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XX ƏSRİN 90-CI İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN DRAMATURGİYASI:
RETROSPEKTİV BAXIŞ
Xülasə: “90-ci illərdə Azərbaycan dramaturgiyası: retrospektiv baxış” mövzulu
məqalədə müəllif “Dramaturgiya yazıçı Elçin üçün nəsrdən daha cazibəli oldumu?”
sualını qoyur və bu müstəvidə təhlil prosesinə başlayır. Bu təhlil nəticəsində tədqiqatçı
araşdırma üçün ortalığa atdığı sualın dörd maraqlı cavabı ilə oxucunu tanış edir.
Dörd cavabın hər biri ciddi təhlil prosesində yetişib ortalığa çıxan məntiqi nəticə
və intellektual fikir axını olduğu üçün olduqca maraqlıdır və yozum olaraq yenidir.
Açar sözlər: absurdun zamanı, komediya janrı, sosial-siyasi ədalətsizlik, ədəbi
dissident, resipiyent, roman, pyes.
Müasir Azərbaycan dramaturgiyasının görkəmli nümayəndəsi Elçin absurdun
zamanını və zəmanənin absurdunu teatra gətirirdi, daha doğrusu, zaman Elçini məcbur
eləyirdi ki, o, öz yaradıcılığında pyeslər yazmağa daha çox üstünlük versin. Bir ziyalı, bir
vətəndaş, gözəl bir yazıçı kimi və nəhayət, bir ədəbiyyatşünas-analitik kimi 90-cı illərdə
Elçin çox gözəl başa düşürdü ki, hadisələrə çaparaq reaksiya göstərmək lazımdır,
gündəmi həməncə obrazlaşdırıb onun bədii həllini tapmaq lazımdır, insanların gözünü
gerçəkliyin həqiqətinə açmaq lazımdır, onlarla səmimicəsinə danışmaq, özü də
ovqatlarını korlamadan bütün problemlərdən zarafatlaşa-zarafatlaşa danışmaq lazımdır.
Elçin başa düşürdü ki, bu missiyanı qlobal masştabda yalnız dramaturgiya və teatrda
yerinə yetirmək mümkündür. Dramaturgiya nəsrə nisbətən daha çevikdir: onun kütləyə,
xalqa doğru yolu daha qısadır. Hətta Elçinin özü bunu “Azərbaycan” qəzetinin müxbirinə
verdiyi müsahibədə də qeyd edirdi. Düzdür, bu müsahibə daha çox siyasi xarakter
daşıyırdı, ancaq hər halda onun kontekstində ədəbiyyat məsələlərinə dolayısı yolla olsa da
toxunulurdu. Müxbir müsahibənin sonunda Elçindən soruşanda ki, o, niyə bədbin absurd
pyeslər yazmağı üstün tutur, Elçin bu sualı belə cavablayırdı: “Siz dünya ədəbiyyatında
mənə elə bir yazıçı göstərin ki, nikbinlik içində itib-batıb. Hətta qırmızı pasportunu
camaatın gözünə soxub “Alın a, yana-yana qalın a, mən sovet vətəndaşıyam” deyən
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Mayakovski də axırda intihar etdi. Əgər yazıçı nə vaxt və hansı ictimai quruluşlu
məmləkətdə yaşamasından asılı olmayaraq, zəmanəsindən narazı deyilsə, və həmin
narazılığı öz əsərlərində, fəaliyyətində bildirmirsə, heç yazıçı deyil. Çünki bütün
zəmanələrdə və quruluşlarda ictimai ədalətsizlik mövcud olub. Absurdlara gəlincə isə onu
deyə bilərəm ki, yeni komediya yazmışam. Amma nə gizlədim, o komediyanı ağlayaağlaya yazmışam... Adı isə hələlik belədir: “Ah, Paris, Paris...” [1] Ədəbiyyat dünyasında
belə bir yazılmamış, rəsmiləşdirilməmiş qayda da var ki, dünyanın ən qatışıq, ən
mürəkkəb, ən ziddiyyətli, problemlə dolu zəmanələrində şux, oynaq, gülməli komediyalar
yazılır. Paradoksal olsa da bu, faktdır. İnsan, sadəcə olaraq zəmanənin qorxularına,
acılarına, hədələrinə, kabuslarına gülüşlə davam gətirir. Lope de Veqa, Migel de
Servantes, Covanni Bokaçço kimi sənətkarlar Orta əsrlər mədəniyyətinin zirvəsində,
İnkvizisiyanın tüğyan etdiyi məmləkətdə öz gülüş fəvvarələrinə bənzəyən əsərlərini
yaradıblar. Mən yenə də Elçinin özünü, daha doğrusu, onun “Bizim üçün qalan sənət”
məqaləsinin bir fraqmentini sitatlaşdırıram: “Hakimiyyət uğrunda mübarizə, kəskin siyasi
ehtiraslar, nəsillər arasında, əqidələr arasında antoqonizm, elmi-estetik yeniləşmə prosesi
və həmişə belə bir proses üçün səciyyəvi olan qızğın mübahisələr... Və birdən-birə
Molyer! Belə bir dahiyanə yüngüllük, belə yumor... Molyer komediyalarının bir çoxu
saray bayramlarında, bizim yaxın keçmişimizin təbirilə desək, “təntənəli” gecələrdə
tamaşaya qoyulmaq üçün yazılıb, lakin sənətdə hər şeyi istedad həll etdiyinə görə, həmin
“bayramlardan” və təntənələrdən fərqli olaraq, o əsərlər yaşayıb və yaşayan Molyer
qəhrəmanları nəinki yalnız klassizmin çərçivələrinə, hətta zaman və məkan çərçivələrinə
sığışmır. 300 il əvvəl o qəhrəmanları yaşadan və güldürən hisslər, ümumiyyətlə, insan
yaşadıqca yaşayacaq” [2, s.512-513]. Zənnimcə, məqalənin bu kiçik epizodunda
dramaturgiyanın 90-cı illərdə niyə yazıçı Elçin üçün nəsrdən daha cazibəli olduğunun
gözəl cavabı və gözəl açıqlaması var.
Elçin üçün də gülüş, komediya janrı 90-cı illərdə zamanın çirkabına, sosial-siyasi
ədalətsizliyə, mənəviyyatsız insanlara və utanc gətirən bəyanatlara, içiboş şüarçılığa
davam gətirmək vasitəsi idi. Məhz dramaturgiya Elçinə imkan yaradırdı ki, o, gündəmə
çaparaq reaksiya versin, nəinki reaksiya versin, onu özü istədiyi kimi modelləşdirib
oxuculara təqdim eləsin. Və nəinki təqdim eləsin, hətta açıq mətnlə deyə bilmədiklərini
üstüörtülü mətnlə, Ezop diliylə, obrazlaşdırma sistemilə, personajların davranış tərzilə
bildirsin. Və bütün bunlardan öncə Elçinin özü anlamaq istəyirdi ki, nə baş verir, dünya
niyə qopur, insanlar niyə belə sürətlə dəyişir, özünü, əqidəsini, ideyalarını, ləyaqətini,
mərdliyini niyə ayaqlar altına atır, niyə ac qalmaqdan bu qədər qorxur, niyə vəhşi
instinktlərin ona qalib gəlməsinə göz yumur? Sənətkar, əlbəttə ki, bu fikirlər və siyasiideoloji, sosial-iqtisadi, mənəvi problemlər burulğanından yalnız özünə və ətrafına
gülməklə qurtula bilərdi. Bunun üçünsə bir vətəndaş, bir ziyalı, bir yazıçı cəsarəti lazım
idi. Hərçənd ki, belə bir cəsarət 90-cı illərdən əvvəlki dövrlərdə də tələb olunurdu.
Təsadüdfi deyil ki, Elçin hələ 1994-cü ildə “Literaturnaya qazeta”nın müxbirilə
müsahibəsində açıq mətnlə söyləyirdi: “Nə üçün son illiklərdə Azərbaycan ədəbiyyatında
dissidentlərin olmaması sizi təəccübləndirmir? Bu suala cavab vermək üçün respublikada
hökm sürən mənəvi mühitin bir fərqli cəhətini yada salmaq lazımdır. 70-ci illərdə o
əsərləri ki, biz özümüzdə çap elətdirirdik, onları İttifaqın başqa respublikalarında dərc
etdirmək o qədər də asan olmurdu. Bu, faktdır. Belə ki, sistemə tənqidi baxış, hakim
ideologiyaya qarşı ironiya, hətta düşmən münasibəti – bunlar hamısı bizim ədəbiyyatda
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vardı. Əlyazmalar sandıqlarda yatıb qalmırdı (əlbəttə, əgər onlar vüsətli istedadlı
əsərlərdisə). Bax, mən Azərbaycanda ədəbi dissidentlərin olmamasının əsas səbəbini də
bunda görürəm. Mənim kəskin ictimai mövzuya müraciətim buna toxunmağa icazə
verildiyinə görə deyildi. Artıq bu ideya yetişmişdi və 80-ci illərin ikinci yarısında özünü
büruzə verirdi. “Ölüm hökmü” Qorbaçovun yenidənqurmasından xeyli əvvəl
düşünülmüşdü” [3]. Şübhəsiz ki, Elçin burada tam haqlı idi, çünki “Ölüm hökmü” əslində
“Ağ dəvə” romanındakı bir çox motivlərin inkişaf etdirilməsi nəticəsində meydana
gəlmişdi. Və bu romanlarında Elçinin məqsədi heç də sistemin tənqidi, siyasi ifşası
deyildi. O, sadəcə, bu sistemin adi insanlara, sadə vətəndaşlara hansı acıları yaşatdığından
danışırdı, çoxsaylı azərbaycanlıların sistem içrə şəxsi dramından danışırdı. Elçin o
sənətkarlardandır ki, heç vədə ədəbiyyatı ictimai-sosial pafosa qurban vermir.
Heç şəksiz ki, 90-cı illərdə Elçin dramaturgiyası onun siyasi-ideoloji, mənəviəxlaqi proseslərə, ictimai-sosial pafosa və nəhayət, gündəmin özünə birbaşa
reaksiyasından zühur elədi.
Ancaq onu vurğulamaq yerinə düşər ki, 90-cı illərdəki Elçin tənqidi sistemin
tənqidindən daha mükəmməl bir şey idi. Dissidentlik həmişə özünün antisovet pafosuna
görə yüksək qiymətləndirilib. Halbuki dissidentlik çox zaman fiks ideyaya çevrilirdi,
sistemin tənqidi, sistemə qarşı üsyan pafosu ədəbiyyatın özünü, bədii səviyyəni
üstələyirdi. Sovet dönəmində dissidentlik ruhu ilə aşılanmış çoxsaylı əsərlər vardı ki, hayküyə səbəb olmuşdular. Lakin zaman göstərdi ki, bu əsərlərin böyük əksəriyyəti heç də
əsl ədəbiyyat nümunəsi sayıla bilməz. Bu da bir danılmaz həqiqətdir ki, yaradıcı insan
dövrdən, sistemdən, mədəniyyətdən, xalqın süslədiyi dəyərlərdən asılı olmayaraq həmişə
doğrunun tərəfindədir, ədalətin güdükçüsüdür. Şair də, yazıçı da, dramaturq da həmişə
xalqdan, millətdən, bəşərdən öncə adi bir insanın yanındadır, o adi insanın maraqlarını
qoruyur. Çünki yaradıcı şəxs bilir ki, yalnız insandan, onun daxili yaşantılarından,
cəmiyyətlə, fərdlərlə, qanunlarla münasibətlərindən danışıb digər bir insanı
maraqlandırmaq olar. Elçin sovet dönəmində fərqli mövzu müstəvisində və fərqli
palitralarla işləsə də çox sadə məişət situasiyalarında böyük insani keyfiyyətlər nümayiş
etdirən personajlar qalereyası yaradırdı və bu yolda o, İlyas Əfəndiyevə daha yaxın idi.
Məhz zəmanənin absurdunda Elçin də hər şeydən öncə insanı düşündü, adi bir fərdin
qayğıları ilə yaşadı və öz içində qət elədi ki, oxucusu ilə fəal təmas yaratmaqdan ötrü ən
doğru yol, üsul dramaturgiyadır.
Sən hekayə, povest, roman yazanda oxucunun birbaşa reksiyasının necə olduğunu
praktiki şəkildə bilmirsən, sadəcə, təsəvvür edirsən və bu reaksiyanın konkret şəkildə
necə olduğunu dolayısı yolla öyrənirsən. Dramaturgiya isə teatr vasitəsilə seyrçi
reaksiyasına yol açır. Dramaturgiya tamaşaçı ilə birbaşa ünsiyyət yaratmaq üçün ən
əlverişli bir vasitədir. Əgər romançı ilə oxucu arasında ötürücü nəşriyyatdırsa, elektron
mediadırsa, dramaturqla tamaşaçı arasında ötürücü teatrdır. Yazıçı öz məhsulunu ağacdan
emal edilmiş kağızın köməyilə insanlara paylayırsa, dramaturq canlı aktyorun yardımı ilə
öz bədii mətnini tamaşaçılara çatdırır. Hər halda fərq böyükdür, mühümdür və mahiyyət
səciyyəlidir. Əgər yazıçı öz romanına seyrçi reaksiyasını aylarla, bəlkə də illərlə
gözləyirsə, dramaturq bu reaksiyanı öz pyesi əsasında oynanılan tamaşanın köməyilə bir
günə, hətta cəmi bir-iki saata öyrənə bilər.
Güman ki, 90-cı illərdə Elçin pyesləri vasitəsilə öz resipiyentini tanımaq, ona
bələd olmaq istəyirdi. Birincisi, istəyirdi bilsin ki, seyrçisi nə görməyi arzulayır, nəyə
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reaksiya verir, nə ilə maraqlanır, necə düşünür. İkincisi, istəyirdi bilsin ki, tamaşaçı öz
gerçəkliyini və gerçəklik içrə özünü görüb tanımaq, ətrafında cərəyan edən proseslərdən
nəticə çıxarmaq iqtidarındadırmı? Üçüncüsü, istəyirdi bilsin ki, o, oxucunun – seyrçinin
dərdlərinə, qayğılarına, mənəvi-psixoloji yaşantılarına, sosial-iqtisadi durumuna nə qədər
yaxındır, onlara nə qədər doğmadır. Dördüncüsü isə istəyirdi bilsin ki, hansı yollarla
seyrçini (oxucunu) ələ almaq, ona katarsis yaşatmaq, onu özünün həmfikrinə çevirmək,
fəallaşdırmaq mümkündür. Axı, 90-cı illərdən etibarən, təkcə Azərbaycanda deyil,
dünyanın hər yerində, insanların kitaba, iri əsərlər oxumağa meyli gün-gündən azalırdı,
hər şeyi vizual vasitələrlə qavramaq həvəsi isə güclənirdi, İnternetsə həm oxucuları, həm
seyrçiləri çox asanlıqla çəkib öz virtual dünyasına aparırdı, monitor, planşet, ekran kağızı,
vərəqi, səhifəni üstələyirdi.
Ona görə də 90-cı illərdə Elçinə bir yaradıcı kimi öz oxucusu – seyrçisi ilə canlı
təmas lazım idi, ona seyrçinin gözləri və qəlbi lazım idi. Hər bir tamaşadan sonra istər
teatr tənqidçiləri, istər ədəbiyyatçılar, istərsə də teatr jurnalistləri çox şey yaza bilərlər,
çox təhlillər apara bilərlər. Ancaq öz gözlərilə canlı seyrçi reaksiyasını birbaşa müşahidə
eləmək dramaturqa hər hansı bir resenziyadan daha konkret nələrisə demək, aydınlatmaq
iqtidarındadır, onu hər hansı bir məqalədən, rəydən daha çox maraqlandırmaq, daha çox
təsirləndirmək qüdrətindədir. Bax, məncə, əcəba, dramaturgiya yazıçı Elçin üçün nəsrdən
niyə daha cazibəli oldu, sualının cavab versiyalarından biri məhz burada gizlənir.
Bu sualın ikinci cavab versiyası ondadır ki, anbaan dəyişən 90-cı illərin
olaylarına, ovqatına, atmosferinə adekvat olmaq üçün daha çevik, daha mobil formalarda
işləmək tələb olunurdu. Əgər yazıçı romanı təkbaşına yazırsa, dramaturq pyes üzərində
işlərkən teatrda həmişə özünə şərik axtarır. Əgər roman ədəbiyyatın ağır artilleriyasıdırsa,
dramaturgiya ədəbiyyatın avtomat silahıdır. Dramaturgiya müasirliyi daha dəqiq nişan
alır, romançılıq isə ən uzaq zaman məsafələrini hədəfləyib vura bilir. Ona görə də
romançılıq uzun müddətli mənəvi, ruhsal və intellektual hazırlıq, müşahidə tələb edir.
Hətta roman janrında bir tədqiqatçılıq var. Bu məqamda mən haradasa elə Elçinin özünü
təkrar etmiş oluram və xahiş edirəm, Elçinin söylədiklərinin alt mənalarına diqqət edin:
“1812-ci il Rusiyada Böyük Vətən müharibəsini yada salaq. Bütün bunları kim və haçan
ağıllı və dahiyanə təsvir etdi? Lev Tolstoy, həm də təxminən yarım əsr keçəndən sonra”
[4]. Odur ki, nəsr ədəbiyyat okeanında yaşav-yavaş yırğalanan bir dənizdir, dramaturgiya
isə lap sunamisayağı iri dalğa kimi hər şeyi içinə alıb sahilə çıxar və müəyyən müddətdən
sonra geriyə çəkilib yox olar. Roman münasibətlərin epopeyasını yazır, dramaturgiya isə
münasibətlərin dinamikasını. Roman maraqlı fiqurlar tablosudur, pyes isə maraqlı
ünsiyyət şəbəkəsidir. Roman oxucu kütləsinə ünvanlanır, dramaturgiya isə konkret olaraq
müasir tamaşaçılara üz tutur. Roman yüz ildən sonra da oxucularını tapa bilər, pyes isə
həmişə öz müasirlərinə məxsusdur. Hətta klassik pyeslərdə belə müasirlik aşkarlamadan
onları səhnəyə gətirmək tam mənasız bir işdir. Bu mənada Elçin dramaturgiyanın
cazibəsini nəsrdən üstün tutmaqda haqlı idi. Dramaturgiya Elçinə həməncə hadisələrə,
yaşananlara, ictimai-sosial həyata adekvat olmağa imkan verirdi, onunla resipiyent
arasındakı məsafəni minimallaşdırırdı, münasibətləri isə tamam ayrı, yeni müstəviyə
keçirirdi. Ona görə öz monumental nəsrinin müqabilində Elçinin dramaturgiyanı tərcih
etməsi dövrün, zamanın diktəsi idi, dövrün, zamanın absurdunun diktəsi idi və müəllifin
sənətçi maraqlarına uyğun gəlirdi... Və onu da qeyd eləyim ki, ömrünün, yaradıcılığının
90-cı illər mərhələsi üçün bu, müəllifin son dərəcə doğru və düzgün seçimi idi.
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Bu sualın üçüncü versiyası ondadır ki, Elçin zaman-zaman dəyişməyi,
yeniləşməyi istedadın və inkişafın şərti, yaradıcılığın mühüm əlaməti sayır. Elçin
mükəmməl bir şəxsiyyət kimi aydın təsəvvür edir ki, yaradıcılıq axar su kimidir, bu gün
həmin axar suyun keçdiyi zirvə sabah zirvə olmaya bilir. Əgər zirvələr fatehi olmaq
istəyirsənsə, təbii ki, o zaman yaradıcılıq daimi, fasiləsiz bir işdir. Amma təkcə fasiləsiz
iş azdır, bu iş yaradıcı insanı, onun təfəkkürünü, qavrayış və ifadə tərzini yeniləşməyə
doğru aparmalıdır.
Elçinin özü yaradıcı bir insan kimi, yüksək intellektə malik bir ziyalı, istedadlı
ədəbiyyatşünas, tənqidçi kimi başa düşürdü ki, diri qalmaq, canlı olmaq, oxuculara
həmişə maraqlı görünmək üçün dayanmadan dəyişmək, başqalaşmaq, yeniləşmək
lazımdır. Məndən öncə professor Nərgiz Paşayeva da bu məqama bir ədəbiyyatşünas
həssaslığı, dərin analitik təfəkkürlə yanaşmışdı. O, yazırdı: “Burası da, fikrimizcə,
diqqətəlayiq bir cəhətdir ki, Elçin yaradıcılığı daimi inkişafdadır, bu yaradıcılıqda pauza
yoxdur, janrlar bir-birini əvəz edir, mövzular dəyişir, ancaq dayanmaq yoxdur, elə bil ki,
təbii və güclü bir bulaq daimi qaynamaqdadır. Yəqin elə buna görə də biz Elçinin
yaradıcılığında tez-tez sürprizlərlə qarşılaşırıq. Misal üçün çox ciddi, fəlsəfi-tragik
səpgidə yazılmış “Mahmud və Məryəm”, “Ağ dəvə”, “Ölüm hökmü” kimi Azərbaycan
prozasının ən qiymətli nümunələrindən sonra, 90-cı illərdə birdən-birə və tamamilə
gözlənilmədən komediyalar silsiləsi meydana çıxır və bu komediyalar – “Ah, Paris,
Paris!..”, “Mən sənin dayınam”, “Dəlixanadan dəli qaçıb və yaxud mənim sevimli dəlim”,
“Mənim ərim dəlidir” bədii-estetik xüsusiyyətlərinə, yeni xarakterlər və komik
situasiyalar yaratmaq məharəti baxımından Azərbaycan komedioqrafiyasını keyfiyyətcə
yeni bir mərhələyə qaldırır. Yaxud elə həmin 90-cı illərdə Elçin birdən-birə və yenə də
tamamilə gözlənilmədən... absurdlar yazmağa başlayır... Beləliklə, Elçin istedadı eyni
temp və ahənglə 80-90-cı illərdə də öz yoluna davam edir. Lakin təbii ki, bu iki dövr
arasında bir-birini təsdiq edəcək amillərlə yanaşı, bir-birindən qopma, ayrılma və ayrıca
bir qol təşkil edə biləcək qədər müstəqilləşmə məqamları da olmuşdur. Əgər 70-ci illərdə
Elçin öz qəhrəmanlarına münasibətdə “soyuqqanlılıq” nümayiş etdirirdisə və elə bu
soyuqqanlılığın arxasında onun vətəndaş narahatlığını hiss ediriksə, 80-90-cı illərdə
həmin zahiri soyuqqanlılığı fəlsəfi-publisistik “opponentlik” əvəz edir. Sanki bu əsərlərdə
təsvir olunan hadisələrdə, insanlararası münasibətlərdə ağıllı, müdrik bir məsləhətçinin –
filosofun iştirakı da görünür” [5, s.76-77] Çox dürüst bir müşahidədir: Elçinin
opponentliyi. Əgər roman üçün çoxsəslilik səciyyəvi bir keyfiyyətdirsə, dramaturgiya
müxtəlif personajların danışmasına baxmayaraq, birsəslilik üzərində qurulur. Romanda
hər personaj bir ideya, bir dünyabaxışı ola bilir, pyesdə isə bu, mümkünsüzdür. Çünki
dramaturq personajlarını öz ideyasına doğru yönəldir və onları bir ana xətt ətrafında
birləşdirir, hərəkətə gətirir. Ona görə dramaturq danışmağı sevən adamdır və əslində, o,
bütün personajlarının yerinə danışır, bütün personajlarını, hər şeydən öncə, öz içində
səsləndirir, onları səhnədən qabaq öz daxilində eşidir. Bu mənada dramaturq o adamdır
ki, əvvəlcə deyir, sonra isə öz dediyinə opponentlik edir. Əslində, pyes dramaturqun
müxtəlif personajlar arasında bölüşdürülmüş, paylaşdırılmış monoloqundan başqa bir şey
deyil. Elçin dramaturgiyasında öz personajlarının yox, dövrünün, zamanının opponenti
kimi, gündəmin, cəmiyyətin opponenti kimi çıxış edir. Təbii ki, romanda bu opponentlik
məsələsi daha başqa tərzdə, daha başqa ritmdə gerçəkləşir və heç vaxt birbaşa olmur.
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Dramaturgiya isə haradasa öz müasirləri ilə debat deməkdir, öz müasirləri ilə sərbəst
söhbətləşmək, onlarla fəal ünsiyyət deməkdir.
Elçinin pyes yazmaq həvəsi həm də onun zaman içində dəyişmək, yeni ifadə
palitraları tapmaq istəyinin gerçəkliyi kimi də anlaşılır.
Bu sualın dördüncü versiyası ondadır ki, Elçin nəsrinin özündə, onun daxili
qatlarında yetərincə dramaturgiya var. Elçin nəsrinin özü teatraldır. Bu məqamda bir də
görkəmli alim Nərgiz Paşayevaya müraciət edək: “Əgər yaradıcılığının başlanğıc
mərhələsində – 60-cı illərdə Elçinin bədii nəsri formalaşma dövrü keçirirdisə, özünü
tanıma səciyyəsinə malik idisə, bu prosesdə ən yaxın gələcək üçün perspektiv yollar
görünürdüsə, 60-ın sonları, 70-ci illərdə həmin yollar bütün genişliyilə, tükənməzliyilə
göz önündə canlanır. İlkin mərhələdə, ilk gənclik çağlarında hələ pardaxlanmamış, şirəyə
dolmamış, bu səbəbdən də enerjisi içində olan Elçin istedadı 70-ci illərdə bütün
mahiyyətilə üzə çıxdı” [6]. O zaman biz bu məntiq zəncirini davam etdirib söyləyə bilərik
ki, 90-cı illərdə Elçin istedadının və onun istedadlı nəsrinin teatrallığı tam şəkildə
mədəniyyətimizin gündəminə gəldi. Hərçənd ki, Elçinin dramaturji istedadı həmişə gizlin
formada onun hekayə, povest, romanlarının strukturunda, təhkiyə manerasında özünü
görükdürürdü.
Nəsrdə “dramatik elementlər daxili psixoloji nitqdə və xəyali danışıqda, ayrıca
dialoqlarda, yazıçı təhkiyəsində” [7, s.108-119] ifadə olunur. Elçin dramaturgiyasının
qidalandığı kökləri, çoxsaylı rişələri çox doğru olaraq Elçin nəsrində, təkcə Elçin nəsrində
deyil, bütün 60-cı illər nəsrində axtaran naxçıvanlı ədəbiyyatşünas-alim S.Eyvazov bu
xüsusda yazır: “60-cı illərdə Azərbaycan ədəbiyyatında “dramatik nəsr de-fakto peyda
olurdu. Bəzən də elə məqam gəlirdi ki, nəsr sanki öz-özünə drama çevrilirdi və bu barədə
heç danışılmayıb. “SOS” povestində biz bu halı görürük... Yaradıcılığının ilk vaxtları
bədii ədəbiyyat sahəsində istisna sayıla biləcək “qovuşuq janr” tipinə rast gəlirik (“SOS”,
“Poçt şöbəsində xəyal”). Azərbaycan dastanlarında şeirlə nəsrin növbələşməsi və
operettalarda məlum mətn variantları da “qovuşuq janr” anlayışına xidmət edir. Son
dövrdə yazıçının ictimai-siyasi, bədii-fəlsəfi tutumlu birpərdəli pyesləri var ki, əvvəlki
nəşrlərdə onlar pyes adlandırılmayıb. “Dramatik povest” anlayışı yazıçının “Poçt
şöbəsində xəyal” əsərinin janrına verdiyi addır. O zaman sual doğur: eyni qayda ilə
yazılmış birpərdəli pyeslərə də yazıçı əvvəlcə hekayə adı vermişdir və belə olanda həmin
hekayələrə pyes-pritça demək olarmı?” [8] Naxçıvanlı tədqiqatçının nəzəri bilgilər
sistemindən çıxış edərək janrların müəyyənləşdirilməsinə qarşı bu cür həssaslıqla
yanaşması alqışlanası bir faktordur. Xüsusillə, onun “Poçt şöbəsində xəyal”
tragikomediyası ilə bağlı dramatik povest kontekstində danışması oxucuda böyük rəğbət
hissi doğurur. Lakin biz gərək unutmayaq ki, qab (nimçə, sini) yeməklə insan arasında bir
vasitəçi, bir ötürücüdür və qab yeyiləcək şeyin, nəsnənin dadına heç bir təsir göstərmir.
Janr da mövzunun qabıdır, mövzunun təqdimolunma üsuludur. Vəssalam. Janr anlayışdır,
şərtilikdir, bir işarədir və bu işarə pyesi yaxşılaşdırmağa və ya pisləşdirməyə qadir deyil.
Əvvəl onu qeyd eləyək ki, ədəbiyyatın bütün növləri və janrları bir-birinə
qohumdurlar. Nəinki qohumdurlar, hətta mən belə bir söz işlədərdim ki, onlar bir-birinə
məhrəmdirlər. Dediyim budur ki, ədəbiyyatda “sərhəd” anlayışı, əslində, tam nisbi bir
şeydir və ədəbiyyat aləmində bütün janrlar, növlər arasındakı bütün sərhədlər şəffafdır.
Ona görə müasir dövrdə nəsrin pyesə, pyesin isə müəyyən bir povestə və ya romana
çevrilməsində təəccüblü heç nə yoxdur.
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Dünya mədəniyyətində bu ənənədən artıq XX əsrin 30-40-cı illərindən etibarən
geniş şəkildə bəhrələnməyə başlamışdılıar, 60-cı illərdə isə bu tendensiya artıq total bir
xarakter almışdı. XX əsr dünyanın bir çox populyar romanlarını çox böyük sevgilə
ekranlaşdırır (Hollivud və “Mosfilm” timsalında), teatrların səhnəsinə gətirirdi. Lakin bu
zaman bir məqamı yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, romanı olduğu kimi, yazıldığı kimi
ekranlaşdırmaq və ya səhnədə oynamaq mümkünsüzdür. Heç uzun seriallar belə bir çox
hallarda romanları bütövlükdə yazıldığı kimi ekranlaşdırmaq iqtidarında olmur və bu,
praktiki şəkildə nonsensdir. Ona görə roman əgər kinoistehsalata gedirsə, ssenariyə
çevrilməlidir, yox, əgər teatra gəlirsə, səhnələşdirilməlidir. Burada tarix hələ üçüncü yol
fikirləşib tapmayıb. Yəni romanın (və ya hər hansı bir nəsr əsərinin, nəsr nümunəsinin)
ekranlaşdırılmasının və ya səhnələşdirilməsinin səbəbini həmin romana xas hədsiz
teatrallıqla izah etmək bir o qədər də düzgün olmaz. Romanı (nəsr nümunəsini)
səhnələşdirmək və ekranlaşdırmaq ədəbi əsəri ikinci dəfə başqa dil sistemində
kodlaşdırmaq deməkdir, onu başqa sənətin işarələr sisteminə köçürmək deməkdir.
Məsələn, Litva teatrı Çingiz Aytmatovun “Gün var ki əsrə bərabər” romanını
səhnələşdirərkən romanın əsas personajlarından biri olan dəvə Qara Nər obrazının plastik
görkəmini yalnız tək bir yoğun kəndirin köməyilə səhnə məkanında həll etmişdi. Halbuki
roman oxunarkən hərə öz təsəvvüründə öz Qara Nərini canlandırır. Ekran və ya səhnə isə
hər bir personajın zahirini konkretləşdirməklə insan fantaziyasının bir çox hücrələrində
işıqları söndürür. Dünya təcrübəsi belədir ki, romanın (nəsr nümunəsinin)
ssenariləşdirilməsi və ya səhnələşdirilməsi, bir qayda olaraq, peşəkar ssenarist və
dramaturqlar tərəfindən aparılır. Amma bəzən romançıların (əgər onlar sağdırlarsa) özləri
də bu prosesdə həmmüəllif qismində, əlbəttə, tam demokratik prinsiplərlə, iştirak
eləyirlər. Hərçənd çoxsaylı faktlar da mövcuddur ki, romançılar öz əsərlərini özləri
ssenariyə çevirirlər, ya da səhnələşdirirlər. Əlbəttə ki, bu zaman rejissorun onlara köməyi
də istisna olunmur. Elçin də dramaturji istedadı olduğundan bu qisim müəlliflər
kateqoriyasına aiddir.
Həqiqətən, Elçin nəsrində teatral palitralar çoxdur, ancaq bu palitralar
dəyişkənliyində, bu palitralar mozaikasında aşkar, üzücü konfliktlər, didişmələr, ölümdirim çarpışmaları gözə dəymir, çünki bu didişmələr, psixi kolliziyalar ya onun epik
tablolarının möhtəşəmliyində itib batır, ya da ilğımvari məişət romantikasında əriyib
gedir. Onun hekayələri də, povestləri də belədir. Elçin nəsrində söz özünün maksimal
plastikasında zühur edir və bu plastika bütün əsərin son dərəcə yumşaq, uyuşqan təbiətini
müəyyənləşdirir. Onun nəsrinin məhz bu cəhəti istər teatr, istərsə də kino rejissorlarını
özünə möhkəm cəlb edir, onların fantaziyası üçün bir qığılcım olur. Düzdür, Elçin
nəsrində dramatik elementlər çoxluq təşkil edir. Amma hansı nəsr nümunəsində, hansı
nəzm əsərində dramatik elementlər yoxdur ki?.. Həyatın özü, həyatın hər anı, təbii ki,
ictimai bir varlıq kimi insan təsəvvürünə görə dramatizmlə doludur.
Ona görə mən Elçin dramaturgiyasını Elçin nəsrinin davamı kimi görmürəm və
ona görə də “əcəba, dramaturgiya yazıçı Elçin üçün nəsrdən daha cazibəli oldumu?”
sualını bu məqamda düzgün saymıram, onu ritorik, gəlişi gözəl sual hesab eləyirəm, yəni
bu sualın cavabının inkar versiyasını ortaya qoyuram. Niyəsi də budur ki, əslində, Elçin
üçün nə o bundan önəmli, cazibəli oldu, nə də bu ondan... Dramaturgiya Elçin nəsrinə
paralel olan tam müstəqil hadisədir. Məncə, bu hadisəni Elçin nəsrinin davamı kimi
dəyərləndirmək heç də düzgün deyil. Onun dramaturgiyası Elçin prozasından
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qaynaqlanmır, həyatın özündən, müasir cəmiyyətin və müasir insanın mövcudluq
problemlərindən, mövcudluq ritmlərindən qaynaqlanır. Hətta onun prozası ilə
dramaturgiyasının bəzi məqamlarda kəsişmə sferalarının olduğu inkar edilməsə belə,
Elçin prozası və Elçin dramaturgiyası tamam başqa-başqa ritmlərdə, başqa-başqa
orbitlərdə mövcuddur. Dramaturgiyada Elçin nəsri yox, Elçin şəxsiyyəti öz davamını
tapır. Əgər o, hansısa birpərdəli pyeslərini nə zamansa hekayə adlandırıbsa belə, bu ona
dəlalət eləmir ki, həmin əsərlər, həqiqətən, hekayələrdir və ya onları pyes-pritça kimi
qələmə vermək mümkündür. Mən həmin o əsərləri oxuyarkən gördüm ki, onlarda
hekayədən, təhkiyəçilikdən heç bir əsər-əlamət yoxdur. Bu birpərdəli pyeslər absurd kimi
düşünülmüş monopyeslərdir. Bəli, Elçin nəsrinin öz daxili teatrı mövcuddur və bu teatr
yalnız onun prozasına aiddir. Elçin dramaturgiyası isə tamam ayrı, fərqli bir teatra
məxsusdur. Onun nəsrinin teatrı romantik teatrın parametlərində özünü tanıyır. Elçinin
dramaturgiyası isə absurd və qəddarlıq teatrlarının bədii-estetik ölçülərində mövcuddur.
Heç də əbəs deyil ki, görkəmli alim Nərgiz Paşayeva da Elçin dramaturgiyasının onun
nəsrinə bənzəmədiyini, fərqli, orijinal olduğunu, tamam başqa bədii-estetik meyarlara
söykəndiyini qeyd edir: “Elçin dramaturgiyası da öz orijinallığı ilə seçilir. Bu
dramaturgiyanın öz obrazlar aləmi, məxsusi ifadə vasitələri, hətta özünəməxsus mövzu
dairəsi var. Elçinin dram əsərlərində “dəlilik” mövzusu dünyəvi mövzudur, dünya
ədəbiyyatından gəlir, lakin ənənəviçilikdən, təkrardan uzaq olub müasir dövrün kəskin,
son dərəcə təzadlı həqiqətləri ilə yeni məzmun və çalar kəsb edir. Bu pyeslərdəki ağıllı
“dəlilər” və sərsəm “ağıllılar” dövrün öz həqiqətidir. Bu pyeslər həm də məxsusi bədiiestetik xüsusiyyətlərlə diqqəti cəlb edir. Elçinin pyesləri Azərbaycan dramaturgiyasında
yeni hadisə olduğu üçün onların tədqiqata cəlb olunması zəruridir” [9]
Lakin bunlarla yanaşı mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hətta bütün bu
dediklərim müasir Azərbaycan dramaturgiyasının görkəmli nümayəndəsi Elçinin nasir
möhürünü onun dramaturgiyası üzərindən götürmür. Elçinin bir çox pyeslərinin
başlığında oxucu tez-tez “proloq” və “epiloq” sözlərinə rast gəlir ki, bu nəsrdən qalmış
bir vərdiş kimi də yozula bilər, Elçinin məxfiləşdirilmiş nasir kodu, nasir imzası kimi də.
Bu qədər... çünki Elçin nəsrinin içi ilə Elçin dramaturgiyasının içi tamam fərqli
qıcıqlardan, emosiyalardan, düşüncələrdən, yaşantılardan hazırlanıb, strukturlaşdırılıb.
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NEOİNDUİZM: NEW AGE MƏDƏNİYYƏTİ
QLOBAL İDEYALAR KONTEKSTİNDƏ
Xülasə: Məqalədə Qərbdə böyük populyarlıq qazanmış Hindistanın təklif
etdiyi New Age ənənələri təhlil obyektinə çevrilib. Məlumdur ki, New Age
hərəkatının tərəfdarlarını birləşdirən bir vahid ideya vardır: müasir mədəniyyəti
əvəz edəcək Yeni dövr "böyük dəyişikliklər dövrüdür". Bu qlobal ideyanın
tərəfdarları iddia edirlər ki, New Age mədəniyyəti mükəmməl mədəni model
olaraq bəşəriyyətin inkişafında dini, əxlaqi-mənəvi, təfəkkür tərzi və texnoloji
baxımdan böyük sıçrayışlı addım olacaq.
Açar sözlər: mədəniyyət, Qərb, Hindistan, qlobal ideya, New Age,
neoinduzim.
Müasir tədqiqatçıların əksəriyyətinin fikrincə bəşəriyyəti yaranan qlobal
böhrandan posttexniki, postiqtisadi, postmodernist alternativ potensiala malik olan
Hindistan qlobal mənəvi islahatlar vasitəsi ilə çıxarmaq iqtidarındadır. Məhz
Hind sivilizasiyası çoxəsrlik inkişaf prosesində ənənəviliyi qoruyaraq və
modernizasiya proseslərinin obyektivliyini dərk edərək ziddiyyətli situasiyalardan
kənarda qala bilmişdir. Hind ideya-fəlsəfi fikri tarixi-varislik prinsipi ilə Vedalar
təliminə sadiq qalaraq fikir tarixində daxili ənənə ilə bağlılığı saxlanılmışdır.
Burada Qərbdə olduğu kimi dində böhran yaşanmamışdır. Bundan başqa müxtəlif
saysız hesabsız dini təlimlər, teoloji təsəvvürlər, fəlsəfi məktəblərlə zəngin
Hindistan daim dünyagörüş paradiqmalarının yeniləri üzərində çalışır. Və ən
nəhayət, universal induizm kontekstində Hindistan müxtəlif din və konfessiyaların
unikal modusunun yaradılmasına müvəffəq olmuşdur. Burada dinlərin harmonik
birliyini ifadə edən “həqiqi sivilizasiyadaxili polikonfessional sintez”in baş
tutması göz önündədir.(1)
Fransız kulturoloqu Klod Levi-Stross (1908-2009) “Struktur
antropologiya” kitabında Şərqin tarixən topladığı humanitar biliyin miqyasına
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heyranlığını bildirərək qeyd edirdi ki, Şərq bu mənada Qərb sivilizasiyanı bir neçə
min il qabaqlayır. Planetdə yaranmış böhran vəziyyətindən çıxmaq üçün müasir
Qərbin Şərq dünyagörüşü modellərinin mənimsəməsini çıxış yolu kimi
dəyərləndirirdi. (2) Qərbin elmi fikir
nəhəngləri O.Şpenqler, A.Toynbi,
D.Medouz, T.Ruzaka, K.Yaspers, O.Xaksli, E.Fromm və s. bu tezisi öz
əsərlərində inkişaf etdirmişdilər.
Müasir dövrdə hind intellektualları XXI əsrdə industrial Qərbin madditexniki sahədə inkişaf uğurlarının Şərqin unikal özəlliyi hesab olunan dini-əxlaqi
təfəkkürə əsaslanan yüksək "mənəvi" və ya "ruhi"(dini) mədəni dəyərləri ilə
sintezinin və ya inteqrasiyasının əhəmiyyətini xüsusi vurğulayırlar. Hind
intellektualları milli mədəniyyətin modernləşməsinin vasitə və yollarının
axtarışlarındadırlar. Maraqlı faktdır ki, bu axtarışlar prosesində müasir
Hindistanın təfəkkür sahibləri, alimlər Qərbin "fəlsəfi ideyalar bazarına" istinadı
birmənalı qarşılamırlar. Xüsusilə, Hindistanın məhz Qərblə "görüşü" nəticəsində
onun təfəkkürünə yeni inam və yeni etik humanizmin təşəkkül tapması barədə
avroposentrist tezislə (belçikalı katolik rahib De Smit) və hind filosoflarının qeyrihind filosoflarını təqlid etdikləri barədə iddialar (alman alimi P.Şrayner) ilə
barışmaz mövqedədirlər. Hind təfəkkür sahibləri düşünürlər ki, milli fikir ilk
növbədə öz mənəvi resurslarına istinad etməlidir. Bu gün Hindistan qarşısında
mühüm məqsəd durur: ənənəvi əsasları qorumaq və müasir ideyaları
asssimilyasiya metodu ilə mənimsəmək. Məsələn, 1973-cü ildə keçirilən XV
Beynəxalq fəlsəfi konqresdə hind filosofu P.Atreyya günün tələblərinə cavab
verən və müasir insana xidmət edəcək "ümumbəşəri fəlsəfə"nin yaradılması
ideyasını gündəmə gətirir. O, məruzəsində vurğulayır ki, "biz bütün dünya
xalqlarını əhatə edən elm və elmi təfəkkür dönəmində yaşayırıq.... buna görə də,
hind fəlsəfəsi Qərb dünyasında bir təəssürat yaratmaq istəyirsə öz ortodoksal
xarakterini dəyişməli və elmin təklif etdiyi yeni istiqamətlərdə yeni problemlər
üzərində düşünməlidir". Atreyya hind fəlsəfəsinin dini etik-dəyərlərini hind
mədəniyyətinin unikallığı kimi vurğulayır və Qərb dünyasına güclü təsir etmək
istədiyi halda ona öz ortodoksal problemlərini elmi baxımdan öyrənməyə
məsləhət verir.(3)
Müasir Hindistanda mədəni qloballaşma ikitərəfli proses kimi reallaşır.
Belə ki, Piter Berqerin "mədəni qloballaşmanın Qərbdən dünyanın müxtəlif
yerlərinə əmtəə və ideyaların axınıdı" fikrinə əks olaraq Hindistanda mədəni
qloballaşma mədəniyyətlərin dialoqu formasında reallaşır. Belə ki, Tulasi
Şrinivasinin təbirincə desək "əgər Hindistana mədəni qloballaşma tendensiyaları
daxil olursa, Hindistandan da böyük vüsətlə mədəni qloballaşmanın daha çox
modelləri dünyaya axın edir".
Bu gün Hindistan haqqında elmi fikirdə iki stereotip hakim mövqe tututur.
Birincilərin fikrincə,
Hegeldən gələn ideyaya əsasən Qədim Yunanıstan
dövründən Qərb Hindistanın müqəddəs mətnlər külliyatı Vedalara əsaslanan
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hind mədəni təcrübəsindən bəhrələnmişdir. İkincilərin qənaətinə görə isə, müasir
dövrdə dünya miqyasında induist dəyərlərinin, induits konsepsiyasının fəal
təbliğinə xüsusi ehtiyac vardır.
Buna misal olaraq Qərbdə böyük populyarlıq qazanmış "New Age" müasir mədəniyyəti əvəz edəcək daha mükəmməl mədəni modelin təklif
olunmasını göstərə bilərik. New Age hərfi mənada ingilis dilindən tərcümədə yeni
era deməkdir. Adətən geniş mənada New Age dedikdə, okkult, ezoterik və
sinkretik xarakterli bir çox mistik cərəyan və hərəkatları öz ətrafında cəmləşdirən
XXI əsrin dini kimi başa düşülür. Dar mənada isə XX əsrdə yaranmış və bu günə
kimi fəal olaraq genişlənən təlim və təcrübədi. XX əsrin 70-80-ci illərində New
Age termini Qərbdə, daha dəqiq desək Qərbin kütləvi informasiya vasitələrində və
ədəbiyyatında geniş istifadə olunur, XIX əsrdə
təşəkkül tapmış bir
submədəniyyət kimi isə bu gün pik inkişaf nöqtəsinə çatmışdır .
New Age hərəkatının tərəfdarlarını birləşdirən bir vahid ideya vardır:
müasir mədəniyyəti əvəz edəcək Yeni dövr "böyük dəyişikliklər dövrüdür". Bu
qlobal ideyanın tərəfdarları iddia edirlər ki, New Age medəniyyəti mükəmməl
mədəni model olaraq bəşəriyyətin inkişafında dini, əxlaqi-mənəvi, təfəkkür tərzi
və texnoloji baxımdan böyük sıçrayışlı addım olacaq. Dünyanın müxtəlif
yerlərində New Age hərəkatının təşkilat və birlikləri dini, kulturoloji, sağlamlıq,
maarifləndirici, təhsil və idman qurum və icmaları kimi fəaliyyət göstərirlər.
İkinci dünya müharibəsindən sonra Qərb ölkələrində mənəvi və mədəni
böhran yaşanırdı. Cəmiyyətdə kilsə institutuna inamın azalması, məktəblərdə
təhsilin deqradasiyaya uğraması, ənənəvi sosial institutların nüfuzundan düşməsi
ilə müşahidə olunan tarixi dönəmdə ictimai şüura kənardan, xüsusilə də Şərqdən
dini ideya və cərəyanlar daxil olmağa başladılar. İnduizm, buddizm, şamanizm və
sair bu kimi dini təlimlər New Age adı altında Qərb cəmiyyətində yaranan mənəvi
boşluğu doldumağa başladılar. Müasir “New Age”e dini səciyyədən daha çox
ictimai-humanitar "sosial mimekriya" xarakterikdir.
Bu gün Hindistanın təklif etdiyi New Age ənənələri, başqa sözlə yeni
dövrün təlimləri və praktikaları olan yoqa, meditasiya, mənəvi sağlamlıq, massaj
və tantrizm Qərbdə böyük populyarlığa sahibdir. Hazırda bütün dünya Həyat
müəllimləri və ya Quruların təklif etdikləri sosial yaşam modellərinə diqqətini
artırıb. Qloballaşma şəraitində induizmin (sanatana dxarama) populyarlığına,
onun sərbəst yayılmasına başlıca səbəb digər dini sistemlərdən fəqrli olan
kəskin sürətdə müəyyən bir fəlsəfi doqmaya bağlı olmamasındadır. Bu
xüsusiyyət induizmin qloballaşma prosesləri fonunda bu və ya digər ideya və
mədəni mühitə adaptasiyasını şərtləndirir. İnduizmdə yer alan qenoteizm – ilahilər
panteonundan seçilmiş bir Vahid Allaha sitayiş prinsipi qlobal polikonfessional
və konfessional-sintetik məkana adaptasiyanı müəyyən edir. Maraqlı faktdır ki,
panteonun sərhədləri dini cərəyanın konfessional miqyasından asılı olaraq
genişlənə bilər. Qloballaşma prosesində bütün dünya, o cümlədən avraamik
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dinlərdən elementlər panteona əlavə olunur. İnduizm panteonunun genişlənməsi
daha parlaq induzimin amerikan-avropa modifikasiyalarında (neoinduizm) aydın
izlənilir. Misal üçün, tanınmış quru Satya Sai Baba hindlilərin müqəddəsi hesab
olunan Şirdili Satya Babanın reinkarnasiyasının və induist İlahiləri Şiva və
Şaktinin yer üzündə insan cildində (avatarı) təzahüründən əlavə İsa Məsihin zahir
olmasıdır. İnduizmin politeistik tendensiyası aydın şəkildə bu misalda görsənir.
Bu gün elmi ədəbiyyatda neoinduizmin müəyyən ifrat və radikal
universalist xarakterli olması barədə srereotip fikirlər formalaşıb. Rusiya Dövlət
Humanitar Universitetinin Avropa Mədəniyyətləri Ali Məktəbinin dosenti,
dinşünas Boris Knorre Moskva Karneqi Mərkəzinin layihəsi olan “Din və
Avrasiya məkanında qloballaşma” məcmuədə dərc olunduğu məqaləsində
“universal induizmin qlobal çağırışları” ifadəsinin açıqlamasını verir. Knorreyə
görə, qlobal diskursu bir çox məsələlərdə qabaqlayan induist pluralizmi “induist
universalizmi” hadisəsini şərtləndirmişdir. Paramaxamsa Ramakrişna, Svami
Vivekananda, Şri Aurobindo Qxoşun adları ilə bağlı olan dini-ideoloji hərəkatlar
yeni induizmin və ya neoinduizmin təşəkkülünə təkan vermişdirlər. B.Knorre
müasir induizmin qlobal məzmununu belə açır: «Ümumilikdə, “universalist
induizm” yalnız dini sistem kimi deyil, eyni zamanda mədəni-dəyərlərə əsaslanan
dünyəvi dünyagörüş kimi də təqdim oluna bilər. “Universalist induizmin” bu cür
kulturoloji aspekti özünü daha parlaq şəkildə onun bütün dinlərin barəbərliyinin
etirafında durur, bu isə yalnız bütün dini sistemlərin sintezi ilə reallaşmayan,
hətta incəsənət, elm, idman, bir sözlə bəşər mədəniyyətinin bütün sahələrini əhatə
edən müəyyən universal biliyə iddia ilə nəticələndi. Məhz bu sintezdə bütün
sadalanan sahələr bəşər sivilizasiyası üçün əhəmiyyət daşıyan ali dəyərlər kimi
elan olunur» (4,5) Qloballaşma dövrü üçün böyük əhəmiyyət daşıyan bərabərlik,
fərdi və ictimai başlanğıcların pariteti, insan azadlığı, mədəni irs və s. ideyalar
kimi ümumbəşər
dəyərlər “universalist induizmdə” dini aspektdən
əsaslandırılmışdırlar.
Bir qədər tarixə istinad edək, XX əsrin 60-70-ci illərində induizm Qərbdə
cərəyan edən kontrmədəniyyət hərəkatının ideoloji əsaslarını təşkil etməyə
başladı. Hələ o zaman, kontrmədəniyyətin ideologiyası universalist induizmin etik
relyativizm, panteizm, mistik eklektizm kimi dini ehkamları ilə harmonik şəkildə
səslənirdi. Bunlardan başqa, dini baxımdan haqq qazandırılan şüuraltı impulsların
azadlığına gətirən ekstaz, inkişaf etmiş ölkələrdə insanları yormuş sosial
normalardan qurtulma, pasifizmə meyillilik bu sıraya əlavə oluna bilər. Məhz
buna görə neobuddist liderlər Avropada geniş vüsət almış bitnik, hippi və s. kimi
gənclərin kontrmədəniyyət nümayəndələri ilə ümumi dil tapa biliblər.
Neoinduizmin populyarlaşdırılmasının digər formalarından biri də rokmusiqidir. “Transedental meditasiya” cərəyanının müəllifi Maherişi Maheş Yoqa,
1966-ci ildə ABŞ-da Bxaktivedanta Şrila Prabxubatanın təsis etdiyi “Krişna idrakı
beynəlxalq cəmiyyəti”, rok-musiqiçi Con Mal-Laflinin yaradıcılığını
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Aurobindonun inteqral yoqasına əlavə edən quru Şri Çinmoy rok musiqi janrını öz
dini təlimlərinin təbliğində uğurla istifadə edə bilmişdirlər. Qərb cəmiyyəti
qlobal dialoq fonunda sülhpərvər ideologiyanın işlənilməsində neoinduist
ideyalardan geniş istifadə etməkdədirər. Vivekananda, Mahatma Qandi,
Aurobindo Qxoşun təklif etdikləri qeyri-zorakılıq, şiddətsiz dünya (aximsa)
ideyaları bir tərəfdən Qərbin kontrmədəniyyət cərəyanları (bitnik, hippi və s.),
digər tərəfdən isə beynəlxalq siyasətin sülhməramlı strategiyasının ideya əsasını
təşkil edir. “Aximsa” ideyası həm pasifistik hərəkatların, həm də ki beynəlxalq
siyasətin aparıcı həttinə çevrildi. Bunun nəticəsidir ki, induist dini təriqətlər
qismən də olsa öz təkliflərini BMT və YUNESKO-nun proqramlarında nəzərə
alınmasına və reallaşmasına nail olmağa imkan əldə etdilər. 1966-ci ildə
sülhməramlı xidmətlərinə görə Aurobindo Qxoşun adına Aurovil beynəlxalq
şəhərin əsasının qoyulması buna əyani misal ola bilər. 1970-ci ildən isə Quru
Çinmoy BMT-nin baş qərargahında “Sülh Meditasiyaları”nı keçirir, bundan əlavə
onun ardıcılları ildə 2 dəfə onlarla ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə “Sülh
qaçış marafonları”nı təşkil edir. Braxma Kumaris – Ümumdünya Ruhani
Universiteti Şərqi Asiya ölkələrində qərb formatında qlobal dialoqu reallaşdırır.
Sanatana dxarmanın (induizmin) vətənində də “aximsa” ideyasını qlobal
səviyyədə populyarlaşdırmağa məqsəd daşıyan sülhməramlı estafetlər, sülh
yürüşləri keçirilir. 2001-ci ilin avqust ayında BMT-nin eqidası altında NyuYorkda keçirilən “Dinlərin sammiti” çərçivəsində
Hindistanın Madrasa
şəhərindən “Sülh estafeti” start götürərək
Amerika, Avropa, Asiya və
Okeaniyanın 40 ölkəsindən keçib “şiddətsiz dünya (aximsa)” ideyalarını təbliğ
etmək məqsədini tutmuşdur. Misal gətirilən hər bir hadisə induizmin
genişmiqyaslı qlobal aksiyalarda iştirakına bir daha dəlalət edir. Hətta Satya Sai
Baba, Nirmala Devi Şri Matadji kimi neoquruların dini ayin və meditasiyaları
zamanı xaçdan istifadə etmələri Qərbə onların dini ənənələri ilə sintez olunmuş
induizmin modifikasiyasını təklif etməsinin bariz nümunəsidir.
Məlumdur ki, induzim arxaik ənənələrlə zəngin etnik dindir. Lakin onun
dinamik xarakterli olması onun qlobal diskursda öz sözünü deməyə imkan verir.
Bu gün induizm qlobal din statusunu əldə etmək iddiasındadır desək yanılmarıq.
İnduizmi qlobal din səviyyəsinə gətirib çatdıran bir neçə amil vardır. Ukraynanın
M.P.Draqomanov adına Milli Pedaqoji Universitetinin dosenti, siyasi elmlər üzrə
fəlsəfə doktoru Olqa Dobrodum “İnduzim və kütləvi mədəniyyət” (2014) adlı
məqaləsində (6)
induizmin qlobal miqyas almasının səbəblərini aşağıdaki
amillərdə görür:
1.
KİV və İnternet vasitəsilə neoinduist ənənələrin təbliği, internetdə
müxtəlif forum və bloqların fəaliyyət göstərməsi;
2.
Asiya və Afrika regionu üçün nəzərdə tutulan Bollivud filmlərinin mövzu
təyinatı;
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3.
Qlobal miqrasiyanın nəticəsi kimi induslar tərəfindən dünyanın müxtəlif
güşələrində məskan saldıqları yerlərdə induizmin və induist mədəniyyətinin
təbliği;
4.
Avropada yoqa və “Qərb induizmin” dəbə salınması: meditasiya və fitness
mərkəzlərində millətindən, dinindən, yaşından fərqli olmayaraq insanlar rəqs,
müxtəlif praktiki hərəkətlər, mahnı ifası və ya sadəcə susmaq vasitəsilə şüurun
idarəolunmasına dair biliklərə yiyələnirlər.
5.
Turist şirkətlərinin Hindistan haqqında mifologem təsəvvürlərin yayması;
6.
Pop-hinduzim sindromunun geniş yayılması,
və
ya induizmin
asanlaşdırılmış “Lite- Hinduizm” versiyasında təbliği.
İnduizmin modernizasiyası 200 il bundan qabaq başlayıb və neoinduizmdə
fundamental şəkildə antropoloji problematikanın işlənilməsi Ram Moxan Rayın
adı ilə bağlıdır. Daha sonra antropoloji problem dinamik şəkildə Svami
Vivekanandanın təlimində geniş yer alır. Vivekananda tarixi inkişafın yeni
üfüqlərini Qərb və Şərq mədəniyyətlərinin inteqrasiyasına oriyentasiyada görür.
Beləliklə, yeni mərhələdə göstərilən axtarışlar induizmi din kimi deyil mənəvi
dəyərlərə söykənən və Həyat yolunu görsədən mədəniyyətin xüsusi bir forması
kimi dərk etməyə əsas verdi. Hind mədəniyyəti məhz öz dini-fəlsəfi bünövrəsinə
arxalanaraq maddi rifaha üstünlük verən Qərbin rastlaşdığı insanın mənəviəxlaqi böhranı problemindən yan keçə bilib. Razılaşmaq olar ki, Hind
mədəniyyəti qloballaşma problemləri konteksində ehtiyac duyulan şəxsiyyətın
yaşamı üçün vacib olan müdriklik, dözümlülük, qeyri-zorakılıq, stabillik kimi
xüsusiyyətlərin qenerasiyasını həyata keçirir.
Məlum olduğu kimi qloballaşma heç də hamar keçən proses deyildir,
qloballaşmanın yolunda ziddiyyətli və böhranlı vəziyyətlər də yaranır. Ziddiyətli
vəziyyət dedikdə qloballaşmanın bir tərəfdən təklif etdiyi obyektiv unifikasiya
tendensiyaları, digər tərəfdən isə bu durumda hər bir xalqın mədəni və
konfessional bünövrəsi ilə diktə olunan özünəməxsusluğunu qoruyub saxlamaq
niyyətini nəzərdə tuturuq. Hələ ziddiyyətli vəziyyətlərə düşməzdən əvvəl
dünyaya ilk qlobal birləşmə ideyasını təklif edən məhz Hindistan oldu. 1893-cü
ildə Çikaqoda keçirilən Ümumdünya Dinlərin Parlamentində bəşər
sivilizasiyasının vahidliyi barədə Vivekananda “advayta təbili” çaldı. İlk dəfə
olaraq Vivekananda mütləq monizmi nəzərdə tutan “advayta” anlayışını dini
kontekstdən çıxararaq bəşəriyyəti birliyə aparan real yollar barədə indinin özündə
belə davam edən söhbəti açmışdır.
Neoinduizmin gündəmə gətirdiyi problemlərdən biri də sivilizasiyaların,
mədəniyyətlərin və dinlərin harmonik birgəyaşayış mövzusudur. Hindistan real
təcrübədə konkret proqramlarla və əməli tədbirlərlə bəşəriyyətin yaxınlaşmasına
xidmət edən addımlar atmaqdadır. Bu gün Hindistan ənənəvi dünyagörüş
sərhədlərini aşaraq Qərb və Şərq mədəniyyətlərinin qnoseoloji və dəyər
prinsiplərinin sintezinə nail olmaq özünə məqsəd kimi təyin edib.
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Неоиндуизм: культура New Age в контексте глобальных идей
Резюме
В данной статье автор исследует традиции
новой модели
сосуществования человечества «New Age», идеи которой пользуются
большой популярностью на Западе. Известно, что сторонники движения
New Age считают, что грядет время «Новой эры». Сторонники данной
глобальной идеи уверенны, что культура New Age, как совершенная модель
культуры, сыграет значительную роль в развитии общества.
Ключевые слова: культура, Запад, Индия, глобальная идея, New
Age, неоиндуизм.
Yegana Aliyeva
Neo-Hinduism: New Age culture in the context of global ideas
Summary
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In this article, the author explores the traditions of the new model of
human coexistence "New Age", the ideas of which are very popular in the West. It
is known that supporters of the new Age movement believe that the time of a
"New era"is coming. Supporters of this global idea are confident that new Age
culture, as a perfect model of culture, will play a significant role in the
development of society.
Keywords: culture, West, İndia, global idea, New Age, neo-Hinduism.
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AZƏRBAYCAN FOLKLORUNUN ADƏT-ƏNƏNƏSİNDƏ SEMİOTİKA
Xülasə: İndiki zaman da belə mərasimlərdə etdiyimiz adətlərin fərqinə belə
varmadan edirik. Ancaq araşdıranda bütün adətlərin öz semiotik mənaları olduğunu
anlayırıq. Kodlarını açdıq da onların anlamları başa düşülən olur. Folklor da olan
nümunələrin hər biri dərindən öyrənilib mənaları aydınlaşdırılmalıdı. Toylarda olan
adətlər zamanla dəyişdirilsə də məna etibarilə qalmaqdadı. Bununla yanaşı bütün
mərasimlərdə adət-ənənələr öz mənalarını saxlamaqdadı.
Açar sözlər: folklor, mərasimlər, semiotika, mədəniyyət, adət-ənənə, toylar, şifahi
xalq ədəbiyyatı.
Bir xalqın poetik yaradıcılığı, onun formalaşmasında olan tarixi nümunəsi folklor
adlanır. Folklorun tarixi yaranması ilk insanın mövcudiyyətinə gedib çıxır. Folklorun
olması vacib bir nüansdı məişətində, coğrafi mühitində, iqlimindən, baş verən təbii
hadisələrdən, zamanla olan dini inanclardan folklor nümunələrin var olması şərtdi. Şifahi
söz sənəti olan folklor böyük və kiçikliyindən, yaranması və məhv olmasından asılı
olmayaraq xalq kütləsi tərəfindən yaradılan və yaşadılandır. Qədim dövrlərdən insanlar
müharibə edərkən, mövsüm tədarükü edərkən, təbiətin maddi nemətlərindən istifadə
etməyə çalışarkən bəddi söz sənətini yaratmışlar. Folklorşünaslıq elminin təməlini qoyan
alimlər öz araşdırmalarından belə nəticəyə gəliblər ki, folklor nümunələri əmək prossesi
nəticəsində meydana gəlmişdir.
Folklor nümunələri çox qədim zamandan yaranıb ağızdan-ağıza, nəsildən-nəsilə
keçərək çilalanıb dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Bəzi nüanslar adət-ənənələr
deformasiyaya uğrasa belə öz kökünu mahiyyətini qoruyub saxlayıb. Xalqın arzu,
istəklərini, ümidlərini, sevincini, kədərini, gileyini, sevgisinə olan məhəbbətini folklor
nümunələri ilə bildirilirdi.
Azərbaycan alimi Əhməd Cəfəroğlu folkloru hər bir millətin varlığı kimi
dəyərləndirirdi: “Folkloru qısaca tərif etmək lazım gələrsə, hər millətin tam özü olduğunu
qətiyyətlə söyləyə bilərik. Çünki folklorsuz bir millət təsəvvür etmək imkanı yoxdur.
Əsrlər boyunca bir millətin həyatilə bərabər inkişaf edən və ağızdan-ağıza nəql vasitəsilə
bizə qədər gəlib çatan bu ədəbiyyat növü daima onu yaradan millətin səviyyəsi, dərəcəsi
və mənəvi həyatına bağlı qalmışdır. Xüsusən, türklər kimi fövqəladə geniş bir coğrafi
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sahəyə yayılan millətlərdə folklor fövqəladə zəngin və millətin əsl özünü və keçmişini
tanıdacaq bir çox ünsürləri bəsləməkdədir” (2, səh 523)
Şifahi xalq ədəbiyyatı hər bir xalqın tarixinin, ədəbiyyatının ayrılmaz qolu kimidir.
Uzun zamanlar ayrıca elm kimi deyil ədəbiyyatın daxilində öyrənilən bir elmdir. Zaman
keçdikcə bir elm sahəsi kimi araşdırılır. Hər xalqın öz keçmişini, folkorunu, adətənənəsini bilmədən gələcəyini təsəvvür belə etmək mümkün deyil.
Əşya, predmet və hadisəninnövü, onlar arasında olan əlaqəni birləşdirən və fərqlərini
ifadə edən. Dünya da anlamın izahı, ona münasibət və onun birmənalı şəkildə dərk
olunması düşündürən vacib amil arasında fəqlərin birmənalı və ya çox olduğunu göstərir.
Semiotikada qısa olaraq düsturunu versək bildirmə, göstərmə, işarələyən, işarələnən.
Bunların hər birinin mənalarını açdıqda semiotik mənaların açıldığını görərik. Semiotika
elminin işarələrini özündən başqa, işarələr sisteminin müxtəlif tərəflərini öyrənməyə
yönəlmiş çoxlu anlayışları, nəzəri prinsipləri var. Onlardan aşağdakıları saymaq olar: “dil
sistemi” və ya “kod”, “paradiqmatika”, “tekst”, “tekst də informatik olanlar” [9, səh 77].
Burdan aydın olduğu kimi tekstlərdə verilən sözlərin hər birinin bir məna kəsb etdiyini və
bildirilənin bilinəndən fərqli olduğunu anlayırıq.Hər hansı bir işarənin tapılması
semiotikanın xidmətində deyil. Çünki hər bir işarənin min bir mənası ola bilər bununla
yanaşıda hər bir mənanın öz sinonimi ola bilər. Semiotik mənaların əsasən dilçilikdə
ünsiyyət vasitələrində var olduğunu əsasən orada elm kimi inkişaf etdiyini
bilirik.Zamanla sivilizasiyalar olduqca semiotika işarələr sistemi daha başqa sahələrə
yayılmışdı.Mədəniyyət sahələrinə belə yayılmışdır.Misal olaraq xalçalarda illərlə olan
işləmələrin, naxışların hər birinin bir mənası var. Bunların açılması üçün semiotikanın
vacib rolu olmuşdur.
Yaranmış adətlər ilk öncə olduğu coğrafi məkana orada olan iqlimə, təfəkkürə görə
formalaşır. Yeniliyin var olmasında inkişaf etməsində əvvəldə olan hər hansı mərasimlər
təməl rolunu oynayır, oradakı mütərəqqi keyfiyyətləri, müasirliyə yaxın olan düşüncələri
mənimsənilir. Hər bir adətin öz kodu mənası var, heç bir adət - ənənə korkoranə yaradılıb
indiki zamana qədər gəlib çatmır. Müasir zaman da yenilik edilsə də kökü mənası olduğu
kimi qalır.
Bu gündə məişətimizdə müasirliyi özündə birləşdirsə də doğum adətləri, uşağın
salamatlığı, saxlanılması yolunda olan mərasimlər əslində folklordan olan
qanunauyğunluğun məhsuludur. Bildiyimiz kimi təkcə məişətimizdə deyil eyni zamanda
ədəbiyyatımız, filmlərimiz, bəzən mədəniyyət incilərimiz də övlad törətmək, nəsil
artırmaq adamları düşündürən vacib məsələlərdən olmuşdur. Ta qədim çağlardan insanlar
bu ritualları adətlərlə edirdilər, müasir zamanda tibbin inkişaf etməsinə müasirliyin,
sivilizasiyaların olmasına baxmayaraq hələ də bu mərasimlər yerinə yetirilir. Qısa olaraq
qeyd etmək lazımdır ki, toy mərasimdə olan toy adətlərin təməli burdan qoyulur. İndi isə
bu mərasimdə olan ənənələrin semiotikasını araşdıraq.
Toyu olan gəlin bəyin ilk gün üçün salınmış yatağa əvvəlcə uşaq uzadılarmış və bununla
həmin gəlinin övlad olması üçün arzular deyib dua edilərmiş. Haşiyəyə çıxaraq qeyd
etmək istəyərdim ki, folklor adətlərində olan bu adət bütün zamanlarda var olmuşdu,
sadəcə fərq olaraq islam dinindən əvvəl yalnız oğlan övladı uzadılarmış, islam dinindən
sonra isə qadının, qızın hökmü ilə ayələr deyildikdən sonra fərq qoyulmadan mərasim
həyata keçirilirdi. Bu adətin kodun açarını araşdırdıq da anlamaq olar ki, toyu olan gəlin
və bəyin həmin gündən bu yataqda birləşməsi sona kimi birgə olması üçündü və övlad
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olmasa həmin ailənin sonun xeyirli olması düşündürəndi. Övladın ora qoyulub dua
edilməsi həmin ailə üçün xeyir dua verilməsi bu mənaya gəlir.
Uşağı olmayan qadın yuxuda yumurta görərsə uşağı olar. Bunun mənasını anlamaq
mümkündür, yumurta törəmə artım mənasıdır. Müsbət halları olduğu kimi övladı
olmayan ananın kənardan xoş qarşılamayan sözlərdə olurdu. Övladı olanlar ilk öncə
özləri həmin qadının üstünə gəlirlər bunun mənasını açdıqda məna olaraq o qənaətə
gəlmək olur ki, övladı olanın ağırlığı olsun həmin qadının üstünə, çünki övladı olmayanın
bədbin, ruhunun qara, nəfsinin iti olmasına görə öz ağırlığını körpənin üzərinə tökə bilər.
Körpələr anadan olan zamandan qoruyub nəvaziş etmək lazımdı, ancaq ilk bir yaşa qədər
daha çox adətlər, mərasimlər keçirilir.
Ümumel sevinci olan toy hər bir xalqın özünə məxsus spesifik xüsusiyyətlərini üzə
çıxarır. Xalqların, etsonların milli adət-ənənəsini, etik-etnoqrafik mədəniyyətlərini,
məişətinin hər bir etnosunun adətlərini öyrənir. Toy bütün mərasimlərdə olduğu kimi
mərhələlərlə həyata keçirilir. İki gəncin birləşməsi əsnasında olan bu akt birdən bira sevib
və alıb apardı ilə olmur. Toydan əvvəl dövr, gənclərin vüsala çatdığı toy, və nəhayət
toydan sonra.
Toydan əvvəlki mərhələdən bəhs etməmişdən əvvəl qısaca qeyd edim ki, əsasən də
gənc qızlar ərə getmək üçün bir sıra ayinlər, fallar edirlər. Yeni il axşamı süfrə arxasında
əyləşən qohumların içində subay qız olarsa o heç zaman süfrənin küncün də əyləşməz.
Bunun kodunu açdıqda anlayarıq ki, dualist olaraq guya həmin zaman bayram olanda bu
evdə olmuş və olmamış ruhlar qonaq gələrlər və süfrənin kənarında əyləşərlər. Bu zaman
orada gənc subay qız əyləşibsə onların ora keçməsinə mane olur və ruhlar. Cinlər həmin
qıza qarğış edin lənətləyərlər və həmin qız yeddi il ərə gedə bilməz. Bu adət müasir dövrə
sivilizasiyanın inkişaf etməsinə baxmayaraq hələdə subay qızlar arasında ayin yerinə
yetirilir.
Hər zamana oğul bacısı ön planda olub həm bunun adı baldız olduğu üçün həmdə oğul
bacısı olub qardaşının xoş gününü görmək üçün. folklorda gənclərin əsasən bir-birini
görməyə, bəyənməyə, qız görmə, qız bəyənmə şərtləri olmuşdu və bunun vasitəçisi çox
zaman bacılar olur. Və evlənəcək oğlanın bacısı nəğmələr söyləyər.
Çaylar daşır, lil gəlir;
Dəstə-dəstə gül gəlir;
Güllərin birini üzəydim,
Saçlarıma düzəydim,
Qardaşımın toyunda
Oturub-durub süzəydim( 7, səh 50)
Gənclər bir-birini görüb sevdikdən sonra onların həyatlarının ən qərarlı, sevincli
olmaqla yanaşı ən məsuliyyətli zamanları başlayır. İlk öncə oğlan adamların biri elçı
getməmişdən əvvəl qız evinə gedər razılıq alar elçi gəlmək üçün. Qız evinə gedib gələn
adamdan ilk olaraq soruşular oğlansan, yoxsa qız bunun mənası isə hə və yox ifadə edir.
Oğlansan o deməkdi ki, qız evi razılıq verdi, qızsan deyərsə onda razı deyil mənasını
verir. Buradan bir daha aydın olur ki, oğulun olması belə müsbət haldı və qızdan
üstündür.
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Toyda olan adətləri saymaqla bitmir bu xalqın rəngarəngliyinə və ən əsasən
multikulturial olmasının bir əlamətidir. Hər bir etnosun öz dininə inancına uyğun olaraq
adətləri formalaşır və bununla məişətində olanlar tariximizə həkk olunur.
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Гюнель Ибрагимова
Семиотика традиций и обычаев в азербайджанском фольклоре
Резюме
Данная статья посвящена народным обычаям и традициям, которые до сих
пор имеют место в нашей повседневной жизни. Автор исследует семиотику
народных традиций и обычаев Азербайджана. В статье делается вывод, что все
народные обычаи и традиции, в том числе и свадебные, берущие истоки из
фольклора и по сей день несут символические значения.
Ключевые слова: фольклор, церемонии, семиотика, культура, обычаи,
свадьбы, устная народная литерат ура.

Gunel Ibrahimova
Semiotics of traditions and customs in Azerbaijani folklore
Summary
This article is devoted to folk customs and traditions that still take place in our daily
lives. The author explores the semiotics of folk traditions and customs of Azerbaijan. The
article concludes that all folk customs and traditions, including wedding, originating from
folklore and to this day bear symbolic meanings.
Keywords: folklore, ceremonies, semiotics, culture,customs, weddings, oral folk
literature.
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AZƏRBAYCAN ARXEOLOGİYASI – MADDİ MƏDƏNİYYƏTİMİZİN
ƏSAS MƏNBƏYİ KİMİ
Xülasə: Qədim dövrdən bu günə kimi gəlib çıxmış arxeoloji abidələr, maddi
mədəniyyət sərvətləri, tarixi-memarlıq onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan xalqı mədəniyyət sahəsində ən irəlidə gedən xalqlardan biri olmuşdur. Azərbaycançılıq ideologiyasının elmi əsaslarla hazırlanmasını arxeologiya, tarix müstəqilliyimizin,
mənəviyyatımızın və mədəniyyətimizin inkişafı kimi elm sahələri bu gün həyatda öz
əksini göstərməkdədir.
Açar sözlər: mənəviyyat, mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, ideologiya, tarix,
arxeologiya.
Tarixi qaynaqları özündə əks edtirən maddi mədəniyyət nümunələri haqqında
fikirlər söyləməyə çalşarkən cəmiyyətin içərisindəki zamanın yüksəliş, durğunluq və
tənəzzül çağlarını da aparılmış arxeoloji tədqiqatlarda, axtarışlarda və qazıntılar zamanı
əldə olunan madəniyyət qalıqlarında və bu günə qədər gəlib bizə çatmış qədim yaşayış
yerləri ilə bərabər qədim tarixi özündə əks etdirən abidələrdə də görmək mümkündür.
Onu da qeyd etməyimiz yerinə düşərdi ki, aparılmış arxeoloyi tədqiqatları və
nəzıntıları nəzərə alıb bu günkü dövrdə cəmiyyəti durğunluqdan çıxarmaq, onun
yüksəlişini təmin etmək, tərəqqiyə nail olmaq, bölgələrdəki maddi və mənəvi mədəniyyətdəki fərqləri aradan qaldırmağa, ümumazərbaycan mədəniyyətinin formalaşmasına
imkan yaradan amilləri prioritet məsələ kimi gündəmdə saxlamalıyıq.
Cəmiyyətin içərisində formalaşan dovlətlərin yaranmasını və möhkəmlənməsini,
təsərüffat həyatını, sənətkarlığın inkişaf mərhələlərini, ticarət əlaqələrinin genişlənməsini
də böyük tərəqqi dövrü kimi qiymətləndirdiyimizi və bu istiqamətlərdə atılan addımları
da arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunan maddi mədəniyyət nümunələrində də görmək
mümkündür.
Hər bir xalqın milli sərvəti olan maddi-mədəniyyət abidələri eyni zamanda həmin
xalqın tarixini və mədəniyyətini öyrənmək üçün əvəzsiz mənbədir. Yadelli işğalçıların
ardı-arası kəsilməyən hücumları, ölkədə baş vermiş iqtisadi, siyasi və dini-ideoloji
dəyişikliklər əticəsində Azərbaycanın tarix və mədəniyyət abidələri ciddi dağıntılara əruz
qalmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, torpaq öz qoynunda tarix üçün son dərəcə qiymətli
olan maddi abidələr saxlamışdır. Dağıntıya məruz qalmış tarix və mədəniyyət
abidələrinin tədqiqi arxeoloqların qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir.(3, s.17-18)
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Milli-mənəvi dəyərlər insanların öz xalqı üçün daha vacib və xarakterikhesab etdiyi
və tarixən yaratsığı maddi və mənəvi mədəniyyətində öz əksini tapır. Müasir dövrdə
milli-mənəvi dəyərlərin, mədəni irsin qorunması müxtəlif səviyələrdə müzakirə olunan
aktual problümlərdən biridir. Bəs, arxeoloji irs xalqın milli-mənəvi dəyərləri sistemində
hansı yeri tutur? Onların qorunub saxlanılmasının müasir dövrdə insanlar, xüsusilə də
dövlət üçün əhəmiyyəti nədən ibarətdir? (19,s.32)
Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra respublikamızda arxeoloji
tədqiqatlara, axtarışlara və qazıntılara daha çox yer verildi. Milli-mənəvi dəyərlərimizin
mənimsənilməsində, onun daha da təkmilləşdirilməsində atılan addımların sayı günügündən çoxalmağa başlanıldı.
Tarixçilərimiz və milli arxeoloqlarımız qədim tarixə malik olan qədim Azərbaycan
ərazisindəki əldə olunan maddi-mədəniyyət nümunələrini olduğu kimi irəli sürür və millimənəvi dəyərləri bu ideologiyanın ən mühüm istiqamətlərindən və tərkib hissələrindən
biri kimi qiymətləndirirlər.
Bu yerdə onu da qeyd edim ki, əldə olunan arxeoloji arxeofaktlar onu deməyə əsas
verir ki, milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına, milli mədəniyyətimizin inkişafına, xalqın
adət-ənənələrinin zənginləşdirilməsinə hər tərəfli müsbət şərait yaradılır.
Bəşər mədəniyyəti tarixinin araşdırılması sahəsində əldə olunan nəticələr sübut edir
ki, insanların mənəviyyatı, əxlaqi təsəvvür və görüşləri, adət-ənənələri ilə bağlı olan
milli-mənəvi dəyərlərin yaradıcısı xalqdır. Qədim dövlətçilik tarixinə malik olan
Azərbaycan xalqına da tale belə bir zənginlik qismət etmişdir.
Hər hansı bir xalqın mədəniyyətinin inkişafında, milli şüurunun formalaşmasında
tarixən yaranmış milli-mənəvi dəyərlər mühüm rol oynayır. Çünki hər bir xalqın millimənəvi dəyərlərini şərtləndirən dil, din və adət-ənənə onun mənəvi aləminin
formalaşmasına həlledici təsir göstərən amillərdəndir. Hər hansı bir ölkədə xalqın millimənəvi dəyərlərinin qorunması və mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi vətəndaşların milli
birliyinin təmin olunmasına xidmət edir.
Azərbaycan xalqı tarixin ən çətin dövrlərində belə, öz zəngin milli-mənəvi irsini və
adət-ənənəsini yad təzahürlərdən hifz edərək onu qoruyub saxlamış və nəsildən-nəslə
ötürmüşdür. Xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri, adət-ənənəsi insanlarımızın dini etiqadına
əsaslanaraq özündə çox böyük milli əxlaqi və bəşəri duyğuları təcəssüm etdirir.
Müqəddəs daxili inama, mənəvi saflığa tapınan Azərbaycan xalqı tarixin ən keşməkeşli
mərhələlərində belə, mənəviyyatın təntənəsinə xidmət edən İslam dininin zəngin
dəyərlərindən dönməyərək bu dəyərlərə həmişə sadiq qalmışdır. İslam dininin
mahiyyətini dərk edən xalqımız onun insan ruhunu paklığa səsləyən müqəddəs
çağırışlarına, mərasim və ayinlərinə tarixin bütün məqamlarında əməl etməyə çalışmışdır.
Ulu Öndər bu haqda demişdir: "Bizim xalqımız yüz illərlə, min illərlə adət-ənənələrimizi,
milli-mənəvi dəyərlərimizi yaradıbdır və bunlar indi bizim xalqımızın mənəviyyatını
təşkil edən amillərdir".(32,s.34-39)
Arxeoloji irsin qorunması haqqında Avropa Konvensiyasında arxeoloji irsin
qorunmasının müasir dövrün vacib problemərindən biri olduğu göstərilir. “Arxeoloji irsin
qorunması üçün təkcə bilavasitə maraqlı dövlətlərin deyil, həm də bütün Avropa
ölkələrinin məsuliyyət daşımalı olduğunu, həmçinin məqsədin arxeoloji irsə ziyan
vurulması riskini azaltmaq və ekspertlər mübadiləsinin həvəsləndirilməsi və təcrübənin
müqayisəsi yolu ilə onun qorunmasına kömək göstərmək olduğunu vurğulayır. Bu
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Konvensiyanın məqsədi arxeoloji irsin Avropa kollektiv yaddaşının mənbəyi,tarixi və
elmi araşdırmalar aləti kimi qorunmasını təmin etməkdən ibarətdir.” (2,s. 167-168)
İnsanların yaratdığı hər hansı bir abidə və ya əşya müəyyən dövrdən sonra onun
milli-mənəvi dəyərlər disteminə daxil edilir. Burada insanların öz tarixinə, mədəniyyətinə
münasibəti mühüm rol oynayır. İnsanların öz mədəniyyətinə mənəvi dəyər nöqteyinəzərindən yanaşmaları zamanla əlaqəlidir. Zaman keçdikcə, insanların yaratdıqları hər
bir şey onun üçün dəyərli olur,onun tarixi haqqında informasiyyanın daşıyıcısına çevrilir.
Bu baxımdan da, həmin abidələr, əşyalar onun milli-mənəvi dəyərlərisisteminə daxil
edilir. Milli-mənəvi dəyərlər, eləcə də maddi mədəniyyətdə təcəssüm olunur. Bu
baxımdan irəli gələrək demək olar ki, arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunmuş maddi
mədəniyyət nümunələri insanların milli-mənəvi dəyərlər sisteminə daxildir. (65, s.14-15)
Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununda (10 aprel 1998-ci il) arxeoloji abidələr haqqında fikir söylənilir. Məsələn,
arxeoloji abidələr insanın fəaliyyəti ilə əlaqədar yer altında olan maddi mədəniyyət
nümunələri, o cümlədən ibtidai insan düşərgələri və yaşayış məskənləri, qədim
qəbristanlıqlar, müdafiə sistemləri və istehkamlar, ziyarətgahlar, hər cür qədim əşyalar,
dini və xatirə abidələri, qaya və daşüstü təsvirlər və yazılar, qədim mədən istismar izləri,
əmək alətləri, istehsalat kürələri, qədim yollar, körpü qalıqları, arxlar, ovdan və kəhrizlər,
su kəmərləri, kürəbəndlər və s. məlum olmuşdur.(51, s.111-112)
Onu da qeyd edim ki, həmin qanuna əsasən, arxeoloji abidələr əksər hallarda
daşınmaz abidələr olmaqla olduğu və inşa edildiyi yerlərdə qorunur və mühafizə olunur.
Bəşəriyyətin tarixi ilə tanışlıq onun yaratdığı bütün mədəniyyətlərlə tanışlığı tələb
edir. Bu tezistən irəli gələrək qeyd etmək lazımdır ki, hər bir xalqın mədəniyyəti bəşəri
mədəniyyətin tərkib hissəsidir. Beləliklə, arxeoloji irsin qorunub saxlanılması, maddi
mədəniyyət qalıqlarının öyrənilməsi dövlətin əsas vəzifələrindən biri olmaqla yanaşı,
beynəlxalq ictimaiyyətin də maraq dairəsində olmalıdır.
Müasir dövrdə mədəni irsin qorunması mühüm sosial məsələdir. Bunu həyata
keçirmək üçün elmi araşdırmaların aparılması və dövlətin bu sahədə lazımi tədbirlər
həyata keçirməsi vacibdir. Dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə ilk növbədə mədəni irsin
qorunması haqqında qanunlar və əsasən də, müxtəlif vasitələrlə hər bir insanın tarixi,
mədəni və mənəvi irsə hörmətlə yanaşması, ona qayğı göstərməsi, tarix və mədəniyyət
abidələrini qoruması üçün təbliğat işləri aparılmalıdır. Burada muzeylərin, qoruqların,
təhsil müəssisələrinin, mətbuatın üzərinə böyük öhtəliklər qoyulmalıdır.
Məlumdur ki, Azərbaycan ərazisində aparılmış arxeroloji tədqiqatlar nəticəsində
külli miqdarda maddi mədəniyyət abidələri aşlkar edilmişdir. Arxeoloji irsin
qorunmasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası “Arxeologiya və Etnoqrafiya
İnstitutu”nun böyük xidmətləri var. (7,s.12)
Arxeoloji irsin özünəməxsusluğu bir sıra amillərlə şərtlənir. İlk növbədə onu da
qeyd etmək lazımdır ki, arxeoloji abidələrin və əşyaların daha çox məhv olma təhlükəsi
var. Digər tərəfdən onların böyük hissəsi hələ də elmə məlum deyil.
Beləliklə, bəşəriyyətin tarixi haqqında biliklərin əldə edilməsində arxeoloji irsin
öyrənilməsinin, qorunmasının böyük əhəmiyyət vardır.
Tədqiqatlara, əldə olunan maddi mədəniyyət nümunələrinə və arxeoloji qazıntılar
zamanı tapılan tapıntılara söykənib ziddiyətli məqamları aradan qaldırmaq üçün haqqında
danışmaq istədiyimiz yazılar və təsvirlər əsasında mütəxəssislərin nəinki dəfn olunmuş
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adam haqqında, dövrün nəqqaş, xəttat, rəssam, heykəltəraş və başqa bədii daşyonma
ustalarının fəaliyyəti haqqında da zəngin və dəqiq məlumat topladıqlarını qeyd edə
bilərik.
Yuxarıda qeyd etdiyim tədqiqatlara, araşdırmalara, tapıntılara və qazıntılar zamanı
əldə olunan maddi sübutlara əsaslanıb belə qənaitə gələ bilərik ki, hansı dini
dünyagörüşünə aid olmasına baxmayaraq həmin məzarlar azərbaycanlıların tarixinin, bu
ərazinin qədim sakini olmasının, mədəniyyətinin şahidi olduğu üçün onun milli-mənəvi
dəyərləri sisteminə daxil olduğunu göstərə bilərik.(51, s.114-115)
Bu yerdə qeyd etməyimiz yerinə düşərdi ki, Azərbaycan ərazisində tapılmış və
müxtəlif dövrlərə aid arxeoloji tapıntılar xalqın təsərüffat həyatı, incəsənəti haqqında da
məlumat verir. Məsələn, tunc dövrünə aid qabların üzərindəki təsvirlər qədim insanların
dini görüşləri və təsərüffat həyatı ilə bağlı olduğunu sübuta yetirir. Buna misal olaraq
Gədəbəy rayonunun Çiçəkli kəndinin yaxınlığındakı Damyeri, Şahdağ kəndinin Qərb istiqamətindəki Qırcıllını, Pirbudağıl, Şahtalasını, Qalaçanı, Kürddərəsi, İmamizini,
Pirbulağı, keçmiş Şurabad indiki Şahdağı kəndi ilə Çobankənd kəndinin arasındakı qədim
tarixə malik olan Oğuz qəbirlərini və Qalaça adlanan yeri, Əyrəvəng kəndinin yaxınlığındakı Qızılvəng və yenə də həmin rayonun Qızılqaya kəndinin yaxınlığındakı
qədim tarixi özündə əks etdirən Qalaçanın və yaşayış yerinin, Qızıltorpaq və Dikdaş
kəndlərinin yaxınlığındakı Qızılqaya və Dəlikdaş, Böyük Qaramurad kəndinin ərazisindəki qalaça və Kiççik Qaramurad kəndinin yaxınlığındakı Dərbənd adlanan qədim tarixə
malik olan yaşayış düşərgələrini göstərə bilərik. Həmin ərazilərdən arxeoloji qazıntılar
zamanı əldə olunan maddı mədəniyyət nümunələriylə bərabər qədim tarixi özündə əks
etdirən qəbirlər və dəfnə mərasimlərini özündə əks etdirən tapıntılar haqqında da istənilən
fikir söyləmək olar.(7,s.33-34)
Bu baxımdan aparılmış arxeoloji tədqiqatlar və arxeoloji qazıntılar nəticəsində əldə
olunan maddi-mədəniyyət nümunələrinə əsaslanaraq onu da qeyd edə bilərik ki, qədim
tarixə malik olan Azərbaycan ərazisində yaşayan əhalinin dini dünyagörüşünün
formalaşması tədqiqar predmeti kimi təhlil obyektinə çevrilir. Eyni zamanda qəbirlərin
arxeoloji tədqiqatı da dini baxımdan müəyyən mərhələləri özündə əks etdirir və yaxud
müəyyən edilir. Onu da qeyd edə bilərik ki, qəbrlərin tədqiqatı zamanı dini ayinlərin və
dini mərasimlərin fərqli formada icra edildiyini bir çox arxeoloqlar öz tədqiqat
mteriallarında açıq şəkildə qeyd etməyə çalışmışlar. Digər bir aspektdən yanaşsaq arxeoloqların əldə etdikləri mənəvi dəyərlərin içərisində dini dəyərlərin formalaşmasının
özünəməxsus şəkildə təzahür olunduğunu da görə bilirik.(7, s.361-362)
Arxeoloqların apardıqları tədqiqatlara və qazıntılara əsaslanıb düşündüklərimizi
konkretləşdirərək belə qərara gəlmək olar ki, əldə olunan tapıntılar qədim tarixə malik
olan yaşayış yerlərimizdə dini dəyərlərə nə dərəcədə üstünlük verildiyini qəbir
abidələrində və Azərbaycan ərazisində olan qədim dini ibadətgahlarda açıq şəkildə
görmək olar. Bu da həmin ərazilərdə yaşayan insanların dinə bağllığını və dini etiqadlara
olan inamının bariz nümunəsidir.
Arxeoloji tədqiqatların nəticələri ilə təsdiq olunan yazılı mənbələr bir daha onu
göstərir ki, ərəb işğalı, xəzər yürüşləri, yerli əhalinin xilafətə qarşı çıxışları və sairələrlə
əlaqədar iki əsrdən çox davam edən iqtisadi durğunluq dövründən sonra Azərbaycanda
şəhərlərin, sənətkarlığın və ticarətin inkişaf etməyə başladığını göstərməsi də dini
inancların müxtəlif formada inkişafından xəbər verdiyini görə bilirik.
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İstər dinin, istər dinin inkişafı, istərsədə dini mərasimlərin bunun kimi də
sənətkarlığın, daxili və xarici ticarətin sürətlə inkişafı bəzi şəhərlərin sosial-iqtisadi
quruluşunda dəyişikliklər etdiyini aparılan aparaşdırmalar və arxeoloji qazıntılar təsdiq
etmişdir.
Arxeoloji tədqiqat obyekti olmuş bəzi ərəb dövrü şəhərlərində (Gəncə, Qəbələ,
Mingəçevir, Gədəbəy, Kəlbəcər, Qazax, Beyləqan-Örənqala, Cəllabad, Astara, Bərdə,
Şirvan, Dərbənd, Bakı, Şabran, Şamaxı və b.) aparılmış qazıntı işləri zamanı orta əsr
sənətkarlığının bütün əsas sahələrinin məhsulları aşkar edilmişdir.(8, s.179-180)
Müasir dövrdə tarixi keçmişimizə boylanıb diqqət yetirmiş olsaq qədim tarixə
malik olan ata-baba yurdumuzun zənginliyini diqqətdən kənaqda qoya bilməməyimizi də
düşünürük. Aparılmış tədqiqatlardan, araşdırmalardan, qazıntılardan, əldə olunan maddi
sübutlardan və mədəniyyət nümunələrindən də aydın olur ki, qədim yaşayış yerlərinə olan
maraq qanunauyğun olaraq getdikcə daha da artır və yaxud artmaqdadır. Bu da tarixmizin
açılmayan sirlərlə dolu olduğuna olan marağın göstəricisidir. Faktiki olaraq qeyd etmək
olar ki, tarixi keçmişi dəyişmək mümkün deyil, onu olduğu kimi, mənfi və müsbət tərəfləri, naliyyət və uğursuzluqları ilə qəbul etmək lazımdır. Çünki insanlardan ölkənin
keçmişi deyil, bu günkü günü və gələcəyi aslıdır. Ölkənin inkişafını lazımı səviyəyə qaldırmaq üçün keçmiş tarixi təcrübəyə nəzər salıb, hadisələri ciddi, ardıcıl və obyektiv
təhlil edərək, ondan istifadə etmək zərurəti bizim və gələcək tərixçilərin önündə ciddi
məsuliyyət qoymuş olur.(7,s.97-98)
Bu da onu göstərir ki, arxeoloji qazıntılar nəricəsində əldə olunan maddi sübutlar
həm maddi dəyərlərimizin, həm də mənəvi dəyərlərimizin zəngin tarixə malik olmasının
başlıca səbəbləridir.
Xalqmızın uzun əsrlərdən bəri yaratdığı, yaddaşlarda yaşayıb zaman-zaman
müxtəlif variantlara saldığı, yaşadıqca, nəsildən-nəslə ötürüldükcə cilalanıb,
mükəmməlləşib formalaşan və yüksək vənəvi axlaqi dəyərləri özündə ehtiva edən zəngin
ənənələri vardır. Xalqın bu mədəni irsi, milli sərvəti insanlığın ibtidai dövrlərindən
başlamış, müxtəlif ictimai-siyasi formasiyalarda tarixi sınaqlardan çıxmış, müxtəlif
etiqadlarla, təriqətlərlə, dünyagörüşü ilə təmasda olub bu günümüzə gəlib çatmışdır. Bu
tarixi gedişatın xronoloji izlənməsinə, bayram ənənəsinin mənşəyi və tarixi köklərinə dair
məlumatlarla etnoqrafik, filoloji, sənətşünaslıq və sairə elm sahələrinə həsr edilmiş tədqiqatlarda rast gəlmək mümkündür. Lakin arxeoloji tədqiqatlar və arxeoloji qazıntılar
nəticəsində əldə olunan maddi mədəniyyət dəyərləri həm tarixi, həm də folklorşünaslıq və
ədəbiyyatşünaslıq sahəsində çalışmış alimlərin diqqətini çəkmişdir. Bununla yanaşı onu
da qeyd etmək lazımdır ki, siyasət və mədəniyyət xadimlərinin qazıntılar zamanı əldə
olunan maddi dəyərlərlərlə bağlı olan məqalələr də diqqətdən yayınmamalıdır. (2, s.1213)
Dövlətçilik ənənələrini mühafizə edən tədqiqatın, istərsə də qazıntının ictimaisiyasi və mədəni əhəmiyyətini Azərbaycan Respublikasının milli meyarları ilə
qiymətləndirilməsini də qeyd etməyimiz yerinə düşərdi.
Müasir dünya mədəniyyətində qlobal, bunun kimi də regional və lokal problemlərin
həllinə yeni münasibət müşahidə edilməkdədir. Bu inkişaf prosesinin yəni arxeoloji
axtarışın və qazıntının başlıca meyilləri mədəni inteqrasiya və qloballaşmadır.
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Haqqında danışmaq istədiyimiz arxeoloji istiqamətdə aparılan istər arxeoloji
tədqiqatlar istərsə də arxeoloji qazıntılar mürəkkəb və heç də birmənalı
qiymətləndirilməyən həmin prosesin prespektivləri mədəni dünyanı düşündürməkdədir.
Sivlizasiyanın müasir səviyyəsi tələb edir ki, mədəni-iqtisadi, bunun kimi də
arxeofaktların meydana çıxmasını bir araya gətirmiş olsun.
Bu yerdə onu da qeyd edə bilərik ki, əldə olunan maddi mədəniyyət nümunələrinin,
axtarışların, tatıntıların və qazıntılar nəticəsində əldə olunan yeniliklərin demək olar ki,
hamsı yeni bir mərhələdə təmsil olunmasıdır.
Arxeoloji arxeofaktların görünən tərəflərindən biri də bu dur ki, bu gün əldə olunan
maddi mədəniyyət nümunələrinin varlığı xalıqları biri-birinə yaxınlaşdırır, insanlar
arasında etimadın möhkəmlənməsi kimi nəcib işə xidmət edir. Maddi-mədəniyyət
sahəsində qarşılıqlı mübadiləyə geniş vüsət verir. Buna misal olaraq respublikamızın bəzi
dağlıq və dağətəyi rayonlarında yaşayan əhalinin özlərinə məxsus apardıqları arxeoloji
axtarışlar və qazıntıları göstərə bilərik.
İnsanların mədəni sərvətlərə meylinin əsaslı surətdə dəyişdiyi müasir dünyanın hər
yerində, xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə ümumibəşəri mədəniyyətin sürətli inkişafı hiss
olunur. Bir tərəfdən respublikamızda milli və bəşəri dəyərlərin sintezini, dünya
təcrübəsinə inteqrasiyasını təmin edən mühitin formalaşması yönündə həyata keçirilən
islahatlar yeni-yeni arxeofaktların da üzə çıxmasına şərait yaradır. Bu baxımdan qədim
tarixə malik olan Azərbaycanımız ərazisindən tapılmış maddi-mədəniyyət nümunələrinin
oxşarlığı bir çox ölkələr üçün yaratdığı problemlər bizi də düşündürür. Əldə olunan
arxeoloji arxeofaktlar onu da deməyə əsas verir ki, mədəni dünya tərəfindən dərk edilən
və etirazlarla qarşılanan neqativ təzahürlər, siyasi və iqtisadi mənafelərin güdüldüyü
məqsədlər də vardır ki, son nəticədə aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində əldə olunan
bəzi sübutlar mədəni tərəqqiyə sarsıdıcı və dağıdıcı zərbə vurur. (2,s.129-130
Keçmişlə gələcək arasındakı arxeoloji bir prosesin gerçəkləşməsi-bir cəmiyyətdə
mədəni dəyərlərin inteqrasiyasını özündə birləşdirsə də Azərbaycanın Beynəlxalq mədəni
əlaqələri kontekstində bir araya gələn irsin qorunması tarixin əsas mənbəyi kimi
deməyimiz də əsas şərtlərdən biridir. Bu baxımdan tarixi-mədəni varisliyin qorunması,
mühafizə edilməsi prosesində milli-mənəvi dəyərlər sisteminin vacib elementin ayrılmaz
tərkib hissəsi olan arxeoloji arxeofaktların rolu danılmazdır. Bundan doğan ənənələrin,
mərasimlərin və adətlərin qədimliyini də dərs vəsaitinin aktuallğı ilə müqayisə edib bir
araya gələ bilərik. (6,s.6-7)
Qədim tarixə malik olan Azərbaycan torpaqlarının öz sərhədləri daxilində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar və qazıntılar onu göstərir ki, həmin yaşayış məskənlərinə
yadelçi işğalçılar zaman-zaman yürüşlər və hücümlür etsələr də qədim yaşayış yerlərində
yaşayan insanlar bu işğalşıları dəf edə bilmiş və adət və ənənələrindən dönməmişlər. Bir
çox zəngin vilayətlər boşalıb, çiçəklənən şəhərlər xarabalığa çevrilsə də həmin yaşayış
yerlərində yaşayanlar öz əqidələrindən dönüb təslim olmamışıar. Müəyyən ərazilərdə işğalçılıq və talançılıq hücümlarına məruz qalmış insanlar yenidən möhkəmlənərək
özlərinin həyatında dəyşikliklər yaradaraq daxili və xarici siyasətə qarşı mübarizələrini
güncləndirmişlər. (57,s.26-32)
Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, həmin zamanlar Azərbaycan mədəniyyətində
ümummüsəlman ənənələri özünü qabarıq büruzə vermiş, xüsusilə maddi mədəniyyətdə
köklü dəyişikliklər yaranmışdır. İlk növbədə, saray konpleksinin inşası, ticarətin inkişafı,
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mədəni həyatın canlanması kənd təsərüffatı ilə yanaşı sənətkarlıq nümunələrinin istehsalı,
xüsusilə şəhər sənətkarlığınnin inkişafının durmadan artması da aparılan arxeoloji
tədqiqatlardan və qazıntılardan məlum olmuşdur. Hətta şəhər sənətkarlığının və ticarətin
tənəzzülə uğramasını da arxeoloji tədqiqatlarda və qədim tarixə malik olmuş yaşayış yerlərində aparılmış arxeoloji qazıntılardan görə bilirik.
Bütün bu mühüm hadisələrin təsir çoxsaylı abidələrdə, yaşayış yerlərində-kənd və
şəhər xarabalqlarında, qalalarda, müdafiə istehkamlarında, yaşayış binaları qalıqlarında,
saraylarda, ictimai, təsərüffat və dini tikililərdə, karvansara, körpü, sərdabə və türbələrdə,
qəbirstanlıqda və sairə aydın izlənilir. Bu abidələrin qalıqlarına Azərbaycanın bütün
ərazilərində -dağ, ağətəyi və düzən rayonlarında hər addımbaşı rast gəlmək mümkündür.(6,s.5-6)
Bunu da xatırladaq ki, ölkəmizin ayrı-ayrı bölgələrinin, eləcə də orta əsr
abidələrinin müxtəlif növlərinin arxeoloji baxımdan eyni dərəcədə tədqiqata cəlb
olunmaması Ümumazərbaycan miqyasında kompozisiya sxemi yaratmaqda çətinlik törətmişdir.(6,s.10)
Arxeoloji tapıntılardan və qazıntılardam məlum olmuşdur ki, hər dövrün
mədəniyyəti yazılı mənbələr əsasında ümumişəşdirici əsərlərdə və ayrı-ayrı
monaorafiyalarda imkan daxilində lazımınca işıqlandırılmasını da qeyd etməyimiz yerinə
düşərdi. Belə problemlərin üzə çıxması nəticəsində etnoqrafiya istiqamətində xeyli iş
görülmüşdür. Arxeoloji və etnoqrafiya istiqamətində xeyli işlərin görülmasi
cəmiyyətimizi üçün yararlı olduğunu xüsusi qeyd etməklə bərabər həm də istər arxeologiya istiqamətində istərsə də etnoqrafiyamızın inkişafı sahəsində xeyli görülən işləri də
dilə gətirməyimiz yerinə düşərdi. Məsələn yaşayış məskənlərindəki əkinçilik mədəniyyəti
haqqında fikir söyləməyə çalışarkən indiyə qədər arxeoloji baxımdan yetərincə faktların
meydana çıxması dediklərimizə əyani sübutdur. Bu yerdə onu da qeyd edə bilərik ki,
qədim tarixə malik olan yaşayış yerlərindən əldə olunan arxeofaktları hər tərəfli tədqiq
etmək üçün arxeoloji materialların müstəsna əhəmiyyətini çoxluğunu da deyə
bilərik.(1,s.74;8,s.264-265)
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Сахиб Велиев
Археология как основной источник изучения
материальной культуры Азербайжана
Резюме
Наука археология является основным источником изучения материальной
культуры Азербайджана древнего периода. Археологические исследования
показывают, что Азербайджан страна с богатым культурным наследием.
Ключевые слова: духовная культура, культурные ценности, идеология,
история, археология.

Sahib Veliyev
Archaeology as the main source of study
material culture of Azerbaijan
Summary
The science of archaeology is the main source of studying the material culture of
Azerbaijan of the ancient period. Archaeological research shows that Azerbaijan is a country
with a rich cultural heritage.
Key words: spiritual culture, cultural values, ideology, history, archeology.
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AZƏRBAYCANDA MƏDƏNİ MÜXTƏLİFLİK VƏ ÖZÜNƏMƏXSUSLUQ
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Respublikasında mövcüd olan mədəni müxtəliflik
və Azərbaycan Respublikasının bu sahədə apardığı uğurlu siyasəti öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Respublikasında yaşayan az saylı milli azlıqlara və onların
özünəməxusluqlarına qısaca nəzər salınmışdır. Sivilizasiyalararası dialoqun yüksək
şəkildə inkişaf etdiyi ölkəmizdə milli azlıqların mədəni dəyərlərinə tolerantlıq, mədəni
dözümlülük prinsipi nöqteyi-nəzərindən yanaşılmışdır. Tarix boyu davam edən bu proses
bu gün də yüksək şəkildə həyata keçirilir. Diskriminasiya, ksenofobiya, irqçilik, milli və
dini zəmində ayrı-seçkilik kimi ideyaların mövcud olmadığı ölkəmizdə hər zaman etnik
və mədəni dözümlülük mühiti hökm sürmüşdür.
Açar sözlər: multikulturalizim, mədəni müxtəliflik, milli azlıqlar, tolerantlıq, milli
mədəniyyət, özünəməxsusluq.
Mədəni müxtəliflik və plüralizimin meydana gəlməsində multikultural dəyərlər
mühüm rol oynayır. Hələ XX əsrin əvvəllərində görkəmli etnoqraf, Vəliyev ( Baharlı)
bildirmişdir ki, Azərbaycan etnoqrafik bir muzeydir. Azərbaycanda mövcud olan
mədəni müxtəliflik və özünəməxsusluğun formalaşması prosesi uzun tarixi təkamül
nəticəsində meydana gəlmişdir. Müasir dövrdə aparılan siyahıya alınmaya görə
Azərbaycan Respublikası əhalisinin 9,4%-i azsaylı xalqların nümayəndələri təşkil edir.
Ölkəmiz mədəni müxtəliflik nöqteyi-nəzərdən olduqca zəngindir. Azərbaycanda
multikulturalizmin meydana gəlməsində əsas məqsəd mədəni müxtəlifliliklərin
tanınınması yolu ilə tolerant və məhsuldar bir cəmiyyətin yaradılmasıdır. Ümümiyyətlə,
multikulturalizm konsepsiyası müxtəlif mədəni dəyərlərin qorunması və yaşadılması
anlamını kəsb edir.
Hazırda ölkəmizdə mövcud olan çoxçalarlı mədəniyyət multikultural ənənələr
çərçivəsində formalaşmışdır. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə udinlər, ingiloylar, ləzgilər, ruslar,
ermənilər, talışlar, avarlar, məhsəti türkləri, tatarlar, ukraynalılar, saxurlar, gürcülər,
kürdlər, yəhudilər, udinlər birgəyaşayış konteksti çərçivəsində yaşayır və onlara qarşı
göstərilən humanist, tolerant münasibət özünü qabarıq bir şəkildə biruzə veriməkdədir.
Bu azsaylı xalqlar qafqazdilli, irandilli, türkdilli qruplara daxildirlər. Onların bir hissəsi
Azərbaycanın köklü əhalisi olub, başqa bir hissəsi isə tarixin müxtəlif mərhələlərində baş
verən sosial- siyasi proseslərin nəticəsi olaraq ölkə torpaqlarında məskunlamışlar.(3)
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Udinlər- Dünyanın etnik xəritəsində udi adlı etnos bu gün yalnız Azərbaycan ərazisində
mövcuddur. Udi dilinin əsasını Alban əlifbası tutur. Əlifba V əsrdə yaradılmışdır, 52
hərfdən ibarətdir Tarixi proseslər nəticəsində bu əlfbadan hal-hazırda istifadə olunmur.
Udi dilinin üç dialekti var : Oğuz , Nic , Oktomberi (Gürcüstanda kənd). Nic dialekti də
öz növbəsində 3 hissəyə bölünür: aşağı, aralıq və yuxarı. Belə ehtimal var ki, bu hissələr
özləri də Tovuz rayonu, Kirzan kəndi və Arsaxdan (Qarabağ, Seysulan kəndi, Həsənqala)
olan müxtəlif udin qruplarına uyğun olaraq ayrı-ayrılıqda dialektdir. Bu tayfalar sonradan
əsrlər boyu yaşadıqları ərazilərin ermənilərlə məskunlaşdırılması nəticəsində Nic və Oğuz
ərazilərinə köçmüşlər.
Keçmişdə udilər yalnız Qafqaz Albaniyasının ərazisində qeydə alınmışdır. Tarixən
Günəşə, Aya sitayiş edən udinlər IV əsrin əvvəllərində xristianlığı qəbul etmiş və bu günə
kimi dinini saxlamışlar. Udilərin ulu babaları Qafqaz Albaniyası tayfalarından biri olan
utilər olmuşdur. Udilər haqqında ilk məlumat hələ 2500 il bundan əvvəl verilmişdir. Bu
etnosun əcdadları olan utilər haqqında e.ə. V əsr yunan müəllifi Herodotun "Tarix"
əsərində məlumat var. Marafon döyüşünü (b.e.ə. 490-cı ildə yunan-fars döyüşü) təsvir
edən müəllif göstərir ki, fars ordusunda, XIV satrapinin tərkibində utilərin əsgərləri də
vuruşurdular. Udi sözünə termin kimi ilk dəfə Böyük Plininin (l əsr) "Həqiqi tarix"
əsərində rast gəlinir. Ptolomeyin (ll əsr) "Coğrafiya" əsərində, Xəzər dənizinin ətrafında
müxtəlif tayfaların, o cümlədən – udilərin yaşadığı göstərir.
Udilər Qafqaz Albaniyasının yaradıcısı olan 26 tayfadan biri olmaqla, həm də Qafqaz
Albaniyasında başlıca rol oynayan tayfalardan biri idi. Qafqaz Albaniyasının Ərəblər
tərəfindən zəbt ediləndən sonra Udilərin yaşadığı ərazilər və Udilərin sayı azalmağa
başlayır.
İngiloylar — əsasən Azərbaycanın Qax və Zaqatala rayonları ərazisində yaşayan
gürcülərin subetnik qrupu. I Şah Abbasın dövründə müsəlmanlığı qəbul etmişlər. Etnik,
psixoloji, mədəniyyət və s. cəhətlərinə görə azərbaycanlılarla qohumluq əlaqələrinə malik
olan ingiloylar yaşadıqları cəmiyyətə sıx inteqrasiya olunmaları ilə seçilirlər.
İngiloylar 26 qədim alban tayfasından biri olan gellərdir, "gel" sözü də "ingiloy" sözünün
ikinci hecasında "gil" kimi öz əksini tapıb. Böyük Qafqaz dağlarının dağətəyi bölgəsində
yaşayan inqloyların əsas məşğuliyyət sferası tütünçülük, taxılçılıq, üzümçülük, qərzəkli
meyvəçilik və heyvandarlıqdır. 19-cu əsrdən başlayaraq belə bir fikir irəli sürülmüşdür ki,
guya ingiloylar etnik mənsubiyyətə görə 18-ci əsrdə İslam dinini qəbul edən gürcülər
olmuşlar. Guya ki, ingiloy sözü "yeni" və yol (özlərinə yeni yol seçənlər) sözlərinin
birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Ancaq "yeni yol" başqa heç bir şeylə
əsaslandırılmamışdır. Tarixi məlumatlara görə, azərbaycanlılar ingiloyları qellər
adlandırırlar. Strabonun məlumatına görə qellər amazonkalıların arasında yaranmışlar. Bu
faktı Plutarx da (ikinci əsr) təsdiq etmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında ingiloyların deyil, gürcülərin sayı barədə
məlumatlar verilir. Azərbaycanın regionları üzrə statistik göstəricilərdə də gürcülər
barədə məlumat verilir. Heç bir son dövrlərin statistik məlumatında ingiloy adı altında say
göstəricisinə rast gəlinmir. İngiloylar əsasən Balakən rayonunun İtitala kəndində,
Zaqatala rayonunun Əliabad qəsəbəsində və Mosul kəndində, Qax rayonunun Qaxingiloy,
Əlibəyli, İngiloy Kötüklü, Böyük Alatəmir, Kiçik Alatəmir, Meşəbaş, Qaxbaş və
Qarameşə kəndlərində yaşayırlar.
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Talışlar — Azərbaycan Republikasının cənub-şərqində, əsasən Lənkəran, Astara,
Lerik və qismən Masallı rayonunda, eləcə də İranın şimalında, əsasən Gilan ostanında və
az sayda Ərdəbil ostanının Nəmin şəhristanının Ənbəran bəxşində yaşayan xalqdır.
Talışların ulu əcdadları Kadusilər hesab edilir.Bu mülahizəni irəli sürməyə əsas
verən yeganə fakt isə Kadusi tayfasının yaşadığı ərazinin bir hissəsində hazırda talışların
yaşamasıdı. Strabon, Herodot, Plutarx, Dionis (eramızın II əsr tarixçisi) kimi tarixçilərin
qeydlərində Kadusilərin adlarına rast gəlmək mümkündür. Bu və digər müəlliflərin
sitatlardan nəticəyə gəlmək olurki, Kadusiya şərq və cənub-şərqdən Xəzər dənizinə və
Amardların diyarına, cənub və qərbdən Midiya Atropatenasına və şimaldan Arran və
Albaniya torpaqlarına qovuşurdu 2009-cu il ümumölkə əhali siyahıya alınmasının rəsmi
yekunlarına əsasən talışlar Azərbaycanda yaşayan de-fakto üçüncü, de-yuri isə dördüncü
azsaylı etnik qrupdur. Azərbaycanda hazırda tədris proqramında talış dili öyrənilən 248
məktəb fəaliyyət göstərir.
Tatlar — İran dilli etnoslardan biri.Azərbaycan və İran ərazisində yaşayırlar.
Tarixi məlumata görə bu qədim xalq təqribən 2000 il bundan qabaq Sasani imperiyası
hakimiyyəti zamanı şimaldan gələn türklərin qarşısını almaq məqsədi ilə Cənubi Qafqaz
ərazisinə köçürülmüşdür. Qədim ari tayfalarından olan tatlar ərəb işğalından sonra islam
dinini qəbul etmişlər.Azərbaycan dilində danışan tatlar əsasən Bakıda, Şamaxı, Quba,
Gəncə, Şəmkir və Dərbənd rayonlarında tarixən sıx olaraq məskunlaşıblar. Hal-hazırda
Azərbaycan Respublikasından kənarda - Rusiya Federativ Respublikasında,
Qazaxıstanda, Qırğızıstanda da müsəlman tatlar yaşayır .Tatların sayı rəsmi statistikada
göstərildiyindən qat-qat coxdur.Çünki SSRİ dövründə tatların demək olar ki hamısını
pasportda Azərbaycanlı kimi göstərmişlər.İndi də tatların demək olar ki hamısı sənədlərdə
Azərbaycanlı kimi göstərilməkdədir.Qədim tarixə sahib tatlar Quba-Qafqaz xalçaçılığının
inkişafında böyük rol oynamışlar.
Yəhudilər - qədim İsrail çarlığında yaşamış əhalidən yaranan xalq.Faktiki olaraq
dünyanın bütün ölkələrində yaşayırlar.1948-ci ildən yəhudi dövləti — İsrail də
mövcuddur.Sayı təqribən 14 mln.nəfər (2006-cı il rəqəmi), onlardan 40%-i İsraildə, 35%i isə ABŞ-da yaşayır. Ənənəvi dini iudaizmdir.Yəhudilərin əksəriyyəti yaşadıqları ölkənin
dilində danışmırlar.İsraildə isə rəsmi dövlət dili XX əsrdə danışıq dili kimi dirçəldilmış
ivritdir.Ayrı-ayrı ölkələrdə spesifik yəhudi dilləri var.
Azərbaycanda üç yəhudi icması - dağ yəhudiləri, əşkinazi yəhudiləri və gürcü
yəhudiləri icmaları mövcuddur. Bütövlükdə ölkədə yəhudilərin sayı 16.000-dir.
Bunlardan 11.000-i dağ yəhudiləridir ki, təxminən 6.000-i Bakıda, 4.000-i Qubada, min
nəfəri isə başqa şəhərlərdə yaşayır. Əşkinazi yəhudilər 4,3 min nəfərdir. Onların
əksəriyyəti Bakıda və Sumqayıtda yaşayır. Gürcü yəhudiləri təxminən 700 nəfərdir.
Dağ yəhudiləri hazırda ölkədəki bütün yəhudi diasporu arasında çoxluq təşkil edir.
Dini əqidələrinə görə, dağ yəhudiləri rəbbanilərdir. Onlar Əhdi-ətiqlə yanaşı, Təlmudu və
ravvin rəvayətlərini də dinin əsas mənbələri sırasında götürürdülər. Uzun müddət ali
ruhani təhsil ala bilmədikləri üçün Təlmud qaydalarını bir qədər təhrif edilmiş şəkildə
izah etmiş, Qafqaz xalqlarının bütpərəstliklə bağlı bəzi təsəvvürlərini mənimsəmişlər.
Meşədə yaşayan, hamilə qadınların ürəyini və ciyərini çıxarıb yeyən qadın Dedey-ol, yeni
doğulmuş uşaqları himayə edən İlan-Əjdəha (Əjdəhaye-mar) ilə bağlı təsəvvürlər, habelə
Pasxadan iki həftə qabaq tonqal qalayıb üstündən atılmaq ayini yəhudiliklə deyil, yerli
inanclarla bağlıdır. Dağ yəhudiləri əqidə məsələlərində əşkinazi yəhudilərlə müqayisədə
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daha ortodoksaldırlar. Bakıda, Oğuzda, Qubada dağ yəhudilərinin bir neçə sinaqoqu
fəaliyyət göstərir. Qubadakı Krasnaya Slobada qəsəbəsi bütün postsovet məkanında dağ
yəhudilərinin kompakt yaşadıqları yeganə yerdir.
Kürdlər — Yaxın Şərqdə Türkiyə, İraq, İran, Suriya ərazisində kompakt halda
yaşayan xalqdır. Əsasən kürd, türk, ərəb və fars dillərində danışırlar.
Kürd tayfaları qədimdən cənub-qərbi İranda yaşamışlar. "Kürd" sözü qədim dillərdə
"pəhləvan", "mərd" deməkdir. Kürdlərin sayına dair müxtəlif təxminlər möcuddur. Ancaq
təxmini də olsa bu haqda rəqəmlər irəli sürmək olduqça çətindir, belə ki, XXI əsrin
əvvəlində kürdlər dünyaya səpələnmiş şəkildə onlarla ölkədə yaşasalar da onların
əksəriyyəti bu ölkələrdə yeni yaranmış diasporalara sahibdirlər və əksərən yaşadıqları
ölkələrin vətəndaşları deyildirlər. Kürdlər hazırda Naxçıvan MR-nın Sədərək rayonunda
rayon mərkəzində (Heydərabad qəsəbəsi), Culfa rayonunun Teyvaz kəndində və Şərur
rayonunun Dərəkənd kəndində yaşayırlar, həmçinin erməni işğalına qədər Laçın
(Qarakeçdi, Bozlu, Kamallı, Şeylanlı, Katos, Ağcakənd və Minkənd kəndləri), Kəlbəcər
(Soyuqbulaq, Yuxarı Şurtan, Orta Şurtan, Aşağı Şurtan, Zəylik, Xallanlı, Ağcakənd və
Oruçlu kəndlərində elliklə), Qubadlı (Zilanlı kəndi) rayonlarında da kürdlər yaşayırdılar.
İşğaldan sonra bu rayonların əhalisi Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarına məcburi
köçkün düşmüşlər.
Ölkəmizdə yaşayan etnik-milli azlıqların hüquqları qorunması barəsində sovet
hakimiyyəti əsarətindən xilas olduqdan sonra mühüm qərarlar qəbul edildi. 1992–ci ildə
Azərbaycan Respublikasının prezidenti "Azərbaycan Respublikasında mövcud olan milli
azlıqların, azsaylı xalqların və etnik qrupların hüquq və azadlıqlarının qorunması, onların
dil və mədəniyyətlərinin qorunması və inkişafı" barədə fərman imzalamışdır. Bu sənəd
keçmiş sovet respublikaları içərisində qəbul olunmuş ilk sənəddir.
Ölkəmiz ikinci dəfə müstəqillik əldə etdikdən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
Assambleyanın 18 dekabr 1992-ci il tarixli, 45/135-ci qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Milli
və yaxud etnik, dini və dil azliqlarina mənsub şəxslərin hüquqlari haqqinda
bəyannamə”yə və 1995-ci il fevralın 1-də Avropa Şurasının qəbul etdiyi «Milli azlıqların
hüquqlarının qorunması haqqında» Çərçivə Konvensiyasına da qoşulmuşdur. ( 6)
mədəni müxtəlifliyin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi prosesi bəzən iki siyasət vasitəsilə
reallaşdırılır, bu siyasət modelləri assimlasiya və izolyasiyadan ibarətdir. Assimlasiya
yəni, uyğunlaşdırma prosesi zamanı milli azlıqların mədəniyyəti digər mədəniyyətlərə
uyğunlaşdırılır və sanki digər mədəniyyətlərin içərisində əriyir, nəticədə isə milli
azlıqların mədəniyyəti tədricən unudulur və bu azlıqların yaradığı mədəni dəyərlər ləğv
olunur.
Qeyd edək ki, bu prosesə əsasən böyük imperiyaların tərkibində uzun müddət
yaşayan milli azlıqların mədəniyyəti məruz qalır. Bu proses də özülüyündə iki şəkildə təbii və məcburi şəkildə həyata keçir. İzolyasiya prosesi isə milli azlıqların
təcridolunması ilə xarakterizə olunur. Ümumiyyətlə, bu iki siyasi model milli azlıqların
mədəniyyətinin
qorunub-saxlanılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi prosesinə
böyük manə törədir. Bu baxımdan da multikulturalizm yəni, çoxmədəniyyətlilik prosesi
daha aktual və məqsəduyğundur.
Ədəbiyyat:
38

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin ELMİ ƏSƏRLƏRİ № 27, 2019
УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИАзербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств № 27, 2019

SCIENTIFIC NEWS of Azerbaijan State University of Art and Culture № 27, 2019

Azərbaycan dilində
1. Abbasov N. Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər. Bakı, 2009.
2. Atilay A. Mədəniyyətlərin savaşı: Yeni dünya sisteminə doğru. /Qloballaşmaya
doğru (məqalələr toplusu). Bakı – 2006
3. Aslanova R. Qloballaşma və mədəni müxtəliflik. Bakı: Elm, 2004, 264 s.
4. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı: 2003, 48 s.
5. Azərbaycanda “2006-2016-cı illər üçün mədəniyyət sahəsində Dövlət İnkişaf
Konsepsiyası”. “Mədəni-maarif”, 2006, № 11, s.5-6.
6. Azərbaycan Respublikası (1991-2001). Bakı: Yeni nəşrlər evi, 2001, 360 s.
7. Hüseynov İ., Əfəndiyev T., Abbasov N. Dünya mədəniyyət siyasəti. Bakı, 2012
İnternet materialları
8. https://az.wikipedia.org/wiki/Multikulturalizm
9. https://azertag.az/xeber/Kamal_Abdulla_Multikulturalizm_Azerbaycanda_dovlet
_siyasetidir-1206946
10. http://unec.edu.az/multikulturalizm-siyasetinin-prinsipleri-ve-azerbaycan
Улькер Шюкюрли
Культурное разнообразие и своеобразие в Азербайджане
Резюме
В статье исследуется
культурное разнообразиеАзербайджанской
Республики, как результат успешной культурной политики. Автор дает краткую
информацию о малых народах, проживающих на территории Азербайджанской
Республики. Азербайджан, открытый к межцивилизационным диалогам сохраняет
толерантность к культурным ценностям национальных меньшинств. Этот процесс,
который происходил на протяжении всей истории, осуществляется и сегодня.
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Summary
The article explores the cultural diversity of the Republic of Azerbaijan as a result
of a successful cultural policy. The author gives brief information about small peoples
living in the territory of the Republic of Azerbaijan. Open to intercivilizational dialogues,
Azerbaijan remains tolerant of the cultural values of national minorities. This process,
which has taken place throughout history, is ongoing today.
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S.HANTİNQTONUN KONSEPSİYASINDA
SİVİLİZASİYALARIN TOQQUŞMASI İDEYASI
Xülasə: Bu məqalə amerika sosioloqu Samuel Hantinqtonun əsrlərində
toxunulmuş sivilizasiyaların toqquşması probleminə həsr edilmişdir. Burada
sivilizasiyaların toqquşmasının səbəbləri haqqında danışılır. Hantinqton sivilizasiyaların 8
tipini ayırır. Bu məqalədə toqquşmaların səbəbləri, prinsipləri, həmçinin onun cəmiyyətin
bütün sferalarına və mədəniyyətə təsirinin nəticələri təsvir olunub.
Açar sözlər: qloballaşma, sivilizasiya, mədəniyyət, geosiyasət, inteqrasiya,
ideologiya, münaqişə, inkişaf.
Modernizasiya prosesinin nəticələrindən biri də sivilizasiyaların toqquşmasıdır.
Sivilizasiyaların toqquşması ideyasını S.Hantinqton özünün eyni adlı əsərində ətraflı
formada təsvir etmişdir. Bu kitabda müasir cəmiyyətin sivilizasiya vəziyyəti təsvir edilir
və bütün dünya sivilizasiyasının gələcək inkişafının proqnozu verilir. “Sivilizasiyaların
toqquşması” kitabı XX əsrin ikinci yarısında çoxsaylı mübahisələr və müzakirələr yaratdı
və böyük rezonanas doğurdu. O, müasirləşmənin və qərbləşmənin qırılmaz əlaqəsi
haqqında danışır və hesab edir ki, dəyişikliklərinin erkən mərhələsi zamanı qərbləşmə
müasirləşməni dəstəkləyir. Daha gec mərhələlərdə isə müasirləşmə yerli mədəniyyətin
dirçəlişini stimullaşdırır. Bu iki səviyyədə olur. Sosial səviyyədə müasirləşdirmə
bütovlükdə cəmiyyətin iqtisadi, hərbi və siyasi gücünü gücləndirir və bu cəmiyyətin
insanlarını öz mədəniyyətinə inanmağa məcbur edir. Fərdi səviyyədə müasirləşdirmə
uzaqlığ və dağılma hissini doğurur, çünki ənənəvi əlaqələr və sosial münasibətlə
parçalanır ki, bu da eyniliyin böhranına aparır, bu problemlərin həllini isə din verir.
Sivilizasiyaların arasında gələcək münaqişə – müasir dünyada qlobal
münaqişələrin təkamülünün sonuncu mərhələsidir.
S.Hantinqton XX əsrin 90-cı illərin əvvəllərində yaranan vəziyyəti təsvir edir.
Dünya çoxqütblü, çoxsivilizasiyalı olur. Soyuq müharibə zamanı dünya “birinci”,
“ikinci” və “üçüncüyə” bölünmüşdü: bir tərəfdən – ABŞ-ın başçılığ etdiyi kapitalist,
inkişaf etmiş ölkələr, digər tərəfdən isə – Sovet İttifaqının başçılıq etdiyi kasıb
kommunist ölkələr. Üçüncü dünyanın ölkələri isə kasıb və siyasi qeyri-stabillər və dünya
siyasi fəaliyyətində iştirak etmək qabiliyyətində deyillər. Bundan başqa, bipolyar
münasibətlər dövründə siyasi, ideoloji və iqtisadi fərqlər üstün olurdu. Amma sonra belə
bölünmə öz mənanı itirdi[5].
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90-cı illərdə prioritet mədəni, milli dəyərlərə verilir və dünyanın xəritəsində
SSRİ-nin dağılmasından sonra yeni dövlətlər meydana çıxır ki, nəticədə xalqların özünü
eyniləşdirməsi başlanır. Milli, etnik, mədəni əlaqələr artır, artıq dövlətlərin üç bloku
deyil, yeddi və ya səkkiz müxtəlif sivilizasiya formalaşır. İndi ölkələri onların siyasi və ya
iqtisadi sistemləri, iqtisadi inkişafın səviyyəsi üzrə deyil, mədəni və sivilizasiya
meyarlarına əsaslanaraq qruplaşdırmaq daha çox münasibdir.
“… Nəticədə, insanlar üçün siyasi ideologiya və ya iqtisadi maraqlar əhəmiyyətli deyil.
İnam, ailə, qan və düşüncələr – insanların özünü müəyyən etdikləri və uğrunda
vuruşacaqları və öləcəkləridir. Buna görə də sivilizasiyaların toqquşması qlobal siyasətin
əsas amili kimi soyuq müharibəni əvəz edəcək”. Onun nöqteyi-nəzərindən müxtəlif
sivilizasiyalar müxtəlif mədəni dəyərlər istehsal edir və onları barışdırmaq sinif və ya
ideologiyaların münaqişəsindən daha çətindir. O insanların mədəni sədaqətini ibtidai,
şüuraltı, qədim hesab edir. Buna görə mədəniyyətin pərdəsi xalqları soyuq müharibə
dövründə mövcud olan "dəmir pərdə" ideologiyasından əhəmiyyətli dərəcədə daha çox
bölür. S.Hantinqton hesab edir ki, sivilizasiya seçimi bu mədəniyyətin ənənəvi
dəyərləriylə məhdudlaşır. Mədəni dəyərlər isə etnik və dini eyniliklə qırılmaz surətdə
bağlıdır. [3]
“Mən güman edirəm ki, doğulan dünyada münaqişələrin əsas mənbəyi artıq
ideologiya və iqtisadiyyat olmayacaq. Bəşəriyyəti bölən ən əhəmiyyətli sərhədlər və
münaqişələrin əsas mənbələri mədəniyyətlə təyin ediləcəklər. Millət-dövlət beynəlxalq
işlərdə əsas qüvvə olaraq qalacaq, lakin qlobal siyasətin ən əhəmiyyətli münaqişələri
müxtəlif sivilizasiyalara aid olan millətlər və qruplar arasında baş verəcək. Sivilizasiyalar
arasında sınıq xətləri də gələcək cəbhələrin xətləri olacaq”.
Bəs sivilizasiya deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Sivilizasiya hansısa bir mədəni
mahiyyəti təşkil edir. Kəndlər, regionlar, etnik qruplar, xalqlar, dini icmalar – hamısı
mədəni müxtəlifliyin müxtəlif səviyyələrini əks etdirən xüsusi mədəniyyətə malikdirlər.
Cənubi İtaliyada yerləşən kənd öz mədəniyyətinə görə Şimali İtaliyada yerləşən kənddən
fərqlənə bilər, amma bu halda onlar məhz italyan kəndi qalırlar, onları almanla səhv
salınmayacaq. Öz növbəsində Avropa ölkələri onları Çin və ya ərəb dünyasından ayıran
ümumi mədəni xüsusiyyətlərə malikdir.
Amma niyə müəllifin fikrincə sivilizasiyaların toqquşması qaçılmazdır? Birincisi,
S.Hantinqtonun qeyd etdiyi kimi, sivilizasiyalar arasında fərqlər çox əhəmiyyətlidir.
Sivilizasiyalar öz tarixi, dili, mədəniyyəti, ənənələri və ən əhəmiyyətlisi, dininə görə
oxşar deyirlər. Müxtəlif sivilizasiyalar insanları Allah və insanın, individ və qrupun,
vətəndaş və dövlətin, valideynlər və uşaqların, ər və arvadın arasında münasibətlərə
müxtəlif cür baxırlar, hüquqlar və vəzifələr, azadlıq və məcburiyyət, bərabərlik və
iyerarxiyanın əlaqəli əhəmiyyəti haqqında müxtəlif təsəvvürlərə malikdirlər. Bu fərqlər
yüzilliklərlə formalaşır. Onlar görünən gələcəkdə yox olmayacaqlar. Onlar siyasi
ideologiya və siyasi rejimlərin arasında fərqlərdən daha da fundamentaldır. Əlbəttə,
fərqlər mütləq münaqişəni güman etmir, münaqişə isə mütləq zorakılığı bildirmir. Lakin
yüzilliklər ərzində ən sürəkli və qanlı münaqişələr məhz sivilizasiyaların arasında
fərqlərdən əmələ gəlirdi.
İkincisi, ona görə ki, “dünya daha da sıx olur” və müxtəlif sivilizasiyaların
xalqlarının arasında qarşılıqlı təsir güclənir. Öz növbəsində, bu sivilizasiya şüurunun
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artmasına, sivilizasiyalar arasında fərqlərin və sivilizasiya çərçivəsində ümumiliyin
anlaşmasının dərinləşməsinə gətirir.
Üçüncüsü, “iqtisadi müasirləşmə” və sosial dəyişikliklər prosesləri bütün
dünyada insanların yaşayış yeri ilə ənənəvi eyniləşdirməsini yuyub aparır, eyni zamanda
eyniləşdirmə mənbəyi kimi millət - dövlətlər rolu zəifləyir.
Dördüncüsü, qərbin hökmranlığı dünyaya qərbli olmayan siması vermək üçün
təşəbbüs, iradə, resursu kifayət gədər olan qeyri-qərb ölkələrdə “sivilizasiya şüurunun
artmasına” səbəb olur.
Beşincisi, “mədəni xüsusiyyətlər və fərqlər iqtisadi və siyasidən fərqli olaraq
dəyişikliklərə daha az meyillidir və bunun nəticəsində onları həll etmək və ya güzəştə
gətirmək daha çətindir”. Bununla belə, S.Hantinqton milli-etnik və dini amillərə böyük
önəm verir: “Sinfi və ideoloji münaqişələrdə əsas sual: “Sən kimin tərəfindəsən?”. İnsan
kimin tərəfində olduğunu özü seçirdi və həmçinin seçilmiş mövqeləri dəyişə
bilərdi.Sivilizasiyaların münaqişəsində isə sual başqa formada qoyulur: “Sən kimsən?”.
Bosniya, Qafqaz, Sudanın təcrübəsindən göründüyü kimi, bu suala uyğun cavab
verməyən alnından güllə ilə vurulur. Din insanları etnik mənsubiyyətdən daha çox bölür.
İnsan yarıfransız və yarıərəb ola bilər və hətta hər iki ölkə vətəndaşı ola bilər. Yarıkatolik
və yarımüsəlman olmaq daha çox mürəkkəbbir”. [3]
Nəhayət, mədəni, sivilizasiya ümumiliyi bir mədəniyyət və sivilizasiya
çərçivəsində iqtisadi inteqrasiyaya, iqtisadi reqionalizmə imkan yaradır.
Onun fikirincə, müasir dünyad “qərb, konfusi, yapon, islam, hindu, pravoslavslavyan, Latın Amerikası və afrika sivilizasiyalar mövcuddur.
S.Hantinqton qlobal səviyyəsində əsas sivilizasiyalar toqquşmasını “Qərbin və
konfusi-islam dövlətlərinin arasında münaqişəsi”ni hesab edir.
Sivilizasiyaların arasında fərqlər dində və dildə son dərəcə əhəmiyyətlidir. Lakin
əgər dildə “ümumi dil tapmaq” olarsa, mövcud tamamilə müxtəlif doktrinalara görə dində
bunu etmək kifayət qədər çətindir. Bu gün də davam edən əsas toqquşma islamla qərb
sivilizasiyası və dinin toqquşmasıdır. Hər iki sivilizasiya öz qüdrətində əmindir, onlardan
hər biri öz təsir diapazonunu genişləndirməyə çalışır.[6]
“S.Hantinqton isə sivilizasiyaları dinlərlə bağladığından, sivilizasiyalararası
toqquşmanı dinlər arasındakı münasibətlə izah etməyə çalışır. O, ən çox islam və
xristianlıq arasındakı fərqləri önə çəkir. Xüsusən, müsəlmanların daha sürətlə artmasını
rəhbər tutaraq, bir növ islam təhlükəsindən bəhs edir”. [1, s.7]
S.Hantinqton iddia edirdi ki, “sivilizasiyaların toqquşmasından” qaçmağın əsas
yolu çoxmədəniyyətli və siviliasiyalararası dialoq prosesinə cəlb edilmiş çoxqütblü və
çoxsivilizasiyalı nizamın yaranmasıdır.
Müəllif sivilizasiyaların inkişafına Qərbin təsiri haqqında yazır. Sözsüz, Qərb
başqa sivilizasiyaların inkişafına təsir edən nüfuzlu güclərdən biridir. Belə hadisəylə
müasirləşmə və qərləşmə anlayışları bağlıdır. Bəzi sivilizasiyalar hər iki hadisəni rədd
edirlər, başqalar isə əksinə, həm qərbləşmə, həm də müasirləşdirməni qəbul edirlər və
hesab edirlər ki, “müasirləşmək üçün, qərbləşmək lazımdır”. Sözsüz, qərb
sivilizasiyasının digərinə təsiri reaksiya yaratdı. Kitabda üç üsul göstərilir: hər şeyin
rəddi, “qerodianizm”, yəni həm müasirləşdirmə, həm də qərbləşmənin qəbulu və
reforizm, yəni yalnız müasirləşmənin qəbulu.
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Başqa sivilizasiyaların tədricən inkişafıyla qərbin rolunun enməsi və bəzən son
plana getməsi qanunauyğundur. Bu hər şeydən əvvəl onunla bağlıdır ki, qərb artıq
inkişafının pikini yaşayıb və indi öz mövqeyini aşağı salmağa başlayır.
S.Hantinqton qeyd edirdi ki, müvəffəqiyyətli iqtisadi inkişaf dövlətin sərhədlərin
düzgün təyin edilməsi olmadan mümkün deyil. Müəllifin fikrincə, siyasi sərhədlər
mədəniylə uyğun gəlmək üçün bu gün tez-tez düzəliş edilir. Ən yaxşı iqtisadi əməkdaşlıq
yalnız bütün üzvlərin bir-birinə etibarı olduğunda yaranır, etibar isə öz növbəsində
dəyərlərin və mədəniyyətlərin ümumi fonunda daha asan yaranır. Mədəniyyətlərin və
dinlərin ziddiyyətləri olduğu üçün müxtəlif sivilizasiyalardan ibarət olan ittifaqın
yaradılması kifayət qədər çətindir. İqtisadi əməkdaşlıq üçün yaradılmış iqtisadi ittifaqlar
çoxmədəniyyətli və mövcud ola bilərlər, lakin ancaq belə ittifaqlarda iqtisadi sahənin
inteqrasiyası qeyri-mümkündür. Beləliklə, müəllif belə bir nəticəyə gəlir ki, “iqtisadi
əməkdaşlığın əsası mədəni ümumilik olur”.[3]
S.Hantinqton hesab edir ki, qərb mədəniyyətinin universallığına inam yanlışdır.
Qərb sivilizasiyası universal olduğuna görə deyil, həqiqətən unikal oduğuna görə
giymətlidir.Qərb xristianlığı, plüralizm, fərdi azadlıq, siyasi demokratiya, qanunun
hakimliyi, insan hüquqları - hər hansı başqa sivilizasiyaya deyil, məhz qərbə məxsus
əsasən fundamental dəyərlər və xarakteristikalardır.
Sivilizasiya – əxlaqın, təhsilin, incəsənətin, fəlsəfənin, texnologiyanın, maddi
rifahın və s. daha yüksək səviyyələrinin mürəkkəb qarışığıdır.
S.Hantinqton öz əsərlərində sivilizasiya ziddiyyətlərinin müxtəlif növlərinin və
hamı üçün qəbul edilmiş universal sivilizasiyanın yoxluğu olmadığını sübut etdi. Hər
sivilizasiya unikaldır və münaqişələrin qarşısının alınması üçün onları birləşdirə
biləcəklər ümumi tərəflər axtarmaq lazımdır. Qərbə digər sivilizasiyalara öz qanunlarını
diktə etməyə deyil, onları dəstəkləməyə, münasibətlər qurmağa, beynəlxalq institutları
bərkitməyə başlamaq lazımdır.
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Ляман Саламова
Идея «столкновения цивилизаций» в трудах американского социолога
Самуэля Хантингтона
Резюме
Данная статья посвящена проблеме столкновения цивилизаций, затронутой
в трудах американского социолога Самуэля Хантингтона. Здесь говорится о
причинах столкновения цивилизаций. Хантингтон выделил 8 типов цивилизаций. В
данной статье описывается причины, принципы столкновений, а также последствия
их влияния на все сферы общества, в том числе и культуру.
Ключевые слова: культура, цивилизация, глобализация, интеграция,
развитие, геополитика, идеология, конфликт, общество.
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The problem of the clash of civilizations, touched upon in the works of American
sociologist Samuel Huntington
Summary
This article is devoted to the problem of the clash of civilizations raised in the
writings of the American sociologist Samuel Huntington. It talks about the causes of the
clash of civilizations. Huntington identified 8 types of civilizations. This article describes
the causes, principles of collisions, as well as the consequences of their influence on all
spheres of society, including culture.
Keywords: culture, civilization, globalization, integration, development, geopolitics,
ideology, conflict, society.
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ARXİV SƏNƏDLƏRİNDƏ RAST GƏLİNƏN FİZİKİ VƏ KİMYƏVİ QÜSURLAR

Xülasə: Arxiv sənədlərinin saxlanıldığı anbar, binalar və idarələrdə mühafizənin
düzgün təşkil olunmaması sənədlərdə qüsurlara səbəb olur. Arxiv sənədlərində rast
gəlinən fiziki və kimyəvi qüsurların əsas səbəbləri – işıq, istilik, rütubət və atmosfer
kirliliyidir. Bu faktorlar sənədlərdə bozarma, qaralma və sararmaya səbəb olaraq, sənədi
istifadəyə yararsız hala salır. Məqalədə bu qüsurlar və onların yaranma səbəbləri
haqqında informasiya verilmişdir.
Açar sözlər: sənəd, fiziki qüsurlar, kimyəvi qüsurlar, arxivşünaslıq, kükürd
dioksid
Tempuratur, işıq və rütubət kimi zərərverici ünsürlər kağızda fotokimyəvi,
hidrolitik və oksidləşdirici dəyişikliklərə səbəb olurlar. Bu dəyişikliklər böcəklərin,
göbələklərin və ya istifadə zamanı yol verilən səhvlərin səbəb olduğu qüsurlardan
fərqlidir və əlamətləri adətən kağızın sararması və ya asanlıqla qırıla biləcək formaya
düşməsidir. Təbii ki bunlar da əsərlərin istifadəsini əngəlləyən faktorlardır.
Fiziki qüsur, asanlıqla nəzərə çarpmayan kimyəvi dəyişikliklər nəticəsində ortaya
çıxar və sadəcə obyektin kimyəvi xüsusiyyətlərini deyil, uzun müddət vəziyyətini
mühafizə edə bilməsinə də təsir göstərir.
Əsərlərin saxlanıldığı yerlərin tempuratur dəyişiklikləri iqlim şərtləri nəzərə
alınaraq quraşdırılmalıdır. Yüksək tempuratur səhifələrdə quruma və qırılmağa səbəb
olduğu halda, rütubətin çoxluğu isə səhifələrin xəmirləşərək həm fiziki olaraq
pozulmasına həm də bu rütubətli mühitdə mikroorqanizmlərin inkişaf edərək bioloji
qüsurlara səbəb olmasına şərait yaradır. Digər tərəfdən rütubət və ya həddindən çox
quruluq səhifələrin deformasiyaya uğramasına da səbəb ola bilməkdədir. Normal
şərtlərdə sənədlərin saxlanıldığı mühitdəki tempuratur dəyərinin 18-25◦C, nisbi rütubətin
isə 50-65 RH arasında olması lazımdır. Bu səbəbdən sənədlərin mövcud olduğu
mühitlərdə bir tempuratur və rütubət ölçən termohiqrometrin mövcud olması, bu
sahələrə nəzarəti asanlaşdıracaqdır. Digər tərəfdən anbarlardakı tempuratur və rütubətə,
məkanın böyüklüyünü nəzərə alınaraq yerləşdirilmiş kondisionerlərlə nəzarət etmək olar.
(3, s. 112)
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Sənədlərdə qüsurların meydana gəlmə surəti işığın şiddəti, istilik və otağın
rütubətinə görə dəyişir. Sənədlərin tərkibində mövcud olan sellüloza və digər maddələrə
radiyasiya enerjisi də təsir etməklə yanaşı qüsurun və liflərin zəifləməsinin əsas səbəbi,
günəş işığının ultrabənövşəyi şüalarından qaynaqlanır. Ümumiyyətlə işıq istər təbii,
istərsə də süni olsun qüsur yaradar. Lakin süni işıq qaynaqlarının şiddəti aşağı olduğu
üçün, uzun müddətli təmas nəticəsində qüsur meydana gələcək formada rəng
dəyişməsinin surətini azaltmaq mümkündür. Günəş şüasının qısa müddətdə səbəb olduğu
solmanı, süni işıq ancaq uzun müddətli təmas nəticəsində yarada bilər.
Bu səbəblə kitabxana və arxivlərdəki işıqlandırma sistemləri yaxşı planlanmalı,
sənədləri qısa istifadə müddəti xaricində işıqlı yerdə buraxılmamalı, istifadə olunan işıq
qayanaqlarının UV-İR dəyərlərinə diqqət edilməlidir. Bundan başqa, pəncərələr işıq
keçirməyəcək formada (tünd rəngli pərdə ilə) və ya UV əmici filtirlərlə ilə örtülməlidir.
İşıq şiddəti rəqəmsal fotometrlər ilə ölçülə bilər. (1, s. 369)
UV dedikdə “ultraviolet” yəni ultrabənövşəyi, İR dedikdə “infrared” yəni
infraqırmızı işıq qaynaqları nəzərdə tutulur.
ABŞ Milli Standartlar Bürosunda həyata keçirilən tədqiqatlar, istilik 30◦C
dərəcənin çox üstündə olmadığı vəziyyətlərdə radiasiyaya məruz qalan kağızın
ağardığını, əks halda isə saraldığını göstərmişdir. Ağarma və saralma prosesləri eyni anda
meydana gəlir. Qüsurların radiasiyadan yoxsa istilik yüksəlməsindən qaynaqlandığı,
nəticədən bəlli olur. Yəni, əgər ağ bir kağız radiasiyaya məruz qalınca sararırsa, böyük
ehtimalla fotokimyəvi reaksiyalar üstün gəlməmişdir və fotokimyəvi reaksiyalardan
başqa digər reaksiyalar baş vermişdir. Halbuki liqnin ehtiva edən kağız tempuratur
yüksək olmasa da hava və ya oksigenli mühitdə saralır, lakin oksigensiz azot mühitində
ağarır. (5, s. 40)
Şərtlər mükəmməl olsa belə saxlanılan kağız istənilən halda zamanla köhnəlir. Vaxt
keçdikcə öncə saralma, daha sonra da kövrəklik olaraq ortaya çıxan bu dəyişikliyə “təbii
yaşlanma” deyilir. Bu təxriblər (ərəbcə qüsur, pozuntu, dağıntı deməkdir) istilik artması
ilə artar və yüksək istiliyə məruz qalan kağız qısa müddət belə qalsa saralar. Əksinə aşağı
tempuratur isə yaşlanmanı gecikdirir.
Yüksək istiliyə məruz qalan kağızdakı dəyişikliklər (məsələn 100◦ C-də 72 saat),
sürətli yaşlandırma testi adı verilən test ilə təyin edilə bilər. Bu test, kağızın
dözümlülüyünü ölçmədə çox istifadə olunur. Kağızı 100◦C istilikdə 72 saat saxlamağın,
eyni kağızı normal saxlama şərtlərində 25 il mühafizə etməklə eyni nəticə verdiyi məlum
oldu. 4 və 8 il müddət ilə təbii yaşlanmaya buraxılan örnəklər və sürətli yaşlandırmaya
tabe tutulan örnəklərdən əldə edilən məlumatların müqayisəsi göstərmişdir ki,
dözümlülük, kimyəvi saflığa bağlıdır. Dözümlülüklərinin eyni olması, kağızların hər iki
yaşlanmada da eyni nisbi dayanıqlıqlarını qoruduqlarını göstərmişdir. Başqa sözlə, 8 illik
təbii yaşlanma və sürətli yaşlandırma nəticəsində eyni cür kimyəvi dəyişikliklər
olmuşdur. Alfa sellüloz miqdarı yüksək, mis indeksi yüksək, turşuluğu orta olan bu
örnəklərin qarşılaşdırılmasından Skribner, dözümlü kağızların selülyozunun da yaxşı
vəziyyətdə qaldığı nəticəsini çıxarmışdır. (5, s. 42-43)
B. V. Skribner hələ XX əsrin birinci yarısında sənədlərin bərpası ilə bağlı
araşdırmalar aparmış və “sellüloza asetat ilə sənədlərin mühafizəsi” adlı əsəri yazmışdır.
Kitabda sənədlərin bərpası ilə yanaşı həmçinin mühafizə və bərpa ilə bağlı beynəlxalq
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standartlar yer almışdır. B. V. Skribner məhz bu standartlara əsasən yuxarıda göstərilən
sənədlərin yaşlanma dərəcələrini və müddətlərini müəyyən etmişdir.
Kağıza zərər verən kimyəvi səbəblər başda atmosfer çirkliliyi olmaqla kağızın
quruluşuna, istifadə olunan mürəkkəbin cinsinə və bəzək kimi istifadə olunan qızıl və
boyalardakı mis nisbətinə bağlıdır. Kağız istehsal olunarkən maddələrin artıqları, kağıza
rəng vermək ya da bəzəmək üçün istifadə olunan boyalar və maddələr zamanla havadakı
oksigen və ya kükürd dioksid ilə reaksiyaya girərək turşuluq meydana gətirir. Bu turşuluq
səhifələrdə rəng tündləşməsi, qaralması və qırılmalar meydana gətirərək dözümlülüyü
azaldır. (3, s. 110)
Çox kirli mühitlərdə belə uyğun rütubəti yaxşı çəkmiş və mükəmməl yığılmış
(paketlənmiş) materiallara kükürd dioksidin bir zərəri olmadığı isbat edilmişdir. Lakin,
kağız və dəridə mövcud olan çox az dəmir və mis, kükürd dioksidi sulfid turşusu halına
katalizinə kafi etməkdədir. Kükürd dioksid ilə, atmosferdə olan oksigen və su buxarı
arasındakı reaksiya nəticəsində də sulfid turşusu meydana gəlməkdədir. Sulfid turşusu
kağız üçün son dərəcə zərərlidir. Sellüloza molekulundan su molekulunu uzaqlaşdırmada
və ya sellüloza molekulunun pozulması və ya parçalanmasına səbəb olan oksidləşmə
reaksiyasında sulfid turşusu katalizator vəzifəsi görür. (5, s. 44)
Fiziki və kimyəvi təxribatın digər bir mənbəyi də toz və kirdir. Toz və kir, kükürd
birləşmələrinin zərərli təsirini artırır. Tozdakı turşu kökləri deqradasiyanı başladan metal
iyonları da daşıyır. Bundan əlavə, tozun rütubət saxlama xüsusiyyəti vardır və rütubətli
çirkləndirici qazların kimyəvi reaksiyaları üçün gərəklidir. Buna görə kitablar və
sənədlərin mövcud olduğu mühit ya tozsuz olmalı ya da tez-tez tozdan təmizlənməlidir.
Böyük şəhərlərdə rast gəlinən, aşağı səviyyəli kükürd dioksidin sənədlərə olan təsirini
müəyyən etmək üçün 30° C tempuratur və 65% nisbi rütubətli mühitdə 240 saat
saxlanılmışdır. Nəticədə kağızlarda aydın görünən qüsurlar yaranmış və turşuluq
səviyyəsi anormal səviyyəyə yüksəlmişdir. Bu tip testlər həm də beynəlxalq standartların
müəyyənləşdirilməsinə də kömək etmişdir.
Aparılan digər bir qrup testlərdə, yaxşı keyfiyyətli yüksək alfa-sellüloza tərkibli
kağızların daha aşağı keyfiyyətdəkilərə nisbətən daha çox zərər gördüyü anlaşılmışdır. Bu
da bunu açıqca göstərməkdədir ki, yaxşı keyfiyyətli kağızlar, kükürd dioksidə dözümlü
olma zəmanəti verməməkdədir. Bundan başqa, şəhər havasındakı kükürd dioksidli mühitə
məruz buraxılan kağızlar, 10 günə qədər qısa bir müddət içərisində nəzərə çarpacaq
dərəcədə zərər görmüşdür. Kükürd dioksid təxribatında istilik və rütubətin örütubətli bir
rol oynadığı müşahidə edilmişdir. Yüksək istilik və rütubətdə, kükürd dioksidə olan
həssaslıq artmaqdadır. (5, s. 45)
Digər tərəfdən atmosferdəki zərərli qazlar qədər, istehsal prosesində kağıza
qatılan kimyəvi maddələrin və istifadə olunan mürəkkəblərin də qüsur yaradıcı
xüsusiyyətləri vardır. XIX əsrin II yarısından sonra artan kağız ehtiyacının təmin
olunması üçün parça yerinə odun və ot kimi fərqli sellüloza qaynaqları da istifadə
olunmağa başlanmışdır. Bunlar üçün lazım olan kimyəvi əməliyyat, kağızın davamlılığı
baxımından problemlər ortaya çıxartmışdır. Bu problemlər ya xammaddənin tərkibində
mövcud olan kimyəvi maddələrdən və ya bu kimyəvi maddələri uzaqlaşdırmaq üçün
istifadə olunan xlor, sodium hidroksit, sodium sulfat, kalsium bisulfat kimi maddələrin
təsiri və qalıntılarından qaynaqlanmaqdadır. İstehsal prosesində kağız xəmirinin xətalı
bişirilməsi, daha çox miqdarda zəy və qətran aharı istifadə olunması və ağartma
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prosesindən qalan xlor qalıntıları ilə kimyəvi ağaç lifləri arasında mövcud olan, oksidləşə
bilən karbohidratlar da kağızın kimyəvi pozulmasına təsir edən rütubətli faktorlardır. (4,
s. 57)
Bu baxımdan istehsal prosesində kağıza əlavə edilən müxtəlif kimyəvi maddələri
və qarışıqları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, tarixin erkən dövrlərində əl əməyi ilə
hazırlanan və daha qalın olan kağızlar, sonrakı dövrdə maşın əməyi ilə istehsal olunan
kağızlara nisbətən daha dözümlüdürlər. Həmçinin müşahidə nəticəsində məlum olmuşdur
ki, əl əməyi ilə hazırlanan kağızlarda qüsur daha gec yaranır və daha gec xəmirləşir.
Qüsurun dərəcəsi, kağızın “alfa – sellüloza miqdarı”, “mis indeksi”, “mis
amonyum kompleksi ilə ölçülən viskozluğu (axıcılığı)”, qatlanma dözümlülüyünün,
dartma dözümlülüyünün ölçülməsi ilə təyin edilə bilər. Axıcılığın aşağı olması və mis
indeksinin yüksək olması qüsura işarə edər və fiziki təsirlə kağızın qocalmasının ən yaxşı
ölçümünü, qatlanma dözümlülüyü testi göstərər. Bu testlərin həyata keçirilmə metodları,
kağız və kağız məhsulları üçün, TAPPİ və ASTM standartlarında təfərrüatlı olaraq
verilmişdir. (5, s. 39)
Kağız əsaslı sənədlərin sıradan çıxmasına səbəb olan istilik, rütubət, toz, kirli
mühitdən əlavə başqa ünsürlər də vardır. Məsələn: sənədlərdə qüsur yaranma səbəbi
olaraq mətbəəçilik. Mətbəəçiliyin rolu ondan ibarətdir ki, kağıza olan tələbatın artması
səbəbi ilə mətbəələr kağız istehsalında saman, saman bənzəri esparto adlanan otdan və
süni ipəkdən istifadə edirlər. Nəticədə sənədlərin ömrü azalır və sənədlər daha tez sıradan
çıxaraq, çürüyür, xəmirləşir və ya rəng dəyişdirir.
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Замин Гафаров
Физические и химические дефекты в архивных документах
Резюме
Вследствие неверной сохранности архивные документы, хранящиеся в
складах, зданиях и учреждениях подвергаются дефектам. Главные причины
физических и химических дефектов архивных документов – это освещение,
отопление, влага и загрязненная атмосфера. Эти факторы вызывают побледнение,
потемнение и пожелтение документов, вследствие чего они становятся
непригодными. В статье дается информация об этих дефектах и причинах их
возникновения.
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Physical and chemical defects in archival documents
Summary
Wrong organization of protection in storehouses, buildings and institutions causes
defects in documents, which are kept there. Main reasons of physical and chemical
defects found in archive documents are connected with light, heat, moisture and polluted
atmosphere. These factors cause blanching, darkening and yellowing of documents and
make them unusable. The article informs about reasons of such defects.
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REJİSSURANIN POETİKA KONTURLARI
Xülasə:Bu gün müstəqil həyatını yaşayan, milli dövlətçiliyini bərqərar edən
xalqımız, bədii olaraq, sərvətlərinə də sahib çıxır. Odur ki, milli səhnə sənətimizin tariximədəni, bədii-estetik dəyərləri teatrşünaslıq elmimiz tərəfindən yeni elmi-nəzəri
müstəviyə gətirilir. Onun yeni baxışla öyrənilməsi aktuallaşır. Çağdaş mədəniyyətimiz,
özünün ən mürəkkəb, eyni zamanda ən şərəfli dövrünü yaşayır. Sadə olmayan bir
məqamda mənəvi dəyərlərimizə, o cümlədən milli teatr sənətimizə dövlət qayğısının və
diqqətin artması, milli mədəniyyətimizin bu həssas sahəsinin qüdrətli həyatı gücünə
sübutdur.
Açar sözlər:Mədəniyyət, poetika, yaradıcılıq, rejissor, dramaturq.
Doğma Azərbaycanımızın bugünkü mədəniyyəti çox dərin köklər üzərində
yaranmışdır. Keçmişin ulu müdrikliyi, qədim memarlıq simfoniyaları, intibah dövrünün
rəngkarlığı klassik ədəbiyyatın şah obrazları, “Dədə Qorqud” dastanının hikmətləri,
Nizaminin, Fizulinin, Ə.Sabirin, H.Cavidin qızıl poeziyası, bir sözlə keçmişin ibrətamiz
yaradıcılıq ruhu Azərbaycan xalqının bugünki maddi-mənəvi sərvətlər xəzinəsinə daxil
olmuşdur.
İnsanın çoxəsrlik inkişafı prosesində qazandığı əmək fəaliyyəti, ictimai, mənəvi
fəaliyyət vərdişlərinin cəmiyyət və şəxsiyyətin maddi-mənəvi tələbatının ödənilməsi üçün
istifadə edilən nəticələri kimi – milli mədəniyyətimiz daim inkişaf edir, təkmilləşir.
Mədəniyyətimiz – mənəvi zənginliyə, əxlaqi saflığa və fiziki kamilliyə malik olan
hərtərəfli inkişaf etmiş nəsil yetişdirməyə xidmət edir.
“Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununda deyilir ki, “bu
qanunun mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, vətəndaşların hüquq
və azadlıqlarını, milli mədəniyyət sərvəti obyektlərinin qorunub saxlanılmasının və
inkişafının, mədəniyyət sisteminin demokratik əsaslarla təşkili və idarə olunmasının,
mədəniyyət sahəsində fəaliyyətin hüquqi əsaslarının və beynəlxalq əlaqə formalarını
müəyyən edir”.
Bütün bunları nəzərə alaraq biz mədəniyyət sahəsindəki potensialı saxlamaq,
qədim adətlərimizin varislik ənənələrini qoruyub saxlamaq, azad yaradıcılıq üçün
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imkanlar yaratmaq, əhalinin müxtəlif təbəqələrinin mədəniyyətdən faydalanmasına nail
olmaq üçün bütün səylərimizi sərf etməliyik.
Əgər istəyiriksə bizim uşaqlarımız sağlam, ağıllı, güclü, həm də mədəniyyətimizə
dərindən, məqsədyönlü iş aparsın, tərbiyənin bünövrəsi möhkəm təməllər üzərində
qoyulmalıdır. Uşaqlarda, yeniyetmələrdə, gənclərdə təhsilə, bədən tərbiyəsi və idmana,
kitaba, mütaliəyə, teatra, konsertə, kinoya maraq, həvəs oyatmaq vacibdir (1).
Milli teatrşünaslıqda poetika problemlərinin cari, aktual məsələləri kifayət qədər
öyrənildiyindən geniş konseptual poetika probleminin bəzi önəmli, təməli xarakter
daşıyan məsələlərini elmi sual kimi qoymağa artıq əsasımız və imkanımız var. Təbii ki,
elmi mülahizə və əldə etdiyimiz qənaətlər işin başlanğıcıdır, təqdim olunan metoloji
üsullar isə iş alətləridir, buna görə də, təbii ki, daşınmaz deyil. Yetər ki, problemin
qoyuluşu gələcək tədqiqatlar üçün elmi-yaradıcı təkan olsun...
Dünya teatr düşüncəsində mövcud olan və aparıcı rol oynayan tarixi poetikalara
qısaca nəzər yetirək. Ən qədim tarixə malik Aristotelin adı ilə bağlı olan Qərbi Avropa
teatr modelidir ki, poetikasının nəzəri, konseptual, bədii estetik psixoloji səciyyələri əski
yunan teatr düşüncəsindən qaynaqlanaraq, Avropa mədəni məkanında tarix boyu
təkmilləşdi, öz elmi konseptual formasını XX əsrin əvvəllərində böyük teatr reformatoru
və nəzəriyyəçisi K.S.Stanislavskinin teatr praktikasında əldə etdi. Mübaliğəsiz demək
olar ki, (Stanislavski sistemi) XX əsr teatr prosesinə, onun inkişafına, yeni poetikaların
yaranmasına misilsiz təsir göstərmişdir. Bu poetikanın təməli-fəlsəfi əsasları zamanməkanı vəhdəti və rasional analiz (əməli analiz) olduğundan, o, həm də realist teatr
düşüncəsi kimi davranılıb.
XX əsr dərin siyasi-ictimai proseslərindən qaynaqlanan “qeyri-Aristotel” və “qeyriStanislavski” teatr düşüncəsinin yaranması və inkişafı böyük alman rejissoru, dramaturq
və nəzəriyyəçisi Bertold Brextin adıyla bağlıdır. Öz sistemini məşhur “Berliner Ansambl”
teatrında sınaqdan keçirilib təsdiqləyən B.Brext XX əsrin ikinci yarısında teatr prosesinə
güclü təsir göstərib. Daxili struktur qurumunu uzaq şərq sənət düşüncəsinin ənənəvi sənət
növlərindən mənimsəyən B.Brext öz “Epik Teatr” nəzəriyyəsinin əsasına “Nəqletmə
zaman-məkan” prinsipini qoydu. Başlıca dil-ifadə vasitəsi kimi isə “yabancılaşma” üsulu
götürərək “siyasi teatr” düşüncəsi və praktikasını yaratmasına müyəssər oldu.
XX əsrin ikinci yarısında ikinci dünya müharibəsindən sonrakı kəskin siyasi,
ictimai və sosiopsixoloji proseslərə reaksiya olaraq teatr prosesinin tarixində iki poetika
növü yarandı. Sözügedən poetika növlərinin hər iksi ənənəyə söykənməkdən daha çox
avanqard, gələcəyə yönəlmiş inkişaf tendensiyaları ilə diqqət cəlb etdi.
Xronologiya baxımından, birinci olaraq mədəniyyət meydanına çıxmış (absurd) və
ya (eksiztensional teatr poetikası) Sartır, Kyerk Yeger, Orteqa Qasset və başqa
filosofların nəzəriyyələrilə, S.Bekket və E.İoneskonon dramaturji yaradıcılığıyla bağlıdır.
Birbaşa eksiztesional (varolma) konfliktə və onun özəl realizəsinə müraciət edən (absurt
teatr poetikası) konflikti zaman-məkan vəhdəti xaricində aktuallaşdırmaqla eksiztensional
qatın dominantlığını iddia edir, insan var olma problemlərini hər şeydən vacib sayır.
İnkişaf prosesində bir çox radikal məqamlardan imtina edən eksiztensional teatr
düşüncəsi bitkinin fəlsəfi – estetik, bədii-yaradıcı parametrləri olan poetikaya
yiyələnmişdir.
XX əsrin sonlarında meydana çıxan və (müqəddəs, ritual teatr) adı altında tanınan
teatr poetikası Yeji Qrotovskinin yaradıcılığı və nəzəri düşüncələri ilə sıx bağlıdır.
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Postmodernizm fəlsəfəsinə, bədii-estetik baxışlarına əməli cavab olaraq sözü gedən
poetika son dövrlərdə Qərbdə geniş yayılmış (performans), (heppening), (əkşin), (aksiya)
və bu kimi teatr janrlarında öz həllini tapmaqdadır. Ritualların, mərasimlərin struktur və
sistemlərindən faydalanan bu poetika yalnız (Sokral zaman-məkan) və (psixoloji zamanməkan)-da baş verən konfliktlərə müraciət etdiyindən bu teatr düşüncəsi yeni çağda
postindustrial cəmiyyətdə ritualların funksiyalarını yaradıcı fəlsəfə tərzdə bərpa etmək
iddiasındadır.
Bu poetikaların sadalanmasıyla kifayətlənərək qeyd edək ki, Şərqin mədəni
məkanında bu və ya digər fərqlərə (Avropa teatr modelinə qovuşmaq) prosesi baş verib
və bunun nəticəsində vahid teatr prosesindən danışarkən sadaladığımız poetikaların milli
təzahürlərindən söhbət gedə bilər.
Bu gün müstəqil həyatını yaşayan, milli dövlətçiliyini bərqərar edən xalqımız, bədii
olaraq, sərvətlərinə də sahib çıxır. Odur ki, milli səhnə sənətimizin tarixi-mədəni, bədiiestetik dəyərləri teatrşünaslıq elmimiz tərəfindən yeni elmi-nəzəri müstəviyə gətirilir.
Onun yeni baxışla öyrənilməsi aktuallaşır.
Çağdaş mədəniyyətimiz, özünün ən mürəkkəb, eyni zamanda ən şərəfli dövrünü
yaşayır. Sadə olmayan bir məqamda mənəvi dəyərlərimizə, o cümlədən milli teatr
sənətimizə dövlət qayğısının və diqqətin artması, milli mədəniyyətimizin bu həssas
sahəsinin qüdrətli həyatı gücünə sübutdur.
Ötən dövrlərin teatr prosesi kontekstində istər səhnə ədəbiyyatı, istərsə teatr
texnikası, istərsə də tamaşaçı problemləri müəyyən elmi-nəzəri səviyyədə öyrənilmişdir.
Bu problemləri sadaladığımız zaman, teatr sənəti sahəsində daha mühüm sayılan və bu
sənəti özəl rövnəq verən aktyor ifaçılığı, eləcə də rejissor məharəti məsələlərini o sırada
qeyd etməyimizin səbəbləri vardır. Həmin səbəbdən biri budur ki, digər komponentlərdən
fərqli olaraq, aktyor şəxsiyyəti teatr möcüzəsinin əsas fiquru kimi ön sırada olmuş, ta
qədimdən başlayaraq, öz ifaçılıq qüdrəti barədə xüsusi fikir söyləməsi işinə rəvac
verilmişdir.
Teatr mədəniyyətində öz hegemonluğunu uzun əsrlər boyu saxlayan aktyor sənəti,
yalnız XX əsrin əvvəllərindən tədricən öz mövqeyini itirmiş, beləliklə səhnə sənətində
hegemonluq rejissor sənətinin əlinə keçmişdir. Bu gün rejissor sənəti üçün hegemonluq,
artıq XX əsrin əvvəllərində olduğu kimi, quru iddia deyil, baş vermiş və zamanın
təsdiqini qazanmış ictimai-estetik faktdır. Odur ki, bu sənət sahələrini ayrıca və xüsusi
qeyd etməyə ehtiyac vardır. Doğrudur, bir küll halında teatr sənətinin təşkil edən başqa
vasitələrlə qarşılıqlı əlaqə, istər aktyor, istərsə də rejissor sənətini mənalandırır, tamaşa
adlanan bədii-estetik məhsulun ərsəyə gəlməsini şərtləndirir. Amma bu sırada şərti də
olsa, əsas olanların da, ikinci dərəcəli hesab edilənlərin də mövcudluğu şübhəsizdir.
Milli rejissor sənətimizin inkişafı müxtəlif mərhələlər üzrə davam edir.
Birinci mərhələdə rejissor sənəti səhnə sənətində formalaşma və söz sahibinə
çevrilmə səylərilə diqqət çəkir. Burada az əhəmiyyətli olmayan bir məsələdən başlayaq
ki, müxtəlif elmi-nəzəri dəyərləndirmələrdə milli rejissor sənətinin ayrı-ayrı
nümayəndələrinin, o cümlədən H.Ərəblinskinin, A.M.Şərifzadənin, S.Ruhullanın,
R.Drablının, İ.Hidayətzadənin və b. səhnə fəaliyyəti, sadəcə, konstatasiya edilmiş,
rejissorluğun teatr sənətinin mühüm komponentinə çevrilmə, formalaşma dövrü nəzərdən
keçirilsə də, onun konseptuallaşması məsələsi diqqətdən kənarda qalmışdır.
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Rejissorluğun müstəqil sənət növü kimi konseptuallaşması prosesi rejissor
şəxsiyyətin teatr sənətinin əsas simasına çevirdi. Yəni bu zaman hadisələrin istiqamətini
öz xeyrinə həll edə bilməyən aktyor sənəti, nəticədə liderliyini itirdi.
Bu proses dünya teatr meydanında münasibətlərin müəyyənləşdirilməsi kimi deyil,
sadəcə, teatr mədəniyyətində yeni bir dövrün başlanmasını bildirən mədəni-estetik fakt
kimi təzahür edirdi. Teatr öz axtarışlarının xislətinə görə postmodernizmə, daha doğrusu,
onun mətnə hermenevtik münasibətinə və sitatlaşdırma pafosuna həmişə yaxın olub. XX
əsrin sonlarında isə postmodernizm teatra bir analiz, düşüncə texnologiyası, dünyanı ifadə
etmək vasitəsi kimi daxil olur. Postmodernizm XX əsrin törəməsi qismində teatra daxil
olan kimi, birinci növbədə düşüncə və qavrayış stereotiplərini dağıdır, teatrın əzəli, ilkin
xislətini dekanstruksiya edir. Müşahidə olan hadisələrin mənasını başa düşmək, alınan və
emosional yaddaşda həkk olunan hissləri daxili süzgəcdən keçirmək, ətrafa vaqe olanların
əsl mahiyyətini anlamaq lazımdır (2).
Postmodernist teatrın məzmun və qayəsi prinsipcə fərqlidir. Yəni adi seyrçinin
vərdiş etdiyi qavrayış cədvəlləri burada öz təməlindən pozulur. Müəyyən faktlara diqqət
yetirək. Avropa teatrının ənənəsi, məlum məsələdir ki, teatrı hər bir vaxt canlı sənət növü
kimi qavrayıb, təqdim edib. Canlı sənət növü o deməkdir ki, teatrda aktyor – seyrçi
ünsiyyəti real zaman çərçivəsində və konkret məkanda gerçəkləşir. Bu ünsiyyətin
gerçəkləşməsinin təminatçısı Avropa Teatr sistemində canlı sözdür, canlı nitqdir və təbii
ki, aktyorun öz tərəf-müqabilinin sözünə canlı reaksiyadır. Belə olduqda seyrçi səhnədəki
ünsiyyətə qoşula bilər. Postmodernist teatrda isə bu əlaqələrin üstündən xətt çəkilir.
Səhnədə birdən-birə fantastik münasibətlər sistemi yaranır. Əslində, burada (münasibət)
sözündən yararlanmaq heç də düzgün deyil. Burada çox ( münasibətsizlik) sözü uyğun
gəlir. Məsələ ondan ibarətdir ki, postmodernist teatr səhnədə (canlı) nitqlə (ölü) insanı
yanaşı qoyur. “Canlı” və “ölü” sözlərini dırnaq arasına alınması təsadüfi deyil. Çünki
postmodernist teatrda canlı nitq avtomatlaşdırılmış nitq kimi anlaşılır.
Azərbaycan səhnə sənətinin və teatr işinin öyrənilməsi probleminin geniş nəzəri
aspektlərinin işlənməsi bu prosesin dialektikasının tədqiqinin zəruriliyini, onun ayrı-ayrı
sənət xadimlərinin yaradıcılığı kontekstində öyrənilməsini mənalandırır. Təbii olaraq
Azərbaycan milli teatrının ümumi inkişaf perspektivində ən vacib məqamları aşkarlamağa
imkan verir. Elmin miqyasının və öyrənilməsinin metodoloji prinsiplərinin
dəyişdirilməsi, təbii olaraq poetika silahının özünün də mənasını müəyyən qədər
dəyişmişdir.
Bu niyyətlə tarixə nəzər salsaq bəlli olur ki poetikanın ilk sistemli izahı, yunan
ədəbi əsərlərinin bəzi əsas struktur prinsiplərini tədqiq edən Aristotelin ədəbi janrlar,
üslublar haqqındakı təlimində verilir. Faciənin quruluşuna, onun hərəkət zaman və məkan
vəhdətinə xüsusi diqqət yetirən Aristotel incəsənətin, bədii yaradıcılığın, əsas
məzmununu canlı hərəkətin təşkil etdiyini üslubun başlıca məziyyətlərini təsdiq edir,
aşkarlıyır.
Zaman keçdikcə incəsənətin mahiyyəti, onun gerçəkliyə olan münasibəti, məqsəd
və vəzifələri haqqındakı fikirlər fəlsəfə və estetikanın tərkib hissələri kimi elmlərin
tədqiqat obyektinə çevrilmiş poetika isə daha çox əsərin bədii formasının təsviri ilə
kifayətlənmişdir.
Poetikanın vəzifəsini poetik formaların (süjet, janr) tarixi inkişafını öyrənmək, onu
tarixi poetikaya çevirmək təcrübəsi də elmi nəzəri həqiqətlərdəndir.
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Azərbaycan teatr poetikası özünün müxtəlif təcəssüm formalarında milli teatr
düşüncəsinin estetik faktı kimi təzahür etmişdir. Milli teatr düşüncəsi peşəkar teatr
yarandığından əvvəl mövcud olmuşdur. Yəni öz tarixi estetik genezisi etibarilə xalqın
mifoloji təfəkküründən, folklor ənənələrindən qaynaqlanan teatr düşüncəsi, oyun
mərasim, büsat formalarında tamaşa ünsürlərini toplamış, müəyyən zaman içərisində
təkmilləşmişdir. Həmən tamaşa ünsürləri o zaman hələ rüşeym halında mövcud olan
formal janr əlamətləri, yas, toy, bayram, məsxərə və s. şəklində təqdim edilmişdir.
Odur ki, Qərbi Avropa teatr modelini mənimsəyən Azərbaycan milli teatrı onun
səhnə məkanını bədii həllini prinsiplərini də qəbul etdi. Bu prinsiplər və onların
gerçəkləşməsi milli estetik düşüncəmizdə özəl “teatr düşüncəsi”nin yaranmasına səbəb
oldu. Məhz həmin teatr düşüncəsi yeni tipli səhnə estetikasının formalaşmasına rəvac
verdi. Ötən illər ərzində cavan elm olan Azərbaycan teatrşünaslığı milli teatr mədəniyyəti
tarixinin, onun bəddi-estetik parametrlərinin öyrənilməsində xeyli iş görə bildi.
Əgər teatrın istər inzibati, istərsə də bədii-estetik fəaliyyət imkanları Sovet
dövründə kifayət qədər bəlli dairədə hüdudlanırdırsa, daha sonralar, yəni ittifaqın
dağılması, müstəqil dövlətlərin yaranması ilə dəyər və meyarların ciddi dəyişikliyə
uğraması müşahidə edilməyə başladı. Bu zaman məlum oldu ki, Sovet ittifaqı təkcə
siyasi, iqtisadi, hərbi və s. məsələlərdə deyil, digər az əhəmiyyətli olmayan sahələrdə də
mədəni bilik və maraqlarla bağlı olan respublikalardan ibarət imiş. Həmin ümumi mədəni
bilik mövhumunun içərisinə “ümumsovet teatr prosesi”, “Sovet teatr sənəti” kimi anlayış
və ifadələr də daxil imiş. Burada Sovet İttifaqı məkanında, mədəni-bədii yaradıcılıq
sahəsində gedən proseslər, nəzərə çarpan müxtəlif tendesiyalar başqa respublikaların
sənət aləmində olduğu kimi, Azərbaycan səhnə sənəti təcrübəsində də bu və ya digər
şəkildə təzahür edirdi.
Poetikanın ümumi anlayışlarından bizim üçün maraqlı olan lokal tədbiq sahəsində,
rejissor poetikasına keçməklə, araşdırmamızın istiqamətini müəyyən edə bilərik. Bu
zaman rejissuranın professionallıq dərəcəsinin artmasını izlədikcə, poetikanın dəyişmə
cəhətlərini təsbit etməklə, teatr prosesini dialektik hərəkətini izləmək mümkündür.
Həmən proses sadə deyil. Odur ki, aparacağımız müşahidələr rejissuranın tamaşa
hazırlığına qədərki mərhələsindən ilk tamaşayadək olan mürəkkəb prosesi əhatə edəcək.
Burada rejissor poetikasının struktur tərkibi tam şəkildə əhatə edilməli, tamaşanın
yaranma prosesində onun işləmə mexanizmi izlənməlidir.
Səhnə arxası mühitə, yaxud teatral dairədə az qala hamıya bəlli olan proses
müəyyən mənada fərdidir. Yəni metodika baxımından tələbə-rejissorlara belə anlaşıqlı
olan proses, əslində, rejissuranın professionallıq səviyyəsi ilə şərtlənən yaradıcılıq
məsələsidir. Sənətkar fəhmi, səhnə duyumu, estetik kateqoriyalarla düşünmə qabiliyyəti,
zövq və ölçü hissi ədəbi-bədii səriştə, rejissor fikri, tamaşanın zaman və məkan həlli
sənətin poetika müstəvisində baxılan mühüm amillərdir. Tamaşanın təcəssümünün ideabədii prinsiplərini müəyyən edilməsi, ali məqsədin tapılması və ona yönələn hadisələr
xəttinin ifadəli, həm də sərrast səhnə mizanları ilə qurulması tamaşaçının obrazının və
konfiliktinin tapılması, janrın müəyyən edilməsi müəllif və aktyorlarla aparılan
yaradıcılıq işi və s. rejissura poetikasının struktur tərkibi olaraq praktik teatrın yaradıcılıq
təbiətini müəyyən edir. Cəmiyyətlə, ictimai həyatla daim bağlı olan, geniş tamaşaçı
kütləsi ilə ünsiyyəti möhkəmləndirən Azərbaycan teatrı öz vətəndaşlıq mövqeyini,
müasirlik və mübarizlik hissini hər zaman aydın biruzə vermişdir (3)
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Dünya teatr tarixindən bəllidir ki, ilk rejissor dramaturqun özü olub. Esxilin,
Sofoklun, Evripidin, simasında görünən həmin rejissor, mətn müəllifi kimi, təkcə həmin
mətnin əyaniləşdirilməsi işini deyil, bir küll halında, teatr tamaşasının müəllifi, başqa cür
desək, sahənin ideoloqu simasında fəaliyyət göstərib. Bu zaman, mütləq nüfuz sahibi
olan, dramaturq daha sonralar, səhnəyə aktyoru gətirmiş, beləliklə, Marksin təbirincə
desək, əslində öz qəbir qazayanı öz əli ilə yaratmışdır. Öz tarixinin sonrakı dövrlərindən
teatr sənətinin aparıcı qüvvəsi dramaturq yox, aktyor hesab edilmişdir. Əsrlər boyu, belə
demək olarsa, aktyorun həndəvərində dolaşan müstəqil sənətçi deyil, ikinci dərəcəli şəxs
sayılan rejissor şəxsiyyətinə sanki tarix özü şans vermiş, onu teatr sənətində ön plana
çıxarmışdır. Amma burası da var ki, rejissor sənəti üçün bu müstəqilliyin göydəndüşmə
olmasını düşünmək sadəlövhlük olardı. Çünki bir qayda olaraq texniki işləri yerinə
yetirən rejissor sənətinin başqa daha tutarlı məsələyə, bədii məqsədlərin həllinə sövq
edilməsi üçün, tarix, istərsə də estetik ehtiyac yaranmışdır.
Elə bir bədii ərazi mövcuddur ki, oraya aktyor yaradıcılığı daxil ola bilmirdi,
rejissor yaradıcılığının isə daxil olması yasaq idi. Odur ki, əslində məsələ həmin yasaqın
götürülməsində, rejissor sənətinin bir qədər sərbəst fəaliyyətinə imkan verilməsində idi.
Çox sonralar məlum oldu ki, həmin o “bir qədər sərbəst fəaliyyət” nə az, nə çox, rejissor
yaradıcılığının geniş miqyaslı hücumuna yol açmışdır.
Teatr prosesinin dayaq kateqoriyalarının etibardan düşmə təhlükəsi heç də
mücərrəd məsələ deyil. Birinci növbədə zərbə altına düşən teatr düşüncəsinin psixaloji
motivasiyası və yaradıcı enerji qaynaqlarıdır. Bu iki proses yararsız hala düşdükdə
dinamika zəifləyir və digər önəmli məsələlərə təsir göstərməyə başlayır. 70 il dövlət
sistemi tərkibində müəyyən ideoloji və iqtisadi nəzarətin altında baş verən teatr prosesi
mütləq azadlıq şəraitində gərəksizlik sarsıntıları burulğanında fırlanaraq öz fəaliyyətini
itirmək təhlükəsi qarşısında qalırdı.
Yarasının sağalması mümkün olmayan 20 yanvar, ağrısı hələ də içimizi göynədən
Qarabağın işğalı faciəsi və bir-birinin ardınca törədilən bu və bu kimi hadisələr
Azərbaycan xalqının mənəvi sarsıntı keçirməsində ciddi zərbə olduğu danılmaz faktdır.
Qarabağda yaşayan Azərbaycanlıların zorgücünə, silah hesabına öz ev-eşiyindən
çıxarılması Azərbaycan məkanından saysız hesabsız mədəniyyət ocaqlarının darmadağın
edilməsinə, bununla yanaşı 4 nəhəng teatrın İrəvan şəhərindən 130 illik tarixə malik
C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram, Azərbaycanın ürəyi və şah damarı
olan Şuşa şəhərindən Şuşa Dövlət Musiqili Dram, Ağdam rayonundan Ağdam Dövlət
Dram və Fizuli rayonundan Fizuli Dövlət Dram Teatrının məcburi köçkünlük kimi ağır
bir tale yaşamağına məhkum qalmasına səbəb oldu.
1988-ci ildən etibarən bütün müəssisələr kimi teatrların da qapılarına qıfıllar asıldı.
Teatrların fəaliyyətsizliyi istər teatr adamlarının istərsə də öz həyatlarını teatrsız təsəvvür
etməyən tamaşaçıların ruhunu pərən-pərən salmışdır. Sənət adamları yaxşı dərk edirdilər
ki, Sənət yaşamalı və inkişaf yolunu axtarmalı idi. Odur ki, yaranmış vəziyyətin diqtəsi
ilə sevimli tamaşaçılarını özünə qaytarmaqda böyük çətinliklər qarşısında qalan
tetarlarımız da bədii cəhətdən bütün mükəmməlliyə nail olunması da, ara-sıra da olsa hər
halda tamaşalar hazırlanırdı. Belə bir vaxtda dramaturgiyada məcburi halda tənəzzülə
uğramışdı. Teatrların dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi aradan götürülmüşdür.
Teatrlar sponsorların ümidinə qalmışdır və bundan yararlanan imkanı təsadüfi adamlar öz
cızma-qaraları ilə teatrın səhnələrinə yol açmağa çalışdılar. Əlbəttə ki, belə hallarla
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teatrlar mübarizə aparırdı. Etiraf etmək lazımdır ki, bəzən bu mübarizə öz əməli nəticəsini
vermirdi. Teatrımızın 1992-ci ilə qədər düşdüyü fırtına ilə ölüm-dirim mübarizəsi apardı.
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Поэтические штрихи режиссуры
Резюме
Азрбайджанский народ после обретения независимости является
полноправным хозяином своего культурного достояния. Поэтому, историю
национального театрального искусства следует изучать с новой парадигмы. Автор
отмечает актуальность исследования азербайджанского театра с новой точки
зрения. Сегодня одной из важных задач государственной политики является
поддержка и развитие национального театрального процесса.
Ключевые слова:Культура, поэтика, творчество, режиссер, драматург.
Shahla Heydarli
Poetic touches of direction
Summary
After gaining independence, the people of Azerbaijan are the full owners of their
cultural heritage. Therefore, the history of national theater art should be studied from a new
paradigm. The author notes the relevance of the study of Azerbaijani theater from a new point
of view. Today, one of the important tasks of state policy is the support and development of
the national theater process.
Keywords: culture, poetics, creativity, Director, playwright.
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1960-2000-Cİ İLLƏR AZƏRBAYCAN KİNOSUNDA
KOMEDİYA JANRININ TƏHLİLİNƏ DAİR
Xülasə: Məqalədə 1960-cı ildən bu günə qədər lentə alınmış komediya filmləri
haqqında bəhs olunmuşdur.Komediyanın inkişaf mərhələsindən, Lümyer qardaşlarının
lente aldıqları ilk filmlərdən Çarli Çaplinə, Azərbaycan kinosunda şanlı və parlaq bir
səhifə açan Üzeyir Hacıbəyovun eyniadlı operettası əsasında çəkilmiş “Arşın mal alan”
filmindən müasir dövr komediyalarına qədər olan kinokomediyalara,milli kinonunun
əsasında duran sosial mesajlar və xüsusilə də əxlaq problemlərinə nəzər salınmışdır.
Açar sözlər: Kino,komediya,Lyümer qardaşları,Çarli Çaplin,“Arşın mal alan”,
sosial mesaj.
Kino XIX əsrin ən maraqlı kəşflərindən biridir. 1895-ci ildə meydana gələn kino
hər kəsin marağını üzərinə toplamağı bacarır. Kino yaranana kimi bir çox kəşflər olsa da,
son imzanı qoyan və bəşəriyyəti filmlə tanış edən Lümyer qardaşları oldu. Onlar martın
22-də insanların çoxluq təşkil etdiyi meydanda, “Lümyerin Monplezir və Liondakı
fabrikindən fəhlələrin çıxması” kadrını tamaşaçılara göstərdi. Kiçik kardların izləyicilərin
marağını çəkdiyini görən qardaşlar həmin ilin yayında Lümyer 10-dan artıq qısa süjetlər
çəkdi. Hamısı da 1-2 dəqiqədən ibarət idi. Qardaşlar kinonun nadir tapıntı olduğunu
göstərmək məqsədi ilə Parisin Kapusinov bulvarında ictimai baxış təşkil etdilər. Dekabrın
28-də baş tutan kino seansı hər kəsin təəccübünə səbəb olmuşdu. Həmin gün dünya
kinosunun yaranması kimi tarixə düşdü. Lümyer qardaşlarının çəkdikləri səssiz kadrlar
ilk vaxtlar böyük maraq doğursa da, təsvirlər hərəkət edən fotoları xatırladırdı. Komik
nüanslar isə tamaşaçıların daha çox diqqətini çəkirdi.
Komediya filmləri adətən xoşbəxt sonluqla bitir. Komediya janrında lentə alınan
filmləri digərlərindən fərqləndirən xüsusiyyəti gülüş doğuran situasiyaların yer almasıdır.
Müəllifin izləyiciyə çatdırmaq istəyi mövzuya uyğun olaraq satirik, lirik komediyalar,
kinoparodiya olaraq 4 yerə ayrılır.Şərtlilik dərəcəsinə görə isə ekssentrik, kinovodevil və
digər xeyli janr müxtəlifiyinə malikdir. Komediyanın inkişaf mərhələsində başqa sənət
növlərinin təcrübəsindən geniş istifadə etmişdir.
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Komediya dedikdə isə ağıla o gəlir. Kino tarixinə damğa vuran, əsası, bığları, yerişi bir
sözlə geyim tərzi və hərəkətləri ilə tarixə öz izini qoyan aktyor Çarli Çaplin komediya
filmlərindəki səssizliyinə baxmayaraq böyük səs səda doğurub. Onun filmlərində hər
zaman sosial mesajlar yer almışdır. Bu səbəbdən bir çox təzyiqlərə məruz qalan Çaplin
bütün bu olanlara baxmayaraq o öz dəstixəttini pozmayaraq əmin addımlarla irəliləyib.
Ölümündən 42 il ötməsinə rəğmən hələ də, filmləri və fəlsəfi düşüncələri hər kəsin
dilində əzbər olaraq qalır.
Kino ölkənin tarixinin görüntü yaddaşıdır. Dünya kinosunun yaranmasından 3 il sonra,
1898-ci ildə Aleksandr Mişonun ekranlaşdırdığı sənədli kadrlarla Azərbaycan kinosunun
əsası qoyulur. O, “Balaxanıda neft fontanı” və “Bibiheybət neft mədənində yanğın” adlı
xronikal süjetləri lentə almış və milli kinematoqrafiyamızın əsasını qoyur. Bundan sonra
isə ard-arda filmlər çəkilməyə başlayır. Bütün bunlar onu göstərir ki, keçən əsrin
sonundan kino adlı möcüzəni qəbul etmişik. 1915-ci ildə Qafqazda Pirone qardaşları
tərəfindən açılan ticarət evlərində prokat kontorları yaradıldı. Elə həmin ildə “Neft və
milyonlar səltənətində” romanı əsasında eyni adlı ilk bədii film çəkildi.
Dahi Azərbaycan yazıçısı və bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun 1913-cü ildə qələmə
aldığı “Arşın mal alan” əsərinin 1916-cı ildə ekranlaşdırılması sayəsində kino tarximizdə
şanlı və parlaq bir səhifə açılmış oldu. İlk dəfə Bakı şəhərində yerləşən “Forum”
kinoteatrında 3 yanvar 1917-ci il tarixində tamaşaçılara sərgilənən “Arşın mal alan”
filminin ssenari müəllifi də Üzeyir Hacıbəyov idi. “Filma” səhmdar cəmiyyəti tərəfindən
lentə alınan bu film tammetrajlı bədii film idi. Filmin qurluşçu rejissoru Boris Svetlov,
qurluşçu opeartoru Qriqori Lamberq öz vəzifəsinə düşən işin öhdəsindən layiqincə
gəlmişdi.
“Arşın mal alan” filmi o dövrün texnologiyasına müvafiq olaraq çəkilməsi
nöqteyi-nəzərindən ağ-qara və səssiz film idi. Filmdə titrlərin Azərbaycan dilində
verilməsi faktı isə bir yenilik idi. “Arşın mal alan” filmində Əsgər rolunda Hüseynqulu
Sarabski, Gülçöhrə rolunda Əhməd Ağdamski, Soltan bəy rolunda Ələkbər Hüseynzadə,
Cahan xala rolunda Yunis Nərimanov, Süleyman rolunda Mirzəağa Əliyev, Asya rolunda
Aleksandra Olenskaya, Vəli rolunda Hənəfi Terequlov, Telli rolunda Yeva Olenskaya
kimi aktyorlar rol almışdır. Bir mühüm faktı da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, filmdə
sonralar Azərbaycan SSRİ əməkdar xadimi adını almış Məmməd Əlili də epizodik rolda
oynamışdır.
Filmin ekranlaşdırılması hadisəsindən Üzeyir Hacıbəyovun məlumatı yox idi və
o, bu xəbəri film tamaşaçılara nümayiş etdirildikdən sonra eşitmişdi. “1917-ci ilin yanvar
ayında “Kaspi” qəzetində dərc olunmuş bir elanda “Arşın mal alan” komediyasını lentə
çəkildi və “Forum” kinoteatrında göstəriləcəyi xəbər veriilmişdi. Bu, incəsənət və
ədəbiyyat ictimaiyyəti üçün, xüsusilə əsərin müəllifi Üzeyir Hacıbəyov uzun gözlənməz
bir hadisə idi. Film Bakıda yalnız bir-iki seans göstərilə bilmişdi. Əsərin lentə
alınmasından xəbər tutan Üzeyir Hacıbəyov bir müəllif kimi bu hadisəyə etiraz etmiş və
əlaqədar təşkilatlara müraciət edərək, filmin müəllifdən icazəsiz, eləcə də təsadüfi
adamlar tərəfindən çəkildiyi üçün müsadirə edilməsini tələb etmiş və bundan sonra filmin
nümayişi dayandırılmışdı.” (Məmmədli Q. Üç «Arşın mal alan» filmi haqqında. –
Azərbaycan gəncləri, 1955, 18 sentyabr.)
Üzeyir Hacıbəyovun kəskin etirazından sonra film 8 yanvar 1917-ci ildə ekrandan
yığışdırıldı. Üzeyir Hacıbəyovun gəldiyi qənaətə görə filmin keyfiyyəti olduqca aşağı idi.
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Üzeyir Hacıbəyovun göstərişi ilə filmdə texniki cəhətdən keyfiyyətsiz və məzmunca
lüzumsuz olan səhnələr çıxardıldı. Lakin bütün bunlara baxmayaraq “Arşın mal alan”
filminin köhnə variantı Üzeyir Hacıbəyovun xəbəri olmadan nümayiş etdirlirdi. Bu
filmdən sonra musiqili komediyaya olan maraq gücləndi. 1945-ci ildə ekranlaşdırılan
“Arşın mal alan” filmi SSRİ dövründən dövlət mükafatına layiq görülüb. Bundan başqa
film Rusiya kinosunun 100 illiyi münasibəti ilə aparılan sosioloji tətqiqatlar nəticəsində
sovet kinosunun inkişafına müsbət təsir göstərdiyi üçün 100 sevimli film siyahısına daxil
olmuşdur. Bu filmlər qızıl, gümüş və bürünc olmaqla 3 hissəyə ayrılıb. “Arşın mal alan”
filmi isə qızıl siyahıya daxil olub.
Digər rəğbət qazanan komediya filmi isə 1956-cı ildə rejissor Hüseyn Seyidzadə
tərəfindən lentə alınan “O olmasın bu olsun” filmidir. Hər iki musiqili komediya filmində
dövrün problemləri öz əksini tapmışdır. Bu musiqili komediyaları birləşdirən nüanslardan
biri də sevginin pula, cəhalətə və feodal qalıqlarına qalib gəlməsidir.
Azərbaycan kinosunun daha da inkişaf etməsi, dirçəlməsi 1960-1970 –ci illərə təsadüf
edir. Bu dövr ərzində milli kinonunun əsasında daha çox sosial mesajlar və xüsusilə də
əxlaq problemlərin kəskin həlli nəzərə çarpırdı.
1960-1970-ci illərdə Azərbaycan kinosunda komediya janrında çəkilmiş filmlərdə
cəmiyyətdə sosial-siyasi dəyişikliklərin komik əksi nümayiş olunmuşdur. Hər gülüşün
altında gerçəkliklər əks olunmuşdur. “Əhməd haradadır”, “Romeo mənim qonşumdur”,
“Ulduz”, “Arşın Mal Alan”, “Alma almaya bənzər” “Dərviş Parisi partladır”, “Günlərin
bir günü” “Qayınana” “Yol əhvalatı” “Babamızın babasının babası”, “Evlənmək
istəyirəm””Cin mikrorayonda”, “Yaramaz”, “Bəxt üzüyü” “Həm ziyarət,həm ticarət”,
“Adi əhvalatlar”, və s filmlərdə biz dövrün problemlərini,insanların xarakterindəki
mənfilikləri,ziddiyyətlərin insan şəxsiyyətinin formalaşmasında olan rolunu, ailələrin
övladların üzərindəki basqısını, cəmiyyətin ailə üzərində olan mənfi baxış nöqtələrini
bariz şəkildə görürük.
1970-ci illərdə şöhrət qazanan “Şən və hazırcavablar klubu” müasir dövür
filmlərinin ilham mənbəyi olmuşdur. Qrupun üzvləri küçədə, qonşuda, iş yerlərində baş
verən nöqsanları heç kimin xətrinə dəymədən, yüngül yumor ilə cəmiyyətin diqqətinə
çatdırıb. Keçmiş ittifaq dağıldıqdan sonra öz aktuallıqlarını itirməklərinə baxmayaraq
onların zarafatları hələ də müasir filmlərdə öz əksini tapmışdır. Bunlara misal olaraq isə
“Məhəllə 1-2”, “Adam ol”, “Toy”, “İnterpapa”, “Hərənin öz payı, üstəgəl öz tayı”
filmlərini göstərmək olar. Sosial problemlərin də çatdırıldığı filmlər vasitəsi ilə
Azərbaycan kinosuna gəlir gətirmək də mümkün oldu.
1960-cı illərdə öz qızıl dövrünü yaşayan kino sahəsi 1990-cı illərdə tənəzzül
etməyə başladı. Buna səbəb isə, satışın və dublyajın aşağı səviyyədə olması idi. Məhz
buna görə, dublyajın ixtisaslı kadrlar tərəfindən həyata keçirilməsi məsələsi gündəmə
gəlmişdi.
Kino yarandığı dövrdən tamaşaçılar komediya janrında çəkilən filmlərə üstünlük
verirdilər. Təbii ki, 60-cı illərdə lentə alınan komediyaları hazırkı filmlər ilə müqayisə
etmək doğru deyil. Yeni dövr komediya filmləri əsasən kommersiya məqsədi ilə çəkilib.
Bu filmlərdə tamaşaçıya sosial mesaj ötürülmür, amma 60-70- ci illərdə çəkilən
komediyalarda cəmiyyətə komik süjetlərlə insanları düşündürən problemlər göstərilirdi.
Filmlərdə ciddi nöqsanlardan biri də gülüş və tənqid hədəfinin düzgün seçilməməsidir.
Azərbaycanda komediya filmləri əsasən dövlət maliyyəsinə çəkilmir bu janrda lentə yeni
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filmlərimiz özəl prodakşınlar tərəfindən çəkilir. “Axırıncı yol”, “Oğlan evi”, “Ay
brilliant”, “Xoxan”, “Gizlənpaç”, “Niyə?”, “Hoqqa”, “Kəklikotu”, “Hozu”, “3 badam 1
qoz”, kimi və.s filmlərdə sosial-ictimai problemlər öz əksini tapmır. Hazırda bu
probləmlərin qabardılmamasına səbəb isə, bu qayğılara əhəmiyyət verilməməsidir.
Bundan öncə aktyorların canlandırdığı obraz, əsərin özündən təsirli və yadda qalan
olurdu. Yəni izləyiciyə tam olaraq əsərin mahiyyəti çatdırılırdı. Bizdən fərqli olaraq digər
ölkələrdə insanları narahat edən məsələlər komediya filmləri ilə öz ifadəsini tapıb. Bizim
filmlərdə isə bu dəst-xəttə rast gəlmək mümkün deyil. Yeni lentə alınan komediya
filmlərində küçə sözləri və jarqon ifadələrdən istifadə olunur. Bu səbəbdən filmlər
izləyicilərin rəğbətini qazanmır. Mütaliəsi az olan, yumor hissindən uzaq olan, janr
barədə kiyafət qədər məlumatlı olmayan insanların film çəkməsi bir-birinə bənzər
filmlərin ərsəyə gəlməsinə səbəb olur. Komediya filmlərinin konkret hədəf nöqtəsi
olmalıdır. Bunu da qeyd etmək mütləqdir ki, teatrda sosial-ictimai və mənəvi problemlər
yüksək səviyyədə öz əksini tapır. Komediya janrının daxili bədii imkanları çox genişdir.
O dillərdən istifadə edərək, istənilən informasiyanı ötürmək mümkündür. Hazırda yalnız
gülüş yaratmağa əhəmiyyət verilir. O gülüş düşündürür-düşündürmür bu onları narahat
etmir. Gülüş hədəfi olmayan komediya isə film kimi uğur qazana bilməz.
Ədəbiyyat:
1.“Bakı xəbər” qazeti // 2017, 07 noyabr
2.“Ədalət” qazeti// 2015, 29 dekabr
3.“Səs”qazeti // 2018, 2 avqust, sayı.
4.“Bakı” qazeti 1995 23 dekabr sayı.
5. “Mədəniyyət”qazeti 2009 13 may sayı.
6. “Azadlıq” 2010 27 oktyabr sayı.
Шахла Чаббарлы
Об анализе комедийного жанра в азербайджанском кино 1960-2000-годов
Резюме
Статья посвящена анализу комедийных фильмов, снятых с 1960 по
настоящее время. А именно, начиная с фильмов снятых братьев Люмьер до Чарли
Чаплина, с фильма "Аршин мал алан",которая была снята на основе оперетты
Узеира Гаджибекова вплоть до современных комедийных фильмов.
Kлючевые слова:кино, комедия, Братья Люмьер, Чарли Чаплин, "Аршын
мал алан", социальное сообщение
Shahla Cabbarli
On the analysis of the Comedy genre in Azerbaijani cinema of the 1960-2000s
Summary
The article is devoted to the analysis of Comedy films shot from 1960 to the present.
Namely, from the Lumiere brothers 'films to Charlie Chaplin, from the film "Arshin Mal
Alan", which was based on Uzeyir Hajibeyov's operetta up to modern Comedy films.
Keywords: cinema, comedy, the Lumiere Brothers, Charlie Chaplin, "Arshin Mal
Alan", social message.
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KOMPYUTER EFFEKTLƏRİNİN MÜASİR KİNOYA TƏSİRİ
Xülasə: Məqalədə kompyuter effektlərinin kinematoqrafiyaya təsirindən və bu
təsir nəticəsində müasir kinonun hansı transformasiyalara məruz qalmasından, eləcə də
rejissorların bu kimi imkanlardan necə yararlandığından bəhs olunur. “Avatar”,
“Titanik”, “Ready Player One” filmləri vasitəsi ilə kompyuter effektlərinin kinodakı
təzahürü izah olunub. Bundan əlavə bütün bu proseslərin tamaşaçılara necə təsir etməsi
və onlar tərəfindən bu kimi yeniliklərin hansı tərzdə qarşılandığı təqdim olunub. Nəticə
etibarı ilə kompyuter effektlərinin müasir kinoya nüfuz etməsi prosesinin qaçılmaz
olduğu vurğulanıb.
Açar sözlər: kino, film, xüsusi effektlər, 2D, 3D, texnologiya.
Müasir dövrdə bir çox filmlər tamaşaçılara artıq vərdiş etdiyimiz ənənəvi üslullarla
deyil, məhz yeni kompyuter texnologiyaları effektlərinin vasitələri ilə təqdim olunur.
Ötən əsrdə istehsal olunan filmlər izləyicilərə 2D formatında təqdim olunurdu. Lakin
kompyuter texnologiyaları inkişaf etdikcə öz təsirini bir çox sahələrə göstərməyə başladı.
Tədricən bu kimi texnoloji yeniliklər, kompyuter effektləri kinematoqrafiyada da istifadə
olunmağa başladı. Bir çox kinematoqrafçılar kompyuter effektlərini öz filmlərində
məqsəd yönlü şəkildə istifadə etməyə başladılar. Başqa sözlə desək bu kimi texniki
tərəqqi müəllifə öz ideyalarını daha da ifadəli şəkildə təqdim etməyə dəstək oldu.
Filmlər hər zaman tamaşaçılara mesajlar ötürüb, onları düşünməyə vadar edib. XXI
əsr kinematoqrafiyası xeyli inkişaf etdiyindən tamaşaçıya təsir etməklə yanaşı, onu
hadisələrin bir parçasına çevirir. Tamaşaçı kinoteatrda 3D formatında film izlədikdə
təqdim olunan obyektləri, qəhrəmanları öz yanında hiss edir və nümayiş etdirilən qeyrireal mühitin bir parçasına çevrilir. Bir çox hallarda isə tamaşaçı filmdə baş verən
hadisələrdən deyil, məhz vizual görüntünün qeyri-ənənəvi üsulda təqdim olunmasından
zövq alır. Kino psixologiyasının əsas məqamlarından biri də filmin necə yaranması ilə
deyil, məhz filmin necə qəbul olunması ilə izah olunur.
Kino əsərinin mənasıdan, formalaşmasından danışdıqda ekranda təqdim olunan filmin
hansı zaman və məkan çərçivəsində nümayiş olunmasına diqqət yetirmək lazmdır. Çünki
hər bir filmdə mövcud olan zaman və məkan tamaşaçının yerləşdiyi məkan və yaşadığı
real zamandan xeyli fərqlənir. Reallığın əsas meyarı olaraq məkan və zaman götürülür.
Ekran həqiqəti obyektiv reallıqla nisbət təşkil edir və bu prosesi şərti olaraq bir neçə
hissəyə bölmək olar:
62

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin ELMİ ƏSƏRLƏRİ № 27, 2019
УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИАзербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств № 27, 2019

SCIENTIFIC NEWS of Azerbaijan State University of Art and Culture № 27, 2019

1.
Ekran tam olaraq real zamanı və real məkanı əks etdirir. Bu kimi hallara hər
hansısa idman yarışının və ya hadisənin birbaşa yayımı zamanı rast gəlmək olar.
2.
Ekran məkanı real, lakin zamanı qeyri-real əks etdirir. Buraya sənədli filmləri,
öncədən yazılmış xəbərlər buraxılışlarını və s. əlavə etmək olar.
3.
Ekran zamanı real, məkanı isə qeyri-real əks etdirir. Bu kimi zaman və məkan
konsepsiyasına bir çox kompyuter oyunlarını, sosial şəbəkələri misal göstərmək olar.
4.
Ekran təsvir olunan zaman və məkanı qeyri-real əks etdirir. Buraya artıq bir çox
bədii filmləri əlavə etmək olar. Belə filmlərdə məkan hər hansısa dekorlar və ya xüsusi
effektlər vasitəsi ilə düzəlir. Zaman isə tamaşaçını filmi izlədiyi zamandan fərqli olur.
Bu dörd müxtəlif zaman və məkan variantları əsərin tamaşaçı tərəfindən
qavranılması prinsiplərini izah edir. Filmin başa düşülmə prosesi bir qədər individualdır.
Film izlənilən zaman aşağıdakı məqamlara diqqət yetirilir:
1.
Ekran əsərinin ilk olaraq forması, yəni məkan və zaman müəyyən olunaraq
obyektiv reallıqla müqayisə edilir;
2.
Əsərin fiqurlarının və fonunun müəyyən olunması. Tamaşaçı
filmin
qəhrəmanlarını müəyyən edir, onlar arasında əlaqələri aşkara çıxarıb, hadisələrin gedişatı
zamanı dinamik dəyişiklikləri müşahidə etməyə başlayır;
3.
Kontekstin müəyyən olunması;
4.
Sonuncu mərhələ əsərin praqmatik ariyentasiyasının aşkara çıxarılmasından
ibarətdir. Başqa sözlə desək müəllif bu filmi hansı məqsəd naminə yaradıb sualına cavab
tapmaqdır.
Bir və ikinci mərhələni ekran əsəsrinin ilkin qavranılma üsulları da adlandırmaq olar.

-

-

Kompyuter effektləri qeyd olunan məqamlara əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmək
gücünə malikdir. Xususi effektlərin məhz necə təsir etdiyini öyrənmək üçün kinonun
mifoloji sisteminə müraciət etmək tam yerinə düşər. Müasir kinonu bir növ mif
yaradıclığının forması kimi təqdim etmək olar. Ekran əsəri yaradılan zaman aktiv şəkildə
mifoloji texnologiyalardan istifadə olunur. Digər tərəfdən ekran magiyası izləyicini
hadisələrin bir parçasına çevirir. Bu kimi texlonoloji tərəqqi tamaşaçını film nümayişi
zamanı tam olaraq baş verən hadisələrə kökləyir.
Kompyuter effektlrinə misal olaraq digər funksiyaları da göstərmək olar:
Obraz qəhrəmanın və ya hər hansısa fiqurun yaradılması. Yaradılan süni obrazlara hətta
insani xarakterlər, faktorlar da əlavə olunur. Buna misal olaraq Robert Zemekisın “Who
Framed Roger Rabbit” (1988) filmini misal göstərmək olar.
Ekran aləminin və ya fonun yaradılması. Təqdim olunan aləm xüsusi effektlər vasitəsi ilə
geniş sərhədlər əldə edir.
Hətta kompyuter effektləri vasitəsi ilə tam olaraq ekran əsərini yaratmaq mümkündür.
Buna misal olaraq Ceyms Kemeronun “Avatar” (2009) filmini göstərmək olar.
Xüsusi effektlər vasitəsi ilə həmçinin bir çox qorxulu, həyacan doğuracaq, ekşn dolu
məqamları daha da qüvvətli formada təqdim etmək mümkündür.
Müasir
kinematoqrafçılar texnologiyanın bu kimi imkanlarına biganə yanaşmırlar.
Belə bir texniki tərəqqi bizə nə kimi gələcək bəxş edə bilər? Təbii ki, belə bir sual
artıq individualdır. Çünki kinoya xüsusi effektlərin əlavə olunması klassik kino sevərləri
məyus və ya digər tamaşaçıların diqqətini daha da cəlb edə bilər. Bir neçə ildən sonra
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bəlkə də ekranda real aktyor təsvirinə nadir hallarda rast gəlmək mümkün olacaq. Çünki
müasir texnologiya hətta bugünkü gündə istənilən obrazın real sürətini yaratmağa
malikdir. Son dövrdə DC və Marvel komiksləri əsasında ekranlaşdırılan bir çox filmlərdə
belə hallara rast gəlirik.
Stiven Spilberqin “Ready Player One” (2018) filminə nəzər salaq. Filmdə təqdim
olunan aləm məhz elə kompyuter effektləri vasitəsi ilə yaradılıb və hadisələr 2045-ci ildə
baş verir. İnsanlar gündəlik həyatlarını demək olar ki, “Oazis” adlı virtual aləmdə
keçirdirlər. Burada hər bir şəxs görkəmini, yaşını hətta cinsini də dəyişə bilər. Ceyms
Hollidey (Mark Raylens) tərəfindən icad olunmuş bu virtual aləmdə əsas missiyanı
keçən şəxs avtomatik olaraq onun varisinə çevrilərək “Oazis” üzərində hakimiyyəti əldə
edəck. Ueyd (Tay Şetridan) adlı gənc bu oyunda iştirak etmək qərarına gəlir. Burada
qələbə qazanmaq heç də asan olmuyacaq. Qarşıda onu çoxlu sayda rəqiblər, tapmacalar
gözləyir. Fantastik janrda çəkilmiş bu ekran əsərində bəlkə də yaxın gələcək əks olunub.
Ernest Klaynın eyniadlı romanı əsasında çəkilmiş bu filmdə hadisələr qeyri-real məkan
və zaman çərçivəsində cərəyan edir.
Yuxarıda kompyuter effektləri ilə bağlı qeyd etdiyimiz bir çox məqamlara bu filmdə
rast gəlmək olar. Təqdim olunan zaman qeyri realdır. Yaradılan məkan isə bilavasitə
kompyuter effektləri vasitəsi ilə ərsəyə gətirilib. Hətta baş qəhrəmanlar filmin müəyyən
hissələrində tamaşaçılara qeyri-real formada təqdim edilib.
Film kinoteatrlarda
izləyicilərə 3d formatda nümayiş olunub və beləcə izləyici 3D eynəyini taxmaqla baş
verən hadisələri yaxından izləyib, özünü bu prosesin daxilində hiss edib.
Onu da vurğulayaq ki, ötən əsrin 50-ci illərindən etibarən filmlər çəkməyə başlayan
Stiven Spilberq texniki tərəqqi ilə ayaqlaşmağı bacarıb, müasir kino tamaşaçısına xüsusi
kompyuter effektləri vasitəsi ilə mükəmməl ekran əsəri təqdim etməyə müvəffəq oldu.
Xüsusi kompyuter effektləri vasitəsi ilə yaradılan filmlərdən biri də Ceyms Kemeronun
“Avatar” (2009) filmidir. O, bu filmi hələ 1999-cu ildə ildə çəkməyi planlaşdırırdı. Lakin
həmin dövrdə filmdə istifadə olunacaq xüsusi effektlərə görə 400 milyon dollar büdcə
lazım idi.(1) Ceyms Kemeron bu filmi 10 ildən sonra artıq kompyuter effekrlərinin
kifayət qədər geniş vüsət aldığı bir dövrdə 237 milyon dollar büdcə ilə çəkməyə müvəffəq
oldu. İndiyə kimi çəkilən filmlər arasında gəlir baxımından birinciliyi məhz fantastik
janrda çəkilən “Avatar” filmi qoruyub saxlamaqdadır (2 milyard 787 milyon dollar). (1)
Son zamanlar bir çox 2D formatında çəkilən filmlərin 3D formatına konvertasiya
edildiyinin şahidi oluruq. Bu isə o deməkdir ki, müasir tamaşaçının marağı və ya dövrün
tələbi məhz bu kimi xüsusi kompyuter effektləri vasitəsilə çəkilən filmlərədir. Ceyms
Kemeronunun 1997-ci ildə çəkdiyi “Titanik “ filmi kifayət qədər diqqət cəlb edib, 2
milyard 185 milyon dollar gəlir əldə etdi.(2) Lakin 2012 ci ildə film 2D formatndan 3D
formatına konvertasiya edilərək tamaşaçılara təqdim olundu.
Lars fon Triyer də “Doqma 95” də vurğulamışdır ki, heç bir xüsusi effektlərdən
istifadə etməyəcək, təbii kino çəkilişinə üstünlük verəcək və s. Lakin bir neçə ildən sonra
Lars Fon Triyerin “Melanxoliya” (2011) filmində xüsusi effektlərdən istifadə etdiyini
görə bilərik.
Sonda belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, müasir texnologiya, xüsusi kompyuter
effektləri müasir kinematoqrafiyaya nüfuz etməkdədir. Kinematoqrafiyanın belə bir
transformasiyaya məruz qalması halının yaxşı və ya pis olduğunu müəyyən etmək artıq
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tamaşaçıların ixtiyarına buraxılır. Çünki bir çox filmlər məhz onların təlabatı əsasında
çəkilir.

1.
2.

İnternet resursları:
https://www.kinopoisk.ru/film/251733/
https://www.kinopoisk.ru/film/2213/
Аббасага Ализаде
Влияние компьютерных эффектов на кинематографию
Резюме

В статье обсуждается влияние компьютерных эффектов на
кинематографию и то, как современный кинематограф трансформируется в
результате этого воздействия, а также как режиссеры извлекают выгоду из таких
возможностей. Объясняются эффекты компьютерных эффектов в кино через
фильмы “Аватар”, Титаник, “Ready Player One”. Кроме того, было представлено,
как эти процессы влияют на аудиторию и как их приветствуют такие нововведения.
В результате было подчеркнуто, что процесс проникновения компьютерных
эффектов в современное кино неизбежен.
Ключевые слова: фильм, кино, спецэффекты, 2D, 3D, технология.

Abbasaqa Alizadeh

The impact of computer effects on cinema
Summary
The article discusses the impact of computer effects on cinema and how modern
cinema is transformed as a result of this impact, as well as how directors benefit from
such opportunities. The effects of computer effects in the movie are explained through the
films “Avatar”, Titanic, “Ready Player One”. In addition, it was presented how these
processes affect the audience and how such innovations welcome them. As a result, it was
emphasized that the process of penetrating computer effects into modern cinema is
inevitable.
Keywords: film, cinema, special effects, 2D, 3D, technology.
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YOXSULLUQ EPİDEMİYASINA TUTULAN
AİLƏNIN QARANLIQ DÜNYASI
Xülasə: Məqalədə İran kinosunda Yeni Dalğa cərəyanının banisi hesab olunan
Dariyuş Mehrcuyinin filmi təhlil olunur. Müəllifin gənaətinə görə, rejisorun məhz bu
filmindən sonra iranlı sənətkarlar anladılar ki, İran kinosunu dünya kinematoqrafiyasında
təsdiq elətdirməkdən realizmi ekranlara daşımalıdırlar. Belə ki, İranın bir kəndində
inəyinin ölməsi ilə metomorfoz keçirən kəndlidən bəhs edən film İran
kinematoqrafiyasının da metomorfoz keçirməsinə səbəb oldu.
Açar sözlər: kino sənəti, kinoşünalıq, İran filmi, incəsənət, sənətşünaslıq.

Hər şey 1972-ci ildə “İnək” adlı İran filminin Venesiya Film Festivalında mükafat
alması ilə başladı. Hətta bəzi tənqidçilərə görə, “bu film tarixi bir anı təmsil etməkdədir”
(4, səh.38). İran kinosunda Yeni Dalğa cərəyanının banisi hesab olunan Dariyuş
Mehrcuyinin məhz bu filmindən sonra iranlı sənətkarlar anladılar ki, İran kinosunu dünya
kinematoqrafiyasında təsdiq elətdirməkdən ötrü özləri olmalı və mədəniyyətlərinə
məxsus realizmi ekranlara daşımalıdırlar.
İranın bir kəndində inəyinin ölməsi ilə metomorfoz keçirən kəndlidən bəhs edən film
İran kinematoqrafiyasının da metomorfoz keçirməsinə səbəb oldu. “Təfəkkürcə yeni bir
kinematoqrafiyanın doğuluşundan xəbər verən bu filmdə dünyanın fəlsəfi, poetik dərkinə
imkan verən İran kinosunun alleqorik pritçalara üz tutması ali məqsədin, ideyanın
dəqiqliyi hesabına tamlığını faktın, hadisənin mahiyyət daşıyıcısı olan obrazlılığın bədii
kəşf prinsipi ilə qazanan neorealizmin təntənəsinə çevrilir” (2, səh. 29). Bu andan etibarən
başda Dariyuş Mehrcuyi olmaqla Məsud Kimyayi, Abbas Kiyarüstəmi, Möhsen
Məxməlbaf, Cəfər Pənahi, Bəhmən Qobadi, Əsgər Fərhadi və başqa İran rejissorları hər
cür qadağalara, basqılara rəğmən özlərinə tapınaraq, heç kimə oxşamadan filmlər
çəkməyə başladılar. Necə başladılarsa 3 ilə 50-yə yaxın film çəkildi, kino ilə bağlı təhsil
ocaqlarının sayı artdı və İran küçələrinin hər tinində əli kameralı gənclər görsənməyə
başladı. Həmin bu gənclərdən biri də Səyid Rüstəyidir ki, 27 yaşında bir film çəkərək
gələcəyinin parlaq olacağı zəmanətini bizə - seyrçilərə vermiş oldu.
İranın prestijli incəsənət universitetlərindən olan Sure Universitetinin rejissorluq
fakültəsini bitirmiş Səyid Rüstəyinin 2016-cı ildə yaratdığı “Sonsuzluq və bir gün” (ilk
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bədii) filmi Fəcr Beynəxalq Film Festivalı və Cenevrə Beynəlxalq Film Festivalı kimi
müsabiqələrdə mükafatlandırılıb. Filmdə Murtaza obrazını ifa edən Peyman Maadini
(Əsgər Fərhadinin filmlərindən tanıdığımız) Navid Məhəmmədzadə (Möhsen obrazı) və
Pərinaz İzadyar (Somaya obrazı) kimi aktyorlar müşayiət etmişdir.
Birinci dəfə bu filmin adını eşidəndə ağlıma ilk olaraq yunan rejissoru Teodor
Angelopulosun “Sonsuzluq və bir gün” filmi gəldi. Ancaq əminliklə deyə bilərəm ki, bu
filmlər arasında heç bir oxşarlıq müşahidə edilmir. T.Angelopulosun filmində ölümcül
xəstəliyə tutulmuş yazıçının ölümündən əvvəlki bir günündən bəhs edilir. Ancaq Səyid
Rüstəyinin “Sonsuzluq və bir gün” ( farsca adı: “Abad va yek rooz”) filmi yoxsulluq
epidemiyasına yoluxan ailənin qaranlıq dünyasını göstərən realist filmlərdən biridir.
...Süfrələr çırpılır, ləmələr silinir, tozsovuranın zibili atılır, saat silinib asılır, güldana
güllər qoyulur, köhnə paltarlar tullanılır, şkaflarda və soyuducularda artıq yeməklər
qablarla birlikdə zibilə atılır, tutulmuş tualet təmizlənir, bacının şikəst pişiklərinə baxılır,
xəstə ananın üst-başı dəyişdirilir, qardaşın narkotika ilə dolu otağı qüsursuz qatil səliqəsi
ilə təmizlənir və bunların hamısını evin kiçik qızı Somaya edir.
Somaya isə ərə getməyə hazırlaşır. Kimə? Əfqanıstanda yaşayan, tanımadığı ailənin
yeganə oğluna. Niyə belə uzağa? Çünki Tehranda onun ailəsi ilə heç kim qohum olmaq
istəmir. Niyə? Çünki Somayanin ailəsi yoxsuldur və Onore de Balzak demişkən
“Yoxsulluğun hökm sürdüyü yerdə nə utanma qalır, nə cinayət, nə namus, nə də ruh.”
Yoxsulluq hər bir kəsin həyatında bircə dəfə də olsa, yaşadığı bir sınaqdır. Ancaq təəssüf
ki, bəzi insanlar bu prosesdən keçərkən mənəvi dəyərlərini itirib gedirlər. İnsan özündə
olmayanı istər, arzular. Yoxsul da özündə olmayanı - pulu istər və ona çatmaq üçün
çırpınar. Pulsuzluq insanı dəyişdirə, əvvəlki mənliyindən çıxara bilər. Yoxsulluq insanı
bir anda oğru və caniyə çevirə, bütöv bir cəmiyyəti yararsız hala gətirə bilər. Yoxsulluğun
hansı nəticələrə gətirib çıxaracağını göstərən Səyid Rüstəyi bağlı qapılar arxasında 4 bacı
və 3 qardaşın bir - birinə olan münasibətlərini bizə - bağlı qapılar arxasında oturan kəslərə
nümayiş etdirir. Filmdəki hadisələr və qəhrəmanlar daima bizə kimisə, nəyisə xatırladır.
Elə bil, biz özümüzə baxırıq. Sanki bizi onlarla birləşdirən çox şey var. Qəhrəmanlarla bir
ağlayıb, bir gülürsən və sonda onların real səhvlərinə baxmayaraq, heç kimi günahlandıra
bilmirsən.
Somayanın bacısı sırf ərindən aliment alsın deyə, ikinci dəfə evlənmir, bir bacısı
ərinin qan pulusu ilə özünə Dubaydan maşın alır, bir bacısı şikəst pişiklərə baxaraq pul
qazanır, bir qardaşı narkotik alveri ilə məşğul olur, bir qardaşı isə bacısını tanımadığı bir
ailəyə pul qarşılığında sataraq, özünə təzə restoran açır. Ailənin hər bir fərdi hər hansı
yolla kasıblıqdan xilas olmağa çalışır. Ancaq anlamırlar ki; “Əsl yoxsulluq insanın daxili
dünyasını görən və başa düşən birinin olmamasıdır” (7, səh. 224). Filmdə hərkəs özünə
yol çəkir. Bu yolu isə daş kəsəkdən təmizləyən, toz olmasın deyə, süpürən, dəlik-deşik
olan yerlərini yamaqlayan, çiçəklərlə süsləyən Somayadir.
Somaya isə ərə gedir. Əfqanıstanda yaşayan, tanımadığı zəngin bir ailənin yeganə
oğluna. Somayanın onunla siğə ( ərəbcə “mut’a” - mənası “faydalanmaq”, “istifadə
etmək”) kəbini kəsilib. Bu ailədə qadınlar sırf evdə qalmamaq üçün ərə gedirlər. Ona görə
də onlar üçün kəbinin və ya ərin necə olub, olmamağının heç bir önəmi yoxdur.
Həmçinin bu ailəyə elçi düşən də az olur. Somaya qəşəng qız olub 30 yaşına çatsa da,
onun üçün qapını döyən – elçi gələn bir nəfər belə, olmayıb. İndi isə “bəxti açılıb”. Özü
də bir aylığına. O, bir ayın qarşılığında isə Somayaya hədiyyələr və qızıl bilərzik
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verilmişdir (Somaya qardaşının onu pula satmasından xəbərsizdir). İndi Somayanin
qarşısında iki seçim var: ya cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməyən ailəsinin yanında
qalmalı, ya da üzünü belə, görmədiyi imkanlı əfqan ailəsinə gəlin getməlidir. Ancaq
Somayaya düşünmək üçün sonsuzluq və bir gün də verilmişdır. Somaya məsumcasına
inanır ki, doğmaları onun evi tərk edəcəyindən qorxaraq, bəlkə də dəyişə bilərlər. O, hər
şeyin yenidən atalı günlərindəki kimi olacağına ümid edir. Bir növ ailəsi üçün öz
dəyərinin nə olduğunu qiymətləndirir. Bu müddətdə Somaya şəxsiyyət vəsiqəsini
gizlədərək, ailəsinə oyun oynayır və bütün konfliktlər də bu səbəbdən yaranır. Çünki
hərkəs öz xeyrinə qərar verməyə başlayır.
Atasız evin, yəni yiyəsiz evin iki qardaşı sanki taxt uğrunda mübarizə aparır.
Peyman Maadi ( Murtaza) və Navid Məhəmmədzadə (Möhsen) filmdə yalnız obrazlarını
deyil, həmçinin də aktyorluq məharətlərini də yarışdırırlar. Navid Məhəmmədzadənin
ifası “Elli haqqında” və “Nadir və Simin, boşanma” filmləri ilə tanınan, bununla yanaşı
2014-cü il istehsalı olan Amerika filmi “X-Rey düşərgəsi”ndə müsəlman məhbus rolunu
canlandıran Peyman Maadi kimi aktyorun kölgəsində qalmamış, əksinə, hər ikisinin
olduğu xaotik səhnələr daha uğurlu görkəm qazanmışdır.
Keçmişinin izlərini gözlərinin altındakı qara torbalarda daşıyan Murtaza 40 ilin
başında özünə sevgili tapır. Ancaq necə deyərlər, yoxsulluq qapıdan girəndə, sevgi
pəncərədən qaçar. Murtaza bu qadını itirmək üçün hər yola əl atmağa qadirdir. Möhsen
isə bu yolda ona ən böyük maneədir. Narkotika aludəçisi və alverçisi olan Möhsen
qardaşının onu evdən uzaqlaşdırmaq istədiyini düşünür və bu səbəbdən də hərkəsə
Murtazanın cəsusu kimi baxır. Adının mənası müjdə olan Navid isə bu qalmaqallı evin
son beşiyidir. Gözlərindən ailəsi tərəfindən bəxş edilmiş kədərin əksik olmadığı bu uşaq
sanki bir quzudur ki, canavarların arasına düşmüşdür. Somaya bu quzunun yeganə güvənc
yeridir. Bu ailədə Navid və Somayadan başqa cəmiyyət tərəfindən qəbul edilə biləcək,
seviləcək bir kəs yoxdur. Hər ikisi eyni taleni yaşayır. Biri qızlardan, biri də oğlanlardan
axırıncısıdır. Hər ikisi su ilə dolan gəmini xilas etməyə çalışır.
Ancaq bir problem var - Somaya ərə gedir...
Özü də ömründə heç zaman üzünü belə, görmədiyi birinə. Çünki onun bilmədiyi bir
şey vardır - qardaşının onu külli miqdarda pul qarşılığında satdığından xəbərsizdir.
Somaya hədiyyələrini belə, açmağı özünə rəva bilmədiyi birinə sırf qardaşının borcunu
təmizləmək üçün ərə gedir. Pəmbələrdə, bəyazlarda olan Somaya qardaşının xoşbəxtliyi
uğrunda öz namusundan vaz keçməyə hazırdır. Bəlkə də qürbətdə vətəndəkindən daha
yaxşı yaşayacağı ümidi ilə gedir. Ancaq maşına mindiyi anda tamaşaçı da onunla birlikdə
qürbət yaşayır. Gözyaşlarını silərək maşının pəncərəsindən baxdıqda isə, unutduğu bir
şeyi görür: onunla eyni taleni yaşamağa məhkum Navidi.
Bacısının – yeganə ümid yerinin getdiyindən xəbərsiz Navid qaranlıq həyətlərinə
daxil olarkən isə ailəsi növbəti qurban kimi gözlərini ona zilləyir. Ancaq hər şey onların
gözlədiyi kimi olmur. Qapı açılır. Müjdə (!) - Somaya içəri girir. Bu dəfə həm özünün,
həm də Navidin xətrinə. Bu dəfə içəri daxil olanda o, daha təmizlik xəstəsi bir robot və ya
maşın deyildi. O, artıq azad və Navidə nümunəvi olacaq bir kəs idi. Somaya içəri daxil
olur və qaranlıq evin işıqlarını yandıraraq gözdən itir.
İmam Əlinin bu filmin mövzusuna çox uygun gələn bir deyimi vardır: “Yoxsulluq
vətəndə qürbət, zənginlik isə qürbətdə vətəndir”. Bəli, bu film cəmiyyət tərəfindən
yadlaşan, sözün əsl mənasında doğma vətənlərində qürbətdəki tək əziyyət çəkən
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insanların taleyindən bəhs edir. Bütün bunların səbəbi isə maddi və mənəvi yoxsulluqdan
qaynaqlanır. Yaşının az olmasına baxmayaraq, Səyid Rüstəyinin bu filmi ən yaxşı İran
filmlərinin siyahısına daxil ola bilmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yoxsulluqdan
bəhs edən filmlər İran rejissorlarına milyonlar qazandırmaqda hələ də davam edir.
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Улькер Меджидзаде
Темный мир семьи зараженной эпидемией нищеты
Резюме
В данной статье анализилируется фильм иранского режиссера Дариюш
Мехрджуина. По мнению автора, именно после этого фильма иранские мастера
кино искусства пришли к выводу, что необходимо внедрить направление реализма
в экранное искусство. Таким образом, фильм в котором со смертью коровы бедный
крестьянин переживает метаморфозы, привел к метаморфозу всего кинематографа
Ирана.
Ключевые слова: киноискусство, киноведение, Иран, фильм, искусство,
искусствоведение.
Ulker Medjidzade
The dark world of a family infected by an epidemic of poverty
Summary
This article analyzes the film of the Iranian director Dariyush Mehrjuin. According to
the author, it was after this film that the Iranian masters of cinema art came to the conclusion
that it was necessary to introduce the direction of realism into screen art. Thus, a film in
which, with the death of a cow, a poor peasant undergoes metamorphoses, led to a
metamorphosis of the entire cinema of Iran.
Keywords: cinematography, film studies, Iran, film, art, art history.
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“YEDDİ OĞUL İSTƏRƏM” FİLMİNİN NƏZƏRİ TƏHLİLİ
Xülasə: Məqalədə Xalq şairi Səməd Vurğunun “Komsomol Poeması” əsasında
ekranlaşdırılmış “Yeddi oğul istərəm” filmi təhlil obyektinə çevrilir. Müəllif gənaətə gəlir
ki, filmin ssenarisi ideoloji istiqamətlə birgə poetik duyumu da qoruyub saxlaya
bilmişdir. Quruluşçu rejissoru Tofiq Tağızadə olan film inqilabın qələbəsinə sidqi-ürəklə
inanan və qələbə naminə canlarından belə keçməyə hazır olan qəhrəmanlardan 1920-ci
illərin komsomolçularından danışır.
Açar sözlər: Səməd Vurğun, Tofiq Tağızadə, poema, film, kino, kinoşünaslıq.
Xalq şairi Səməd Vurğunun “Komsomol Poeması” kommunist ideologiyasına
xidmət etsə də bədii dəyərinə görə əsil poeziya nümunəsi hesab oluna bilər. Filmdəki
hadisələr ölkəmizdə sovet quruluşunun yeni yarandığı dövrləri, bəy və ağaların bu
quruluşa qarşı etiraz dalğasını, sosial məsələləri bədii şəkildə əks etdirir. Bu poemanın
motivləri əsasında yazılmış “Yeddi oğul istərəm” ssenarisi ideoloji istiqamətlə birgə
poetik duyumu da qorudu.
Bəşər tarixində klassik və sənədli bioqrafik ədəbiyyat nümunələrinə tələbat
kinodramaturgiyanı ssenariləşdirilmə istiqamətinə yönəltməklə tamaşaçı kütlələrinin
tələbatını ödəyərək maarifçilik funksiyasını öz üzərinə götürdü. Ssenariləşdirilməekranlaşdırılma prosesində nəql və təsvir təhkiyəsinin qarşılıqlı audiovizual münasibətləri
formalaşdı. Bu barədə C.Aytmatov yazır: “Ekranlaşdırılma ədəbiyyat dilinin kino dilinə
çevrilməsidir. Bu prosesdə hər iki sənətin xüsusiyyətləri özünü göstərir. Bununla belə,
kinonun və ədəbiyyatın ümumi məqsədi, bədii vasitələrlə həyatı əks etdirmək, insanın
ruhi və mənəvi problemlərindən söz açmaqdır. Hər iki sənətin ifadə vasitələri müxtəlif
olsa da, tədqiqat, obyektləri birdir”.
Quruluşçu rejissoru Tofiq Tağızadə olan film inqilabın qələbəsinə sidqi-ürəklə
inanan və qələbə naminə canlarından belə keçməyə hazır olan qəhrəmanlardan 1920-ci
illərin komsomolçularından danışır. İlk səhnədə yeddi atlının günəşin fonunda təpədən
enməsi sosialist-realizmin təsirini əks etdirərək Sovet Quruluşunu simbolizə edir.
Bununla sovetlərin ölkəmizə günəş kimi doğduğunu əsaslandırırlar. Filmin Azərbaycanda
Sovetlərin qurulmasının 50 illiyə ithaf olunması da bu baxımdan təsadüfi deyil. Növbəti
səhnədə həmin atlıların ağacdan asılmış cəsədi tapması filmin janrından – döyüş – xəbər
verir.
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Proloqda adıyla bizə ilk tanıdılan ilk personaj ifaçısı SSRİ xalq artisti İsmayıl
Osmanlının olduğu “Kələntər Dayı”dır. Aktyor bu səhnədəki rolu kifayət qədər parlaq və
inandırıcıdır. İkinci tanış olduğumuz personaj Ənvər Həsənovun ifa etdiyi Şəkər bəyin
oğlu Cəlaldır. Kələntər dayıyla Cəlalın, həmçinin, Bəxtiyarın (Həsən Məmmədov)
dioloqlarından Peykanlıdakı ümumi atmosfer anlaşılır. Film bu girişlə izləyicini özündən
xəbərsiz bir şəkildə hadisələr axınına qoşmuş olur. Peykanlıda vəziyyət çətindir, əhali iki
hissəyə komsomolçular və qolçomaqlar dəstəsinə bölünüb. Kələntər dayı Qolçomaq
Gəray Bəyin (Həsənağa Turabov) elçisi, Çalpapaq Kərəmin oğullarından birinin cəsədi
isə xəbərdarlıq rolunu oynamış olur. Bununla da rəqiblər arasındakı güc, nüfuz fərqini
ortaya qoyur.
Humayın (Zemfira İsmayılova) atası – Gəray bəylə dioloqundan Cəlalla
qohumluq əlaqələrini göstərir. Beləliklə, Peykanlıdakı tərəflər arasındakı münaqişənin
ailələr daxilində də ikilənməyə səbəb olduğunu təsdiq etmiş olur. Komsomolçuların
kəndə daxil olduqları zaman bir kimsə tərəfindən qarşılanmaması, kəndlilərin evlərində
gizlənməsi audiovizuallığı artırmaqla yanaşı emosional effekt vermiş olur. Qarı Nənənin
(Süsən Məcidova) Bəxtiyar və digərlərinin qarşısına çıxıb Çalpapaq Kərəmin öldüyündən
xəbər verməsi isə emosionallığı qismən tamamlamış olur. Qarı nənənin Qəqənidən
(Fərhad İsrafilov) komsomolçuları Tafta xalanın evinə aparmasını söyləməsi növbəti
səhnə haqqında təəssürat yaradır.
Səhnənin arxasınca – yəni, Tafta xalanın evində Çalpapaq Kərəmin (Məmmədrza
Şeyxzamanov) ölüm ayağında olsa da hələ sağ olduğunu görürük. Bəxtiyarın ölüm
ayağında olan Çalpapağa saylarının 60 olması haqqında yalan danışması ölüm ayağında
olan insana təsəlli məqsədi daşıyaraq emosional görsənir. Çalpapağın ölməmişdən qabaq
Bəxtiyara (Həsən Məmmədov) “Sinən olan yerdə kürəyini gülləyə vermə, oğul” deməsi
pafoslu çıxsa da, aktyor Məmmədrza Şeyxzamanovun ifasında qəbulolunan səslənir.
Çalpapaqla görüşdən sonra Bəxtiyarın Peykanlı camaatını – əli yalın kəndçiləri
danlaması, hətta təhqir etməsi mənasız və olduqca zəif əsaslandırılmış olmasıyla bərabər
onun emosional xarakterə sahib olmasından xəbər vermiş olur.
Kənd evlərindən birinə məskunlaşmış komsomolçuların hər an başlaya biləcək
döyüşə hazırlaşması, eyni zamanda aralarında keçən dioloqlar onlarla tanışlıq, həmçinin,
fərdi keyfiyyətlərindən xəbər vermək məqsədi daşıyır. Bu dioloqlardan biri də Qəqəni ilə
Qəzənfər (Şahmar Ələkbərov) arasında keçir ki, bu dioloqda növbəti səhnə haqda
izləyiciyə informasiya vermiş olur. Mirpaşayla (Elçin Məmmədov) Qasımın (Əbdül
Mahmodov) dioloqunun ardınca Qasımın böyük dramaturq və publisist Cəlil
Məmmədquluzadənin “Ölülər” pyesindən kiçik bir səhnəni canlandırması ədibə sayğı və
ehtiram mesajı verməklə yanaşı izləyicidə nostaliji hissləri yaradır. Aktyor Əbdül
Mahmudov oynadığı bu kiçik parçayla İsgəndər obrazına bir başqa rəng qatmış olub.
Eldəniz Zeylanovun ifa etdiyi Kəndli obrazının öldürülməsinin arxasınca
Qəqənin (Fərhad İsrafilov) Qəzənfərə tüstünün Yetim Vəfadarın damından çıxmasını
söyləməsi əvvəlki səhnədə aralarında keçən dioloqu təsdiqləmiş olur.
Mirpaşanın atəş açan kəndlini gülləbaran etdiyi səhnədə Cəlalla aralarındakı
mübahisə səhnəsi sönük təsir bağışlayır. Aktyorların oyunu kifayət qədər canlı
alınmamışdır. Bu səhnədən fərqli olaraq, komsomolçuların masa ətrafında oturub
Qançanağına qalxıb-qalxmamaqlarını müzakirə etdiyi səhnə kifayət qədər inandırıcı və
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ruhlandırıcı alınıb, bundan başqa həmin səhnədə Quruluşçu Rejissor Tofiq Tağızadə və
Quruluşçu Operator Rasim İsmayılovun işini yüksək qiymətləndirmək lazımdır.
Sevgi xəttinin olmadığı film film deyil. Bu baxımdan Cəlalın (Ənvər Həsənov)
Gəray bəyinin evinin ətrafından dolanması və onun qızı Humayı (Zemfira İsmayılova)
uzaqdan izləməsi melodramatik xətti önə çəkir.
Cəlalın ağlı çıxmış Kələntərə “biz adam öldürən deyilik” deməsinə cavab olaraq
Kələntərin “Bəs ondan niyə Çalpapaq Kərəm qardaşımı, onun da mənim də balalarımı
öldürdü?” cavabını verməsi bütünlükdə bəşəriyyətə müharibənin ölümdən başqa heçnə
vəd etmədiyi mesajını verir. Bu dioloqla həm də Gəray bəy və onun kimi qolçomaqların
üsyanlarını əsaslandırmış olur.
Zalımoğlu (Ələsgər İsmayılov) ilə Bəxtiyarın müsəlmanların bir-birini qırması,
insan oğlunun dünyada qan tökməsi haqqında keçən dioloqu əsərin fəlsəfəsini izləyiciyə
diqtə etmiş olur.
Gəray Bəy (Həsənağa Turabov) və Gizir (Hamlet Xanızadə) arasında keçən
söhbətdə komsomolçular bəyə tanıdılır. Gizirin Cəlala sıra çatdığında ilk aradan onu
götürməyi məsləhət görməsiylə bir-birinin yanıyla düzülmüş yeddi mərmidən birini
yıxması metaforaya çevrilmiş olur. Sonda Gəray Bəyin on nəfərlik heyyətlə qəbirstanlığa
düşəcəyini qərarlaşdırması tezliklə ilk toqquşmanın baş tutacağını xəbər verir.
Çalpapaq Kərəmin dəfnində Bəxtiyarın yenidən coşması, kənd camaatını tənqid
etməsi pafoslu səslənir və bir daha onun emosional təbiətli biri olduğunu göstərmiş olur.
Nitqinin sonunda inqilab yolunda qurban gedənlərinin qanını yerdə qoymayacığını
söyləməsi tezliklə ilk toqquşmanın baş tutacağını bir daha təsdiqləmiş olduğunu göstərir.
Vizuallıqdan da bəlli olduğu kimi kənd camaatının eviylə qəbirstanlıq – daha
doğrusu Çalpapağın basdırıldığı məzar arasında uzun məsafə var. Lakin, Qəqəninin
bayrağı asan yerdə öldürülən kəndliyə atəşin haradan açıldığını xəbər verdiyi məkandan
Gəray bəy və atlılarını görməsi və dərhal piyada, qaçaraq atlardan daha tez
qəbirstanlıqdakı Qəzənfərə məlumat verməsi çaşqınlıq doğurur.
Bəxtiyarla Gəray bəy arasındakı söz atışmalarının mərmi atışmasına
çevrilməsiylə müşahidə olunan qəbirstanlıq döyüşündüə müxtəlif fokuslardan döyüşün və
qəhrəmanların göstərilməsi audiovizuallığı artırmış olur. Bununla bərabər ilk atəşi Cəlalın
açması ironik olaraq rəmzi məna daşıyır. At üstündə qaçaqov səhnəsi isə vestern janrının
əsas elementlərindən birini təcəssüm etdirir.
Komsomolçuların kəndə gəlişindəki “qarşılanma”larından fərqli olaraq ilk
toqquşmadan Gəray bəyin qaçması kənd camaatı tərəfindən Yeddilik üçün uğur, kəndlilər
üçün ümidi simvolizə etdiyi üçün evlərindən çölə çıxırlar.
Axund Şirəlinin (Əli Xəlilov) Çalpapaq Kərəmi Allahsız adlandırmasına qarşılıq
Mirpaşanın “Bir insan ki, ömrü boyu yetim-yesirə əl uzatsın, yardım etsin necə dilin gəlir
ki, ona Allahsız deyəsən?” cavab verməsi haqlı əks-reaksiya sayılır.
Cəlalla Humayın çayın sahilindəki görüşü, melodramatik elementləri yenidən
qabardır, bu görüşün sonunda Kələntərin “Hamam hamam içində, Xəlbir saman içində,
Dəvə Dəlləklik eylər, Köhnə hamam içində” söyləyərək dolaşması isə həmən sevgi xətti
kədərli sonundan xəbər verir.
Kəndlilərin Gəray Bəyin torpaqlarında komsomolçuların nəzarəti altında əkinbiçinlə məşğul olmağa başlaması vizuallığı artırır. Qəqənin Qəzənfərin divarda çəkdiyi
Gəray Bəy cızmasına atəş açması komik elementləri önə çəkmiş olur.
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Şahsuvarın (Rafiq Əzimov) səməniylə Gəray Bəyin tövləsində qurulan səhnəyə
gəlməsi, Bəxtiyara (Həsən Məmmədov) ilin qoyun ili üstə təhvil olmasını, ölüm itim
olmayacağını söyləməsi növbəti səhnələrdə bu sözlərin tərsinə nəticələnəcəyindən xəbər
verir.
Mirpaşanın (Elçin Məmmədov) məscidin həyətinə it bağlaması, Axund Şirəlinin
onu və digərlərini lənətləməsi, komsomolçuların Mirpaşanı tənqid etməsi Sosializm
ideyalarının dinə və əksinə münasibətini əks etdirir.
Kəndlilərin Novruz bayramını qeyd etməsi audiovizuallığı artırmaqla yanaşı
tufan qabağı səssizliyi göstərir. Tarlada əkin-biçinlə məşğul olan kəndlilərin öldürülməsi
isə bu səssizliyin acı nəticəsini göstərməklə yanaşı Gəray Bəy və Gizirin əvvəlki
səhnələrdə kəndə hücum çəkəcəkləri sözlərini təsdiqləməklə audiovizuallığı artırır.
Məscidin həyətinə it bağlayan Mirpaşanın kürəyinə sancılmış xəncərdən iplə
küçüyün bağlanması rəmzi məna daşıyır. Mirpaşanın cəsədini görən Cəlalın (Ənvər
Həsənov) həyəcanlanaraq Humayın (Zemfira İsmayılova) evinə qaçaraq onu axtarması
kifayət qədər əsaslandırılmamışdır.
Humayın arxasınca Qançanağına qalxan Cəlalın burda Kələntərlə rastlaşması və
Kələntərin onun “Nə tez qabaqladın məni, Kələntər dayı?” sualına “sənin atınla
gəlmişəm” cavabı dramaturji baxımdan əsaslandırılsa da vizuallıq baxımından geri qalır.
Cəlalın Aşıq Vəlinin (Ədalət Nəsibov) “Yanıq Kərəm” havasının müşaəti ilə Kələntər
(İsmayıl Osmanlı) tərəfindən güllələnməsinin sonunda Gəray Bəy (Həsənağa Turabov)
tərəfindən öldürülməsi filmin ən dramatik səhnəsi hesab etmək olar. Bu səhnədə istər
aktyor oyunu, istərsə də bəstəkar, operator və rejissor işi yüksək səviyyədə bir-birini
tamamlamışdır.
Aşığın Gəray bəyin göstərişi ilə iş-gəncə ilə güllənən Cəlala vaxtilə onun beşiyi
başında çaldığı “Yanıq Kərəm” in səsləndirilməsi bu ölümün audiovizual təqdimatını
yaratsa da dostunun ölümündən xəbər tutan Bəxtiyarın Humayı atın qabağına qataraq
qamçılaması lüzumsuz görünür. Poemada isə bu epizod özünü daha dəqiq həllini
tapmışdır:
“Bəxtiyar saxlayır atın başını”
Zilləyir gözünü Humaya doğru
Hirsindən bozarır, çatır qaşını:
Sözümə baxmadı o zalım oğlu
Ona dəfələrlə söylədim ki, sən
Qurdu quzu bilib etibar etsən
Bir gün dar yerdə itəcək qanın
Gözləri tutulur bəzən insanın. (Səməd V.səh.122)
Cəlalın cəsədini görən Bəxtiyarın (Həsən Məmmədov) Humayın (Zemfira
İsmayılova) üstünə hücum çəkməsi emosional xarakterini ən yüksək həddə çatdırır.
Cəlalın ölümü komsomolçular üçün təkan rolunu oynayaraq qisas alınılacağı son
üzləşməyə zəmin yaratmış olur.
Humayın Cəlalın ölümündən sonra çöllərə düşməsi ilə filmdəki sevgi xətti öz
finalını etmiş olur.
Komsomolçuların böyük şair Səməd Vurğunun “Komsomol Poeması”ndan ilk
bəndi növbəylə səsləndirməsi şairin ruhuna dərin hörməti ünvanlamaqla bərabər
düşdükləri vəziyyətin ovqatını çatdırmaqda mükəmməl yardımçı olmuşdur.
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Ümumiyyətlə, “Yeddi Oğul istərəm” filmi Azərbaycan kino tarixinə istər aktyor,
istərsə də rejissor, operator, bəstəkar işi baxımından böyük töhfə vermiş, Azərbaycan
kinosuna qızıl hərflərlə yazılmışdır. Baxmayaraq ki, əsər sosialist ideyalarını daşıyır, öz
dövrü üçün kifayət qədər aktual və maraqlı filmdi. Böyük şair Səməd Vurğunun
poemasının ekran həllinin ssenari müəllifi Yusif Səmədoğludur. O, şairin əsərdəki mənini
ssenaridə yansıtmağı bacarmışdır ki, öz növbəsində rejissor Tofiq Tağızadə də vəzifəsinin
öhdəsindən gələ bilmişdir. Filmin yaradıcıları əsərdə inqilab tarixinin ən məsul
mərhələlərindən birinin – Azərbaycan kəndində Sovet hakimyyəti uğrunda mübarizənin
spesifik bədii inikasını, romantikasını, götürmüşdür. Eyni zamanda bunu “Olsun inqilaba
qanımız halal” şüarı ilə meydana atılmış azərbaycan komsomolçularının sürətləri
vasitəsilə ekranda canlandırmışlar. Rejissor bu filmdə öz üslubunu sadiq qalmış,monolit
aktyor ansambılı yarada bilmişdir. Film həm rejissor işi, həm rəssam tərtibatı, həm də
aktyor oyunu cəhətdən təqdirəlayiqdir. T.Tağızadə milli adət-ənənlərdən (“Kosa-kosa”
xalq mərasimi, Novruz bayramı, buna canlı misaldır)lentdə çox bacarıqla istifadə
etmişdir.
Ədəbiyyat:
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Ч.Т.Айтматов. «Что такое язык кино?». М,1989
Aydın Dadaşov . Ekran dramaturgiyası. Bakı, “ Maarif”, 1999
Ə.Sultanlı. “Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafı tarixindən”.B.,1964
Ulduzə Qaraqızı “Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən” I-ci kitab.
Bakı:2006
Шахнун Гасымова
Теоретичесий анализ фильма «Семеро сыновей моих»
Резюме

В данной
статье автор
анализирует фильм «Семеро сыновей моих» на основе произведения Народного
писателя Самеда Вургуна «Комсомольская поэма». Автор делает вывод, что
сценарий фильма сумел на ряду сидеологической стороной сохранить и
поэтическое начало произведения в фильме. Режиссер фильма Тофиг Тагизаде
смог передать героизм приверженных к идее победы революции в 20-х годах ХХ
века.
Ключевые слова: Самед Вургун, Тофиг Тагизаде, поэма, фильм, кино,
киноведение.
Sahnun Qasimova
Theoretical analysis of the film «My Seven Sons»
Summary

In this article, the author analyzes the film "My Seven Sons" based on the work
of the People's writer Samad Vurgun "Komsomol Poem". The author concludes that the
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script of the film managed to preserve, along with the sideological side, the poetic
beginning of the work in the film. The film's director Tofig Taghizade was able to convey
the heroism of those committed to the idea of victory of the revolution in the 20s of the
twentieth century.
Keywords: Samad Vurgun, Tofig Tagizade, poem, film, cinema, film studies.
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MUSİQİ SƏNƏTİ

UOT 782/785
İmran Şıxəliyev
AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitunun doktorantı
AZ 1065, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 39
E-mail:imranshikhaliyev@gmail.com

“AZƏRBAYCAN MƏQAMLARI
ARASINDA QOHUMLUQ MÜNASİBƏTLƏRİ” SİLSİLƏSİNDƏN.
ŞÜŞTƏR MƏQAMI.

Azərbaycan məqamlarının qohumluq münasibətlərinin ümumi xüsusiyyətləri
haqqında “Konservatoriya” jurnalı № 1(43), Bakı-2019, səh. 4-9-da geniş məlumat
verilmişdir. O yazının ardı olaraq azərbaycan xalq musiqisinin əsasını təşkil edən hər bir
məqam ayrı ayrılıqda təhlil olunacaq və onun digər məqamlarla əlaqələri və qohumluq
münasibətləri araşdırılacaq. Bu məqaləmiz şüştər məqamı haqqında olacaq.
“Şüştər” Azərbaycanda geniş yayılmış muğam dəstgahlardan biridir. İranın
cənubunda, Küveytlə sərhəddə, İran körfəzində Şüştər adında kiçik bir şəhər yerləşir.
Belə bir ehtimal var ki, şəhərin adı Şüstər, Şüst, Şeşdər, Şeştər və s. olmuşdur. Bəzi
fərziyyələrə görə, bir çox muğam adları kimi, “Şüştər” muğamının adı da bu şəhərin adı
ilə bağlıdır. Ü.Hacıbəylinin təfsirinə görə bu muğam bədii-ruhi təsir cəhətdən dinləyicidə
dərin kədər hissi yaradır, insan xəyala dalır, düşünür, hisslərə qapılır. “Şüştər”in musiqi
xarakteristikasına eyni zamanda dramatizm də xasdır.
Şüştər adına həm bizim muğamlar, həm də Azərbaycan xalq musiqisinin əsasını
təşkil edən məqamlar sırasında rast gəlmək olar. “Şüştər” muğamının özünəməxsus
xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, bu muğam əsas şöbələri ilə birlikdə “Hümayun”
muğamında ifa olunur. Mövzumuzdan kənar olduğu üçün bunun səbəbi araşdırılmayacaq.
Yalnız onu demək vacibdir ki, bu ümumi şöbələr iki muğamın bir çox xüsusiyyətlərini
ortaq edir. Məhz buna görə M.C.İsmayılov bu iki muğamın məqam əsasını da
eyniləşdirmişdir. “Şüştər” muğamını təşkil edən şöbələrin sayı çox olmadığına və bütün
şöbələrin yalnız iki məqama əsaslandığına baxmayaraq, demək olar ki, bütün məqamlara
inteqrasiya olunur. Tərtib olunmuş cədvəldə şüştər məqamından bütün mümkün olan
modulyasiyalar göstərilmişdir:
İlkin

sıra

muğam

№
1.

Son

Vasitəçi

muğam
Sol Bayatı Şiraz

muğam şöbəsi
Feli = Mayə
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Modulyasiya
dərəcəsi
I dərəcəli
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Re
mayəli
ŞÜŞTƏR

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

Do - Mi b Hümayun
Sol Rast
Lya Şur
Si Segah
Si Segah
Re Çahargah
Si b Bayatı Şiraz

9.

Mi Bayatı Şiraz

Mayə = Şüştər
Mayə = Vilayəti
Mayə = Şur Şahnaz
Mayə = Zabul
Feli = Manəndi müxalif
Feli = Manəndi müxalif
Feli = Bayatı İsfahan
Feli = Mayə = Bayatı
İsfahan

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

1. “Şüştər” muğamını təşkil edən şöbələrin demək olar ki, hamısı (“Mayə
Şüştər” şöbəsindən başqa) bayatı şiraz məqamına əsaslanır. Buna görə də bayatı şuraz
məqamı ilə şüştər məqamı I dərəcəli qohum məqamlardır. Re mayəli “Şüştər” muğamının
“Feli” şöbəsini, sol mayəli “Bayatı Şiraz” muğamının “Mayə şöbəsi ilə eyniləşdirdikdə,
eyni mayəli bu məqamlar arasında əlaqə mümkündür. (I dərəcəli qohum məqamlar)

2. Bildiyimiz kimi “Hümayun” muğamının tərkibinə “Şüştər” muğamının əsas
şöbələrinin hamısı daxildir. Yəni do-mi bemol mayəli “Hümayun” muğamında re mayəli
“Şüştər” muğamında olan “Mayə Şüştər”, “Feli”, “Tərkib” şöbələri qərar tutmuşlar. Ona
görə də bu şöbələrdən hər biri bu iki məqam arasında körpü yarada bilər. Cədvəldə
“Şüştər” muğamının “Mayə Şüştər” şöbəsi, “Hümayun” muğamının “Şüştər” şöbəsinə
bərabər edilmişdir. (I dərəcəli qohum məqamlar)

3. Şüştər məqamından rast məqamına keçid etmək üçün də əsas vardır. “Rast”
muğamının əsas şöbələrdən olan “Vilayəti”-nin məqam əsasını məhz şüştər məqamı təşkil
edir. Ona görə də re mayəli şüştər məqamından sol mayəli rast məqamına modulyasiya
etmək üçün “Vilayəti” şöbəsindən istifadə etmək lazımdır. (II dərəcəli qohum məqamlar)
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4. “Şur” muğamının tərkibində “Şur-Şahnaz” şöbəsinin olması, bu şöbənin şüştər
məqamına uyğun gəlməsi və bu şöbənin melodik xəttinin inkişafı zamanı şur məqamına
istinad etməsi bizə əsas verir ki, şüştər məqamı ilə şur məqamının qohumluq dərəcəsini
təyin edək. Konkret olaraq nümunə kimi re mayəli “Şüştər” muğamının “Mayə” şöbəsini,
lya mayəli “Şur” muğamının “” şöbəsinə bərabər etmək lazımdır ki, bu iki məqam
arasında II dərəcəli qohumluq münasibətləri yaransın. (II dərəcəli qohum məqamlar)

5. Ü.Hacıbəyli elmi irsinin layiqli davamçısı, Azərbaycan məqam nəzəriyyəsi
sahəsində çoxsaylı elmi araşdırmaları olan professor M.C. İsmayılov eyni məqamın
Şüştər, Hümayun və Zabul muğamlarınn əsasını təşkil etdiyini qeyd edir.[7 s113] Bu
muğamların məqam əsasları eyni olsa da, kadans xüsusiyyətlri biri birindən fərqlənir.
Eyni məqam əsası olan muğamların birindən digərinə keçid etmək çətinlik törətmir.
Cədvəldə qeyd olunan növbəti modulyasiya məhz re mayəli şüştər məqamından si mayəli
segah məqamınadır ki, burada da keçid “Mayə Şüştər” şöbəsinin “Mayə Zabul” şöbəsinə
bərabər edilməsi ilə baş verir. (II dərəcəli qohum məqamlar)

6. Re mayəli şüştər məqamından si mayəli segah məqamına başqa bir variantla
da keçid etmək mümkündür. “Şüştər” muğamının “Feli” şöbəsi ilə “Segah” muğamının
“Manəndi müxalif” şöbələrinin məqam əsaslarının eyni olması, bizə bu iki məqam
arasında keçid yaratması üçün əsas verir. (III dərəcəli qohum məqamlar)

7. Qeyd etdiyimiz kimi, Ü.Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin məqam
nəzəriyyəsi haqıında olan əsərində çahargah məqamında “Manəndi müxalif” şöbəsini də
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qeyd etmişdir. Eyni məqam əsaslı şöbənin şüştər muğamında da olması (“Feli” şöbəsi) və
bu şöbə ilə “Manəndi müxalif” şöbəsinin bərabərləşdirilməsi bu iki məqam arasında əlaqə
yarada bilər. Adı çəkilən hər iki şöbənin mayə pərdəisindən xalis kvarta yuxarı məsafədə
qərar tutması eyni re mayəli şüştər və çahargah məqamları arasında əlaqə yaratmış olur.
(III dərəcəli qohum məqamlar)

8. “Bayatı İsfahan” şöbəsinin vasitəçiliyi ilə si bemol mayəli bayatı şiraz
məqamına keçid etmək mümkündür. Lakin burada “Şüştər” muğamının “Feli” şöbəsini
eyni məqam əsaslı “Bayatı İsfahan” şöbəsinə bərabır etmək lazımdır ki, sonra melodiya
inkişaf zamanı kiçik tersiya yuxarı münasibətdə olan “Mayə Bayatı Şiraz” şöbəsində
tamamlansın. (IV dərəcəli qohum məqamlar)

9. Re mayəli şüştər məqamının artıq qeyd etdiyimiz sol mayəlidən başqa daha
iki müxtəlif mayəli bayatı şiraz məqamı ilə əlaqəsi vardır. Mi mayəli bayatı şiraz məqamı
ilə əlaqə yaratmaq üçün “Şüştər” muğamının “Feli” şöbəsini “Mayə Bayatı Şiraz”
şöbəsinə bərabər etmək lazımdır. Lakin burada inkişafı davam etdirərək kiçik tersiya
aşağı münasibətdə bayatı şiraz məqamına əsaslanan “Bayatı İsfahan” şöbəsinə keçmək
lazımdır. (IV dərəcəli qohum məqamlar )

80

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin ELMİ ƏSƏRLƏRİ № 27, 2019
УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИАзербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств № 27, 2019

SCIENTIFIC NEWS of Azerbaijan State University of Art and Culture № 27, 2019

Beləliklə, Şüştər məqamında cəmi səkkiz modulyasiya nəzərdə tutulur ki,
bunlarda birinci dərəcəli qohum məqam kimi yalnız sol mayəli Bayati – Şiraz, 2ci dərəcəli qohum məqam kimi do-mi bemol mayəli Hümayın, sol mayəli Rast,
lya mayəli Şur və re mayəli Çahargah məqamları, üçüncü dərəcəli qohum məqam
kimi isə si bemol mayeli Bayatı Şiraz və mi bemol mayəli Bayati – Şiraz
məqamları çıxış edirlər.
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Имран Шихалиев
Из цикла «Родственные связи между ладами Азербайджана».
Лад Шуштар
Резюме
Взаимодействие шуштар с другими основными ладами, происходят на основе
определенных принципов. В процессе чего учитываются все степени родства
ладов. Однако автор приходит к выводу, что в сравнении с другими ладами
шуштар обладает малой степенью интеграционности.
Ключевые слова: Шуштар, мугам, раздел, лад, модуляция, интеграция,
взаимосвязь.
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Imran Shikhaliyev
From the cycle "Kinship ties between the modes of Azerbaijan"
Mode Shushtar
Summary
Interaction Shushtar with other major frets, occur on the basis of certain principles. In
the process, which takes into account all the degrees of kinship frets. However, the author
comes to the conclusion that in comparison with other modes Shushtar has a low degree of
integration.
Keywords: Shuster, mugam, section, harmony, modulation, integration,
mutualoswiaty.
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UOT 781
Leyla Cumayeva
Azərbaycan Milli Konservatoriyanın dissertantı
AZ 1073, Bakı, Ə.Ələkbərov 7
E-mail: leyla.cumayeva@mail.ru
MƏMMƏD QULİYEVİN “ALDANMIŞ ULDUZLAR” OPERASININ
ƏSAS KOMPOZİSİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Xülasə:Məmməd Quliyevin görkəmli dramaturq M.F.Axundzadənin “Aldanmış
kəvakib” povesti əsasında yazdığı “Aldanmış ulduzlar” operası Azərbaycan musiqi
mədəniyyəti üçün yeni olan opera satiranın ilk nümunəsidir. Təqdim olunmuş məqalədə
M.Quliyevin operasının kompozisiya quruluşunun ümumi xarakteristikası açıqlanmışdır.
Açar sözlər : opera, leytmotiv, satira, modern, “Aldanmış ulduzlar” , Məmməd
Quliyev

Yaradıcılığa XX əsrin 60-cı illərində başlayan Qara Qarayev məktəbinin
yetirməsi olan bəstəkar və pedaqoq Məmməd Mehdi oğlu Quliyev görkəmli Azərbaycan
dramaturqu Mirzə Fətəli Axundzadənin “Aldanmış kəvakib” (“Hekayəti - Yusif Şah”)
povesti əsasında “Aldanmış ulduzlar” operasını yazmaqla Azərbaycan musiqi
mədəniyyəti üçün yeni olan opera-satira janrının yaradıcısı olmuşdur. Bu opera
məzmununa və kompazisiya quruluşuna görə ən orijenal və mürəkkəb quruluşlu opera
olaraq musiqi mədəniyyətimizə daxil olmuşdur. Belə tipli səhnə əsərini yazmaqla
bəstəkar milli opera janrı çərçivəsindən çıxmağa müvəffəq ola bilmişdir. Operanın
səhnəyə qoyulmasında Azərbaycan incəsənətində yaradıcılığı ilə öz sözünü demiş peşəkar
nümayəndələri iştirak etmişlər. Libretto müəllifi V.Paşayev, Azərbaycanın tanınmış
quruluşcu rejissoru Ə.Nemətzadə, musiqi rəhbəri və dirijor R.Abdullayev, quruluşcu
rəssam Ə.Almaszadə, xormeysterlər N.Məlikov, G.Koryakin, görkəmli Azərbaycan
baletmeysterləri R. Axundova və M.Məmmədov olmuşdur. Opera ilk dəfə 1977-ci ildə
M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında səhnəyə
qoyulmuşdur. Amma təəssüf ki, bir neçə tamaşadan sonra
opera repertuardan
çıxarılmışdır.
Mirzə Fətəli Axundzadə 1857-ci ildə yazdığı “Aldanmış kəvakib” (“HekayətiYusif şah”) povesti ilə Azərbaycan ədəbiyyatında realist nəsrin -povest janrının əsasını
qoymuşdur. İran feodal üsul-idarəsinin ictimai nöqsanlarının, ölkənin ali feodal dövlət
başçılarının kəskin satira atəşinə tutulması və maarifçi, humanist hakim ideyanı təbliğ
edən bu povest dünya maarifçi nəsrinin orijinal, parlaq nümunələrindən biri kimi
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qiymətləndirilmişdir. M.F. Axundzadə bu əsərində fanatikliyi, nadanlığı tənqid etməklə
yanaşı, rüşvətxorluğu, özbaşınalığı, haqsızlığı da ifşa etmişdir. “Aldanmış kəvakib”
(“Hekayəti-Yusif şah”) povestinin dramaturgiyasında əsas konflikti hökmdar və xalq
problemi təşkil edir. Əsərin mövzusu, süjeti İran tarixçisi İsgəndər bəy Münşinin “Tarixialəm-arayi-Abbasi” (“Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi”) əsərindən götürülmüşdür.
M.F.Axundzadə tarixi hadisələrə öz məqsədlərinə uyğun şəkildə yanaşmış, fikir və
ideyalarını əlavə edərək genişləndirmiş və dərin ictimai-siyasi məzmunlu, bədii dəyərə
malik əsər yaratmağa müvəffəq olmuşdur. O, mühafizəkar feodal cəmiyyətinin
nöqsanlarını və ədalətsiz üsul-idarəsinin eybəcərliklərini İran şahı Şah Abbas və onu
əhatə edən vəzirlərinin simasında ifşa etmişdir. Povestdə hər bir surətin tipik
özünəməxsus cəhətlərinin təsvirinə daha çox diqqət yetirilmiş, ali dövlət rəhbərlərinin
zahiri görünüşü ilə daxili aləmləri arasında mövcud olan ziddiyyət real təsvir vasitələri
ilə diqqətə çatdırılmışdır. Əsərdə müəllif maraqlı və eyni zamanda müxtəlif insan
obrazları yaratmışdır. Onların hər birinin özünəməxsus fərdi xüsusiyyətləri ilə yanaşı,
oxşar cəhətlərinin də olduğunun şahidi oluruq.
Povestdə Mirzə Fətəli Axundzadənin əsas tənqid hədəfi Şah Abbas xarakteridir.
Onun ən xarakterik xüsusiyyəti bacarıqsız və despot hakim olmasındadır. Bu səbəbdən
onun hakimiyyəti dövründə ölkə acınacaqlı vəziyyətə düşümüş, insanlar aclıq, səfalət
içində viran qalmış kəndlər və şəhərlərdə yaşayırdılar. Əsərdə mənfi surətlərə qarşı
yazıçı öz maarifçilik ideyalarıni təbliğ etmək üçün Şah Abbas surətinin əksinə olaraq
Yusif Sərrac surətini yaratmışdır. Yusif Sərrac müəllifin arzuladığı, həyatda görmək
istədiyi, xalqa yaxın olan ağıllı və ədalətli bir hakim obrazıdır. O, dindar ailədə doğulub
boya-başa çatmış, ruhani təhsilli olsa da, din xadimlərinin ikiüzlülüyü onu bu sahədən üz
döndərməyə məcbur etmişdir. O, sərraclıq (at yəhəri düzəltmək) sənətini özünə peşə
seçmişdir. Yusif Sərrac açıq fikirli olduğu üçün şahın zülmü, məmurların özbaşınalıqları,
ruhanilərin ikiüzlülüyü barədə hər yerdə söhbət açır, elə buna görə də ulduzların
toqquşması təhlükəsi yarananda saray əyanları Yusif Sərracı şahlıq taxtına əyləşdirirlər
ki, xətər ona dəysin. Şahlıq taxtına əyləşən Yusif Sərrac qısa bir müddətdə ölkədə
islahatlar həyata keçirir, xalqın mənafeyinə uyğun gələn əmrlər verir. O, ilk növbədə
nadan və yaltaq məmurları saraydan uzaqlaşdırır, münəccimliyi ləğv etdirir, vilayət
hakimlərinə xalqa ədalətli davranmağı tapşırır, ölkədə xalqın mənafeyinə uyğun vergi
sistemini tətbiq edir, şəhər və kəndlərin, yolların abadlaşdırılmasına başlanılır. O, susuz
yerlərə su çəkilməsi, məktəblər, xəstəxanalar tikilməsi barədə sərəncam verir.
Təsadüf nəticəsində hakimiyyətə gətirilən Yusif Sərrac qısa müddət ərzində
özünü ağıllı, ədalətli və uzaqgörən, xalqın, ölkənin mənafeyini düşünən bir şah kimi
təsdiqləyir. Lakin ömür boyu zülm, ətalət, asılılıq altında yaşayan xalq yeni hökmdar olan
Yusif Sərracın yaratdığı humanist qayda-qanunları qəbul edə bilmir və üsyan qaldırıb
Yusif Sərracı taxtdan salmağa müvəffəq olur.
Yusif Sərracla Şah Abbasın müqayisəsi onların xarakter, davranış, həyata
baxışları arasındakı fərqin aşkara çıxarılmasına imkan yaradır.
Bəstəkar Məmməd Quliyev “Aldanmış ulduzlar” operasında M.F.Axundzadə
ideyasına əsaslanaraq bu konftini daha geniş, hərtərəfli açmaq üçün bir neçə janrdan
montaj prinsipinə əsaslanaraq müştərək şəkildə istifadə etmişdir. Bunlardan: dram teatrı,
balet, komediya dell`art və pantomima cizgilərini birləşdirən sintetik forma olan opera
janrı vasitəsilə çatdırmağa çalışmış və bunun öhtəsindən uğurla gələ bilmişdir. Əsərin
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janr diapazonunu genişləndirməyə çalışmaqla müəllif və librettoçu operada qədim milli
teatr formalarının, milli xalq bayramlarında meydanlarda tamaşa halında nümayiş
etdirilən “Qaravəlli” tamaşa ənənələrini canlandırmağa cəhd göstərmişdirlər. Belə bir
forma yəni “teatrda-teatr” forması xalq komik nağıllarının, oxşamalarının və teatr
tamaşalarının müxtəlif personajlarını (Kosa, Keçəl kimi ) operaya daxil etməyə imkan
verir. Operada həmçinin Novruz bayramı tamaşalarında iştirak edən Kosa və Keçəl
obrazlarından başqa, Başbilən (vəzir), Bəhbəhani (saray şairi), Yumruqoğlu (sərkərdə)
kimi obrazlar da mövcuddur.
“Aldanmış ulduzlar” operasının kompazisiya quruluşunu musiqi materialının
sanki xəttat incəliyi ilə ifadə edilməsi, xırdalıqlara əsaslanaraq çox epizodluluq istəyi ilə
bağlı olaraq səhnə hərəkətlərinin tez-tez dəyişilməsi təşkil edir.
Onu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin əvvəlləri qədim teatr forması
olan komediya dell`art –ın poetikasının, kukla-teatr tamaşalarının, folklor və ritual
ənənələrin geri dönüşü kimi qeyd olunmuşdur.
XIX əsr üçün ənənəvi olmayan gözlənilməz dramatik süjetlərə həvəs göstərilən
sxematiklik, əsərdə təsvir olunan hadisələrin fəallaşması əks olunmuşdur. Təkpersonaj
tendensiyasının qeydə alınması “maska-personajın” yaranmasına gətirib cıxarmışdır.
Həyatın reallıqlarının alleqoriya dili vasitəsilə verilməsinin vacibliyi, işin
konseptual planının gücləndirilməsi və nəticə etibarı ilə kompazisiya prinsipinə operanın
əsası kimi istinad edilmişdir. Həmçinin qeyri-personalaşma “maska-personaj” fenomeni
məhz “Aldanmış ulduzlar” operasında müəllif tərəfindən ilk dəfə istifadə olunmuşdur.
XX əsrin birinci yarısında bu tendensiya opera janrının digər inkişaf istiqamətləri ilə
mövcud formada özünü adətən bir əsər çərçivəsində biruzə verməyə başlamışdır.
Müxtəlif avropa, rus bəstəkarlarının S.Prokofyev, İ.Stravinski, eləcə də R.Ştraus,
P.Hindemit və başqaların operalarında belə forma bu və ya digər şəkildə müəyyən
edilmişdir.
“Yeni-opera” nın ideya-süjet əsasını əsasən aşağıda qeyd olunan xüsusiyyətlər
təşkil edirdi:
Süjet müxtəlifliyində üstünlüyü ümumilikdə vətəndaşlıq mövzusu;
sintetik opera janrının birinciliyi,
ümumxalq və şəxsi xarakeri birləşdirən toqquşma.
Lirik-dramatik və komik janrda “teatrdan-teatra” üsulunun işlədilməsinin də
böyük rolunu qeyd etməliyik. Verilmiş fikir və ideyanın xeyirlə şərin mübarizəsinin
maraqlı həllinə interpretasiya, insan həyatlarının saxta və zahiri qiyməti, işıqlı və aydın
dramaturgiya, bir neçə hissəyə ayrılan süjet xətti, müxtəlif və orijinal kompazisiya
quruluşlarının istiqamətinin dəyişməsi üsulları bütünlükdə öz əksini Azərbaycan musiqi
mədəniyyətində novator opera olan Məmməd Quliyevin “Aldanmış ulduzlar” operasında
tapmışdır.
“Aldanmış ulduzlar” operanın sintetik janra və montaj prinsipinə əsaslanaraq
yazılması dramaturji inkişafda leytmotiv sisteminin inkişafına maneçilik törətmişdir.
Məhz buna görə də operada yalnız iki əsas leytmotiv – ulduzların obrazını təsvir edən və
operanın mərkəzi qadın obrazı olan Səlmanın leytmotivi verilmişdir.
Məmməd Quliyev operada ilk olaraq
simvolik məna daşıyan ulduzların
leytmotivini vermişdir. Ulduzlar öz konsepsiyasında (süjet, libretto, həm də musiqidə)
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simvolik məna daşıyaraq dramaturgiyada “birləşdirmə” və “möhkəmləndirmə”
funksiyasını yerinə yetirir.
Mirzə Fətəli Axundzadənin povestindən fərqli olaraq, Məmməd
Quliyev
“Aldanmış ulduzlar” operasında ulduzlara daha çox simvolik məna vermişdir. Bu
leytmotiv ulduzların leytobrazı operanın kompazisiya quruluşunu çərçivəyə salır.
Ulduzların leytmotivinin operada bütün kompazisiyanı bağlayaraq böyük əhəmiyyət və
geniş məna daşıyır.
Əgər dramaturq Mirzə Fətəli Axundzadə povestdə ulduzların obrazını bir dəfə
əvvəldə vermişdirsə, bəstəkar Məmməd Quliyev operada dramaturji üsul kimi “dairəvi
çərçivə” metodundan istifadə edərək ulduzların obrazını həm də operanın finalında
vermişdir. İlk dəfə ulduzların leytmotivi ilə Proloqda tanış oluruq.
Bu leytmotiv statik əhəmiyyət daşıyaraq melodiya şəklində verilməməsinə
baxmayaraq, bir notun təkrarlanaraq harmoniya dəyişkənliyi hesabına zənginləşərək
inkişaf etmişdir. Bəstəkar bu metodla göydə sayrışan ulduzların obrazını göz önündə
canlandırmağa müvəffəq olmuşdur. Operanın librettosundan, eləcə də klavir və
patiturasından göründüyü kimi ulduzların leytmotivi təkcə Axund obrazı ilə bağlı
deyildir. Ulduzların leytmotivinə biz həmçinin I aktda Kosa və Keçəlin ulduzların
öncədən görücülüyündən bəhs olunan səhnədə rast gəlirik.
Operanın digər leytmotivi isə mərkəzi qadın obrazı olan Səlmanın leytmotividir.
Onun obrazının işlənməsində N.A.Rimskiy-Korsakov kimi M.Quliyev də oriental
üsüllardan (Qızıl xoruz” operasında mərkəzi qadın obrazlarından olan Şemaxi çariçasının
(şahzadəsi)) istifadə etmişdir. Səlmanın leytmotivi ilə də ulduzların leytmotivi kimi ilk
dəfə operanın proloqunda tanış oluruq. Operanın məzmununa nəzər salsaq aydın şəkildə
görünür ki, Şah Abbas bekarçılıqdan göydəki ulduzları sayır və bu zaman sarayda göz
dustağı saxladığı Səlmanı yadına salır. Bu zaman sekundalı xromatik notlarla Səlmanın
leytmotivi səslənir.
Operda Səlmanın leytmotivindən başqa, həmçinin onun leytintonasiyaları da
verilmişdir. II aktda intraduksiyada orkestr və vokal partiyasında, eləcə də III aktın
sonunda
Səlmanın leytintonasiyası verilmişdir. III aktın əvvəlində verilmiş bu
leytintonasiya Coda apofeoz şəklində verilmişdir. Səlmanın leytintonasiyası sevginin
İşığın qalibiyyət simvoluna çevrilir və operanın finalında 4 dəfə səslənir.
Leytmotlərin məhz bu şəkildə verilməsi bəstəkarlar arasında yenilikçiliyi, əksər
musiqi üslublarından yaradıcılığında istifadəsi ilə seçilən bəstəkar Məmməd Quliyevin
özünəməxsus yazı üslubunun göstəricilərindən biridir.
Ədəbiyyat:
Operanın klaviri
1.https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99mm%C9%99d_Quliyev_(b%C9%99st%C9%9
9kar)
2.http://musicacademy.edu.az/bestekar-gorkemli/378-mamed-quliyev.html
3.http://www.musigi-dunya.az/new/added.asp?action=print&txt=29
4.https://azertag.az/xeber/Bestekar_Memmed_Quliyevin_xatiresi_anilmisdir
-521352
5.http://anl.az/down/meqale/525/2011/may/cm27.htm
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ЛейлаДжумаева
Оссобенности компoзиции оперы Мамед Кулиева «Обманутые звезды»
Резюме
Опера «Обманутые звезды» известного Азербайджанского композитора
ученика К.Караева Мамеда Кулиева по мотивам одноименной
повести
выдающегося Азербайджанского драматурга М.Ф.Ахундова является первым
образцом жанра оперы- сатиры в истории Азербайджанской музыкальной оперы. В
представленной статье раскрыта обшая характеристика композиционного плана
оперы М.Кулиева.
Ключевые слова: опера, лейтмотив, сатира, модерн, "Обманутые звезды",
Мамед Гулиев.
Leyla Jumayeva
Features of the composition of the opera "Deceived stars"by Mammad Guliyev
Summary
The opera “Deceived stars" by the famous Azerbaijani composer, student K.
Karaev Mammad Guliyev, based on the eponymous novel by the outstanding Azerbaijani
playwright M.F.Akhundov, is the first example of the opera-satire genre in the history of
the Azerbaijan musical opera. The presented article discloses a general description of the
compositional plan of the opera by M. Guliyev.
Keywords: Opera, the leitmotif, Satire, Nouveau, (modern), "Betrayed stars",
Mammad Guliyev
Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 17.05.2019
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 24.05.2019
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УДК 78.03
Рена Иманова
Диссертант Азербайджанской Национальной Консерватории
AZ 1073, Баку, пр.Г.Джавида, ул.А.Алекперова 7
E-mail:rana.imanova@gmail.com
ВОКАЛЬНЫЕ МИНИАТЮРЫ
АДИЛИ ГУСЕЙНЗАДЕ НА СЛОВА А.С. ПУШКИНА
Резюме: Представленная статья посвящена вокальным миниатюрам
“Bülbül” (“Соловей”) и “Gül” (“Роза”) Адили Гусейнзаде на слова великого
русского поэта А.С. Пушкина. Романсы проанализированы по форме и фактуре
изложенияна основе нотных примеров. Также автор раскрывает образноэмоциональное содержание произведений. Глубоко проникая во внутренний мир
поэтических героев, композитор с высоким мастерством запечатлел в своей музыке
все тончайшие проявления эмоций и настроения, навеянные пушкинской поэзией.
Ключевые слова: Адиля Гусейнзаде, романс, А.С.Пушкин, поэзия,
психологический, философский, образ.
Помимо творчества азербайджанских поэтов Адиля Гусейнзаде в своем
творчестве обращалась также к поэзии русских поэтов. На стихи А.С. Пушкина
написаны два романса “Bülbül” (“Соловей”) и “Gül” (“Роза").
Романсы “Bülbül” и “Gül” – это психологическая и философская лирика,
раскрывающая духовные вопросы, волнующие почти каждого человека. В
литературе тематика “соловей” и “роза” символизирует безответную любовь и
одиночество, либо характеризуется с личностью самого автора, задаваясь вопросом
“в чём предназначение поэта?”. Также эта тема ассоциируется с философским
вопросом “о смысле жизни”. Образ соловья используется в двух ипостасях:
соловей, как певец любви, красоты и свободы, либо “соловей в клетке”, как
аллегория поэт в “рамке-клетке” общества, также может изображать “глухоту” к
мыслям, желаниям поэта. Именно аллегория недопонимание поэта окружающим
социумом (в стихотворении Пушкина розой), стала основополагающей
художественной концепцией в романсе Адили Гусейнзаде “Bülbül”.
Романс “Bülbül” Адили Гусейнзаде написан в трехчастной форме, в размере
3/8, который придаёт музыке хрупкость и нежность.Композитор обращается к ладу
Байяты-Шираз, способствующего раскрытию, следуя за поэтическим текстом,
грустной образно-эмоциональной атмосферы романса.
Вокальная партия романса повествовательного характера и отличается
плавным неспешным развертыванием. Партия фортепиано выступает в роли
сопровождения, местами подключается к вокалу, ярко и полнозвучно подхватывая
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мелодию голоса, и усиливает её. Композитор применяет яркие изобразительные
приемы, свойственные для отображения образа соловья: звучное пение соловья при
помощи триолей.
Пример № 1:

Композитор часто прибегает к ладотональному контрасту в трехчастности
для усиления и выражения контрастирующих эмоций. Таким образом,
просветление создаётся путём сопоставления паралельных тональностей –
задумчивый характер музыки крайних разделов романса, написаных в g-moll,
приобретает более светлые очертания в средней части, звучащей уже
утвердительно и решительно в B-dur.
В середине начальная фраза голоса вновь начинается с мелодического ходаскачка, только уже на большую сексту. Вокальная партия становится более
одушевлённой и оживлённой, а партия фортепиано средней части звучит более
благородно и спокойно, чему способствует аккордовая фактура.
Пример № 2:

Переход в мажорную тональность связан со сменой образно-эмоционального
“тона” при вопросительных восклицаниях: “Soyuqbirgözəlliyi, ötmürsən mi eylə
sən?” (Не так ли ты поешь для хладной красоты?) и “Düşün, şair, yaxşı bir, nədirsəni
cəlb edən?” (Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?)носящих риторический
характер.
Ощущению
открытости формы способствует восходящий ход
шестнадцатых от “до” первой октавы до “додиез” третьей. При этом
исполнительский прием на nonlegato создает выражение музыкального
“многоточия” последнего поэтического вопроса без ответа.
Пример № 3:
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Отдельные интонации восходящего движения на nonlegato встречаются и в репризе
в виде коротких инструментальных реплик, которые придают изысканность и
утончённость музыке, словно продолжая философские размышления поэта.
Музыка романса пропитана мечтательным настроением, а также охвачена
смятением чувств.
Реприза повторяет начальный раздел, но проходит с новыми
стихотворными строками, словно ставя “точку” в душевных терзаниях поэта:
O qız duymayır səni, rəğbət də göstərməyir.
Açılır qönçə kimi; səsinə səs verməyir.
(Она не слушает не чувствует поэта;
Глядишь – она цветет; взываешь – нет ответа.)
Романс “Gül” представлен в трехчастной форме с развернутой серединой.
Музыка романса полна тоски, сожаления и чувства неизбежности перед
круговоротом жизни. Для передачи психологически углубленного настроения
композитор выбирает лад Шюштер, вызывающее по определению Узеира
Гаджибейли “чувство глубокой печали”.
В пушкинской “Розе” описывается увядающий цветок, напоминающий о
мимолетности жизни, красоты и молодости. Опять же философская сторона образа,
играя главную роль, передает основную смысловую суть. Сопоставление
цветочных метафор – красной розы, символизирующей быстротечную красоту
молодых лет и белой лилии, олицетворяющей вечную жизнь, отображает
своеобразный переход от отчаяния к надежде и продолжение своего пути, несмотря
на “увядание жизни”.
Первая часть романса построена на принципе вопроса и ответа, в
соответствии со стихотворными строками, в форме квадратного периода. На фоне
колеблющихся восьмых в партии фортепиано вступает напевная декламация
голоса. Первое предложение построено на опевании терцового звука с
поступенным
восходящим
движением
к
субдоминанте,
создающего
вопросительную интонацию, и неторопливом нисхождении к тонике.
Пример № 4:
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Второе предложение, начинающееся с квинты, интонационно перекликается
с начальным предложением. (Пример № 5) Относительно спокойный первый
раздел носит повествовательный (жалобный) характер.
Пример № 5:

“Баркарольное” покачивающее движение в сопровождении сменяется на
шестнадцатые фигурации в начале средней части, что способствуют передаче
волнения и возражения против суровых канонов жизни.
Пример № 6:
Средняя часть внутренне контрастна: вслед за эмоционально-порывистыми
всплесками идут невозмутимые рассудительные наставления. Основное развитие

поэтической мысли сосредоточено в этом разделе, который можно условно
поделить на две части по содержанию: отрицание реальности, а затем мольбы
прощения и принятие неизбежного. Следуя за поэтическим текстом, композитор
ясно подразделяет середину на предкульминационный раздел – мучительный
возглас лирического героя со словами “Söyləmə gəl: Böylə solacaq gənclik! (Не
говори: Вот жизни младость!) Мелодические ходы на кварту, затем на квинту при
вступлении фразы “söyləmə” еще раз свидетельствует о беспокойном характере
музыки середины.
Следует отметить, что гранью между двумя разделами середины служит
статичный эпизод со словами “Budurhəyatda şənlik!” (Так вянет радость!), словно
“примиряющий” поэта с реальностью.
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С помощью восходящих движений композитор выделяет ключевые фразы,
подводящие ккульминации со слов “Bağışla, acıyıram” (Прости! жалею…).
Пример № 7:
Следует также отметить интересный выразительный прием, который наблюдается в
конце среднего раздела: унисонное проведение мелодии у фортепиано “сползает” в

басовый регистр, отображая всю тяжесть происходящего, тем самым помогая
проникнуть в глубь психологического состояния описываемого героя. (Пример №
7)
Послекульминационный спад мелодической линии доносит сожаление и
горечь поэта, примирение со своей судьбой. В конце среднего раздела романса
озвучиваются фразы “Sonrazanbağı sənbizə göstər” (И на лилею нам укажи). Вновь
проводится аллегория – принятие героем определенного пройденного жизненного
этапа (роза увяла) и желание жить дальше.
Реприза повторяет в точности первый раздел. Однако завершение
заключительного раздела восходящим (в диапазоне двух октав) ходом по звукам
тонического трезвучия оставляет впечатление надежды вырваться из замкнутого
круговорота жизни: душа поэта, несмотря на вынужденное смирение, все равно
устремлена в высь, ксвоим грезам.
Литература:
1. Николаева Р. Адиля Гусейнзаде (Монография). Б.:Ишыг, 1985, 47c.
2. Узеир Гаджибейли. Основы азербайджанской народной музыки,
Язычы,1985. 154 c.
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Rəna İmanova
“Ədilə Hüseynzadənin A.S. Puşkinin sözlərinə yazdığı vokal miniatürləri”
Xülasə
Təqdim olunmuş məqalə Ədilə Hüseynzadənin görkəmli rus şairi A.S. Puşkinin
sözlərinə yazdığı “Bülbül” və “Gül” vokal miniatürlərinə həsr edilmişir. Romanslar not
nümunələri əsasında forma və faktura baxımından təhlil edilmişdir. Həmçinin müəllif
əsərlərin obraz-emosional məzmununu da açıqlayır. Puşkin poeziyasından ilhamlanan
bəstəkar, ədəbi qəhrəmanların daxili dünyasına dərindən nüfuz edərək, onların duyğu və
emosiyalarının incə təzahürlərini yüksək məharətlə öz musiqisində əks etdirmişdir.
Açar sözləri: Ədilə Hüseynzadə, romans, A.S.Puşkin, poeziya, psixoloji, fəlsəfi,
obraz.
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Rena Imanova
Vocal miniatures written by Adila Huseynzadeh based on A.S.Pushkin’s words
Summary
The presented article mentions about Adila Huseynzadeh’s vocal miniatures
“Bulbul” and “Gul”, which composed by prominent Russian poet A.S. Pushkin’s words.
The author has described the composer’s romances from the point of view of imageemotion content, also has analyzed in terms of form and structure. The composer who has
inspired by Pushkin’s poetry, inflected his literary heroes sense and emotions in own
music by deeply penetrating.
Keywords: Adila Huseynzadeh, romance, A.S.Pushkin, poetry, psychological,
philosophical, image.
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TƏSVİRİ SƏNƏT

UOT 7(091)
Fatma Şahbazova
AMEA Naxçıvan Bölməsi
AZ 7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76
E-mail:fatma_sahbazova@hotmail.com
ŞAMİL QAZIYEVİN YARADICILIĞINDA MƏİŞƏT JANRI
Xülasə: Naxçıvan qədim və zəngin tarixə malik bir diyardır. Yer kürəsinin sədəf
boyda olan bu ərazisi həmişə təbii sərvətləri, flora və faunası, tarixi abidələri, iqlimi,
mətbəxi və əsasən qonaqpərvərliyi ilə tanınmışdır. Bu diyar öz millətinə aktyor,
bəstəkarlar və rəssamlar, heykəltəraşlar bəxş etmişdir. Bu torpağın yetirmələrindən olan
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, rəssam Şamil Həsən oğlu
Qazıyevdir. Görkəmli rəssam Şamil Qazıyevin qəlbən bağlı olduğu qədim diyarlardan
olan Naxçıvana həsr etdiyi “Köhnə Naxçıvan” silsiləsindən və həmin silsiləyə daxil olan
bir neçə əsər təhlil olunur. Rəssam milli adət və ənənələrdən bəhs edən “Köhnə
Dəyirman”, “Öküzlərin Nallanması”, “Çörək Bişirənlər” və “Xırmanda” adlı əsərlərin
təhlilinə üstünlük verilir.
Açar sözlər: rəssam, “Köhnə Naxçıvan” silsiləsi, milli motivlər, şamil qazıyev,
teatr rəssamı.

XX yüzilliyin əvvəllərində Naxçıvanda Azərbaycanın tanınmış rəssamlarından
Bəhruz bəy Kəngərli professional realist rəssamlıq sənətinin əsasını qoymuşdur.Onların
diqqətəlayiq fəaliyyətləri muxtar respublikada təsviri sənətin formalaşmasında müstəsna
rol oynamışdır. Naxçıvan MR-nın ilk əməkdar incəsənət xadimi olan Şamil Həsən oğlu
Qazıyev ustad sənətkar kimi dəyərləndirilmişdir. O, gənc rəssamlara sənətin sirlərini
öyrətmişdir.
Şamil Qazıyev 30 mart 1908-ci ildə İrəvan şəhərində anadan olmuş və 13 iyul
1980-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir (1, s.58). Şamil Qazıyev 1929-cu ildəBakı
Rəssamlıq Məktəbini bitirdikdən sonar Naxçıvana gəlmiş, 1932-ci ilə kimi Naxçıvan
Pedoqoji Texnikumunda müəllim, 1932-1934 - cü illərdə“Kommunist” qəzetində rəssam,
1934 - 1948 – ci illərdə isə “Şərq qapısı” qəzeti və M.F .Axundov adına Naxçıvan Dövlət
Dram Teatrında baş rəssam vəzifəsində çalışmışdır. O, eyni zamanda 1940 – 1941- ci
illərdə Naxçıvanda ilk dəfə açılmış Rəssamlıq Məktəbinin təşkilatçısı və direktoru
olmuşdur (bu məktəb ikinci Dünya Müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar cəmi 1 il
fəaliyyət göstərmişdir). Böyük sənətkar 1948-ciildə ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq Bakı
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şəhərinə köçmüş və ömrünün sonunadək “Azərbaycan gəncləri” qəzetində rəssam
vəzifəsində çalışmışdır (4,s. 333- 334).Naxçıvanda işlədiyi qıssa müddətdə indiki Cəlil
Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı və Ordubad Dövlət
Dram Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulmuş 120 - dən çox əsərin bədii tərtibatını və
geyim eskizini vermişdir. Şamil Qazıyev pyeslərdə orjinal rəssamlıq üslubu və səhnə
tərtibatı ilə tamaşaçıların yaddaşlarından silinməz iz buraxmışdır (3, s. 42- 61).Şamil
Qazıyev əsasən teatr rəssamı kimi tanısaq da, onun təsviri sənətinin müxtəlif növləri
vəjanrlarında yaratdığı,çoxlu sayda qrafika əsərləri vardır.Özünəməxsus konkret
cizgiləri,rəsm etmə manevrası ilə diqqətini cəlb etmiş qrafik kompozisiyalardan
“Qardaşımın portreti” (1927), “Avtoportret” (1928 ), “Ata” (1929 ), “Köhnəhəyət”
(1931), “Culfada köhnə mehmanxana”, “ Naxçıvanda pambıq zavodu” (1934 ),
“Hacıkənd” (1937), “110 yaşlı qoca” (1939), “Köhnə İrəvan” (1939), “Köhnə Naxçıvan”
(1943), “Çobanlar qışlaqda” (1944), “Ədil Ağa gölü” (1976), “Culfa dağları” (1977)
göstərmək olar (2, s.12-14 ).
Şamil Qazıyevin Naxçıvan sevgisi onun səfalı təbiətini, məişət ənənələrinə,
insanlarına duyduğu heyranlıqdan yaratdığı “Köhnə Naxçıvan” silsiləsini əsərlərində əks
etdirmişdir. Rəssam silsiləsində xalqımızın qədim adət - ənənələrini, zəngin tarixi
etnoqrafiyasını, sadə və zəhmətkeş insanların həyat tərzini əks etdirən bir - birindən
dəyərli onlarca sənət əsəri vardır.
Belə tablolardan biri də“Köhnə Dəyirman” əsərində iki kəndlinin köhnə bir su
dəyirmanında dən üyütməsi mərasiminə həsr edilmişdir.Yağlı boyalarda çəkilmiş bu əsəri
isti və soyuq rənglərin qarışıq tonları iləişlənmişdir. İlk baxışdan əsərin əsas planında
diqqəti cəlb edən qapı və bacadan düşən işıq, soyuq rənglərlə kəskin kontraslıq yaratsa
da, kompozisiyanın ümumi koloritini pozmur.Əksinə isti və soyuq rənglər arasında
vəhdət yaradaraq əsərin hər iki planını tamamlayır. Tabloda təsvir olunan insan və heyvan
fiqurlarının anatomik proporsiyaları, interyer və detalların perspektiv quruluşu, işıq və
kölgə münasibətləri ən kiçik incəliyinə kimi işlənmişdir.Əsərin birinci planında təsvir
olunan kəndlilərdən nisbətən cavan dəyirmançının dənliyinə çuvaldakı buğdanı
tökür.Başını ağ çalma ilə bağlamış yaşlı kəndli isə, unluğun qabağında dizi üstəyerə
oturub, əlindəki qabla təknəyə tökülən unu yarımçıq çuvala doldurur.Rəssam hər iki kişi
fiqurunu Azərbaycan kəndlisinin minilliklər boyu geydiyi sadə milli geyimdə təsvir
etmişdir.Dəyirmanın interyer quruluşu – sadə kapitelli ağac dirəkləri və olan tirlərinin
düzgün düzülüşü, üst-üstə qalanmış rəngarəng oldu çuvallar, dənlikhavadan çax-çax
unluq dən daşları və s digər detallar eləcə də memarlıq elementləri Naxçıvandakı su
dəyirmanları üçün tamamilə xarakterikdir.
Rəssamın digər maraq doğuran əsərlərindən biri də “Öküzlərin nallanması”
tablosudur.“Öküzlərin nallanması” əsəri istər bədii sənətkarlıq cəhətdən, istərsə də
etnoqrafik adət və ənənələrimizin öyrənilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.Yağlı
boya ilə çəkilmiş bu tablonun birinci planda iki nəfər nalbəndin (usta və şagirdin öküz
nallanma səhnəsi təsvir edilmişdir). Bildiyimiz kimi öküz və kəllərin nallanması
mərasimi,at və ulaqların nallanmasından fərqli olaraq, ayaq üstə olmur.Onları yerə yıxıb,
ya damancanağa bağlayar,yada ki, ayaqlarının arasına tir bağlayaraq nallayarlar (5, s.54).
Əsərin birinci planında cərəyan edən epizodda, əlində nalbənd kəlbətini və çəkici
olan usta mancanağa bağlanmış öküzün, qabaq ayaqlarını nallayır.Şagirdi isə heyvanın
tərpənib özünə zərər verməməsi üçün arxa ayaqlarını və mancanağı tutub.Rəssam insan
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və heyvan rəsmlərini çətin pozalarda çəkməsinə baxmayaraq fiqurların anatomik
quruluşunu və bədən proporsiyalarını olduqca düzgün təsvir etmişdir.Birinci planda
nisbətən soyuq rənglərdə işlənmiş insan fiqurlarından fərqli olaraq, öküz təsvirləri isti
rəngdə verilmişdir.İsti rənglər tamaşaçının diqqətini özünə çəkməklə bərabər, ikinci və
üçüncü plandakı fiqurların eyni çalarlı rəngləri ilə kompozisiyaya dinamiklik və canlılıq
verir.Bu isə öz növbəsində tabloya hakim olan, soyuq rənglərlə uzlaşaraq,
kompozisiyanın ümümi kaloritini və əsərin əsas ideyasının ön plana çıxmasına kömək
göstərir.
Ayrıca, rəssam ikinci plandakı fiqurlara yardımcı detallar kimi baxmamışdır.Onları
da əsas fiqurlar kimi canlı dolğun rənglərlə çəkilmişdir.O, ikinci plandakı öküzün də,
boyunduruq altındakı yorğun yatmış dəqiqliklə işləyərək heyvanın gözlərindəki vurğunu
və bədəninin torpağa yayılmış taqətsizliyini böyük bir ustalıqlatəsvir etmişdir.
Digər fiqurların düzgün natura quruluşu kənardakı sənətkar dükanlarının perspektiv
plan, həlli və kompozisiyanın təmiz rənglərləçəkilməsi əsərin realistik görnüşünü
tamamlayır.
Əsərin əsas detallarından biri də, üzərinə əski əlifba ilə“Nalbənd”sözləri yazılmış dəmirçi
dükanı və onun yanında bağlanmış iki at fiqurudur.Dükanın sadə və kasıb görünüşdə
çəkilməsi ilk baxışdan diqqəti cəlb edir.Emalatxananın interyerində sadəcə kötüyə
bərkidilmiş zindan və künc tərəfdə tüstüləyən körük təsvir edilmişdir.Rəssamın bu
epizodu çəkməkdə əsas məqsədi,ustaların çoxşaxəli fəaliyyətlərini tamaşaçıya
çatdırmaqdır.
Tablonun ikinci planında nallanmağa gətirilmiş atlar, üçüncü planda isə digər
sənətkarlıq emalatxanadakı və sərbəst alış – veriş edən bir qrup kəndli təsvir edilmişdir.
Xalqımızın milli adət - ənənələrini özündə yaşadan, onun etnoqrafik
xüsusiyyətlərini əks etdirən maraqlı əsərlərdən biri də “Çörəkbişirənlər” əsəridir.
Yağlı boya ilə işlənmiş bu əsər bir qrup kəndli qadınların təndirdə lavaş çörəyi
bişirmələri mərasiminə həsr edilmişdir.Azərbaycan məişətində min illər boyu dəyişilməz
qalan,bütün sənət sirləri ilə olduğu kimi nəsildə - nəsilə keçən, etnoqrafiq sənətlərimizdən
biri də, çörəkbişirmə sənətidir. Rəssam ağbirçək nənələrimizdən bizə miras qalan bu
müqəddəs mərasimi bütün incəliklərinə kimi, fırçaya alaraq mədəniyyət xəzinəmizə daha
bir qiymətli sənət əsəri bəxş etmişdir.
Tabloda təmiz və səliqə ilə döşənmiş köhnə bir təndirəsərdə lavaş bişirən dörd
qadın təsvir edilmişdir.Qadınların zəngin milli geyimləri ilk baxışdan diqqəti cəlb
edir.Rəssam bu əsərdə tipik Azərbaycan qadınlarının məğrur, qayğıkeş və zərif obrazını
böyük ustalıqla yarada bilmişdir.O, qadınların geyimlərini onların yaşlarına uyğun
rənglərdə verilmişdir.Birinci plandakı 35 – 40 yaşlarında olan üç qadının geyimini yaşıl,
innabı, bənövşəyi və göy rənglərin tünd çalarları ilə, ikinci plandakı cavan qızın geyimini
isə soğan sarısı və açıq göy rənglərdə təsvir etmişdir.Geyimlərin tünd rəngdə təndir və
onun ətrafındakı detallarıın sadə rəng çalarlarından fərqləndirərək ön plana çıxır.
Əsərin əsas plandakı qadınlardan biri qarşısındakı duvağın üzərində xəmir
kündələyir, ortada oturan qadın əlindəki vərdənəylə hazır kündələri yayır, üçüncü qadın
isə, təndirin başında oturub yayılmış xəmiri rəfətənin üzərinə açır ki, təndirə
yapsın.Kompozisiyanın mərkəzində təsvir olunmuş təndirin ışıltısı, bişən çörəklər və
təndirdən çıxarılmış isti lavaşların təbii görüntüsü insanda xoş əhval - ruhiyyə
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yaradır.Əsər istər yağlı boya ilə işlənmə texnikası ilə, istərsə də, bədii yaradıcılıq
cəhətdən çox yüksək sənətkarlıqla yerinə yetirilmişdir.
Şamil Qazıyevin bu səpkidə yaratdığı maraqlı tablolardan biri də, “Xırmanda “
əsəridir.Əsər az qala tarix səhnəsindən silinmək üzrə olan bir mərasimə, taxılın xırmanda
döyülməsinə həsr olunmuşdur.Rəssam digər əsərlərində olduğu kimi, “ Xırmanda”
əsəridə bu mərasimdə baş verən bütün prosesləri ən xırda incəliyinə kimi yüksək
sənətkarlıqla təsvir etmişdir.Tablonun mərkəzində dairəvi şəkildə yayılmış sünbüllərin
döyülməsi səhnəsi birinci plan kimi verilib. Rəssam bu epizotda əsas diqqəti öküzlərə
qoşulmuş vəllər üzərindəki hodaxçıların əllərindəki şallaqlarda heyvanların
heyvanlaşmasdına və başı salmayla iki xırmançının dərzləri meydana yayılması təsvirini
verib.İkinci planda dərzlə dolu arabanı boşaldan bir nəfər daşıyıcı,üçüncü planda isə iki
kişi təsvir edilmişdir.Bu işçilərdən biri əlindəki kürəklə kənara toplanan döyülmüş
buğdanı sovurur, ikinci kəndli isə xırmanın qıragında dərzləri daşıyıcıların gətirdiyi
tayalayır. Ümumiyyətlə, Şamil Qazıyevin məişət janrında çəkdiyi əsərlər təkcə Naxçıvan
rəssamlıq sənətində deyil, eyni zamanda Azərbaycan təsviri sənətində də bu janrın
formalaşmasında mühüm əhəmiyyəti olan çox qiymətli sənət əsərləridir.
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Фатма Шахбазова
Бытовой жанр в творчестве Шамиля Газиева
Резюме
Нахчыван – это край, имеющий древнюю и богатую культуру. Нахчыван,
занимающий маленькое место на планете, всегда был знаменит своими
природными богатствами, флорой и фауной, климатом, историческими
памятниками, климатом, кухней и своим гостеприимством. Этот край подарил
Азербайджану известных актёров, композиторов, художников и скульпторов.
Одним из знаменитых художников, выходцев этого края является заслуженный
деятель искусства Нахчыванской Автономной Республики, художник Шамиль
Гасан оглы Гаджиев. В статье рассматриваются несколько произведений Шамиля
Газиева из цикла «Старый Нахчыван», который он посвятил родному городу.
Исследуются такие произведения художника, как «Старая мельница»,
«Подковывание быков», «Женщины, пекущие хлеб», «В молотильне».
Ключевые слова: художник, «Старый Нахчыван», национальные мотивы,
Шамиль Газиев, театральный художник.

Fatma Shaxbazova
Welfare genre in Shamil Gaziyev’s creative works
Summary
Nakhchivan is a land of having old and rich history. This territory of the world
as mother pearl is always known with its natural recources, flora and fauna, historical
monuments, climate, cuisine and mainly hospitability. This land bestowed
actors/actresses, composers, artists and sculptors upon its nation. One of the well-known
persons of this land is the honoured art worker of the Nakhchivan Autonomous Republic
Shamil Hassan oghluGaziyev. The famous painter ShamilGaziyev’s “The Old
Nakhchivan” series dedicated to the land he bounded at the heart is dealt with and some
works included the very series are areanalyzed in the paper. The artist’s works of “The
Old Mill”, “Shodding oxen”, “Bread makers” and “In treshig floor” dealing with the
national customs and traditions are preferred to be analyzed.
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Mehriban Şamsadinskaya
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
Akademiyasının dissertantı
AZ 1029, Bakı, H.Əliyev pr. 26
E-mail: sha_meri@hotmail.ru
XX ƏSR AZƏRBAYCAN BƏDİİ PARÇALARINDA
ORNAMENTAL ƏNƏNƏLƏR
Xülasə: XX əsr bədii parça sənətində ornamentlər, naxışlar, naxış yaddaşı demək
olar ki, dekorativ sənətin digər sahələrində olduğu kimi ənənələrlə yanaşı rəssamların
fərdi zövqü ilə də öz əsasını tapmışdır. Həmin ənənələr özünəməxsus qanunlarla
formalaşıb inkişaf etmişdir.Əsasən batika sənəti kimi Azərbaycanın qədim kəlağayı
sənətinin varisi sayılan bu janr müasir dövrümüzdə özünün inkişaf xəttini davam
etdirməkdədir.
Açar sözlər: bədii parça, kəlağayı, ornament, naxış, element, bəzək.
Ornamentin meydana gəlməsi tarixin çox qədim dövrlərinə aiddir.Onun
rüşeymlərinə artıq paleolit dövründə rast gəlinir. Neolit dövründə ornament daha çox
forma müxtəlifliyi əldə edərək məişət əşyalarının dekorativ tərtibatında hakim yeri tutdu.
Daha sonralar hər bir dövr, hər bir üslub, hər bir milli mədəniyyət öz ornament
sistemlərini hazırladı, ona görə də əminliklə demək olar ki, ornament müxtəlif mədəni
təbəqələrin bədii ənənələrini bütünlüklə əks etdirir.
Ornamentdə təbiəti yaradıcı surətdə dəyişən insan fəaliyyətinin estetik dərki təsvir
edilmişdir. Dini təyinatlı işarələrin, simvolların və stilizə edilmiş təsvirlərin geniş istifadə
edildiyi ən qədim ornamentlərin mərasimi və magik rolu əhəmiyyətlidir. Zaman keçdikcə
qədim ornamental kompozisiyalar öz ilkin ovsunlayıcı məzmununu itirərək dekorativ
ifadəliliyini saxlayıblar.
Bütün bu əlamətdən dekorativ-tətbiqi sənətin bir qolu olan bədii parça sahəsində də
illərlə öz ənənəviliyini müəyyən mənada qoruyub saxlamaqla bərabər yeni formalara
keçərək adiləşmiş, və yaxud tam əksinə mürəkkəb ifadələrlə qarşımıza çıxmışdır.
XX əsr bədii parça sənətində ornamentlər, naxışlar, naxış yaddaşı demək olar ki,
dekorativ sənətin digər sahələrində olduğu kimi ənənələrlə yanaşı rəssamların fərdi zövqü
ilə də öz əsasını tapmışdır.Həmin ənənələr özünəməxsus qanunlarla formalaşıb inkişaf
etmişdir.
Əsasən batika sənəti kimi Azərbaycanın qədim kəlağayı sənətinin varisi sayılan bu
janr müasir dövrümüzdə özünün inkişaf xəttini davam etdirməkdədir.Bu xüsusiyyətlər
əsasən kəlağayının bir dəb kimi bütün zamanla üçün Azərbaycan qadının əsas geyim
atributu kimi öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamasıdır.Bir çox fərqli fikirlərin söylənməsinə
baxmayaraq, artıq batika sənətinin vətəni Azərbaycan olması öz təsdiqini
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tapmışdır.Bunun səbəbi isə yaxın tariximizdə bir qədər kəlağayı sənətinin unudulmaqda
olması ilə əlaqədar bir çox Şərq və Avropa ölkələrində batika adı ilə inkişaf etdirilərək
davam edilməyə başlamışdır.Lakin bütün araşdırmalar, qədim köklərə bağlı mədəniyyət
kəlağayının məxsusi milli xüsusiyyətlərin məhz xalqımıza aid olduğunu sübut edən
faktlarla meydana çıxmışdır.Təbii ki, bu xüsusiyyətlər milli ornamental xüsusiyyətləri
özündə nümayiş etdirməklə öz izahını tapır.
Müasir batika haqqında bu sənətin görkəmli bilicisi olan mərhum rəssam Ənvər
Qarayev belə qeyd etmişdir: “...milli-mədəni sərvəti olan kəlağayı sənəti bu gün özünü
batikada təzahür etdirir. Bu sənətə Litvadan olan bir batika ustası ilə tanışlıqdan sonra
maraq göstərmişəm.Lakin qədim kəlağayı sənəti isə əsl xalqımıza məxsus adətənənədir.Mən bu gün bu sənəti milli ənənələrə sadiq qalaraq inkişaf etdirməyə, həm
kəlağayı sənətində, həm də müasir batikada Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini,
folklorunu hər işimdə dünyaya çatdırmağa çalışıram”.
Basqalda hazırlanmış 1940-cı ilə aid kəlağayı nümunəsi özünün zəngin ornamental
xüsusiyyətləri ilə diqqəti çəkir.Tünd zoğalı yerli üzərinə qızılı rənglərlə vurulmuş naxış
elementləri ənənəvi ornamental xüsusiyyətlərin ən incə variantlarını fərdi yaradıcılıq
formasında qarşımıza çıxarır.
Qeyd edilən “Herati” kəlağayı yerli sənətkar Nazim Əsgərov tərəfindən
hazırlanmışdır. Kəlağayı ipək parça üzərində basma üsulu ilə həll edilmiş, uzunluğu 165
sm, eni isə 160 sm-dir. Məmulatın olduqca sıx şəkildə naxışlanmış forması öz ornamental
xüsusiyyətlərinə görə bu sənətin 3 növündən birincisinə, yanı bəzəklərin bütün parça
üzərində yer alması ilə diqqəti çəkir. Naxış elementlərinin sıxlığına baxmayaraq dəqiq
rapport düzülüş, sistemli quruluş hər bir elementin dəqiq görünməsinə şərait yaradır.
Xalça elementlərindən istifadə onun milli-bədii xüsusiyyətlərini və naxış
yaddaşının davam qorunub saxlanmasını sübut edir.Burada rəssamın mükəmməl
ornamental kompozisiya yaratma bacarığı sayəsində ornamentlər nizamlanmış, demək
olar ki, riyazi dəqiq kompozisiya quruluşu ilə maraq doğurur.Burada ilk növbədə
harmoniya və proporsiya qanunlarına tabeçiliyin şahidi oluruq.Sənətkar kəlağayını
təkrarlanan oxşar hissələrin növbələşməsi ilə həyata keçirmişdir.Bəzəklərin üfüqi və
şaquli təkrarlanması harmonik naxış şəbəkəsini əmələ gətirmişdir.
Parçanın bir qədər açıq zoğalı yerlikli dördkünc orta hissəsində naxışlar ritmik
keçidlərlə bir-birini əvəzləyir.Mərkəzdə iri xoncanın daxili hissəsində nöqtəli, həndəsi,
xırda nəbati naxışlar cərgə ilə bir-birini əvəzləyərək haşiyələnmişdir.Tam mərkəzdə
nöqtələr, onun haşiyəsində xırda yarpaq və çiçək elementlərinin stilizə olunmuş
formasından ibarət növbəti haşiyə ilə artaraq yanlara doğru böyüməyə başlayır. Daha
sonra kiçik oval formalı sadə elementin sistemli əvəzlənməsi, daha sonra yenə ağ və sarı
nöqtəlin ifadəsi ilə həll edilmiş haşiyələr kompozisiyanın sadə formalardan ibarət, lakin
mürəkkəb sıxlıq yaradan şəkildə ifadə edilmiş ornamental həllini təqdim edir. Əsas
hissənin xonçanı əhatələyən hər dörd küncündə istifadə edilmiş həmin naxışların
istifadəsi onun harmonik bədi ifadəsini canlandırır.Bu mənada hərəkətli dinamik naxış
oyunlarının sıxlığı olduqca xoş təəssürat yaradır.Xalçanın bala haşiyəsi üç sırada
düzülmüş milli ornamental və həndəsi naxışların sıralanması ilə həll edilmişdir.Kiçik
rombvarı formaları alt qismində buta elementi, ondan sonra isə səkkizləçəkli çiçəklərin
sıralanması haşiyənin kompozisiyasını xüsusi olaraq mükəmməlləşdirmişdir.
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Kəlağayının ana haşiyəsi xüsusi olaraq daha dolğun olaraq verilmişdir.İri dairələrin
daxili hissəsində altı butanın əmələ gətirdiyi dairəvi formaların kənarları da stilizə edilmiş
çiçək naxışları ilə zənginləşdirilmişdir.
Burada bir motiv ornamentin əsas elementi kimi işlənilmişdir. Motiv bir
elementdən ibarət sadə və yaxud vahid tamda plastik birləşmiş çoxlu elementlərdən ibarət
olaraq mürəkkəb ola bilər. Ornamentin rapportu özünə motiv və qonşu motivə qədər olan
məsafəni göstərir ki, əsrlərlə ənənəvi olan ornamental həllin bədii nümunəsi kimi
kəlağayının klassik ənənələr əsasında yaranmış müasir formasını gözümüz önünə
gətirir.Kompozisiyada mərkəzi ox simmetriyasına əsaslanır, bu zaman rapport mərkəzi ox
ətrafında fırlanır.Ümumiyyətlə, dekorativ-tətbiqi sənətin başqa növlərində də istifadə
edilən bu tipli ornamentdə motivlər çevrə ilə məhdudlanmış bütün səthi dolduraraq,
mərkəzi nöqtədən şüalarla yayılırlar və fırlanan zaman tamamilə uzlaşırlar.Sentrik
ornamentin ən xarakterik nümunəsi açılmış çiçək motivi olan rozetkadır.
Bədii parçalarda bəzən lentşəkilli ornamentlərə də rast gəlinir ki, burada rapport bir
istiqamətdə inkişaf edərək dəfələrlə təkrarlanır.Bu zaman lentşəkilli ornamentdə motivlər
düz xətt boyunca yerləşə bilirlər, bu cür ornament “düz zolaq”, yaxud zolaqlı ornament
adlanır. Bəzi hallarda rapport əyri xətt üzrə təkrarlanaraq “haşiyə” adlanır. Geyimlər
üçün nəzərdə tutlmuş bədii parçalarının kompozisiyasında lentşəkilli ornament daha çox
üfüqi istiqamətə malikdir. Onun tərtibi zamanı kompozisiyanın əsasında simmetriyanın
güzgü simmetriyası, köçürmə simmetriyası (elementləri sabit uzunluğa malik məsafəyə
düzünə köçürülən zaman) kimi müxtəlif növləri dayanır. Demək olar ki, bu, ornamental
quruluşun ən geniş yayılmış növüdür.
Nümunə olaraq Cənubi Azərbaycan zonasına aid XX əsrin əvvəllərinə aid ipəkdən
olan parça hissəsini göstərmək olar.Narıncı-qırmızının üzərində yarım üfüqi formada
uzanan lentvarı xətti hissəsinin daxilində yerləşdirilmiş naxışlar narıncı, bəzi kiçik
xətlərdə sarı rəngin ifadəsi ilə əlaqələndirilmiş stilizə edilmiş nəbati naxış elementləri ilə
özünün mükəmməl bədii həllini tapmışdır.Daha ensiz haşiyələr bir-birini aralıqlardakı
böyük hissələrlə əvəzləyərək bütün parça boyu eyni formada özünü əks etdirməkdədir.
1950-ci illərdə Basqalda yerli sənətkar olan Əli Qəhrəmanov tərəfindən hazırlanan
ipək kəlağayı özünün daha fərqli ornamental həlli ilə maraq doğurur. Qara yerlik üzərində
qırmızı narıncı, göy və ağ rəngin qarşılıqlı əlaqəsi ilə yaradılmış ornamental kompozisiya
yerliyin tam görünməsinə imkan vermir. Ornamentlər nə qədər sadə olsa da onların
uğurlu düzülüşü, sıxlığı kəlağayının dolğun tərtibata malik olduğunu göstərir.
Ornamental ənənələr haqqında danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, bütün bədii
parçalarda ornamentin xüsusiyyəti və onun quruluş prinsipləri kompozisiyanın müxtəlif
növlərində böyük rol oynayırlar, çünki ornamentin köməyi ilə təkcə səthi bəzəmək deyil,
eyni zamanda məmulatın istifadəsi zamanı onun hissələrini vurğulamaq, aydın təzahür
etdirmək olur. Məsələn, mərkəzi hissə, yan tərəflər, künclər. Ornament adətən səthini
bəzədiyi obyektin quruluşuna və ya tektonikasına tabe olur.
Qeyd edilən kəlağayıda kiçik nöqtələr, dairələr, çöxləçəkli güllər, stilizə edilmiş
buta kimi elementlərin uğurlu əlaqələndirilməsi onun uğurlu ornamental kompozisiya
quruluşunu təqdim edərək, müasir sənətkarların yaradıcılıqlarında da öz təsirini
göstərəcək ənənəvi xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir.
XX əsrin əvvəllərinə aid yenə də Basqalda ipək üzərində basma üsulu ilə
hazırlanmış “Herati” kəlağayının bəzək elementləri sırf milli ornamental xüsusiyyətləri
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ilə maraq doğurur.Uğurlu ornamental kompozisiya v harmonik rəng uyğunluluğu
kəlağayının möhtəşəm formasını təqdim edir. Qara yerli üzərində qəhvəyi və sarı tonun
qızılı çalarlarından edilmiş elementlərin arasına atılmış ağ nöqtəli naxışlar məmulatın
harmonik bədii ifadəsindən xəbər verir. İri formalı butaların daxili hissə nəbati
elementlərlə bəzədilmişdir.Butaların yan hissələri dilikli xətti formalarla əhatələnmişdir.
Eyni quruluşda olan əsas bəzək ornament sistemli olaraq bir hissədə təkrarlanaraq davam
edir. Kəlağayının kənar haşiyəsinin həndəsi xətti və nəbati elementlərin stilizə edilmiş
formalarla həll edilməsi mərkəzi hissənin dolğunluğunu xüsusilə önə çəkir.
XX əsrin ortalarına aid Basqalda hazırlanmış “Herat” kəlağayı çəhrayı yerliyinin
üzərində tünd narıncı buta elementinin üfüqi və şaquli sıralanması ilə onun olduqca
estetik ornamental həllini təqdim edir. Kiçi bala haşiyədə xırda çiçək elementlərinin zərif
görünüşü müxtəlif formalarla bəzədilmiş butaların harmonik ifadəsini daha da diqqətə
çəkir.
Bədii parça üzərində ornamental ənənələrin uğurla davam etdirilməsini gənc
rəssamların yaradıcılığında da izləmək olduqca qürurverici haldır. Misal olaraq gənc
rəssam Şəhla Abdullayevanın yaradıcılığında məxsus “Yeddi gözəl” poemasındakı yeddi
müxtəlif ölkədən olan yeddi şahzadənin obrazlarının ipək parça üzərində yaradılmış
təsviri mürəkkəb, eyni zamanda olduqca zərif, nəfis ornamental tərtibatda həll edilmişdir.
Stilizə edilmiş ənənəvi ornamentasiyaya əlavə edilmiş yeni elementlərin də daxil edilməsi
parçanın olduqca mükəmməl sənət əsəri kimi göz estetik zövq oxşamasına heç bir şübhə
yaratmır.
Belə ki, əsas təsvirin yuxarısında incə xətti elementlərin ifadəsi ilə yaradılmış bədii
ifadə sanki şam işığının şüası altında öz qızılı çaları ilə rəsmi daha da canlandırır onun
lirikasına xüsusi dəyər qatır.Onun motivləri mücərrəd formalar - nöqtələr, düz dalğalı,
qırıq, torşəkilli kəsişən xətlərlə daha mürəkkəb motivlər kimi meydana çıxır.
Ədəbiyyat:
1. Şuqoev V. Parçada ornament. M.1969.
2. Qarayev Ə. Batika - qədim kəlağayı sənətinin çağdaş varisi // “Mədəniyyət”
jurnalı, Bakı, 2010.
3. https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Dovlet_Medeniyyet_ve_Incesenet_Universit
etinde_batika_sergisi_Yeddi_gozel-1143549
Мехрибан Шамсадинская
Орнаментальные традиции художественных
тканей АзербайджанаXX века
Резюме
Статья
посвящена
исследованию
орнаментального
убранства
художественных тканей Азербайджана, представленных на традиционном женском
головном платке келагаи. Отмечается, что родиной этих изящных головных
покрывал является селение Баскал, где и сегодня руками местных мастеров
изготавливаются декорированные традиционным орнаментом келагаи. Анализу
подвергаются келагаи, созданные Назимом Аскеровым и Али Гахрамановым.
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Ornamental traditions of artistic cloths of Azerbaijan XX century
Summary
The article is devoted to the study of the ornamental decoration of the artistic
fabrics of Azerbaijan, presented on the Kelagai traditional women's headscarf. It is noted
that the birthplace of these elegant head covers is the village of Baskal, where even today
kelagai decorated with traditional ornament are made by local craftsmen. The kelagai
created by Nazim Askerov and Ali Gahramanov are analyzed.
Keywords: artistic cloth, kelagai, ornament, pattern, element, decoration.
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TÜRKİYƏ QRAFİK RƏSSAMLARININ YARADICILIĞINDA
ÇAP TEXNİKASININ BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Xülasə: Məqalədə XX əsrdə Türkiyədə faliyyət göstərən rəssamların dəzgah
qrafikası əsərləri haqqında məlumat öz əksini tapmışdır. 1960-cı ildən etibarən qrafik
sənətlər inkişaf etdirilmiş, emalatxana şəraitinin aşağı olmasına baxmayaraq həm qrafika
sənəti, həm də çap qrafikası daha ciddi işlər görülməyə başlanmışdır. Çap qrafikası
emalatxanasının yığcam bir çap emalatxana halına gəlməsi üçün Hidayet Telli, Ziya Unal,
Muammer Bakır, Nevzat Akkoral, Ferit Apa, Adnan Turani, Veysel Erustun ve Nevide
Gokaydının müdaxilələri ilə texnika və təchizat yönündən yenidən məşğul olunmuşdur.
Açar sözlər: Türk, rəssam, qrafika, çap, obraz.
Türkiyədə çap qrafikası texnikası uzun illər ümumi qrafika sahəsində birgə tətbiq
edilərək özünü göstərmişdir. Qrafik əsərlərin çap yolu ilə təkrarlanması bu fəaliyyətə
verilən ümumi bir ad idi. Türk təsviri sənətində çap qrafikası əvvəllər təsviri sənətin digər
növləri ilə eyni sırada dayanırdı. Çap qrafikası, qrafik çoxaltma orijinallığını itirərək artıq
rəsm sənətinin daxilində xüsusi üsullarla fərqli ifadə formaları meydana gətirməklə türk
rəsm sənəti tarixində öz yerini müəyyənləşdirmişdir. Xüsusilə 1950-ci illərdən sonra türk
təsviri sənətinin müxtəlif nüanslar: xətt, ləkə və rəng əlaqələri, bir-birindən rəssamlar
tərəfindən fərdi formalarla özünü büruzə verməyə başlayır. Fərdi əsər forması yaratmaq
da orijinal əsərlərin ortaya çıxması üçün bir yol açır.
Gözəl Sənətlər Akademiyasının qrafika bölümündə seriqrafika və qravüra
emalatxanalarının qurulmasından sonra və bu emalatxana yetişən sənətkarlar arasında
diqqət çəkən Aydın Ayan, Alaattin Aksoy, Huseyin Bilgin, Goren Bulut, Gul Derman,
Devrim Erbil, Gungor İblikci, Gunduz Gonlonu, Mehmet Guler, Ali Teoman Germener,
Suleyman Saim Tekcan, Zahit Buyukişleyen, , Erol Denec, Nail Peyza, Ergin İnan, Utku
Varlık, Mustafa Plevneli, Hasan Pekmezci, Hayati Misman, Mehmet Guler, Fevzi
Karakoc, Husamettin Kocan, Alaatin Aksoy, Atilla Atar, Ali İsmail Turemen, Kadri
Ozayten xüsusi əhəmiyyətə malik Türk çap qrafikası sənətinin inkişafında böyük əmək
sərf etmişlər. [2]
Türkiyədə sənət təhsili çərçivəsində yaradıcılıq məqsədli çap qrafikası, Stanislas
Arthur Napierin 1892-1897-ci illərdə “Sanayi-i Nefise”də dərs verdiyi illərdən həyata
keçirilməyə başlanmışdır. Bundan başqa bu dövrdə digər ölkələrdən gələn bəzi xarici
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qravuraçı rəssamlar da əsərlər yaratmışdılar. Lakin onların bu çap qrafikasını harada
həyata keçirdikləri məlum deyil.
Osman Hamdi bəy və Hoca Ali Rıza bəy tərəfindən də daş çapı ilə bir çox əsərlər
yaradılmışdır. Cümhuriyyətin quruluşundan sonrakı illərdə Fransadan dəvət edilən
Leopold Levinin rəhbərliyi zamanında da litoqrafiya, serigrafiya ve qravüra
texnikalarından istifadə edilmişdir. Bu dövrdə Akademiyada ipək basqı və monotipi kimi
texnikalar Sabri Berkel tərəfindən həyata keçirilmişdir. Berkelin daha sonra Florensiyada
Karenanın emalatxanasında qravür sahəsində ustalığı məlumdur. Levinin tədrisi ilə
başlayan qravüra çalışmaları, ancaq son 20 il içində bəlli bir inkişaf göstərmişdir.
Texnikanın yayılıb sevilməsində, qravüra yaratmaq imkanlarının da çoxalmasının rolu
böyük olmuşdur. Bu zaman rəngkarlıqla yanaşı qravuüra ilə məşğul olan yeni nəsil
rəssamlar aeasında Bedri Rahmi Eyuboğlu, Eren Eyuboğlu, Aliye Berger, Cemal Tollu,
Nurullah Berk, Mustafa Plevneli, Cihat Burak, Turgut Zaim, Mustafa Aslıer, Nevzat
Akkoral kimi sənətkarları misal göstərmək olar.
Ankarada 1932-ci ildə Qazi Eyitim İnstitutu Rəsm - İş bölümünün açılması ilə
qrafik dərsi bu bölümə əlavə edilir. Bu illərdə emalatxanaya kiçik ölçülü metaldan
qravüra presi alınmışdır. Ancaq bu presle Şinasi Barutcu tələbələrlə linoluum üzərində
çap üsulu ilə bir çox əsərlər yaratmışdırlar. 1960-cı ildən etibarən qrafik sənətlər inkişaf
etdirilmiş, emalatxana şəraitinin aşağı olmasına baxmayaraq həm qrafika sənəti, həm də
çap qrafikası daha ciddi işlər görülməyə başlanmışdır. Çap qrafikası emalatxanasının
yığcam bir çap emalatxana halına gəlməsi üçün Hidayet Telli, Ziya Unal, Muammer
Bakır, Nevzat Akkoral, Ferit Apa, Adnan Turani, Veysel Erustun ve Nevide Gokaydının
müdaxilələri ilə texnika və təchizat yönündən yenidən məşğul olunmuşdur. Bundan əlavə
həmin illərdə xarici ölkələrə təhsil məqsədilə göndərilmiş rəssamların ölkəyə dönməsi
qravüra texnikasında daha yüksək nailiyyətlərin əldə edilməsinə səbəb olmuşdur. Sonrakı
illərdə bu rəssamların səyi və yardımı ilə mükəmməl bir qravüra emalatxanası
yaradılmışdır. Hamza İnancın bölüm rəhbərliyi zamanında bu emalatxanalar çap
texnikasının təchizatı baxımından zənginləşdirilmişdir. 1966-cı ildən 1980-ci illərə qədər
bu emalatxanalarda Hayati Misman, Hasan Pekmezci, Behiye Eyikan, Huseyin Bilgin
kimi sənətkarlar yetişmişdir. Bu rəssamlar da Guler Akalan, Uğurgun Pamir kimi gənc
nəsil sənətkarların yetişməsinə təkan vermişlər. Tatbiqi Gözəl Sənətlər Yüksək
məktəbinin açılması ilə qrafik yüksəlməyə tədrisə başlamış, Mustafa Rokerin bu
məktəbdə müəllim olaraq fəaliyyətə başlaması ilə çap qrafikasının inkişaf etməyə
başladığı bu sahədə lazımlı emalatxanalar qurulmuş, böyük bir yüksəliş özünü büruzə
verməyə başlamışdır. [3]
H.Koçanın 2005-ci ildə yaratdığı “Dokkuz dəfə baxış” əsəri öz məzmunu və bədi
keyfiyyətləri ilə çox maraqlı kompozisiya quruluşuna malikdir. 60x50 sm ölçüsündə olan
əsər açıq fon üzərində təzadlıq yaradan taşıl rəngin tünd çalarında yerinə yetirilmişdir.
Əsərin maraqlı tərəfi realistik təsvitr manerasından uzak, obstrakt xarakter daşıması və öz
məzmun diqtəsi ilə diqqət çəkməsidir. Şahmatın vəzir fiqurunun stilizə edimiş yaşıl rəngli
görünüşü ilə daşıdığı məzmun maraqlı izaha malikdir. Vəzir ən güclü şahmat fiqurudur.
Belə hesab olunur ki, vəzirin maddi dəyəri təxminən 9 piyadaya bərabərdir. Burada
“Diqquz əddəd baxışı” ilə tək vəzirin doqquz piyadaya gücünə işarə eidr. Fiqurun hər iki
tərəfində iki göz işarısinin solğun qırmızı xətlərlə verilməsi pnun məzmun dəyəri ilə
kompozisiya quruluşunu daha dəyərləndirmişdir. Yuxarı hissədə verilmiş türk bayrağının
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zərindki qırmızı ay-ulduz simvolu ilə rəssam şahın yanında vəzirlərin ona dəstək olması
ilə düzgün və sağlam siyasəti vurğulamışdır. Bu mənada siyasi məzmunlu hesab olunan
qrafik tablo özünün maraqlı təəssüratı ilə dərin məna yükünün daşıyıcısıdır.
F.Karkoçun əsərindəki ideya isə bir müstəvi üzərində xətti istiqamətlə bir neçı
sırada cərgələnmiş eyni fiqurun sistemli təkrarlanan quruluşu diqqət çəkir. Rəssam əsərini
xüsusi olaraq adlandırmamış, onu “Adsız” olaraq təqdim etmişdir. Bununla bədii
təsvirdən doğan təəssüratı tamaşaçının öz ixtiyarına verməklə daşıdığı mənanı
dəyərləndirməyi onlara həvalə etmişdir. Boz fon üzərində tonal ləkələrlə verilmiş arxa
planın üzərində verilmiş sanki kağız üzərində bölünmüş damaların içərisində bir-birini
tamamlayan qaçan at fiquru verilmişdir. Bu mənada eyni fiqurun bir qədər fərqli, çox cüzi
şəkildə bir-birindən seçilən görünüşü vasitəsilə yaranmış dinamika, hərəkətlilik əsərin
canlı tərənnümünü təqdim edir. Atın bir ayağını irəliyə doğru uzadaraq gərgin hərəkəti
gələcəyə canatma, həyatın dinamikasını izah edir. Əsərin 1992-i ildə həyata keçirildiyini
nəzərə alsaq həmin dövrün Türkiyə Cümhuriyyəti üçün yeni konstitusiyanın qəbul
edildiyi, yeni ictimai mühitin formalaşmasına təsadüf etdiyini qeyd etməliyik ki, bununla
da rəssam irəliyə doğru, gələcəyə ümidli addımların, sürətli inkişafın göstəricisi kimi
əsərini təqdim etmişdir. Sarı və qırmızı rəngdə həyata keçirilmiş yəhər əsərin boz və qara
kimi neqativ tonları arasında sanki onun sönük təsvirinə canlılıq bəxş etmişdir.
Ümumiyyətlə, həyatı, yaşamı göstərən təsvirlərin real deyil, daha mücərrəd formalarla
həyata keçirilməsi rəngkarlıqda olduğu kimi XX əsr türk qrafika sənətinin də səciyyəvi
xüsusiyyəti hesab edilə bilər. Real formalardan yayınaraq, düşüncənin, fikrin fəlsəfəsini
pbstrakt, mücərrəd formalarla izah etmək həm də rəssamın bədii təfəkkürünün
göstəricisidir.
Qrafik rəssam M.Aslıerin 2006-cı ildə 60x40 sm ölçüsündə hyata keçirdiyi
əsərində çox fiqurlu kompozisiya vasitəsilə insan və qadın münasibətlərinə, dünyanın
yaradılışına, ənənlərin tərənnmünə işarə etmişdir.
Əsərin yuxarı sol künçcündə verilmiş çılpaq qadın və kişi fiqurunn ağ rəngdə
verilməsi, digər yuxarı və aşağı hissələrə verilmiş üç musiqiçinin qara ənənəvi
görünüşündə fərqlilik yaradaraq tablonun mahiyyətini açıqlayır. Zurna, qaval və ud
ifaçıları özünün dekorativ təsvir həlləri ilə əsrlərdən gələn ənənələrin müasir günümüzdə
belə öz əhəmiyyətini itirədiyini, öz əhəmiyyətini saxlamaqda olduğunu dekorativ planda
həll etmişdir. Arxa fonun taxta üzərində açq yaşıl, sarı, sönük qırmızı tonlarının
harmoniyasında verilməsi əsərin həssaslığını daha qabardılmış şəkildə irəliyə çəkmişdir.
2003-cü ildə qrafik rəssam H.Pəkməzçinin yaratdığı əsərdə ağ fon üzərində iki
dağ dorması üzərində insan fiqurlarını xatırladan tutqun təsviri xüsiusilə diqqət çəkir.
Xətti ləkələr, işıq nüansları əsas hissənin tünd fonu üzərndəki effektləri əsərin
mahiyyətinə dəyər qatır. Eləcə də onun bədii keyfiyyətlərinin yüksəldiləmsinə xidmət
edən eyni ton üzərində sanki iki dağın arasından özünə yer edn qırmızı günəşin parlaq və
təzad yaradan görüntüsü əsrdəki qaranlıq mühitə işıq, baxımlılıq bəxş edir. 1980-ci
illərdən sonra Türk çap qrafik rəsmlə bağlı əhəmiyyətli əsərlər yaradan, pedaqoq və
yenilikci rəssam kimi çağdaş çap qrafikası sənəti sahəsində böyük fəaliyyəti olan
Suleyman Saim Tekcanın adını xüsusilə qeyd etmək olar. Türk standartlarını dünya
standartlarına yüksəltmək məqsədilə Türkiyədə bir çox çap qrafikası emalatxanalarının
qurulması və bu sahədə çağdaş təhsilin başladılmasına səbəb olmuşdur.
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Tekcanın 1998-ci ildə yaratdığı “Atlar” adlı qravürası öz bədii keyfiyyəti, yüksək
rəng həlli ilə diqqət çəkir. Əsərin açıq mavi fonu üzərində həmin rəngin tünd çalarında
həyata keçirilmiş at fiqurunun reallığa yaxın götünüşü özünün oüzərində incə və zərif
ornamental bəzək elementləri ilə, gərilmiş dinamik forması ilə, başı üzərindəki bəzəyi ilə
xüsusi formaya malikdir. Əsər müəllifi burada xüsusi məna izahına deyil, sadəcə
estetikanın ən incə məqamlarla təqdim edilməsinə çalışmış və gözəllik anlayışını yüksək
zövqlə həyata keçirmişdir. Yaxın çalarların, uyğuntonların istifadəsi, fon və təsvir
arasında təzad yaratmadan incə məqamlarla həyata keçirilmiş əsər zərif duyğuları
tərənnüm edir.
Tekcan təməllərini 1974-cü ildə təvazökar bir şəkildə yaratdığı emalatxanısını
keçən otuz il içində dünya standartlarına uyğun önəmli bir çap qrafikası muzeyi
səviyyəsinə çatırmışdır. Bu gün İstanbul Qrafik Sənətlər Muzeyində türk və əcnəbi
rəssamların yaratdıqları mindən çox əsər vardır. Əldə edilən yardımlar və satın alma yolu
ilə kolleksiyaya daxil edilən əsərləri həmin muzeyi dünyanın əhəmiyyətli çap qrafikası
rəsm muzeyi səviyyəsiə yüksəlmişdir.
Həmin dövrdə M.İçməlinin “Həyat ağacı” əsəri özünün bədii forması ilə diqqət
çəkir. Zanbaq formasının real təsvirini ağ fon üzərində qara çalarda vermiş rəssam onun
ən zərif və həssas məqamlarının çatdırılması üçün yüksək bədii keyfiyyətlərdən istifadə
etmişdir. Daha sonrakı dövrlərdə fərqli çap texnikaları ilə çalışan Hasip Pektaş, Sema
Boyancı, Guler Akalan, Hayri Esmer, Hasan Kıran, Sema Ilgaz Temel, Emin Koc, Gulcin
Gunaydın, Yusuf Ziya Aygen, Saime Hakan, Musa Koksal kimi bir çox rəssamı
özünəməxsus yaradıcılıqları ilə çap qrafik rəsm rəsgilərinin gürçəkləşməsi özünü
göstərməkdədir. Bu dönəmdə yorulmadan çalışan gənc sənətkarlar üçün çap qrafikası,
rəngli və ya qara-ağ çaplardakı sərt cizgilər, acıq-tünd dəyərlər və kontrastlıq kimi
ekspressionist yanaşmalar üçün olduqca uyğun bir texnika hesab edilirdi. Bu durum gənc
rəssamlara yaradıcılıqla yeni texniki imkanları verirdi. Türk sənətkarların çeşidli lövhələri
istifadə edərək yeni sınaqlara girişməsi bu sənətin mahiyyətini, məna dəyərini daha da
zənginləşdirdi.
Ədəbiyyat:
1. Aslıer, M. Ozsezgin, K.(1989). Cağdaş Turk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Yayınları:
İstanbul
2. http://www.turkresmi.com/klasorler/baskisanati/index.htm,erişim:19.6.2014
3. http://www.tekstildershanesi.com.tr/?sec=haber&id=1530&title=baski-teknikleri-veozgun-baski. Erişim:09.08.2015
Эрджумент Арслан Мурат
Художественные особенности техники печати
в творчестве турецких графиков
Резюме
В статье представлена информация оcтанково-графических работах
турецких художников-графиков ХХ века. В Турции графика развивалась с 1960
года, и несмотря на низкие условия работы, в области графики и печатной графики
начались появляться серьезные работы. Для формирования более компактных
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типографий, прежние типографии были переоснащены оборудованием и
расходными материалами при помощи Хидайета Телли, Зия Унал, Муаммера
Бакира, Невзата Аккорала, Ферита Апа, Аднана Турани, Вейсела Эрустуна и
Невиде Гокайдина.
Ключевые слова: турецкий, художник, графика, печать, изображение
Erjument Arslan Murat
Artistic features of printing technique
in the works of Turkish graphs
Summary
The article provides information about the graphic art works of Turkish graphic
artists of the twentieth century. In Turkey, graphics have evolved since 1960, and despite
the low working conditions, serious work began to appear in the field of graphics and
print graphics. For the formation of more compact printing houses, the former printing
houses were re-equipped with equipment and consumables with the help of Hidayet Telli,
Zia Unal, Muammer Bakir, Nevzat Akkoral, Ferrita Apa, Adnan Turani, Veysel Erustun
and Nevid Gokaydin.
Keywords: Turkish, artist, graphics, print, image

Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 21.05.2019
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 28.05.2019
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 20.06.2019
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Afət
Aslanova
ADMİU-nun Elmi Şurasının 06 iyul 2019-cu il, 09 saylı qərarı ilə çap olunur

109

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin ELMİ ƏSƏRLƏRİ № 27, 2019
УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИАзербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств № 27, 2019

SCIENTIFIC NEWS of Azerbaijan State University of Art and Culture № 27, 2019

UOT 75
Emil Ağayev
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
AZ1029, Bakı, H.Əliyev pr. 26
E-mail:Emilaghayev93@mail.ru
ASİF AZƏRELLİ YARADICILIĞINDA QARABAĞ MÖVZUSU

Xülasə:Asif Azərelli yaradıcılığında Qarabağ mövzusu mühüm yer tutur. Rəssam
Qarabağın təbiətini, tarixi memarlıq abidələrini və faciəsini ustalıqla təsvir etmişdi.Bu
məqalədə rəssamın yaradıcılığında mühüm yer tutan əsərlər təhlil edilmişdir.
Açar sözlər: Asif Azərelli, Qarabağ, Şuşa ,faciə, rəng , kompozisiya.
Müasir Azərbaycan təsviri incəsənətinin prioritet mövzularından biri də Qarabağ
mövzusudır – fırça ustalarımız bu istiqamətdə bir-birindən maraqlı əsərlər yaradıblar.
A.Hacıyev, A.İbrahimov, X. Əhmədov, N.Məmmədov və digər rəssamlarımızın
yaradıcılığında sözügedən mövzu geniş yer tutur. Qarabağa həsr etdiyi əsərlərdə öz daxili
aləmini əks etdirən sənət adamlarımızdan biri də Əməkdar rəssam Asif Azərellidir.
Asif Azərelli yaradıcılığı rəngarəngliyi, milli tarixi-etnoqrafik dəyərlərin ifadəsi ilə
seçilir. Qarabağ sevgisi və məkanın əhatəli ifadəsi tablolarında aydın nəzərə çarpır.
Qarabağın təbiətini və tarixi abidələrini, eləcə də ötən əsrin sonralarında qarşılaşdığı
faciələrini təsvir edən rəssam, bu tablolarında həm də fərdi vətəndaş mövqeyini ortaya
qoymuşdur.
“Qarabağlı qoca” (1982) ( Şəkil 1) müəllifi tanıdan ilk əsər kimi onun
yaradıcılığında mühüm yer tutur. Onun maraqlı yaranma tarixi vardır... 1982-ci ildə
Tbilisi rəssamlıq akademiyasının son kursunda oxuyarkən evə istirahətə gələn gənc tələbə
qardaşı ilə Bərdədə “Qılınclı qarpız” sortu yetişdirən zəhmətkeş bir qocanın qonağı
olurlar. Gecə qocanın istirahətini eskiz kimi işləyən gənc rəssam, daha sonra motivi bitkin
kompozisiya kimi tamamlayır.
Müəllif obraza diqqət yetirərək, əsəri onun qərarlaşdığı məkanı vurğulamaq
prinsipi ilə bitirmişdir. Təbiət və insanın vəhdəti üzərində qurulmuş süjetin-dincələn
qocanın arxa fonunda kəndin ümumi mənzərəsi canlandırılıb. Ötən əsrin səksəninci
illərinin ortalarında - bədii məkanda rəqabətin güclü duyulduğu şəraitdə “Qarabağlı qoca”
əsəri nüfuzlu sərgilərdə nümayiş etdirilməklə, peşəkarlar arasında və geniş ictimaiyyətdə
müəllifi barəsində müsbət fikirlər formalaşdırdı. Hətta sərgiyə təşrif buyuran Xalq
rəssamı Mikayıl Abdullayev əsəri yüksək qiymətləndirərək, Asif Azərellini indiki
Mədəniyyət və İncəsənət universitetinə müəllim kimi işləməyə dəvət etmişdi. “Qarabağlı
qoca” 1984-85-ci illərdə SSRİ-də keçirilən Ümumittifaq sərgisinə qatılır, ermənilər buna
110

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin ELMİ ƏSƏRLƏRİ № 27, 2019
УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИАзербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств № 27, 2019

SCIENTIFIC NEWS of Azerbaijan State University of Art and Culture № 27, 2019

görə səs-küy yaratmalarına baxmayaraq, münsiflər heyəti kompozisiyanın yüksək
dəyərinə görə onun sərgidə nümayişinə icazə verir.
Sənətkarın yaradıcılığında “Laçın qayası”, “Əsgəran
qalası”, “Şuşa qalası teleqüllə ilə “, “ Şuşa qalası”
əsərlərində Qarabağın tarixi memarlıq abidələrinin
yaddaqalan tərənnümü ilə qarşılaşırıq. “Natəvan bulağı”
(2018) (şəkil 2) və “Şuşa” (2018) əsərləri gözlərimiz
qarşısında qədim Şuşamızı canlandırır. İmpressionist
ruhlu əsərləri sırasında “İsa bulağına gedən yol” ”
kompozisiyası iki fərqli şəkildə təqdim olunur. Birində
təbiətin monumental obrazı, digərində rəssamın və
dostlarının İsa bulağında istirahəti təsvir edilmişdir.
Şəkil 1.”Qarabağlı qoca(1982)
“Muğam - beşiyimizdir” əsərində mövzu bütövlükdə
(kətan, yağlı boya,200x190 sm)
Qarabağ təbiəti əlaqəli təqdim olunmuşdur. Buludların
arasında Kis dağı, Daşaltı çayı, Topxana meşəsi və Cıdır düzünə sərilmiş Qarabağ xalçası
ilə milli musiqi alətlərimiz kamança, tarın təsviri gözoxşayan rəng çalarları ilə verilib.
Təbiət və musiqinin vəhdəti olan Cıdır düzünün bədii təqdimatı qürurverici və
yaddaqalandır, desək, yanılmarıq.
Asif Azərellinin yaradıcılığında “Keçmişimizdən” silsiləsi mühüm yer tutur. Bu
tablolar məcmusuna bir- birindən maraqlı işlər daxildir. “Şuşalı cavanlar “əsərində
Şuşada cavanların özlərinə qılınc seçmələri, geyim mədəniyyətinin nümayişi və sair
etnoqrafik dəyərlərin soyuq və isti rənglərlə vəhdəti üzvi şəkildə işlənib.
Rəssam 2010-cu ildə yenidən bu süjetə müraciət edərək vətənin keşiyində
dayanan əsgərlərin -Qarabağ gənclərinin obrazlarını bir kompozisiyada əhatə edərək,
onların vətənpərvərlik hisslərini rənglər vasitəsilə qabardıb. Bu əsər Dövlət Sərhəd
Xidmətinin keçirdiyi müsabiqənin qalibi olub. “Keçmişimizdən” silsiləsinə daxil olan
“Ziyarətdən qayıdanlar”, “Ov”, “Sevgililər” əsərlərində rəssam miniatür ənənələrimizdən
geniş şəkildə bəhrələnibdiyini nümayiş etdirə bilmişdir.
Maraqlı və nostalji hisslər doğuran
kompozisiyalardan biri də “Zəngilan toyu”dur
(2014). Tabloda Avropada birinci, dünyada
ikinci yerdə duran məşhur Zəngilan meşələri
payız fəslini yaşayır. Dağ kəndindəki toyun
təsvirində iki ağac simvol kimi üzük
formasında qarşı-qarşıya verilib. Bu da
kompozisiyanın obrazlı həllinə dəlalət edir.
Asif Azərelli yaradıcılığında Qarabağ
faciəsi də mühüm yer tutur. Leyla Əliyevanın
rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondunun keçirdiyi Şəkil 2.”Natəvan bulağı.2018.
Xocalıya həsr edilən birinci Respublika (kətan, yağlı boya,90x70 sm)
müsabiqənin qalibi olmuş “Belə də haqsızlıq
olar?” əsəri öz kompozisiya xüsusiyyətləri ilə tamaşaçının diqqətini çəkir. Düşmənin
ayaqları altında maddi və mənəvi dəyərlərimiz, Xocalı kurqanından tapılmış saxsı
qabların qırıntıları, ananın öz körpəsi ilə öldürülməsi, haqlı sualları hələ də cavablandıra
bilməyən dünya ölkələrinə təqdim olunan sübutlar, işğal faktlarıdır...
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Rəssamın digər işi – “İgid erməni əsgəri” ironik yozumu seçilir: Burada düşmən
bostanda müqəvva obrazında təqdim olunub. Məcazi və simvolik bir şəkildə şərh olunan
motivdə, bədnam “dənizdən-dənizə ideyası” ilə yaşayan işğalçının başında 366 rəqəmi
yazılmış vedrə var, ətrafdakı dirəklər isə düşməni dəstəkləyən dövlətlərdir. Arxa fonda isə
xarabaya qalmış Qarabağ görünür...
“Xocalı faciəsi” kompozisiyasında bir Xocalı sakininin evində divardan məşhur
rəssam A.Plastovun “Faşist keçdi”nin reproduksiyası asılıb. Rus-sovet rəssamının bu
əsərində baş verən hadisələr Xocalıda törədilənlərlə eynidir. Uşaqların ölümü hər iki
əsərdə kompozisiyanın dominantı kimi seçilmişdir. Əsərdə Simvolik olaraq təqvimin “26
fevral” tarixinin göstərilməsi, üzərində Pikassonun məşhur göyərçininin təsviri qarşıya
belə bir zəruri sualı çıxarır: dünyada sülhdən danışan ölkələr haradadırlar?..
“Dərdi çəkən rəssam” əsərində isə müəllif
molbert qarşısında özünü təsvir edərək, ruhuna
hopmuş qəmi, kədəri kətan üzərinə köçürmüşdür.
Burada düşmən tapdağında qalmış Qarabağa görə
milyonların ürəyində qövr edən nisgil fırçanın gücü
ilə xeyli təsirli tutumda ifadə olunmuşdur..
Ümummilli
liderimizin
Qarabağ
hadisələrinə bütün dünyanın diqqətini çəkməsi
“Heydər Əliyevin Qarabağ harayı” ( Şəkil 3) adlı
əsərin yaranması ilə nəticələnib. Kompozisiyanın
Şəkil 3.”Heydər ƏliyevinQarabağ mərkəzi obrazı kimi təsvirlənən Ulu öndər
harayı”(Kətan, yağlı boya, 180x190 Xocalıda baş vermiş soyqırım hadisəsini, bir
milyondan artıq qaçqının vətənsizlik dərdini bütün
sm)
dünyaya çatdırmağa çalışır...
Nəticə. Asif Azərelli yaradıcılığında Qarabağ mövzusunun ifadəsini aşağıdakı
kimi nəticələndirmək olar:
1.Asif Azərelli yaradıcılığından Qarabağ mövzusu qırmızı xətt kimi keçir
2. Asif Azərelli Qarabağın tarixini, memarlığını və ən əsası faciəsini öz əsərlərində bədiiobrazlı tutumda təsvir etmişdir
3. Müasir Azərbaycan təsviri incəsənətimizdə bu gün də bu mövzu geniş işlənilməlidir.
Azif Azərelli istedadı, vətənpərvərliyi, mənəvi dəyərlərə sadiqliyi, təxəllüsü ilə üzərinə
götürdüyü öhdəlikləri, məsuliyyəti layiqincə yerinə yetirir, təəssübkeşlik ruhunu yaratdığı
əsərlərdə canlandıraraq gələcək nəsillərə ötürür məkdədir.
Ədəbiyyat:
1. Azərelli haqqında kataloq. Bakı: 2007
2. Əliyev Z. Qarabağ müharibəsi təsviri sənətdə”// “Qobustan” jurnalı. Bakı: 2013, №1,
s.11-15
3. ƏliyevZ. və Xəlilov A.Azərbaycan incəsənəti (Ensiklopedik məlumat kitabı).
Bakı: 2011
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Эмиль Агаев
Тема Карабаха в творчестве Азерелли
Pезюме
Карабахская тема занимает важное место в творчестве Асифа Азелли.
Художник умело описал природу, исторические архитектурные памятники и
трагедию Карабаха. В данной статье анализируются произведения, которые играют
важную роль в творчестве художника.
Ключевые слова: Асиф Азерелли, Карабах, Шуша, трагедия, цвет,
композиция, тема Карабахa в творчестве Асифа Азерелли.

Emil Agayev
Garabagh theme in Asif Azelly's creativity
Summary
Garabagh theme occupies an important place in Asif Azelly's creativity. The artist
has skillfully described the nature, historical architectural monuments and tragedy of
Garabagh.This article analyzes the works that play an important role in the artist's
creativity.
Key words: Asif Azerelli , Garabagh, Shusha,tragedy, color, composition
Karabakh in the works of Asif Azerelli
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XIX ƏSR DEKORATİV-TƏTBİQİ SƏNƏT NÜMUNƏLƏRİNİN
DEKORUNDA YENİ BƏDİİ MEYLLƏRİN TƏZAHÜRÜ
Xülasə: Məqalə dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin yaranma və inkişaf tarixinin
tədqiqinə həsr olunmuşdur. Bu inkişaf tarixində mühüm dönüş nöqtəsi sayılacaq XIX əsr
tədqiqatın obyekti kimi seçilmişdir. Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında ciddi
dəyişikliklərlə müşayiət olunan XIX əsrin əvvəllərində baş verən hadisələr dekorativtətbiqi sənət nümunələrinin dekorunda da yeni bədii meyllərin inkişafına səbəb olmuşdur.
Bu yeniliklər və dəyişikliklər əsasən dekorativ-tətbiqi sənətin estetikasına Qərb-Avropa
və rus meyllərinin gətirilməsi ilə nəticələndi. Xüsusilə dekorativ-tətbiqi sənətin –
xalçaçılıq, tikmə, boşqab, nəlbəki, sürahi, dibçək və kaşı kimi məişət əşyalarının
inkişafında yeni meyllərin üzə çıxmasını müşahidə etmək mümkündür. Məqalədə bu
məsələlər konkret nümunələr əsasında geniş tədqiq edilmişdir.
Açar sözlər: Bədii metal, xalça, rəngkarlıq, təsvir, miniatür, süjet, dekor.

XIX əsrin ilk qərinəsində Azərbaycanın ictimai - siyasi həyatında baş verən ciddi
dəyişikliklər – onun Rusiya və İran arasında bağlanan müqavilələrlə ikiyə bölünməsi
bütün sahələr kimi incəsənətin də əvvəlkindən fərqli bədii prinsiplərlə inkişafını
şərtləndirmiş oldu. 1813 və 1828-ci illərdə bağlanmış bu müqavilələrə qədər də
Azərbaycan təsviri və dekorativ - tətbiqi sənətinin estetikasında da duyulası dəyişikliklər
baş verdi. Başqa sözlə desək, XVII əsrdən başlayaraq klassikləşmiş miniatür
rəngkarlığının bədii tutumunda Qərb-Avropa təzahürlərinin tədricən çoxalması ilə ərsəyə
gətirilən sənət nümunələri fərqli estetika ilə tanınmağa başladılar. XVIII əsrin sonlarından
başlayaraq bədii proseslərdə müşahidə olunan bütün bu dəyişikliklərin tədqiqatçılar
tərəfindən “Qacar üslubu” kimi dəyərləndirmələri də təbii idi. Belə ki, Qacarlar
sülaləsinin hakimiyyəti illərində yerli rəssamların Avropa incəsənəti ilə tanışlığı baş
tutmuş, hökmdarlar isə fərdi gözəllik duyumlarının formalaşmasında Qərb estetikasına
meylli olduqlarını sərgiləmişdilər. Milli bədii məkanda klassik miniatür ənənələrindən
istifadə qalsa da, yeni üslubun bir ifadə vasitəsi kimi çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini
XİX - XX əsrlərin monumental divar rəngkarlığı, kitab miniatürləri və dekorativ - tətbiqi
sənət əsərləri də təsdiqləyir. Əlavə edək ki, yarandığı vaxtdan sonrakı dövrlərə daşınan bu
üslub mövcud olduğu zamanda klassik miniatür ənənələri ilə rəqabətini davam etdirməklə
yanaşı, özünəməxsus estetikasını “üslublar məcmusu” kimi tanınan XX yüzilliyə belə
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ötürə bilmişdir. Buna şərh edəcəyimiz sənət nümunələrinin timsalında da əmin olmaq
mümkündür...
XIX əsrdə miniatür rəngkarığı estetikasının özünü daha qabarıq göstərdiyi sahələrdən
biri də xalçaçılıq olmuşdur. Bu ilk növbədə dekorativ - tətbiqi sənətin bu növünün ölkədə
çox geniş yayılması ilə bağlı olmuşdur. Müxtəlif ölçülərdə toxunmuş süjeti xalçaların
dekorunda həm klassik, həm də “Qacar üslubu” estetikası ilə səsləşən bədii tutumun
mövcudluğu da dediklərimizi təsdiqləyir.
Qeyd etmək lazımdır ki, miniatür rəngkarlığının estetikasından istifadəyə bütün əsr
boyu toxunan “Ovçuluq”, “Dörd fəsil” və “Həyat ağacı” kimi kompozisiyalarla yanaşı,
klassik Şərq ədəbiyyatına, xüsusilə də mövzusu Nizami motivlərindən qaynaqlanan
çoxsaylı xalçalarda rast gəlinir. Süjetli xalçaların təşəkkül tarixinə nəzər yetirsək, bu cür
toxuculuq nümunələrinin daha çox cəmiyyətin imkanlı təbəqələrinin sifarişi ilə
yarandığını qeyd etməliyik. Əlavə edək ki, zaman - zaman yaradılan ornamental xalçalar
nə qədər onun yaradıcılarının duyğu və düşüncələrini, bir çox hallarda hətta arzu və
istəklərini şərti-rəmzi tutumda ifadə edirdisə, süjetli xalçalar həm də xalqın həyatının və
məişətinin müxtəlif sahələrini özündə əks etdirməklə, onunla təmasda olanlarda
informasiya əyaniliyi yaratmış olurdular. Zamanında dünyada Azərbaycanın “tanınma
nişanı”na çevrilən Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin ilmələrlə gerçəkləşən motivlərinin bu
günümüzə qədər dekorativ - tətbiqi sənətin digər növləri kimi, xalçaçılığın da aparıcı
mövzularından olması da gözoxşayan naxışlarla vəhdətdə ərsəyə gətirilən poema
qəhrəmanlarının misralarda hifz olunan yaşantılarına ovqatyaradıcı və təsirli “bədii
güzgü” tutmaq baxımından önəm kəsb etməsi danılmazdır. Başqa sözlə desək, Nizami
dünyasına orta əsrlərdən başlayan ümumxalq marağı və məhəbbəti XIX yüzillikdə də
yeni vüsətlə davam etdirilmişdir. Bu yerdə qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi mövzusuna
daha çox həmin dövrün Təbriz qrupuna aid xalçalarında rast gəlinir. Belə ki, həmin
qrupun bədii - texniki imkanları, daha dəqiq desək, ilmələrin sıxlığının yüksək olması
süjetləri daha dəqiq və ifadəli təqdim etməyə imkan verirdi.
1810-cu ildə Təbrizdə toxunan və hazırda Bakıda – Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan
Milli Ədəbiyyatı muzeyində nümayiş olunan “Leylinin Məcnunla görüşü” xalçasında
bütünlükdə miniatür ənənələrinə istinad edilsə də, əslində, burada ifadə dilinin zamanına
görə yeni - daha çox dekorativ - şərti tutum almasını müşahidə edirik. Bu şərtilikdə
müəyyən qədər primitiv sənət estetikasına yaxınlığın duyulması isə, bir qədər
düşündürücü - mükaliməyə yol açan haldır. Belə ki, miniatür rəngkarlığı ənənələrinə
klassik yanaşmanın öləzidiyi halda bu cür - bədii həll sadəliyi yüksək professionallıqan
daha çox, çeşnisi el sənətkarları tərəfindən ərsəyə gətirilən xalçaları xatırladır. Bununla
belə onun özünəməxsus kompozisiyaya malik olması danılmazdır. Ara sahənin bir qədər
xaotik görünən kompozisiyasını təşkil edən müxtəlif ayrıntıların - ağacın yaxınlığında
təsvir olunmuş Leyli və Məcnunla yanaşı, günəş, çoban, qoyun, quş, keçi, ilan, dəvə, it və
şir təsvirlərinin miniatürlə səsləşən dekorativ tutumda yer alması ilk növbədə motivin
təbiiliyinin əldə olunmasına xidmət edir. Asimetrikliyi ilə diqqət çəkən komozisiyanın
mərkəzinə yaxın hissədə nisbətən iri təsvir olunmuş Leylinin tünd yaşıl rəngli geyiminin
hicran qəmindən əridiyi görünən Məcnunun uzanmış fiqurunun daha da qabarıqlığını
təmin etmişdir. Şəkəri yerlikdə isti rənglərlə görüntüyə gətirilmiş təsvirlərin qəhvəyi
haşiyədə ərəb əlifbası ilə yazılışının da xalçanın bütövlüyünə güclü təsiri olmuşdur...
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Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasında saxlanan “Leyli və Məcnun”
xalçasının kompozisiya həllində və bədii şərhində “Nizami muzeyi”ndəki əsərlə oxşarlıq
təşkil edən məqamlar mövcuddur. Bədii - texniki baxımdan icrası el sənətkarları
tərəfindən yerinə yetirildiyi şübhə doğurmayan bu xalçada Məcnun səhrada heyvanlarla
təsvir olunmuşdur. Nakam məhəbbət dastanının əsas məna - məzmun daşıyıcısı olan
Məcnun obrazının kompozisiyada dominant rolunu oynaması - digər fiqurlardan miqyaslı
təsviri ilə duyulmaqdadır. Onun iri ağac altında ceyranla təsviri yuxarıdan və aşağı
hissədən məişət qayğıları ilə məşğul olan insanların və şirin, körpü və ağacların təsvirləri
ilə əhatələnmişdir. Məcnuna göz qoyan Leylinin yaxınlıqda təsviri isə ümumi bədii
tutuma bədii -psixoloji çalar əlavə etmişdir. Bu xalça həm də iri haşiyəsində insan,
heyvan, quş, ağac və bitki təsvirlər olunması ilə həmin dövrün bütün xalçalarından
fərqləndiyini sərgiləyir. Əlavə edək ki, bu xalçada bir - birinə yaxın - sumağı, qəhvəyi,
qızılı, açıq yaşıl və şəkəri çalarlardan istifadə kolorit bütövlüyü - miniatürsayağı
harmoniya yaratsa da, arzulanan aydınlığın əldə olunmasına yardımçı olmaqdan uzaqdır.
“Leyli və Məcnun” ünvanlı “Məcnun danışan ağacın qarşısında” xalçasının estetikasında
da yuxarıda vurğuladığımız bədii yanaşma ilə səsləşən məqamlar duyulmaqdadır. Başqa
sözlə desək, 1840-cı ildə Herisdə toxunan və hazırda şəxsi kolleksiyada qorunan bu
toxuculuq nümunəsində də miniatür rəngkarlığından qaynaqlanan estetik tutumun yeni
bədii məziyyətlərlə zənginləşməyə meyllilik qabarıq görünür. Etiraf edək ki, bunun o
qədər də asan olmadığının qarşlığında, müşahidə etdiyimiz bədii stilizənin
özünəmxsusluğu XIX əsrdə dekorativ - tətbiqi sənətdə də yer almağa başlayan yeni bədii
təzahürlərin ifadəsi kimi diqqət çəkir. Yuxarıda şərh etdiyimiz xalçalardan fərqli olaraq
ara sahəsi dəqiqliyi ilə seçilən, bir qədər də “Ağaclı” kompozisiyası ilə anım yaradan bu
xalçanın mərkəzi hissəsini budaqlarında quşlar oturmuş iri ağac təsviri ilə yanaşı, onu iki
tərəfdən əhatələyən Məcnunun və əlində quş tutmuş kişinin fiquru təşkil edir. Tünd
qırmızı yerlikdə şəkəri çalarla təqdim olunmuş təsvirlərin qabarıqlığı ilə xalçanın iri
haşiyəsindəki nəbati naxışlarla ahəngdarlıq təşkil etməsi də məqsədli olub, bilavsitə,
ümumi kompozisiyanın bütövlüyünün əldə olunmasına xidmət edir...XIX əsrdə ərsəyə
gətirilən xalçalarda vaxtaşırı “Xosrov və Şirin” poemasına müraciətlər də təsadüfi
olmayıb, ilk növbədə orada baş verən hadisələrə cəmiyyətin marağının nəticəsini ifadə
etmişdir. “Fərhadın ölümü” və “Xosrov və Şirin” (hər ikisi Nizami Gəncəvi adına
Azərbaycan Milli Ədəbiyyatı Muzeyində saxlanılır) xalçaları da vurğuladığımız
səbəbərdən yaranmışdır.
“Fərhadın ölümü” xalçasının bədii tutumunu şərtləndirən ifadə estetikasında yuxarıda
şərh etdiyimiz əsərlə səsləşən yanaşma duyulur. Bu da klassik miniatür rəngkarlığı bədii
prinsiplərinə yaradıcı münasibət göstərməklə, onun bədii şərhini “xalça dili”nə müvafiq –
bir qədər şərti-dekorativ tutuma uyğunlaşdırmaqdan ibarət olmuşdur. Bu cür şərh
estetikasındakı incəliyə görə Səfəvi dövrü xalçaları ilə müqayisə olunan olmasa da,
ənənəyə yeni yanaşma baxımından maraqlı və özünəməxsusdur. “Fərhadın ölümü”
xalçasında ara sahəni tutan süjetin cəlbediciliyinə nail olmaq üçün naməlum müəllif,
məna - məzmun daşıyıcaları olan əsas fiqurları kompozisiyanın aşağı yarısında
cəmləşdirmişdir. Yuxarı hissəni tutan və tağ formalı naxışların arasında təqdim olunan
qədim memarlıq tikililərinin incə çalarlarla təsviri qarşılığında, aşağıda Fərhad və Şirini,
eləcə də onu müşaiyət edənlərin nisbətən tünd – qar, qəhvəyi, yaşıl və sarımtıl rənglərlə
təsviri daha cəlbedici görünür. Elə bu düzbucaq formalı kompozisiyanı əhatləndirən
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haşiyələrin qızılı koloritində də mərkəzi hissənin bütövlüyünün əldə olunmasına xidmət
edən estetik məziyyətlər kifayət qədərdir. Bu estetikada miniatür rəngkarlığından gəlmə
rəng və bədii yozum əlamətlərinin yeni bədii dəyər almasının və bunun xalçanın
gözoxşayanlığına xidmət etməsinin əldə olunmsını onun yaradıcısının uğuru hesab etmək
olar. Miniatür rəngkarlığı estetikasının müşahidə olunduğu XIX əsr xalçaları arasında
Şərqin digər söz xiridarlarına həsr olunmuş toxuculuq nümunələrinə də rast gəlmək
mümkündür. Bu mənada Ömər Xəyyama həsr olunmuş xalçanın adını çəkmək olar.
Təbrizdə toxunan və hazırda şəxsi kolleksiyada saxlanan bu xalçanın bədii həllində
miniatür rəngkarlığı estetikasına realist - gerçəkçi sənət ənənələrinin qatılmasının
nəticələrinə şahidlik etmək mümkündür. Özünün ilham pərisi ilə çiçəkli ağac altında
oturmuş şairin səciyyəvi cizgilərə malik obrazı cəlbedici və gözoxşayandır. Ara sahəni
təşkil edən arx kənarı, gül - çiçəyə bələnmiş düzənlik, budaqlarda qərarlaşan quşlar, Ömər
Xəyyam poeziyasından götürülmüş misralar nikbin koloritli xalçaya əlavə ovqatdaşıyıcı
çalarlar qatmaq gücündədir. Yuxarıda şərh etdiyimiz Nizami Gəncəvi ünvanlı - bədii dili
daha çox dekorativləşmiş xalçalarla müqayisədə XIX əsrin sonlarında ərsəyə gətirilmiş
bu xalçada gerçəkçi prinsiplərin peyda olması, heç şübhəsiz, Azərbaycan incəsənətində
realizm ənənələrinin güclənməsi ilə bağlı olmuşdur.
Ömər Xəyyamın obrazına XIX əsrin ikinci yarısında toxunduğu ehtimal olunan daha
bir xalıda rast gəlinir. Hazırda Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasında
saxlanan bu əsər Təbrizdə ərsəyə gətirilib. Onun dominant nöqtəsini Ömər Xəyyamla
sevgilisinin təsviri təşkil etsə də, kompozisiya həllinə görə onu “İlin fəsilləri”
adlandırırlar. Bu da səbəbsiz deyil. Belə ki, əgər xalının dominantı - mərkəzi medalyonu
Ö.Xəyyamla bağlıdırsa, ara sahənin qalan hissəsini ilin dörd fəslinin obrazlı təsviri tutur.
Bu süjetlər hər bir fəslin səciyyəvi xüsusiyyətlərini özündə yaşadan süjetli
komozisiyalardan ibrətdir. Odur ki, xalı ilk növbədə kompozisiyasının mürəkkəbliyi ilə
cəlb edir. Əlavə edək ki, bu mürəkkəbliyi şərtləndirən səbəblərdən biri xalının enli
haşiyəsinin stilizə olumuş bitki, heyvan və quş təsvirləri, eləcə də insan fiqurlu səkkiz
kiçik medalyonla bəzədilməsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin medalyonların üçündə
Şərq poeziyasının parlaq ulduzları - Firdovsi, Sədi və Hafiz görüntüyə gətirilmişdir.
Qalan beş medalyon isə Nizami Gəncəvnin “Leyli və Məcnun” və “Xosrov və Şirin”
poemalarından, eləcə də “Bibliya”dan götürümüş süjetlərlə bağlıdır. Xalının bədii həllini
miniatür rəngkarlığı estetikasının realizm prinsipləri ilə zənginləşdirilməsi səciyyləndirir.
Yeri gəlmişkən deyək ki, “İlin fəsilləri” tipli xalçalar o qədər də çox deyildir. Onlardan
üçü Azərbaycandadır. Biri yuxarıda şərh etdiyimiz xalıdır, qalan ikisi isə Nizami Gəncəvi
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində saxlanılır. Həmin sənət əsərlərindən
birində kompozisiya ənənəvi olaraq dörd bərabər hissəyə bölünmüşdür. Xalının ara
hissəsində əmək adamlarının ilin müxtəlif fəsillərdəki fəaliyyəti görüntüyə gətirilmişdir.
Dörd kənarında yerləşən medalyonlarda “Adəm və Həvva”, “Musa və Sina dağı”,
İbrahimin qurban verilməsi” və “Musanın çobanlıq etməsi” süjetləri təsvir olunmuşdur.
Xalının iri haşiyəsində - medalyonların daxilində isə müxtəlif tarixi əhəmiyyətli
süjetlərdən istifadə edilmişdir. Burada qədim əfsanələrdən bizə tanış olan obrazlarla
yanaşı Şərqin çox məşhur şairlərinin portretləri verilmişdir. Nizami Gəncəvi, Ömər
Xəyym, Firdovsi, Hafiz, Qaani və Sədinin təsvirləri bu qəbildəndir.
Ümumi
kompozisiyada Təbrizdəki Göy məscidin yer alması da xalıda vurğulanan tarixiliyin
gücləndirilməsi məqsədi daşıyır. Bütün bu təsvirlərin önəmli xüsusiyyəti isə klassik
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miniatür rəngkarlığı estetikasına realizm çalarları qatmaqla, bütün görüntülərin
inandırıcılığının qabarıqlığına nail olmaqdır. Qeyd edək ki, bu prosesdə realizmə
meyllilik xalça estetikası üçün səciyyəvi olan stilizə və dekorativlikdən
keçdiyindən,yaradılmış bədiilik gözoxşayandır.
XİX əsrdə xalçalardan başqa ərsəyə gətirilmiş müxtəlif toxuculuq nümunələrində də
miniatür rəngkarlığının estetikasından istifadəyə rast gəlirik. Bu mənada Azərbaycan
Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasındakı qələmkarlıq nümunəsinin adını çəkmk olar.
Təbrizdə hazırlanan və divarı bəzəmək üçün nəzərdə tutulan bu bəzək nümunəsi maraqlı
kompozisiyaya malikdir. Şaquli kompozisiya öz - özlüyündə üç hissəyə bölünmüşdür. Bu
cür bölünmə, yəni, üst - üstə sıralanma prinsipi ilə özünün həm də klassik miniatür
rəngkarlığı ənənələrini davam etdirdiyini nümayiş etdirən bəzəyin yuxarı hissəsində üfüqi
olaraq görüş səhnəsi təsvir olunub. Atın belində görüntüyə gətirilmiş başı haləli qadının
və onu müşaiyət edənlərin müdrik qocanın görüşünə gəlməsi baş verənlərin
əhəmiyyətindən xəbər verir. Aşağıdakı iki sırada isə vəhşi heyvanların ovlanması
görüntüyə gətirilmişdir. Ürəkaçan mənzərə fonunda bəyaz yerlikdə təqdim olunan süjetlər
rəng yığcamlığı, ifadəli və dinamikliyi ilə cəlbedicidirlər.
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasına məxsus olan digər bir
qələmkarlıq nümunəsi isə onun yaradıcısının təxəyyül genişliyini əks etdirir. Belə ki, bu
canamazda miniatür rəngkarlığının tətbiq olunduğu digər sahələrdə rast gəldiyimiz flora
elementlərinin daha dekorativ, estetik tutumuna görə heyrətamiz sayıla biləcək bədii
ifadəsi ilə qarşılaşırıq. Mərkəzi hissədəki mürəkkəb forma-biçimli gül - çiçəyin, eləcə də
onun iki tərəfdən əhatələyən sərv ağaclarının ifadə estetikasında əlyazma və keramika
miniatürlərinü üstələyə biləcək incəliyi müşahidə etmək mümkündür. Respublikamızın
baş sənət saxlancında qorunan daha bir sənətkarlıq nümunəsində - yəhər üstüdə yuxarıda
vurğuladığımız yüksək icra mədəniyyətinin fərqli və özünəməxsus ifadəsini görürük. XIX
əsrin sonlarında Təbrizdə mahud üzərində təkəlduz texnikası ilə ərsəyə gətirilmiş yəhər
üstünün kompozisiyası mürəkkəbliyi ilə seçilir. Belə ki, tikmə nümunəsinin zolaqlarda
ifadə olunmuş naxış örtüyünü insan, günəş, heyvan, gül - çiçək təsvirləri təşkil edir.
Düzbucaqlı forma - biçimə malik olan yəhər üstünün enli - mərkəzi zolağında atlı, onu iki
tərəfdən əhatələyən günəş və heyvanın şux rənglərlə ifadə olunmuş ümumi görüntüsündə
bir-birini tamamlayan bədii axıcılıq duyulmaqdadır. Qara mahudla təzad təşkil edən və
bunun sayəsində qabarıqlığı vurğulanan təsvirlərin yaratdığı cəlbedicilik yaddaqalandır.
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyanı bəzəyən daha bir tikmədə də
miniatür rəngkarlığı estetikasından istifadəni müşahidə etmək mümkündür. Sənətkarlar
diyarı Şəkidə ərsəyə gətirilmiş bu təkəlduz nümunəsinin quş, gül - çiçək və müxtəlif
naxışlardan tərtib olunmuş dekorunda müşahidə etdiyimiz bədii stilizə və
ümumiləşdirmələr heç şübhəsiz, miniatür kimi əhatəli estetik dəyərdən faydlanmanın,
onun ifadə potensialının nəhayətsizliyinin nümayişidir. Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi
XIX yüzillikdə də metalişləmə sahəsində miniatür estetikasını səciyyələndirən incə və
axıcı xətlərdən istifadəni müxtəlif funksiyalı hər bir əşyanın ümumi tutumuna
özünəməxsusluq bəxş etməyə yönəldən sənətkarlar, bununla da ilk baxışda sərt görünən
səthlərə özünəməxsusluq bəxş etməyə nail olmuşlar. Bunu dünyanın müxtəlif sənət
saxlanclarında qorunan metalişləmə nümunələri də təsdiqləyir. Bu mənada Azərbaycan
Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasındakı bir - neçə bədii sənətkarlıq əsərini adını
çəkmək olar. Onlardan biri misdən hazırlanmış qəlyan küpüdür. Düzbucaqlı formaya
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malik olan bu nümunənin üzərində cızma texnikası ilə gerçəkləşən təsvirlər icra incəliyi
ilə diqqət çəkir. Küpun oturacağından ağzına kimi davam edən naxış örtüyü
ornamentlərlə insan fiqurlarının əvəzlənməsi ilə davam edir. Əşyanın oturacağını
dövrələyən nəbati ornamentin üzərindəki enli zolaqda yer alan insan fiqurlarının səth
boyu yerləşdirilməsi də özünəməxsusdur. Belə ki, əgər cəmiyyətdə müəyyən nüfuz
daşıyıcısı olduğu geyimindən və taxtda oturuşundan bəlli olan fiqur zolağın bütün
hündürlüyü boyu verilibsə, onun qonşuluğundakı əyanların fiqurları üst - üstə görüntüyə
gətirilmişdir. İnsan fiqurları qabın boğaz hissəsində də yer almışdır. Bütünlükdə, bu
əşyanın bədii dəyər qazanmasında vurğuladığımız təsvirlərin miniatür rəngkarlığı
estetikasına müvafiq işlənməsinin böyük rolu olmuşdur.
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində qorunan məcməyi isə bənzərsiz bədii
tutumuna görə Azərbaycan metalişləmə sənətinin unikal nümunələrindən hesab olunmağa
layiqdir. Diametri 79 sm olan bu mis məcməyi üzərində cızılmış təsvirlər məcmusu ilk
növbədə mürəkkəbliyi ilə diqqət çəkir. Bu mürəkkəb kompozisiyasının dominantını dairə
içərisinə çəkilmiş sarayda əyləncə məclisi təşkil edir. Amma məcməyinin təsvir
elementləri bununla məhdudlaşmır. Belə ki, nəbati naxışlarla əhatələnmiş bu təsvir öz
davamını qalan hissələri tutan kiçik xonçaların daxilində tapmışdır. Bu çoxsaylı
təsvirlərdə saray həyatı, hökmdar və onun ətrafının əyləncələri, ov səhnələri və digər
süjetlər miniatür rəngkarlığı estetikasına tapınmaqla gerçəkləşdiyindən, bütünlükdə,
məcməyinin axıcı ritmə və cizgi - rəng təzadına əsaslanan dekor tutumu heyrətdoğurucu
qəbul olunur...
Miniatür rəngkarlığının XVIII - XIX əsrdə Avropa rəssamlığı ənənələri ilə
qovşağından yaranan “Qacar üslubu”na xas olan realistik - gerçəkçi cizgiləri bizim dövrə
gəlib çatmış qəlyan başlıqlarının bəzəklərində görmək olar. Bir qayda olaraq ənənəvi
forma - biçimi tünd göy rənglə qızılının qovşağına bələnən bu qəlyanların əsas
diqqətçəkən hissələrindən birinin onun başlığı olduğunu nəzərə alan istehsalçılar,
bilavasitə, bu yerin daha cəlbedici olmasına çalışırdılar. Elə həmin hissələrin gözoxşayan
portretlərlə bəzədilməsi ənənəsi də buradan qaynaqlanmışdı. Elə təhlilə cəlb olunan bir neçə qəlyanın üzərində gənc qızların və ailənin təsviri də dediklərimizi təsdiqləmək
gücündədirlər. Bu təsvirlərin öz - özlüyündə həm də qızılgül və nəbati naxışlarla əlaqəli
verilməsi də məqsədli olub, bütünlükdə, ümumi görüntünün ürəkaçan olması istəyindən
irəli gəlmişdir.
Sərdar sarayında istifadə olunan digər məişət əşyalarının dekorunda da onun
yaradıcılarının “Qacar üslubu”nun estetikasından özünəməxsus tərzdə istifadə etdikləri
görünməkdədir. Bunu XIX əsrdə ərsəyə gətirilmiş müxtəlif boşqablar, nəlbəkilər,
sürahilər, dibçəklər və kaşılar da bunu təsdiqləyir. Diametri 35 sm-ə çatan həmin
boşqablardan birinin özünəməxsus kompozisiyası vardır. Sarayda əyləncə məclisini
təsvir edən və naxışlardan “hörülmüş” dairə ilə əhatələnmiş kompozisiya müəllif
tərəfindən üfüqi olaraq iki hissəyə bölünmüşdür. Yuxarının bəyaz - yaşıl, aşağının isə
göyümtül - yaşıl rəngi ilə yaradılmış təzad da, həm də əylənənlərlə əyləndirənlərin bir birindən fərqləndirilməsi baş tutmuşdur. Lakin bu təzadda həm də əylənənlərin
yuxarıdakı fiqurlarının ifadəliliyi ilə çalıb -oxuyanların və rəqs edənlərin səth boyu
səpələnmiş fiqurlarının ovqatyaradıcı bədii bütövlüyü duyulmaqdadır. Bütün
kompozisiyanın incəliyini isə görüntünün hər bir ünsürünün miniatür rəngkarlığı
estetikasına müvafiq həll olunması şərtləndirmişdir.
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Севиндж Курбанова
Проявление новых художественных тенденций
в декоре декоративно-прикладного искусства XIX века
Статья посвящена изучению истории становления и развития декоративноприкладного искусства. Эта проблема была выбрана как объект исследования, на
основе XIX века, который считается важным поворотным моментом в истории
развития этого искусства
События начала XIX века, сопровождавшиеся
значительными изменениями в общественно-политической жизни Азербайджана,
также привели к развитию новых художественных тенденций в декоре прикладного
искусства. Эти нововведения и изменения привели к включению
западноевропейских и российских тенденций в эстетику декоративно-прикладного
искусства. Можно наблюдать появление новых тенденций в развитии декоративноприкладного искусства, таких как ковроткачество, шитье и т.д. В статье эти
вопросы были подробно изучены на основе конкретных примеров.
Ключевые слова: художественный металл, ковер, живопись, иллюстрация,
миниатюра, сюжет, декор.
Gurbanova Sevinj Vagif gizi
The appearance of the new artistic inclinations in the decor of the 19th century
decorative-applied art samples
The article is devoted to the study of the history of the formation and development of
arts and crafts. This problem was chosen as an object of study on the basis of the 19th
century, which is considered an important turning point in the history of the development
of this art. Events of the beginning of the 19th century, accompanied by significant
changes in the socio-political life of Azerbaijan, also led to the development of new
artistic trends in decor of applied art. These innovations and changes led to the inclusion
of Western European and Russian trends in the aesthetics of decorative art. One can
observe the emergence of new trends in the development of arts and crafts, such as carpet
weaving, sewing, etc. In the article, these issues were studied in detail based on specific
examples.
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RƏSSAM NAZİM BƏYKİŞİYEVİN YARADICILIĞININ FORMALAŞMASI
AZƏRBAYCAN SƏHNƏQRAFIYASININ İNKİŞAFI KONTEKSTİNDƏ

Xülasə: Məqalə rəssam Azərbaycan səhnəqrafiyasının inkişafı kontekstində
Nazim Bəykişiyevin yaradıcılığınn formalaşması məsələsinə həsr olunub. Müəllif qeyd
edir ki, teatr sinkretik sənət növüdür. Bundan çıxış edərək qənaət olunur ki, sinkretikliyin
tərkib hissəsi olan səhnəqrafiya tamaşanın uğurunun başlıca göstəricilərindən biridir.
Azərbaycan teatrı da bu prosesin tərkib hissəsi olmaqla, öz fəaliyyəində sinkretliyini
rəssamlrın müxtəlif nəsillərinn timsalında daima nümayiş etdirmişdir. Azərbaycan
Respublikasının Xalq rəssamı, Dövlət mükafatı laureatı, professor Nazim Bəykişiyevin
(1948) yaradıcılığı timsalında müəllif əldə etdiyi gənaətləri sübuta yetirmiş olur.
Aşar sözlər: rəssam, rəngkarlıq, səhnə, tərtibat, səhnəqrafiya, teatr.
İncəsənət tarixi kimi yaranma qaynaqları çox-çox uzaqlara gedib çıxan teatrın elə
yaranışında sinkretik olduğu özünü göstərmişdir. Onun cəlbediciliyinin yalnız rejissor,
aktyor, bəstəkar və rəssam təxəyyülünün üzvi bütövlüyünün əldə olunması ilə əldə
olunduğu zamanın axarında artıq təsdiq olunmuş faktdır. Hələ xalq tamaşalarında özünü
büruzə verən bu sinkretikliyin işartıdan yüksək bədiiliyə uzanan yolunda bu vəhdətin əldə
olunmasına öz töhfələrini verən müxtəlif sənət növləri təmsilçilərinin yaradıcı
estetikasının bütün mənalarda yenilənməsindən, özündə ənənə və müasirlik problemini
həll etməsinin necəliyindən keçmişdir. Əgər zamanında sinkretikliyin tərkib hissəsi olan
səhnəqrafiyanın tamaşanın cəlbedici və təsirli alınmasında rolunun nisbili olduğunu
nəzərə alsaq, müasir dövrdə bunsuz hər hansı teatr tamaşasının uğuruna ümid bəsləməyin
mənasız olduğunu etiraf etməliyik. Bütün bunlara qədim ənənələr üzərində yaranan və
inkişaf edən Azərbaycan professional teatrının 145 ili əhatə edən müasir mərhələsində
əmin olmaq mümkündür. Teatrda rəssamın rolunun əhəmiyyəini bu sahənin xiridarları da
daima vurğulamaqdadırlar. Bu barədə elə Nazim Bəykişiyevin qənətləri də maraq
doğurur: “Teatr rəssamı tamaşanın tərtibatını – dekorasiyasını, aktyorların qrimini və
kostyumlarını yradarkən müstəvi və fəzanı nəzərə almaq şərtilə kompozisiyanı,
rəngkarlığı, rəsmi mükəmməl bilməli, səhnədə peyzaj, interyer və memarlıq ansamblı
yaratmalı, buna görə də perspektivin (mənzərənin uzaqdan görünüşü) qanunlarına
yiyələnməlidir, həmçinin də lazım gələrsə, heykəltəraş kimi çıxış etməlidir”(8,4).
Bu fikrin davamı olaraq demək lazımdır ki, çoxəsrlik tarixini Qədim yunan,
Roma, Orta əsrlər, Dirçəliş dövrü, XVII-XIX və XX-XXI əsrlər teatrının mövcudluğu ilə
təsdiqləyən səhnə sənəti zamanın axarında özünün müxtəlif estetikaya malik olmasını
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həm də səhnəqrafiyası ilə sərgiləmişdir. Təbii ki, Azərbaycan teatrı da bu prosesin tərkib
hissəsi olmaqla, öz fəaliyyəində sinkretliyini rəssamlrın müxtəlif nəsillərinn timsalında
daima nümayiş etdirmişdir. Elə buna Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı, Dövlət
mükafatı laureatı, professor Nazim Bəykişiyevin (1948) az qala yarım əsri əhatə edən
yaradıcılığının timsalında da buna əmin olmaq mümkündür.
Əvvəlcə Bakıda məşhur “Əzimzadə məktəbi”ndə (1965-1969), sonra isə
Moskvada Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunda (1970-1975) ixtisas təhsili alan gənc rəssamın
teatr fəaliyyəti – onun müasir səhnəqrafiyanın tələb və vəzifələrinə fərdi münasibətinin
əksi olan bədii tərtibatlarda ondan əvvəl ərsəyə gətirilənlərə yaradıcı münasibət
duyulmaqdadır. Onun taleyinə sovet məkanında səhnə ilə bağlı ən nüfuzlu təhsil ocağında
oxumağın yazılması, bunun ölkənin ən məşhur teatrlarının bir araya gəldiyi məkanda
gerçəkləşməsi və üstəlik elə sağlığında bu sahənin korifeyi hesab olunan Sergey
Obraztsovdan (1901-1992) dərs alması gənc rəssamın professionallığının kamilləşməsi
üçün çox etibarlı mənbə-qaynaq idi. Paytaxt teatrları ilə canlı ünsiyyət, orada fəaliyyət
göstərən məşhur rejissor, aktyor, bəstəkar və rəssamlarla tanışlıq böyük ümidlərlə
Bakıdan Moskvaya üz tutan Nazim Bəykişiyev üçün arzularını gerçəkləşdirməyə əlavə
mənəvi dəstək idi.
Hər dəfə məşhur “Taqanka teatrı”na üz tutub səhnəqrafiyada özünə mənəvi ulduz
saydığı D.L.Borovski-Brodskinin səhnəni özünəməxsus tərzdə canlandıran tərtibatlarına
tamaşa edəndə, görkəmli səhnə tərtibatçısının növbəti uğurlu premyeradan sonra alqışlara
tənzim etməsini müşahidə etməsini şahidlik edəndə, hərdən xəyalən özünü onun yerində
təsəvvür edərdi. Böyük səhnəqrafiya ustasının “Nə etməli? (N.Çernışevski), “Burada
üfüqlər sakitdir” (B.Vasilyev), “Hamlet” (V.Şekspir), “Azadıq heykəlinin dərisi altında”
(Y.Yevtuşenko), “Yoldaş, sən inan” (A.Puşkin), “Taxta atlar” (F.Abramov), “Kəmərləri
bərkidin” (Q.Baklanov və Y.Lyubimov) və s. tamaşalara verdiyi cəlbedici və təsirli bədii
tərtibat tamaşanın özünəməxsus arxitektonikasının əldə olunması ilə həyata
keçirildiyindən, sözün əsl mənasında unudulmaz idi. Bu yerdə deyək ki, həmin
tamaşaların rejissoru zamanında sovet teatrının islahatçısı kimi tanınan Yuri Lyubimov
idi. Bununla belə onların birgə fəaliyyətinin nəticəsi olan tamaşalara gedəndə,
teatrsevərlər fəxrlə “Bu gün D.L.Borovski-Brodskiyə baxmağa gedirəm!” deməkdən
qürur hissi keçirərdilər.
Nazim Bəykişiyev dəst-xəttinin sonradan formalaşan estetikasının özünəməxsus
tutum almasında Böyük Teatrın rəssamı Valeri Liliental səhnəqrafiyasının ilhamverici
rolu da danılmazdır. Səhnənin canlandırılmasında rəngin gücünə inanan, tərtibatı təşkil
edən ayrı-ayrı ayrıntıların çəkilməsində qeyri-adi dərəcədə dəqiqlik nümayiş etdirən
V.Lilientalın ovqatyaradıcılığa meylliliyi heç şübhəsiz, həm də onların zəngin “rəng
çalarları məcmusu”nu tamaşaçı hissiyyatını duyğulandırmağa yönəldə bilməsindən
qaynaqlanırdı.
Bir sözlə, institutda görkəmli aktyor və rejissor kimi ad çıxaran və həm də
rəssamlığa duyulası meyli olan Sergey Obraztsov (o, zamanında məşhur rus rəssamı
A.Arxipovdan dərs almışdı) ikinci kursun sonlarında istedadlı azərbaycanlı gəncin
bədxahlarının təhrikiylə rəngkarlığa sevgisinə, əslində isə gecə-gündüz çalışmasına
nədənsə qısqancıqla reaksiya verir. Odur ki, məsələnin əsl məğzindən sona qədər
xəbərdar olmayan rejissor ona süçim etməyi, başqa sözlə desək, rəngkarlıqdan
uzaqlaşmamağı tövsiyə edir və hətta onun V,İ.Surikov adına Moskva Rəssamlıq
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İnstitutuna köçürülməsini də boynuna götürdüyünü söyləyir. Lakin həmin an müəlliminin
Nazimin qarşısında səsləndirdiyi “Ya teatr, ya da rəngkarlıq!” tələbi gənc rəssam üçün
sözün əsl mənasında “Domokl qılıncı”na çevrilir. Odur ki, teatr rəssamlığının sirlərinə
yiyələnməyi rəngkarlıqla əlaqələndirməyi qarşısına yaradıcı vəzifə kimi qoyan Nazim
bütün yay tətilini tamamilə teatra həsr edir. Tətildən sonra Moskvaya qayıdan gənc
rəssam özü ilə gətirdiyi onlarla teatr eskizi ilə müəlliminin ram etməyi bacarır və
S.Obraztsov (I.1,3) onun təhsilini onun rəhbərliyi altında davam etdirməyə razı olur...
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, N,Bəykişiyevin ali təhsil illəri daima ona aşılanan
nəzəri biliklərin həm də təcrübədə sınanması ilə yadda qalan olmuşdur. Belə ki, bütün il
boyu “S.Obraztsovun teatrı”nı özləri üçün yaradıcı emalatxanaya çevirən tələbələr,
semestr imtahanlarından sonra Moskvadan uzaq-yaxın şəhərlərdə fəaliyyət göstərən
müxtəlif teatrlarda hər hansı bir tamaşaya bədii tərtibat verməklə dərs ilini
yekunlaşdırardılar.
Bu mənada onun üçüncü kursdan başlayaraq Vladiqafqaz (Şimali Osetiya)
şəhərindəki Kukla teatrında keçdiyi təcrübənin yaradıcılığına müsbət təsir göstərdiyini
qeyd etmək lazımdır. Elə beş illik təhsilin yekunu olan diplom işini də gənc rəssam həmin
teatrda həyata keçirdi. Onun tərtibat verdiyi İ.Karnauxov və L.Brauseviçin “Durnazənglər” tamaşasının (I.1.2) uğuru bu gün də Şimali Osetiyada xatırlanmaqdadır. Bu
tərtibatın zamanında RSFSR-də keçirilən teatr festivalında III mükafata layiq görülməsi
də gənc rəssamın səhnəqrafiyada nümayiş etdirdiyi yüksək sənətkarlığın təsdii kimi qəbul
olunur.
Qəribə də olsa təhsilsonrası S.Obraztsovun tələbəsinə - Moskva təhsilli teatr
rəssamının Bakı teatrlarında fəaliyyət göstərməsinə imkan verilmir. Odur ki, o,
məcburiyyət qarşısında qalıb onun gəlişinə həmişə şad olacaq məkana - Vladiqafqaza
qayıtmağa qərar verir. Orada sevinclə qarşılanan rəssam burada həm Rus Dram Teatrında,
həm də Kukla teatrında quruluşçu rəssam kimi çalışmağa başlayır.
Gənc rəssamın 1975-1977-ci illəri əhatə edən həmin fəaliyyəti bu gün - duyulası
zaman kəsiyindən müstəqil yaradıcılığının ilk mərhələsi kimi duyulası maraq kəsb edir.
Belə ki, öz-özlüyündə səhnəqrafiyası və tərtibat estetikası bir-birindən fərqlənən bu
yaradıcı kollektivlərdəki fəaliyyəti, onun yəqin ki, başlanğıc sayıla biləcək axtarışlarının
sənətkar “mən”inin yönəldilməsində təkanverici rol oynamışdır. Yaradıcılığının iki illik
“Vladiqafqaz mərhələsi”ndə ictimaiyyət arasında həm də “Sabi” adı ilə tanınan Kukla
teatrında ondan çox tamaşaya tərtibat verən N.Bəykişiyev “S.Obraztsov teatrı” bədii
tərtibat ənənələrinin estetikasına özünəməxsus çalarlar əlavə etməklə, 1940-cı ildən
fəaliyyət göstərən bu teatrın tamaşaçı sırasının duyulası sayda artmasını şərtləndirmişdir.
Həmin dövrdə Vladiqafqaz kollektivinin kukla teatrlarının Ümumittifaq və
Ümumrusiya festivallarında laureat adını qazanmasında azərbaycanlı rəssamın da böyük
yaradıcı əməyi olmuşdur, desək, yanılmarıq. Kollektivin rəssamın vətənə dönüşündən
sonra - 1980ci ildə respublika Dövlət mükafatına layiq görülməsi də zamanında onun
teatrda qoyub getdiyi yaddaqalan izin də təsiri az olmamışdı. Teatrın uğurlu fəaliyyətini
təsdiqləyəcək siyahıda zamanında onun səhnəqrafiya həllini verdiyi İ.Karnauxov və
L.Brauseviçin “Durna-zənglər” tamaşasının yer alması da bunun təsdiqi sayıla bilər.
Nazim Bəykişiyev Vladiqafqaz Rus Dram Teatrında isə üç tamaşaya bədii tərtibat
vermişdir. Yeri gəlmişkən deyək ki, 1935-ci ildən fəaliyyət göstərən bu teatrın onun
gəlişinə qədər müxtəlif rəssamlar tərəfindən formalaşmış səhnəqrafiya estetikası vardı.
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Qənaətimizcə, onun cəmisi iki illik fəaliyyətindən sonra tədqiqatçıların bu teatrın
səhnəqrafiyasının özünəməxsusluğunun formalaşmasında Y.Fyodorov, T.Qaqloyev,
M.Kelexsayev, G.Yaqubov, M.Çoçiyev, Z.Dzaxova, A.Tuayeva və Y.Dodianova ilə
yanaşı Nazim Bəykişiyevin adını xüsusi qeyd etmələri azərbaycanlı rəssamın həmin
kollektivin tarixində möhkəm yer aldığından xəbər verir. Onun teatrın səhnəsində
tamaşaya qoyulan Aleksandr Vampilovun “Keçən il Çulimskidə” dramına
verdiyi
bədii tərtibatın adı kollektivin mövcudluğu dövründə səhnəqrafiya sahəsində əldə etdiyi
ən böyük uğurları sırasında çəkilir. Bu da səbəbsiz deyil.
Öncə deyək ki, yetmişinci illərdə dövrünün tanınmış dramaturqlarından hesab
olunan A.Vampilovun vəfatından sonra SSRİ teatrlarının çoxunun repertuarında yer alan
bu pyesin dramaturji materialının sorağı Vladiqafqaza da gəlib çatmışdı. Başqa sözlə
desək, onun tamaşaya hazırlanması sözün əsl mənasında sosial sifarişə çevrilmişdi. Odur
ki, bu pyesin yerli Rus Dram Teatrında hazırlanması barəsində yayılan xəbərlər
(şək.I.1,4) teatrsevərlər tərəfindən rəğbətlə qarşılandı.
Artıq bir çox mərkəzi teatrlarda səhnə həyatı yaşamış bu əsərə özünəməxsus bədii
yozum vermək tamaşanın rejissoru Aleksandr Xuqayevin başlıca istəyi idi. Tamaşanın
səhnəqrafiyası həvalə edilmiş Nazim də maraqlı süjetə malik olan pyesin mənəvipsixoloji yükünü tamaşaçıya inandırıcılıqla çatdıra biləcək tərtibat vermək arzusunda idi.
Dramaturq təxəyyülü ilə yaradılan Çulimsk şəhərini tamaşaçı görməsə də. əsasən əsərin
əsas qəhrəmanı olan gənc Valentinanın işlədiyi çayxanada və ona bitişik hasarlanmış
güllüyün fonunda baş verən təzadlı hadisələr qızın müstəntiq Şamanovla biganəlikdən
ciddiliyə qədər dəyişən ünsiyyətlərinin necəliyinə, onların münasibətlərinə qızın atasının
müdaxiləsinə şahidlik etməklə, əyalətdə yaşanan ailə-məişət dramının müxtəlif qatlarını
görür. Bir an belə səngiməyən bu lirik-psixoloji tutumlu yaşantıların əyaniləşməsinə
“bədii dayaq” verən rəssam, səhnəqrfiyanı çox sadə görüntü və ayrıntılar vasitəsilə həll
etməklə, cərəyan edən hadisələrin diqqətçəkənliyini əldə etmişdir. Qabarıqlığı o qədər də
duyulmayan gümüşü-boz rəng çalarlarından “boylanan” dekorasiyalar da “susqunluğuna”
görə önündə baş verənlərin cəlbediciliynin vurğulanmasına hesablanmışdır...
Gənc rəssamın tamaşanın uğur qazanmasında böyük rolu olan bu müasir ruhlu
səhnəqrafiyası teatrda onun mövqeyini kifayət qədər möhkəmlətsə də, o, bu sahədə
qazandıqlarını Azərbaycanda əyaniləşdirmək - gerçəkləşdimək istəyirdi. Yəqin ki, bu
niyyətdə bir-neçə il onun vətənə qayıdışına biganəlik göstərənlərə öz fərdi yaradıcı
potensialını göstərmək istəyi də vardı. Bu mənada Nazimin 1978-ci ildə baş tutan
qayıdışının əvvəlki taleyini yaşamamasının kökündə yəqin ki, onun Şimali Osetiya
teatrında əldə etdiklərindən Azərbaycandakı mədəniyyət məmurlarının xəbərdar olması
da dururdu. Beləliklə, 1978-ci ilin sonlarında onun Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında
quruluşçu-rəssam kimi fəaliyyətə başlaması gerçəkləşir..
Nazim Bəykişiyev 1975-1978-ci illərdə bilavasitə Vladiqafqaz Dövlət Dram
Teatrında fəaliyyət göstərsə də, Azərbaycandakı həmkarları onun Şimali Qafqazda
reallaşan uğurlarından kifayət qədər xəbərdar idilər. Bunu onlar həm dövrü mətbuatdan,
həm də onun Bakıda təşkil olunan müxtəlif məzmunlu sərgilərdə iştirakından bilirdilər.
Rəssamın yaradıcılığının “Vladiqafqaz mərhələsi”ndə maraqlı bir tendensiyanı izləmək
mümkündür. Bu da onun bilavasitə quruluş vermədiyi tamaşalara tərtibat eskizləri
hazırlaması ilə bağlıdır. Bunun maraqlı fakt olmasını vurğulamaqla yanaşı. demək
lazımdır ki, öz-özlüyündə rəssamın tərtibatçısı olmadığı tamaşaya bədii münasibə
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bildirməsi ilk növbədə onun teatra olan sevgisindən qaynaqlanır. Bu hal onun yaradıcılıq
bioqrafiyasında bir-neçə dəfə təkrarlanmışdır. Nazim Bəykşiyevin belə səhnəqrafiya
nümunələrindən birincisi M.Qorkinin “Meşşanlar” pyesi ilə bağlıdır.
Elə 1976-cı ildə onun yenidən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram
Teatrının səhnəyə qoyulmasını gerçəkləşdirən məşhur rejissor Mehdi Məmmədov
ənənəsinə sadiq qalıb qarşısına əvvəlkilərdən fərqli tamaşa hazırlamaq kimi çətin
yaradıcılıq vəzifəsi qoymuşdu. Tamaşanın bədii tərtibatını da oğlu Elçin Məmmədova
həvalə etmişdi. O dövrün mətbuatında tamaşanın arzulanan səviyyədə alınmadığına
ehyamlar duyulsa da, müstəqillik dövrü teatrşünaslrının yazılrında həmin tənqidin
məqsədli olduğu da dilə gətirilmişdir. Bu mübahisəni ədalətli həll edəcək hal isə, həmin
1976-cı ildə
M.Məmmədovun elə həmin teatrın səhnəsində “Dəli yığıncağı”nı
(C.Məmmədquluzadə) teatr məkanında sənət hadisəsinə çevrilə biləcək tutumda tamaşaya
qoyması oldu. Yeri gəlmişkən deyək ki, yeddi il sonra N.Bəykişiyev ata-oğulun yaradıcısı
olduğu “İblis”(H.Cavid) faciəsinin səhnələşdirilməsində həmmüəllif rəssam kimi iştirak
etməklə, onarın hansı yaradıcı potensiala malik olduqlarına yaxından şahidlik etmişdi.
Onun 1976-cı ildə “Meşşanlar”a müraciəti isə bilavasitə özünün bu əsərə
özünəməxsus səhnəqrafiya həlli vermək arzusunun ifadəsi idi. Odur ki, bu dekorasiya
eskizində (şək.I.1,5) rəssam hansısa rejissorun yozumuna “illüstrasiya”çəkmək əvəzinə,
pyesdən aldığı təəssüratı ifadə etmişdi. Burada hər şey pyesdə pərdədən-pərdəyə güclənən
dramatizmə müvafiqdir. Vasili Bessemyonovun qələbəlik duyulan mənzilində - ailəsində
nəsillərin qarşıdurmasının yaratdığı “mübahisələr yığıncağı”-övladların aldıqları təhsilin
onları xoşbəxt etməməsinin acı nəticələri, atanın yetişdirməsi olan və onun qızını sevən
inqilab ruhlu maşinist Nilin, ailənin bir uzaq qohumunun, həbsxana nəzarətçisinin dul
qadını, eləcə də müğənni və tələbə Şişkinin bir araya gəldiyi məkanda bütün şəhər
sakinlərinə xas darıxdırıcı həyat-tərzi keçirməkdədirlər. Məntiqlə bu qədər adamın
məskunlaşdığı məkanda meşşan ailəsindəki həyat canlılığı ilə diqqət çəkməli olduğu
halda, başlıca niyyətləri yalnız pul qazanmaq olan insanlarda gələcəyə-yaxşılığa doğru
heç bir ümid duyulmaqdadır. Müəllifin qənaətincə isə, onlardakı bu ümidsizlik öz
gələcəklərinin məsuliyyətindən və dəyişikliklərdən qorxmaq hissindən yaranmışdır.
Onlara qarşı qoyulan Nil ciddi dəyişikliklər arzusu ilə yaşasa da, hələ ki, ətrafındakıların
gerçəkliyə baxışlarını dəyişməkdə gücsüz görünür... Bütün bu ağlı-qaralı dünyanın bir
ailənin timsalında görünən təzadlarına bədii görkəm verən Nazim Bəykişiyev, ərsəyə
gətirdiyi dekorasiyada bu xaotikliyi ədəbi mətnə müvafiq əks etdirməyə çalışmışdır.
Sonralar palitrası bir qədər yığcamlaşacaq rəssamın bu səhnəqrafiya nümunəsində boya
əlvanlığına meyllənməsinin kökündə ailədə yaşanan təzadlı durumu bütün çalarları ilə
ifadə etmək istyi durur, desək, yanılmarıq. Kompozisiyanın üst-üstə sıralanma prinsipinə
əsaslanması, rəng lokallığının fikir aydınlığının dərkinə yönəldilməsi də məqsədli olub,
bilavasitə dramaturji materialın zənginliyindən qaynaqlanan gərginliyin ifadəsinə
istiqamətləndirilmişdir...
Bir il sonra Nazim Bəykişiyev R.İbrahimbəyovun jurnalda çap olunmuş “Qum
üzərində ev” pyesi ilə tanış olur. Bu da onu hələ səhnə təcəssümü tapmamış əsərə
dekorasiyalar yaratmağa həvəsləndirir. 1977-ci ildə respublika sərgisində nümayiş olunan
bu dekorasiya eskizi (şək.I.1,6) həm adi tamaşaçılar, həm də teatr mütəxəssisləri
tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Müəlliflə söhbətimiz zamanı o bildirdi ki, “Rus
draması”nın aparıcı aktyorlarından sayılan A.Şarovski dekorasyanı görəndən sonra mənə
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“Bunu R.İbrahimbəyov görübmü? sualını vermişdi. Bir müddət sonra həmin pyes Bakıda
tamaşaya qoyularkən onun səhnəqrafiyasını həll etməyə bu yöndə artıq müəyyən işlər
görmüş N.Bəykişiyev yox, bir moskvalı rəssam dəvət olunmuşdu...
Amma azərbaycanlı rəssamın ərsəyə gətirdiyi dekorasiyada pyesin ümumi
fabulasına-fəlsəfi tutumuna müvafiq, onu obrazlı-bədii tutumda əyaniləşdirən məqamlar
çox qabarıq idi. Əslində isə görünənlər rəssamın pyesin mətninə, onun alt qatına yaradıcı
nüfuzunun nəticəsi idi. əgər pyesin ümumi məzmununu xatırlamalı olsaq, onda deməliyik
ki, əslində sadə süjet üzərində qurulmuş pyesdə cəmiyyətimiz üçün səciyyə olan bir
hadisəyə şahidlik edirik. Ata-ananın dəniz sahilində bağ evi tikmək-övladlarını,
gəlinlərini və nəvələrini istirahət üçün buraya yığmaq ideyası üzərində qurulan süjet,
dramaturji materialın sonrakı səhifələrində bir ailə daxilində yaşananların həm də
mənəvi-psixoloji problem kimi qəbuluna gətirib çıxarır. Belə ki, valideynlərinin bu xoş
niyyətinin arxasında nələrin gizləndiyinin mahiyyətinə varmaq istəməyən iki oğul və qız
işləriin çoxluğunu bəhanə edib, yaxalarını kənara çəkirlər. Hadisələri zaman-zaman
dramatikləşdirən dramaturq, zamanın axarında ailənin böyük oğlunun ata-ananı başa
düşməsi ilə süjeti nikbin sonluğa kökləyir...
1978-ci ildə isə Nazim Bəykişiyev A.Çexovun məşhur əsərərindən sayılan
“Qağayı” pyesinə dekorasiyalar işləmişdir. Əvvəlki iki əsərə çəkilən dekorasiyalardan
fərqli olaraq “Çayka” ünvanlı səhnəqrafiya nümunələri təkliflə ərsəyə gətirilmişdir. Belə
ki, həmin 1978-ci ildə Mahaçqala Dram Teatrı həmin pyesi səhnəyə qoymaq istəyirdi,
amma bu istiqamətdə əksər yaradıcı işlər həyata keçirilsə də, son məqamda subyektiv
səbəblərdən əsərin tamaşası baş tutmur. Həmin əsərin dekorasiyalarını təşkil edən iki
eskizdə Nazim Bəykişiyev yaradıcılığının ən yaxşı nümunələri ilə qarşılaşırıq, desək,
həqiqəti söyləmiş olarıq...
Səhnəqrafiyamızın 1970-1980-ci illərə təsadüf edən mənzərəsi bilavasitə
N.Bəykişiyevin özünün də yaxından iştirakı ilə yaradıldığından, əslində ərsəyə
gətirilənlər o vaxtlar gənc olan və bədii yeniliklərə imza atmaq istəyi ilə yaşayan
rəssamların onlara qədər bu sahədə görülən tərtibat işlərinə yaradıcı baxışın və onlardan
çıxarılan nəticələrin görüntüsü saymaq olardı.
Ədəbiyyat:
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Севиндж Исламова
Формирование творчества Назим Бейкишиева в контексте развития
Азербайджанской сценографии
Резюме
Статья посвященна изучению творчества Назима Бейкишиева в контексте
развития сценографии Азербайджана. Известно, что театр синкретический вид искусства.
Сценография как составная часть спектакля является одним из главных показателей его
аншлага. Автор статьи на примере творчества Народного художника Азербайждана,
Лаурета государственной премии, профессора Н.Бейкишиева обосновавывает свои
доводы.
Ключевые слова: художниук, живопись, сцена, оформление, сцена, театр.

Sevinj Islamova
Formation of Nazim Beykishiev's creativity in the context of development
Azerbaijani scenography
Summary
The article is devoted to the study of Nazim Beykishiev's creativity in the context of the
development of scenography of Azerbaijan. It is known that the theater is a syncretic art
form. Scenography as an integral part of the performance is one of the main indicators of its sold-out.
The author of the article substantiates his arguments on the example of the people's artist of Azerbaijan,
Laurette of the state prize, Professor N. Beykishiev.
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HEYKƏLTƏRAŞLIQ ABİDƏLƏRİ - ŞƏHƏRLƏRİN
GÖRKƏMİNİN BƏDİİ FORMALAŞDIRMA VASİTƏSİ KİMİ

Xülasə: Məqalə müasir Azərbaycan incəsənətinin aktual problemlərindən biri olan
heykəltəraşlıq abidələrinin şəhərlərin bədii tutumundakı mövqeyi öyrənilir. Məqalə Bakı şəhərinin
timsalında heykəllərin şəhərin estetikasında olan rolunu, həmçinin şəhərin bədii tutumuna vurduğu
ziyan məsələləri araşdırılır. Müəllif əsasən, Bakı şəhərindəki “Azadlıq” abidəsi, “Xurşidbanu
Natəvan” heykəli, “Mikayıl Müşfiq” abidəsi, “Üzeyir Hacibəyov” abidəsi, “Səməd Vurğun” heykəli,
“Bəhram Gurun” abidəsi və s. nümunələr üzərində dayanır. Bu abidələrin şəhərin müxtəlif yerlərində
ucaldılarkən nəzər alınacaq nüanslar – abidənin miqyası, yerləşəcəyi məkanın özünəmsusluqları, bu
iki nüansın bir-biri ilə sıx əlaqəsi də məqalənin tədqiqat obyektinə daxil edilmişdir.
Açar sözlər: Heykəl, memarlıq, şəhər, monument, plastika
Sonradan inşa olunan tikililərin heykəltəraşlıq abidələrinin bədii tutumuna ziyan vurmasının
daha bir təzahürünü Bakı şəhərindəki “Azadlıq” (1960) abidəsinin timsalında da izləmək
mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, zamanında abidənin yaradıcıları onun miqyasını təyin edəndə
ilk növbədə onun yerləşəcəyi məkanın necəliyini nəzərə almışdılar. Başqa sözlə desək, Füzuli
meydanı tərəfdən abidəyə baxanda onun kifayət qədər hündür olan görkəmi arxasındakı ikimərtəbəli
yaşayış binası ilə müqayisədə çox möhtəşəm baxılırdı. Bu baxımdan onun müəyyən qədər
S.M.Kirovun abidəsi ilə anım yaratdığını da söyləmək mümkündür. Lakin abidənin açılışından yeddi
il sonra onun arxasındakı binanın sökülməsi və “Azərsənayetikinti” nazirliyi üçün (indi orada Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yerləşir) 17 mərtəbəli inzibati binanın inşası ilə abidənin
daşıdığı möhtəşəmliyə son qoyuldu. Belə ki, baş verənlərdən sonra ümumi hündürlüyü yaşayış
binasından çox-çox yuxarılara qalxan və açıq səma fonunda kifayət qədər əzəmətli və ifadəli görünən
abidə duyulası dərəcədə “cılızlaşdı” və göydələnin qurbanına çevrildi. Sonradan həmin binanın
fasadında müəyyən dəyişikliklər aparılsa da, məkanın qürurverici dominantına çevrilmiş “Azadlıq”
bədii azadlıq qazana bilmədi. Abidənin yaranma tarixinə aydınlıq gətirməli olsaq, onda onun öncə
dəzgah variantının əllinci illərin sonunda respublika sərgisində nümayiş etdirildiyini və dövlət
orqanları tərəfindən ictimailəşdirilməsinin tövsiyə olunduğunu deməliyik. Bundan sonra müəllif bu
eskiz üzərində bir qədər də işləmiş, son nəticədə, fiqurun baxımlı bədii tutum almasına nail olmuşdur.
Doğrudan da milli geyimli fiqurun ekspressiv-romantik tutumunda yeni-yeni arzularla yaşayan
azərbaycanlı qadının (əsərin digər bir adı da “Azad Azərbaycan qadını”dır) cəlbedici obrazını görmək
mümkündür. Bu da bir çoxlarının dediyinin əksinə olaraq əsərin ideoloji asılılıqdan çıxarmaqla
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ümumiləşdirilmiş-rəmzi məna-məzmun daşıyıcısına çevrilməsini şərtləndirmişdir. Onun bu gün
şəhər mühitinin bədii formalaşmasında rolunun əvvəlki illərə nisbətən azalması da ilk növbədə onun
yaradıcılarının yox, həm sovet, həm də müstəqillik illərində paytaxtdakı şəhərsalma prinsiplərini
xaotik şəkildə həyata keçirən təşkilatların əmələrinin nəticəsidir.
İndiki Bakı Musiqi Akademiyasının 1935-ci ildə ucaldılan binası (memarı M.Hüseynov və
S.Dadaşov) da XX əsrdə eksteryerində milli elementlərin uğurlu istifadəsinə görə diqqətçəkən
tikililərdən saymaq mümkündür. Odur ki, onun qarşısında müasir-milli Azərbaycan musiqisinin
inkişafında ölçüyəgəlməz xidmətləri olan Üzeyir Hacıbəylinin abidəsinin qoyulması çox məntiqli idi.
Abidə müəlliflərin (heykəltəraş T.Məmmədov, memar H.Muxtarov) özündə ənənəvi Azərbaycan
memarlığının ruhunu yaşadan tikilinin qarşısındakı abidəni klassik ruhda həll etməyə üstünlük
vermələri də yəqin ki, uğurlu tapıntı kimi dəyərləndirilməlidir.
M.F.Axundzadənin (1930) və M.Ə.Sabirin (1958) abidələrindən sonra 1960-cı ildə
paytaxtı bəzəyən daha iki heykəldə (Ü.Hacıbəyli və X.B.Natəvan) tanınmış şəxsiyyətlərin oturmuş
vəziyyətdə görüntüyə gətirilmələri göstərirdi ki, bu poza müasir Azərbaycan plastika sənətində ənənə
şəklini almaqla yanaşı, həm də həmin tanınmışların obrazının inandırıcılığının əldə olunmasında
məntiqli bədii formaya çevrildiyini göstərir. Bu mənada T.Məmmədovun ərsəyə gətirdiyi abidədə də
dahi bəstəkarın varlığına xas olan müsbət keyfiyyətləri görmək mümkündür. Heç şübhəsiz alınan
uğurlu nəticə müəllifin bu prosesdə davamlı axtarışlar aparmasının nəticəsidir. Belə ki. hələ 1957-ci
ildə bəstəkarın çox ifadəli portretini yaradan T.Məmmədov, abidə üzərində çalışarkən onun
cizgilərindən istifadə etmişdir. Odur ki, kresloda əyləşərək düşüncələrə qərq olmuş Üzeyir bəyin
fiquru gerçəkçi-realist plastikanın sayəsində ümumi tutumun ifadəli siluet və bədii ümumiləşdirilmiş
görkəm alması ilə diqqət çəkir. Çəhrayı qranit kürsü ilə tunc fiqurun uğurlu mütənasibliyi ümumi
hündürlüyü altı metrə çatan (fiqurun hündürlüyü 2,9 m) tunc abidənin monumentallığını
şərtləndirmişdir. Memarın abidənin ucaldıldığı meydançaya küçədən girişdə və akademiyaya tərəf
çıxışda iki geniş daş pilləkən yaratması da məqsədli olub, əsərə müxtəlif istiqamətlərdən tamaşa
etmək imkanı vermişdir. Əlavə edək ki, abidənin yerləşdiyi meydança, ona birləşən ərazi musiqi ruhu
hakim olan məkanda müxtəlif tədbirlər keçirməyə, konsertlərdə isə orkestr meydançası kimi istifadə
etməyə imkan vermişdir. Başqa sözlə desək, Ü.Hacıbəylinin paytaxtın gur guşələrindən birində, üç
küçə ilə əhatələnmiş sahədə bədii mühit formalaşdıran tunc abidə şəhərin memarlıq aurasına yeni
çalarlar əlavə etmişdir...
Elə həmin 1960-cı ildə Bakıda ucaldılan şairə Xurşudbanu Natəvanın
abidəsinin müəllifləri olan heykəltəraş Ö.Eldarov və memar F.Leontyeva “Ü.Hacıbəylinin abidəsi”nin
müəllifləri ilə müqayisədə çətin vəziyyətə düşmüşdülər. Belə ki, yaradılması yuxarı təşkilatların rəsmi
icazəsi olmadan həyata keçirilən abidənin onun üçün o qədər də münasib olmayan məkanda heç
şübhəsiz, onun arzulanan bədii-mənəvi aura yarada bilməsinə duyulası təsiri olmuşdur. Heykəlin
yaranması tarixçəsi barədə sənətşünas Z.Əliyevin tədqiqatında oxuyuruq: “Demək lazımdır ki,
abidənin yaranmasını şərtləndirən səbəblərdən biriheykəltəraşın 1955-ci ildə ərsəyə gətirdiyi
“Xurşudbanu Natəvan” portretinin sərgidə görkəmli yazıçı Mirzə İbrahimov tərəfindən təqdiri
olmuşdur. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri vəzifəsində çalışan (1954-1958)Mirzə
İbrahimov əsəri sərgidə görəndən sonra çox təsirlənmiş və özünə “Nə üçün Bakıda Natəvanın abidəsi
olmasın?” sualını verəndən sonra, bu işin icrasını gənc heykətəraşa həvalə etmişdir. Paytaxtdakı
abidənin ucaldılması haqqında hökumət qərarının gərəkliliyinə baxmayaraq, Ömər Eldarov
hökumətdə yüksək vəzifə tutan Mirzə İbrahimovun təkcə sözü ilə bu işə başlayır. Abidə yerinə
qoyulduqdan sonra, onun açılışının vaxtı barəsində Mərkəzi Komitəyə məlumat verilir. Bu
gözlənilməz xəbər orada çox pis qarşılanır və cavab gəlir ki, Natəvanın Bakıda heykəlinin ucaldılması
barəsində heç bir hökumət qərarı yoxdur və ona görə də abidə sökülməlidir. 1960-cı ildə M.İbrahimov
130

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin ELMİ ƏSƏRLƏRİ № 27, 2019
УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИАзербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств № 27, 2019

SCIENTIFIC NEWS of Azerbaijan State University of Art and Culture № 27, 2019

artıq zamanında daşıdığ yüksək vəzifədə olmasa da, vaxtilə qazandığı nüfuz sayəsində abidəni xilas
edir və onun açılışı baş tutur...”
Abidənin bədii-estetik və fəza-məkan xüsusiyyətlərini dəyərləndirməli olsaq, onda qeyd etməliyik
ki, taleyi təzadlarla dolu olan şairənin lirik-psixoloji həll olunmuş abidəsi yerləşdiyi yerin aurası ilə
uyuşmur. Odur ki, paytaxtın ən izdihamlı guşələrindən birində - iki küçənin kəsişməsindən yaranan
kiçik meydanda qərarlaşan, kino-teatr, mağaza və yaşayış evi ilə əhatələnmiş tunc abidənin aşıldığı
poetik duyğuları duymaq elə də asan deyildir. Arxası günçıxana olan abidənin günün əksər vaxtında
çöhrəsinin kölgəli qalması da əsərdən alınan zövqün dərəcəsini xeyli azaldır. Yeri gəlmişkən deyək ki,
məhz bu xüsusiyyət təkcə X.Natəvanının abidəsini səciyyləndirmir. Belə ki, M.Ə.Sabir və
Ü.Hacıbəylinin abidələri də oxşar yerləşməyə malikdirlər. Qənaətimizcə, X.Natəvanın tunc abidəsi
yaşıllıqla əhatəli, parkda və yaxud bağçada ucaldılsaydı, onun aşıladığı bədii-estetik dəyər daha güclü
olardı. Bununla belə, “Xan qızı”nın tunc abidəsi haqlı olaraq Azərbaycan heykəltəraşlığının
incilərindən sayılmaqdadır. Əllinci illər heykəltəraşlığını yaratdıqları Ü.Hacıbəyli və X.Natəvanın
abidələri ilə xeyli zənginləşdirən T.Məmmədov və Ö.Eldarov az sonra yaradıcı qüvvələlərini bir araya
gətirməklə, 1962-ci ildə Azərbaycan plastika sənətinin ən uğurlu əsərlərindən birini – görkəmli söz
xiridarı Məhəmməd Füzulinin heykəlini yaratdılar. Qeyd etmək lazımdır ki, onlar artıq 1957-ci ildə
Sumqayıt şəhəri üçün V.İ.Leninin abidəsini işləməklə, birgə əməkdaşlıqlarının əsasını qoymuşdular.
Odur ki, onların M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə keçirilən müsabiqədə birgə layihə
təqdim etmələri gözlənilməz deyildi. Onların müsabiqənin birinci mükafatına layiq görülən əsərləri
doğrudan da kifayət qədər orijinal bədii tutuma malik idi. Paytaxtın gözəgəlimli və izdihamlı
guşələrindən sayılan məşhur “Beşmərtəbə”nin lap yaxınlığında, 1960-ci ildə inşa olunmuş
“Azdrama”nın (memarı Q.Əlizadə və M.Mədətov) qarşısında ucaldılacaq abidənin (memarı
H.Muxtarov) həm tunc fiquru, həm də qorelyefli kürsüsü cəlbedici və yaddaqalan bu vaxta qədər
Azərbaycan heykəltəraşlığında oxşarı olmayan bədii tutuma malik idi. Ümumi hündürlüyü 11 metrə
çatan (fiqurun hündürlüyü 5,5 metr) abidənin həmişə qələbəlik duyulan bu Teatr meydanına
duyğulandırıcı ovqat bəxş etməsi adi gözlə belə görünəndir. Bunu şərtləndirən başlıca səbəb
müəlliflərin həm fiqur, həm də onun kürsüsü üçün özünəməxsus bədii həll tapmalrıdır. Sol əli kitablı,
sağ əli düşüncəli çöhrəsinə söykənmiş vəziyyətdə - ayaq üstə dayanmış “dərd şairi”nin ifadəli
duruşunda onun yaşantılarının təsirli plastik ifadəsini görmək mümkündür. Abidənin şairin nakam
məhəbbət dastanınn qəhrəmanları – Leyli və Məcnunun qayanı andıran qranitdən yonulmuş
qorelyeflərindən ibarət olan kürsü forma-biçiminə görə bənzərsiz olmaqla, çox təsirli və
yaddaqalandırlar. Zamanında abidənin ətəyindəki zolaqşəkilli çarhovuzda əksinin əsərdən alınan
təəssüratı daha da gücləndirdiyi də görünən idi (ərazidə aparılan son “abadlıq” işlərindən sonra həmin
su hövzəsi ləğv edilib). Açılışından bir il sonra – 1963-cü ildə abidənin SSRİ Rəssamlıq
Akademiyasının gümüş medalına layiq görülməsi əsərin professionallr tərəfindən yüksək
dəyərləndirmənin ifadəsi olmaqla, həm də müasir Azərbaycan plastik sənətinin yüksəlişdə olduğunu
təsdiqləyən bədii hadisə idi.
Heykəllərin paytaxt memarlığına təsirini şərtləndirən bədii hadisələr təkcə yuxarıda adlarını
çəkdiyimiz plastika nümunələri ilə məhdudlaşmır. Belə ki, heykələrin şəhərə çıxışı bunun daha geniş
şəkil aldığı əllinci illərin sonu-altmışıncı illərdə həm də Bakıda “S.Vurğunun abidəsi”, “Bəhram
Gurun abidəsi” və “Şair Mikayıl Müşfiqin abidəsi”nin paytaxtın müxtəlif guşələrində ucaldılmsı ilə
davam etdirilir. Bu abidələrin ictimailəşdirildiyi zamandan keçən duyulası zaman kəsiyindən sonra da
əvvəlki dəyərli estetik tutumunu qoruyub saxlaması ilk növbədə onların yaradıcıları olan
F.Əbdürrəhmanov, Q.Sücəddinov, A.Mustafayev, A.Rüstəmov və M.Rzayeva kimi tişə ustalarının
ərsəyə gətirdikləri heykəllərin şəhər memarlığına müsbət təsir göstərməkdə davam etmələrinin
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nəticəsidir. Əllinci illərin sonunda – 1959-cu ildə indiki Funuklyorun (o vaxt funiklyor tikilməkdə
idi) qarşısındakı meydanda, “Alimlər evi”nin qarşısında paytaxt ictimaiyyəti tərəfindən maraqla
qarşılanan bir abidənin açılışı oldu. Abidənin marağa səbəb olmasının kökündə yəqin ki, onun həm də
fontan-heykəl kimi həll olunması dururdu. Məlumat üçün bildirək ki, o vaxtlar Bakı şəhərinin
rəhbərliyi şəhər tərtibatının yaxşılaşdırılması üçün heykəltəraşlar arasında müsabiqə təşkil etmişdi.
Heç kimin gözləmədiyi halda üç gənc heykəltəraşın təqdim etdiyi layihə şəhər rəhbərliyini razı salır.
Bu heykəl Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasının qəhrəmanlarından birinə həsr olunmaqla,
ədəbi obraza ucaldılan ilk plastika nümunəsidir. Ümumi hündürlüyü 3,5 metr olan kompozisyada
Sasanilər sülaləsinin beşinci hökmdarı Bəhram Gurun ilanabənzər əjdaha ilə mübarizəsi təsvir olunub.
Müəlliflərin öz qəhrəmanlarını əcaib məxluqatı belindən sıyırdığı qılıncla öldürməsi anında təsvirə
gətirməklə, ümumi kompozisiyaya duyulası dinamizm bəxş etmələri duyulandır. Dairəvi çarhovuzun
mərkəzini tutan kompozisiyada əjdahanın ağzından yüksələn su şırnağının yaratdığı cəlbedici
gözəlliyin gözoxşayan olması da danılmazdır. 1959-cu ildə ucaldılan və 2007-ci qismən bərpa olunan
heykəlin ətrafında uzun illər ərzində qələbəliyin müşahidə olunması, buranın paytaxtın sakinlərinin və
qonaqlarının tez-tez ziyarət etdikləri guşəyə çevrilməsi də göstərir ki, tunclaşmış Bəhram Gur hələ də
paytaxtın memarlıq aurasına özünəməxsus estetik dəyərlər bəxş eməkdəir...
Görkəmli tişə ustası F.Əbdürrəhmanovun müəllifliyi ilə ərsəyə gətirilən Xalq şairi Səməd
Vurğunun abidəsi həm də bir xüsusiyyətinə görə paytaxtımızı bəzəyən heykəllərdən fərqlənir. Bu da
həmin abidənin şairin vəfatından (1956) cəmisi beş il sonra ucaldılmasıdır. Heç şübhəsiz, bu
“tələskənliyin” kökündə görkəmli şairin sağlığında el məhəbbəti qazanması, şeirlərinin dillər əzbəri
olması durur, desək, həqiqəti söyləmiş olarıq. Açılışı 1961-ci ildə baş tutan bu abidədə(memarı
M.Hüseynov) S.Vurğun ayaq üstə, cəlbedici bir görkəmdə görüntüyə gətirilib. Sənətşünas Z.Əliyevin
təbirincə desək, “El bilir ki, sən mənimsən...” deyən və bütün varlığı ilə Azərbaycana bağlı ola Səməd
Vurğunun dairəvi qranit kürsü üzərindəki fiqurunun inamlı duruşunda, əllərinin hərəkətində
vurğuladığımız romantik ruhu duymaq mümkündür. Sinəyə sıxılan sol, havada ifadəli siluet alan sağ
əlin hərəkətində, plaşın sərbəst görkəm almış tutumunda doğma yurda sonsuz məhəbbət bəsləyən
şairin yenə də onu duyğulandıran misralarla baş-başa qaldığını nümayiş etdirir.” Müəlliflər paytaxtın
qədim bağlarından sayılan (buranı 1882-ci ildə dəmir məmulatı taciri Krasilnikov saldırmışdı)
məkanın özəlliyini incəliklə duymaqla, yaşıllıqla əhatə olunmuş məkanda qürurverici abidənin
yaradılmasına nail olmuşlar. Heç şübhəsiz, bu önəmli dəyərin mayasında ümumi hündürlüyü 9 metrə
çatan (fiqurun hündürlüyü 3,5 metrdir) abidənin dairəvi qranit kürsü ilə üzvi əlaqəsi, tunc fiqurun
romantik tutumu durur. Odur ki, bol yaşıllığı olan, çarhovuzlu bu məkan çoxdandır ki, şəhər
sakinlərinin və qonaqlarının sevimli istirahət guşəsinə çevrilmişdir. 1968-ci ildə açılışı baş tutan şair
Mikayıl Müşfiqin abidəsi zamanında repressiyaya məruz qalmış gənc söz xiridarının anadan
olmasının 60 illiyi münasibətilə ucaldılmışdı. Müəllifi Münəvvər Rzayeva olan bu abidənin (memarı
Ş.Zeynalova) ümumi hündürlüyü 3,2 metrə çatır. Abidənin əsas məna-məzmun daşıyıcısı olan şairin
portretini qırmızı qranitdən yonan tişə ustası, bu ”isti”liklə yarımçıq qırılmış ömür yolunu qədirbilən
xalqının yaddaşında davam etdirdiyinə işarə kimi düşünülmüşdür. Gənc yaşında ikən Azərbaycan
poeziyasında önəmli yer tutmağı bacaran və dillər əzbəri olan “Oxu tar! Səni kim unudar!” sözləri ilə
həm də milli ruhunu və qorxmazlığını bədxahlarına çatdıran M.Müşfiqin düşüncəli durumunda
tamaşaçısını duyğulandıra biləcək bədii-mənəvi xüsusiyyətlər kifayət qədərdir.
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Гюляр Маммадова
Скульптурные памятники – как основной элемент
художественного оформления городов
Резюме
В статье рассматривается одна из актуальных проблем современного искусства - место
скульптурных памятников в художественном оформлении городов. В статье изучается роль
скульптур в эстетике города, а также ущерб, нанесенный ими художественному потенциалу
города. Автор, в основном, останавливается на таких образцах, как памятники "Азадлыг",
"Хуршидбану Натаван", "Микаил Мушфиг", "Узеир Гаджибеков", "Самад Вургун", "Бахрам
Гур" Объектом исследования статьи являются нюансы, которые учитываются при возведении
этих памятников в разных частях города - размеры памятника, особенности расположения
памятника и тесная связь между этими двумя нюансами.
Ключевые слова: скульптура, архитектура, город, памятник, пластика
Gular Mammadova
The sculptural monuments as the means of artistic forming of the city view
Summary
The article discusses one of the pressing problems of modern art - the place of sculptural
monuments in the artistic design of cities. The article studies the role of sculptures in the aesthetics
of the city, as well as the damage caused by them to the artistic potential of the city. The author
mainly dwells on such samples as the monuments "The Independence", "Khurshidbanu Natavan",
"Mikail Mushfig", "Uzeyir Hajibeyov", "Samad Vurgun", "Bahram Gur" The object of the article
is the nuances that are taken into account when erecting of these monuments in different parts of
the city - the size of the monument, the location of the monument and the close relationship
between these two nuances.Key words: statue, architecture, city, monument, architectural plastic
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HEYKƏLTƏRAŞ MÜNƏVVƏR RZAYEVANIN YARATDIĞI PORTRET
ƏSƏRLƏRİNİN BƏDİİ İFADƏ VASİTƏSİ
Məqalə Azərbaycan heykəltəraşı Münəvvər Rzayevanın yaradıcılığının tədqiqinə
həsr olunmuşdur. Məqalədə M.Rzayevanın heykəltəraş kimi formalaşma dövrünə
toxunulur, bioqrafiyasının mühüm tarixləri araşdırılır, Moskva Dövlət Rəssamlıq
Akademiyasında təhsil aldığı illərdə yaradıcılıq dəsti-xəttinin müəyyənləşməsi, fərdi bədii
təfəkkürünün aydınlaşması məsələləri öyrənilir. Heykəltəraşın müxtəlif janrların spesifik
cəhətlərinə, qarşılıqlı əlaqəsinə və təsirinə, plastik ifadənin faktura və struktur
xüsusiyyətlərinə münasibəti də məqalədə tədqiq edilir.
Açar sözlər: Heykəl, portret, obraz, bədii, xarakter, şair.
Heykəltəraş Münəvvər Rzayeva bir heykəltəraş kimi formalaşma dövrü 1960-cı
illərin əvvəllərinə təsadüf edir. Əməkdar rəssam əslən şuşalı olan Münəvvər Rzayeva
(1929-2004) xalça ustası Məcid kişinin ailəsində böyüyüb. 1950-ci ildə Ə.Əzimzadə
adına rəssamlıq məktəbini, 1956-cı ildə isə V.İ.Surikov adına Moskva Dövlət Rəssamlıq
Akademiyasının heykəltəraşlıq fakültəsini bitirmişdir.
Moskva Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında təhsil alması Münəvvər Rzayeva
nəinki yaradıcılıq dəsti-xəttinin müəyyənləşməsinə, həm də fərdi bədii təfəkkürünün
aydınlaşmasına kömək edir. Burada heykəltəraş müxtəlif janrların spesifik cəhətlərinə,
qarşılıqlı əlaqəsinə və təsirinə, plastik ifadənin faktura və struktur xüsusiyyətlərinə daha
dərindən bələd olur. O, dərsdən sonra vaxtının çoxunu Ermitaj və Rus muzeyində keçirir.
Ermitajda saxlanan Roma portretləri, qotikanın, İntibahın dövrünün nümunələri onun
mənəvi aləminin daha da zənginləşməsinə böyük təsir göstərir. Sonralar o, İtalyanın
zəngin, antik memarlıq və heykəltəraşlıq mərkəzlərində yaradıcılıq təcrübəsi keçdi, dünya
incəsənətinin əvvəllər albomlardan və kinofilmlərdən tanıdığı bir çox nəhənglərini əyani
olaraq gördü və bu da gənc heykəltəraşın yaddaşında güclü iz buraxaraq onun
təfəkkürünü zənginləşdirdi.Münəvvər Rzayeva erkən işlərində məzmunun əlamətlərini və
personajların həcm-məkan xarakterliyini tutmağın müəllif metoduna məxsus səciyyəvi
cəhətləri görünür. Professional sənətkarlığa yiyələnmə yeni mövzuların, obrazların dərin
fərdi dünyagörüşünün təsdiqi sahəsindəki axtarışlarla paralel aparılırdı. Təhsil aldığı
zaman Münəvvər bir çox sərgilərdə yaratdığı büstləri ilə təmsil olunaraq yüksək
qiymətlərə layiq görülmüşdür.
Münəvvər Rzayeva həyatı boyu yüzə qədər müxtəlif səpkili sənət əsəri yaratmış,
onlar paytaxtda, ölkənin digər şəhərləri və rayon mərkəzlərində "məskunlaşmış". Bu
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maraqlı sənətçi 1943-cü ildən müxtəlif sərgilərin iştirakçısı olub. 1953-cü ildən
Rəssamlıq İttifaqının üzvü idi. Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət Komissiyasının üzvü
olmuş, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat muzeyində bərpaçı rəssam kimi fəaliyyət
göstərmiş, neçə-neçə heykəltəraşlıq əsərinin ömrünə ömür əlavə etmişdir. Onun əsərləri
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində, AMEA Nizami adına Milli Ədəbiyyat
Muzeyində, Ordubadi muzeyində, Siyəzən mədəniyyət evində, Bədii Fondda saxlanılır.
Heykəltəraşlıqda portret janrı həmişə müasir nəslin vacib, duyulan və anlaşılıqlı bir sahəsi
olmuş, gələcək nəsil üçün isə keçmiş dövrü barədə əsaslı bədii sənəd rolunu oynamışdı.
Bu əsərlərdə tarixi şəxsiyyətlərin obrazları canlandırılmaqla yanaşı, konkret dövrün
həmin insanlar haqqında olan təsəvvürləri də öz əksini tapmışdır. Başqa sözlə desək,
zamanın sosial-siyasi problemləri bu obrazların təsvirində canlandırılırdı. Odur ki, biz
yarım əsirə yaxın bir dövr keçməsinə baxmayaraq, M.Rzayeva o illərdə yaratdığı
portretlərdə qəhrəman insanların, cəfakeş, cəsur neftçilərin, xalqın görkəmli ziyalılarının
layiqli obrazları ilə tanış oluruq.
Bu illərdə heykəltəraşın yaratdığı işlərdə son dərəcə dəqiqlik, bütün incəlikləri
ifadə etmək səyi müşahidə edilir, portretlə model arasında olan oxşarlıq bəzən tamaşaçıda
cizgilərin dürüstlüyünə heyranlıq oyatsa da , adətən, bu əsərlərdə hələlik bir qədər
quruluq özünü göstərirdi.
Heykəltəraşın ilk yaratdığı işlərində həll edilməsi vacib olan məsələlər hələ çox
məhduddurlar. Xarici görkəmin lakonizmi ilə obrazın çox çeşidliliyinin bütövlülüyü onun
kamil işlərinin bədii quruluşlarında birdən-birə öz əksini tapmayıb. Yaradıcılığında
ədiblərə xüsusi məhəbbətlə yanaşmışdır. Hüseyn Cavid, Sergey Yesenin, Nəriman
Nərimanov, Mikayıl Müşfiq, Nazim Hikmətin büstləri onun yaradıcı ömründə ayrıca yer
tutur.
Kiçik yaşlarından Münəvvər Rzayeva oyuncaqlarını belə özü gildən düzəldərdi.
Gildən yapdığı samovarı, qab-qacağı düzüb, saatlarla oyun yoldaşları ilə çay dəsgahı
qurardı. Onda heç kimin ağlına gəlməzdi ki, gillə oynamağı xoşlayan bu qız
Azərbaycanın ilk monumentalçı qadın heykəltəraşı olacaq. Heç Münəvvərin özü də
sidqini gilə salmaqda bir məna görmürdü. Hətta Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq məktəbinin
birinci kursunda dekanın "kim skulpturaya getmək istəyir" sualını "kim fizkulturaya
getmək istəyir" kimi başa düşüb əlini qaldırmışdı. O zaman heykəltəraşlıq emalatxanası
kimi istifadə olunan indiki Kamera və Orqan musiqisi zalına heykəltəraş Pyotr Sabsayın
yanına göndəriləndə də orda ilk növbədə idman nəticələrinin olmadığına təəccüblənmişdi.
Beləliklə tale özü onu tovlayıb heykəltəraşlıq sənətinə gətirmişdir. Nahaq deməmişlər,
bəzən sənət özü insanı seçir. Heykəltəraşlıq kimi ağır bir sənətin seçdiyi qız Münəvvər
Məcid qızı Rzayeva bu işin yükünü daim ləyaqətlə çiyinlərində daşımışdır. 50-ci illərdə
Moskvada Surikov adına Bədaye Akademiyasında təhsil alarkən, o, məşhur heykəltəraş
Nikolay Vasilyeviç Tomskinin emalatxanasında çalışmışdır. Münəvvər Rzayeva hələ
yaradıcılıq yoluna təzə qədəm qoyurdu ki, şair Nazim hikmətin büstünü hazırlamağı
qərara alır. Sənətində hələ püxtələşməmiş olsa da gənc heykəltəraş qız böyük şairin
mübariz ruhunu heykəldə dəqiq vermiş, onu lirik duyğularıyla yanaşı, sanki bir döyüşçü
timsalında təsvir etmişdi. Həm də görünür ilk gəncliyində hərbi dəniz məktəbində təhsil
almış şairin qamətinə çökmüş hərbiçi möhkəmliyi, dəyanəti istedadlı tələbənin
fəhmindən yayınmamışdır. Bəlkə də Münəvvər Rzayeva uşaqlıqdan öz daxilində qərar
tutmuş səbatı, əzmi görmüşdü şairdə, odur ki, onun obrazını da müsəlləh bir əsgər kimi
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yaratmışdı. Yəqin bu iki sənətkarı sonralar ata-övlad münasibətlərində birləşdirən də
təkcə Münəvvər xanımın adının Nazim hikmətin yeganə övladı Mehmetin anasının
adından olması deyil, xasiyyətlərinin xüsusiyyəti idi. Bütün yaradıcılıq imkanlarından,
hətta Nazim hikmət tərəfindən ona təklif edilmiş məşhur heykəltəraş Erziyanın
emalatxanasından da imtina edərək, Bakıya öz yaradıcılıq yolunu tapmağa qayıdan
Münəvvər Rzayevanın bütün həyat yolu onun əzmkarlığına dəlalət edir. 60-cı illərin
N.S.Xruşşovun yumşaltma siyasəti incəsənətdə, ədəbiyyatda
canlanmaya, yeni
meyarların yaranmasına səbəb olmuşdu. Uzun illər haqsız repressiyalara məruz qalmış
insanların hüquqları bərpa olunmağa başlamışdı. heç təsadüfi deyil ki, 60-cı illərin
qabaqcıl sənətkarlar nəslinə aid olan
heykəltəraş Münəvvər Rzayevanın da
qəhrəmanlarının çoxu bu və ya digər mənada təqiblərə, sürgünlərə məruz qalmış insanlar
idi. O, bir-birinin ardınca Cənubi Azərbaycana sürgün edilmiş şairə Pərvin Ehtizami,
Sibir düşərgələrində məhv olmuş Hüseyn Cavid, işgəncələrlə məhv edilmiş Mikayıl
Müşviq, Ayna Sultanova və başqalarının obrazlarını yaradır.
Tanınmış sənətşünas, əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev Münəvvər
Rzayev yaradıcılığı haqqında yazdığı məqalədə qeyd etmişdir ki, “məhz Azərbaycanda
yeganə heykəltəraşdır ki, Bakı şəhərində üç heykəltəraşlıq abidəsi ucaldılmış və indiyə
kimidə qorunub saxlanmaqda davam etdirildiyini vurğulamışdır”. [1, s. 3]. Tanışlıq üçün
deyək ki, o, dünyaya Bakıda göz açmışdı. Əgər əslən şuşalı olan məşhur xalça ustası
Məcid kişinin qızının uşaq vaxtı plastilini əlindən yerə qoymaması heç kəsi narahat
etmirdisə, onun plastilinə və gilə olan marağının öləzimək əvəzinə durmadan güclənməsi
artıq ata ilə yanaşı, digər yaxınlarını da qayğılandırmaqda idi. Münəvvərdən başqa,
ətrafındakılardan heç kəs heykəltəraşlığı qız sənəti hesab etmirdi. Amma bu balaca qız
niyyətini reallaşdırmaqda, inadkarlıq göstərməkdə idi. Odur ki, onun məşhur «Əzimzadə
məktəbi»ni bitirməsini (1948), bunun ardınca Moskvaya yollanıb oradakı çox nüfuzlu
V.İ.Surikov adına Rəssamlıq İnstitutunda təhsil almasını (1956) hamı maraq dolu
təəccüblə izləyirdi. Gənc heykəltəraşın Moskvada oxuya-oxuya Bakıda keçirilən müxtəlif
sərgilərdə iştirakı da yaxınlarına qürur gətirməklə, tədricən artıq bir qanunauyğunluq kimi
qəbul edilirdi. Həmin illərdə peşə seçimində yanılmadığını doğmalarına və özgələrə sübut
etməyə çalışan Münəvvər xanım «Əlaçı» və «Alpinist qız» əsərlərinin ardınca hamının,
xüsusilə də mütəxəssislərin diqqətini cəlb edən «Nazim Hikmətin portreti» (1955) əsərini
yaradır. O vaxtlar Moskvada sığınacaq tapan Nazim Hikmətlə tanışlıq onun üçün az sonra
ata-övlad münasibətinə çevrilir və o, təhsilini başa vurana kimi burada onun qayğısını
görür. Bu ünsiyyətin artıq tarixliləşən yadigarı isə heç şübhəsiz, gənc heykəltəraşın böyük
məhəbbətlə yaratdığı portret olur. Davamlı olaraq şairin hərəkətlərinə, davranışına göz
qoyan Münəvvər Rzayeva onun çox yaddaqalan, obrazının mahiyyətini, daxili enerjisini
sərgilənən sadə və eyni zamanda çox real biçimli portretini yaradır.
Təhsil sonrası Bakıya qayıdan gənc heykəltəraş müxtəlif miqyaslı sərgilərdə iştirak
etməklə yanaşı, bir çox rəsmi dövlət sifarişlərini də yerinə yetirir. Onun gözəl portret
yaratmaq istedadı N.Gəncəvi adına Azərbaycan Milli Ədəbiyyatı Muzeyi rəhbərliyinin
diqqətini cəlb edir. Odur ki, 1958-ci ildən başlayaraq, davamlı olaraq ona daimi
ekspozisiyanı bəzəyəcək məşhur tarixi simaların obrazlarının yaradılması sifariş olunur
və o, muzeylə bu yöndəki əməkdaşlığını ömrünün sonuna qədər davam etdirir. Bu gün
muzeyin kolleksiyasında qorunan «İmadəddin Nəsimi» (1958, ağac), «Əbülhəsən
Bəhmənyar» (1959, mərmər), «Molla Pənah Vaqif» (1960, mərmər), «Hüseyn Cavid»
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(1961, mərmər), «Sergey Yesenin» (1962, ağac), «Mikayıl Müşfiq» (1968, kəc),
«Məshəti Gəncəvi» (1980, qalvanika), «Məshəti Gəncəvi və Əmir Əhməd» (1995,
qalvanika), «Şah İsmayıl Xətai» (1997, gips), «Həsən bəy Zərdabi» (1998, kəc) bu
əhəmiyyətli əməkdaşlığın bədii-plastik görüntüləridir. Hər bir heykəlin uğurunu onun
kompozisiya və plastik forma - biçimi ilə yanaşı, həm də material seçimi şərtləndirir
desək, yanılmarıq. Bu baxımdan Münəvvər xanımın çox fərqli təbləri olan söz
xiridarlarının obrazları üçün seçdiyi materiallar, tətbiq etdiyi yapma manerası çox
məntiqli və obrazın psixologiyasının açımına duyulası kömək edən fərdi xüsusiyyətdir.
Odur ki, H.Cavid, Ə.Bəhmənyar, M.P.Vaqif lirikası və fəlsəfəsi mərmərdə, İ.Nəsimi
qüruru ağacda, M.Gəncəvi incəliyi qalvanikada, H.Zərdabi dəyanəti isə kəcdə daha
duyulandır. Yaradıcılığının ilk illərində yaratdığı portretlər sırasında onun gənc geoloqalim Xudu Məmmədova (1959) həsr etdiyi əsər də yüksək bədii-estetik məziyyəti,
materiala münasibətilə diqqət çəkir. Bazalt daşından yonulmuş portretdə müəllif bədii
ümumiləşdirməyə səy göstərməklə yanaşı, düşüncəyə qapılmış alimə xas olan səciyyəvi
psixoloji cəhətləri bədii görüntüyə çevirməyə nail olmuşdur. Az sonra M.Rzayeva özünün
portretlə ətraf mühitə təsir etmək istedadını geniş park və meydanlara çıxarılan
əsərlərində də nümayiş etdirə bildi. Ona paytaxtda ucaldılacaq Mikayıl Müşfiqin
heykəlinin yaradılması həvalə olunanda da o, kompozisiya həlli kimi portret janrını seçdi.
Bu gün Münəvvər Rzayeva sənətinin el məhəbbəti, dünyəvi şöhrət
qazanmasının kökündə həm də milli ənənələrə bu qədər yeni və gözlənilməz görkəm,
çoxqatlı məna – məzmun verə bilməsi durur. Onun milli keyfiyyətləri özündə əks
etdirən heykəl obrazları ənənələrimizə və digər mənəvi qaynaqlarımıza yaradıcı və
analitik münasibəti zahiri – effekt mahiyyəti daşımayıb, özünü bədii şərhin
mahiyyətində, kompozisiya həllinin, baxış nöqtəsinin, onların miqyasının, fəzaməkanda necəliyində hifz edir. Əgər heykəltəraşın əlli illik yaradıcılığının
nəticələrinə diqqət yetirməli olsaq, deməliyik ki, o, yaradıcılığının ilk on ilini əhatə
edən dövründə başlıca olaraq təhsil illərində qazandığı bədii–texniki vərdişləri təhlil
edib özününküləşdirməyə çalışıb.
Ədəbiyyat:
1. Əliyev Ziyadxan, Xəlilov Aslan. Azərbaycan İncəsənəti. II-III hissələr. Bakı 2011, s. 142.
2. İbrahimov T. Sənətə bağlı ürək: Heykəltəraş M.Rzayeva haqqında. Mədəni-maarif işi,
1974, №3, s. 56-71.
3. İsmayılova Ş. Tarixin şahidləri: (Heykəltəraş M.Rzayeva haqqında) Qobustan, 1978,
№2, s. 58-60.
4. Həsənov N. Həmişə axtarışda: (Heykəltəraş M.Rzayeva haqqında) Sovet kəndi, 1969, 29
May.
Кулиева Рафига Саявуш кызы
Cредства художественного выражения
портретных работ скульптора Мунаввар Рзаевой
Резюме
Статья посвящена исследованию творчества азербайджанского скульптора
Мунаввар Рзаевой. Статья затрагивает скульптурный период творчества М.
Рзаевой, затрагивает важные даты ее биографии, исследует вопросы определения
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творческих установок и выяснения индивидуального художественного мышления
во время ее учебы в Московской Государственной Академии Художеств. В статье
также исследовано отношение скульптора к особенностям, взаимодействиям и
эффектам различных жанров, текстурным и структурным особенностям
пластического выражения.
Ключевые слова: скульптура, портрет, образ, художественная литература,
персонаж, поэт.
Rafiga Guliyeva
The means of artistic expression of the portraits
created by the sculptor Munavvar Rzayeva
Summary
The article is devoted to the investigation of the activity of Azerbaijani sculptor
Munavvar Rzayeva. In the article the problems such as the period of formation of
Munavvar Rzayeva as a sculptor, the important dates of her biography, determining the
hand writing of her years of study at the Moscow State Academy of Fine Arts, clarifying
her personal artistic thinking, etc. are studied. The sculptor’s attitude to the specific
features, the interaction and influence of different genres, texture and structural features
of plastic expression are also studied in the article.
Keywords: monument, portrait, image, artistic, character, poet
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QAYDALAR
«Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin ELMİ
ƏSƏRLƏRİ»ində məqalələr azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap olunur. Məqalənin
əlyazmasını kompyuterdə Microsoft Word redaktorunda Azərbaycan, rus və ingilis dillərində, Times New Roman şrifti ilə, 14 ölçüdə, 1,5-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,
email ünvanı, daha sonra, məqalənin adı, məqalə hansı dildə yazılmışsa həmin dildə qısa
xülasəsi və açar sözlər (6-10 söz) verilməlidir. Məqalənin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi
və sair aydın şəkildə verilməlidir.
Məqalənin sonunda ədəbiyyat siyahısından sonra digər iki dildə xülasə (müəllifin
adı və məqalənin adı həmin dillərdə göstərilməklə) («резюме» və «summary») və həmin
dillərdə açar sözləri («ключевые слова» və «keywords») verilməlidir. Məqalələrin
müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni və məqalənin məzmununa uyğun
olmalıdır. Xülasələr elmi və qrammatik baxımından ciddi hazırlanmalıdır.
Məqalədə verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətnində rast gəlindiyi ardıcıllığı ilə nömrələnməli və məsələn, [1] və ya [1, s.
119] kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad
olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.
Kitab və jurnallara istinad aşağıdakı qaydada verilməlidir:
1.
Müəllifin soyadı və inisialı. Kitabın adı. Cildin nömrəsi. Şəhər: nəşriyyat, nəşr ili,
ümumi səhifələrin sayı;
2.
Müəllifin soyadı və inisialı. Məqalənin adı // Jurnalın adı, nəşr ili, buraxılış
nömrəsi, başlanğıc-son səhifələr.
Məqalənin quruluşu:

məqalənin UOT indeksi

Müəllifin soyadı, adı, atasının adı.

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

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

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

140

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin ELMİ ƏSƏRLƏRİ № 27, 2019
УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИАзербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств № 27, 2019

SCIENTIFIC NEWS of Azerbaijan State University of Art and Culture № 27, 2019

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ:
В «УЧЁНЫХ ЗАПИСКАХ Азербайджанского Государственного Университета
Культуры и Искусств» статьи публикуются на азербайджанском, русском и
английском языках. Рукопись статьи должна быть набрана на компьютере по
программе MicrosoftWord на азербайджанском, русском и английском языках
шрифтом TimesNewRoman, размером 14, интервалом 1,5 , форматом А4.
Объем.статьи должен быть не менее 6 страниц.
В начале статьи дается индекс УДК, фамилия, имя, отчество автора, место работы
(адрес учреждения), должность, ученое звание, ученая степень или почетное
звание, е-mail, затем дается название статьи, краткое резюме и ключевые слова (610 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.
Все резюме должны отражать содержание и подготовлено очень строго с научной и
грамматической точки зрения.
В статье список литературы дается не по алфавитному порядку, а по порядку
цитат, например, [1] или [1, s.119]. Цитата из одной и той же литературы дается
предыдущим номером.
Цитаты из книг и журналов даются в следующем порядке:
1.
Фамилия и инициалы автора. Название книги. Том. Город: издательство,
год издания, количество страниц.
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.
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Статья должна состояться 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 CompaktDiske
(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 9, АГУКИ, основное здание, II этаж, Научная часть).

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

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

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

Рукопись статьи и CD не возвращаются.
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Rules
In the «SCIENTIFIC NEWS of Azerbaijan State University of Art and 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 14size,
1,5interval and on a white paper of A4 format. Pages of the article must be not less than 6.
At the top of the article it must be noted UOT index of article, name and surname
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