmuşlar.Musiqi folklorunun bir çox cəhətləri – qəhrəmanlıq və lirika, əmək,
əyləncə, bayram, faciə birləşməsidir. Azərbaycan musiqi sənətinin ayrılmaz və önəmli hissəsini qədim
ənənlərə, dərin məzmuna, bədii kamilliyə zəngin janr çeşidliyinə malik olan musiqi folkloru təşkil edir.
Musiqi folkloru Azərbaycan xalqının tarixini, həyatını, istək və arzularını ifadə etmiş adət və ənənələrini
özündə əks etdirmişdir. Musiqi folklorunun əsas janrı xalq mahnıları sayılır.
Mahnıların qədim növlərinə mərasim nəğmələri daxildir. Azərbaycanlılar qədim və zəngin
mədəniyyətin daşıyıcılarıdır. Milli mədəniyyətin vacib komponentləri etnosla bağlıdır. Milli
özünəməxsusluq etnik şüurun dərinliklərində yetişir. Əsas ənənələr-etik, bədii, mədəni, ictimai və s.
formalaşır. Tarixdə inkişafın varisliyi təfəkkürün etnomədəni parametrləri ilə təmin olunur. Ənənələrin
məhz stabil, sabit kompleksinin üstünlüyü mənəvi yaşama hüququna yardım edir. Azərbaycan xalqının

mədəniyyətinin tarixi özünəməxsusluğu etnoqrafik başlanğıc, maddi mərasim, ictimai tərəflərlə sıx
bağlıdır. İncəsənətin qarışıq növlərinin qovuşmasında müəyyən sintetik
formalar var. Xalq
mədəniyyətini tədqiq edərkən biz mərasimlərdə müxtəlif janr impulslarından təşkil olunan incəsənətin
müxtəlif növlərinin təzahürünü müşahidə edirik. Mərasim çox mürəkkəb hadisəni təmsil edir.
Mərasimdə münaqişəli və ya ziddiyyətli qüvvələr yoxdur. Mərasim ahəngdar, birlik, etnik kollektivin
həyat və yaradıcılığının nəticəsi kimi yaranır. Mərasimlərdə incəsənətin iştirak etməsinin öyrənilməsi
insanın maddi və tətbiqi fəaliyyətinin nəticəsi kimi mərasim və bu sferada çıxış edən incəsənət arasında
olan ümumini aşkarlamağa imkan verir. Mənəvi və maddi başlanğıcların vəhdəti mərasimlərin bədii
silsiləsinə birləşir. Burda özünün yekun təcəssümünü tapır. Azəbaycan mərasimlərinin məhz bədii tərəfi
öz keçmişini əks etdirməyə və gələcəyə qədəm qoymağa xalqın kollektiv təşəbbüsünü təmin edir.
Folklor etnoqrafik materiallara istinadən demək olar ki, Azərbaycanda mövsüm mərasim ayinləri
çox qədim tarixə malik olmuşdur. İnsanların təbiət hadisələrinə münasibəti, dini inanclar, əməklə bağlı
həyat məhz mövsüm mərasimlərində daha geniş təmsil edilir. Mövsüm mərasim nəğmələrində ayrı-ayrı
təbiət hadisələrinə inam və etiqadlar öz əksini tapır [1;791]. Mövsüm mərasim nəğmələrinin böyük bir
qismini təbiət qüvvələrinə günəşə, yağışa, küləyə,quraqlığa təsir etmək məqsədilə oxunan havalar təşkil
edir. Yazın gəlişi ilə əməkçi xalqın kənd təsərrüfatı ilə bağlı gündəlik həyatı da canlanır. Bu proseslərin
uğurlu keçməsi, təbiət hadisələrindən çox asılı idi. Yazın ilk çağlarında kəndlinin yağış, leysan, daşqın və
quraqlıq, susuzluq ilə üzləşməsi onu müxtəlif ovsun ayinlərinin köməyindən istifadə etməsinə yönəldirdi.
Ovsun xarakterli mərasimlərin sırasında “Günəşi çağırmaq”, “Yağışı çağırmaq” məqsədi ilə icra edilən
mərasimlər olduqca önəmli idi. Azərbaycanda yağışı çağırma mərasimi “Qodu-qodu” adı altında
keçmişdir. Qədim Azərbaycanda müqəddəs hesab edilən Günəşin çıxmasını qarşılamaq mərasimləri
keçirilib. Bu mərasim dini mahiyyət daşıyıb hər gün icra edilirmiş. Sonralar “Günəşi dəvət” mərasimi
yazın gəlməsini sürətləndirmək məqsədi ilə ildə bir dəfə icra edilən xüsusi mövsüm mərasiminə çevrildi.
“Günəşi dəvət” mərasim nəğməsi bu baxımdan yaranmış, bizə gəlib çatmışdır. Günəşə həsr edilən
mərasimlərdə yazın gəlməsini sürətləndirmək məqsədi ilə icra olunan nəğmələr həm də müqəddəs və ilahi
varlıq kimi tanınan günəşin şərəfinə oxunurdu. Misal üçün Gün çıx, gün çıx, Köhlən atı min çıx.
Günəş qışı yaza çevirən əsas amil kimi qiymətləndirilir. Qədim əkinçi və maldarlar bu mahnı ilə
günəşi qarı əritməyə çağırır, öz keçəl qızını – qış təbiətini evdə qoyub saçlı qızını – yaz təbiətinin
gəlməsini tələb edir. Mahnılarda dörd kəhər atlı ifadəsi il ərzində dörd fəslin olmasına işarədir. Bu
mərasimlər xalqın şifahi ənənəli ədəbi və musiqi yaradıcılığının ən qədim janrlarında, qədim mahnı və
ədəbiyyat abidələrində öz ifadəsini tapır. Ayinlərin məzmunu mərasim musiqisinə təsir etmiş, onun
semantikasını yaratmışdır.Yaz mövsüm mərasimləri sistemində Novruz günlərində -yeni il ərəfəsində icra
olunan “Şum bayramı” na azərbaycanlılar xüsusi olaraq hazırlanır. Keçmişdən əkinçiliklə məşğul olan
əhali arasında torpaq çərşənbəsi zamanı icra olunan bu mərasim “Cütçü şumu” adı ilə məlumdur. Xırman
yerində icra edilən bu mərasimdə torpağa ilahi bir qüvvə, ruzi, bərəkət mənbəyi kimi sitayiş olunaraq
onun yaz ərəfəsində oyadılması əsas məqsəd daşıyırdı. Bunun üçün iki öküz bəzədilərək vəsf olunur,
onlara kotan qoşularaq torpağa toxum səpmə mərasimi başlanırdı. Mərasim bir neçə hissədən ibarət
olurdu. Əvvəlcə bütün kənd əhalisi ilk şum əməliyyatını təntənəli surətdə icra edirdi. Və hadisənin icrası
ən bacarıqlı əkinçiyə-cütçü babaya tapşırılırdı. Şum mərasimindən sonra bayramın digər təntənəli
əyləncəli hissəsi başlanırdı. Bu zaman yarışmalar keçirilir, oyunlar oynanılır, əmək mahnıları, “Holovar,
“Şum mahnısı”, “Xırman mahnısı”, “Biçinçiyəm”, “Çıxdı günəş”, “Zəhmətin işığı”, “Cütçü şumu”,
“Yeri-yeri” və s. mahnılar ifa edilirdi.
Folklorşünas E.Aslanovun qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanda hələ islamiyyətdən əvvəl torpaqla
bağlı “İsfəndəkan” adlı əkinçilik bayramı mövcud olmuş, çox təntənəli surətdə keçirilən bu bayramda
şum mərasimi zamanı icraçılar tərəfindən şadlıq əlaməti olaraq nəğmələr oxunmuş, rəqslər oynanılmış,
idman yarışları keçirilmişdi. Sonralar bu bayram torpaq çərşənbəsi adını alır. Qeyd edək ki, “Cütçü
şumu” mərasimi, “İsfəndəkan”əkinçi bayramının sələfi, davamçısıdır. Mövsüm mərasim bayramları
içərisində “Çoban bayramı” da geniş yayılmışdır. Heyvandarlıqla məşğul olan kəndlilərin yazın
əvvəlində qışlaqdan yaylağa köç etməsinə həsr olunan bu mərasim xalq arasında “Dağa köçmə”, “Çoban
günü”, “Köç günü” adlanır. Çoban əməyi ilə bağlı olan “Çoban avazı”, “Yetim quzu”, “Çoban” adlı
mahnılarla yanaşı, sırf sağıcı mahnıları – “Tutu nənəm”, “Sağım mahnısı” da geniş yayılmışdır. Qeyd
edək ki, mahnılar daxilində “ha, ha, hey”, “ha, ha, ha, ha, hey”, “he-e-ey” və s. nidalardan istifadə edilir.
Bu nidalar müxtəlif Şərq xalqlarının ənənəvi musiqisində- xüsusən də muğam kompozisiya modellərinin
avazlı-reçitasiyalı oxu tərzində istifadə edilir.
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Вокально эстрадный жанр Азербайджана и фольклор
Резюме
В данной статье автор повествует об истоках эстрадного пения, исследует неразрывную
связь в процессах развития вокального жанра с профессиональной национальной музыкой,
которая подпитана фольклором. Автор отмечает, что фундаментом для развития национальной
эстрадной музыки послужило народное творчество, в числе которых упоминует ашугское
искусство, народные спектакли «гаравелли».
Ключевые слова: вокал, фольклор, музыкальный стиль, песня, мугам.
Leyla Idrisova
Vocal pop genre of Azerbaijan and folklore
Summary
In this article the author narrates about the origins of variety singing, explores the inextricable
connection in the development of the vocal genre with professional national music, which is fueled by
folklore. The author notes that the basis for the development of national variety music was folk art,
including the Ashug art, folk performances "Garavelli".
Keywords: vokal, folk, style of music, song, mugam.
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SEVDA İBRAHİMOVANIN 4 SAYLI FORTEPİANO
KONSERTİNİN İFAÇILIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə: Verilmiş məqalədə Sevda İbrahimovanın bir hissədən ibarət olan 4 saylı fortepiano
konsertinin ifaçılıq xüsusiyyətləri araşdırılır. Əsərin texniki cəhətdən problemləri aşkarlanaraq,
çətinliklərin öhdəsindən gəlmə üsullarından bəhs olunur. Konsertin məzmunundakı yeniliklərə və
bənzərliklərə toxunularaq onların musiqi qaynağı göstərilir.
Açar sözlər: konsert, solist, orkestr, mövzu, nüans, temp, xarakter, yenilik.
Sevda İbrahimova Azərbaycanın həm pianoçu, həm pedaqoq, həm də bəstəkar qadınları sırasında
önəmli yer tutur. Çoxşaxəli yaradıcılığında bir sıra janrlara müraciət etsə də, bəstəkarın fortepiano
musiqisinin xüsusi üstünlük verməsi hiss olunur.
S.İbrahimova 5 fortepiano konsertinin və 1 konsertin müəllifidir. İlk konserti – bəstəkar 1978 – ci
ildə yazmışdır. Əsər 3 hissədən ibarətdir, fortepiano və simfonik orkestr üçün bəstələnmişdir. II konsert –
fortepiano və kamera orkestri üçün 1981 – 82 – ci illərdə, III hissəli formada yazılıb. Konsertin ilk ifası
1984 – cü il oktyabrın 30 – da Azərbaycan bəstəkarlarının plenumunda Beynəlxalq müsabiqə laureatı
Teymur Şəmsiyevin ifasında səslənmişdir. 1983 – cü ildə bəstəkar konsert sıralamasını pozaraq
fortepiano və simfonik orkestr üçün Konsertino yazır. III konsert – 1993 – cü ildə, fortepiano və simli
orkestr üçün yazılıb. İlk ifası yenə də Azərbaycan bəstəkarlarının plenumunda Nazim Rzayevin
dirijorluğu ilə Teymur Şəmsiyev tərəfindən ifa olunmuşdur [1].
Bəstəkar növbəti IV konsertini 15 illik fasilədən sonra 2008 – ci ildə yazmağa başlayır.
Fortepiano və simfonik orkestr üçün yazılmış bu nümunə 2009 – cu ildə tamamlanaraq elə həmin il ifa
olunur. Əsər ilk dəfə M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Bəstəkarlar İttifaqının
75 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Musiqi Festivalında, Eyyub Quliyevin dirijorluğu ilə Murad
Adıgözəlzadə tərəfindən ifa olunmuşdur.
Növbəti V konsertini – isə 2014 – cü ildə bəstələyir. Murad Adıgözəlzadəyə həsr olunmuş bu
əsəri elə pianoçunun özü Sevda İbrahimovanın 75 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsində ifa etmişdir.
4 saylı konsert – 1 hissəlidir, sərbəst formada yazılıb, fis moll tonallığındadır. Allegro moderato
kimi xarakterizə olunaraq, ¾ ölçüdə, forte nüansında təqdim olunur.

Nümunə № 1

Əsər solist və orkestrin ifasında unison və vurğulu bir akkordla başlayır. Lakin ardından solist öz
mövqeyini ostinatolu akkordlarla bildirir. Orkestr isə müəyyən məqamlarda vurğulu notlar, dolğun
akkordlarla müşayiət rolunu oynayır. Saf və təmiz hisslərlə dolu əsas mövzu solistin ifasındadır və milli
musiqimizin çalarları ilə zəngindir, mf nüansında səslənir. Ardınca tədricən cresc verilir və dolğun
akkordlarla giriş hissəsi başa çatır və Meno adlanan bağlayıcı bir bölmə verilir. f nüansında və yenə də
solistin üstünlüyü ilə təqdim olunur. Onaltılıq notların 3 xanəlik ifasından sonra gözlənilmədən subito p
nüansı ilə solist yerini orkestrə verir və kiçik bir bağlayıcı sonluqla solist Meno mosso hissəsinə başlayır.
Burada isə yeni bir tonallıq eşidilir – E dur. p nüansında bütünlüklə solistə məxsus bir mövzu təqdim
olunur. Lakin az sonra dəyişən tonallıq (f moll) sanki orkestrə bir dəvət rolunu oynayır və solistlə birgə
mülayim bir səslənmə eşidilir. Burada bəstəkar solistdən p nüansında incə (dolce) bir səslənmə tələb edir.
Burada pianoçu çox böyük bir ustalıqla mövzunun aydın ifasına nail olmalıdır. Əks halda orkestrdə
simlilərin p nüansındakı müşayiətini tamamilə yox edə bilər.

Nümunə № 2

Mülayim ifanın ardınca yenə də dəyişən tonallıq və bu dəfə A dur və ff nüansında solistin
mövzusu eşidilir. Lakin nüanslar hər 2, 3 xanədən bir dəyişərək ff, f, mf, p kimi tamamlanır. Yenə də
pianoçudan maksimal dərəcədə diqqət və ustalıq tələb olunur. Burada səslənmənin aşağı doğru enən 4
mərtəbəsini aydın şəkildə dinləyiciyə çatdırmaq üçün ifaçıdan çox incə şəkildə düşünülmüş bir səslənmə
və xüsusi ifa texnikası tələb olunur.
Sakit, mülayim səslənmə yerini mf nüansında Tempo I ilə əvəz edir. Bölmə violonçel və
kontrabasın ifasındakı pitticatolarla başlayır. Mövzu isə bu dəfə də solistin ifasındadır. Lakin bu bölmədə
orkestr heç də geri qalmır və gərgin akkordlar, arasıkəsilməz vurğularla solisti dəstəkləyir. Bu hissədə də
dinamika çox tez – tez dəyişir. Bölmə, ritenuto ilə Meno mosso hissəsinə keçir. p nüansı ilə çox mülayim

bir mövzu verilir. Artıq sona doğru irəlilədikcə tez – tez temp və xarakter dəyişikliklərinə rast gəlmək
mümkündür. Belə ki, az sonra hissə Piu mosso ilə əvəz olunur. Bu dəfə isə mövzu orkestrin ifasında
səslənir. Müəyyən məqamlarda solistlə orkestr unison ifa nümayiş etdirir. Bu bölmənin özəlliyi çox kiçik
olmasına baxmayaraq xanə ölçüsünün tez – tez dəyişməsidir. Beləki, ¾ ölçüdə başlayan hissədə 3/8, 3/4,
2/4 dayanmadan bir – birini əvəz edir. Bu qarışıqlıqda bəstəkarın daha bir istəyi – cresc. poco a poco və
az sonra verilən subito p solistdən ciddi nəzərlər və olduqca dəqiq bir səslənmə tələb edir.
Yenidən Meno mosso bölməsi verilir. Bu dəfə də tamamilə yeni bir tonallıqda (F dur). Sanki
bağlayıcı kimi verilən bu hissənin ardınca Agitato kimi xarakterizə olunan bölmə başlayır.

Nümunə № 3

Həyəcanlı, gərgin, amma bir o qədər də sakit səslənməni dinləyiciyə dəqiq çatdırmaq üçün
pianoçu pedaldan maksimal dərəcədə az istifadə etməlidir. 4/4 ölçüdə başlayan bölmə pianoçunun solo
ifası ilə təqdim olunur. Lakin bir qədər sonra xanə ölçüsünün dəyişməsi ilə (3/4) simlilər və nəfəslilər öz
unison ifaları ilə səslənməni zənginləşdirir. Cresc poco a poco nüansı f– yə gəlib çıxaraq rit. ilə yerini
orkestrə verir və şəffaf bir mövzu eşidilir. Lakin az sonra solist yenidən öz mövqeyini təsdiqləyir və ff ilə
okestrin az öncəki mövzusunu səsləndirir və çox mülayim bir keçidlə 6/8 ritmində p dolce xarakteristikası
ilə mövzu verilir. Yenə də öncə solist, sonra orkestr növbələşməsi verilir. Ardınca səslənən bağlayıcı
Meno mosso, Tempo I ilə birləşir. 3/4 ölçüdə, mf ilə, lakin fərqli tonallıqda (f moll) verilir. Yəni konsertin
əvvəlində fa♯ notu ilə verilən ostinato bu dəfə fa bekar la əvəzlənir. Bu hissənin növbəti fərqi registr
dəyişikliyidir ki, burada bəstəkar fa notunun bir oktava aşağıda ifası tələbini qoymaqla solistdən daha ağır
səsli ostinatolar istəyir. Əsərin bu təkrar bölməsində bəstəkar triollar vasitəsilə təqdim etdiyi oktavalı
pasajdan istifadə etmişdir. Ümumiyyətlə əsər boyu ifaçılıq texnikasının bir çox üsullarına rast gəlmək
mümkündür ki, bu da pianoçuya özünü tam şəkildə göstərməyə imkan yaradır. Hissə solistin ifasındakı
arpeciolu pasajdan sonra Allegro moderato ilə əvəz olunur. Əsas mövzu G dur tonallığında, 6/8 ölçüdə,
p ilə pianoçunun ifasında verilir. Yenə də müşayiətçi kimi başlayan orkestr zaman – zaman mövzunun
elementlərini səsləndirir. Bu dəfə tonallıq (D dur) və ritmik dəyişikliklər (4/8, 9/8, 3/4) nəzərə çarpır. Az
sonra öncə simlilər, ardınca nəfəsli alətlərin ifasında mülayim bir keçid verilir ki, bu da sona doğru bir
hazırlıqdır.
Cadenza B dur tonallığında, 3/4 ölçüdə, f ilə başlayır. Punktir ritm, sinkopalar, vurğulu notlar
(sf), tez – tez registr dəyişikliyi pianoçudan yetəri qədər texniki imkan tələb edir. Bundan əlavə
dinamikanın da fərqliliyi solo ifanı daha maraqlı edir.

Nümunə № 4

Lakin cadenza bir o qədər də böyük həcmə malik deyil və az sonra orkestr də pianoçunun ifasına
qoşulur. Tempin getdikcə artması və tədrici cresc, daha sonra əsərin əvvəlindən bəri bağlayıcı kimi
verilən Meno mosso hissəsindən sonra konsertin xüsusi bir özəlliyə malik Codası (F dur) verilir. Bu
sonluğun xüsusiliyi isə ondan ibarətdir ki, bəstəkar Azərbaycan musiqi tarixində ilk dəfə olaraq f – no
konsertinə canto əlavə edib.
Bu məqamda bir neçə bənzətməni misal olaraq göstərmək yerinə düşərdi. Dünya musiqi tarixinin
görkəmli bəstəkarı L.V.Bethoven də heç gözlənilmədən “IX simfoniya”sına insan səsi əlavə etmişdi.
Əlbəttə, burada həm fərqli və həm də bənzər məqamlar var. Bənzərlik ondan ibarətdir ki, hər iki bəstəkar
bu yeniliyi yaradıcılığının kamil dövründə etmişdir. Bu onların musiqidə etdiyi axtarışların bir nəticəsi
kimi diqqəti cəlb edir. Bundan başqa hər iki nümunədə belə bir üsulun istifadəsi tələbi olmadığı halda
bəstəkarlar bu metoddan ustalıqla istifadə edə bilmişlər. Eyni zamanda onlar bu yenilikdən əsərlərin
sonunda istifadə etmişlər [2].
Fərqliliyə gəldikdə isə burada bir sıra incəliklər diqqəti cəlb edir. Belə ki, Bethovenin əlavə etdiyi
cantonun sözləri F.Şillerin “Sevincə doğru” poemasından götürülmüşdür. Bundan əlavə simfoniyada
təkcə solist yox, həm də xor ifa edirdi. Ən böyük fərq isə əsərlərin janrındadır. Dördhissəli irimiqyaslı
simfoniyaya qarşı birhissəli fortepiano konsertinin qoyulması bir qədər təzadlıq törədir.
Bu konsertdəki yeniliyin məhz eyni janrlı əsərlə müqayisə olunması daha məqsədəuyğun olar.
XIX əsrin tanınmış pianoçusu və bəstəkarı Ferruççio Buzoninin fortepiano və simfonik orkestr üçün
yazdığı konsert eynilə Sevda İbrahimovanın yeniliyini özündə əks etdirir. Bütün yaradıcılığı boyu illər
ərzində qurulmuş çərçivələrin kənarına çıxan Buzoninin fortepiano konserti də dövrün tələblərindən fərqli
bir tərzdə yazılıb. Təqribən 70 dəqiqəlik bir müddətdə ifa olunan texniki cəhətdən yetəri qədər çətin olan
beşhissəli bu konsertin finalına bəstəkar kişi xoru əlavə edib. Mətnin müəllifi isə danimarkalı şair Adam
Elenşlegerdir [3].
Sevda İbrahimovanın IV fortepiano konsertində sadəcə solist ifa edir. Sözlər isə İslam dininin
açar kəlimələridir – “Allahu əkbər”, “La ilahə illəllah”. Əlbəttə, hələ professional musiqinin yarandığı ilk
dövrlərdən bəri bir çox bəstəkarlar öz əsərlərində dini motiv və incil oxumalarından istifadə etmişlər.
Lakin İslam dünyəvi musiqidən bir qədər uzaq olduğuna görə bəstəkarlar daha çox “İncil” mətnlərinə
müraciət ediblər. S.İbrahimova isə bu yeniliyi ilə İslam dininin, ilahi kəlimələrin istənilən bir musiqi janrı
nümunəsində yer ala biləcəyini göstərmişdir. Bəstəkarın dediyinə görə bu onun “mənəvi dünya”sı ilə
bağlıdır.
Nümunə № 5

Bu oxuma əsərin sonunda fortepianonun müşayiəti ilə ilahi, pak və təmiz hissləri tərənnüm edir.
Belə bir məsul vəzifəni konsertin ilk ifası zamanı vokal ifaçısı Nigar Cəbiyeva yerinə yetirmişdir. Bu
ifadan sonra pianoçunun pp nüansı ilə tamamlayıcı pasajları səslənir və ppp ilə orkestrlə unison ifa olunan
akkordla əsər tamamlanır.
Bütün bu sadalananlardan sonra aşağıdakı ümumiləşdirməni aparmaq olar. Belə ki, bu nümunə
müasir zamanın tələblərinə uyğun olaraq klassik konsert janrının bir sıra xüsusiyyətlərindən fərqlənir, bir
hissəli və sərbəst formada yazılıb. Bundan əlavə arasıkəsilmədən dəyişən templər, ritmik şəkil və
tonallıqlar da diqqəti cəlb edir. Əsərdə bəstəkar ifaçılıq texnikasının bir çox üsullarından istifadə etmişdir,
o cümlədən – oktavalı pasajlar, xırda barmaq texnikası və s. Həmçinin səs yüksəkliyinin, dinamikanın tez
– tez dəyişməsi də ifaçılıq baxımından ustalıq istəyən bir üsuldur. Son olaraq demək olar ki, haqqında
danışılan bu əsər Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano konsertləri arasında öz fərqli xüsusiyyətləri ilə
diqqəti cəlb edərək özünəməxsus yer tutacaq.
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Пярвин Рустамова
Исполнительские особенности четвертого
фортепианного концерта Севды Ибрагимовой
Резюме
В этой статье автор исследует исполнительские особенности фортепианного концерта
Севды Ибрагимовой. К тому же, здесь можно ознакомиться с иллюстрациями составленные на
основе инструментальных нот музыкального произведения композитора. Автор в ходе изучения
творчества С. Ибрагимовой выявляет ряд технических особенностей, исполнительские трудности,
указывает на текстовую тематику музыкальных произведений. А также в разработке этой научной
статьи исследователь обращается к разным источникам, которые несут историческую ценность,
выявляет окраски созданные тембровой разнообразностью, и поясняет их общую характеристику.
Ключевые слова: концерт, солист, оркестр, тема, нюанс, темп, характер, новизна.
Pervin Rustamova
Performing features of the fourth
piano concert of Sevda Ibragimova
Summary
In this article, the author explores the performance features of the piano concerto by Sevda
Ibragimova. In addition, here you can see the illustrations compiled on the basis of instrumental notes of
the composer's musical work. The author, during the study of S. Ibragimova's creativity, reveals a number
of technical features, performing difficulties, points to the textual theme of musical works. And also in the
development of this scientific article, the researcher turns to various sources that bear historical value,
reveals the colors created by the timbre diversity, and explains their general characteristics.
Keywords: concert, soloist, orchestra, theme, nuance, pace, character, novelty.
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Xülasə: Məqalədə xalq şairi Səməd Vurğunun “Aygün” poemasına tanınmış Azərbaycan bəstəkarı
Zakir Bağırovun bəstələdiyi eyni adlı operadan bəhs edilir. Həmçinin burada bəstəkarın ayrı-ayrı obrazlar
üçün yazdığı leytmotivlər təhlil olunmuşdur.
Açar sözlər: Zakir Bağırov, Aygün, kompozisiya, leytmotiv, intonasiya.
Xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılıq incilərindən olan “Aygün” poemasına 1972-ci ildə
bəstəkar Zakir Bağırov opera bəstələmişdir. Operanın libretto müəllif də bəstəkar özü olmuşdur.
Zakir Bağırovun “Aygün” operası mahnı operasıdır. Kiçik bir haşiyəyə çıxaraq qeyd edək ki,
ümumiyyətlə mahnı operası janrının təməli 1960-cı illərin ortalarında sovet bəstəkarı İ.İ Dzerjinskiyin
M.A.Şoloxovun romanına yazdığı “Sakit Don” operası ilə qoyulmuşdur. Ondan sonra bu ənənəni
O.S.Çişko, V.V.Jelobinskiy, L.A.Xodja-Eynatov və T.N.Xrennikov kimi bəstəkarlar öz yaradıcılıqlarında
davam etdirmişlər. Zakir Bağırovun “Aygün” operası da həmçinin qeyd etdiyimiz janrın milli
musiqimizdə təcəssümü kimi vurğulanır.
Bəstəkar Zakir Bağırov “Aygün” operasında leytmotiv sistemindən geniş istifadə etmişdir.
Demək olar ki, obrazların hər dəfə çıxışlarından öncə onların leytmotivləri səsləndirilir. Obrazlarla yanaşı
operada Məhəbbət və Muğan leytmotivləri də vardır (Qeyd edək ki, bu adları leytmotivlərə şərti olaraq
vermişik).
Bəstəkar Zakir Bağırov baş qəhrəman Aygün obrazı üçün həzin melodik xətti ilə seçilən BayatıŞiraz muğamının intonasiyasılarını özündə əks etdirən leytmotiv (nümunə1) qurmuşdur. Leytmotivdə
Aygünün murada çatmayan arzularından doğan nigarançılıq və həsrət intonasiyaları duyulur. Operanın
süjetindən Aygünün həyat tərzinə nəzər saldıqda onun Əmirxan ilə Muğana getdiyi vaxtlarda yarımçıq
qalmış təhsilindən dolayı keçirdiyi nigarançılıq hisslərini, Əmirxandan ayrılıb öz sənətində yüksəldiyi
zamanlarda isə məhəbbəti üçün qəlbində hər an yaşatdığı həsrətini görürük.
Nümunə 1

Aygün obrazının leytmotivi operada ilk dəfə I pərdənin 1-ci şəklində “Buraxılış gecəsi”
səhnəsində Əmirxanın təyinatı haqqında olan duetdə səslənir.

Əsərin ikinci qəhrəmanı olan Əmirxan obrazı üçün bəstəkar Zakir Bağırov operada iki leytmotiv
yazmışdır. Çünki bu obrazın xarakterində poema və opera boyunca dəyişikliklər baş verir. Dəyişikliklər
isə leytmotivlərin xarakterlərində öz əksini tapmışdır. Əmirxanın leytmotivləri xarakter və ritmik
quruluşlarına görə bir-birilərindən fərqlənirlər.
Birinci leytmotivin (nümunə2) müşayiətində melodik xətt pillələrlə aşağıya doğru hərəkət edir.
Leytmotivin melodiyası isə dalğavari xəttlə yuxarı doğru inkişaf edir. Bu ziddiyyətli istiqamətlər
leytmotivin intonasiyasına sərt ifadə verir. Leytmotivin sadaladığımız bu cəhətləri ilə Zakir Bağırov
Əmirxanın qısqanc və coşğun gəncliyini tərənnüm etməyə çalışmışdır.
Əmirxanın I leytmotivinə şərti olaraq “Qısqanclıq leytmotivi” adı verə bilərik. Çünki operanın I
və II pərdəsi ilə yanaşı III pərdəsində də leytmotiv Əmirxanın nəzərində Aygün ilə Elyarın yaxınlaşdığı
səhnələrdə səslənir. Təsadüfi deyil ki, Əmirxanın yalnız I leytmotivi operanın I və II pərdələrində
səslənir. Ona görə ki, III pərdədə hadisələrin üstündən artıq beş il vaxt ötmüşdür və Əmirxanın
hərəkətlərini əvvəlki tək çılğın duyğuları idarə etmirdi.
Nümunə 2

Operada Əmirxanın I leytmotivi ilk dəfə I pərdənin 1-ci şəklində “Ömrün ötüşən günləri” xoru
bitdikdən sonra Aygün ilə salona qayıtdıqları səhnədə eşidilir.
Transformasiya keçmiş Əmirxan obrazının oxunaqlı II leytmotivində (nümunə3) I
leytmotivindəki ziddiyyətli melodik xətt və sərt ifadələr yer almamaqdadır. Leytmotivin Seygah
muğamından qidalanan intonasiyası da Əmirxan obrazının yumşalan xarakteri ilə əlaqədardı. Səkkizlik,
çərək, səkkizlik və 4 onaltılıq notların qruplaşması üzərində qurulmuş mövzu hər zaman aşağıya doğru
yönələrək dəfələrlə sekvensiya olunur və Əmirxanın peşmançılığını, məyusluğunu və tənhalığını ifadə
edir.
Nümunə 3

Bəstəkar Zakir Bağırov operada Elyar obrazı üçün də leytmotiv (nümunə4) yazmışdır. Elyar
obrazının leytmotivi intonasiya baxımından məhəbbət leytmotivinə yaxındır. Elə Elyar da qeyd etdiyimiz
kimi operada məhəbbət üçbucağının bir qolunu təşkil edir. Elyarın leytmotivi sekvensiyalı mövzunun
statik triollu tersiya müşayiəti üzərində qurulmuşdur. Bütün bunlarla bəstəkar həssas təbiətli naturaya
sahib Elyarın baş qəhrəmana vurğunluğunu ifadə etməyə çalışmışdır. Leytmotivin Passionato tempi isə
onun ümumi əhvalını bütünlükdə tamamlayır.
Nümunə 4

“Aygün” operasının qeyd etdiyimiz kimi Muğan leytmotivi (nümunə5) də vardır ki, o, Allegretto
tempində, dinamik xarakterdə, sadə melodiya üzərində qurulmuşdur. Üç xanədən ibarət olan mövzu
dəfələrlə sekvensiya olunur. Bu leytmotiv operada torpağı- xalqı tərənnüm edir, yəni simvolik aspekt
daşıyır.
Nümunə 5

Operanın sonuncu leytmotivi isə Məhəbbət leytmotividir. Bu leytmotiv (nümunə 6) operanın əsas
ideyasını özündə cəmləyir: iki qəhrəmanın məhəbbəti və bütün çətinliklərə qarşı mübarizəsi. Onu da qeyd
edək ki, məhəbbət leytmotivi operanın proloqunda səslənən yeganə leytmotivdir. Leytmotiv qeyd
etidiyimiz kimi operanın proloq nömrəsində, eyni zamanda operanın 6-cı və 9-cu şəkillərində səslənir.
Leytmotivin Meno mosso tempində, üçsəsli və septakkordların arpeciovari ifası üzərində qurulmuş
müşayiətində və enişli-yoxuşlu melodiyasında mülayimlik vardır ki, bununla da bəstəkar musiqisində
həyatın xoş duyğularını əks etdirməyə çalışmışdır.
Nümunə 6

Beləliklə təhlilimizin yekunu kimi diqqətə çatdıraq ki, xalq şairi Səməd Vurğunun “Aygün”
poeması eyniadlı filmlə yanaşı “Aygün” operasının da yaranmasına zəmin yaratmışdır. Haqqında
danışdığımız bu opera süjetində qadın obrazlarının ana xətti təşkil etdiyi əsərlərin davamı kimi qəbul
edilə bilər.
Zakir Bağırovun “Aygün” operası 26 yanvar 1973-cü ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan
Dövlət Opera və Balet teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Operanın dirijoru xalq artisti Rauf
Abdullayev, rejissoru Əli Usubov və Fikrət Sultanov, rəssamı Əyyub Fətəliyev, xormeysteri B.Vəkilova
və M.Sadıxov, baletmeysteri isə N.Nəzirova olmuşlar [3]. Aktyorlardan isə Aygün rolunda- Xədicə və
Dilarə Babayevalar, Əmirxan rolunda- əməkdar artist Faiq Mustafayev və Əli Haqverdiyev, Elyar
rolunda- Adil Məlikov və Vaqif Kərimov, Nemət rolunda- Firudin Mehdiyev, Məti rolundaK.Məmmədov, İ.Məmmədov, Rəfi rolunda- Q.Əliyev, V.Sultanov, Şəfiqə rolunda- S.Əzimi, İsmət dayı
rolunda- A.Əfqanlı, V.Tahirov rol almışlar[1].
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Шабнам Маммедова
Композиционные особенности оперы "Айгюн"
Резюмe
В этой статье автор повествует об одноименной опере известного азербайджанского
композитора Закира Багирова, написанной к поэме "Айгюн" - народного поэта Самеда Вургуна.
Также были проанализированы лейтмотивы, сочиненные композитором к отдельным персонажам
этого музыкального произведения.
Ключевые слова: Закир Багиров, Айгюн, композиция, лейтмотив, интонация
Shabnam Mammadova
The composition features of the “Aygun”opera
Summary
In this article the author narrates about the opera of the famous Azerbaijani composer Zakir
Bagirov written for the poem "Aygun" by the national poet Samed Vurgun. Also, the leitmotifs,
composed by the composer for the individual characters of this piece of music, were analyzed.
Key words: Zakir Bagirov, Aygun, composition, leytmotiv, intonation.
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XALQ RƏSSAMI NAZİM BƏYKİŞİYEVİN
TEATR TAMAŞALARINA VERDİYİ BƏDİİ TƏRTİBAT İŞLƏRİ
Xülasə: Məqalədə Azərbaycanın xalq rəssamı Nazim Bəykişiyevin müxtəlif zamanlarda teatr
tamaşalrına verdiyi bədii tərtibatları haqqında məlumat öz əksini tapmışdır. Nazim Bəykişiyev əsasən
teatr rəssamı kimi tanınır. 2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının baş
rəssamıdır. Milli teatrın səhnəsində uğurla tamaşaya qoyulan H.Cavidin «İblis» və «Afət»,
M.F.Axundovun «Lənkəran xanının vəziri», V.Səmədoğlunun «Yayda qartopu oyunu», U.Şekspirin
«Hamlet», Elçinin «Qatil», J.Koktonun «İnsan səsi», Mir Cəlalın «Dirilən adam» kimi səhnə əsərlərinin
bədii tərtibatı məhz Nazim Bəykişiyevə məxsusdur.
Açar sözlər: Teatr, rəngkarlıq, tərtibat, bədii, dram, kolorit, fəlsəfi.

Teatrda duyulan hər bir inkişaf, dinamika, sözsüz ki, ilk növbədə tamaşanın ərsəyə gəlməsindən
sonra duyulur. Demək ki, həm də rejissor yozumunda, aktyor ifasında və tamaşanın bədii tərtibatında bu
inkişafı, dinamikanı duymaq mümkündür. Ancaq tamaşaçı teatra gələndə pərdələr açılır, o, birinci olaraq
rəssamın işini görür və bu ilk görüşdən aldığı təəssürat tamaşanın sonuna qədər ona hakim kəsilir. Demək
ki, teatr rəssamının üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Səhnəqrafiya teatr sənətinin ən mühüm komponentlərindən biridir. Dünya teatr məkanında XX əsrdə
cərəyan edən proseslər teatr rəssamlığının teatr sənətinin ifadə vasitələri arasında özəl yerə malik
olduğunu birmənalı şəkildə təsdiqlədi.
Çağdaş milli səhnəqrafiya sənətindən danışarkən Nazim Bəykişiyevin adını xüsusi vurğulamaq
lazımdır.
Azərbaycanın xalq rəssamı Nazim Bəykişiyevin teatr yaradıcılığı müasir milli incəsənətin parlaq
təzahürlərindən biridir. Geniş yaradıcılıq diapazonuna malik bir rəssam kimi N.Bəykişiyev Azərbaycan
səhnəqrafiya sənətinin inkişafına böyük töhfələr vermişdir. Onun teatr-dekor sənəti sahəsindəki
yaradıcılığı rəssamın dramaturji əsərin dərin qatlarına həssaslıqla nüfuz etməsi və ədəbi materialın çox
dəqiqliklə yozulması faktları ilə əlamətdardır. V.Şekspirin, Jan Koktonun əsərləri ilə yanaşı,
N.Bəykişiyev həmçinin Azərbaycan klassiklərinin – M.F.Axundov, H.Cavid, Mir Cəlal, Elçin – əsərləri
əsasında hazırlanan tamaşalara da yüksək səviyyəli tərtibat vermişdir.
Nazim Bəykişiyev fitri istedada malik və sənət aləmində müxtəlif istiqamətlərə maraq göstərən
sənətkarlarımızdan biridir. Nazim Bəykişiyev əsasən teatr rəssamı kimi tanınır. 2001-ci ildən Azərbaycan
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının baş rəssamıdır. Milli teatrın səhnəsində uğurla tamaşaya qoyulan

H.Cavidin «İblis» və «Afət», M.F.Axundovun «Lənkəran xanının vəziri», V.Səmədoğlunun «Yayda
qartopu oyunu», U.Şekspirin «Hamlet», Elçinin «Qatil», J.Koktonun «İnsan səsi», Mir Cəlalın «Dirilən
adam» kimi səhnə əsərlərinin bədii tərtibatı məhz Nazim Bəykişiyevə məxsusdur. [2. s. 36]
Bu əsərlər həm mövzu-problematikasına, həm də yazılma dövrlərinə görə müxtəlifdir. Üstəlik
rəssamın işlədiyi rejissorlar da üslub xüsusiyyətlərinə görə müxtəlifdirlər. Deməli, rəssamın hazırlanan
tamaşaya forma tapması əsl yaradıcılıq axtarışları, yüksək təxəyyül və kamil estetik zövq tələb edir. Bu
keyfiyyətləri mənimsəmiş Nazim Bəykişiyevin quruluş verdiyi tamaşa tərtibatları forma bitkinliyi, kolorit
əlvanlığı ilə seçilirlər.
Nazim ilk növbədə tamaşanın ideya-bədii dəyərini, rejissorun ali məqsədini tamaşanın bədii
tərtibatında təcəssüm etdirməyə çalışır. Onun tərtibatları tamaşanın obrazı kimi səciyyələnir.
Şux və parlaq rəngləri daha çox musiqili komediyalardan «Qızıl toy», «Məzəli əhvalat», «Nəğməli
könül», «Məşədi İbad», komediyalardan «Lənkəran xanının vəziri», «Əliqulu evlənir», «Arşın mal alan»
(Avstriya, Vyana), «Məşədi İbad» (Türkiyə, Ankara), «Varlı qadın», «Yeddi məhbusə», «Dadaşbala
əməliyyatı» əsərlərinə verdiyi tərtibat aiddir.
Rəssam sərt və soyuq rənglərdən klassik üslubda və obrazlı şəkildə daha çox dramatik-psixoloji,
lirik yüklü tamaşalarda istifadə edir. Misal olaraq, «Neron oynayır və ya iblisin komediyaları» (Miklos
Xubai), «Ördək ovu» (A.Vampilov), «Günah» (R.Əlizadə), «Yayda qartopu oyunu» (V.Səmədoğlu),
«Qızıl dağın kralı» (Dəmir Ehram), «Dəli Domrul» (Kamal Aktay), «Atamın kitabı» (B.Vahabzadə)
tamaşalarının adlarını çəkə bilərəm.
Rəmzi detallardan və qarışıq rənglərdən istifadə olunmuş tamaşalar daha çox monumentallığı və
romantik vüsəti ilə diqqətçəkəndir. Bu bölümə «Hamlet» (U.Şekspir), «Afət», «İblis» (H.Cavid),
«Ölülər» (C.Məmmədquluzadə), «Karmen» (P.Merime), «Qatil» (Elçin), «Dirilən adam» (Mir Cəlal),
«Kaş araba aşmayaydı!..» (O.İoseliani) tamaşalarını aid etmək olar.
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev qeyd edir ki, “2001ci ildən Akademik Milli Dram Teatrında baş rəssam vəzifəsində çalışan N.Bəykişiyevə bu müraciətlər ilk
növbədə onun dramaturji materiala və rejissor düşüncələrinə məsuliyyətli və yaradıcı yanaşmağının
nəticəsidir ki, müxtəlif teatrlar ən taleyüklü məqamlarda məhz ona müraciıt edirlər. Müxtəlif teatrlarda
ayrı-ayrı rejissorlarla çalışan və müxtəlif janrlı əsərlərə bədii tərtibat verən Nazim Bəykişiyev bu
prossesdə öz işini başlıca olaraq, dramaturji materialın tamaşaçını cəlb edə biləcək və onun hissduyğularını səhnədə baş verənlərin inandırıcı olmasına kökləyə biləcək psixoloji durumun yaradılmasında
iştirakda görür”. [1. S. 16]
Nazim Bəykişiyevin tərtibatında detallar nə qədər çox olsa da, orta məkan, başqa sözlə, aktyorların
ifası üçün meydan həmişə genişdir.
Rəssamın monumental ruhlu tərtibatındakı əzəmət tamaşanın ideyası və rejissorun ali məqsədi ilə
harmonik vəhdətdə uzlaşır. Bu monumentallıq fəlsəfi dəyərlərlə cilalanır, obrazlı təcəssüm tapır.
Nazimin tərtibatlarında dekorlar vüsətli və ifadəli, mənalı və koloritlidir, səhnədən tam və cazibəli
görünür.
Forma və məzmun xronotopunun estetik bədii həllində rəssam hər dəfə orijinal üslubdan bəhrələnir.
Nazim Bəykişiyev quruluş verdiyi teatrda səhnənin texniki ölçülərini dərindən mənimsəyir. Buna
görə də onun tamaşalarında kompozisiya bitkindir. Fəza genişliyində poetik vüsət var.
Bir sıra tamaşalarda Nazim Bəykişiyevin tərtibatı ikimərtəbəli olur. Bu iki mərtəbə də çox maraqlı
və obrazlı detallarla əlaqələndirilir. Məkanından asılı olmayaraq, onun tərtibatlarında aktyorların sərbəst
və məzmunlu davranışları, hadisələrə sərbəst daxil ola bilmələri üçün bitkin şərait var.
Bir rəssam kimi Nazim Bəykişiyevin rənglərinin mayasında ülviyyət, həzinlik və titrəklik var.
Həmin cəhətlər rəssamın fəlsəfi-emosional duyğularını dərindən-dərinə dərk eləmək üçün açardır,
əsərlərinin mahiyyətini incədən-incəyə duymaqdan ötrü bələdçidir. Həmin rənglərin ifadə gücünü, fikir
dərinliyini, fəlsəfi qənaətlərini dərk etdikcə, ilk növbədə tamaşanın bütöv obrazı aydın dərk olunur. Həm
də rəssamın idrakının, rəssamın təfəkkürünün qaynarlığı və sakitliyi, çılğınlığı və həlimliyi, poetikliyi və
zərifliyi sənətkarın özünün şəxsiyyət obrazını canlandırır.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında rejissor Mehriban Ələkbərzadənin
quruluşu ilə hazırlanmış Elçinin «Qatil» tamaşasını misal gətirmək, zənnimizcə, məqsədəuyğun olardı.
Çünki bu tamaşanın quruluşçu rəssamı da Nazim Bəykişiyevdir. Biz diqqəti rəssam Nazim Bəykişiyevin
səhnə tərtibatının hazırlanması zamanı istinad etdiyi bir sıra nüanslara yönəltmək istərdik.
Rəssam «Qatil» tamaşasında dəyişkən emosional ovqatlı, mürəkkəb nüanslardan ibarət, son
dərəcə gərgin və həyəcanlı atmosfer yaratmağa çalışmışdır.
Bu tamaşadakı səhnə tərtibatı bir tərəfdən yüksək tərtibat nümunəsi, digər tərəfdən isə dolğun
aktyor oyununa imkan açan təsirli və fəal oyun, meydan səhnəqrafiyasıdır.

Quruluşçu rəssam Nazim Bəykişiyevin təqdim etdiyi məkanın fakturası bambaşqa yozum və estetik
şərtləri təklif edir. B.Brextin epik teatr estetikasına söykənən Nazim Bəykişiyevin sərt və funksional
baxımdan geniş imkanlar verən səhnə qurğusu təbiəti etibarilə epik janr olan romanın «səhnə oxunuşu»
üçün səmərəli və təsirli şərait yaradırdı. Tamaşa başlamamışdan hadisələrin ovqatını, dövrün atmosferini,
ab-havasını müəyyənləşdirən səhnəqrafiya funksionallığı ilə yanaşı, tamaşanın vizual obrazını yaratmağa
müyəssər olur. Sözügedən obraz dövrün zahiri sərbəstliyini, möhkəmliyini və daxili sabitsizliyini ifadə
edərək romanın başlıca ideyası ilə üzvi bağlılıqda tamaşanın çağdaş səslənməsini öncədən
müəyyənləşdirirdi.
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, əməkdar incəsənət xadimi Məryəm Əlizadə qeyd edir ki.
“Dövlət mükafatı laureatı Nazim Bəykişiyevin tərtibat verdiyi tamaşalar öz zamanının məhsulu olaraq bu
zamanın möhürünü daşımaqdadır. Bu tamaşalar səhnəqrafiya sənətinin inkişafının müəyyən
tendensiyalarını özündə təcəssüm etdirməklə yanaşı, eyni zamanda, fərdiliyi, bənzərsizliyi ilə diqqəti cəlb
edir”. [3. S. 24]
2006-cı ilin sentyabrında Vyananın məşhur Kammeroper Teatrında hazırlanan dahi bəstəkar Üzeyir
Hacıbəyovun «Arşın mal alan» operettasının quruluşu da rəssamın maraqlı işləri sırasına daxildir.
Nazim Bəykişiyevin səhnə tərtibatı sahəsindəki fəaliyyəti Azərbaycan teatr-dekorasiya sənətinə
verilən böyük töhfələrdir.
SSRİ xalq artisti, professor Mehdi Məmmədovun «İblis» tamaşasına verdiyi tərtibata görə rəssam
1984-cü ildə Respublika Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.
Onun fərdi üslubu, milli koloriti və yeni dünyagörüşü ilə fərqlənən rəngkarlıq əsərləri dünyanın bir
çox ölkələrində, nüfuzlu sərgilərdə nümayiş etdirilmişdir.
Nazim Bəykişiyev bir teatr rəssamı kimi hər tamaşada ardıcıl və demonstrativ şəkildə səhnə
qutusunu tam açmağı qarşısına məqsəd qoyur. Səhnənin real məkanında pyesin dövrünə, janrına,
atmosferinə uyğun olan səciyyəvi, real əşyalardan ibarət tamaşanı yaratmağa çalışır və ən sadə əşyalarla
işləyərkən belə, onları aktyor və personaja xidmətə yönəldərək obrazlı effektə yetməyə daim cəhd
göstərir.
Rəssamın yaradıcılığının çox vacib hissəsi Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasındakı
pedaqoji fəaliyyətidir. Burada o, yeni rəssamlar nəslinin yetişdirilməsi üçün böyük və səmərəli iş aparır.
Nazim Bəykişiyev ustad sənətkar kimi mövcuddur, yaradıcılığın ən yüksək şərt və tələblərinə cavab
verən böyük rəssamdır.
Nazim Bəykişiyev, yaradıcılığında şəxsi keyfiyyətlərin parlaq təzahür tapdığı sənətkarlardandır.
Yetkinlik, daxili nizam, saf ruh, şəxsiyyətin iç dünyası və ətraf mühitlə harmoniyası – N.Bəykişiyevin
bütün bu insani keyfiyyətləri yaradıcılığında öz əksini tapır.
Bir-neçə fərdi sərgisi keçirilib.N.Bəykişiyevin teatr sahəsində “Qızıl Dərviş” (2004) və Beynəlxalq
“Humay” (2006) mükafatlarına, rəngkarlıq üzrə İran İslam Respublikasında keçirilən Beynəlxalq
blennalenin qalibi adına layiq görülməsi də bunu təsdqiqləyir. Təsviri sənətin bu iki sahəsində səmərəli
fəaliyyətinə görə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı” (2002) və “Azərbaycan
Respublikasının xalq rəssamı” (2006) fəxri adlarını alması da onun fəaliyyətinin rəsmi səviyyədə
təqdirinin göstəricisidir.
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Севиндж Исламова
Художественное оформление театральных представлений народного художника
Азербайджана Назим Беккишиева
Резюме
В данной статье автор повествует о творческой деятельности народного художника
Азербайджана Назима Беккишиева, который активно принимал участие в художественных
оформлениях театральных представлений. Назим Беккиев получил известность в основном, как
художник театра. С 2001 года он является главным художником в Национальном Академичском

Драматическом Театре. Благодаря его художественных задумок и идей на сцене вышеупомянутого
театра удачно прошли премьеры таких спектаклей, как: «Дьявол» и «Афет» Г. Джавида, «Визирь
ленкоранского ханства» М.Ф. Ахундзаде, «Игра в снежки летом» В. Самедоглу, «Гамлет» У.
Шекспира, «Убийца» Эльчина, «Человеческий голос» Ж. Кокто, «Воскресший» Мир Джалала и
др.
Ключевые слова: театр, художество, оформление, художественный, драма, колорит,
философия.
Sevinj Islamova
The artistic design of the theatrical performances
of the People's Artist of Azerbaijan Nazim Bekkishiyev
Summary
In this article the author narrates about the creative activity of the People's Artist of Azerbaijan
Nazim Bekkishiyev, who actively participated in the decorations of theatrical performances. Nazim
Bekkishiyev gained fame mainly as an artist of the theater. Since 2001, he has been the main artist at the
National Academic Drama Theater. Thanks to his artistic ideas and ideas, the premiere of such
performances as "Devil" and "Afet" by G. Javid, "Vizier of the Lenkoran Khanate" M.F Akhundzade,
"Playing Snowballs in the Summer" by V. Samadoglu, "Hamlet" by W. Shakespeare, "The Slayer" by
Elchin, "The Human Voice" by J. Cocteau, Risen World of Jalal and others.
Keywords: theater, art, design, art, drama, color, philosophy.
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XX ƏSRİN 70-80-Cİ İLLƏRİ RƏSSAM SİRUS MİRZƏZADƏNİN
YARADICILIĞININ ERKƏN MƏRHƏLƏSİ KİMİ
Xülasə: Məqalə Əməkdar rəssam S.Mirzəzadənin yaradıcılığının erkən dövrünə həsr edilmişdir.
Müəllif qeyd edir ki, ötən əsrin 70-80-ci illəri rəssamın yaradıcılığının erkən dövrü kimi səciyyələndirilir.
Həmin dövrdə S.Mirzəzadə monumental rəngkarlıqla yanaşı, dəzgah incəsənəti nümunələri də
yaratmışdır. Bu əsərlər kompozisiya sadəliyi, realist məzmun, parlaq milli kolorit xüsusiyyətləri ilə
seçilir. Üstündən xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq həmin tablolar bu gün də maraq doğurur və rəssamın
yaradıcılığının erkən dövrünün qiymətləndirilməsində müəyyən rol oynayır.
Açar sözlər: Sirus Mirzəzadə, Azərbaycan incəsənəti, rəngkarlıq, natürmort, incəsənətdə əmək
mövzusu.
70-80-ci illər rəssam S.Mirzəzadənin yaradıcılığının erkən dövrüdür. Gənc rəssam bu dövrdə
zəhmət, kənd həyatı, beynəlxalq münasibətlər mövzusunda yağlı boya ilə yaddaqalan tablolar çəkmişdir.
Həmin dövrdən bu vaxta qədər çox illər ötmüş, ictimai-siyası həyatda mühüm dəyişikliklər baş vermişdir.
Lakin buna baxmayaraq bu tablolar indi də onun yaradıcılığında müəyyən əhəmiyyət daşıyır.
Maraqlıdır ki, özünün monumentalçı olmasına baxmayaraq S.Mirzəzadənin 70-ci illərdə yaratdığı
erkən dövr dəzgah əsərləri monumentalizmdən uzaqdır. Əksinə, burada dəzgah incəsənətinə xas olan
cəhətlər – kompozisiya genişliyi, detalların çox vaxt kiçik ölçüdə verilməsi, realist süjet xətti və s. daha
çoxdur. Bu xüsusiyyətlər onun həmin illərdə işlədiyi bir çox tablolarda – “Ağ yelkənlər”,
“Deltaplaneristlər”, “Zirvəyə gedən yol”, “Zavoda gedən yol” və başqalarında özünü büruzə verir. Həmin
tablolar üçün geniş perspektiv, xətti quruluşun düzgünlüyü, detallaşdırma, aşıq rəng tonları və s.
səciyyəvidir.
“Zirvəyə gedən yol” (1977) rəssamın erkən yaradıcılıq nümunələrindən biridir. Rəssam onu
Moskvada ali təhsilini başa vurub qayıtdıqdan cəmi 5 il sonra çəkmişdir. Yağlı boya ilə işlənmiş bu erkən
sənət nümunəsi olduqca sadə və realist üslubda işlənilmiş kompozisiyası ilə yadda qalır. Geniş mənada bu
tablonu tematik mahiyyətin müəyyən qədər əks olunduğu mənzərə janrı adlandırmaq olar. Tabloda
müəyyən qədər həmin dövr incəsənətinə xas olan tendensiyalılıq təmayüllərinin təsiri özünü büruzə verir.
O dövrdə mənzərə janrının sovet incəsənəti üçün xarakterik hesab edilən növmüxtəliflikləri meydana
çıxmışdı. Zavod mənzərəsi, sənaye mənzərəsi, tikinti-quruculuq mənzərəsi kimi sahəvi mənzərə janrları
demək olar ki, rəsmi statusa malik idilər. Şübhəsiz ki, sözü gedən tabloda dövrün bu kimi tələblərinin
təsiri olmamış deyil. Eyni zamanda rəssam genişliyə, səmanın, dənizin ənginliyini, intəhasızlığını əks
etdirməyə meylli olmuşdur. Ona görə də o, sənaye mənzərələrini qəbul olunmuş formada deyil, bir qədər
fərqli tərzdə - böyük olmayan detalların sərbəst yerləşdiyi geniş kompozisiya şəklində əks etdirirdi. Bu
xüsusiyyətlər haqqında danışılan tabloda aydın görünür. Əsərdə arxa plana doğru uzanan geniş asfalt yol
təsvir olunur. Asfalt yolu kompozisiyaya paralel uzanan dəmir yolu kəsir. Bu kəsişmədə xarakterik

qurğular – xəbərdaredici nişanələr, ağ-qara zolaqlı metal dirəklər, şlaqbaum və s. nəzərə çarpır.
Kompozisiya aşağı baxış bucağına malikdir; buludsuz, lakin həm də günəşsiz durğun səma onun dörddə
üç hissəsini tutur. Aşağıda qalan dörddə bir hissə asfalt yoldan, onun hər iki tərəfi ilə uzanıb gedən
qumsal təpələrdən ibarətdir. Əsərdə başqa demək olar ki, heç nə təsvir edilməyib; kompozisiyanın
kənarında, üfüqdə bir-birinə qısılmış ağ, kiçik kənd evləri nəzərə çarpır. Əsərdə adam da yoxdur.
Şübhəsiz ki, o zaman çox gənc olan müəllif kompozisiyanı “Zirvəyə gedən yol” adlandırmaqla məcazi
mənanı nəzərdə tutmuş, neft mədənlərinə, buruqlara, fəhlə qəsəbələrinə uzanan bu kimsəsiz yolu əməkçi
gənclərin gələcək inkişafının əsası kimi təqdim etmək istəmişdir. Əsərdəki quru mənzərə Abşeron
landşaftını əks etdirir. Ətrafda neft buruqları görünməsə də bu kimsəsiz yolun məhz mədənlərə gedən yol
olduğu şübhə doğurmur. Rəssam bu yolu boş təsvir etmişdir; lakin onu diqqətlə izləyən təəssübkeş
tamaşaçı hiss edir ki, daha bir neçə an keçəcək, içi mədənə gedən fəhlə-gənclərlə dolu avtobus, yaxud yük
maşını gurultuyla şütüyərək buruqlara sarı istiqamətlənəcək. Sonra isə neft yüklü qatar kəskin fit verərək
gəlib keçəcək...
Həmin illərdə əmək, zəhmət mövzuları demək olar ki, bütün rəssamların yaradıcılığında öz əksini
tapırdı. Şübhəsiz ki, bu, dövrün, ideologiyanın tələbi idi. S.Mirzəzadə də həmin mövzuda əsərlər işləyib.
«Məhsul bayramı» (1982), «Qələbəyə salam atəşi» (1985), «İlin üç dövrü» (1982), həmçinin «Günəşli
gün» (1982), «Məhsuldarlıq», «Xalçaçılar» (hər ikisi -1983) kimi əsərlər rəssamın yaradıcılığının erkən
dövrünü təmsil edirlər. Bu tablolarda mövcud ideologiyanın təsiri özünü büruzə verir. Eyni zamanda
rəssam həmin əsərlərdə real hadisələri, sadə insanlar arasından seçdiyi qəhrəmanları realist vasitələrlə,
özünün duyduğu, görüb anladığı tərzdə əks etdirməyə çalışmışdır. Bu baxımdan “Məhsul bayramı” əsəri
daha əlamətdar və cəlbedicidir. Rəssam burada bütün ömrünü zəhmətdə keçirən, ağsaqqal adını əməyi,
təmiz adı ilə qazanan müdrik insan – qoca obrazı yaratmışdır.
Ötən əsrin 80-ci illərində S.Mirzəzadə tematika, portret, məişət janrları ilə yanaşı, natürmort
janrında da fırçasını sınamışdır. Ümumiyyətlə, hər bir gənc rəssamda olduğu kimi, S.Mirzəzadənin də
yaradıcılığında bu dövr axtarış dövrü kimi qiymətləndirilə bilər. Ona görə də 70-80-ci illərdə rəssamın
müxtəlif janrlara üz tutması təsadüfi deyildi. Sonrakı dövrlərdə, o cümlədən müasir dövrdə S.Mirzəzadə
natürmorta rəmzi aləmin bir hissəsi kimi yanaşaraq onu yaradıcılığına xas dekorativ elementlərlə
zənginləşdirir.
Rəssamın yaradıcılığının erkən dövrünə aid “Qızıl balıqlar” (1982) natürmortu tünd fonda,
klassik üslubda işlənmiş əsərdir. Bu əsər bir qədər XVII əsr holland natürmort sənətini yada salır və yəqin
ki, onların təsiri altında işlənmişdir. Məlum olduğu kimi, həmin dövrdə kiçik dükanda, piştaxta önündə
ipdən asılmış balıqların, quşların, hətta dovşanların təsvirini işləmək Hollandiya incəsənətində geniş
yayılmışdı. “Qızıl balıqlar” natürmortunda S.Mirzəzadə tünd qəhvəyi fonda ipə keçirilmiş bir neçə kiçik
qızıl balıq çəkmişdir. Qeyd edək ki, balıqlar kompozisiyanın mərkəzində yox, onun yuxarı sol küncündə
təsvir edilib. Kompozisiyanın digər hissələri ümumi rəng tonlarından ibarətdir və əsasən neytral xarakter
daşıyır.
S.Mirzəzadənin erkən dövr natürmortlarından biri də “Ağ balıqqulağı” adlanır. Tünd qəhvəyi fon
etibarilə bu əsər “Qızıl balıqlar” natürmortuna yaxındır. Lakin kompozisiyanın daha düzgün qurulması,
elementlərin çoxluğu, aralarındakı mütənasiblik baxımından ondan üstündür. Bundan başqa arxa plan
neytral fon olmayıb üzəri naxışlı pərdədən ibarətdir ki, bu da tablonu daha effektli göstərir. Sözü gedən
natürmortda güldanı əvəz edən dar boğazlı, dördkünc formalı uzun butulka və onun yanında nisbətən iri
balıqqulağı təsvir olunub. Güldana (butulkaya) uzunsov formalı çəhrayı-qırmızı çöl gülləri qoyulub.
Natürmortdakı tünd rəngli yaylığın üzərində də güllər vardır ki, bunlar da təbii çiçəklərlə maraqlı
ahəngdarlıq təşkil edir. Bu natürmort əsəri adını kompozisiyada təsvir edilən balıqqulağıdan almışdır.
Doğrudan da güldan və güllü pərdə ilə müqayisədə balıqqulağı qeyri-adi əşya kimi diqqəti daha tez cəlb
edir. “Üstündə açıq qırmızı, zəif yaşılı və yasəməni rənglərdə tikmə olan pəncərə pərdəsi bütövlük rəmzi
kimi baхılır. Rəsmin boş yerləri pərdə kimi tünd şabalıdı boyaya tutulub. «Ağ balıqqulağı» natürmortuna
gözünün qıyıilə baхsan, balıqqulağıdan ucalan okean dalğalarının gur səsini, nəğməkar səsini
eşidəcəksən” [1].
Yaradıcılığının erkən dövründə S.Mirzəzadə idman mövzusunda tematik-mənzərə xarakterli
tablolar yaratmışdır. Onlardan biri də “Ağ yelkənlər” (1983) əsəridir. Əsərdə yelkənli qayıqsürmə idmanı
səhnəsi öz əksini tapıb. Burada dənizdə, ön planda, demək olar ki, bir xətt üzərində bir neçə idman qayığı
təsvir edilmişdir. Qayıqların iti üçbucaq formalı ağ yelkənləri vardır; əsərin adı da bununla əlaqədardır.
Bununla yanaşı, hər bir qayığın sarı-qırmızı, yaxud digər rəngdə iri ölçülü yelqovanı da vardır ki, bu da
tablonu rəngarəng edir. Tabloda əsas rəng göy rəngdir; o, həm səmanı, həm də dənizi əks etdirir. Müəllif
göy rəngin müxtəlif keçidlərindən, çalarlarından məharətlə istifadə etməklə realist, canlı təsir bağışlayan
dəniz mənzərəsini və buludsuz səmanın ənginliyini, dərinliyini təcəssüm etdirə bilmişdir. Ağ yelkənlər

tünd göydən açıq maviyə qədər dəyişən rəng çalarları arasında xüsusilə effektli görünür. Göy, sakit
rənglərin üstün olduğu kompozisiyaya qırmızı-sarı yelqovanlar daxil etməklə rəssam əsərin kolorit həllini
zənginləşdirmiş, onun rəngarəng təsir bağışlamasına nail olmuşdur. Qırmızı və sarı rənglər tablodakı
sakitliyi, süstlüyü sanki aradan qaldıraraq kompozisiyanı daha ekspressiv, daha hərəkətli edir. Qeyd edək
ki, bu tablo 1983-cü ildə Bakıda, “Heykəltəraşlıq və idman” sərgisində nümayiş etdirilib.
Rəssamın “Deltaplaneristlər” tablosu kompozisiya və rəng həlli baxımından “Ağ yelkənlər”
əsərini xatırladır. Hər iki əsərdə durğun görünən açıq göy rəngli səma əks edilib. Lakin
“Deltaplaneristlər” tablosunda dəniz deyil, güllü təpəlik əks olunub. Tablodakı yelkənlər, yelqovanlar
istər istəməz “Ağ yelkənlər” kompozisiyası ilə paralel assosiasiyalar yaradır. Hər iki kompozisiyada geniş
boşluqlar, durğun səmadan ibarət arasahələr verilmişdir ki, bu da hərəkətsizlik, süstlük effekti yaradır.
“Deltaplaneristlər” tablosunda səmada deltaplanda (yüngül konstruksiyalı qanadı olan motorsuz
uçuş aparatında) pərvaz edən idmançı görünür. Daha iki nəfər isə yerdə dayanaraq onun uçuşunu izləyir.
Yerdə bir neçə bükülmüş deltaplan, küləyin istiqamətini müəyyən edən qurğu və s. nəzərə çarpır.
Kompozisiyada demək olar ki, başqa heç nə yoxdur. İnsan fiqurları çox kiçik verildiyindən onları bədii
obraz kimi qəbul etmək mümkün deyil (eyni prinsip “Ağ yelkənlər” əsərində də özünü büruzə verir).
Bəlkə də hər iki əsəri idman seriyasına aid etmək olar, baxmayaraq ki, burada yarışın mühüm məqamları,
yaxud emosionallıqla ifadə edilmiş idmançı səyləri nəzərə çarpmır. Sözü gedən əsərlər realist quruluşa
malik olub S.Mirzəzadənin elə həmin dövrdə (ötən əsrin 80-ci illərində) işlədiyi rəmzi-dekorativ üslubdan
çox uzaqdır. Rəssam yaradıcılığının sonrakı dövrlərində idman mövzusuna demək olar ki, müraciət
etməyib. Lakin hər halda bu mövzu onun erkən dövr yaradıcılığında müəyyən iz buraxmışdır. Əlbəttə, bu
tipli kompozisiyalar S.Mirzəzadənin yaradıcılığının erkən dövrləri üçün səciyyəvi idi. Həmin dövrdə
rəssam hələ də kompozisiyanın quruluşunda akademik rəssamlıq xüsusiyyətlərinə istinad edirdi. “Bu
dövrdən etibarən rəssamın yaradıcılıq metodunda həyatın təsvirinə “yeni yanaşma”ya üstünlük verməsi
daha qabarıq özünü büruzə verir. Reallığın “olduğu kimi”, trivial “görüntü kimi” əks edilməsi
metodundan imtina edərək, klassik orta əsrlər Azərbaycan miniatürlərində olduğu kimi, rəmzi düşüncəyə
arxalanan və şərti, dekorativ təsvir dili ilə səciyyələnən təsvir tərzinə üstünlük verməsi güclənir” [2, 87].
Bu xüsusiyyətlər “Əcdadlarımızın torpaqları”, “İlin üç fəsli” kimi tablolarda özünü büruzə verir.
Rəssamın simvolik-tematik xarakterli “İlin üç fəsli” tablosu maraqlı kompozisiya və kolorit
həllinə malikdir. Kvadrat formalı bu əsər sanki üç şaquli hissəyə bölünmüşdür; hər bir hissə ilin bir fəslini
təcəssüm etdirir. Tablonun əsasən mavi-çəhrayı rənglərlə işlənmiş sol hissəsi yazı, əlvan kolorit həllinə
malik mərkəzi hissəsi yayı əks etdirir; mərkəzi hissə həm də daha genişdir. Əsərin sağ hissəsinə gəlincə,
burada sarı və qəhvəyi rəng tonlarının üstün olduğu payız təsvir olunmuşdur. Əsər rəmzi-simvolik məna
daşıyır. Fəsillər həm də insanın gənclik, yetkinlik və qocalıq dövrlərini əks etdirir. Belə ki, tablonun sol
hissəsində, aşağı tərəfdə müəllif çəhrayı rəngin fonunda ana olmağa hazırlaşan gəlin təsvir etmişdir [3].
Əks tərəfdə isə iri, gövdəli bir ağacın yanında ağ saqqallı, əli əsalı, pirani bir qoca durmuşdur. Cavan
gəlin məcazi olaraq baharı, ömrünün payızına qədəm qoymuş qoca isə, əlbəttə ki, payızı təmsil edir.
Burada istər-istəməz qocaman sənətkar, akademik Ö.Eldarovun “Ömrün dörd çağı” kompozisiyası yada
düşür. Tablonun rəngarəng orta hissəsi isə yayı – ömrün qaynar çağını əks etdirir. Burada qız-gəlin
tənəklərdən üzüm, ağaclardan meyvə dərir, müxtəlif təsərrüfat işlərilə məşğul olurlar. Onlardan yuxarıda
qoyun sürüsü, arxa (yuxarı) planda isə evlər görünür. Maraqlıdır ki, rəssam ilin sonuncu fəslini – qışı
göstərməmiş, üç fəsillə kifayətlənmişdir. Əlvan rənglərdən təşkil olunmuş bu kompozisiyaya xoş ovqat,
coşqun, işgüzar həyat tərzi, nikbin əhvali-ruhiyyə xasdır. Görünür məhz buna görə müəllif qış fəslini
göstərməyə ehtiyac duymayıb.
Mənzərə S.Mirzəzadə yaradıcılığının hətta erkən dövrü üçün o qədər də xarakterik olmayıb.
Rəssamın kövrək duyğuları təbiət gözəlliklərinə deyil, insanın daxili aləminin rəmzi təcəssümünə
köklənib. Ona görə də rəssamın təbiət görüntüləri bir qayda olaraq interyer məkanı ilə qonşu olan mədəni
landşaftla hüdudlanır. Rəssamın simvolik təbiət mənzərəsinin təsvir olunduğu “Baharda” (1982) adlı
tablosu diqqəti cəlb edir. Erkən dövrə aid olmasına baxmayaraq burada simvolizm xüsusiyyətlərinə rast
gəlinir. Kompozisiya tamamilə iki təzadlı rəngin – al-qırmızı və tünd-göyün qarşılığı əsasında
qurulmuşdur. Rəssam qırmızı rənglə ağacları, göy rənglə ətrafı, fonu təsvir etmişdir. Həm ağaclar
üzərində, həm də göy fonda xırda güllər, çiçəklər diqqəti cəlb edir. Diqqətlə baxdıqda göy-qırmızı fon
üzərində kiçik arılar, pərvanələr, balıqqulağı da görünür. Lakin tablonun əsas elementi kimi şanapipik
quşunu qeyd etmək lazımdır. Bu quş rəssamın yaradıcılığının demək olar ki, bütün mərhələlərində onun
əsərlərində nəzərə çarpır. Haşiyə çıxaraq qeyd etmək istərdik ki, nağıllarımızda, milli folklorumuzda yer
alan şanapipik quşuna simvolizmə meyl edən digər Azərbaycan rəssamları da (misal üçün Sara
Manafova) müraciət ediblər. Şanapipik quşu bu günə qədər rəssamın yaradıcılığında əsas simvolik ifadə
vasitələrindən biri kimi özünü büruzə verir.

Rəmzi xüsusiyyətlərin tablolarda əksi hələ erkən dövrlərdən S.Mirzəzadənin yaradıcılığında
özünü göstərmişdir. Rəssamın 80-ci illər yaradıcılığına diqqət yetirsək, burada dekorativliklə yanaşı, həm
də rəmzi mahiyyətin bərqərar olduğunu görərik. Tematikasından asılı olaraq rəmzi mahiyyət onun bəzi
əsərlərində az, digərlərində isə əksinə, çox nəzərə çarpır. Misal üçün, 80-ci illərin maraqlı, monumental
ruhlu tablolarından olan “İlin üç fəsli” kompozisiyasında rəmzi mahiyyət güclüdür. Lakin rəssamın o
dövrdə yaratdığı natürmortlarda rəmzi xarakter özünü demək olar ki, büruzə vermir. Rəssamın “Bakı
sabahın xeyir” (1985) adlı kompozisiyası rəmzi məzmunun kifayət qədər güclü olduğu tablolardandır.
Həmin illərdə rəssam realist görüntülərlə abstrakt məzmun arasında manevrlər edərək öz həqiqi üslubunu
tapmağa, yaratmağa cəhd edirdi [4]. 90-cı illərin əvvəllərindən etibarən rəssam yaradıcılıq dünyasının
yeni qatlarını açdı və sadə kompozisiya prinsiplərinin üstün olduğu dəst-xətdən uzaqlaşdı.
“Bakı sabahın xeyir” kompozisiyası formaca xeyli uzun olub nəqledici xətti yuxarıdan aşağıya
doğru istiqamətlənmişdir. Tablo demək olar ki, başdan-başa tünd göy rəngli səma fonundan ibarətdir.
Əslində rəssam səhəri deyil, bəlkə də dan yerinin yenicə sökülməyə başladığı erkən sübh anlarını əks
etdirmişdir. Kompozisiyanın yuxarı hissəsində üç mələk, aşağı hissəsində isə Bakı şəhəri, onun tanış
tikililəri – Bakı Şəhər İH-nin (Baksovetin), Filarmoniyanın binaları, qədim İçərişəhərin müxtəlif tikililəri
– məscidlər, minarələr, baştağlar və s. görünür. Kompozisiya uzun olduğundan mələklərlə şəhər arasında
bir boşluq, ölçü uyğunsuzluğu yaranır. Lakin göydəki bu mələklər səhəri qarşılamağa hazırlaşan şəhərə
gül səpirlər. Səpilən güllərin yağışı səmanın tünd göy boşluğunu qırmızı, sarı, göy çiçəklərlə bəzəyərək
boşluğu doldurur. S.Mirzəzadə göy və qırmızı rənglərin kontrast növbələşməsindən məharətlə istifadə
edən rəssamlardandır (1982-ci ildə yaradılmış “Baharda” kompozisiyasını xatırlayaq). Oxşar kolorit
xüsusiyyətləri “Bakı sabahın xeyir” kompozisiyasında da təkrarlanır. Göydən şəhərin üzərinə səpilən gül
yağışı rəmzi məna daşımaqla yanaşı, həm də əsərin məna yükünə nikbin ovqat daxil edir.
Məlum olduğu kimi, S.Mirzəzadə monumentalçı-rəssam ixtisası üzrə ali təhsil almışdır [5].
Bununla belə rəssamın ilk dəzgah yaradıcılığı nümunələrində monumentalizm təmayülləri özünü hələ
göstərmirdi. Lakin tezliklə onun yaradıcılığında dekortivizmlə yanaşı, həm də momumentalizm
xüsusiyyətləri özünü büruzə verməyə başladı. 70-ci illərdən fərqli olaraq rəssamın 80-ci illərdə yaratdığı
bir çox tablolara monumentalizm ruhu hakimdir. Rəmzilik və dekorativliklə yanaşı monumentalizm
rəssamın yaradıcılığının erkən və qismən orta mərhələsində özünü büruzə verir. “Əcdadlarımızın
torpaqları” (1983) kompozisiyası rəmzi-dekorativ mahiyyətlə yanaşı, həm də monumentalizm
xüsusiyyətlərinə malikdir. Monumentalizm xüsusiyyətləri kompozisiyanın formasında, görünüşündə,
fakturasında, hətta adında belə duyulmaqdadır. Əsər qeyri-ənənəvi görünüşə malikdir. Kiçik ölçülü
kvadratlar bir yerə toplanaraq ümumi kompozisiya əmələ gətirmişdir (sonralar buna bənzər rəngli
kvadratlar Gənc Tamaşaçılar Teatrının eksteryerini bəzədi). 30-dan artıq kvadratın toplandığı bu
kompozisiya bütövlükdə Azərbaycan torpağını, onun qədim tarixini və mədəniyyətini təmsil edir. Hər bir
kvadratda tarix və mədəniyyətimizlə bağlı müəyyən bir görüntü, tarixi-memarlıq abidəsi, bədii simvol və
s. əks olunur. Müxtəlif rənglərdə olan bu kvadratlar kompozisiyanı olduqca effektli və rəngarəng göstərir.
Onlardan birində Qız qalası, ikincisində ləpələnən Xəzər sahili, üçüncüsündə buta, bir başqasında muğam
üçlüyü və s. təsvir olunur. Şanapipik, Qobustan qaya təsvirləri, daş abidələr, daş at fiquru, misgərlik
nümunələri və digər görüntülər hərəsi bir kvadratda bərqərar olmuşdur. Birlikdə bütün bunlar maraqlı və
rəngarəng bir kollaj əmələ gətirərək Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinin bədii dillə ifadə edilmiş
müxtəsər səhnəsini göz önündə canlandırır [6].
S.Mirzəzadənin yaradıcılığının erkən dövrünü səciyyələndirən əsas mövzulardan biri də siyasi
mövzudur. Məlum olduğu kimi o zamankı ideologiya rəssamlardan beynəlxalq siyasi mövzuda aktivlik
tələb edirdi. S.Mirzəzadə də öz yaradıcılığında bu mövzulara yer ayırırdı. 70-80-ci illərdə Yaxın Şərqdə
siyasi vəziyyətin gərginləşməsi, hərbi münaqişələr, fələstinlilərin öz doğma yurd-yuvalarından didərgin
düşməsi hamı kimi S.Mirzəzadəni də düşündürürdü. Rəssam bu aktual mövzuda bir neçə rəngkarlıq əsəri
çəkmişdir. “Fələstin qaçqınları”, “Biz qalib gələcəyik” kimi tablolar həmin mövzuya həsr edilib. Bu
tablolarda dövrün tələbləri ilə yanaşı, həm də gənc rəssamın qəlbinin çağırışları bədii-emosional tərzdə öz
bədii ifadəsini tapmışdır.
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Наиба Велиева
70-80-е годы ХХ века как ранний период
творчества художника Сируза Мирзазаде
Резюме
Статья посвящена исследованию раннего периода творчества Заслуженного художника
Сируза Мирзазаде. Известно, что 70-80-е годы прошлого века являются ранним периодом
творчества молодого художника. В этот период, помимо монументальных композиций, он создал
много работ в области станкового искусства. Эти работы отличаются композиционной простотой,
реалистической трактовкой сюжетной линии, ярким национальным колоритом. Несмотря на то,
что со времени их создания прошло много лет, эти ранние работы художника до сих пор не
утратили значения, имеют определенное значение в оценке раннего периода деятельности
С.Мирзазаде.
Ключевые слова: Сируз Мирзазаде, искусство Азербайджана, живопись, натюрморт, тема
труда в искусстве.
Naiba Valiyeva
70-80th years of the XX century as an early period of
the creativity of the artist Sirus Mirzazade
Summary
The article is devoted to the study of the early period of creativity of the Honored artist Sirus
Mirzazade. It is known that the 70-80s of the last century were an early period of the young artist's work.
In this period, in addition to monumental compositions, he created many easel paintings. These works are
distinguished by their compositional simplicity, realistic interpretation of the story line, and bright
national color. Despite the fact that many years have passed since their creation, these early works of the
artist have not lost their significance, they have a certain value in assessing S. Mirzazade’s early period of
activity.
Keywords: Sirus Mirzazade, Art of Azerbaijan, colority, still life, labour theme in art.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА БЫКА
НА ПЕТРОГЛИФАХ ГОБУСТАНА И АЛТАЯ
Резюме: Статья посвящается анализу изображений быка, представленных на петроглифах
Гобустана и сравнения их с комплексами наскального искусства в Калбак-Таше (Республика
Алтай, Россия). Сравнительный анализ образа и содержания петроглифов позволяют выявить
некую закономерность стилистических приёмов построения изображений.
Ключевые слова: первобытная культура, наскальное искусство, петроглифы, Гобустан,
Алтай, образ, бык.

Дикий бык ранее обитал на территории всей Евразии: от Тихого до Атлантического океана,
от Индии до Ледовитого океана. Тому свидетельством являются кости тура, наибольшее число
которых (75 %) датируются неолитом и эпохой бронзы [18, 27].
Быки являются очень сильными животными, поведение которых иногда крайне агрессивное,
особенно в сезон гона, в начале августа [18, 57]. Грозным оружием быка являются его массивные и
острые рога, которыми он хорошо манипулирует во время схватки. По материалам петроглифов
Гобустана (Азербайджан) изображения быков, отличающиеся своей реалистичностью и
анатомическим соответствием, являются одним из самых древних в комплексе и датируются от
VII до IV тыс. до н.э. Быки, датируемые VII-VI тыс. прорисованы с наибольшим соответствием с
реальной анатомией животного. Выделяется круп, что предаёт линии плавность и в тандеме с ярко
выраженными рогами создаёт впечатление, что древний художник пытался акцентировать
внимание именно на передней части – непосредственно грозном оружии животного. Рогам
уделялось особое внимание, и древний художник пытался изобразить в максимально точном
соответствии с прототипом. Позиция рогов определяет их «рвение» ‘forwardness’ [21, фиг.2] На
основе черепов быков, относящихся к VII тыс. до н.э. [26], найденных в храме в Чатал Уюке (Çatal
Hüyük) [31, fiq. 7, 8] в Турции, являющимся первым центром одомашнивания этих животных,
было установлено, что градус между головой быка и его рогом варьируется между 50 и 60 [23,
684-687]. Многочисленные сцены борьбы человека с быками еще раз доказывают, что бык
является грозным и сильным животным и тот, кто мог его одолеть был признан героем. Тому
примером служит фреска на стене бывшего дворца Миноса на Крите, датируемая 1600 г. до н.э.
Фреска отображает сцену борьбы человека с быком, где человек укрощает быка, схватив его за
рога [24]. Рогу быка (или бизона) было обращено пристальное внимание древних, и оно, вероятно,
олицетворяло силу животного, и выступала в роли грозного оружия. Один из самых древних
изображений рогов было найдено во Франции (Abride Cap Blanc, Dordogne) в правой руке
знаменитой Венеры Лоссельской (Venusof Laussel), датируемой 29-22 тыс. до н.э. [29, 140-43]. На

петроглифах Калбак Таша (Республика Алтай) [3, прил.3 табл.36] выделение крупа
незначительное, и основной акцент делается на рога. Изображения на обоих комплексах
статичные.
Благодаря достаточно реалистичной подаче с соблюдением анатомических показателей, есть
предположения, что какая-то часть наскальных изображений в Калбак-Таше (Российский Алтай)
передает
облик
ископаемого быкатура (Bosprimigenius)
[3,
26].
Можно
выделить 3 подвида
Bosprimigenius,
которые обитали в
Центральной Европе
и Ближнем Востоке,
в Индии и Северной
Африке.
Изображение быка в
древнем Египте [24,
14]
является
отличным примером
точных соблюдений
анатомии животного
и детальной прорисовкой. Самые ранние свидетельства вида Bos–Bosacutifrons [25], которому
больше двух миллионов лет, раскопанный в Сивалике (Siwalik), Индия [21, фиг.2], которые
обитали в Европе, Азии и Северной Африки на протяжении плейстоцена [20, 113- 202; 29].
Наибольшее число костей дикого тура на территории Евразии (75%) датируется эпохой неолита и
бронзой [18, 27].
Сравнивая морфологические признаки изображенных быков в Гобустане (Азербайджан, VIII
тыс.) с реальным скелетом животного методом наложения эстампажей (рис. 1) мы становимся
свидетелями очевидного сходства и соответствия габаритных размеров туловища и головы. При
этом заметим, что конечности показаны просто как вертикальные линии. Изображения с
комплекса Калбак-Таш (Российский Алтай) [3, прил. III, табл. 36, рис. 1, 3, 5] очень схожи по
стилистическим особенностям и манере исполнения. Отличительной чертой является поза
животного: у Гобустанских быков голова находится на уровне корпуса, а у Калбак-ташевских –
чуть приподнята, но
Рисунок 1
у
некоторых
(Беюкдаш, верхняя терраса, камень 44, рис. 1,2) голова в вертикальном положении. Некоторые
изображения наделены очень важными, с информативной точки зрения, акцентирующими
элементами. Одним из таких примеров является изображение быка (или коровы) с верёвкой на
шее (гора Беюкдаш, верхняя терраса камень 45, юго-восточная сторона), датируемая V тыс. до н.э.
[3, 164]. Уникальность изображения заключается именно в верёвке на шее животного,
акцентирующее на то, что одомашнивание животных уже имело место уже в тот период. По
археологическим материалам можно прийти к выводу, что «на Кавказе проявился плювиальный
период, VII-III тыс. до н.э. на протяжении которого в межгорных депрессиях – Среднеукринской и
Аракской развивались земледельческие культуры [4]. Найденный остеологический материал
животных свидетельствует о процессе одомашнивания быков [13]. Крупнорогатый скот был
доместицирован непосредственно в самом Закавказье [22] и появилась возможность использовать
домашних животных в земледелие как тягловую силу [8, 4]. На петроглифах Центральной Азии
прослеживается некая магическая связь между быком и оленем, путём придания ему
фантастических черт [10, 27]. «Связь оленя с быком – животным анатолийского бога грозы и,
возможно, с самим этим богом позволяет предположить, что место этих животных в
представлениях древних жителей Анатолии было близким» [1, 85]. Домашний бык в петроглифах
Алтая, как правило, определяется присутствием рядом с животным или верхом на нем человекапогонщика с поводом или посохом. Во многих случаях это фигурки женщин [9, прил. III, табл. 44,
1–8; прил. III, табл. 43, 7-10; 44, 2-10]. В ряде древнейших поселений Закавказья установлено
наличие костей быков промежуточных форм, связанных рядом переходных признаков и исходной

формой Bos primigenius Boj [14, с. 44-50]. Аналогичное изображение вьючных быков с верёвкой на
шее мы наблюдаем на петроглифах Мугур-Саргола, Монгольского Алтая на камне 198 [5, 125,
рис. 122; 6, 5, рис. 1.10]. Еще одной отличительной чертой являются два отростка на голове,
между торсом и рогами. Аналогические отростки присутствуют
и на других быках (гора Беюкдаш, верхняя терраса, камень 45;
Беюкдаш, верхняя терасса, камень 48; Беюкдаш, верхняя
терраса, камень 49; Беюкдаш, верхняя терраса, камень 128, рис.
5).
Некоторые быки в Калбак-Таше [3, прил. III, табл.36,
рис.4, 6, 8] и в Гобустане (VI-IV тыс. до н.э. по Джафарзаде) [3]
(гора Беюкдаш Верхняя терраса, камень 30, pис. 7-8; 16-19; гора
Беюкдаш Верхняя терраса, камень 32 (восточная сторона)
рис.19) изображены без холка. Есть несколько предположений
относительно причины отсутствия холка:
 художественные особенности стилизации в более позднее
время, и отказ от анатомического соответствия;
 положение головы животного относительно туловища [19, 5569];
 специфические морфологические признаки
разных подвидов быков.
Как видно, в большинстве случаев
Рисунок 2
изображение
представлено
одной
сплошной линией. Отсутствие построения изображения по принципу
анатомического членения объясняется, по всей вероятности, образом
мышления и видением древних людей. Линии достаточно плавные, что
свидетельствует о том, что художник избегал острых углов.
В качестве сравнения можно привести пример наскального
изображения оленя у Болы (Böla) в Норвегии [7, 3-34], являющимся
Рисунок 3
примером палеолитического искусства Северной Европы.
В республике Тува (соседний с Алтаем регион) изображение
быков являются наиболее древними и относятся к эпохе бронзы [7, 159-163, рис.1]. Изображения
отличаются своей манерой исполнения: туловище более изящное, конечности длинные и рога
приобретают лировидную форму. Изящность форм быка на рис. 1.6 свидетельствует о ярко
выраженных чертах скифо-сибирского звериного стиля [7]. Изображение на рис. 1.11 отличается
детальностью головной части быка: уши животного показаны помещенными между лировидной
формы рогами, что аналогично изображениям на окуневских изваяниях [17, 185], а бык на рис. 3
аналогичен рисункам таштыкской культуры, данных на деревянных планках могильника Тепсей
III (на р. Енисей) [2, рис. 59-61]. Из изображений мы видим, что рога, в отличие от Гобустанских
раннего периода, изображались в фас.
Как и в Туве, на Алтае бык – характерный образ эпохи бронзы [12, 20-23] в частности
каракольской культуре [15, 80-83].
Наиболее распространенный прием оформления бычьих рогов – передача их в виде петли,
т.е. рога верхними концами соединены вместе [10, табл. 75, рис. 8, справа; табл. 96, рис. 18; табл.
20, рис. 2].
Придание быку образа высшего божества
является распространенным приёмом на петроглифах
Алтая [9, рис. 4, прил. II, рис. 225, 469, 526] и ЦагаанСалаа [11, прил. I, рис. 13, 20, 157, 222, 270, 277, 592,
1189] посредством изображения помёта и семени.
Второй характерный признак быков на
петроглифах Елангаша – хвост. Он всегда длинный,
относительно тонкий с характерным утолщением на
конце [10, табл. 11, рис. 4; табл. 12, рис. 5; табл. 76,
рис. 18; табл. 16, рис. 1].
Из диаграммы (ниже) видно, что количество
изображений быков в Гобустане в IV тысячелетии
Рисунок 4
резко падает и в более поздние периоды уже не

наблюдаются и заменяются на козлов и коней.
Таким образом, по материалам петроглифов, можно предположить, что на алтайских
петроглифах бык представлен как объект для охоты, тягловое животное и мифическое существо с
«плодородными» чертами. Наблюдается дифференциация между дикими быками и
одомашненными.
Петроглифы с изображениями быков и коров, обнаруженных на территории Гобустана,
являются древнейшими антропоморфными изображениями (с VII по IV тыс. до н.э.). Эти
животные выступали в роли объектов охоты и в качестве одомашненного скота. Сцены охоты на
дикого быка, представленные пусть и в небольшом количестве, позволяют предположить, что
авторы изображений были охотниками, которые вели полукочевой образ жизни.
Резюмируя вышесказанное, можно выявить некую закономерность стилистических приёмов
построения
изображений. По всей
видимости, попытка
максимального
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тучными, что предположительно может трактоваться как попытка икононизирования достатка.
Существует некая причина, по которой люди, живущие в столь далёких углах мира, изображают
животных, в большинстве случаев диких, с максимальной точностью, какую они могут себе
позволить в силу своей художественной компетентности. Анализируя рисунки копытных и
парнокопытных животных эпохи камня, можно проследить, на что обращали внимание древние
художники. Соблюдение пропорций животных говорит об их развитом пространственном
мышлении, но не в достаточной степени, чтобы они могли изображать их в перспективе. Причина
отсутствия перспективы и представления рисунков строго линеарно [17, 9-51] может быть иной.
Высокий уровень анатомического соответствия свидетельствует о том, что художник тратил
немало времени на каждый рисунок. Для него имело большое значение правильная
идентификация животного по виду. В большинстве случаев изображения представлены
статичными без особой детализации. На нижнюю часть (ноги, копыта) художники практически не
уделяли своего внимания, что нельзя сказать о голове. По всей видимости, ноги животных
скрывались в густой траве, а идентифицирующим элементом являлась голова и рога, которые и
определяли видовую принадлежность, возраст и даже пол, что в практическом значении имело
место в жизни древних охотников. Отсутствует стилизация, которая по своей сути является
художественным искажением показателей изображаемого животного. Видимо для древних
жителей художественная стилизация своих творений была не столь важна, поскольку на первом
месте стояла максимально точная идентификация животных благодаря соблюдению соответствия
анатомических показателей.

Изображения быков в Гобустане
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Nizami Məmmədzadə
Qobustanın və Altayın petroqliflərində əks olunan
öküz obrazının müqayisəli təhlili
Xülasə
Məqalə Qobustanın qayaüstü təsvirlərində əks olunan öküz obrazının Kalbak-Taş (Altay
Respublikası, Rusiya) kompleksində olan qayaüstü incəsənəti ilə müqayisəsinə həsr olunub. Petroqliflərin

obraz və məzmunun müqayisəli təhlili təsvirlərin quruluş üsullarının stilistik xüsusiyyətlərində müəyyən
qanunauyğunluqlarını aşkarlamağa imkan verir.
Açar sözlər: ibtidai mədəniyyət, qayaüstü incəsənət, petroqliflər, Qobustan, Altay, obraz, öküz.
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Comparative analysis of the bull image on the petroglyphs
of Gobustan and Altai
Summary
The article is devoted to the analysis of bull images presented on petroglyphs of Gobustan and their
comparison with rock art complexes in Kalbak-Tash (Altai Republic, Russia). A comparative analysis of
the image and content of petroglyphs makes it possible to reveal a certain pattern of stylistic methods of
constructing images.
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ƏMƏKDAR RƏSSAM ƏLİ VERDİYEVIN YARADICILIĞINDA
MÖVZU VƏ JANR RƏNGARƏNGLİYİ
Xülasə: Respublikanın Əməkdar rəssamı Əli Verdiyev yaradıcılığı boyu müxtəlif mövzu və
janrlarda əsərlər yaratsa da, “Savadsızlığın ləğvi” əsəri rəssama xüsusi şöhrət gətirmişdir. Yaradıcılığının
erkən mərhələsində “sərt üslub”a üstünlük verən rəssamın əsərləri özünün dəqiq və aydın rəsmi ilə
fərqlənir. Bu isə onun qısa müddətdə Azərbaycan təsviri sənətində özünəməxsus dəst-xətt əldə etməsini
şərtləndirdi.
Açar sözlər: mövzu, janr, rəngarəng, məişət, əmək, portret.
XX əsrin ortalarından etibarən Azərbaycan təsviri sənətində geniş yayılan “sərt üslub”un
özünəməxsus bədii prinsiplərini öz əsərlərində əks etdirən bir neçə görkəmli rəssam (Tofiq Cavadov,
Tahir Salahov, Nadir Qasımov, Lətif Feyzullayev və b.) fəaliyyət göstərib ki, onlardan biri də
Respublikanın Əməkdar rəssamı, professor Əli Verdiyevdir.
1936-cı ildə Bakı şəhərində anadan olan Əli Verdiyev ixtisas təhsilini əvvəlcə Bakıda Əzim
Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq məktəbində (1953-1958), daha sonra isə Leninqradda
İ.F.Repin adına Rəssamlıq Akademiyasında (1958-1961) və V.İ.Muxina adına Ali Bədii-Sənaye
məktəbində (1961-1967) almışdır.
Yaradıcılığının erkən mərhələsində “sərt üslub”a müraciət edən Əli Verdiyev bu səpkidə bədiiestetik dəyərlərinə görə fərqlənən müxtəlif əsərlər yaratmışdır. Lakin onun bu üslubda işləyən digər
rəssamlardan fərqi ondan ibarət idi ki, əgər başqaları adi həyatdan götürülmüş süjetlərdə reallığı sərt
tərzdə təsvir edirdilərsə, Əli Verdiyevdə bu bir qədər özünəməxsus lirik-romantik tərzdə öz həllini
tapmışdır.
Əli Verdiyevin müxtəlif mövzu və janrlara müraciət etməsi məhz onun fərdi yaradıcılıq
potensialını nümayiş etdirmək istəyi ilə bağlıdır. Daim yaradıcılıq axtarışında olan rəssamın erkən dövrü
üçün onun bir-birindən maraqlı kompozisiya quruluşuna malik olan süjetli tabloları xüsusilə diqqət çəkir.
Bu mənada onun “Savadsızlığın ləğvi” (1969),“Qızıl toy” (1971), “Cənnət və Cəhənnəmə gedən yol”
(1973), “Xatirələr” (1980), “Qız it ilə” (1991), “Həyəcanlı gün” (1995), “Xoşbəxtlik” (1998), “Telefon”
(2000), “Ana uşaqla” (1992) süjetli kompozisiyalarının adlarını çəkmək olar. Qeyd etdiyimiz bu əsərlər
dərin məna-məzmun yükünə malik olmaqla bərabər eyni zamanda kompozisiyanın bütövlüyü ilə də
seçilir.
Qeyd edək ki, Əli Verdiyev “1969-cu ildə respublika sərgisində “Savadsızlığın ləğvi” mövzusuna
həsr olunmuş ilk süjetli kompozisiyasını nümayiş etdirdikdən sonra şöhrət qazanır. Bu tablo bizi
Azərbaycanda qadın azadlığı uğrunda qızğın mübarizə aparılan 20-ci illərə aparır. Hadisə yəqin ki, kənd
klubunda baş verir: üzünü görmədiyimiz müəllimə savadsız qadınlara elm aşılayır. “Rəssam yan-yana
əyləşən qadınları tamaşaçıya yaxınlaşdırmaqla obrazların daxili aləmini üzə çıxarmağa çalışmışdır.

Kompozisiyada əhəmiyyətsiz olan heç bir detala yol verilmir. Rənglər də “xəsisliklə” işlədildiyindən
şəklin koloriti “bütöv” və lakonikdir. Bu məziyyətlərinə görədir ki, Əli Verdiyevin ilk tematik əsəri
ölkəmizdə, eləcə də xaricdə sovet incəsənəti sərgilərində nümayiş etdirildi və məhz bu əsərə görə gənc
rəssama Azərbaycan komsomolunun mükafatı verildi” (1). Qeyd edək ki, kompozisiya və kolorit
yetkinliyi ilə tamaşaçı diqqətini cəlb edən bu tablo bu gün də öz bədii dəyərini qoruyub saxlaya bilmişdir.
İlk uğurlu əsəri ilə sənətsevərlərin böyük marağını və inamını qazanan Əli Verdiyev qısa
zamanda təsviri sənət məkanında imzası soraqlanan müəlliflərdən birinə çevrilə bilmişdir. 1971-ci ildə,
Ümumittifaq sərgisində nümayiş etdirdiyi “Qızıl toy” (1971) əsərinin timsalında bu həqiqəti bir daha
görmək olar. Nikbin əhval-ruhiyyəli kompozisiyanın əsas mərkəzini sevincli anlarını keçirən gənc və
qocaların bədii görüntüsü təşkil edir. “Qızıl toy” iştirakçılarının sevinc bəxş edən baxışları, ifa edib
oynayanların dinamik hərəkətləri, əsərin şux koloriti onu seyr edən tamaşaçıda nikbin ruh yaradır.
Təsadüfi deyil ki, Əli Verdiyevin bu əsəri yerli sərgilərlə yanaşı beynəlxalq sərgilərdə də (Çexoslovakiya,
Bolqarıstan, Macarıstan, Yuqoslaviya, İtaliya və b.) böyük maraqla nümayiş etdirilmişdir.
Əli Verdiyev yaradıcılığı boyu “sərt üslub”dan qaynaqlanan lirik-romantik ovqatlı mənzərələr də
yaratmışdır. “Yaz fəsli” (1968),“Abşeron bağı” (1969), “Dağlar” (1977),“Aralıq dənizi” (1983),“Şıxov
yolu” (1993),“Kənddə axşam” (1994),“Qürub” (1995),“Kapadokiya” (1996),“Qədim İstanbul” (1998),
“Qədim evlər” (1998),“Mənzərə” (2011) əsərləri bu qəbildən olan zəngin bədii dəyərləri özündə yaşadan
maraqlı tablolardır. Rəssam bu mənzərə əsərlərində Azərbaycan təbiətinin füsunkarlığını göstərməklə
yanaşı qonşu ölkənin – Türkiyənin də bir sıra görməli yerlərini bədii görüntüyə gətirmişdir.
Rəssamın yaradıcılığında tarixi janr xüsusi yer tutur. Onun bu janrda yaratdığı “Təslim” (1965),
“Qələbə. 1945-ci il.” (1975), “Döyüş” (1984), “1941-ci il, 22 iyun” (1985), “Babək üsyanı” (1987),
“Rahib Məmmədovun igidliyi” (1988), “Qırmızı ordu” (1989) tabloları xalqımızın qəhrəmanlıq keçmişini
canlandıran yüksək bədii dəyərə malik tarixi mövzulu əsərlərdəndir.
1965-ci ilə aid olan “Təslim” əsəri özünün ictimai dəyərinə və aktuallığına görə seçilir. Təslim
olmuş alman əsgərləri əslində tabloda müəllifin tamaşaçılara çatdırmaq istədiyi əsas fikir üçün vasitə idi.
Əsərdə bir neçə alman əsiri gözünü yerə dikib və əllərini yuxarı qaldırıblar. Bu isə təslim olmanın və
müharibənin sonunu xarakterizə edir. Üzlərindən məğlubiyyətin bütün faciəsi oxunan bu adamlar sanki
nəzərimizdə ikinci dünya müharibəsinin dəhşətlərini canlandırır.O dövr üçün gənc olan rəssam mövzunun
mühümlüyündən və çətinliyindən heç də çəkinməmişdir. İstər bədii-texniki, istərsə də bədii-estetik
dəyərinə görə bu tablo Azərbaycan rəngkarlığında müharibə mövzusuna həsr olunmuş ən uğurlu
əsərlərdən biridir. Hətta Xalq rəssamı Tahir Salahov məqalələrinin birində bu haqda vurğulayır: “Təslim”
tablosu haqqında görkəmli sənətkarlarımız Mikayıl Abdullayev və Toğrul Nərimanbəyovun fikirləri
yadımdadır. Onlar da rəssamın yaxşı kompozisiya qurmaq bacarığını kəskin rəng maneralarını,, forma
ifadəliliyini və müasirlik duyğusunu qeyd edirdilər” (5)
Rəssamın tarixi janrda yaradılmış digər uğurlu bir əsəri də “Qələbə. 1945-ci il.” əsəridir. “1975-ci
ildə faşizm üzərində tarixi qələbəmizin 30 illiyi münasibətilə Moskvada açılmış Ümumittifaq sərgisində
Əli Verdiyevin “Qələbə. 1945-ci il.” adlı çoxfiqurlu kompozisiyası göstərildi. Əvvəlki tablolarından fərqli
olaraq rəssam bu kompozisiyada bayram şənliyini geniş, əhatəli planda təsvirə alır...” (1) Əsərdə təsvir
olunan hərbi geyimli əsgərlər, qələbə günündə meydana toplaşan qadınlar, uşaqlar – hamı qələbə
sevincini yaşayır. Xüsusilə bunu vurğulayaq ki, rəssam tabloda əks etdirdiyi sevincli anları ona baxan
tamaşaçıda da yarada bilməsinə nail olmuşdur.
Tablolarda nikbin əhval-ruhiyyənin müşahidə olunması Əli Verdiyevin əmək mövzusunda
yaratdığı əsərlərdə də özünü büruzə verir. Bu mənada “Əmək qələbəsi” (1977) əsəri xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Əmək mövzusuna həsr olunmuş bu çoxfiqurlu kompozisiyada əmək qəhrəmanlarına duyduğu
hisslərin yığcam rənglərlə təqdimatı kifayət qədər duyğulandırıcı idi. Əsərin bədii həllində Əli Verdiyevin
öz yaradıcı dəst-xəttini müəyyənləşdirmək yönündəki axtarışlarının qabarıqlığı Yüksək dinamik və
plastik həlli ilə diqqəti cəlb edən kompozisiyada qəhrəmanlıq və təntənə ruhu üstünlük təşkil edir.
Mövzunun bədii həlii və obrazların təsviri monumental səpgidədir.
Yaradıcılığı boyu bir çox mövzu və janrlara müraciət etsə də Əli Verdiyevin yaradıcılığında müxtəlif
xarakterli insanlarım – əmək qəhrəmanlarının (“Traktorçu İsmayıl” (1972), “İnşaatçı” (1977), “Sosialist
əməyi qəhrəmanı Akif Amanov” (1980), “Sosialist əməyi qəhrəmanı Fərman Salmanovun portreti”
(1982), “Dülgər İdris” (1984), elm və mədəniyyət xadimlərinin - Azərbaycan Televiziya və Radio
verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti nəzdində yaradılmış Teleradio Akademiyasının rektoru Etibar
Babayevin(1980), yazıçı-nasir Fərman Kərimzadənin (1980), şair, yazıçı-dramaturq Hüseyn Cavidin
(1983), özbək şairi Əlişir Nəvainin (1984), siyasi-ictimai xadimlərin - Nəriman Nərimanov və inqilab
rəhbəri Vladimir İliç Leninin (1988), Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman Dəmirəlin və
Abdulla Gülün (2007), eləcə də rəssamın müasirlərinivə doğmalarını əks etdirən portretlər xüsusilə

seçilir. Bu qəbildən olan əsərlərdə rəssam təsvir etdiyi şəxsiyyətlərin yalnız zahiri cizgiləri ilə
kifayətlənməyib, onların daxili aləmini də özünəməxsus forma-biçimdə bədii görüntüyə gətirmişdir.
Rəssamın yaradıcılığında həmkarlarının – sənət dostlarının da portretinə yer verilir. Macar
rəssamı O.Dunçaq (1968), “Rəssam Mikayıl Abdullayevin portreti” (1973), Tahir Salahov və abstrakt
rəssam Q.Libizova həsr olunmuş “İki rəssam” əsəri (1990) bu qəbildəndir.
Əli Verdiyev portret janrında yaratdığı rəngkarlıq əsərlərinin timsalında realizmin ifadə
imkanlarını demək olar ki, bütünlüklə nümayiş etdirə bilib. Bunu rəssamın həm tutumuna görə süjetli
tablo kimi qəbul olunan, həm də bu janrın klassik nümunələrini xatırladan digər portretləri də təsdiqləyir.
Eyni zamanda rəssamın palitrasında sərt və ciddi rənglərlə yanaşı, lirik və şairanə, zərif rənglər
əhəmiyyətli yer tutur. Bu mənada onun həyat yoldaşı Adiləni (1982, 2005), qızı Zemfiranı (1976, 1984)
və eləcə də türk qadınlarını özündə əks etdirən “Afaq xanım” (1996), “Fatma” (2000), “Selda” (2005) adlı
portret əsərlərini göstərmək olar.
Nəticə etibarilə qeyd edək ki, Əli Verdiyevin demək olar ki, bütün əsərlərində insan
psixologiyasına nüfuzetmə bacarığı xüsusilə qabarıq hiss olunmaqdadır. Bu isə onun yaradıcılıq
potensialının nə qədər böyük olmasını şərtləndirir.
Çoxşaxəli Əli Verdiyev sənətinin şöhrəti Azərbaycan sərhədlərini çoxdan aşıb, Belə ki onun
əsərlərinin Almaniya, Çexoslovakiya, Bolqarıstan, Macarıstan, Moskva, Türkiyə və bir çox xarici
ölkələrdə keçirilən sərgilərdə nümayiş etdirilməsi rəssamın beynəlxalq nüfuzundan xəbər verir. Bunu da
qeyd edək ki, 1982-ci ildə rəssama “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı” fəxri adının
verilməsi də onun yaradıcılığına verilən yüksək qiymətin təzahürüdür.
Ədəbiyyat:
1. Əli Verdiyev. Azərbaycan Lenin komsomolu mükafatı laureatı. “Gənclik”. Bakı, 1980.
2. Kərimova R. Azərbaycan sovet portret boyakarlığı. Bakı, 1964. 180 s.
3. Kərimov K.C., Əfəndiyev R.S., Rzayev N.İ., Həbibov N.D. Azərbaycan incəsənəti. Monoqrafiya.
Bakı: İşıq. 1992. 344 s.
4. Nəcəfov M. Azərbaycan rəngkarlığı bu gün. Bakı, 1985. 36 s.
5. Salahov T. Yolun başlanğıcı. “Ədəbiyyat və incəsənət”qəz., 1970, 5 dekabr. Səh 5.
6. Verdiyev Ə. // Kataloq – Bakı: Kommunist, 1980.
7. Verdiyev Əli. Kataloq. Bakı, 2011. 96 s.
8. Габибов Н.Д. Живопись советскогоАзербайджана. Издательство «ЭЛМ». Баку, 1982. 168 ст.
Туркан Аббасова
Жанровая и тематическая многоаспектность
творчества Заслуженного художника Али Вердиева
Резюме
Творчество Заслуженного художника Азербайджана Али Вердиева представляет собой
гармоничный синтез вдохновения, таланта и актуальной художественной реакции на эпохальные
события. Жанровая определенность в его творческом наследии характеризуется многообразием
тем и сюжетов, охватывающих широкий диапазон событий и лиц отечественной истории,
культуры, общественной жизни. Cтатья анализирует также стилистическое решение полотен
мастера, тяготевшего на ранних этапах к «суровому стилю», и его постепенный переход к
своеобразной лирико-романтической интерпретации.
Ключевые слова: жанр, тема, Али Вердиев, суровый стиль, труд.

Turkan Abbasova
Тhematic multidimensionality of the creativity of the
Honoured Artist Ali Verdiyev
Summary
Creativity of the Honoured artist of Azerbaijan Ali Verdiyev is a harmonious synthesis of inspiration,
talent and an actual artistic reaction to epoch-making events.Genre identification of his creative heritage

is characterized by a variety of themes covering a wide range of events and persons of national history,
culture, public life. The article is also analyzing the stylistic decision of master's paintings, which reflects
the "severe style" in the early stages, and its gradual transition to a peculiar lyrical and romantic
interpretation later.
Keywords: genre, theme, Ali Verdiyev, severe style, work.
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XALQ RƏSSAMI BƏDURƏ ƏFQANLININ
KİNO YARADICILIĞINDA OBRAZLILIQ
Xülasə: Məqalədə XX əsrin 60-ci illərində quruluşçu rəssam kimi respublikada böyük şöhrət əldə
edən xalq rəssamı Bədurə Əfqanlının milli kino nümunələrimiz üçün yaratdığı geyim eskizlərinin bədii
təhlili aparılmışdır. Təhlilə Həbib İsmayılovun rejissorluğu ilə 1962-ci ildə çəkilmiş “Böyük dayaq” filmi
üçün işlədiyi geyim eskizləri cəlb olunmuşdur. Qeyd olunur ki, Bədurə Əfqanlının bu film üçün işlədiyi
geyim formaları filmin mənəvi-psixoloji tutumuna güclü təsir göstərmişdir.
Açar sözlər: kino, geyim, rəssam, tərtibat, film.
Yaradıcılığı XX əsrin ortalarından başlayaraq cərəyan edən C.Əzimov, E.Rzaquliyev,
M.Hüseynov, F.Bağırov, N.Zeynalov, R.İsmayılov və digərləri kimi bir çox rəssamlar kino rəssamlığında
böyük uğurlar göstərmiş, Azərbaycan kino tarixinin şöhrət qazanmasında əvəzsiz fəaliyyətləri ilə filmin
bədii keyfiyyət əldə etməsinə, lirik-psixoloji təsir gücünə təkan verən dekorasiyalar, geyim eskizləri
üzərində çalışmışlar. Kinostudiyanın müxtəlif işlərində həvəslə qoşulan bu gənclər əldə etdiyi bilik və
vərdişləri tezliklə reallaşdırmaq istəyirdilər. Onlar çox vaxt ayrı-ayrılıqda, bəzən də birlikdə kino tərtibatı
ilə məşğul olurdular. “Azərbaycanfilm” studiyasında XX əsr boyu bir-birindən maraqlı filmlərin ərsəyə
gətirilməsi də bunun göstəricisidir.
Azərbaycan kino rəssamlığında misilsiz xidmətləri olan rəssamlardan biri də Xalq rəssamı Bədurə
Əfqanlıdır.
Belə ki, B.Əfqanlı geyim rəssamı kimi üzərində işlədiyi filmlərin hər bir səhnəsinə aid obrazın
uyğunluq əldə etməsi üçün həmin əsərə sadəcə filmin ssenarisinə, məna-məğzinə baxmayaraq, onların hər
birinə ayrılıqda müstəqil sənət əsəri kimi yanaşırdı. Bədurə Əfqanlının çəkilişlər ərəfəsində topladığı
arxiv materiallarını, onların üzərində apardığı tədqiqat işlərini, filmlərə çəkdiyi geyim eskizlərini
gördükdə bütün bu işlərin hansı zəhmətin bahasına gəlməsini təsəvvür etmək olur. Bu ilk növbədə
B.Əfqanlının istedadlı kino rəssamı kimi formalaşmasının və öz peşəsinə bütün varlığı ilə bağlanmış
yaradıcı insan olmasının göstəricisidir.
XX əsrin 60-ci illərində quruluşçu rəssam kimi respublikada böyük şöhrət əldə edən, öz üzərində
davamlı axtarışlar aparan Bədurə Əfqanlı milli kino nümunələrimizin Azərbaycan sərhədlərini aşmasında
əsaslı xidmətlər göstərmişdir.
Geniş tamaşaçı sevgisi qazanmış “Böyük dayaq” filminin uğurunda onun verdiyi töhfənin
özünəməxsusluğu danılmazdır. Həbib İsmayılovun rejissorluğu ilə 1962-ci ildə çəkilmiş bədii filminin
obrazların düzgün geyim formalarında verilməsi əsərin mənəvi-psixoloji tutumuna güclü təsir
göstərdiyini elə ilk baxışdan duymaq mümkündür. Rəssamın filmə verdiyi geyim tərtibatın nəticəsidir ki,
bədiiləşən hadisə daşıdığı lirik-psixoloji yükü asanlıqla tamaşaçıya ötürə bilir. Ayrı-ayrı obrazların
təqdimində B.Əfqanlı onların dramaturji və obrazlılıq qazanmasına nail olub [1, s.23].

Əsərdə olduğu kimi, kinoromanda da ciddi siyasi, əxlaqi və tərbiyəvi problemlər qaldırılmışdır.
Burada kənd təsərrüfatında gedən dəyişiklərdən, müasir kəndimizin adamlarından, rəhbərlikdə
demokratik üsulların bərpası uğrunda aparılan mübarizədən söhbət açılır.
Baş obraz olan Rüstəm kişinin obrazı filmin süjetinə uyğun müəllifin məqsədinin önündə gələn
obrazdır. Sosial tutumda ekranlaşdırılmış əsərin əsas qayəsini təşkil edən məsələ rəhbərin öz işində yalnız
xalqa, kollektivə arxalandığı halda məqsədlərinə çata bilməsi kimi məsələ durmuşdur.
Rüstəm kişi əslində vətənsevər, ədalətli bir kolxoz sədridir. Lakin bəzi bədxah insanlara inanıb
səhvlərə uyması xarakterindəki ciddiyyətin arxasında gizlənmiş bir qədər hədsiz saflıq kimi xüsusiyyəti
açıqlayır.
Rəssam bu obrazı daxili çılpaqlığı ilə ekranda canlandırılması üçün hansı vasitələrdən istifadə
etmişdir? Ciddilik və sadəlik, qəzəb və yersiz inam... Bir-birinə tərs olan bu hisslərin eyni obraz vasitəsilə
çatdırılması sadəcə süjet xətti, hadisələrin gedişatı ilə tamaşaçını özünə cəlb edə bilməzdi. Burada onun
real, canlı alınması üçün tamaşaçısına “doğru obrazlılıq” anlayışında təqdim edilməli idi.
Burada artıq milli xüsusiyyətlər kimi keyfiyyətlərin təqdimi ilə yanaşı obrazın özünün təqdim
etdiyi fərdi xüsusiyyətlər özünü göstərməli idi. Sədrlik vəzifəsinin tələb etdiyi daha ciddi geyim tərzi
onun özündən razı, müştəbehliyi olardı. Buna görə də sadə geyim tərzi, aşağıdan dar, yuxarıya doğru
enlənən şalvar, uzunboğaz çəkmələr, ağ uzun köynək, mavi sadə pencək, milli sifət cizgiləri qeyd
olunanları təsdiqləyir.
Bunlarla rəssam əslində mənən xalqa yaxın olan kolxoz sədrinin mənfur məqsədlər güdmədən
millətə vicdanla xidmət göstərmək mövqeyində olduğunu təsdiqləyir.
Filmə çəkilmiş eskizlərdən birində Sovet dövrü qəbul edilmiş ictimaiyyətçi qadın obrazı diqqəti
çəkir. Əslində zəhmətkeş, yorulmaq bilməyən bu qadının obrazında bir cəsurluq, inam vardır. Lakin hər
bir elementi ilə müasir dövrdə onu sovet dövrü ümumiləşdirlmiş kolxozçu qadın kimi qəbul etməyi tələb
edir. Milli obrazdırmı rəssamın təqdim etdiyi eskiz? Sualın cavabını birmənalı qarşılamaq doğru olmazdı.
Çünki burada sırf millilik irəli sürülərək digər nüansları arxada qoymayan rəssam, həm də onu dövrün
sovet dövrünün “Hamının ümumiyə tabe olması” prinsipinə sadiq qalan, öz işinə qürurla yanaşan
zəhmətkeş obrazla rastlaşırıq. Bu obrazın alnındakı xırda qırışlara baxmayaraq, əlində bel dik duruşu ilə
izah etmək olar. Millilik isə sovet rejiminin özü ilə gətirdiyi artıq formalaşmış siyasi mühitin geyim
tərzində də etdiyi dəyişiklilərə baxmayaraq, burada milli xüsusiyyətlərin qorunub saxlanmasını sübut
edən baş örpəyinin verilməsini xüsusilə qeyd etmək olar.
Obrazın simasında müasirlik və ənənənin ən uğurlu variantlarla əks olunmasını sübut edən digər
bir obraz Zeynəbin təsvirinə həsr olunmuşdur. Yuxarıdakı qadın obrazından fərqli olaraq daha ziyalı
təbəqəyə məxsusluğu tərənnüm edən geyim və duruş formasını rəssam böyük ustalıqla həyata
keçirmişdir.
Ümumiyyətlə, obrazlılıq bədiiliyin əsas meyarı olduğu üçün burada sadəcə təsvir vasitəsindən
istifadə etməyən rəssam ona öz hiss, həyəcanları, emosiyaları ilə yanaşmış, onların yaradılmasında
şüuraltı düşüncənin xaricə vuran təsirlərinin ən incə məqamlarını çatdırmağa çalışmışdır. Çünki obrazlılıq
müəllifin əsas ideyasının, əsərin əsas məzmununun açılmasnıa xidmət edir.
Zeynəb obrazının bədii ifadəsini canlandıran rəssam burada boynuna ağ örpəyini salmış, incə
çatma qaşlı, arxadan topazlayaraq yığdığı qara gur saçlarını Azərbaycan qadının milli xüsusiyyətləri kimi
təqdim etsə də, onun artıq bu dövrdə formalaşan kostyum ənənəsinə uyğun ciddi geyimdə olmasını isə
ziyalı işgüzar qadın tipi kimi tərənnüm etmişdir. Millilik və yeniliyin hər ikisinin daşıyıcısı olan qadın
simasının gücünü də müəllif bununla izah edə bilmişdir.
Əsərdə özünün müxtəlif tipoloji xüsusiyyətləri ilə diqqəti çəkən qadın obrazlarının hər birində
rəssam onları xarakterik keyfiyyətlərinin fonunda sadəcə geyimləri ilə deyil, həm də maneraları, bədən
hərəkətləri ilə də aydınlığa çıxarmışdır.
Xarakterik xüsusiyyətin filmdə müəyyən fərdi əlamət və keyfiyyəti olan ətraflı, mükəmməl,
hərtərəfli işlənmiş insan surətlərində həyata keçirən rəssam Nazlı obrazının yaradılmasında onun riyakar,
qadın əxlaqına yaraşmayan xüsusiyyətlərə malik olmasını azad bədən hərəkətləri ilə çatdırmağa nail
olmuşdur. Həkim kimi kəndə təyin olunmuş Nazlı əslində bəsit düşüncəli, riyakar xanımdır. B Beldən
darlaşdırılmış dizə qədər olan mavi donunun üstündən geydiyi ağ xalatını xüsusi əda ilə yelləyərək ətrafa
olan baxışında saf nəzərlərini deyil, öz xislətindən çıxış edən baxışları ilə diqqət edir. Bu incə məqamı
xüsusi sənətkarlıqla canlandıran rəssam Naznazın tərənnümündə əslində heç bir atributa yer verməmişdir
deyə bilmərik. Obrazın ənənəvi saç düzümü, 50-ci illərin dəbinə uyğun geyim tərzi əslində onun kənarda
qalmayan, lakin kirlənmiş daxili aləminin açıqlanmasını yönəlmişdir.
Burada xarakterin açılmasında müəllif digər qadın obrazlarında olduğu kimi çox da geniş
prizmadan deyil, öz kiçik dünyasında məskən salmış qadın tipindən yanaşmışdır.

Bunun əksinə olaraq yüksək mənəviyyatı, müasirliyi özündə əks etdirən Maya obrazı rəssamın
yeni həyata, ziyalı qadın tipinə olan münasibətinin açıqlamasıdır.
O, Maya obrazının eskizi ilə sadəcə filmin ssenarisində süjetə uyğun qeyd edilən mövzu üzrə adi
təsvir formasında deyil, fərdi münasibətindən çıxış edən ayrıca sənət nümunəsi kimi yanaşmışdır.
Obrazın yaradılmasında rəssam ona sosial mühit və onun yetirdiyi xarakter prizmasından
yanaşmış, ictimai mühitin mənfi və müsbət, zəif və qüvvətli cəhətlərinin ayrıntıları arasında fərdiyyət
yaradan müsbət obraz kimi canlandırmışdır.
Qara qısa saçları, sadə şalvarı, sarı pencəyi, boynunda incə ağ şərfi ilə diqqət çəkən Mayanın
uzaqlara dikilmiş baxışları onun hadisələrə daha dərindən yanaşması, səthi düşüncədən uzaq ağılına,
savadına güvənməsi ilə izah edilir. Həm də Maya ülvi məhəbbətlə sevməyi bacaran, ailəsinə sadiq bir
obrazdır. Bunu onun saf sifət cizgiləri ilə ifadə edən rəssam obrazın tərənnümündə onun daxili hisslərini,
həyəcanlarını yüksək bədii təsvir dili ilə ifadə edə bilmişdir.
Dahi filosof Hegel insan həyatında qarışmış bu konfliktli məqamların xarakterə görə təhlili
zamanı belə qeyd etmişdir: “Əvvələn, biz ona (xarakterə) fərdiyyət, özlüyündə zəngin xarakter kimi
baxmalıyıq. İkincisi, xarakter özünü aydın xarakter kimi göstərməlidir. Üçüncüsü, vahid xarakter bu
aydınlıqla birləşməli, subyektivlik vasitəsilə sarsılmaz xarakter kimi özünü göstərməlidir. Əgər
xarakterdə dərin subyektivizm yoxdursa, yalnız bir arzunu ifadə edirsə, o, məntiqsiz, zəif, gücsüz olur”
[3, s.3].
Bədii filmdə obrazlılıq anlayışına bu nöqteyi-nəzərdən yanaşan rəssam Mayanın xarakter
açılışında onun sadəcə ailə münasibətləri çərçivəsində deyil, həm də ictimaiyyətçi olduğunu bir eskiz
vasitəsilə məharətlə açılqamışdır.
Obraza çəkilmiş eskizlərdən birində bu xarakterik tipin açıqlanmasında rəssam qırışmış alnını bir
qədər də çataraq eynəyinin altından baxan bir qədər yaşlı obrazın canlandırılması ilə onun insanlar
haqqındakı düşüncəsini, ətrafda baş verənlərə maraqlı xarakterini göstərir.
Geyim tərzində açıq tonlarla verilmiş – mavi şalvar-pencək, ağ köynək obrazın səliqəli görünüşü
ilə yanaşı onun səhmanlı həyat tərzini, sakit təbiətini ifadə edir. Bir əlində kitab, digərində qələm tutan
obraz əslində hər bir şey haqda məlumatlı olsa da, öz mövqeyini gizlətməyi məharətlə bacaran tipik
xüsusiyyətlərə malik obrazdır. Düşüncəli, lakin səthi düşüncəli xarakterin eynəyinin altından baxaraq
fikrə dalması deyilənləri təsdiqləyir.
Filmdən məlum olduğu kimi cəmiyyətə və insanlığa “düşmən” Salman obrazının eskiz
variantında ən uyğun bədii ifadələrdən istifadə edən rəssam onun sevimsiz sifət cizgilərinin
tərənnümündə xüsusi sənətkarlıq nümayiş etdirmişdir.
Sarı rəngli zəif damalı kostyumu, iri panaması Salman obrazı haqqında nə isə deməkdə əslində
tam bir vasitə ola bilməzdi. Lakin rəssam burada onun boğuq sifəti ilə təzadlı geyim tərzinin ifadəsində öz
məqsədinə asanlıqla nail ola bilmişdir. Bu isə milyonları özünə cəlb edəcək ekran əsərində yüksək
peşəkarlıq tələbini rəssam önündə qoyan sənətin kifayət qədər ciddiliyindən və məsuliyyətindən xəbər
verir.
İncə qalstuk, təqdim etməyə çalışdığı səliqəli görünüşə sahib olmaqla yalançı “məmur” cildinə
girmiş, əslində əxlaqsız məqsədlər altında saxlanan əsl simanın açıqlanması üçün onun ifadəsiz, mənasız
sifət quruluşunu rəssam məharətlə canlandırmışdır.
Filmdə iki obrazın vasitəsilə milli xüsusiyyətləri, saf sevgini tərənnüm edən Şirzad və Pərişanın
obrazı maraq yaradır. İnsan qruplarının xarakter xüsusiyyətlərinin bir fərdin üzərində yüksək dərəcədə
ümumiləşməsi nəticəsində tipin yaradılması prinsipindən çıxış edən rəssam hər iki obrazın vasitəsilə
ümumiləşdirilmiş xarakter açılışını vermişdir.
Bəzi dəyişikliklərə baxmayaraq, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan geyim dəsti
estetik quruluş və tikiş texnikasına görə özündən əvvəlki tarixi dövrlərdə formalaşmış geyim tiplərindəki
ənənələri davam etdirməklə bərabər, yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq, müəyyən dəyişikliklərə çıxış
etmişdir. Sadə insanların geyim tərzində çox da özünü büruzə verməyən bu məqamı Bədurə Əfqanlı
Pərşan obrazı ilə çox məharətlə açıqlamışdır [2, s.44].
Eyni fikirləri Şirzad obrazı haqqında da qeyd etmək olar. Hər iki obrazın vasitəsilə daxili
emosiyaların, sevgi, məhəbbət daşıyan mənəvi aləmin pak mühitini aşiq obrazların səmimi təsvirində
görmək mümkündür.
Bütövlükdə, mükəmməl rəsm qabiliyyətinə, zəngin bədii təfəkkürə, parçalarla işə maraq göstərən,
yaxşı rəng duyumuna malik və xırda detallara belə diqqətli olan Xalq rəssamı Bədurə Əfqanlı tikiş işinin
texnologiyasına, geyim tarixinə gözəl bələd olaraq, parçaların xüsusiyyətlərini və onların bədii emalı
vasitələrini gözəl bilir, bu bilikləri kino əsərləri üçün yaratdığı geyim dəstlərində uğurla tətbiq edirdi.
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Севиль Алиева
Кинематографическая образность в творческой деятельности
Народного художника Бадуры Афганлы
Резюме
В данной статье автор затрагивает творческую деятельность Народного художника
азербайджана Бадуры Афганлы. В основе исследования также вошли эскизы костюмов, которые
были специально составлены художницей в 60-ые годы прошлого столетия. Исследователь этой
научной статьи особо расценивает незаменимый вклад Б. Афганлы в в развитии азербайджанского
кинематографа.
Ключевые слова: кино, костюм, художник, оформление, фильм.
Sevil Aliyeva
Cinematographic imagery in the creative activity of the People's Artist Badura Afganly
Summary
In this article the author touches on the creative activity of the People's Artist of Azerbaijan
Badura Afganly. The study also includes sketches of costumes, which were specially compiled by the
artist in the 60s of the last century. The researcher of this scientific article especially regards the
irreplaceable contribution of B. Afganli in the development of Azerbaijani cinema.
Keywords: cinema, costume, artist, design, film.
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YARADICILIQ PROSESİ:
ƏNƏNƏDƏN MÜASİRLİYƏ DOĞRU
(MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ AZƏRBAYCAN TƏSVİRİ SƏNƏTİ NÜMUNƏSİNDƏ)
Xülasə: Məqalə müstəqillik dövrü Azərbaycan təsviri sənətində ənənə və müasirlik problemlərinə
həsr edilib. Qeyd olunur ki, ənənələrin təzahürü müxtəlif rəssamların yaradıcılığında öz əksini tapır.
Misal üçün, C. Müfidzadənin köhnə Bakı təsvir olunan bir çox əsərləri Ə. Rzaquliyevin “Köhnə Bakı”
seriyasından olan linoqravüralar ilə oxşar cəhətlərə malikdir. Məqalədə rəssam O. Hüseynovun miniatür
üslubunu xatırladan tabloları da nəzərdən keçirilir. Burada həmçinin avanqard sənət nümunələrindən,
F.Xəlilov, Ə.Əsgərov kimi rəssamların sənətkarlığından söz açılır.
Açar sözlər: Azərbaycan incəsənəti, bədii ənənə, müasirlik, təsviri sənət, abstrakt rəngkarlıq.
Müasir Azərbaycan rəssamlıq sənətində ənənə və müasirlik münasibətləri müxtəlif formalarda öz
ifadəsini tapır [1, 82-83]. “Fəlsəfədə bazis və üstqurum bir-birini tamamladığı və cəmiyyətin növbəti
inkişaf mərhələsinin əsasını qoyduğu kimi, incəsənət nəzəriyyəsində də ənənənə və müasirlik
münasibətləri bədii mədəniyyətin inkişafında mühüm rol oynayır” [2, 99]. Əlbəttə, milli adət və
ənənələrin təcəssüm olunması, qədim Bakı görüntüləri bu sahədə öncül yerlərdən birini tutur. Qədim Bakı
təsvirləri belə demək mümkünsə, simvolik xarakter daşıyır [3, 157]. İstər tarixi-memarlıq abidələrinin,
istər məişət etnoqrfizminin, istərsə də milli bayramların təcəssüm etdirilməsi baxımından qədim Bakı
mövzusu ötən onilliklərdə olduğu kimi, bu gün də rəssamların diqqət mərkəzindədir.
Bu baxımdan Azərbaycan incəsənətinin qocaman təmsilçilərindən olan qrafik-rəssam Cəmil
Müfidzadənin yaradıcılığı diqqəti cəlb edir. C.Müfidzadə elə rəssamlardandır ki, onun yaradıcılığını ayrıayrı tematikalara bölmək olar. Bunlardan biri də köhnə Bakı seriyasıdır. Rəssam bu seriyaya aid ilk qrafik
əsərlərini hələ ötən əsrin 60-cı illərində yaratmağa başlamış, sonrakı illərdə, o cümlədən müstəqillik
dövründə davam etdirmişdir [4, 55].
C.Müfidzadə özünəməxsus dəst-xəttə, rəng duyumuna malik sənətkardır. Onun əksər qrafik
tablolarında rənglərdən çox az istifadə olunub. Burada rəssam öz fikirlərini, əsərin ideya-bədii
məzmununu rənglərin deyil, forma və üslubun, obrazların zahiri görünüşü, hərəkətləri, üz cizgiləri
vasitəsilə əks etdirir. Bunun əksinə olaraq C.Müfidzadənin zəngin koloritli rəngkarlıq tabloları da vardır.
Bu şəkillər arasında qədim Bakı tematikasına da rast gəlinir.
Rəssamın milli xarakterin təcəssüm olunduğu maraqlı kompozisiyalarından biri “Təndir” (1992)
adlanır. Müstəqilliyin ilk dövründə yaradılmış bu tabloda milli xarakter məişət müstəvisində öz əksini
tapır. Tablo C.Müfidzadənin dəst-xəttinə uyğun tərzdə, geniş ağ arasahələr saxlanmaqla işlənmişdir.
Rəssam bu tabloda əsas diqqəti surətlərə və onların məşğuliyyətinə yönəltmiş, ətrafi isə işlənməmiş
saxlamışdır. Bu cəhət, qeyd olunduğu kimi, C.Müfidzadənin xarakterik yaradıcılıq formalarından biridir.
Sözü gedən tabloda beş qadın təsvir olunub. Onlardan üçü oxlovla taxta (yuxayayan) üzərində çörək üçün

xəmir yayırlar, biri isə onları təndirə salmaqla (yapmaqla) məşğuldur. Nəhayət, ayaq üstə durmuş beşinci
qadın (onu gənc qız da adlandlrmaq olar) hazır çörəkləri əlləri ilə çiyninə qaldırıb aparmağa hazırlaşır. Bu
sadə qrafik təsvirdə milli xarakter ənənəvi məişət səhnəsi vasitəsilə əks olunub. Maraqlıdır ki, milli
məzmunu qüvvətləndirmək məqsədi ilə rəssam memarlıq elementindən də istifadə edib. Belə ki,
kompozisiyanın üst hissəsində üç kiçik, çatmatağlı pəncərə, onlardan aşağıda isə iri darvaza çatmatağı
təsvir edilmişdir ki, bu da İçəriçəhərin simvollarından olan Qoşa qala qapısı ilə assosiasiya olunur. Qeyd
edək ki, memarlıq elementi məişət səhnəsi ilə kompozisiya bağlılığına malik olmadan sərbəst şəkildə
rəsmə daxil edilmişdir.
Maraqlıdır ki, hələ 60-cı illərdə görkəmli qrafik-rəssam Ə.Rzaquliyev “Köhnə Bakı” seriyasında
Novruz bayramı və ümumiyyətlə, bayramlar, el şənlikləri mövzusunda maraqlı linoqravüralar yaratmışdı
[5, 90-91]. Əgər Ələkbər Rzaquliyevin “Köhnə Bakı” seriyasında Ə.Əzimzadə yaradıcılığının təsiri
(“Köhnə Bakı tipləri”, “Yüz tip” və s.) görünməkdədirsə [6], Cəmil Müfidzadənin də köhnə Bakı
seriyasında Ə.Rzaquliyev yaradıcılığının müəyyən təsiri özünü büruzə verməkdədir. Əlbəttə, mövzuya
münasibət, işlənmə texnikası baxımından onların arasında fərqlər vardır, lakin tematikada, ideya-estetik
mahiyyətdə ümumi cəhətlər çoxdur. Zənnimizcə bu, ənənə və müasirliyin qarşılıqlı münasibəti,
ənənələrin yaradıcılıqla inkişaf etdirilməsi kimi dəyərləndirilə bilər. Misal üçün, Ə.Rzaquluyevin
“Novruz bayramına hazırlıq” (1966) linoqravürası C.Müfidzadənin yuxarıda qeyd olunan “Təndir”
tablosu ilə müştərək cizgilərə malikdir. Belə ki, hər iki əsərdə bayram əhvali-ruhiyyəsi məişət
etnoqrafizmi müstəvisində reallaşır. Əsərlər arasında kompozisiya və quruluş oxşarlığı da var.
Ə.Rzaquliyevin linoqravürasında milli geyimli qadınlar əyləşərək hərəsi bir işlə məşğul olur. Onlardan
biri xəmir yoğurur, digəri xəmiri taxta (yuxayayan) üzərində yayır, digəri isə tavada bişmiş hazır
paxlavanı dartılmış romb formasında doğrayır. Maraqlıdır ki, kompozisiya etibarilə hər iki əsər sanki
yuxarıdan aşağıya doğru istiqamətlənmişdir. Bu da çox maraqlıdır ki, hər iki kompozisiyada beş qadın
təsvir olunub. Bu iki əsəri bir-birindən əsrin dörddə birindən artıq zaman kəsimi – 26 il ayırır. Bu, bütöv
bir nəsil növbələşməsi üçün məqbul sayılan zaman kəsimidir. Nəsillərlə birlikdə yaradıcılıq təxəyyülü,
dünyagörüşü də dəyişir, dövrə müvafiq yeni keyfiyyətlər əldə edir. Eyni zamanda yaradıcılıq formaları
nəsildən-nəslə keçir, yeni, daha mütəşəkkil və dövrlə səsləşən bədii formalar ərsəyə gəlir.
C.Müfidzadənin “Namaz” (1993) adlı başqa bir kompozisiyasında milli tematika bilavasitə tariximemarlıq abidələri vasitəsilə əks olunur. Burada İçərişəhərin əsas memarlıq simvolu olan Qız qalası iri
planda təsvir olunub. Bir qədər kənarda, arxada isə İçərişəhərin kiçik evləri görünür. Kompozisiyanın
mərkəzində, ön planda namaz qılan insan diqqəti cəlb edir. Onun dəvəsi arxada sakitcə diz çökərək
dincəlir. Bu sadə kompozisiyada qədim Bakının görünüşü, insanların həyat tərzi, məşğuliyyətləri öz
ifadəsini tapır.
Müstəqillik illərində C.Müfidzadənin qədim Bakı mövzusunda qrafik üslubda çəkdiyi başqa bir
rəsm “Karvansara” (2003) adlanır. Bu əsər rəssamın qədim Bakıya həsr etdiyi ən maraqlı əsərlərdən
biridir. Kifayət qədər mürəkkəb, kiçik detallardan təşkil olunan bu kompozisiyada İçərişəhər binalarının
əhatəli görünüşü, ön planda isə Qız qalasının qara ştrixlərlə işlənmiş əzəmətli təsviri əks olunub.
Tablonun xarakterik elementi kimi dəvələri göstərmək olar. Dəvə təsvirləri rəssamın yaradıcılığında
mühüm bədii vasitə, onun yaradıcılığının belə demək mümkünsə, “genetik kodu” kimi dəyərləndirilir.
Rəssam müxtəlif ərəb ölkələrində, həmçinin Monqolustanda yaradıcılıq ezamiyyətlərində olmuş, səfər
təəssüratları altında müxtəlif qrafik nümunələr, eskizlər yaratmışdır. Bunların əksəriyyətində məhz dəvə
təsvirlərinə rast gəlirik. Nəhayət, dəvə təsvirləri köhnə Bakı seriyasına daxil olan rəsmlərdə də öz əksini
tapır. Rəssam təxəyyülü bu zəhmətkeş, vəfalı, həm də dözümlü, şıltaq olmayan iş heyvanını qədim
Bakının məhəllələrində, Qız qalasının həndəvərində təcəssüm etdirir. Həm də rəssam fantaziyaya yox,
real tarixi duruma istinad edir. Həqiqətən də əvvəllər Bakıda və onun ətrafında çoxlu dəvə saxlanılmış,
dəvə karvanlarına XIX əsrdə, hətta XX əsrin əvvəllərində də rast gəlinmişdir.
Rəssamın “Şamaxı qapılarının önündə”adlı kompozisiyası da maraq doğurur. Əsas maraqlı cəhət,
zənnimizcə, bundan ibarətdir ki, müəllif həmin tablonu yağlı boya ilə işləmişdir. C.Müfidzadənin
yuxarıda qeyd olunan əsərlərinin hamısı demək olar ki, ağ-qaradır. Burada rənglərdən çox az istifadə
edilib. Sözü gedən tablo isə müəllifin sayca çox olmayan rəngkarlıq nümunələrindəndir. Tabloda qədim
Bakının dəniz limanı, möhtəşəm qala divarları, bürclər və təbii ki, dəvələr görünür. Əsər Bakının qədim
görünüşünü göz önündə canlandırmaq üçün mühüm vizual vasitədir.
C.Müfidzadənin köhnə Bakı mövzusunda onlarla qrafik rəsmləri vardır. Rəssam yaradıcılığının
həm erkən və orta mərhələlərində, həm də hazırkı yetkin çağında bu mövzuya müraciət etməklə onu
təkmilləşdirmişdir. T.Salahov, M.Abdullayev, B.Mirzəzadə, A.Hüseynov və başqa qocaman sənətkarlar
kimi C.Müfidzadə də öz yaradıcılığı nümunəsində ənənə və müasirliyin yaradıcılıq əlaqələrini və müasir
sənətin təkamülünü əks etdirə bilmişdir.

Çağdaş Azərbaycan təsviri sənətində ənənə və müasirliyin ən maraqlı, kompozisiya baxımından
bənzərsiz nümunələrinin bir çoxunu dünya miqyasında tanınan rəssam Fərhad Xəlilov yaratmışdır.
Müasir dəst-xəttə malik əksər rəssamlardan fərqli olaraq F.Xəlilovun yaradıcılığı ta əvvəldən
özünəməxsusluğu, abstrakt sənətə meylli olması ilə fərqlənmişdir. Onun yaradıcılığının təkamülü millilik
və bəşəriliyin müasir sənətkarlıq münasibətləri kontekstində inkişaf edərək çilalanmışdır.
F.Xəlilovun özünəməxsus dəst-xətti artıq 70-ci illərin sonu – 80-ci illərdə formalaşmışdı. Artıq o
dövrdə bu dəst-xətt yenilikçi məzmunu, təfəkkürü, milli xarakterin avanqard motivlər vasitəsilə əks
olunması baxımından diqqəti cəlb edirdi. Rəssamın o dövrdə yaratdığı tablolarda Abşeron landşaftı bağ
evlərinin xarakterik konturları, dəniz görüntüsü, tənha ağaclar və başqa motivlərdə özünü büruzə vermiş,
hazırkı inkişaf səviyyəsinə gəlib çatmışdır. Rəssamın yaratdığı son dövr Abşeron mənzərələri abstrakt
sənətin milli tematika ilə vəhdətinin bariz nümunələridir.
Ənənəvi milli tematikanın müasir incəsənətdə xarakterik, bir qədər idealizə edilmiş və stereotip
əhvali-ruhiyyəli nümunələrinə rəssam Orxan Hüseynovun yaradıcılığında rast gəlinir. XX əsr
incəsənətində əsası Ə.Əzimzadə tərəfindən qoyulan, sonralar R.Topçubaşova [7, 14-15], Ə.Rzaquliyev və
başqaları tərəfindən inkişaf etdirilən köhnə Bakı tematikası müasir təsviri sənətdə yeni yaradıcılıq
xüsusiyyətləri zəminində inkişaf etməkdədir. Bu xüsusiyyətlərin forma və üslub baxımından
təkmilləşməsində O.Hüseynovun da payı vardır. Rəssamın milli tematikanı əks etdirən bəzi əsərlərində
zəngin milli kolorit və stilizə edilmiş məişət səhnələrinə rast gəlinir.
O.Hüseynovun “Hərəm” (2008) tablosuna diqqət yetirək. Əsər ənənələri (XX əsr sənətkarlıq
ənənələrini yox, keçmişin neqativ məişət ənənələrini) stereotip düşüncə tərzində əks etdirilməsinin bariz
nümunəsidir. Həm də bu, azərbaycanlı təfəkkürünün yox, məhdud düşüncəli Qərb insanının Şərqə aid
təsəvvürünü əks etdirir. Əsər kifayət qədər koloritli təsir bağışlayan çoxfiqurlu kompozisiyadan ibarətdir.
Xətti quruluşa malik olmayan əsər ayrı-ayrı surətlərin yığımından təşkil olunub. Miniatür üslubuna uyğun
olaraq kompozisiya arxa planın üst hissədə verilməsi prinsipinə əsaslanır. Bu xüsusiyyət müasir
incəsənətdə bir çox rəssamlarımız tərəfindən yenidən dirçəldilmişdir və ənənə ilə müasirlik vəhdətinin
çox maraqlı cəhəti kimi dəyərləndirilə bilər. Əsərin kompozisiya əsasını bütövlükdə müxtəlif otaqlardan –
yerləşgələrdən təşkil edilmiş böyük ev kimi təsəvvür etmək olar. Ayrı-ayrı qadınlar müxtəlif ölçü və
rakurslarda bu ümumi dam-daşın müxtəlif guşələrində, qapı və pəncərələrində nəzərə çarpırlar.
Kompozisiyanın üst hissəsində çatmatağ formalı pəncərələrdən çöl – qədim Bakının, İçərişəhərin
simvolik səciyyəli tikililəri görünür. Ən uca yerdə rəssam Qız qalasının yaxşı tanınan qırmızı siluetini əks
etdirmişdir. Müəllif müxtəlif ev əşyalarını, mətbəx avadanlığını da kompozisiyaya daxil etmişdir ki, bu da
tablonun milli-məişət xarakterini daha dolğun ifadə edir. Bu geniş, zəngin, axar-baxarlı mülkün müxtəlif
hissələrində görünən qadınlar fərqli əhvali-ruhiyyələrdə təsvir olunmuşlar. Kompozisiyanın alt hissəsində
çöl qapısı, onun yanında, küçədə mülk sahibi – bığı burma, uzun papaqlı, əlində bir dəstə açar tutmuş
dövlətli kişi təsvir olunub. Kompozisiya məişət xarakterli bir çox detal və ayrıntılarla – mütəkkə, çıraq,
manqal, çay süfrəsi, dəsmallar, pişik və s.-lə zəngindir.
Stereotip xarakterli olmasına baxmayaraq əsər bütövlükdə pis təsir bağışlamır. Kolorit və detal
zənginliyi, Şərqə xas bəzək motivləri, həmçinin kompozisiyanın miniatür üslubunda qurulması əsəri
olduqca maraqlı, canlı, effektli göstərir. Burada gözlərimiz önündə köhnə Bakının zəngin məişət səhnəsi
canlanır. Tabloda maraqlı etnoqrafizmlər, əşyalar müşahidə edilir ki, bunlar hələ Ə.Əzimzadə
əsərlərindən (çay dəsgahı, sulu qəlyan, mütəkkələr, silahlar və s.) bizə yaxşı tanışdır. Təbəssüm doğuran
cəhətlər də (qadınları görməmək üçün gözləri ağ parça ilə bağlanmış kişilər, gözü dəsmalla bağlı nökərin
pilləkəndə yıxılaraq qab-qaşığı yerə salıb sındırması və s.) qeyd olunmalıdır. Sözü gedən tablonu ötən
dövrlərdə təsviri sənətdə milli məişət etnoqrafizmlərinin əks olunmasının uğurlu varisi kimi dəyərləndirə
bilərik. Yeganə xoşagəlməz cəhət əsərin “Hərəm” adlandırılmasıdır. Bu, tarixi reallıqdan uzaqdır. Əslində
tabloda stereotip əhvali-ruhiyyəsi yaradan yeganə əsas səbəb məhz bununla əlaqədardır.
O.Hüseynovun milli tematikanın qabarıq əks olunduğu başqa bir əsəri “Fatma və Həsən” (2009)
adlanır. Birinci əsər kimi bu əsər də milli xarakteri ümumşərq müstəvisində əks etdirir ki, bu da daha çox
xarici tamaşaçının təsəvvürlərinə və zövqünə hesablanmışdır. Kompozisiyanı qoşa portret adlandırmaq
olar. Belə ki, burada yan-yana oturaraq bir-birilərinə azca arxa çevirmiş gənc ər-arvad, rəssamın təbirincə
desək, Fatma və Həsən oturmuşlar. Onların arasındakı münasibət, ünsiyyət forması bundan əvvəlki
kompozisiyada olduğu kimi, stereotip xarakteri daşıyır. Kompozisiyanın sol hissəsində Həsən
oturmuşdur. Bu, uzun bığlı, Buxara papaqlı, əli təsbehli, bir böyründən xəncər, digərindən tapança qoburu
sallanan gəncdir. Çılğın xarakterinə görə ona dəliqanlı da demək olar. Onun dəliqanlı olması
hərəkətlərində, oturuşunda, həyat yoldaşına olan münasibətində özünü büruzə verir. Həsən papiros
tutduğu sol əlini amiranə tərzdə yuxarı qaldıraraq üzünə baxmadan yoldaşına nə isə deyir, daha doğrusu,
tapşırır. Onun oturuşundan, gözlərindəki ifadədən özünə tam əminlik, yoldaşına qarşı amiranəlik yağır.

Yoldaşı Fatma isə əksinə, tam sakit halda onun yanında oturmuşdur. Onun başında yerə qədər uzanan
qırmızı gəlinlik tirməsi vardır; tirmənin açıq yaxasından ağ gəlinlik libası görünür. Hiss olunur ki, yenicə
evlilik həyatına qədəm qoymuşdur. Həsən isə həyat yoldaşına özünü necə aparmalı olması barədə,
“qadağanlar” barədə məlumat verir. Əsərin nisbətən yığcam ideya-bədii əsası məhz bu fikirlərə istinad
edir. Orxan Hüseynovun palitrası kifayət qədər koloritlidir. Bu fikri sözü gedən tabloya da şamil etmək
olar. Kompozisiya qırmızı-sarı və qəhvəyi tonlarla işlənmişdir. Hər iki surət neytral sarı fonda təsvir
olunub. İstər görünüş, istərsə də kolorit baxımından əsər nisbətən dolğun, maraqlı təsir bağışlayır. Burada
keçmişin xarakterik səhnəsi (stereotip təsəvvürlərin təsirinə məruz qalsa belə) nisbətən real səpkidə
tamaşaçının diqqətinə təqdim edilir.
Qeyd etmək vacibdir ki, ənənə və müasirlik münasibətləri abstrakt sənətdən də yan keçmir.
Ümumiyyətlə, belə bir fikir var ki, yaşadığımız dövrdə milli abstrakt sənət iki istiqamətdə inkişaf edir.
Bunlardan biri Qərb incəsənətinə xas olan avanqard sənət formalarını, digəri isə milli dekorativizmi
inkişaf etdirir. Həqiqətən də müasir Azərbaycan incəsənətinə, onun təmsilçilərinin yaradıcılığına nəzər
salarkən hər iki istiqamətin xüsusiyyətlərini aydın görüb dərk etmək mümkündür. Xüsusən Qərb
incəsənəti ənənələrinə istinad edən abstrakt sənət nümunələri maraq doğurur. Lakin hətta bu nümunələrdə
belə milli motivlər, milli xarakter özünü göstərir. Başqa sözlə, yaradıcılıqda Qərb avanqardizmini inkişaf
etdirən rəssamlar hər halda milli forma və simvollara müraciət edirlər. Misal üçün, Yusif Mirzənin
yaratdığı müxtəlif kompozisiya formaları abstrakt xarakterli olduğu halda, məzmun və simvollar milli
mahiyyət daşıyır. Bu məqamda avanqard sənət və milli dekorativizm arasında üçüncü bir başlanğıcın
xüsusiyyətləri özünü büruzə verir. Müasir rəssamlar içərisində məhz bu “üçüncü yol” ilə sənəti inkişaf
etdirməyə çalışanlar say etibarilə daha çoxdur.
Lakin müasir incəsənət həm də “xalis” avanqard formalarda inkişaf edir. Burada ənənə və
müasirliyin vəhdəti daha çox rəssamın dünyagörüşündə, yaradıcılıq axtarışlarında və təkamülündə,
əsərlərin ideya-bədii qayəsində özünü büruzə verir.
Tanınmış rəssam Ənvər Əsgərov həndəsi xarakterli oynaq, çevik kompozisiya formalara müraciət
etmişdir (rəssam digər üslublarda olan tabloların da müəllifidir). Daha çox qrafik xarakter daşıyan bu
formalarda ötən onilliklərin abstrakt Qərb sənətinin təsiri duyulur. Bu gün hətta Qərb incəsənətində belə
“keçmiş” kimi dəyərləndirilən abstrakt həndəsi formalar Ə.Əsgərov tərəfindən məhz 90-cı illərin sonu –
2000-ci illərdə inkişaf etdirilmişdir. “Rəssamın kətan üzərində yaratdığı həyəcan verici duyğular
paradoksal bir şəkildə estetizmə transformasiya olunur və realist mənzərə birdən-birə mücərrəd
kompozisiyaya, xalis bədii oyuna – rəng ilə işığın, həcmin və müstəvilərin oyununa çevrilir. Real
motivlər şahmat fiqurlarına oxşayır – onlar öz plastikası və dekorativ ifadəliliyi ilə tamaşaçının fikir
formalarına təsir edir” [8, 3].
Ənvər Əsgərovun abstrakt kubizmi 90-cı illər Azərbaycan incəsənətində nisbətən yeni olan
başlanğıcın formalaşmasından xəbər verirdi. Həmin dövrdə Azərbaycan incəsənətində bəzi gənc
rəssamlar artıq analoji kompozisiyalarla çıxış etsələr də, azərbaycanlı tamaşaçılar belə abstraksiyaları
daha çox Qərb rəssamlarının yaradıcılığından tanıyırdılar.
Rəssamın “Devrilmiş rəmz” (1998) adlı həndəsi abstraksiyası diqqət çəkir. Burada qara zolaqlı
hədəsi formalar neytral boz-sarı fonda təsvir edilmişdir. Diqqətlə baxdıqda kompozisiyada yaxın
keçmişdə Sovet dövlətinin rəmzi olmuş oraq və çəkic simvollarını xatırladan konturları görmək o qədər
də çətinlik törətmir. Kompozisiyanın adı da onun mahiyyətinin açılmasına kömək edir. Beləliklə
Ə.Əsgərov məzmun etibarilə müxtəlif xalqların, o cümlədən Azərbaycan xalqının vaxtilə məruz qaldığı
ideoloji ekspansiyaların siyasi və mənəvi çöküşünü bədii formada açıb göstərmişdir. Əsərdə hər hansı bir
milli xarakter müşahidə edilmir; onu yalnız xalqımızın yaşadığı yaxın tarixi keçmişin bədii dillə ifadə
edilmiş bir ekvivalenti, iflasa uğramış fetişi kimi qiymətləndirmək olar.
Digər tərəfdən, abstrakt sənətdə milli forma və tematika “gizli” formalarda təzahür edir. Bəzənsə
formanın izahını hər bir tamaşaçı öz istədiyi kimi yoza bilər. Bir çox rəssamlar əsərin bədii qayəsinin,
istinad etdiyi ideyanın izahını verməyə çətinlik çəkir, bunu sənətşünasın, yaxud tamaşaçının öhdəsinə
buraxırlar.
Ə.Əsgərovun qeyri-müəyyən məzmunlu əsərlərindən biri “Ağ ilə qaranın oyunu” (2008) adlanır.
Kompozisiya piano klavişlərini xatırladan ağ-qara dillərdən və onların yanında yer alan dairəvi həndəsi
formalardan ibarətdir. Kompozisiya qeyri-müəyyən xarakterli olduğu üçün ona konkret izah vermək
çətindir. Rəssamın həndəsi formalardan təşkil olunmuş başqa bir əsəri “Metamorfoza” (1994) adlanır.
Əsər tünd fonda sarı-qəhvəyi tonlarda işlənmiş müxtəlif formalı həndəsi görüntüləri əks etdirir. Oxşar
xüsusiyyətləri biz Ə.Əsgərovun“Meqapolis” (1990) kompozisiyasında müşahidə edirik. Kompozisiya
başdan-başa eynitipli həndəsi formalarla örtülmüşdür ki, bu da zövqsüz inşa edilmiş, bir-birinə bənzər
şəhər binalarını təcəssüm etdirir. Əsərdə hər hansı bir fon, yaxud digər görüntü yoxdur. Rəssam cəmi üç

rəngdən – sarı, qəhvəyi və qara rənglərdən istifadə etmişdir. Rənglərdən istifadə standart xarakter daşıyır.
Bunlar müvafiq olaraq binaların işıqlı, orta və arxa (kölgəli) hissələrini əks etdirir. Kompozisiyada hər
hansı bir rəssamlıq, quruluş normalarına riayət olunmaması əslində özündə bir fikri – müasir
şəhərsalmada hökm sürət urbanizm xaosunu, hərc-mərcliyi, bütün hüdudları kor-koranə aşıb keçməyi
ifadə edir.
Tanınmış rəssam Elşən Hacızadənin yaradıcılığında ənənə və müasirliyin özünəməxsus
vəhdətinin təzahürləri ilə qarşılaşırıq. Rəssamın yaradıcılığında milli xarakter və məzmun müasirlik
müstəvisində təqdim olunur. Bu baxımdan onun “Azərbaycan himni” əsəri (2006) olduqca xarakterikdir.
Əsərdə üç azərbaycanlı qızın Azərbaycan himnini oxuması təsvir olunub. Tablo ənənə və müasirliyi
müxtəlif kontekstlərdə əks etdirir. Qızların əynində milli geyim vardır ki, bu da ənənənin təzahürüdür.
Eyni zamanda qızlar məhz müasirliyi təmsil edirlər. Bu cəhət onların müasir zahiri görkəmində, saç
düzümündə, xorla ifa etdikləri himndə öz əksini tapır. Nəhayət, kompozisiyanın əsas elementi kimi ölməz
Üzeyirbəyin arxadan görünən surətini qeyd etmək lazımdır. Rəssam onu canlı olaraq qızların arxasında
dayanmış halda əks etdirməyib. Əks təqdirdə bu, ya tarixi, ya da mücərrəd ruhlu əsər olardı. Halbuki
əsərə ümumilikdə müasirlik ruhu hakimdir. Qızarın ifa etdiyi himn məhz müasirliyi özündə ehtiva edir.
Rəssam arxa planda iri, ağ-göy və boz tonlarla işlənmiş medalyon təsvir edib. Üzeyirbəyin barelyefi
xatırladan siması məhz bu medalyonun səthində işlənib. Onun mehriban baxışları bir qədər kənara
dikilmişdir; böyük bəstəkar sanki on illər sonra dünyaya gələcək nəsillərin müstəqil Azərbaycan
dövlətinin himnini ifa etdiyini eşidərək məmnunluq hissi keçirir... Beləliklə, əsərdə ənənə və müasirlik
münasibətləri həm də kompozisiyanın quruluşunda, onun ideya-bədii xüsusiyyətlərində öz əksini tapır.
Kompozisiyanın rəng həlli sadə olub isti (qızlar və onların geyimləri) və soyuq (Üzeyirbəyin siması və
ümumən arxa plan) rənglərin bir-birini tamamlamasından ibarətdir. Belə demək mümkünsə, isti rənglər
müasirliyi, soyuq rənglər isə keçmişi, ənənəni ifadə edir. Keçmişdən boylanan dahi bəstəkar öz xalqı üçün
yaratdığı himni müasir dövrdə dinləyir. Burada ölməz bəstəkarın surəti sanki zaman fövqündə dayanaraq
keçmişi və müasirliyi mənəvi körpü kimi bir-biri ilə əlaqələndirir.
Üzeyir Hacıbəylinin portretini bu vaxtadək çox rəssamlar işləyib. Lakin E.Hacızadənin dahi
bəstəkarın obrazına müraciət etməsi portret xarakteri daşımır. Bu obraz rəssama məhz ənənə və müasirlik
qarşılığını mühüm bədii simvol kimi lirik tərzdə mənalandırmaq üçün gərək olmuşdur. Əgər o, bəstəkarın
surətini real səpkidə əks etdirmiş olsaydı, başqa sözlə, əsəri tarixi janrda qurmuş olsaydı, əsər ideya-bədii
baxımdan bəlkə də indiki qədər qüvvətli təsir bağışlamazdı. Rəssamın “Kamança çalan qız” (1994)
tablosu da ənənə və müasirlik kontekstində nəzərdən keçirilə bilər. Tabloda yaxın planda milli geyimli
gənc bir qızın əyləşərək kamança çalması təsvir olunub. İstər tematika, istərsə də süjet baxımından əsər
yığcam təsir bağışlayır. Lakin burada milli xarakterin ənənə və müasirlik kontekstində nəzərdən
keçirilməsi üçün kifayət qədər material vardır. Belə ki, kompozisiyanın mərkəzində təsvir edilmiş qız
əslində müasirliyi təmsil edir. Onun ifa etdiyi alət – kamança – milli musiqi ənənələrinin ifadəçisidir.
Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə milli mədəniyyət sahələri yenidən dirçəldilir ki, bu da dövlətimizin
mədəni siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Muğam ifaçılığı, qədim meydan tamaşaları, aşıq
sənəti, xalçaçılıq belə sahələrdəndir. Bu sırada milli musiqi alətlərini, o cümlədən kamançanı da
xatırlamaq lazımdır. Fərəhlidir ki, müasir dövrdə qədim tarixə malik milli musiqi alətlərimiz gənc ifaçılar
tərəfindən məharətlə mənimsənilmişdir. Bütün bu həqiqətlər bir qədər ümumiləşdirilmiş, obrazlı şəkildə
sözü gedən əsərdə öz əksini tapır. Lakin rəssam buna sadəcə reallığın təsviri kimi yox, lirik-romantik
kontekstdə yanaşır. Əsərin kompozisiya həlli kimi, rəng həlli də sadədir. Onun isti rənglərdən təşkil
olunmasına baxmayaraq burada əlvan kolorit, kontrast kölgə-işıq effektləri məhdud səviyyədədir; bu
cəhətlər tablonun milli mahiyyətinin daha dərindən və hərtərəfli mənimsənilməsinə mane olur. Əgər
“Azərbaycan himni” tablosunda E.Hacızadə kontrast rənglər və alleqorik ifadə vasitələri ilə əsərin
məzmununun daha dərindən açılmasına nail olmuşsa, sözü gedən tabloda bütün bunlar o qədər də uğurlu
alınmayıb. Lakin zaman etibarilə “Kamança çalan qız” əsəri “Azərbaycan himni” kompozisiyasından
xeyli əvvəl yaradılıb. Bu isə rəssamın sənət axtarışlarının kamilləşən xətt üzrə hərəkət etməsindən xəbər
verir.
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Натаван Мурадова
Творческий процесс: от традиции к современности
(на примере изобразительного искусства Азербайджана периода независимости)
Резюме
Статья посвящена проблеме традиции и современности в азербайджанском
изобразительном искусстве периода независимости. Автор подчеркивает, что преемственность
традиций проявляется в творчестве многих художников. Например, в картинах Дж.Муфидзаде, где
изображен старый Баку, обнаруживаются сходство с творчеством А.Рзакулиева, автора известных
линогравюр «Старый Баку», также испытавшего влияние А.Азимзаде. В статье рассматриваются
некоторые работы О.Гусейнова, работающего в жанре, близком к средневековым миниатюрам.
Освещается также авангардное искусство, тематика которого имеет национальный характер.
Таковы, например, некоторые работы Ф.Халилова на Апшеронскую тему. Интересен и
абстрактный кубизм А.Аскерова, который также исследуется в статье.
Ключевые слова: Искусство Азербайджана, художественная традиция, современность,
изобразительное искусство, абстрактная живопись.
Natavan Muradova
Creative process: from tradition to modernity
(on the example of Azerbaijan's fine art of the independence period)
Summary
The paper is devoted to the problem of tradition and modernity in the Azerbaijani fine art of the
independence period. The author emphasizes that the continuity of traditions manifests itself in the
creative work of many artists. For example, in
J. Mufidzade’s paintings where old Baku is depicted, there is a similarity to A. Rzakuliyev’s work,
the author of well-known linocut "Old Baku", also experienced influence of A. Azimzade. In the paper
are examined O. Huseynov’s some works, who works in a genre close to medieval miniatures. It also
highlights avant-garde art, the theme of which has a national character. For instance, Khalilov's some
works on the Absheron theme are the same. A.Askerov’s abstract cubism is also interesting, which is also
explored in the article.
Keywords: Art of Azerbaijan, artistic tradition, modernity, fine art, abstract painting.
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MULTİKULTURAL TƏFƏKKÜRÜN
KARİKATURA JANRINDA TƏCƏSSÜMÜ
Xülasə: Məqalədə ötən əsrin 60-70-ci illərində Azərbaycan karikatura sənətində mövcud olan
beynəlxalq tematika multukulturalizm kontekstində nəzərdən keçirilir. Müəllif qeyd edir ki, həmin dövrdə
Şərq xalqlarının milli-azadlıq mübarizəsi və müharibə qızışdırıcılarının ifşa edilməsi beynəlxalq
tematikanın əsas mövzularından olmuşdur. Bu karikaturalarda multikultural məzmun özünü aydın büruzə
verir. Həmçinin bunu da qeyd etmək vacibdir ki, üstündən təxminən yarım əsrlik vaxt keçməsinə
baxmayaraq Azərbaycan karikaturaçılarının o dövrdə yaratdığı əsərlərin çoxusu bu gün də üç aktuallığını
qoruyub saxlayır və müasir dövrdəki hadisələrlə səsləşir.
Açar sözlər: Azərbaycan təsviri sənəti, xarici tematika, karikatura, Ələkbər Zeynalov, Eduard
Abdullayev.
Azərbaycan incəsənətinin əsas istiqamətlərindən biri də karikaturadır. Təsviri sənətin əsasən
qrafika növündə çəkilən karikaturalar kəsərli mövzuları, süjetin və kompozisiyanın, obrazların və
mimikanın satirik, gülüş doğuran xüsusiyyətləri ilə yadda qalır [1]. Azərbaycan incəsənətində satirik
xarakterli rəsmlərin tarixi çox qədimdir. Hələ orta əsrlər dövrü miniatürlərində gülünc zahiri görkəmə
malik (şişman və s.), satirik xarakterli surətlərə, rəsm nümunələrinə (siyah qələm texnikasında) rast
gəlinir. XIX əsrin ikinci yarısından etibarən dövri mətbuatın genişlənməsi dünya miqyasında
karikaturanın inkişafına və bir janr kimi formalaşmasına şərait yaratdı [2]. XX əsrin əvvəllərində Baki,
Tiflis, İrəvan və digər şəhərlərdə nəşr olunan Azərbaycan satirik jurnalları (“Molla Nəsrəddin”, həmçinin
“Babayi-Əmir”, “Kəlniyyət”, “Zənbur”, “Tuti”, “Məzəli” və s.) müasir tipli milli karikatura sənətinin
meydana çıxmasına səbəb oldu [3, 278]. Ə.Əzimzadə, İ.Rotter, O.Şmerlinq, X.Musayev və başqalarının
satirik rəsmləri karikatura sənətimizin yeni dövrdəki erkən qaynaqları hesab edilir. XX əsrin əvvəllərində
karikaturanın əsas hədəfləri cəhalət, gerilik, dini fanatizm və s. idi. Eyni zamanda sosial-siyasi və
beynəlxalq mövzularda da karikaturalar yaradılırdı [4, 46]. Çar üsuli-idarəsinin fitnəkar hərəkətləri,
erməni-müsəlman qırğınına rəvac verən irticaçı qüvvələr, beynəlxalq imperializmin Osmanlı dövlətində,
İranda, Hindistanda, Çində və başqa ölkələrdə yeritdiyi müstəmləkəçilik siyasəti kəskin satira atəşinə
tutulurdu.
20-30-cu illər milli karikatura sənətinin inkişafa qədəm qoyduğu dövrdür. O dövrdə nəşr edilən
qəzet və jurnallarda (“Yeni yol”, “İdarəmizin güzgüsü” və b.) müxtəlif mövzularda karikaturalar nəşr
edilirdi. Ə.Əzimzadə ilə yanaşı, onun milli realist ənənələrini davam və inkişaf etdirən qrafik rəssamlar
nəsli yetişdi ki, onların bir çoxu həm də karikatura sahəsində öz imkanlarını sınayırdı. Ə.Rzaquliyev,
Q.Xalıqov, İ.Axundov, H.Əliyev, Ə.Hacıyev və başqa rəssamlar maraqlı karikatura nümunələri
yaradırdılar. Bu karikaturalar içində mövzusu beynəlxalq həyatdan alınanları da az deyildi.

XX əsrin 40-cı illərinin sonu - 50-ci illərindən etibarən karikatura janrı yeni inkişaf mərhələsinə
qədəm qoydu. Bu inkişaf bütövlükdə Azərbaycan təsviri sənətinin tərəqqisinin bir hissəsi olub
müharibədən sonrakı həyatın tədricən öz axarına düşməsi, mədəni səviyyənin yüksəlməsi ilə əlaqədar idi.
Həmin dövrdə karikaturanın əsas hədəfləri təsərrüfat sahəsindəki nöqsan və pozuntular, həmçinin mədəni
gerilik, köhnəpərəstlik və s. idi. Digər tərəfdən beynəlxalq mövzulara da karikatura sənətində geniş yer
verilirdi. Zənnimizcə, karikatura sahəsində multikulturalizm təzahürlərindən söz açarkən, ilk növbədə
məhz beynəlxalq süjetlərə yer verilməlidir. Çünki dünya ölkələri və xalqlarının məruz qaldığı çətinlikləri
sənətdə açıb göstərmək, məzlum xalqlar ilə həmrəylik nümayiş etdirmək həmin dövrdə (əsasən XX əsrin
50-80-ci illərində) Azərbaycan karikatura sənətində multikultural təfəkkürün bariz nümunəsi kimi
dəyərləndirilməyə layiqdir. Bu sahədə “Kirpi” jurnalının böyük xidmətləri olmuşdur. “Jurnal ətrafına
toplaşan karikaturaçılar nəslinin Nəcəfqulu İsmayılov, Hüseyn Əliyev, Vsevolod Ternavski, Ziya
Kərimbəyli, Pyotr Şandin, Sadıq Şərifzadə, Ələkbər Zeynalov, Arif Ələsgərov, Adil Quliyev kimi
nümayəndələri üzlərini bu sənətdə təsdiq edə bildilər” [5, 5].
Nəzərdən keçirilən dövr ərzində Azərbaycan karikaturasında multikulturalizm təmayülləri özünü
daha çox aşağıdakı mövzularda əks etdirir:
- Beynəlxalq aləmdə müharibə qızışdırıcılarına qarşı mübarizə;
- Sülhün, əmin-amanlığın, tərki-silahın təbliği;
- Asiya, Afrika və Latın Amerikası xalqları ilə həmrəylik;
- Qarabağ hadisələrinin dünyanın diqqətinə çatdırılması;
- Azərbaycan müstəqilliyinin beynəlxalq miqyasda möhkəmlənməsi.
Qeyd olunan bu mövzular zaman etibarilə bir-birindən seçilir. Əgər birinci üç mövzu əsasən sovet
dövrü üçün xarakterikdirsə, dördüncüsü SSRİ-nin süqutu və erkən müstəqillik dövrünə, sonuncusu isə
əsasən müasir dövrə aiddir. Buradan aydın görünür ki, hər bir dövrün öz dünyagörüşünə uyğun, o dövr
üçün aktual olan xarici tematikası vardır. Əlbəttə, karikatura sahəsində istənilən xarici mövzunu
multikulturalizmin təzahürü kimi qəbul etmək olmaz. Zənnimizcə, multikultural mahiyyət əsasən qlobal
təhlükələrin ifşası və dünya xalqları ilə həmrəylik mövzuları üçün daha xarakterikdir. Çünki burada həm
bütövlükdə bəşəriyyətin taleyi üçün narahatlıq, həm də ayrı-ayrı xalqlarla dostluq, qardaşlıq həmrəylik
ideyaları ifadə olunur. Multikulturalizm həm də humanizmdən qaynaqlanır. Məhz bu səbəbdən
multikulturalizmi humanizm ideyalarından təcrid edilmiş halda təsəvvür etmək çətindir. Əks təqdirdə o,
özünün əsas dəyərini – insani keyfiyyətini itirərdi. Bu baxımdan qeyd olunan mövzuların məhz
multikultural xarakterə malik olması göz qabağındadır. Eyni zamanda Qarabağ və müstəqillik mövzuları
ilə bağlı olan bir çox süjetlər də multikultural məzmuna malikdir. Əvvəla, onlarda separatçıların və
onların havadarlarının ifşa edilməsi, dünya xalqlarının Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləməsi öz
əksini tapır. İkincisi, bu karikaturaların (bu sıraya şarjları da əlavə etmək olar) xeyli hissəsi multikultural
dəyərlərin yayıldığı müasir dövrdə işlənmişdir və bilavasitə bu dəyərlərin təbliğinə xidmət edir. Həm də
bu rəsmlərdə müasir Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki nüfuzu özünəməxsus tərzdə əks olunur.
Maraqlıdır ki, V.Ternavski, A.Elçin, P.Şandin, R.Quliyev, Z.Kərimbəyli, Ə.Zeynalov kimi
ixtisaslı karikaturaçılarla yanaşı O.Sadıqzadə, S.Şərifzadə, D.Kazımov kimi rəssamlar da karikaturaya
müraciət edirdilər. Bu, həmin dövrdə karikaturanın cəmiyyətdə ciddi qəbul edilməsinin, mədəni həyatda
tutduğu nüfuzlu mövqeyinin göstəricisi idi. Həmin dövrdə əsasən “Kirpi” jurnalında çap olunan
karikaturalar həm beynəlxalq həyatın, həm də ölkənin, respublikanın həyatının güzgüsü kimi
səciyyələndirilirdi [6].
Ötən əsrin əsas beynəlxalq mövzularından biri də sülh mövzusu olmuşdur. Azərbaycan rəssamları
xüsusən 50-60-cı illərdə bu mövzuda çoxsaylı karikaturalar (onların bir qismi şarj və plakat xarakterlidir)
işləmişdilər ki, bu da həmin dövrdəki beynəlxalq vəziyyətlə, Sovet dövlətinin bütün dünyada əks-səda
doğurmuş sülh çağırışları ilə əlaqədar idi. A.Hacıyevin “Dünyaya sülh”, O.Sadıqzadənin “Sülh cəbhəsi
pəhləvanları”, Q.Xalıqovun “Sülh uğrunda” və s. karikaturalar bu mövzudan qaynaqlanır.
A.Hacıyevin “Dünyaya sülh” adlı çağırış xarakterli karikaturası iki hissədən ibarətdir. Bunlardan
biri plakat, digəri isə karikatura tiplidir. Birinci hissədə milyonlar – sülh uğrunda mübarizəyə qalxmış
çoxsaylı insan kütləsi görünür. Rəssam burada əksər irqlərin, millətlərin təmsilçilərini təsvir etmişdir.
Bunun üçün o, məharətlə hər millət üçün səciyyəvi olan üz quruluşunu, milli geyimləri əks etdirib. Belə
ki, ön planda sarı saçlı, mavi gözlü, əynində qara rəngli iş kombinezonu olan gənc rus fəhləsi, onun
yanında qətiyyətli baxışlarını irəliyə dikmiş ağ köynəkli qara dərili afrikalı, arxada isə əynində hərbi şinel,
başında ulduzlu kepka olan çinli qızıl əsgər təsvir olunub. Əlbəttə, rəssam bu surətləri dövrün tələblərinə
müvafiq olaraq seçmişdir. Lakin istənilən halda o, xalqların birliyi, həmrəyliyi ideyasını əldə rəhbər
tutmuş və əsərdə məhz bunu göstərməyə çalışmışdır. Qeyd olunan üç surətdən başqa arxa planda onlarla,
yüzlərlə insan görünür. Tablo demək olar ki, başdan-başa insan selindən ibarətdir. Arxa planda avropalı,

ərəb, asiyalı və digər surətlər diqqəti cəlb edir. Ağ əbaya bürünmüş, başı çalmalı, qarayanız ərəbin
yanında əlini qətiyyətlə yuxarı qaldıraraq şüar deyən avropalı qadın, onun ətrafında isə müxtəlif
görünüşlü və geyimli digər insanlar nəzərə çarpır. Bu geniş izdiham başı üzərində qırmızı parçalar
üzərində müxtəlif dillərdə “sülh” sözü yazılmış, sülh göyərçini təsvir edilmiş plakatlar tutmuşdur. Əsərin
ümumi ideyasını “milyonlar sülh istəyir” çağırışı təşkil edir ki, bu da o zamankı ideologiyanın
təzahürüdür. Lakin bununla yanaşı, A.Hacıyev bir azərbaycanlı rəssam olaraq məhz dünya xalqlarının
yanaşı addımlamasını, onların həmrəyliyini və özünün də onlara rəğbət bəslədiyini təcəssüm etdirmişdir.
Bu isə həmin dövrdə bir məfhum kimi hələ formalaşmamış olan multikulturalizm təsəvvürlərinin çox
bariz, ideya-bədii baxımdan mükəmməl nümunəsidir.
Yuxarıda əsərin iki hissədən ibarət olduğunu qeyd etmişdik. Əsərin karikatura xarakterli olması
məhz ikinci hissədə oz əksini tapır. Burada tünd fonda yuxudan hövlnak oyanıb çarpayıda dikəlmiş,
gözləri bərəlmiş, qorxudan rəngi yaşıla çalan birisi təsvir olunub. Onun əynindəki paltar ABŞ
bayrağından ibarətdir. Rəssam bununla, o zamankı dillə desək, “Amerika imperializminin irticaçı
simasını” əks etdirmək istəmişdir. Onun yanında əyinlərində qara frak olan, lakeyi xatırladan iki şəxs
müti görkəmdə duraraq ona su, dərman uzadırlar. Onlardan birinin “Yuxuda nə görmüşsünüz ?” sualına
qorxudan gözləri böyümüş adam “Milyonları !” deyə cavab verir. Burada milyonlar dedikdə
kompozisiyanın üst hissəsindəki milyonlar – qətiyyətlə sülhün müdafiəsinə qalxmış çoxmilyonlu insan
kütləsi, dünya xalqları nəzərdə tutulur. Beləcə rəssam, xalqların sülh uğrunda mübarizəsini həm plakat,
həm də gülünc rəsm vasitəsilə ikili formada təsvir edib.
Maraqlıdır ki, müəllifin toxunduğu sülh mövzusu, aradan on illər keçməsinə baxmayaraq bu gün
də aktualdır. Miqyasının, hədəfinin və coğrafiyasının xeyli dəyişilməsinə baxmayaraq hər an alovlana
biləcək, dünyanın əksər ölkələrini ağuşuna ala biləcək müharibələr təhlükəsi, təəssüf ki, hələ də
qalmaqdadır. Bunun qarşısını isə yalnız yaşadığımız qloballaşan dünyada xalqların qarşılıqlı etimadı,
multikultural dəyərlərə hörmət edilməsi ilə almaq mümkündür. Bu mənada A.Hüseynovun yaşı yarım
əsrdən artıq olan əsəri bu gün də aktual görünür və multikultural dəyərləri təsviri sənətdə əks etdirən
əsərlərlə bir cərgədə dayanır.
Sülh mövzusu Oqtay Sadıqzadənin karikaturalarında əsas mövzulardan birini təşkil edir.
Rəssamın sayca çox olmayan karikaturalarından biri “Sülh cəbhəsi qəhrəmanları” adlanır. Burada 50-60cı illərdə karikatura janrına xas olan nəqledici mahiyyət özünü büruzə verir. Rəssam kompozisiyadakı
satirik məzmunu tənqidedici yox, təlqinedici müstəvi üzərində qurmuşdur. Belə ki o, rəsmin əsasına XIX
əsrin tanınmış rus rəssamı V.M.Vasnetsovun tarixi-nağıl janrında çəkilmiş məşhur “Üç bahadır” əsərinin
kompozisiya quruluşunu qoymuşdur. Bu dəst-xətt 60-cı illər karikatura janrında geniş yayılmışdı və
böyük təlqinedici gücə malik idi. Rəssam həmin formadan məharətlə istifadə edə bilmişdir. Karikarurada
ata minmiş üç əmək qəhrəmanı görünür. Onlar üç müxtəlif xalqı təmsil edirlər. Ortadakı atlı əyninə
qəhvəyi rəngli iş kombinezonu geymiş (A.Hacıyevin “Dünyaya sülh” əsəri ilə müqayisə et – müəl.)
sarısaçlı bir gəncdir; o, rus xalqını təmsil edir. Gəncin əlində inşaat işlərində istifadə olunan uzun taxta
xətkeş vardır (bir növ orijinaldakı nizəni əvəz edir). Onun sol tərəfindəki atlı Çin zəhmətkeşlərini
təcəssüm edən qıyıq gözlü, sadə görkəmli əməkçi gəncdir. O, sol əlində çertyoj çəkmək üçün istifadə
olunan xətkeş tutmuşdur (orijinaldakı qılınc ilə eyni kompozisiya quruluşuna malikdir). Nəhayət, üçüncü
surət müsəlman Şərqini təmsil edən, başında ağ çalma olan ərəb qiyafəli, qarabuğdayı, bığlı bir gəncdir.
Onun da əlində inşaat çertyojunu xatırladan uzunsov kağız burması vardır. Arxa planda isə böyük tikintiquruculuq işlərini əks etdirən görüntülər – qaldırıcı kranlar, tikintisi davam etdirilən uca binalar, Su
Elektrik Stansiyası və s. görünür. Beləliklə müəllif V.M.Vasnetsovun məlum tablosunu müvəffəqiyyətlə
təbdil edərək səmimi, düşündürücü gülüş doğuran, müxtəlif xalqların nümayəndələrini bir araya gətirən
müsbət xarakterli karikatura nümunəsi yaratmışdır.
Q.Xalıqovun müəllifi olduğu “Sülh uğrunda” əsəri karikatura və plakat xüsusiyyətlərini özündə
birləşdirir. Bu karikaturada Böyük Vətən müharibəsinin başlanğıc dövründə Kukrinikslər tərəfindən
çəkilmiş, sonralar digər (B.Yefimov və başqaları) karikaturaçılar tərəfindən davam etdirilmiş dəst-xəttin
təsiri duyulur. Belə ki, kompozisiyanın sağ tərəfindən uzanan qüdrətli əl (SSRİ-ni təmsil edir) sol tərəfdə
görünən cılız davakarın (ABŞ-nın təcavüzkar hərbi-siyasi dairələrini bildirir) nazik taxtanı xatırladan
qolundan möhkəm tutaraq qətiyyətlə onu sülhə vadar edir. Qüdrətli əlin saxladığı kağızda qırmızı
hərflərlə “Sülh uğrunda” sözləri yazılmışdır. Karikaturadakı süjet və kompozisiya dəfələrlə işlənmişdir;
ona görə də orijinal təsir bağışlamır. Rəsm bədii cəhətdən də qüvvətli deyil. Yalnız mövzu baxımından
onu qənaətbəxş hesab etmək olar.
Ötən əsrin 50-60-cı illərində SSRİ ilə xarici ölkələr, ilk növbədə kapitalist ölkələri arasında təmas
qurmaq asan deyildi. Bu iki cəmiyyət arasında dərin ideoloji qarşıdurma mövcud idi. Əlbəttə, bu
qarşıdurma ilk növbədə Qərb ölkələrinə qarşı yönəlmişdi. Ona görə də rəssamlar xarici mövzuda

karikatura çəkərkən Şərq ölkələrinin təmsilçilərini qəhrəman, azadlıq uğrunda mübarizə aparan
vətənpərvər kimi, Qərb nümayəndələrini isə əksinə, təcavüzkar, ədalı, özünü uca tutan “aristokrat” kimi
təsvir edirdilər. Bu cəhət rəssamların şəxsi təşəbbüsü olmayıb dövrün ideoloji tələblərindən irəli gəlirdi.
Bununla yanaşı o da qeyd olunmalıdır ki, həmin karikaturalarda əksər hallarda reallıq olduğu kimi
göstərilir, sovet cəmiyyəti haqqında məhdud təsəvvürə malik xarici ölkə təmsilçilərinin sadəlövhlüyü
satira atəşinə tutulurdu. Rəssam Ələkbər Zeynalovun işlədiyi karikatura məhz bu qəbildəndir. Əsərdə neft
mədəni təsvir edilmişdir. Kompozisiyanın bir tərəfində biri qadın olmaqla üç azərbaycanlı neftçi, əks
tərəfdə isə yenə də biri qadın olmaqla üç əcnəbi turist qruplaşdırılmışdır. Kompozisiyanın yuxarı
hissəsində “Kommunist əməyi briqadasi” sözləri yazılmış lövhə nəzərə çarpır. Məlum olduğu kimi, 5060-cı illərdə əmək kollektivlərində belə briqadalar yaradılırdı və həmin briqadalar daha yaxşı əmək
nəticələrinə nail olaraq başqalarına nümunə göstərirdilər. Belə briqadalarda əməyin məhsuldarlığı da
yüksək olurdu. Bütün bunlardan xəbərsiz olan, Azərbaycan neftçilərinə dodaq büzən, onların səmimi
qonaqpərvərliyinə şübhə ilə yanaşan xarici “qonaqlar” isə hər şeyi hərfi mənada qəbul edirlər. Lövhənin
məzmununu onlara tərcümə etdikdə, “Yəqin ki, briqadada işləyənlərin hamısı kommunistdir” – deyə
sadəlövh qənaətə gəlirlər. Karikatura da məhz belə adlanır.
Xarici mövzuda işlənmiş karikaturalar içərisində əxlaq-tərbiyə məsələləri də mühüm yer tutur.
Məlumdur ki, ötən əsrin 60-70-ci illərində Qərb həyat tərzinə aludəçilik bəzi vətəndaşlar, xüsusən gənclər
arasında az qala xəstəliyə çevrilmişdi. Xüsusən geyim, moda sahəsində geniş yayılmış bu üzdəniraq
aludəçilik cəmiyyətin mənəvi təkamülünə mənfi təsir göstərir, maarifçi-tərbiyəvi işə zərər vururdu. Ona
görə də “əşya xəstəliyinə”, “moda azarına” düçar olmuş bəzi insanların, o cümlədən gənclərin
maariflənməsi günün vacib tələbləri siyahısına daxil idi. Təbii ki, bu sahədə böyük təsir gücünə malik
olan karikatura sənəti xüsusi önəm daşıyırdı. Uzun illər “Kirpi” jurnalı ilə əməkdaşlıq etmiş görkəmli
karikaturaçı-rəssam Eduard Abdullayevin “Nankor”adlı irihəcmli, çoxsüjetli kompozisiyası məhz bu
problemin ifşasına həsr edilmişdir. Burada xarici həyat tərzinə, xarici mallara ifrat həvəs, kor-koranə
aludəçilik satira atəşinə tutulur.
Müxtəlif süjetləri vahid bədii kompozisiyada birləşdirən bu rəsm əsərində xarici geyimlərə həvəs
göstərən ədabazlar sağlam gülüş obyektinə çevrilir. Onların geydikləri xaricdə istehsal olunmuş,
yöndəmsiz görünüşlü kostyum və koftalar təbii gülüş doğurur. Öz ölkəsini bəyənməyən, xalqının adətənənəsinə xor baxan, xarici moda jurnallarını hərisliklə vərəqləyən, anlaşılmaz musiqi sədaları altında
rəqs edərək özünü gülünc vəziyyətə salan bir para insanlar əsərdə haqlı olaraq tənqid edilir. Onların
hamısının adı birdir: Nankor! Çoxsüjetli kompozisiya elə bu adla da təqdim edilib.
Qəribə burasıdır ki, A.Hacıyevin dünya xalqlarını sülhə, həmrəyliyə səsləyən əsərləri kimi,
E.Abdullayevin də təsvir edilən kompozisiyası on illər ərzində aktuallığını hifz edib saxlaya bilmişdir.
Doğrudur, indi vaxtilə olduğu kimi mal, geyim qıtlığına təsadüf edilmir. Azərbaycan istehlakçısı dünyada
istehsal olunan bütün sənaye məhsullarını, o cümlədən geyimləri heç bir çətinliklə üzləşmədən alıb
istifadə edə bilər. Lakin vaxtilə rəssamın satira atəşinə tutduğu nankorlar bu gün də bizi əhatə edir.
Təəssüf ki, sayları azalmayıb, hələ bəlkə bir qədər də artıb. Azərbaycan istehsalına xor baxan, mənşəyi,
keyfiyyəti bilinməyən xarici mal ardınca qaçan, xarici həyat tərzini az qala göylərə qaldıran bu “mədəni”
insanlarla hər gün üzləşirik. Ən təhlükəlisi isə budur ki, belələrində vətənpərvərlik hissi demək olar ki,
sıfır səviyyəsindədir, onlar ətrafdakılara, xüsusən gənclərə pis nümunə göstərir, milli mentalitetimizi
məhvə doğru sürükləyirlər. Bu mənada “Nankor” kompozisiyası, həmçinin bir çox digər satirik əsərlər bu
gün də çox aktual səslənir.
Son olaraq bildirmək istəyirik ki, satirik rəssamlarımızın vaxtilə yaratdığı bir çox karikaturalar bu
gün də maraqla qarşılanır və mənalı gülüşə səbəb olur.
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Севиндж Велиева
Отображение мультикультурного мышления в карикатурном жанре
Резюме
В статье рассматриваются особенности международной тематики в карикатуре
Азербайджана 60-70-х годов прошлого столетия в контексте мультикультурного мышления. Автор
подчеркивает, что в тот период национально-освободительная борьба народов Востока и
разоблачение преступных замыслов разжигателей войны являлись основными темами карикатуры
на международную тематику. В них наглядно, хотя и в неназванном виде проявляется и
мультикультурное содержание. Важно также отметить, что многие из этих работ по сей день не
утратили актуальности и напоминают реалии сегодняшнего дня, хотя со времени их создания
прошло около полувека.
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карикатура, Алекпер Зейналов, Эдуард Абдуллаев.
Sevinj Valiyeva
Display of multicultural thinking in the caricature genre
Summary
In the paper features of the international themes are considered in the caricature of Azerbaijan of
the 60-70th years of the last century in the context of multicultural thinking. The author emphasizes that
at that time the national liberation struggle of the peoples of the East and the exposure of the felonious
intentions of the warmongers were the main topic of the caricature on the international themes.
Although they are unnamed, they reflect multicultural content. It is also essential to mention that
many of these works have not lost their relevance to this day and remind us today’s realities, although
they took about half a century since their creation.
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XALQ RƏSSAMI TOFİQ AĞABABAYEVİN AVTOPORTRETLƏRİ

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanın görkəmli tişə ustası, Xalq rəssamı Tofiq Ağababayevin
yaradıcılığı araşdırılır. Təhlilə rəssamın avtoportretləri cəlb olunub. Göstərilir ki, rəssam maraqlı
kompozisiya quruluşuna malik olan bu əsərləri duyğulandırıcı rəng əlvanlığı ilə diqqəti çəkir.
Açar sözlər: rəngkarlıq, portret, avtoportret, kompozisiya, kolorit, dəzgah.
Təsvir edilən obrazın kətan və ya kağız üzərində real görüntüsünə nail olmaq portret janrının
qarşısında qoyulan əsas tələbdir. Çox qədimlərdən mövcud olan portret janrı Azərbaycan təsviri sənətində
də geniş yayılmışdı. Orta əsrlər miniatürlərimizdə, eləcə də XIX-XXI əsrlərdə yaradılmış boyakarlıq
nümunələri arasında gözəl, diqqəti cəlb edən və yüksək bədii dəyərə malik olan portretlərə rast gəlinir.
1960-1970-ci illərdə portret janrı sahəsində inkişafda olan demokratikləşmə müşahidə olunurdu.
Rəssamları cəmiyyətimizdə, heç bir istisnalara yol verilmədən, fərdilik maraqlandırırdı. Müşahidə və
düşüncə, bir qayda olaraq, fəal, hərəkətdə olan, gərgin, bəzən isə dramatik səciyyə daşıyır. Düşüncəyə
meyliliyin göstərilməsi ənənəsi müvəqqəti psixoloji vəziyyət kimi deyil, həmçinin müasirimizin sabit
fərdilik cizgiləri kimi nəzərə çarpır. Müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif şəraitlərdə portret ustalarının
yaradıcılığı fərqli məqsədlərə istiqamətlənirdi. Belə bir vəziyyət portret haqqında çoxdan yaranmış
mübahisələrin mənbəyi kimi çıxış edir. Onların fərqinə varmadan qeyd edək ki, bu gün portret başqa
janrda yaradılan əsərlərə nisbətən müasirlərin fərdi aləminə daxil olmaqda, insan psixikasının və idrakının
xüsusiyyətlərini daha həssaslıqla və tam şəkildə aşkara çıxarmaqda daha çox yardımçılıq edən janr kimi
təşəkkül tapır.
Tofiq Ağababayev daxili aləmini üzə vuran, daxili yaşantılarını və yaxud xarakterik mühitini
tərənnüm edən bir çox avtoportertlər yaratmışdır. Həmin əsərlər öz ekspressivliyi, daxili dinamikası ilə
diqqəti cəlb edir. Bu portretlər orijinal kompozisiya quruluşuna malikdir. Avtoportretlərdə rəssam özünü
istənilən şəraitdə, vəziyyətdə əks etdirə bilər. Burada poza, geyim, məkan şəraiti tamamilə sərbəst olaraq,
rəssamın özünü ifadəsi kimi büruzə verilir. Müxtəlif xarici və rus rəssamların avtoportertlərinə diqqət
yetirsək əsasən burada rəssamların özlərinin fərdi psixoloji durumlarını ifadə edən fon və pozalarda
təsvirlərini görürük.
Məsələn, Sezannın 1875-ci ildə yaratdığı “Avtoportre”ində tamaşaçısına baxan ifadəli duruşu,
seyrəkləşmiş açıq alnı, ayğılı obrazı və yaxud gorkəmli flamand rəssamı Rembrandtın 1652-ci ildə
yaratmış olduğu avtoportertdə oturmuş halda kübar geyimli ciddi siması, daha bir misal olaraq rus
rəssamlarından Karl Brüllovun 1848-ci ilə aid avtoportertində arxaya söykənmiş yorğun görkəmi
tamaşaçını özünə cəlb edərək onu düşünməyə məcbur edir. [3. S. 2]
Tofiq Ağababayevin avtoportertindəki dərin məna, məzmun dəyəri, ciddiliklə yanaşı, yüksək
insani keyfiyyətlərin daşıyıcısı olan mənəvi aləmin tərənnümü diqqət çəkir. Burada rəssamın hakim
olduğu mənəvi aləminin kiçik bir anının xüsusi effektlərlə təsvir olunması ilə bütöv daxili dünyanın

tərənümü ifadə olunur. Tamaşaçısına baxan mənalı, dərin baxışlar əsərdəki ekspressivliyi yaradan və
gücləndirən amillərdir. Əsərin kolorit həllində tünd yaşıl, qəhvəyi çalarlar üstünlük təşkil edir, avtoportret
mahiranə rəng yaxıları ilə işlənilib.
Təqdim edilmiş avtoportert Van Reyn Rembrandtın 1655-ci ildə yaratdığı avtoporterti ilə
müqayisə etmək olar. Hər iki portertdə rəssamın real görünüşü xüsusi rəng effektləri ilə tamaşaçısına
baxarkən düşüncəli formada əks etdirilmişdir. Xüsusi işıq və kölgə oyunlarının məharətli ifadəsi əsərin
məna dəyərini qabardılmış şəkildə tədim edir.
Ümumiyyətlə, avtoportretlər silsiləsində rəssam özünün sakit, təvazökar xarakterik
xüsusiyyətlərini, heç bir elementin istirak etmədiyi tək obrazlı səhnədə harmonik və duyğulu rəng
çalarları ilə ifadə etmişdir.
Birini avtoportretdən fərqlim olaraq daha parlaq və işıqlı çalarla ifadə edilmiş ikinci tabloda
rəssam sanki özünün daha çox optimist əhval-ruhiyyəsini tərənnüm etməyə cəhd etmişdir. Bunu rəng həlli
ilə daha əsaslı şəkildə reallaşdıran rəssam sarı, yaşıl kimi rənglərin daha isti çalarlarına üstünlük
vermişdir. Özünün ənənci ağ kepkası və rəngli geyim tərzi ilə sənətsevərlərin rəğbətini qazanan
sənətkarın xoş aurası diqqəti çəkir.
Yaşıl və sarı rəngin dərin yaxıları ilə arxa fonu xüsusi palitrada canlandıran rəssam özünün sənət
dünyasına işarə etmiş, xüsusi rəssam mühitini deyil, onun abu-havasını məharətlə yaratmağa nail
olmuşdur.
Eynəkli, bəyaz saqqalı, ağ kepkalı real görünüşün xoş rəng tonları arasında tə vazökarlıqla
tərənnümü əslində rəssamın insanlara, ətrafa olan müsbət, xoş və yüksək mədəni münasibətinin
göstəricisidir. Yaşıl, sarı, qəhvəyi kimi yaxın tonların arasında köynəyin yaxalığında verilmiş şux qırmız
rəngin təzadlı münasibəti əsərdəki xoş auraya xüsusi təsir qataraq onun tamaşaçı tərəfindən daha rəğbətlə
qarşılanmasını imkan yaradır.
Eyni təsir gücünü, yəni daxili yaradıcı dünyanın, xoş auranın təqdim edildiyi avtoportret fərqli
rəng həllinə malik olsa da burada da kənar elementlərin iştirak etmədiyi, sadəcə rssamın portertinin
olduğu mükəmməl rəng palitrası ilə həll edilərək özünün yeksək təsir gücünü sərgiləmişdir. Əlav edilmiş
yeganə element rəssamın əlində tutduğu siqaretdir ki, bu da onun axtarışda olduğu, yeni əsərlər üzərində
işləməyə hazırlaşdığı anı göstərir.
Tablo digərləri ilə müqayisədə daha kəskin rəng təzadına malikdir və burada tonal ləkələrdən,
ştrixlərdən daha çox istifadə edilmişdir. Əsərin sağ küncü daha kölgəli, sağ tərəf isə daha işıqlandırılaraq
tablodakı psixoloji təsir gücünü daha da qabardır. Əsasən tünd göy rəngin öz daxilində işıqlandırılaraq,
digər rəng tonlarının bir qədər donuq verilməsi ilə təzadlı ifadə əhəlli yaradan rəssam fərqli, olduqca
yeksək hissiyyatlı portretin yaranmasına səbəb olmuşdur. Qırmızı, qara, tünd qəhvəyi kimi rənglərin
arasında verilmiş göy rəng deyil, işıq kimi iştirak edir. Bu cur ifadə tərzi ilə ekspressivliyin yaranması,
təsir gücünün və psixoloji gücün artması yükək sənətarlığın nümayişidir. Tam önə baxan obrazın dərin
düşüncələr aləmi heç də onun gərginliyini, aqressiyasını deyil, tam əksinə böyük səbirliliyini, hadisələrə
müdrük yanaşmasını göstərir. Bunu həm də rəssamın öz xarakterik xüsusiyyətləri ilə bağlılığı da izah
edir.
Belə təsvir formasına müqayisə olaraq məşhur rus rəssamı Qrabar İqor Emmanuiloviçin hazırda
Sankt-Peterburqun Dövlət Muzeyində saxlanılan 1942-ci yaratdığı avtoportretini göstərmək olar. Burada
da tablonun sağ tərəfi daha da işıqlandırılaraq, sol hissəyə bir qədər kölgə salınmış, bununla da əsərin
psixoloji mahiyyəti özünün təsdiqini tapmışdır. Eynilə rəssam-pedaqoq tam mərkəzə baxan nəzərələri ilə
səbri, müdrikliyi, təvazökarlığı və eyni zamanda yüksək alicənəbalığı özündə nümayiş etdirir ki, bu da
müəllifin öz xarakter xüsusiyyətlərindən doğur. [1. S. 6]
Eyni təsvir formasını Tofiq Ağababayevin qeyd edilən avtoportertində də görmək mümkündür.
Şux, canlı yaxılar, rəng ləkələri, bir rəngin digər rəngin üzərinə təzadlı vurulması avtoportertə
yüksək ekspressiya hissi verir.
Arxa fonda istifadə edilmiş tünd, qan qırmızı tonun rəssamın pencəyində də istifadə edilməsi,
təzadlı münasibətlərlə əsərdə aqqressiyanını yaranmasına mane olmuş, müəllifin məqsədindən irəli
gələrək onun sakit, müdrik daxili mühitinin daha məqsədli tərənnümünə səbəb olmuşdur. Mavi boqazlı
köynək, əlind tutduğu siqaret də həmin məqsəddən çıxış edir. Tünd rənglərin arasında işıqlandırılmış
simanın insanlara, tamaşaçısına baxan mənalı nurlu siması dərin həssaslığı önə çəkir.
Müəllifin digər avtoportreti də maraqlı kompozisiya quruluşuna malikdir. Bir qayda olaraq
yüksək rəng həlli verilmiş, tək obrazın iştirak etdiy bu əsərlərədə tünd çalarlar, təzadlı rəng keçidi
üstünlıük təşkil edir. Eləcə də xüsusi effektlərlə işıqlandırılmış sifət cizgiləri daha tünd çalarların
əhatəsində özünün yüksək psixoloji təsir gücünü təqdim edir.

Belə ki, tünd yaşıl tonun müxtəlif çalarlarında həll edilmiş arxa fonun qalın, sərt rəng yaxıları,
açıq və tüd çalarların qarşılıqlı münasibəti mərkəzdə iri planda verilmiş avtoportretin daha qabarıq və
mənalı görünüşünü önə çəkir. Burada digər avtoportertlərə nisbətən rəssamın daha qayğılı siması diqqəti
çəkir. Sanki tabloda bir qədər, çox az da olsa seçiləcək narahatlıq onu digərlərindən ayırır. Bunun səbəbbi
yeni əsərin daha dərin qatlara dayanan psixoloji təsvir manerası üzərində işləmək cəhdi ola bilər. Eynəyin
altından baxan nəzərlərin bir qədər sərtlik alası tablodakı ciddiyyəti xüsusilə artırmışdır. Məqsədə tam
nail olmaq üçün istedadlı rəssam kepkanın və pencəyin rəng həllini də daha tünd, daha dəqiq desək qara
rəngdə vermişdir. Ağ köynək və göy qalstukun ifadəsi əsrdəki ciddiyyəti, tələbkarlığı daha da sərtləşdirir.
Burada rəssam manerasından daha çox pedaqoq peşəsinin üzərinə vurğulayan rəssam fərqli tərəfdən
yanaşaraq yaradıcı sərbəstli və pedaqoq tələbkarlığı arasında müqayisəni göstərmiş, həyatda hər bir şeyin
özünəməxsus yerini müəyyənləşdirir.
Rəssamın ciddilik ifadı edən bu tablosunda onun digərlərində olduğu kimi mərkəzə, tamaşaçısına
baxan nəzərləri yana dikilmiş, sanki bizə görünməyən hər hansısa digər obyektə baxdığını diktə edirmiş
kimi tərənnüm olunmuşdur.
Bütün portertlərdə dəyiçməyən əsas nüans isə müdrikliyin, yüksək alicənablığın tərənnümüdür ki, bu da
bir mənalı olaraq şəxsi xarakterliliklə əlaqələndirək məqsədəuyğundur.
Portret janrının ustalarından biri olan, Tofiq Ağababayevin dəfələrlə fərdi sərgisi keçirilmişdir.
Milli rəssamlıq sənətimizin inkişafında xüsusi xidmətləri olan bu istedadlı sənətkarın əsərləri indi nəinki
Azərbaycanın, eləcədə dünyanın məşhur muzeylərində qorunub saxlanılır.
Xalq rəssamı Tofiq Ağababyevin portertləri ilk növbədə duyğulandırıcı rəng əlvanlığı ilə diqqəti
çəkir. Ruhən əsərlərində rəngin plastik imkanlarını sərgiləməyə hər bir zaman nail olan rəssam obrazların
tərənnümündə onların daxili aləminin açılmasında psixoloji təsir gücünə malik, xarakterliliyin nümayişi
üçün dərin bələdçilik, mövzud mühit haqqında müşahidəçilik göstərərək bu əsərlərin təsirli tərənnümünə
nail olmuşdur.
Açar sözlər: rəngkarlıq, portret, avtoportret, kompozisiya, kolorit, dəzgah.
Ədəbiyyat:
1.
2.
3.
4.

Əliyev Z. Tofiq Ağababayev. 2011.
Əliyeva M. Rəssamın sənət dünyası // “Respublika” qəz. 2008. 7 oktyabr. S. 6.
Lalə Azəri. Qocaman fırça ustasının yubiley sərgisi // “Mədəniyyət” qəz. 2014. 21 fevral.- S. 2.
Gəncmalıyeva K. Tofiq Ağababayev: sənətin lirikası: // “Kaspi” qəz. 2013. 27 noyabr. S. 12.
Вафа Оруджева
Автопортреты народного художника Тофика Агабабаева
Резюме
В статье исследуется творчество известного мастера кисти, народного художника
Азербайджана Тофика Агабабаева. Анализу подвергаются произведения художника, выполненные
в жанре автопортрета. Отмечается, что подобные работы художника, отличающиеся интересным
композиционным решением, привлекают внимание выразительным цветовым исполнением.
Ключевые слова: живопись, портрет, композиция, колорит, станковый.
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Self-portraits of people's artist Tofig Agababayev
Summary
This article examines the works of famous people's artist of Azerbaijan Tofig Agababayev. The
analysis focuses on the artist's works made in the genre of self-portrait. It is noted that such works of the
artist have an interesting composition, attracted the attention of expressive color performance.
Keywords: painting, portrait, composition, color, easel.
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İSLAM ƏLYAZMA MƏDƏNİYYƏTİNDƏ CİLD SƏNƏTİ
Xülasə: Məqalədə islam mədəniyyət tarixində önəmli yer tutan, əlyazmalarla bağlı sənətlərdən
biri olan cild sənətinə həsr edilmişdir. Burada kitabın cildləmə üsulu, kitab qablarının tərtibatı haqqında
danışılır, lakə, mürassa, şəmsəli, əbrulu cildlər və kitab qabları təsnif olunur. Eyni zamanda, burada cild
sənətinin də İslam fəlsəfi fikrini, ideologiyasını özündə eks etdirdiyi vurğulanır.
Açar sözlər: İslam, əlyazma, cild, təzyinat, naxış, əbru.
“Mirvari düzümü” əsərinin müəllifi O.V.Vasilyeva “Cənnətin qapıları – Cildçilik” bölümündə
yazır ki, məbəd darvazadan başladığı kimi kitab da cildindən başlayır. Və bu sadəcə gözəl müqayisə
deyildir. Bir tərəfdən bu naxışlarla bəzədilmiş dəri cildlər oymalı taxta qapıları xatırladır, digər tərəfdən
isə cildin qapağını açdıqda biz kitabın məbədinə düşürük, hansı ki, bir çox tərtibat elementləri memarlıq
dekoru ilə assosiasiya olunur. [7, 11]
Cild ərəb dilindən alınma sözdür, «dəri» deməkdir. Əlyazma əsərlərin qorunması məqsədiylə
hazırlanan kitab qabları da əksəriyyətlə dəridən hazırlandığı üçün cild adını almışdır. Kağızın icadından
əvvəl, bal mumu lövhələr və papirüs üzərinə yazılan yazıların saxlanması üçün iplərlə bağlı taxta qapaqlar
istifadə edilmişdir. Perqamen istifadə edilməyə başlanınca qatlanıb forma əldə edilmişdir. Cild və
cildçilik kağız istehsalıyla birlikdə inkişaf etmişdir.
Məmməd Adilov “Azərbaycan poleoqrafiyası” əsərində qeyd etmişdir ki, müasir təsəvvürlərə
görə, cild kitabın əsas atributlarından biri sayılır. Kitabların cildlənməsinə ilk dəfə qibti və həbəş xalqları
başlamışlar. Müsəlmanlarda isə cildə alınmış ilk kitab Qur’an olmuşdur. Zəmanəmizə qədər gəlib çatmış
ən qədim kitab cildi VIII əsrə aid edilir. Bu kitab üzü fil sümüyü və adi sümüklə qaxılmış sidr ağacından
düzəldilmiş, onun səthinə sütunlar üzərində duran tağlar (arkalar) çəkilmiş, tağların daxili və yuxarı
hissəsi dördbucaq və b. həndəsi fiqurlarla doldurulmuş və palmetta ilə bəzədilmişdir. Dövrümüzə qədər
gəlib çatmış ən qədim əlyazmaların cildinə dəri çəkilmişdir”. [1]Cildlər kitabın üst qismini örtən üst
qapaq, alt qismini örtən alt qapaq, arxa hissəsini örtən “kürək”, kitabın üst qapağı ilə kitab arasına girən
mikləb, mikləbi alt qapağa bağlayan və “kürəyin” qarşısına düşən sərtab adlı hissələrdən ibarətdir. [6,

254] Cildçilik sənətinin inkişafı əlyazma əsərlər və İslamın müqəddəs kitabı olan Qurani Kərimim
nüsxələrinin çoxaldılmasına duyulan ehtiyac ilə birbaşa əlaqədardır.
Kitab məhfəzələri – cildbəndlər. Cildçilik sənətində cildlə yanaşı cildlərin mühafizəsi üçün
istifadə edilən qutu – cildbəndlər (“kitab məhfəzələri”) də düzəldilirdi. Cildlənmiş kitabın xarici
təsirlərdən mühafizəsini təmin etmək üçün qutu formasında olan bu cildbəndlər
sadə düz dəridən
olduğu kimi, kitabın cildinə uyğun dizaynda, uyğun naxışlarla da hazırlanırdı. Bunların arasında üstü əbru
kağızla işlənənləri də olurdu. Kitab məhfəzəsinin içərisinə parça və ya dəridən lent yapışdırılırdı ki, bu
da kitabın qutunun içərisindən asnlıqla çıxarılmasını təmin edirdi.Kitab cildbəndləri ağız tərəfindən və
yanlarından kiçik lentlərlə bağlanırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, professor Uğur Derman cildbəndlərə
“Kitab məhfəzəsi” yerinə “kitab mühafəzəsi” deyilməsini yanlış hesab edir.[3, 51]
Kitabın cildlənmə üsulu. İslam dünyasında kitab qablarının cildlənməsi üçün əsasən şahtiyan
(keçi dərisi) və ya meşin (qoyun dərisi) başda olmaqla ceyran və dəvə dəriləri istifadə olunub. Seçilən
dəri dəbbəkxanada əvvəlcə təmizlədilir, sonra isə qəhvəyi, qara, zoğalı, yaşıl rənglərdə boyadılırdı. Dəri
mərmər üzərində ortadan yanlara doğru təraş edilərək kağız kimi nazikləşdirilirdi. Klassik mücəllidlikdə
bunları bilmək və bacarmaq vacib idi. Çünki, bu prosesi həyata keçirərkən dərinin üzərində bir yırtıq
əmələ gələrdisə, bütün görülən iş boşa getmiş olardı. Kitabın açılıb bağlanan yerindəki dərinin bir qədər
qalın olması gərəkirdi ki, buna da dəri təraş edilərkən diqqət yetirilirdi. Çünki bu kitabın tez
köhnəlməsinin qarşısını alırdı. [3, 51-52]Klasik cild növləri şəmsəli, caharguşə, lakə, zərbahar,
müşəbbək, yazma və mürassa cildlərdir. [5]
Kitab qablarının təzyinatı. Kitab qablarının təzyinatı böyük ustalıq və zövq tələb edir. Türkİslam kitab qablarının üzərində bir-birindən fərqli iki tərzdə təzyinat aparılırdı.
Onlardan biri yazma qab və ya yazma cild adlanırdı. Bu qablar zərmürəkkəblə dəri üzərində
naxışlar işlənərək ərsəyə gəlirdi. Professor Uğur Derman bu üsulla işlənən üç növ kitab cildini misal
göstərir.
1.Zəmini
qızıla bürünmüş naxışların üzərində “yekşah” dəmirindən istifadə edilərək
çuxurlaşdırılan incə xətlər açılırsa, buna “yekşah qab” (cild) deyilir. Qızılı sahə üzərində açılan xətlər
zəminin daha parlaq görünməsini təmin edir.
2.Zərmürəkkəb ilə qabın üzərinə qəfəs şəklində həndəsi xətlər çəkilir, kəsişən yerlər nokta
dəmiriylə çuxurlaşdırılırsa, buna zilbahar qab deyilir. Bu sadə tərz XIX əsrdə çox dəbdə idi. Zilbaharın
doğru adının zərbahar olduğunu söyləyənlər də vardır.
3.Xüsusilə XIX əsrdə zərmürəkkəb və lazım gəldikdə əlavə rənglərlə fırça vasitəsilə işlənən Qərb
tərzli çiçəklərin yer aldığı yazma qablar da şükufə cild (şükufə qab) adlanır.[4, 153-155]
Digər təzyinat isə belədir: əvvəlcədən hazırlanmış qəliblər təzyiq altında damğalanır və qəlibin
üstündəki naxışlar tərs görüntüsüylə cild üzərində öz əksini tapır. Bu təzyinatla bağlı Uğur Derman 13
fərqliliyin olduğunu yazır ki, bunlardan bəzilərini qeyd etmək istərdik:
Motivlər qızıla boyanmadan dəri rəngində qalırsa buna “soyuq şəmsə” deyilir;
Qəlib basılmaqla çokəklik yaranan yerlərə fırçayla zərmürəkkəb çəkilərək zərmührə ilə
parladılır, qabartma olan naxışlar dəri rəngində olduğu kimi saxlanılır ki, buna da “altdan ayırma şəmsə”
deyilir;
Qabardılmış naxışlara qızıl çəkilir, çökük yerlər dərinin öz rəngində qalırsa buna “üstdən ayrılma
şəmsə” adı verilir;
Qəliblə basılmış naxışların girintili-çıxıntılı yerlərinə fırça ilə zərmürəkkəb çəkilib parladılırsa,
buna “müləmma` şəmsə” deyilir. Əgər naxış qabın tamamını örtürsə buna “müləmma` qab” adı verilir.
Bu qablarda sarı qızılla yanaşı yaşıl qızıla da yer verilir, parlaq və ya mat tonlar yan-yana işlənir ki, bu da
cazibədarlıq yaradır;
Kitab qabında dəri rəngindən başqa bir və ya bir-neçə rəng yer alırsa, belə qablara müləvvan
şəmsə adı verilir;
Naxışlar qabın tamamını örtürsə buna yekparə deyilir;
Qabın üstündə naxışın müəyyən nöqtələrinə qiymətli daşlar qaxılmışsa, buna da mürassa cild
deyilir. Mürassa cildlərin icrasında zərgər və mücəllid birlikdə işləməsi lazımdır;
Qabın ətrafı təqribən 1 sm. genişliyində dəri, ortası isə əbru kağızı ilə örtülmüşsə buna “əbru
qab”, əbru kağızı yerinə məxmər parça işlənmişsə buna da “qumaş qab” (“parça qab”) deyilir;
Bu qablardan biri də “ruqani qab” dır ki, onun ətrafı incə dəri, üstü kağız ilə örtülür, zəmin
üzərinə astar çəkilir. Sonra isə qızıl və digər boyalarla üslublaşdırılmış və ya təbii halı ilə çiçək (bəzən
heyvan) motivləri, günlük həyatdan mənzərələr işlənir. Quruduqdan sonra üzərinə lak çəkilir.XVII-XVIII
əsrlərdə bu tərz Ədirnədə yayğın olduğu üçün “Ədirnəkari qab” adıyla da adlanır.[4, 153-155] Qeyd
etmək lazımdır ki, ruqani cildlərə lak çəkilməsi səbəbilə lakə cild də deyilir.

Göründüyü kimi şəmsəli kitab qabları İslam əlyazmaçılığında geniş tətbiq olunur. Nəbi Bozkurt
“İslam ansiklopedisi”ndəki “Şəmsə” məqaləsində kitab qabları üzərindəki şəmsələri təsnifləndirərkən
qeyd edir ki, kitab cildlərinin üstünə isti, soyuq damğa vurmaq, darama və boyama kimi fərqli
texnologiyalarla işlənən “göbəklər” və təzyinatlı “paftalar”ın hər biri şəmsədir. Motivlərin qabartma
şəklində işlənən və cild qapaqlarının müqəvvaları oyularaq daxilində işlənən şəmsələr gömmə, motivlərə
fırça ilə əzmə qızıl çəkilirsə yazma, cildin zəminindən fərqli rəng çəkilirsə müləvvan, qızıl zərlə
basılmışsa müləmma` şəmsə adını alır. Bunlardan başqa dəridən şəmsələrə müşəbbək, sırma ilə dəri
üzərinə işlənənlərə zərdfiz, motivlərin qəliblə damğalanmayıb, əzilmiş qızılın fırça ilə çəkildikdən sonra
yekşah adlı alətlə çuxurlaşdırılaraq işlənənlərə yekşah şəmsə, fərqli rənglərdə boya və qızılla işlənib,
üzərinə lak çəkilənlərə lakə şəmsə deyilir. [2, 518] Ümumiyyətlə, İslam mədəniyyətində mühüm yerə
sahib olan şəmsələrin birlik və əzəmət, bir mərkəz ətrafında birləşmək kimi mənalar ifadə etdiyi qəbul
edilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, kitab qablarının üzərində çərçivələr də geniş şəkildə yer alır. V.Polosin
1962-ci ildə Vaysvaylerin bununla bağlı qeydini nəzər diqqətinə çatdırır: “Bəlkə də, hər hansı bir
çərçivəsi olmayan orta əsr müsəlman cildi yoxdur”.[8, 187]
Qiymətli daşlarla bəzədilmiş mürassa cildlər, təqribən XVI əsrdən cildçilik sənətində öz yerini
almış təsvirli lakə cildlər öz ecazkalıqları ilə xüsusi seçilmişlər. Həmçinin İslam cildçiliyində əbrulu
cildlər də geniş vüsət almışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Türk-İslam mədəniyyətində xüsusi yerə sahib
olan əbru müsəlman incəsənətinin klassik növlərindəndir. Zamanla yeni texnologiya və metodları əldə
olunmuş əbru yalnız cildçilik sənətində deyil, həmçinin kalliqrafiya, təzhib, miniatür və əlyazmalarla
bağlı digər sahələrdə də tətbiq edilmişdir.
Əbru “təvəkkül” prinsipinə və bütünlükdə islami dəyərlərə əsaslanır. Əbrunun hazırlanması
prosesində sənətkar bütün qəlbiylə Allahın iradəsinə təslim olur. [9, 411-412]
Orta əsr əlyazma kitab cildləri tədqiq olunduqca, bir daha sübut olunur ki, Şərqdə kitab
mədəniyyəti, İslam incəsənəti yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Elmə və incəsənətə verilən qiymətdən
dolayı, sənətkarlar nəfis əlyazma kitablarını hazırlayarkən ən yaxşı ləvazimatlara üstünlük verməyə
çalışmışlar. Material və motivlər seçilərkən dini prinsiplərdən kənara çıxılmamış, cildçilik sənəti İslam
mədəniyyətində öz önəmli yerini tuta bilmişdir.
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Сабина Неметзаде
Переплётное дело в Исламской рукописной культуре
Резюме
В представленной статье повествуется об истории искусства книжного переплета. Автор
анализирует ценные раритеты рукописных книг, которые занимают особое место в Исламской
культуре. Исследователь статьи рассказывает об уникальных методах переплета рукописей. По
форме и стилю исполнения переплеты исторических книг распределены в отдельные группы:

«лаке», «мурасса»,
также, переплеты оформленные с «шамсой» и восточной техникой
изобразительного искусства - «эбру». К тому же, автор этой статьи подчеркивает, что искусство
переплета книг в мусульманской традиции полностью отражает исламскую философскую мысль.
Ключевые слова: Ислам рукопись,переплет, украшение, узор, эбру.
Sabina Nemetzadeh
Bookbinding in the Islamic Manuscript Culture
Summary
In this article, the story of the art of book binding is told. The author analyzes valuable rarities
of manuscript books that occupy a special place in Islamic culture. The researcher of the article tells about
unique methods of binding the manuscripts. In the form and style of performance, the booklets of
historical books are divided into separate groups: "lacquer", "murassa", as well, bindings decorated with
"shamsa" and oriental techniques of fine arts - "ebru". In addition, the author of this article emphasizes
that the art of binding books in the Muslim tradition fully reflects Islamic philosophical thought.
Keywords: Islam, manuscript, binding, decoration, pattern, ebru.
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TƏHSİLİN SOSİOMƏDƏNİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ
Xülasə: Məqalədə sosiomədəni mühit həm makro, həm də mikro mühitdə bütün təhsil sisteminə də
təsir göstərdiyi kimi, ailə və cəmiyyətin dini və əxlaqi dəyərləri, adət-ənənələri, mənsubluq bu və ya
digər sosial təbəqəyə , qrupa və s. ümumiyyətlə cəmiyyətin təhsil sistemininə də təsir göstərdiyi diqqəti
cəlb edir. Sosiomədəni hadisə olan təhsil problemlərinə yalnız təhsilin sosiomədəni inkişaf mərhələləri
nöqteyi-nəzərdən yanaşmağın düzgünlüyü əsaslandırılır və bu yanaşmadan çıxış etməklə təhsil ictimai
həyatın bütün sahələri ilə bağlı olan obyektiv təhsil ideyalarının inkişaf mərhələlri tam sistem kimi
səciyyələndirilir, onun əsas məzmununun məhz cəmiyyətin mədəni dəyərlər sisteminin ayrılmaz tərkib
hissəsi olan təhsil ideyalarında cəmləşdiyi vurğulanır.
Açar sözlər: təhsil, təhsil konsepsiyası, təhsil sferası, sosiomədəni inkişaf, sosial biliklər.
XX əsrin 90-cı illərindən baylayaraq, yəni Azərbaycan ikinci dəfə müstəqqilliyinə qovuşduqdan
sonra təhsilinin inkişafı təhsili mənəvi dəyərlərlə zənginləşdirməklə sosiomədəni hadisə kimi
dirçəldilməsi məsələsini gündəmə gətirilmişdir. Təhsilin təkamülünə bu cür yanaşma onun mahiyyətini
sosiomədəni kontekstdə təhlil etmək zərurətini şərtləndirir. Sosial kateqoriya kimi təhsil şərhinə
əsaslanaraq, qeyd etmək olar ki, onun vəziyyəti və fəaliyyəti cəmiyyətdə sosial əlaqələrin və
münasibətlərin sistemi kimi müəyyən edilir.
Məliumdur ki,təhsil ictimai həyatın bütün sahələri ilə bağlıdır. Müxtəlif elmlər təhsilin
öyrənilməsinə öz nöqteyi-nəzərindən yanaşırlar. İqtisadiyyat təhsilinin maddi baza sahələrini
müəyyənləşdirir, fənlərin və peşələrin ixtisas istiqamətlərinin məzmunu şərtləndirir.
Fəlsəfədə “təhsil” anlayışı insanın formalaşmasının ümumi mənəvi prosesi mənasında işlənir və
insanın mənəvi siması bu prosesin nəticəsidir. Təhsil həmçinin, mədəni-tarixi təzahür kimi, eyni zamanda
millətlərin, xalqların, bəşəriyyətin zəngin mədəni irsinin toplanması və gələcək nəsillərə ötürülməsi,
saxlanması vasitələri kimi də araşdırılır.
Psixologiyanı daha cox şəxsiyyətin formalaşmasında və onun psixikasında təhsilin təsiri
problemləri maraqlandırır. Sosial psixologiya sosial təşkilat kimi, insanı təhsil çərçivəsində təlim
fəaliyyətinin subyekt keyfiyyəti kimi araşdırır. Onu daha şox təhsil müəssisəsinin insan təbiətinə
yadlaşmamaq, təlim fəaliyyətinin təşkilinin əsasına müəyyən qanun və sosial texnologiyaların tətbiqi
məsələsi, təhsil sisteminin insanın özünüinkişaf və özünüaktuallaşdırmaq və onun normal sosial
funksiyalaşdırma bacarıqlarını formalaşdırmaq maraqlandırır. Pedaqogika isə təhsili elmi biliklər və
şəxsiyyətin dünyagörüşü və şəxsi keyfiyyətləri əsasında formalaşan, onun yaradıcılıq gücü və

bacarıqlarını inkişaf etdirən həyati bilik və bacarıqlar sisteminin öyrənilməsi prosesi və nəticəsi kimi
anlayır.
Sosialogiyanı təhsilin sosial tərəfi maraqlandırır: belə ki, insanı təhsilinə görə, bu və ya digər
sosial qruplara aid edirlər, məhz təhsili sayəsində cəmiyyətin sosial quruluşunda müəyyən mövqeyə malik
olur, cəmiyyətdə müxtəlif obrazlı rolları mənimsəyir və yerinə yetirir. Təhsilin sosiologiyasını təhsilin
sosial xarakterləri, sosial institutların, sosial makro və mikro mühitin ona təsirləri maraqlandırır.Sosiologiya sosial biliklər sistemindən təşkil olunub, 3 səviyyədən ibarətdir:
1. ümumisosiologi (ümuminəzəri) səviyyə;
2. xüsusi (şəxsi) sosioloji nəzəriyyə;
3. empirik sosioloji tədqiqat.
Orta səviyyənin xüsusi (şəxsi) sosioloji nəzəriyyəsi birinci səviyyənin ümumi nəzəri bazasına
əsaslanır. Təhsilin sosiologiyası da bura aiddir.
Sosial təhsilin obyekti sosial təzahür kimi nəzərə çarpan təhsil sferasıdır: insanlar, onların təhsil
sistemində birləşdirilməsi və təşkili. Bu təhsil proseslərinin funksiyalaşaraq inkişaf etdiyi sosial dairədir
ki, burada da təyin olunmuş subyektlər müxtəlif obrazlı tədris məşğəllərində (oxuyaraq, öyrənərək,təlim
prosesinə dəstək verərək), vəziyyətlərdə (situasiyalarda) hərəkət edir, insan münasibətlərinin təyin
olunmuş sistemi, institusional və qeyri institusional təşkilatlarda birləşərək məşğələlərin gedişində iştirak
edir. Deməli, təhsil sosial təbiəti ilə birlikdə öyrənmənin obyektidir.
Beləliklə, XX əsrin əvvəllərində məhz Avropada, təhsilin sosiologiyasının perspek-tivlərindən
asılı olan tədqiqat işi yerinə yetirildi. Lakin təhsilin sosiologiyasının inkişaf mərkəzinə nasistlərin gəlməsi
ilə əlaqədar olaraq, bu sahə bir müddət ABŞ-da yerləşdi. Belə qəbul olunmuşdur ki, təhsilin
sosiologiyasının proqramlı səviyyəsi amerika alim-ləri L.Uordun “Dinamik sosiologiya”(6) və C.Dyuinin
“Məktəb və cəmiyyət”(3) adlı tədqiqatlarında ifadə olunmuşdur.
Lester Frank Uord (1841-1913) təhsilin sosiologiyasının inkişafına digər amerika
sosioloqlarından daha çox təsir etmişdir. “Dinamik sosiologiya” (6) adlı tədqiqatında (1891 - ci ildə artıq
bu elmi iş rus dilinə tərcümə olunaraq, nəşr olunmuşdur) L.Uord ilk dəfə olaraq, təhsilin öyrənilməsi
məsələsini cəmiyyətin sabit təzahürü kimi təqdim etmişdir.
O, təhsili ilk növbədə sosial inkişafın aləti, insan xoşbəxtliyinin əsas məhsulu hesab edirdi.
İnkişafın təmin olunması üçün bu əhəmiyyət hamı üçün əlçatan olmalı-dır,bunun üçün də məktəb təhsili
pulsuz və məcburi olmalıdır. Sosial faydalılığın krite-riyalarıı təhsilin keyfiyyətinin əsas kriteriyası
olmalıdır, bu mənada sosial təhsil əsas kriteriya olmalıdır. Amerika sosioloqu cəmiyyətin
transformasiyasında məktəbin xüsusi rolunu qeyd edir və onun sosial tərəfdən öyrənilməsinə çağırış edir.
L.Uordun sosial nəzəriyyəsi sosial inkişafın təhsil sisteminin öyrənilməsinə yönələn dörd
“dinamik prinsipi”nə əsaslanır.
Birinci prinsip - insanların potensial imkanlarında fərqləri xarakterizə edir.
Ikinci prinsip- innovasiyanı xarakterizə edir ki,bu da həmişə inkişafa aparır. Tədrici, xüsusilə də
nəzarət altında olan innovasiya daha mühümdür.
Üçüncü prinsip - iradəli hərəkət bacarıqlarını xarakterizə edir, bu da insan həyatı və onu əhatə edən
mühitin dəyişiliklərinin saxlanılmasında iştirak edən sosial səylərdə özü-nü büruzə verir.
Dördüncü dinamik prinsip–təkamülün məqsədyönümlü prinsipidir ki,onu da ağıl cəmiyyətin bütün
dinamik qüvvələrini (insan arzuları) konstruktiv şəkildə istifadə etmə-lidir.
L.Uorda görə, yüksək inkişaf etmiş intellekt insana doğulanda verilmir, bu əsasən təhsilin nəticəsi
kimi yaranır. Buna görə də təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi cəmiy-yətin və insanların təkmilləşdirilməsinə gətirib çıxarır. Buna görə də, təhsil cəmiyyətin məqsədyönlü təkamülündə fundamental
rol oynayır(6).
Sosioloji biliklərin yeni səpkidə formalaşmasına və inkişafına Con Dyuinin (1859-1952)
prakmatik təhsil konsepsiyasının əhəmiyyətli dərəcədə təsiri olmuşdur.
Amerika alimi “Məktəb və cəmiyyət” (3) adlı tədqiqatında (nəzərə çatdıraq ki, bu iş xarici sosial
təhsil sahəsində yeganə əsərdir ki, istinadsız yazılıb) məktəbin sosial prob-lemlərinə müraciət edib. Onun
diqqət mərkəzində aşağıdakı məsələlərə nəzər yetirilib: məktəbin ictimai həyatla əlaqəsi; məktəb
təhsilinin uşağın maraq və təlabatlarına uyğun-luğu; təhsilin fərdiləşməsi; məktəbdə əmək təlimi
vasitəsilə təhsilin effektivliyinin yük-səldilməsi.O, böyüklərin və uşaqların həyat təcrübələrinə, eləcə də
qəbul olunmuş eh-kam və qayda-qanunların mütləq bilik konsepsiyası ilə əvəz edilməsinə əsasən
məktəbin dəyişdirilməsi ideyasını müdafiə edirdi. C.Dyuinin fikrincə, tərbiyənin məqsədi arzu və
maraqlarının həyata keçirilməsini ehtimal edən şəxsiyyətin özünüreallaşdırması yar-dımda özünü büruzə
verir. Özünüreallaşdırmanın kriteriyaları fərdin ətraf mühitə uy-ğunlaşmasına xidmət edir, eyni zamanda
insanın ətraf mühitə qarşı cavab reaksiyasıdır. Hər bir uşaq səhvlər, nümunələr və müəyyən olunmuş

hərəkətlər əsasında adaptasiya olunur. Məhz bu mərhələdə ona məktəb tərəfindən kömək, yardım
lazımdır, belə ki, uşağın təcrübələrinin dəyişdirilməsi, etdiyi səhvlərin azaldılması və yaxud bu səhvlərdən kənarlaşdırılması nəzərdə tutulur. Dyuyiyə görə, uşaqların təcrübələrinin faydalı məzmunla
zənginləşdirilməsi ənənəvi pedaqoji təsirdən və biliklər haqqında olan məlumatlardan daha mühüm
məsələdir. Başqa sözlə desək, məktəb həyata maksimal dərəcədə yaxınlaşmalıdır və “miniatürdə
cəmiyyət” olmalıdır. Beləliklə, amerikalı alim tərəfindən işlənilmiş təhsil konsepsiyasının praqmatizmi
bunlardan ibarət oldu.
Təhsil sisteminin mövcud cəmiyyətdən asılılığını etiraf edən C.Dyuyi qeyd etmişdir ki, təhsil
sosial inkişafın əsas vasitəsidir. Onun fikrincə, yeniliklərin, ən yaxşıların dün-yaya yaxınlaşması
funksiyasını məktəb yerinə yetirir. Məhz bu mövqedən çıxış edərək, diqqəti cəmiyyətin təlabatlarından
uşaqların tələbatlarına yönəltməyə çalışırdı. Elə buradan da belə nəticəyə gəlinir ki, hər şey uşaqların
maraq və arzularına tabe olmalıdır.
Ümumilikdə, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Avropa və Amerikada təhsilin sosial
anlayışına həsr olunmuş çoxlu elmi əsərlər meydana gəlmişdir. Onların müəllif-ləri içərisində Ç.Kuli (9),
P.Bart (1), Q.Spenser (7), Q.Tard (8), F.Qiddinqs (13), və digərlərini xüsusilə qeyd etməliyik. Bu
alimlərin nəzəri irsləri Avropa, ABŞ və Rusiyada sosial təhsilin formalaşmasında mühüm rol oynamışlar.
Təhsilin sosiologiyasının xarici ölkələr üzrə tarixi göstərir ki, bir çərçivə daxilində kateqorial
aparatın xüsusiyyətləri, metodları, məsələləri və problemləri ilə fərqlənən bir neçə elmi məktəbin
ənənələri inkişaf etmiş və saxlanılmışdır. Bir sıra yanaşmalar nəinki fərqlənirlər, eləcə də bəzən nəzəri
cəhətdən bağlı ola bilərlər, ona görə də heç təsadüfi deyildir ki, eyni tədqiqatçıların adları müxtəlif elmi
məktəblərdə xatırlana bilər.Təhsilin sosiologiyasında əsas yanaşmalara aşağıdakılar aiddir:
1.mənəvi (moralistik) yanaşma - onun üçün sosial inkişafın əsas nailiyyəti kimi təhsilə inam
xarakterikdir ( L.Uord (6), C.Dyuyi (3) və b.)
2.institusial yanaşma–diqqət mərkəzində təhsilin və digər sosial institutların qarşılıqlı əlaqəsidir
(C.Siryamaki, C.Dyuyi və b.)
3. funksionalist – təhsilə müəyyən funksiyalara malik sosial institut kimi baxır (E.Dyurkqeym (4),
T.Parsons (12), P.Merton (10) və b.).
4. konflikttologik – burada isə təhsilə sosial differensiyaların mexanizmi kimi baxılır (Q.Zimmel
(5), T.Veblen(2) və b.)
Sosiomədəni mühit həm makro, həm də mikro mühitdə bütün təhsil sisteminə də təsir göstərir.
Burada söhbət ailə və cəmiyyətin dini və əxlaqi dəyərləri, adət-ənənələri, mənsubluq bu və ya digər
sosial təbəqəyə , qrupa və s ümumiyyətlə cəmiyyətin təhsil sistemini əhatə edir.
Təhsil sistemi yaradaraq, vətəndaş, bununla da ictimai həyatın siyasi səhnə sahəsinə təsir göstərir.
O isə sosial - peşəkar cəmiyyətin strukturunun mühüm vasitəsi olan sosial mobillik və sosial hərəkəti
ifadə edir.
Əmək resurslarının keyfiyyəti təhsilin səviyyəsindən, deməli cəmiyyətin və iqtisadiyyatın
vəziyyətindən birbaşa asılı olmasına baxmayaraq, təhsil - cəmiyyətin inkişafına və fəaliyyət göstərməsi
üçün fəal təsir göstərməyə qadirdir.
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Муслим Назаров
Социокультурные этапы развития образования
Резюме
В данной статье автор анализирует личные наблюдения в области развития
социокультурной динамики и ее взаимодействие с образованием. Исследователь особо
подчеркивает их взаимосвязь на разные слои населения. Также автор затрагивает духовные,
религиозные и исторические ценности, которые оказывают свое влияние в развитии
образовательной системы в целом.
Ключевые слова: oбразование, концепция образования, cфера образования, cоциокультурное
развитие, cоциальные знания.
Muslim Nazarov
Sociocultural stages in the development of education
Summary
In this article, the author analyzes personal observations in the field of development of sociocultural dynamics and its interaction with education. The researcher especially emphasizes their
interrelation on different layers of the population. The author also touches on spiritual, religious and
historical values that exert their influence in the development of the educational system as a whole.
Key words: education, the concept of education, the sphere of education, social and cultural
development, social knowledge.
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MÜASİR DÖVRDƏ DİZAYNERİN PEŞƏ FƏALİYYƏTİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə: Müasir cəmiyyət peşəkar dizayn kadrlarının keyfiyyətli hazırlığına böyük ehtiyac duyur
və təhsil müəssisələri qarşısında ciddi tələblər qoyur. Məqalədə dizaynerdə layihə təfəkkürü probleminin
qoyuluşu və dizaynerin peşə fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən əsas meyarlar araşdırılır.
Dizaynerin peşə xüsusiyyətləri müəyyən təkamül dövrünü keçirərkən insanların bədii-estetik zövqünü
oxşama üçün böyük yaradıcı şəxsiyyətlərə məxsus xüsusiyyətləri əks etdirir.
Açar sözlər: dizayner fəaliyyəti, adaptasiya prosesi, peşə təfəkkürü, layihə təxayülü, innovasiya
fəaliyyəti, kreativ hazırlıq.
Son tədqiqatlar sayəsində əldə edilmiş ümumiləşdirmələr deməyə əsas verir ki, dizayn bu gün
kompleks fənlərarası layihə - bədii fəaliyyətdir. Bu kontekstdə “dizayner fəaliyyəti” anlayışının
mahiyyətinin dərk edilməsi vacib problemlərdən biridir. Dizayner fəaliyyət subyekti kimi yaradıcı
fəaliyyət subyekti olub öz yaradıcılığında layihələndirmə prosesini, bu prosesdə insan fəaliyyətinin
müxtəlif sahələrində - texniki, mühəndis konstruksiyaetmə, texnologiya, iqtisadiyyat, sosiologiya,
incəsənət sahələrindəki nailiyyətləri birləşdirir. Lakin onun fəaliyyətinin başlıca leytmotivi kamil estetik
və yüksək səviyyəli məmulatlar yaratmaqdır.
Dizaynerin peşə fəaliyyətinin obyektləri sənaye məhsulları, nəqliyyat vasitələri nümunələri,
mədəni-məişət təyinatlı predmetləridir. Sənaye məhsullarının yeni nümunələrinin yaradılmasına, nəzəri,
tarixi, mədəni, mühəndis-texniki, yaradıcı və digər aspektlərdə dizaynın inkişafının əsas istiqamətlərinin
təhlilinə yönəlmiş bu nümunələri estetik keyfiyyətlərinin təmin etməlidir. Dizayner aşağıdakı peşə
fəaliyyəti növlərini yerinə yetirə bilər: analitik, layihə, eksperimental-tədqiqat, istehsalat idarəetmə.
Bu kontekstdən çıxış edərək bir dizaynerin fəaliyyətinin eksperimental – tədqiqat tərifinə diqqət
yetirməyi məqsədəuyğun sayırıq. Burada eksperiment anlayışının tərifinə diqqət yetirmək və onun
mümkün tərifini vermək yerinə düşərdi. Eksperiment (lat. – exsperimentum – yoxlama, təcrübə) elə bir
idrak metodudur ki, onun köməkliyi ilə nəzarətdə olan və idarə edilən şəraitdən təbiət və cəmiyyət
hadisələri öyrənilir. (1)
Laboratoriya eksperimenti eksperimentin formalarından biridir. Belə eksperiment xüsusi
hazırlanmış otaqda (laboratoriya) kənar faktorların təsirliyini maksimum məhdudlaşdırmaq məqsədilə
aparılır. Laboratoriya eksperimenti nəzarətdə qalan eksperimentdir, bunun gedişində eksperimentator
onun şərtlərini müəyyənləşdirmək və dəyişmək imkanına malik olur. Peşə fəaliyyətinə hazırlığın struktur
xarakteristikalarından və formalaşmanın əsas meyarlarından çıxış etsək dizaynerin peşə mədəniyyətinin
formalaşmasında praktiki eksperimentin yeri və rolunu müəyyən etmək mümkündür.
Dizaynerin fəaliyyətinin struktur peşə hazırlığının dörd komponentini göstərmək olar: motiv
hazırlığı, nəzəri hazırlıq, praktiki hazırlıq, kreativ hazırlıq. Bizcə, eksperimentin sadaladığımız son iki
struktur komponentlərin ayrılmaz hissəsidir, buna görə, biz əsas diqqəti bunun üzərində cəmləşdirəcəyik.
Praktiki hazırlıq müəyyən peşə qabiliyyətinin – koqnitiv, kommunikativ, konstruktiv və təşkilatı
bacarıqların və vərdişlərin mövcudluğunu nəzərdə tutur.

Kreativ peşə fəaliyyətinin hazırlığı peşə fəaliyyətində özünümüəyyənliyə, yaradıcı fəallığa səy
göstərmədə və yaradıcı fəaliyyət təcrübəsinin olmasında təzahür edir. Peşəyə hazırlığının mahiyyəti və
strukturu barədə müəyyən təsəvvürləri nəzərə alaraq ədəbiyyatda belə bir təqribi mütəxəssisin
professioqramı təklif olunur
-mütəxəssis şəxsiyyətin peşə-humanist istiqaməti
-peşə bilikləri, peşə bacarıqları
-şəxsiyyətin peşə əhəmiyyəti kəsb edən keyfiyyətləri. (2)
İrəli sürülən bu istiqamətlərin əhəmiyyətini qətiyyən azaltmayaraq bu təsnifata peşə potensialının
inkişafı istiqamətləri anlayışının əlavə edilməsini məqsədəuyğun sayırıq. Bizə elə gəlir ki, bu məqamın
əlavə edilməsi ilə professioqramın struktur komponentlərinin məzmun xarakteristikaları konkret peşə
növünə hazırlığın meyarları və səviyyələri daha dolğun aşkarlanar.
Dizayner fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən əsas meyarların da nəzərdən keçirilməsi
problemin əhatəli həllinə kömək etmiş olardı.
-Motivasiya hazırlığı: mütəxəssisin peşə fəaliyyəti dəyərlərini şüurlu şəkildə qəbul edilməsi;
seçilmiş peçə fəaliyyəti ilə bağlı niyyətlər və meyillər; motivasiya kompleksində gələcək peşə
fəaliyyətinin effektiv həyata keçirilməsini təmin edən motivləri üstünlük təşkil etməsi.
-Nəzəri hazırlıq: konkret regionda sosial işin spesifikasını əks etdirən peşə biliklərinin olması;
inkişaf etmiş peşə təfəkkürü, nəzəri və praktik fəaliyyətdə təzahür edən sosial intellekt.
-Kreativ hazırlıq: peşə fəaliyyətində fəal mövqenin əhəmiyyətinin, vacibliyinin qəbul edilməsi.
Bu fəaliyyət növü müstəqillikdə, psixoloji və yaradıcı fəaliyyətdə, peşə biliklərini mənimsəyən yaradıcı
fəallıqda təzahür edir.
-Praktiki hazırlıq: koqnitiv, kommunikativ, konstruktiv və təşkilatı bacarıqların formalaşması
dərəcəsi.
İlk baxışda təqdim olunan bu strukturda hazırlıq meyarları işində eksperiment peşə
mədəniyyətinin formalaşmasında aparıcı mövqe tutmur, lakin dizayner fəaliyyətində o, əsas
funksiyalardan birini oynayır. Bu fəaliyyət növü kreativ təfəkkürün inkişafına, layihə vəzifələrinə şablon
yanaşmamağa, vacib obyektlərin yeni nümunələrin eksperiment yolu ilə tapmağa kömək edir. Daha
önəmlisi budur ki, kreativ hazırlıq assosiativ – obrazlı dizayner təfəkkürünü formalaşdırır.
Əslində tələbə dizayner eksperimentlə bədii və ixtisaslaşdırılmış fənlərdəki ideyalarla tez-tez
rastlaşır. Hər bir dizaynerin real fəaliyyətinin əsasında eksperiment yerləşir. Eksperimentsiz heç bir
yaradıcılıq növü, o cümlədən dizayn təcrübəsi mümkün deyil. Yaradıcı dizayner öz tələbəsinə
“eksperiment aparmaq ruhunu” aşılamalıdır. (3)
Praktiki və laboratoriya məşğələlərində eksperimentin əsasını bu və ya digər bədii-layihə
situasiyasında müəllifin həlli konsepsiyasından istifadə, nəticənin əldə edildiyi vasitələrin izahı təşkil edir.
Eksperimentin obyekti dizayn yaradıcılıq fəaliyyətinin istənilən obyekti ola bilər. Bütün hallarda
peşəkarlığın artırılmasından, müasir tələblərə uyğun inkişafından söhbət gedir. Lakin bu sahədə problem
az deyil. Ümumiyyətlə götürsək, potensialın reallaşması bir çox faktorlardan asılıdır, lakin şəxsiyyətin
peşəyə görə təşəkkülünün aparıcı faktoru fəaliyyətlə determinə olunmuş, səbəblənmiş tələblər sistemidir,
bu tələblərin yerinə yetirildiyi prosesdə yeni xassələr və keyfiyyətlər üzə çıxır.
Lakin peşəkarlığın inkişafı prosesi eyni zamanda həm təkmilləşmə, həm də destruksiyadır.
Təcrübə də göstərir ki, heç də hər bir istənilən peşə fəaliyyəti şəxsiyyəti inkişaf etdirmir, elə çox peşə
əməyi növləri var ki, şəxsiyyəti zənginləşdirmir, əksinə onu deformasiya edir. (4) Belə düşünmək
mümkündür ki, destruksiyaya qarşı yalnız insanın daxilindəki resurslar hesabına qarşı durmaq olar. Bizə
elə gəlir ki, S.A.Drujilovun təklif etdiyi “peşə inkişafının fərdi resursu” anlayışı problemin mahiyyətinə
aydınlıq gətirə bilər. Bu anlayışın irəli sürülməsi, bir tərəfdən, insanın real imkanlarını, onu peşəyə
hazırlığını, digər tərəfdən hələlik realizə olunmamış peşə xüsusiyyətlərini, daxili ehtiyatları özündə ehtiva
edir. (5)
Belə bir məsələni də qeyd edək ki, inkişafın məhsulu olan peşəkarlıq özü insan həyatının sonrakı
gedişinin, onun peşə inkişafının faktoru olur. Bu kontekstdə qeyd etmək istərdik ki, insanın
peşəkarlaşmasının şərti psixoloji peşə adaptasiyasıdır. Ədəbiyyatda psixoloji peşə adaptasiyası deyərkən
“insan – peşə mühiti” sistemində dinamik tarazlığın yaardılması prosesi və nəticəsi başa düşülür.
Adaptasiya prosesi şəxsiyyətin peşə inkişafı prosesidir. Bu kontekstdə peşə adaptasiyasının iki mühüm
cəhəti nəzərdə tutulur.
-adaptiv davranış (peşə fəaliyyəti)
-peşə inkişafı (şəxsiyyətin və peşə sahibi kimi inkişafı). Adaptiv davranış zamanı insanda şəraitə
uyğunlaşmaq, bəzən də xarici şəraitə əvvəlcədən verilmiş tələblərə, qaydalara, normalara tabeçilik
üstünlük təşkil edir. Mütəxəssis bir qayda olaraq, öz enerji məsrəflərinə (fiziki, emosional, intellektual)

qənaət etmək prinsipini rəhbər tutur, belə halda o, əsasən, əvvəllər əldə etdiyi peşə vəzifələrinin
alqoritmik həllindən istifadə edir. Peşədə özünüinkişaf davranışı prosesində peşədə özünü ifadə etmək,
özünü reallaşdırmaq üstünlük təşkil edir. İnsanı maraqlandıran amil budur ki, o, gündəlik həyatın
yeknəsəkliyindən kənar olsun, öz əməyinin bəhrəsini görsün. Belə bir qabiliyyət sahibi peşə situasiyasını
dəyişməyə qabildir. Lakin hər bir adaptasiya psixi fəallığın təzahürüdür. Adaptiv davranış zamanı peşə
adaptasiyası prosesi mühitin və fəaliyyətin tələblərinə uyğun insanın özünün dəyişməsi ilə bağlıdır.
Problemə psixoloji cəhətdən yanaşdıqda tədqiqatçı A.A.Reanın fikrinlə razılaşmaq lazım gəlir:
hələ bilmək olmaz enerji və emosional zəmində yüngül başa gələn nədir: mühitin dəyişməsi, yoxsa
insanın özünün dəyişməsi. Özünü fəal dəyişmə prosesi peşəyə uyğunlaşmaq prosesi insan şəxsiyyətinin
dəyişməsi və inkişafı, onun peşəkarlığının təşəkkülü prosesi kimi cərəyan edə bilər. (6)
Bu kontekstdə peşəkarlığın psixoloji təşəkkülü problemi müasir tədqiqatlarda mühüm əhəmiyyət
kəsb edir, müxtəlif konsepsiyaların formalaşmasına geniş intellektual imkanlar açır. Peşəkarlığın psixoloji
mexanizmlərinin təşəkkülü cəmiyyətdə özünü doğrultmuş peşə modellərinin insan tərəfindən
interiorizasiya edilməsi, peşə fəaliyyətinin konseptual modelinin qurulması və peşə mənlik şüurunun
formalaşmasıdır. İnsanın peşəkarlaşmasının uğurlu şərti psixoloji peşə adaptasiyası və peşəkarın
şəxsiyyətinin təşəkkülüdür. Bununla bağlı, biz, aşağıdakı konseptual modellərdən bəhs etmək istərdik.
Araşdırılan modellər dizayner peşəsini formalaşdıran, onun xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirən mühüm
faktorlardır.
-Peşə mühiti modeli. Peşə mühitinə əmək və predmet obyektləri, əmək vasitələri, peşə vəzifələri,
əmək şəraiti kimi komponentlər daxildir. Hər halda demək mümkündür ki, bu fenomenə mütəxəssisin
daim qarşılıqlı münasibətdə olduğu zəhmətkeşləri də aid etmək olar. Göstərilən komponentlərə görə,
insanın təsəvvürləri sistemi peşə mühitinin daxili, psixiki modelini təşkil edir.
-Peşə fəaliyyəti modeli. Burada obrazlı – anlayışlı-kəsərli psixiki model kimi nəzərdən keçirilən
peşə fəaliyyətinin konseptual modeli nəzərdə tutulur. Bu fenomeni fəaliyyətin əsas daxili vasitəsi kimi
nəzərdən keçirən tədqiqatçı Y.A.Klimov buraya insanın həyat təcrübəsini və xüsusi təhsil aldığı dövrdə
əldə etdiyi biliklər, həmçinin fəaliyyət ərzində gələn məlumatları daxil edir. Peşə fəaliyyəti modeli fərdi
şəkildə formalaşır. Eyni formada iki eyni konseptual model olmur, çünki hər bir professional, peşəkarın
özünün unikal, şəxsi potensialı ilə şərtlənmiş fəaliyyət modeli mövcuddur, bu fəaliyyət növü ona
fəaliyyətin fərdi üslubunu reallaşdırmağa imkan verir. Peşəkarlanma prosesində insanın fərdi, şəxsi və
subyektiv xüsusiyyətləri inkişaf edir və peşəkar fəaliyyət modeli formalaşmaq yolu ilə məzmun-predmet
və prossesual – texnoloji tərifinə adaptasiya olunur.
-Peşəkar insanın öz modeli. Peşəkarın şəxsiyyətinin təşəkkülü labüd olaraq peşə mənlik şüurunun
formalaşması ilə bağlıdır, bu şüur forması insanın özü haqqında peşəkarlar cəmiyyətinin, birliyinin üzvü,
peşə mədəniyyətinin, o cümlədən peşə birliyinə xas olan normaların, qaydaların, ənənələrin daşıyıcısı
kimi təsəvvürü özündə ehtiva edir. Bu təsəvvürlər əsasında şəxsiyyət əmək prosesində qarşılıqlı təsirdə
olduğu insanlarla öz münasibətlərini qurur. Bu təsəvvürlər sistemi və “Mən-konsepsiya insanın
peşəkarlığını qazandığı gedişində dəyişir və dəqiqləşir. Bu barədə daha ətraflı məlumat toplamaq
məqsədilə müəlliflərdən Reanın A.A., Kudaşevin A.R., Baranovun A.A. Şəxsiyyətin adaptasiya
psixologiyası əsərinə müraciət olunması tövsiyə edilir.
Sosiomədəni məkanın layihələndirilməsinin estetik proses kimi cərəyan etməsində dizaynerin
spesifik peşəkar təfəkkürü mühüm rol oynayır. (7) Qeyd edək ki, dizayner bir peşəkar kimi öz
yaradıcılığında obyektlərin real obrazları ilə deyil, onların üslublandırılmış şərhi, hətta həmin obyektlərin
simvolları ilə, işarələri ilə üzləşməli olur. Dizaynerlərin peşə mədəniyyətinin formalaşması zamanı
dizayner fəaliyyətinin spesifikasını nəzərə almaqla xüsusi spesifik peşə təfəkkürünü inkişaf etdirmək
vacibdir.
Peşə təfəkkürünün formalaşması peşə təhsili sistemində tərkib hissəsi kimi çıxış edir. “Peşə
təfəkkürü” termini elmi dövriyyəyə XX əsrin ikinci yarısından daxil olmuşdur. Bunun ən mühüm səbəbi
elmi-texniki inqilabın bütün ictimai əməyi intellektuallaşması olmuşdur. “Peşə təfəkkürü” analyışı iki
mənada işlədilir. Bir mənada mütəxəssisin yüksək peşə-ixtisas səviyyəsi qeyd olunur, burada təfəkkürün
keyfiyyət aspektini ifadə edən xüsusiyyətlərindən söhbət gedir. Başqa bir mənada, peşə fəaliyyətinin
xarakteri və şərtlənən təfəkkürün xüsusiyyətlərini qeyd etmək istədiyi zaman burada predmet aspekti
nəzərdə tutulur. Lakin “peşə təfəkkürü” anlayışı daha çox iki mənada istifadə olunur.
İntuitiv olaraq nəzərə gətirilir ki, mütəxəssisin təfəkkürünün bəzi xüsusiyyətləri ona peşə
vəzifələrinin xüsusiyyətlərini yüksək ustalıq səviyyəsində: müəyyən predmet sahəsində tez, dəqiq, orijinal
şəkildə həm ordinar, həm də qeyri-ordinar şəkildə yerinə yetirməyə imkan verən hal nəzərdə tutulur. Belə
mütəxəssisləri adətən öz peşə sahəsində yaradıcı insanlar, öz fəaliyyət predmetini özünəməxsus şəkildə
görən və rasional təfəkkürə, yenilikçiliyə, yenilik kəşfinə meyilli insanlar kimi xarakterizə edirlər.

Dizayner layihələndirmə prosesində məntiqi olaraq həyat tərzi ilə predmet mühitinin qarşılıqlı
əlaqəsinə müdaxilə etməli olur, ona görə belə hal həm də təkcə mühit obyektlərinin dəyərliyinə deyil,
həyat tərzinin formalaşmasında rol oynayan həyacanlı axının yaratdığı hadisələrə də müdaxilədir. Bu
kontekstdə layihələndirməyə əsas impulsu verən məhz həyat tərzinin davamlı dəyərləridir.
Layihələndirmə prosesinin sosial-psixoloji əsası layihə təxayülüdür, yəni şüurun effektiv və
simvolik proseslərinin elə bir qarşılıqlı əlaqəsidir ki, burada dəyər yaşantıları layihə obrazlarında ifadəsini
tapır. Həmin obrazlar, əslində dəyər mahiyyətinə görə həyatın gələcək situasiyaları barədə dizaynerin
niyyətidir, onun dünyagörüşündə insanı keçirdiyi həyacanlar əksini tapmışdır. Ona görə, hər cür
layihələndirmə dizaynerin idealının reallaşdırılmasına yönəlmişdir. Hər halda dizayner dərk edir ki,
psixoloji yaşantısız layihələndirmə mümkün deyildir. Layihələndirmə dizayneri o zaman qane edir ki,
arzu edilən aləmin layihə obrazları reallaşmış olsun. (8)
Bədii layihələndirmənin yaradıcı mahiyyəti həyati dəyərlərin obrazlar vasitəsi ilə açılmasıdır.
Layihələndirmənin mədəni yaradıcı fenomen kimi dərki üçün bilmək vacibdir ki, layihə obrazlarında üzə
çıxan yeni dəyərlər yalnız bu obrazlar yaranandan və tənqidi süzgəcdən keçiriləndən sonra cəmiyyət
bundan bəhrələnmiş olur.
Layihə təxayülü dizaynerin peşə bacarığının başlıca şərtlərindəndir. Lakin təxayül fenomeni
xüsusi yaradıcı məkana ehtiyac duyur, təxayülün geniş “işləməsi”, eləcə də layihələndirmə üçün zəruri
idraki imkanlar açıldığı belə bir məkan predmet mühitidir. “Predmet mühiti – həyat tərzi” və “predmet
mühiti – mədəniyyət” fenomenlərinin konseptual dərki prosesində layihə təxayülünün yaradıcı məkanı
haqqında təsəvvürlər formalaşmağa başlamışdır. () Bu idraki proses isə layihə mədəniyyəti
konsepsiyasının meydana gəlməsini zəruri etmişdir.
Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, dizaynerin yaradıcılığının aparıcı qollarından biri
layihələndirmə bacarığı və mədəniyyətidir. Dizaynda layihələndirmə mədəniyyəti – həm intellektual, həm
də sosiomədəni kontekstdə - universal fəaliyyət tipi, müasir elmi-texniki tərəqqinin və ümumi intellektual
mədəniyyətin göstəricisidir. İncəsənətin növü olmaqla dizayn yaradıcılığında layihələndirmə müəllifin
bədii mənlik şüuru sayəsində reallaşır. Dizaynerin idealına görə bu prosesdə bədiilik, gözəllik və fayda
başlıca meyarlar kimi çıxış edir.
Dizayn layihələndirilməsinə, hələ ilkin formalaşma mərhələsində utilitar obyektdə istehlak
xassəsinin yaxşılaşdırılmasına bədii başlanğıc vermək niyyəti sayəsində ehtiyac yaranmışdır.
Dizaynerin yaradıcılığında layihələndirmənin fəaliyyət məqsədi həyat tərzi ilə predmet mühitinin
qarşılıqlı əlaqəsinə müdaxilə etməkdir, bununla o, həm də təkcə mühit obyektlərinin mahiyyətinə deyil,
həyat hadisələrinin və situasiyalarının dəyər mənasına təsir göstərmiş olur. Dizayner çalışır ki, keçmişdən
miras qalmış və hazırkı yaxşı cəhətləri itirməyib öz ideyasını həyata keçirsin.
Layihə təxayülü layihə obrazlarında ifadəsini tapmış dəyər yaşantıları, şüurun affektiv və
simvolik prosesləri qarşılıqlı əlaqə yaradır. Layihə obrazları isə, əslində, dəyər mahiyyətinə görə həyatın
gələcək situasiyaları haqqında niyyətlərin məcmusudur. Buna görə də hər cür layihələndirmənin məqsədi
layihənin reallaşdırılmasının təmin edilməsi mexanizmləri işlənməlidir, çünki bunsuz dizaynerin
fəaliyyətində layihələndirmə öz mənasını itirmiş olur. Başqa sözlə, layihələndirmənin funksional məqsədi
xəyalə gətirilən aləmin layihə obrazlarının reallaşdırılması deməkdir. Təsviri sənətdən və mistik ruhda
köklənmiş seyirçilikdən fərqli olaraq, layihə hansısa həyat mühitinin arzuedilən vəziyyətinin irəlicədən
düşünülmüş, duyulmuş obrazdır. Bədii layihələndirilmənin yaradıcı mahiyyəti həyati dəyərlərin
obrazlarda aydınlaşması və təcəssüm tapmasıdır. Layihələndirmənin yaradıcı rolunu başa düşmək üçün
layihə obrazlarında üzə çıxan yeni dəyərləri tənqid süzgəcindən keçirdikdən sonra cəmiyyətə təqdim
etməli və yalnız bundan sonra onun reaksiyasını öyrənmək lazımdır.
Dizaynerin peşə qabiliyyətində təzahür edən təxayülün işləməsi üçün geniş layihələndirmə
meydanı və imkanı vacibdir. Belə bir məkan predmet mühitidir. Dizaynerlərin predmet mühitinin, həyat
tərzi və mədəniyyət anlayışlarının dərkinə müraciəti sonralar layihə təxayülünün yaradıcı məkanı barədə
təsəvvürlərinin genişlənməsinə impuls vermişdir. Bu çağırışa cavab reaksiyası kimi layihə mədəniyyəti
konsepsiyası işlənib hazırlanmışdır. Həmin konsepsiya layihə mədəniyyəti mövzularının nəzəri-praktiki
problemlərin işlənməsi layihələndirmənin mədəniyyət yaratmağa və dəyişikliyə köklənməsi, mədəni
dəyərlər sistemində dizaynın mədəniyyətşünaslıq problemi olaraq nəzərdən keçirilməsi, mühitin
predmetləşmiş mədəniyyət, mədəniyyətin isə mənalı obraz mühiti kimi dərk olunması,dizaynın obraz
həyatına meyl göstərməsi, layihə və siyasi mədəniyyətlərin münasibəti kimi problemlərin tədqiqinə
araşdırmaçıların diqqətini cəlb etmişdir.
Müasir dizayn ədəbiyyatında layihə mədəniyyətinin aşağıdakı əsas tərkib hissələri araşdırılır.

Ekoloji dəyər əhəmiyyəti kəsb edən obrazları, layihələndirilən mühitin predmet məkanlarını
özündə ehtiva edir, mühit incəsənətlərində, bədii layihə ideyalarında, məkan simvollarında təqdim olunan
və müasirliklə səsləşən obraz anlayışı dəqiqləşdirilir.
-Obrazlı həyat: mühitdə davranış süjetləri, müxtəlif birliklərin üslubları, mühitə nəzərən onların
“ekzistensial mətnləri” göstərilir.
-Aksioloji: mücərrəd şəkildə fikrə gətirilən dəyərlər, yaxud layihə mədəniyyətinin hissi, ya da
ruhən nəzərə çarpan nemətləri, bunda layihə iştirakçilarının hamısının şüurunun aksiomatik vəziyyəti. Bu
vəziyyətlər təxayülün layihə fəaliyyətinin təbii şəxsi reallaşdırılması üçün zəruri olan evristik
vəziyyətlərdir.
-Konseptual: layihələndirmə subyektlərinin dəyər, həyati obraz mühiti oriyentasiyalarının ifadə
edildiyi yaradıcı konsepsiyalar nəzərdə tutulur. Konsepsiyaların müxtəlifliyi layihə mədəniyyətinin elə bir
nüvəsidir ki, cari layihə niyyətləri, ideyaları onun ətrafında qruplaşır. Konseptual nüvə layihə
məmulatlarının bədii səviyyəsi ilə bağlı praktiki məsələlərin öyrənilməsini aktuallaşdırır və görülmüş işin
real dəyərini özündə təsdiq edir. Hazırda dizayn yaradıcılığında ciddi öyrənilən bədii obraz problemi son
nəticədə yeni mühitlərin, hadisələrin və proseslərin proobrazı funksiyasını yetirməyə köklənmiş və buna
qadirdir.
Hazırda layihə mədəniyyətinin dərindən öyrənilməsini stimullaşdıran dizayn – konsepsiyalar
forma müxtəlifliyi ilə fərqlənirlər. Məişət məmulatlarının dizayn – layihələndirilməsinə təsir edən
regional sosial-mədəni və iqtisadi xarakteristikalardan asılı olaraq onların istehlakçının mühit obrazının
ifadə olunması, eləcə də həmin mühitdə cərəyan edən proseslər sakinlərin həyat tərzindən asılı olaraq
xeyli fərqlənir. Bu hal mədəni-məişət məmulatlarının obraz məzmununun yaradılmasını dizayn üçün çox
çətinləşdirir, təklif olunan bədii layihə həllinin seçimində məsuliyyət tələb edir. Belə bir cəhət də
unudulmamalıdır ki, utilitar predmetlərin obrazlarının mahiyyətinin istehlakçılara daha real şəkildə
çatdırılması onun iqtisadiyyatda və cəmiyyətdəki dəyişiliklərə çevik reaksiya verməsi qabiliyyətinin
artırılması, daha dinamik sosial-mədəni tələbatlara və proseslərə tətbiqən onun yenidən konstruksiyası
çox vacib məsələdir. Bu prosesin mahiyyəti bundadır ki, mədəni-tarixi kontekstdə həyat tərzi üslubda
təcəssümünü tapmalıdır. Daha bir məqam: müasir həyat tərzi bu gün keçmiş yüzilliklə müqayisədə müasir
konseptual layihələndirmədə məna yaratmaq baxımından ölçüyə gəlməz dərəcədə rəngarəng bədii
dəyərlərə malikdir.
Dövrümüzdə sadədə mürəkkəblik, kiçikdə bəşərilik və unudulmuşda aktuallığı açkar etmək meyli
dizayn layihələndirilməsində bədii-estetik obrazına yeni üslub verir. Bu gün danılmaz faktdır ki, bədiiestetik obrazlıq dizaynı nüfuzlu edən xüsusi mədəniyyətdir. Onun yaradıcılığa ahəng verən xüsusiyyətləri
funksional və iqtisadi parametrlərindən heç də az əhəmiyyət kəsb etmir.
Son illər keçmişin sərvətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi və dərk edilməsi ideyasının
səslənməsi təkcə peşəkar dizaynerlərin fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, predmetlərin emosionalobrazlı məzmununa istehlakçıların da estetik münasibəti dəyişmişdir. Bunun təzahürünü predmet-məkan
mühitinin dəyişilməsində də görmək mümkündür. Predmet-məkan mühitinin transformasiyası sosialiqtisadi, mədəni-estetik və regional faktorlarla şərtlənir. Bu amillər öz növbəsində istehlakçının şəxsi
tələbatlarına uyğun olaraq öz mühitini yaratmağa sövq edir. Təcrübə göstərir ki, bu gün fərdi layihələrin
sayı xeyli artsa da yeni yaranmış məkanların “doldurulmasının” mürəkkəbliyi dəyişməz qalır. Mədəniməişət mühitinə aidiyyəti olan dizayn-obyektlərin sayı çoxdur, halbuki, onların bədii məziyyəti məsələsi
qənaətbəxş deyildir. Ona görə də, bu problemin həlli məişət məmulatlarının formaları probleminin
həllindən, məişətin estetikləşməsindən və mədəniyyətdən asılıdır.
Bu bir daha deməyə əsas verir ki, dizayn dəqiq məqsədə yönəlmiş innovasiya fəaliyyətidir, bu
məqsəd isə layihə vəzifəsi şəklində formalaşır. Layihələndirmə mədəniyyətinin funksiyası sadəcə layihə
yaratmaqla bitmir. Layihələndirmə həmçinin ümumi məkanda həyata keçirilən layihə konsepsiyalarının
ümumi təsvirinin dinamikası, layihə diskursu, istifadəçinin həyat tərzinə layihə təsirinin tənqidi idarə
olunmasıdır, insanın həyat şəraitinin qlobal sosial-funksional və lokal tənzimlənməsidir, müxtəlif
komplekslərə, ona estetik məqsədəuyğunluq dəyəri aşılamaqdır.
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Эльфана Касумова
Особенности профессиональной деятельности дизайнера
в современную эпоху
Резюме
В данной статье автор раскрывает потребности в индустрии современного дизайнерского
искусства. Причину в сложившейся ситуации, автор видит в нехватке профессиональных кадров в
этой области. А чтобы решить эту проблему исследователь предлагает ряд идей и проектов для
реализации в образовательных учреждениях. Также автор указывает ключевые факторы, которые
способны развить дизайнерское дело. К тому же, автор статьи отмечает, что благоприятная
социализация, залог совершенствования дизайнерского мышления.
Ключевые слова: дизайнерская деятельность, процесс адаптации, профессиональное
мышление, проектное мышление, инновативная деятельность, креативная подготовка.
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Summary
In this article the author reveals the needs in the industry of contemporary design art. The
reason for this situation, the author sees in the shortage of professional cadres in this area. And to solve
this problem the researcher offers a number of ideas and projects for implementation in educational
institutions. Also, the author indicates the key factors that are capable of developing a design case. In
addition, the author notes that a favorable socialization is a pledge of improving design thinking.
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innovative and creative activities.
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dillərində, Times New Roman şrifti ilə, 14 ölçüdə, 1,5-intervalla, A4 formatlı ağ vərəqdə tərtib etmək
lazımdır. Məqalənin həcmi 6 səhifədən az olmamalıdır.
Məqalənin başlanğıcında məqalənin UOT indeksi, müəllifin soyadı, adı, atasının adı, işlədiyi
müəssisə və onun ünvanı, vəzifəsi, elmi adı, elmi dərəcəsi və ya fəxri adı e-mail 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,

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: eqana-aliyeva@yandex.ru.
 Lazım gəldikdə jurnalın redaksiyası məqalənin nəşri üçün əlavə sənədlər tələb edə bilər.
 Məqalənin əlyazması və CD geri qaytarılmır.

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)

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.

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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