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2016-CI İLİN
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA
“MULTİKULTURALİZM İLİ” ELAN EDİLMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
SƏRƏNCAMI
Tarixi İpək yolunda yerləşən Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan
olaraq, əsrlər boyu milli-mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin və
konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində
yaşadığı diyar kimi tanınmışdır. Ölkəmizdə multikulturalizm artıq alternativi olmayan həyat
tərzinəçevrilmişdir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması müasir dövrdə
respublikamızda gerçəkləşdirilən siyasətin tolerantlıq prinsiplərinə bu gün də sadiq qalmasının
bariz nümunəsidir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun 2016cı ildə Bakışəhərində keçirilməsi barədə qərar qəbul edilməsi dünya ölkələrinin Azərbaycandakı
multikultural mühitə olan münasibətinin real ifadəsidir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq, Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlanması, daha da inkişaf
etdirilməsi və geniş təbliğ olunması məqsədi ilə qərara alıram:
1. 2016-cı il Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi,
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İşüzrə Dövlət Komitəsi və
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təkliflərini nəzərə alaraq, 2016-cı ilin Azərbaycan
Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilməsinə dair tədbirlər planını bir ay müddətində
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 yanvar 2016-cıil.
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BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ SİVİLİZASİYALAR ALYANSININ 7-Cİ QLOBAL
FORUMUNUN BAKI ŞƏHƏRİNDƏ KEÇİRİLMƏSİ İLƏ BAĞLI TƏŞKİLAT KOMİTƏSININ
YARADILMASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
SƏRƏNCAMI
2014-cü il sentyabrın 26-da Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 69-cu
sessiyasıçərçivəsində BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı Dostlar Qrupunun Nazirlər Toplantısında
Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının paytaxtında
keçirilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir.
Tolerantlığın məkanı, multikultural ənənələrə sadiq müstəqil Azərbaycan mədəniyyətlərin dialoqunun
inkişafına, mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanması və sivilizasiyalar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin
tənzimlənməsinə yönəlmiş mühüm layihələrin, mötəbər forumların gerçəkləşdirilməsi sahəsində zəngin
təcrübəyə malikdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun Bakışəhərində
yüksək səviyyədə təşkilinin Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq nüfuzunun daha da artırılmasında,
Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsinin geniş miqyasda tanıdılmasında əhəmiyyətini nəzərə alaraq və
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun 2016-cıil
25–27 aprel tarixlərində Bakışəhərində keçirilməsi ilə bağlı aşağıdakı tərkibdə Təşkilat Komitəsi
yaradılsın:
Təşkilat Komitəsinin sədri
Əbülfəs Qarayev – Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri
Təşkilat Komitəsinin üzvləri
Nadir Hüseynov – Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini
Oruc Zalov – Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin müavini
Əli Şəfiyev – Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik nazirinin müavini
İlqar Fətizadə– Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin birinci müavini
İltimas Məmmədov – Azərbaycan Respublikası rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin birinci müavini
Firudin Qurbanov – Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin müavini
İntiqam Babayev – Azərbaycan Respublikası gənclər və idman nazirinin müavini
Elsevər Ağayev – Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin müavini
Musa Pənahov – Azərbaycan Respublikası nəqliyyat nazirinin müavini
Sevda Məmmədəliyeva – Azərbaycan Respublikası mədəniyyət və turizm nazirinin müavini
Əsgər Abdullayev – Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini
Gündüz İsmayılov – Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
Sədaqət Qəhrəmanova – Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
sədrinin müavini
Pərviz Musayev – Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti rəisinin müavini
Fərhad Tağızadə– Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini
Samir Nuriyev – Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq
Qoruğu İdarəsinin rəisi
Əfqan Şahmarov – Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin
rəisi
Arif Məmmədov – "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti
Adil Kərimli – Heydər Əliyev Mərkəzinin direktorunun birinci müavini
Vasif Eyvazzadə– Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq
şöbəsinin müdiri, Təşkilat Komitəsinin katibi
2. Təşkilat Komitəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun
Bakışəhərində keçirilməsi ilə bağlı zəruri məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 iyul 2015-ci il.
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"İNKLÜZİV CƏMİYYƏTLƏRDƏ BİRGƏYAŞAMA: ÇAĞIRIŞ VƏ MƏQSƏD"

IV QLOBAL BAKI FORUMUNUN AÇILIŞINDA
İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİ
Hörmətli xanımlar və cənablar.
Hörmətli qonaqlar.
Əvvəlcə hamınıza Azərbaycana “Xoş gəlmisiniz” deyirəm, sizi yenidən görməyimə çox
şadam. Eyni zamanda, şadam ki, Bakı Qlobal Forumu yaxşı ənənəyə çevrilir.
İlk öncə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Şurasına və həmsədrlər xanım Vayra
Vike-Freyberqaya və cənab İsmail Serageldinə təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, onların böyük
töhfəsi sayəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi qısa bir zamanda dünya miqyaslı
beynəlxalq təsisata çevrilib.
Bu gün biz beynəlxalq gündəlikdə duran geniş məsələləri müzakirə edəcəyik. Əlbəttə,
müzakirələrin mövzuları hamımız, bütün bəşəriyyət üçün çox əhəmiyyətlidir. Lakin əminəm ki,
Forumda iştirak edən qonaqlar öz dəyərli fikir və ideyaları ilə dünyada sülh, təhlükəsizlik və
proqnozlaşdırıla bilmə naminə bu işə töhfələrini verəcəklər. Hər bir beynəlxalq forum, onun
səviyyəsi əsas etibarilə tədbir iştirakçılarının səviyyəsindən asılıdır. Burada, qonaqlarımız
arasında 50-dən artıq hazırkı və sabiq dövlət və hökumət başçıları, görkəmli siyasətçilər, ictimai
xadimlər və mütəxəssislər vardır. Bu isə bizim bu gün və sabah aparacağımız müzakirələrin
səviyyəsini nümayiş etdirir.
Sonuncu dəfə ötən ilin yazında görüşümüzdən bu günədək dünyada vəziyyət dəyişmişdir.
Hamımız bunun şahidiyik və təəssüf ki, dəyişikliklər müsbət məcrada olmamışdır. Dünya daha
da sakit və təhlükəsiz olması əvəzinə, daha da təhlükəli olmuşdur. Bizim regionda da vəziyyət
kəskin şəkildə dəyişmişdir. Mövcud münaqişələr həll edilməmiş qalır, bununla yanaşı, yeni
münaqişələr, yeni qarşıdurma və təhlükə bölgələri yaranmışdır. Bu səbəbdən hesab edirəm ki,
dövlət və hökumət başçıları, siyasətçilər olaraq biz gərginliyin azaldılmasıüçün rolumuzu
oynamalıyıq. Çalışmalıyıq ki, əməkdaşlıq, qarşılıqlı anlaşma və hörmət üçün zəmin yaransın.
Əks təqdirdə, gələcəkdə vəziyyət pisləşməkdə davam edəcək.
Yaxın Şərqdə və Avropanın müəyyən yerlərindəki vəziyyət, qaçqın böhranı– bunlar son
illərin reallıqlarıdır. Odur ki, IV Qlobal Bakı Forumunun əsas məqsədlərindən biri bu
məsələlərin müzakirəsidir və xüsusilə də iştirakçıların səviyyəsi, onların beynəlxalq məsələlərə
töhfələri, təcrübə və biliklərini nəzərə alsaq, bunların hamısı yaranmış vəziyyətdən çıxış yolunun
tapılmasına yardım edə bilər.
Düşünürəm ki, hamımız vahid məqsəd - əməkdaşlıq, qarşılıqlı anlaşma, sabitlik və sülhün
təşviqi ətrafında birləşmişik. Çünki biz bir-birimizlə bağlıyıq. Bəzən adama elə gələ bilər ki,
televiziya vasitəsilə izlədiyimiz qorxulu hadisələr yad bir planetdə baş verir. Lakin reallıqda bu,
qonşuluqda baş verir və qaçqın böhranı nümayiş etdirdi ki, biz bir-birimizlə əlaqəliyik. Hər bir
əməl, addım və ya digər dövlətlərin daxili işlərinə müdaxilə mütləq həmin müdaxiləni edənlər
üçün çətinliklər yaradacaqdır.
Hesab edirəm ki, bugünkü reallıqların ibrət dərsi məhz budur. Biz bir-birimizə ehtiram
nümayiş etdirməli, seçimə, ərazi bütövlüyünə və gələcəklə bağlı planlara hörmətlə yanaşmalıyıq.
Bunların hamısı təmasda olmaq üçün zəruridir. Çünki əsas məqsədimiz gərginliyin və mövcud
təhlükələrin azaldılmasıdır.
Bu il Azərbaycan müstəqilliyinin 25-ci ildönümünü qeyd edəcək. Bu illərdə, xüsusilə
müstəqilliyin ilk illərində biz vətəndaş müharibəsi, humanitar böhran, işğal, təcavüz, iqtisadi
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çətinliklər və deyərdim, iqtisadi iflasdan əziyyət çəkmişik. Azərbaycan terror hücumlarının
hədəfinəçevrilmişdir. 1990-cı illərin əvvəlində erməni terror təşkilatları dəfələrlə mülki
vətəndaşlara qarşı terror aktları törətmişlər. Bu gün təəssüf ki, Ermənistan və Azərbaycan
arasında olan münaqişə həll olunmamış qalır.
Müstəqillik illərindəölkəmizin böyük uğurlara nail olaraq, müasir, sabit, proqnozlaşdırıla
bilən, özünü təmin edən dövlətəçevrilməsinə baxmayaraq, bu münaqişəöz həllini tapmalıdır.
Onun üçün həll olunmalıdır ki, 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın vəməcburi köçkün
evlərinə qayıtsın, zorakılığa son qoyulsun və regionumuzda sülh bərqərar olunsun. Belə olmadığı
halda bütün ölkələr əziyyət çəkəcəkdir. Azərbaycanın tarixi və hüquqi ərazilərini işğal edən
Ermənistan bundan bəhrələnə bilməmişdir. İqtisadi çətinliklər, təcridolunma, miqrasiya və
yoxsulluq həmin təcavüzün və işğalın nəticəsidir.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi və hüquqi bir parçasıdır. Bütün beynəlxalq birlik
Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Bu münaqişə nəticəsində 1
milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş, bizə qarşı etnik
təmizləmə aparılmışdır. Ərazimizin 20 faizinin işğalı hələ də davam etməkdədir. Beynəlxalq
təşkilatlar, xüsusilə də BMT və onun Təhlükəsizlik Şurası erməni qoşunlarının Azərbaycanın
işğal edilmişərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən çoxsaylı qətnamələr
qəbul etmişdir. Təəssüf ki, bu qətnamələr həyata keçirilməmişdir.
Düşünürəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasının mexanizmi
məsələsi xüsusi mövzu kimi müzakirə edilməlidir. Bəzən Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bir
neçə saat və ya gün içərisində icra edilir. Bizə gəldikdə isə, artıq iyirmi il keçir. Bu, siyasi
iradənin, xüsusilə də həmin qətnamələri qəbul edən dövlətlərin siyasi iradəsinin olmamasının
təzahürüdür.
Bu gün danışıqlar prosesi davam edir və burada hər hansı bir uğur yoxdur. Bunun başlıca
səbəbi isə Ermənistanın sülh istəməməsidir. Onlar işğal edilmişərazilərin özlərinin qeyri-qanuni
nəzarətində saxlanılmasını və status-kvonun dəyişməz olaraq qalmasını istəyirlər. Bu isə
mümkünsüzdür – status-kvo dəyişməlidir. Danışıqlar prosesində həmsədrlik edən üçölkə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan üç dövlət dəfələrləçıxış edərək status-kvonun
qəbuledilməz və dəyişməli olduğunu bəyan etmişdir. Buna nail olmaq üçün Ermənistan işğal
edilmiş əraziləri tərk etməli və işğala son qoymalıdır. XXI əsrdə hər bir nöqteyi-nəzərdən, istər
siyasi, istər hüquqi, istərsə də humanitar baxımdan qonşu dövlətin ərazisinin işğalı və danışıqlar
prosesinin əngəllənməsi tamamilə anormal haldır.
Hesab edirəm ki, münaqişənin həlli üçün ilk olaraq Azərbaycan daha da qüdrətli
olmalıdır və proses davam edir. İkincisi isə beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusilə də bu münaqişə ilə
məşğul olmaq mandatına sahib dövlətlər siyasi iradə nümayiş etdirməli və təcavüzkarı işğala son
qoymağa məcbur etməlidirlər. Necə ki, biz bunu dünyanın bir çox yerlərində görürük təcavüzkar dayandırılır, cəzalandırılır, sanksiyalara məruz qalır və işğala son qoyulur.
İşğal edilmiş ərazilərimizdə hər şey darmadağın edilmişdir. ATƏT oraya iki dəfə
faktaraşdırıcı missiya göndərmişdir və hər iki halda onların hesabatları real vəziyyəti əks
etdirmişdir. Bu, bizə də məlumdur. Bizim bütün tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz,
məzarlıqlarımız dağıdılmışdır. Bu gün biz tez-tez televiziya kanallarında Yaxın Şərqdə tarixi
abidələrin məhv edilməsi ilə bağlı reportajlar izləyirik. İyirmi il bundan öncə eyni hadisələr
Azərbaycanın işğal edilmişərazilərində baş vermişdir. Fərq ondan ibarətdir ki, o zaman
beynəlxalq ictimaiyyət və media bu mövzuya o qədər dəəhəmiyyət verməmiş, bəlkə də həmin
məlumatlara çıxış əldə edə bilməmişdir. Ancaq mahiyyət dəyişmir – eyni məsələ və eyni
yanaşma. Bu isə regionun sülh və təhlükəsizliyi baxımından çox qorxulu məsələdir. Çünki
təcavüzkar cəzalandırılmadığı halda o, yeni bir ssenari planlaşdıracaq.
1990-cı illərin əvvəlindəüzləşdiyimiz bu vəziyyətə və humanitar böhrana baxmayaraq,
Azərbaycan uğurla inkişaf etmişdir. Yeri gəlmişkən deyim ki, həmin vaxt adambaşına düşən
qaçqın sayına görə ən yüksək göstərici bizdə idi – 1 milyondan artıq insan doğma torpaqlarında
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. O zaman bizim əhalimizin sayı təqribən 8
milyona bərabər idi. Yəni, biz humanitar böhranın öhdəsindən gəlməyi bacaran ölkəyik.
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O vaxtkı Azərbaycan bugünkü Azərbaycandan fərqli idi. Yoxsul, müstəqilliyini yeni
bərpa etmiş, iqtisadiyyatı bərbad vəziyyətdə və sənayesi dağılmış olan ölkənin gələcək ilə bağlı
perspektivləri yox vəziyyətində idi. Əsas məqsədimiz dövlətimizi qurmaq, güclü iqtisadiyyat
yaratmaq, ölkəni xarici sərmayələr üçün açmaq və dünyanın bazar iqtisadiyyatı sisteminin tərkib
hissəsinə çevrilməkdən ibarət idi.
Biz buna nail ola bildik. Bu gün ölkə sabitdir və biz islahatları davam
etdiririk.Azərbaycanda siyasi və iqtisadi islahatlar paralel şəkildə aparılır. Bütün fundamental
azadlıqlar təmin edilir – söz azadlığı, toplaşma azadlığı, dini azadlıq, media azadlığı. Bizdə azad
internet mövcuddur. Son iyirmi ildir ki, senzura ləğv olunub və vətəndaşlarımızın 70 faizdən
çoxu internet istifadəçisidir. Siyasi azadlıqlar iqtisadi islahatlarla dəstəklənir.
2004-2014-cü illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyanın ən sürətlə inkişaf edən
iqtisadiyyatı olmuşdur. Biz işsizlik və yoxsulluğu kəskin şəkildə azaldaraq 40 faizdən 5 faizə
endirməyə müvəffəq olmuşuq. İqtisadiyyatımız daha da rəqabət qabiliyyətli olmuşdur və Davos
İqtisadi Forumunun hesablamalarına əsasən rəqabət qabiliyyətinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı
dünyada 40-cı yerdədir.Biz əsas infrastruktur layihələrini, o cümlədən insanlarımızın yaşayış
standartlarını yaxşılaşdırmaq üçün sosial infrastruktur layihələrini icra etmişik və bununla da
həm də sərmayələr üçün daha münbit şərait yarada bilmişik.
Adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayəyə görə biz ən qabaqcıl mövqelərdəyik.Bu, ilk
növbədə neft-qaz sahəsinə yatırılmış sərmayələr idi. Hazırda isə biz qeyri-neft sektoruna
sərmayəçilər cəlb etməyə çalışırıq. Neft və qazdan asılılığımızın azaldılması islahatlarımızın
tərkib hissəsi olmuşdur və bunun nəticəsində bu gün neft-qaz sahəsi bizim ümumi daxili
məhsulun təqribən 30 faizini, büdcə gəlirlərimizin isə 50 faizini təşkil edir. Məqsədimiz neft və
qazdan asılılığımızı tamamilə aradan qaldırmaqdır.Bu yaxınlarda dediyim kimi, Azərbaycan
üçün postneft dövrü artıq başlamışdır. Ona görə yox ki, biz hasilatı azaltmışıq.Neftin qiyməti
kəskin şəkildə - dörd dəfə aşağı düşmüşdür. Bu səbəbdən tamamilə yeni bir vəziyyət yaranır və
dünyanın heç bir ölkəsi buna hazır deyildi. Heç kəs təsəvvür edə bilməzdi ki, bir ilin içində
qiymət bu dərəcədə kəskin şəkildə aşağı düşsün. Bu səbəbdən biz bu vəziyyətin mənfi
nəticələrinin aradan qaldırılması üçün fəal və səmərəli işləməli olduq. Hazırda bizim maliyyə
vəziyyətimiz yenidən sabitdir, proqnozlaşdırıla biləndir və məlumat vermək istərdim ki,
büdcəmizdə neftin barrelinin qiyməti 25 dollar səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdur. Bu isə hər
hansı bir iqtisadi çətinliyə qarşı bir növ zəmanət deməkdir.Bizim Neft Fondunda böyük
vəsaitlərimiz var ki, bu, yaranmış vəziyyətdən minimum riskləçıxmağımıza imkan verir.
Eyni zamanda, bu vəziyyət bizi islahatlarla bağlı daha da səmərəli işləməyə məcbur edir
və artıq islahatların böyük hissəsi tətbiq edilməkdədir. Bu islahatlar Beynəlxalq Valyuta Fondu
tərəfindən də dəstəklənir – yəni, biz düzgün yoldayıq. Hazırda biz iqtisadiyyatımızın
şaxələndirilməsi məsələsi ilə məşğul oluruq və iqtisadi inkişafın yeni sahələrini müəyyən
edirik.Onlardan biri bizim illərdir ki, çalışdığımız, lakin beynəlxalq birlik üçün tamamilə yeni
sahə olan nəqliyyat infrastrukturunun yaradılmasıdır. Biz Azərbaycana gələcəkdə bu regionda
güclü mövqeyə malik olmağa imkan verəcək nəqliyyat infrastrukturu şəbəkəsi yaradırıq.
Bizim coğrafi mövqeyimiz çox əlverişlidir. Bu səbəbdən nəqliyyat infrastrukturuna, o
cümlədən dəmir yollarının, hava və dəniz limanlarının inşasına yatırılan sərmayələr sayəsində
biz nəqliyyat infrastrukturlarının kəsişmə nöqtəsinəçevrilirik. Artıq Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi
fəaliyyətə başlamışdır vəümid edirəm ki, bu il biz Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə dəmir
yollarının birləşdirilməsini başa çatdıracağıq. Beləliklə, Avropa və Asiya yeni, ən qısa nəqliyyat
marşrutu əldə edəcəkdir. Çindən Avropaya gedən ilk konteyner qatarı artıq Azərbaycan
ərazisindən keçmişdir. Bu, müasir infrastruktura malik olan yeni İpək Yoludur və biz bu
marşrutu daha da cəlbedici etmək üçün tərəfdaşlarımıza vahid tariflərin tətbiqini təklif etmişik.
Qonşularımız və tərəfdaşlarımızla birgəçalışdığımız daha bir layihəŞimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizidir ki, onun sayəsində yüklər Pakistandan Hindistana, daha sonra İrana, oradan
Azərbaycan ərazisindən Rusiyaya və Şimali Avropaya nəql ediləcəkdir. Azərbaycan müasir
infrastruktura sərmayə qoyur vəümid edirəm ki, tezliklə bu marşrutdan istifadə olunmağa
başlanacaqdır.Yəni, bütün bu marşrutlar bizim ərazidən keçir. Təbii ki, bu, Azərbaycanın
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geosiyasi əhəmiyyətini artırır və gələcəkdə bizəölkəmizin inkişafına sərf ediləcək əlavə gəlirlər
gətirəcəkdir.
Əlbəttə, iqtisadiyyatımız üçün enerji sektoru öz önəmini saxlayır və bu gün enerji
təhlükəsizliyi baxımından onun əhəmiyyəti artmaqdadır. Ötən ayın sonu - fevralın 29-da biz
Bakıda, həmin bu zalda “Cənub Qaz Dəhlizi” Məşvərət Şurasının ikinci iclasını keçirmişik.Biz
bu layihəni XXI əsrin layihəsi adlandırırıq. Bu, bir meqalayihədir və bu gün Avropada həyata
keçirilən ən iri infrastruktur və enerji layihələrindən biridir. Onun təşəbbüskarı Azərbaycandır və
Azərbaycan burada həm də təşkilatçı və sərmayəçi qismində aparıcı rol oynayır. Layihənin
dəyəri 45 milyard dollara bərabərdir və bu işdə biz müxtəlif dövlət vəşirkətlərdən ibarət güclü
komanda yaratmışıq.
Həmin Məşvərət Şurasının yaradılmasında əsas məqsəd səylərimizin əlaqələndirilməsi və
layihənin cədvəl üzrə icrasını təmin etməkdən ibarətdir. Bu layihə bir neçə mərhələdən
ibarətdir.“Cənub” qaz dəhlizinin dörd elementi var. Azərbaycanın nəhəng qaz yatağından hasil
olunan qaz öz aralarında birləşmiş 3500 kilometr uzunluğunda üç qaz boru kəməri vasitəsilə
Bakını İtaliyanın limanları ilə birləşdirəcəkdir.
Əlbəttə, bu, nəhəng sərmayədir və bu layihənin əlaqaləndirməyə ehtiyacı vardır. Fevralın
29-da məhz bu zalda 11 dövlətin və Avropa Komissiyasının iştirakı ilə Bəyannamə
imzalanmışdır ki, orada Azərbaycanın “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin həyata keçirilməsində
mühüm və strateji rolu vurğulanmışdır. Biz həqiqətən də müxtəlif ölkələrdən ibarət komanda
yaratmışıq və kəmərin marşrutu boyu yerləşən ölkələrin adlarını sadalamaq istərdim –
Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan, Bolqarıstan, Albaniya, İtaliya “Cənub Qaz
Dəhlizi” layihəsinin üzvləridir. Daha iki dövlət – Xorvatiya və Monteneqro da Bəyannaməni
imzalamışlar vəəminəm ki, qarşıdan gələn illərdə onlar da heyətimizə qoşulacaqlar.Bəyannaməni
imzalayanlar sırasında ABŞ və Böyük Britaniya hökumətlərinin yüksək səviyyəli nümayəndələri
və Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti də olmuşdur.Yəni, bu 12 imza onu nümayiş etdirir ki,
“Cənub” qaz dəhlizi artıq reallıqdır.
Bu, enerji təhlükəsizliyi, enerji şaxələndirilməsi və azad rəqabət layihəsidir.Zənnimcə,
bütün enerji layihələri məhz bu şəkildə icra edilməlidir. Bizim əsas məqsədimiz bu layihəni başa
çatdırmaqdır və onu kommersiya layihəsi kimi həyata keçirməkdir. Bəzən enerji təhlükəsizliyinə
aid olan məsələlər həddindən artıq siyasiləşdirilir və biz bunun əleyhinəyik. Siyasət və enerji birbirindən ayrı olmalı, enerji siyasi alət kimi istifadə edilməməlidir.Həmçinin onun bu şəkildə
istifadə edilməsi, biznes fəaliyyətinə müdaxiləsi dəçətinliklər yaradır.
Bu layihə sayəsində Azərbaycan bundan sonra onilliklər ərzindəöz təbii sərvətlərini ixrac
edəcək və bazarları şaxələndirəcək. Avropa üçün isə bu, ehtiyac duyacağı qazın yeni mənbəyi
deməkdir və bununla avropalı istehlakçıların tələbatı təmin ediləcəkdir. Baxmayaraq ki, bu gün
biz dünyada iqtisadi çətinliklərin şahidi oluruq, ancaq bu, müvəqqətidir və neftin qiyməti uzun
müddət belə aşağı səviyyədə qalmayacaqdır. İqtisadi artım fəallığı yüksəldəcək və Avropanın
təbii qaza olan tələbatı yalnız artacaqdır.Burada hər kəs üçün yer olacaqdır.Düşünürəm ki,
lüzumsuz rəqabətin olmamasıüçün istehsalçılar da səylərini əlaqələndirməlidir.Həm
istehsalçıların, həm də istehlakçıların öz məqsədləri var.
“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsində biz istehsalçı, istehlakçı və tranzit dövlətlər arasında
balans yaratmağa nail olmuşuq.Yəni, burada uduzan tərəf yoxdur və bu səbəbdən o, olduqca
uğurla inkişaf edir. Bu qədər iştirakçıların olduğu, qısa bir zamanda və neftin qiymətinin aşağı
olduğu bir vaxtda milyardlar tələb edən belə bir nəhəng layihənin həyata keçirilməsi böyük
çağırışdır.Enerji təhlükəsizliyi şübhəsiz ki, siyasi gündəlikdə əsas yer tutacaq. Hesab edirəm,
“Cənub” qaz dəhlizi vasitəsilə göstərdiyimiz nümunə nümayiş etdirir ki, enerji ilə siyasəti
ayıranda uğur əldə oluna bilər.
Bu il Azərbaycanda “Multikulturalizm ili”dir. Müxtəlif etnik köklərə, dinlərə malik
insanlar əsrlər boyu Azərbaycanda sülh, əmin-amanlıq şəraitində yaşamışlar və biz bununla fəxr
edirik.
Fərəhlənirik
ki,
müstəqillik
illərində
bu
müsbət
meyil
daha
da
güclənmişdir.Multikulturalizm və dini dözümlülük Azərbaycanda dövlət siyasətidir. Eyni
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zamanda, bu, cəmiyyətdə olan əhval-ruhiyyənin təcəssümüdür.Bu isəçox vacibdir ki, həmin
sahədə dövlət siyasəti vəümumi ab-hava bir-birindən fərqlənmir.
2008-ci ildə biz “Bakı prosesi”nə start verdik və ilk dəfə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına
üzv olan dövlətlərin mədəniyyət nazirlərini Avropa Şurasına üzv olan dövlətlərin mədəniyyət
nazirlərinin Bakıda keçirilən toplantısına dəvət etdik. “Bakı prosesi” artıq bir reallıqdır.Biz
Azərbaycanda multikulturalizm dəyərlərini təşviq edən çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər
keçirmişik.Dünya dini liderlərinin zirvə görüşü, bir neçə dəfə Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
və Beynəlxalq Humanitar Forum təşkil etmişik.Təqribən bir aydan sonra biz BMT-nin
təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci toplantısını keçirəcəyik.
Azərbaycanın bu sahədəki təcrübəsi aparıcı beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq birlik
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.Bu, multikulturalizmin yaşadığını, onun gələcəyinin olmasını
sübut edir, sadəcə siyasətçilər, ictimai rəyə təsir etmək iqtidarında olanlar, o cümlədən media
nümayəndələri daha məsuliyyətli olmalıdırlar.Hesab edirəm ki, bu məsələdə medianın rolu daha
müsbət olmalıdır.Təəssüf ki, bir çox hallarda biz xəbərlərdə qarşıdurma, qaçqın böhranı və
bunlarla bağlı kadrlar görürük.
Bu yanaşma yalnız təcridolunmaya gətirir. Biz buna imkan verə bilmərik.Çünki qeyd
etdiyim kimi, biz bir-birimizlə bağlıyıq və eyni planetdə yaşayırıq. Artıq şahid olduğumuz kimi,
Avropa ilə Yaxın Şərq arasındakı məsafə o qədər də böyük deyil.Yəni, məsafə insanların
sığınacaq tapmaq vəöz ailələrini xilas etmək naminə oralara üz tutmağın qarşısını almır.Odur ki,
multikulturalizmin müsbət nümunələri üzərində dayanmaqla, bu dəyərlərin təşviqi hamımıza
yardımçı olar. Çünki gələcəkdə heç bir ölkə və millət təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşaya bilməz.
Biz bir-birimizə bağlıyıq. Dünya ölkələrinin mütləq əksəriyyətinin əhalisi çoxmillətli
vəçoxdinlidir. Biz bununla fəxr etməliyik.
Ötən ay biz müsəlman dünyasının ən müqəddəs məkanlarından olan İmamzadə DiniTarixi Kompleksinin yenidənqurma və bərpadan sonra açılışında iştirak etdik. Yeri gəlmişkən,
bu kompleks Gəncədə, Nizami Gəncəvinin vətənində yerləşir. Azərbaycan xalqı bu abidəni VIII
əsrdən bəri qoruyur. Ərazidə yeni məscid də inşa edilmişdir və mən Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrindən olan insanları ora dəvət etmişdim. Orada mənimlə yanaşıçıxış edənlərin arasında
Azərbaycanın müxtəlif dini icmalarının rəhbərləri olmuşlar – Azərbaycan müsəlmanlarının,
Azərbaycanın Rus Pravoslav kilsəsinin, yəhudi icmasının və Azərbaycanın Katolik kilsəsinin
rəhbərləri. Onlar bu tədbirdə yalnız iştirak etməmiş, həm çıxış etmiş və həm də yeni inşa edilmiş
məscidi ziyarət etmişlər. Bu işlər bizim ölkədə belə qurulub. Bu, bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza
və dünyaya olan mesajımızdır.
Bir neçə ay bundan öncə Azərbaycanın ən böyük məscidində sünni vəşiə müsəlmanlar bir
yerdə namaz qılmışlar və bunu vəhdət namazı adlandırmışlar. Bu da bir daha real vəziyyəti əks
etdirir. Burada nə müsəlman icması daxilində, nə də, ümumiyyətlə, cəmiyyətimizdə fərq
qoyulmur. Bu, Azərbaycan reallığıdır, bizim ən böyük sərvətlərimizdəndir və uğurlu
inkişafımızın zəmanətidir. Çünki bu konsensus, bu birlik olmadan biz uğur əldə edə bilmərik.
Biz daha da böyük nailiyyətlər əldə etməkdə, ölkəmizi müasirləşdirməkdə davam etmək
istəyirik. Biz buna yalnız dostluq və multikulturalizm kimi birgə dəyərlərəəsaslanaraq nail ola
bilərik.Ötən il Azərbaycan ilk Avropa Oyunlarına, 2012-ci ildə“Eurovision” mahnı müsabiqəsinə
ev sahibliyi etmişdir. Bakı İslam Mədəniyyəti Paytaxtı elan edilmişdir və gələn il biz İslam
Həmrəylik Oyunlarını təşkil edəcəyik. Azərbaycan Avropa Şurasının və eyni zamanda, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür. Bu, mədəniyyətlər, ənənələr, dinlər arasında körpüdür və bu,
bizim məsuliyyətimizdir. Biz bu rolu ilk öncəöz ölkəmizin uğurlu gələcəyi və regionda sabit
proqnozlaşdırıla bilən vəziyyətin yaradılması naminə oynayırıq.
Əminəm ki, proqramın vacib mövzularıüzrə müzakirələr regionumuzda və dünyada
müsbət inkişafa böyük töhfə olacaqdır. Forumun işinə uğurlar diləyirəm. Təşəkkür edirəm.1
*
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AZƏRBAYCAN MULTİKULTURALİZMİ VƏ TEATR
Multikulturalizm nədir?
Multikulturalizm bir neçə icmanın mədəniyyətinin eyni bir toplumda yan-yanaşı yaşamasını
və birgə mövcudluğunu bildirən bir anlayışdır. Termin iki mənada işlədilir: təsviri və normativ.
Təsviri məqsədlə istifadə olunan terminə adətən adi mədəni müxtəliflik faktı aid olur: o,
ümumilikdə konkret məkanın demoqrafik quruluşuna, bəzən məktəb, biznes, məhəlli, şəhər və
yaxud millət səviyyəsində təşkilatlanmaya tətbiq edilir.
Normativ termin olaraq, o, bu təyinatı və ya onun institusionallaşdırılmasını dəstəkləyən
ideologiya və siyasətə aiddir; bu mənada, multikulturalizm insan həyatının zəngin naxışlarıyla
bol və insanların öz şəxsiyyətlərini istədikləri şəkildə ifadə etmək arzusunun yer tapdığı sərbəst
bir cəmiyyətdir. Multikulturalizm çox vaxt mədəni assimilyasiya anlayışları ilə müqayisə edilir
və “metal əridilən soba” deyil, “salat qabı”, yaxud “mədəni mozaika” kimi təsvir olunur.
Multikulturalizm tərəfdarları multikulturalizmi tolerant cəmiyyətdə insanlara öz yerlərini
tapmağa icazə verən və sosial məsələlərə daha yaxşı uyğunlaşan ədalətli sistem kimi görürlər.
Onlar deyirlər ki, mədəniyyət vahid bir irq, yaxud vahid bir din üzərində qərarlaşmayıb; o,
dünya kimi dəyişkən çoxsaylı amillərin nəticəsidir.
Multikulturalizm əleydarları tez-tez mübahisə edirlər ki, multikulturalizm idealı müxtəlif
mədəniyyətlərin birgəyaşayışıdır, onların bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərib bir-birini inkişaf
etdirməsidir, yoxsa bu, arzunun reallıq kimi təqdim olunmasıdır. Çünki multikulturalizmi qəbul
etməyənlər deyirlər ki, mədəniyyətlər arasında fərqlər var, qalır və qalacaq və bu
mədəniyyətlərin paradoksları da qalacaq. Iddia olunur ki, əvvəlcə özlərinin başqalarına
bənzəməyən mədəni dərkinin sinonimi kimi qavranılan Milli Dövlətlər tətbiq etdikləri
multikulturalizmə uduzur və nəticə olaraq da “sahib millət”in mədəniyyətinə ziyan dəyir.
Dünya və multikulturalist universal dəyərlər sistemi prinsipi başqasının mövcudluğunu qəbul
etməyə əsaslanır. Belə ki, çoxmədəniyyətli dəyərlər sistemi min illər ərzində harmoniya
şəraitində yaşayan müxtəlif irqlərin, etiqadların, fərqli kasta və etnosların olduğu cəmiyyətlərdə
uzun əsrlər boyu çiçəklənir. Bu, müxtəlif etnosların, müxtəlif dillərin və müxtəlif inancların
harmoniya şəraitində birgəyaşayışıdır ki, burada zəif təbəqələr və azlıqlar əhalinin çoxluq təşkil
edən hissəsiylə tamamilə təhlükəsizlik şəraitində ömür sürürlər. Bu, varlılarla yoxsulların
birgəyaşayışıdır. Əslində, multikulturalizm hər bir millətə özünəməxsus sima və xarakter verir.
Beləliklə, bu birgəyaşayış bəzi dəyərləri ümumiləşdirərək gündəlik həyatda əridir. Bu dəyərlər
insanların həyatda qalmasını təmin edəcək mübarizə və arzulardan ibarətdir. Bu mübarizələrdən
keçərək cücərən dəyərlər toxuma bənzəyir: o, qadağaları, inancları, həmçinin dilləri özündə
cəmləşdirirərək bütün qalan dünya ilə də öz içi və məzmunu ilə paylaşır. Multikulturalizm
müxtəlif torpaqlardan gələn çoxlu axınların bəşəriyyətin böyük mirasını yaratmaq üçün
töküldüyü ümumi bir çayı xatırladır. Buna görə də qatqısız mədəniyyətə xas millət, xalis millət,
yaxud xalis irq tədricən yayğınlaşır və mədəniyətin səciyyəsinin özü başqa təyinat qazanır, daha
geniş anlam kəsb etməyə başlayır.
Teatr mədəniyyət çarxını fırladan millərdən biridir. Əgər teatr multikulturalist universal
dəyərlər sistemi çərçivəsində nəzərdən keçirilirsə, onda biz əvvəlcə fikrimizi mədəniyyətlə bağlı
bu mühüm tezisdə cəmləməliyik, sonra isə konkret olaraq diqqətimizi teatra yönəltməliyik: çünki
teatr mədəniyyətlə bağlı müzakirələrdən kənarda qala bilməz. Bu fikri daha da genişləndirsək
qeyd olunmalıdır ki, mədəniyyət özü siyasi nəzəriyyə və siyasi təcrübədən təcrid oluna bilməz.
Beləliklə, bu mədəniyyət çarxının milləri çoxdur və onlardan hər biri çarxın müəyyən
istiqamətdə müəyyən məqsədə doğru hərəkət etməsi üçün güc və impuls verir. Çarxın müxtəlif
milləri dillər, sənətlər, memarlıq, musiqi, rəngkarlıq, folklor tarixi, teatr, məişət və s. kimi qəbul
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edilə bilər. Bütün bu müxtəlif millər çarxı irəli apararkən bəşəriyyətin ən önəmli xüsusiyyətlərini
multikulturalist dəyərlərə qovuşdurur.
“Multikulturalizm” anlayışının Azərbaycan humanitar elminin tezaurusuna daxil olduğu və
elmi dairələrdə aktivcəsinə işlədildiyi tarix təqribən son on ili özündə ehtiva edir. Lakin bu
anlayış olmadan da, onun ətrafında diskussiyalar aparılmadan da azərbaycanlılar hələ çox-çox
illər bundan öncə mədəniyyətin multikültürəl bir durumunda yaşayırdılar və indi də yaşayırlar.
Azərbaycan çoxsaylı xalqların məskunlaşdığı bir ölkədir: yəhudilər, ruslar, yəhudilərdən dönmə
tatlar, talışlar, tatarlar, türklər, ləzgilər, avarlar, udinlər, gürcülər burada həmişə sərbəst ömür
sürüblər, özlərinə güzəran qurublar, öz mədəniyyətlərini, yəni öz dillərini, inanclarını, adətlərini,
mətbəxlərini qoruyub saxlayıblar. Bu ölkədə milli azlıqlardan, onların hüquqlarından və
problemlərindən danışılsa da, əslində, heç bir azsaylı xalqın nümayəndəsi özünü azlıqda olan
birisi kimi dərk eləməyib, hiss eləməyib. Adi bir misal çəkim: biz əksər hallarda ünsiyyətdə
olduğumuz adamın hansı millətdən olduğuna, əgər milli nişanələr qabarıq tərzdə nəzərə
çarpmırsa, fikir vermirik, heç bunu bilmirik də və bunu soruşmuruq da. Çünki Azərbaycanda
böyük əksəriyyət sərbəstcəsinə azərbaycanca danışır və bu dili öz ana dili kimi qavrayır. Talış,
ləzgi, tat, tatar Azərbaycan ədəbiyyatını öz ədəbiyyatı, Azərbaycan teatrını öz teatrı bilir və
bundan narahatlıq keçirmir.
Lakin bununla belə Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların teatrları da mövcuddur. Qaxda
Azərbaycan Dövlət Gürcü Dram Teatrı, Qusarda Azərbaycan Dövlət Ləzgi Dram Teatrı, Bakıda
hələ 1921-ci ildən Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı fəaliyyət göstərir. Hətta Azərbaycanda
80-ci illərdə “Beserer” eksperimental yəhudi teatr-studiyası da teatr prosesinə qoşulmuşdu.
Ancaq həqiqət budur ki, bu teatrların heç birinin, təbii ki, Rus Dram Teatrını çıxmaq şərtilə,
Azərbaycan teatr mühitinə, Azərbaycan teatr prosesinə mühüm təsiri olmayıb və yoxdur da:
onların heç biri öz yaradıcı aktivliyi, yaradıcı energetikası, axtarış potensialı ilə seçilmir. Mən bu
barədə, bunun səbəbləri haqqında çox düşünmüşəm, cavabını müxtəlif sosio-kulturoloji
problemlərin müstəvisində axtarmışam və problemin mahiyyətinə əməllicə yaxınlaşmışam.
Sovet dönəminə qayıtsaq, görəcəyik ki, əslində, Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı bütün
millətlərin teatrı olub. Rus Dram Teatrı həm yəhudilərə, həm ləzgilərə, həm də türklərə, eləcə də
digər milli azlıqların nümayəndələrinə, eyni dərəcədə açıq və doğma olub, birləşdirici funksiya
daşıyıb. Hətta bu gün Rus Dram Teatrında çalışan etnik rus tapmaq çətindir: orada yaradıcı
fəaliyyətlə məşğul olanlar etnik yəhudilər, etnik ləzgilər, etnik türklər, etnik avarlardır ki, sərbəst
şəkildə rusca danıışırlar. Əgər elə isə onda Rus Dram Teatrı kimin teatrıdır: bəlkə bu rus teatrı
yox, artıq rusdilli teatr kateqoriyasına aiddir? Bəlkə elə bu səbəb ucbatından milli azlıqlar öz
teatrlarına münasibətdə təşəbbüssüzdürlər? Axı bu milli azlıqların əksəriyyəti özünü daha çox
rus dilində tanıyıb tapa bilir, əlbəttə ki, keçmiş SSRİ-dən qalmış bir miras, bir yadigar kimi.
Hərçənd problemin başqa bir tərəfi də var. Məsələn, müasir ləzgilər, talışlar Azərbaycan
ədəbiyyatını, Azərbaycan teatrını elə öz ədəbiyyatları, teatrları sayırlar və bu sahələrdə də aktiv
məşğul olurlar. Belə olduğu zaman milli azlıqların öz teatrlarını yaratmasına ehtiyac qalırmı?
Mənə elə gəlir ki, qloballaşma dövründə bu artıq o qədər də aktual deyil. Və multikulturalizm,
əslində, XX əsrinXXI yüzilə ötürdüyü sınaqdan çıxarılma bir problemdir.
Əlbəttə, bu qısa məruzəmdə mən birmənalılığa heç də iddialı deyiləm. Hər halda bu mənim
hissi qavrayışımdır və multikulturalizm bir problem kimi teatrdan o illərdə də, indi də yan ötüşüb
gedir.
Ədəbiyyat:
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prosesi spektrində dövlət suverenliyinin transformasiyası. Dokt. diss. avtoreferatı, Bakı, 2014, 25
s.; Əsədova Nailə Şahbaz qızı. Müasir tarixi prosesdə sivilizasiyaların rolu, Avtoref.dokt.diss.
Bakı, 2014, 26 s.; Elza Sahadulla qızı İsmayılova. Qloballaşma dövründə zəka axını (fəlsəfisosioloji təhlil), Avtoreferat Bakı, 210, 23 s.; Arzuman İsrafil oğlu Kosayev. Qloballaşma və
milli təhlükəsizlik, Avtoreferat dok.diss. Bakı, 2010, 22 s; Paşazadə Əmanət Allahşükür qızı.
Şərq və Qərb qadınlarının həyat tərzi. Avtoreferat, Bakı, 2011, 30 s; Günay Rza qızı Piriyeva,
Qloballaşma prosesinin sosiomədəni rollarının dinamikasına təsiri, Avtoreferat, Bakı, 2011, 22 s;
Habil Mirkişi oğlu Məmmədov. Azərbaycan respublikası ilə Şərqi Avropa ölkələri arasında
mədəni əlaqələr. Avtoreferat, Bakı, 2013, 50 s; Nigar Bəhmən qızı Sultanlı. Azərbaycan
mədəniyyəti erməni təxribatının obyekti kimi: problemin tarixi və kulturoloji təhlili, Avtoreferat,
Bakı, 2014, 22 s; Ахмедова Шафаг Фирудин кызы.Проблемы модернизации
государственний власти в условиях глобализации Азербайджанской республики, Автореф.
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MULTİKULTURALİZM – TALEBİRGƏLİK MƏDƏNİYYƏTİ
Multikulturalizm bəşəriyyətə təbiətən xas olan bir fikir, düşüncə formasıdır. Mistik
əqidəyə görə, bütün insanları bir olan Allah yaradıb, hamımız Adəm atadan və Həvva anadan
törənmişik. İnsanların dinlərə, irqlərə, millətlərə ayrılması sonrakı dövrün məhsuludur. Ağ və
qara dərili, göygöz və qaragöz olması təbiətin işidir. Mütəfəkkirlərdən birinin belə maraqlı və
ziddiyyətli fikiri var: “Biz insanları bir-birindən ayıran adamları müqəddəsləşdirib adına
peyğəmbər demişik”. Dünyanın dörd səma kitabından sonuncusu - ən kamili olan Quranda bütün
əvvəlki dinlərə və peyğəmbərlərə dərin ehtiram ifadə olunur. Eləcə də Yaxın Şərq, türk və
Azərbaycan mütəfəkkirlərinin bədii və fəlsəfi əsərlərində Həzərəti Musanı, Həzrəti İsanın
şərəfinə ən ali fikirlər söylənilir. Azərbaycan multikulturazlminin ideya-fəlsəfi qaynaqlarından
biri də Qurandır.
Azərbaycan multikulturazlmi öz mənşəyini dünyanın ən qədim düşüncə abidəsi olan türk
mifindən və azərbaycanlı peyğəmbər Zərdüştün “Avesta” abidəsindən alır.
Dünya əhalisinin təxminən yarısını təşkil edən türklər tarixə on yeddi imperiya bəxş
etmişlər. Türkün tanrısı İslamdan əvvəl yaranmışdı və tək Allahın obrazı idi. Türk təfəkkürünün
gücü təbiətə bağlılığında idi. Çünki, Allahın ən böyük əsəri, onun qüdrətinin ifadəsi olan təbiət
azadlığın, ilkin demokratizimin yuvası idi. Türkün böyüklüyünü göstərən əlamətlərdən biri də öz
cəmiyyətində başqa millətlərə asudə yaşamaq üçün rahat yer verməsi idi. Türklər insanı hansısa
millətin, hansısa dinin, irqin nümayəndəsi kimi yox, təbiətin bərabərhüquqlu üzvü kimi qəbul
edirdilər. Bu bütün türk fütuhatlarına xas doğal bir xüsusiyyət idi. Başqa millətlər dünyada heç
bir xalqın içərisində türklərin içərisində olduğu qədər rahat və təhlükəsiz yaşamayıblar. Bu – gün
də tarixdə türk əsri olan XXI yüzillikdə də belədir. Türk azadlıqsevərliyinin, türk əxlaqının və
türk demokratiziminin ənənəsindən və təbiətindən gəlir. Türklərin tarixi təcrübəsi Azərbaycan
multikulturazlminin tarixi konteksti kimi hərtərəfli öyrənilməlidir.
Butün dünyam sarmış qloballaşma prosesinə, Azərbaycan Sovet İmperiyasının totalitar
ideoloji başlanğıcından xilas olmuş yeni-müstəqil dövlət kimi daxil oldu. Qısa tarixi müddət
ərzində vüsətli iqtisadi-siyasi inkişaf keçirən ölkəmiz həmtəbii sərvətlərindən, həm də yeni
texnologiyalardan səmərəli istifadə edərək, dünyada baş verən qlobal proseslərdə önəmli yer
tutmağa nail oldu. Milli sərvətlərin və mənəvi dəyərlərin insan amili ilə tarixi müstəvidə
əlaqələndirilməsi vətəndaş cəmiyyətinin həm də dunya sivilizasiyaları ilə təmasların qurulmasına
təminat yaratdı.
Monoteist əqidə, ailə dəyərləri, digər sivilizasiya daşıyıcılarına münasibətdə tolerantlıq və
birgə yaşama vərdişləri bizim həyat prinsiplərimizin əsasında dayanır.
Qeyd olunan mənəvi dəyərlərin hansı rol oynadığına aydınlıq gətirmək üçün əvvəlcə dini
inancın cəmiyyətimizdə yerinə nəzər salmaq istərdik. Hazırda Azərbaycan və ümumilikdə türk
sivilizasiyası əsasən islam mədəniyyətinin əhatə dairəsindədir. İslam bir fəlsəfə, din, həyat tərzi
olaraq türkün ruhuna yaxındır və onunla əksər hallarda harmoniya təşkil edir. Bununla belə, dini
dünyagörüşümüzdə monoteizm yalnız islamla əlaqədar deyildir. Yəni, türk sivilizasiya
təmsilçiləri üçün xarakterik olan təkallahlılıq islamdan əvvəl də mövcud olmuşdur.
Türk xalqlarının inanclarında hər zaman Tanrı əsas yer tutmuşdur. Tarixin müxtəlif
dövrlərində ауrı-ауrı türk xalqları islam, xristianlıq, iudaizm, buddizm, tenqriçilik, atəşpərəstlik,
şamanizm kimi din və inanc sistemlərinə tapınmışlar. Lakin xüsusi vurğulanmalıdır ki, qədim
dövrlərdən bəri türk xalqları təkallahlı etiqada üstünlük vermişlər. Zaman- zaman kənar
müdaxilələr hesabına türklərin dini inancında fərqli təsirlər olsa da, monoteist dini inanc bizim
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cəmiyyətimiz üçün daim xarakterik olmuşdur. Beləliklə, Azərbaycanda dini müxtəliflik və
dözümlülük tarixi ənənələrə əsaslanır.
Sivilizasiya müstəvisində bizim cəmiyyətimiz üçün əsas səciyyəvi cəhətlərdən biri də
müxtəlif azlıqlara dözümlü yanaşmadır. Azərbaycan üçün milli-etnik assimilyasiya etmək heç
zaman xarakterik olmamışdır.
Şübhəsiz ki, Azərbaycan nümunəsində türk mənəviyyatının, qoruyucu türk əxlaqının ən
yaxşı sərgiləndiyi qaynaq klassik və müasir ədəbiyyatımızdır. Azərbaycan türk mənşəyinin,
əxlaq və düşüncəsinin, etnik mədəniyyətinin ensiklopediyası olan “Kitabi-Dədə Qorqud”dan üzü
bəri 1300 ildir ki, multikultural dəyərlər oğuz etnokulturasının üzvi tərkib hissəsi kimi bədiifəlsəfi əksini tapmaqdadır. Eposun maraqlı boylarından biri olan “Qanlı qoca oğlu Qanturalı”
boyunda Qanturalı “kafir” qızı – Trabzon hakiminin qızı Sarı donlu Selcan xatunu sevir və onun
yolunda çox cəfalar çəkir. “Bayburanın oğlu Bamsı Beyrək” boyunda əsir düşmüş Beyrəyi mərd
və cəsarətli xristian qızı (öz atasının əleyhinə gedərək) xilas edir. Beyrək onu “hallalıqla
alacağına” and içir. Lakin andına sadiq qalmır. Dastanın “İç Oğuzla, Dış Oğuz asi olub Beyrəyin
öldürdüyü boy”unda andına xilaf çıxdığına, oğuzun sözünü hörmətdən saldığına görə Beyrək
ölümlə cəzalandırılır. Eposda xristian qızları bacarıqlı, sədaqətli, mərd və cəsarətli təsvir və
təqdim olunur. Onlar türkləri saflığına və qəhrəmanlığına görə sevirlər. “Kitabi-Dədə Qorqud”
göstərir ki, türklər ta qədimdən multikultural düşüncəyə malik idilər.
Başqa xalqlara, dinlərə, təriqətlərə dözümlülük türk-Azərbaycan mənəviyyatının ən gözəl
və ən qiymətli cəhəti idi. Türklər hətta fəth etdiyi ölkələrdə də başqa dindən olan əhalini
incitməmişlər. Məhsəti Gəncəvi “Nə tamam kafirik, nə tam müsəlman” deyə əslində dinə loyal
münasibət bəsləyir. Şərqin böyük filosof şairi Ə. Xaqaninin anası müsəlmanlığı qəbul etmiş
xristian (nestorian) idi, damarlarında xristian qanı axırdı. Eləcə də Azərbaycan Səfəvilər
dövlətinin banisi Ş.İ. Xətainin nənəsi Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin arvadı Aləmşah bəyim
– Dəspinə xatun Trabzon hakimi IV İohanın xristian qızı idi.
Bizim klassikləri insanın dini və irqi xüsusiyyətləri narahat etmirdi, onlar kamil insanı
təsvir və tərənnüm edirdilər. Akademik Kamal Abdulla doğru yazır ki, “Poeziyamızda müxtəlif
dinlərin müqəddəslərinə - İbrahimə, Musaya, Süleymana, İsa Məsihə, Məryəmə dərin hörmətlə
müraciət edilməsi, onların həyat və əməlləri ilə bağlı Şərq poetikasının sehirli və füsunkar
çağlarında uyğun təşbeh və bənzətmələrlə yazılması, istər müqayisəli, istərsə də müqayisəsiz
bədii fiqurlar yaradılması artıq öz-özülüyündə multikultural və tolerant əhvalın bariz nümunəsi
kimi diqqəti cəlb edir.” (“Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları”, Bakı,
2016.s. 5)
Bilikdə Xızr odur, pak nitqdə Musa,
Xəlil tək yaradar, ruh verər necə İsa
yaxud Ə.Xaqani başqa bir şeirində yazıb:
Xaçpərəst, ağbəniz yarın eşqilə
Danışdım Abxazda gürcücən belə.
Şərqdə intibah ədəbiyyatının dahisi Şeyx Nizami kamil insanı təsvir edərkən onu hər cür
dindən, təriqətdən, irqdən üstün tuturdu, onda insana məxsus ən ali fiziki və mənəvi
keyfiyyətlərə, Allaha əmanət olan ruhun qüdrətinə önəm verirdi. Nizaminin “Yeddi gözəl” və
“İskəndərnamə” əsərlərini müəyyən mənada Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mükəmməl poetik
multikulturalizm nümunəsi hesab etmək olar. Nizaminin kamil insan konsepsiyası bəşəri
xarakter daşıyırdı. Bu konsepsiyanın əsasında belə bir ümumbəşəri qayə dayanır:
Hər yoxuşun enişi, hər təpənin düzü var.
Bir günəşdən dünyada hamıya işıq çatar.
Nizami idrakından işıq alan bu qayə ədəbiyyatımızda 800 il davam etdi. XX əsr
Azərbaycan romantiziminin görkəmli nümayəndəsi onu belə poetikləşdirir:
Həpimiz bir günəşin zərrəsiyiz
Həpimiz bir yuva pərvərdəsiyiz.
Dünyanın peyğəmbərləri Nizami üçün kamil insan idealı idi. Dahi şair onları insanlara
nümunə göstərirdi:
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Bu dünyanın nəbzini kim tutarsa İsa kimi
İnsafı, mürvətiylə olar dünya hakimi.
Və yaxud:
Ruhlara dərs öyrət, sən İsa kimi
Eşqdən şam yandır, o Musa kimi.
Şeyx Nizami yeddi ölkənin gözəllik simvolu olan gözəlləri bir günbəzin altına toplayıb,
onları Bəhram şaha müdrik nağıllar söylədir. Bəhramı 7 gözəli hər biri bir ibrət nümunəsi olan
hekayələri ilə şahı kamil insan səviyyəsinə qaldırır. Bununla da şair demək istəyir ki, bu dünya
hikməti bir xalqın, bir qövmün yox bütün xalqların idrakından yaranır. Ona görə də yer üzünün
böyük fatehi İskəndəri yaradıcılığının yekunu olan əsəri üçün qəhrəman seçir ki, insanı nəfs,
dünya malından tamamən azad etsin, kamillik üçün zəkanın, elmin, mərifətin həlledici olduğunu
göstərsin. Təsadüfi deyil ki, Şərqi fəth və dərk etdikdən sonra vətəninə qayıdan fateh:
Əmr etdi, verilsin belə bir fərman:
«Alimdir gözümdə ən uca insan.
Elmlə, biliklə! Başqa cür heç kəs,
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
Rütbələr içində seçilir biri
Hamıdan ucadır alimin yeri»
Türk-müsəlman mütəfəkkirlərinə, o cümlədən Şeyx Nizamiyə, Nəsimiyə, Füzuliyə - bütün
orta əsr sufilərinə görə elm ən multikultural bir xəzinədir, elmin milliyyəti, dini olmadığı kimi,
vətəni də yoxdur.
İnsanın mistik məhəbbət yolu ilə Allaha qovuşması haqqında fəlsəfi təlim olan sufizmə
görə bu yolda dini, irqi ayrıseçkilik heç bir əhəmiyyət kəsb etmirdi. İnsanla Allah arasında ancaq
ilahi eşq var idi. Başqa heç nə, nə milli fərq, nə din, nə də peyğəmbərlər. Hələ Şeyx Nizami
deyirdi:
Hamısı bir idi: həm qara, həm ağ
Dedi: “Hökm eləsin məhəbbət ancaq”.
Yaxud:
İdrakı dinləsək söylərdi o da
Hər şey eşq üstündə durur dünyada.
Şeyx Mahmud Şəbüstərinin, Qazi Bürhanəddinin, böyük hürufu şair-filosof İmaddədin
Nəsiminin, dahi Mövlanə Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığında bütün dinlərə, bəni insana,
Allahın yaratdıqlarına ehtiram, onların gözəlliklərini, onlara bu gözəlliyi bəxş edən ilahi eşqi
tərənnüm əsas yer tutur.
Qorxdular həq deməyə, döndülər insan dedilər - Səni bu hüsni-cəmal ilə, bu lütf ilə görüb,
bu hürufi şair Nəsiminin poetik bəyanatıdır. Ədəbiyyat tariximizdə böyük iz qoymuş bədiifəlsəfi cərəyan olan hürufizm təmsilçiləri, xüsusən, Nəsimi üçün müsəlman, xristian, yəhudi və s.
anayışlar önəmli deyildi. Şeyx Nizamidən gələn ənənəyə uyğun kamil insan və cahil insan
təsəvvürü var idi. Ümumiyyətlə kamil insan “Həqdən qopmuş nur parçası” həqqin özü
“Ənəlhəq” idi.
Milli Azərbaycan dövləti – Səfəvi imperiyasının banisi, şah və şair Ş.İ.Xətai.
Əgər Tövrat, əgər İncili Zəbur
Bəhökmi – Ənbiya Fürqan deyilmi? – deyə bir beytdə üç müqəddəs kitabını adını ehtiramla
çəkir.
Orta çağlar dünya və Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki, böyük sufi şair Mövlanə
Məhəmməd Füzuli məhəbbəti ən böyük din, eşqi insanın mahiyyətini bildirən ilahi cövhər,
hüsnü Allahı əks etdirən lövhə-ayna, hesab edirdi. İnsan onun üçün və bidət etdiyi təlim üçün bu
əlamətlərlə qiymətli idi. O, məcnunun uşaqlığının –
Xurşid kimi kəmalə qabil
İsa kimi tifillikdə kamil-deyə təqdim edir.
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Füzuli deyir : “Müslim oldur ki, əhli-aləm ilə // Sidq ola qövli, xeyr ola əməli” Belə
fikirlər, şairin yaradıcılığına müqəddəs Qurandan gəlirdi. Burada da müsəlmanlara başqa
dinlərdən olan xalqlara hörmətlə yanaşmaq, onlarla ünsiyyət tövsiyə olunur.
Bəxşi-Xuda, rəşki-Məsihadır eşq
Mayeyi-möcüzeyi-Musadır eşq
Bu beytdə eşq müqəddəslərin - Allahın və onun peyğəmbərləri İsa və Musanın müsəlman,
xristian və musəviliyindən asılı olmayaraq İnsana bəxş etdiyi möcüzə adlandırılır.
XVII əsrin böyük Azərbaycan şairi məşhur “Bərqa və Gülşa” poemasının müəllifi həkim
Rüknəddin “Məsihi” təxəllüsünü xəstələri sağaldan İsa Məsihin şərəfinə götürmüşdü. Bu,
özlüyündə multikultural – bəşəri düşüncənin simvolu sayıla bilər. O, “Bərqa və Gülşa”
poemasında Həzrəti İsanı belə dilə gətirir:
İsayi-Məsihə çün zəmanə
Yar olmadı çıxdı asimanə
XX əsrin əvvəllərində bədnam “Türkmənçay” işğal aktı nəticəsində Azərbaycan İran və
Rusiya arasında bölündükdən sonra Azərbaycanda multikulturalizm meylləri güclənir, həm
işğalçı qonşularla, həm də Qafqaz xalqaları ilə münasibətlər formalaşır, Azərbaycan bədiiictimai düşüncəsi Avropa uklonuna daxil olur. A.Bakıxanovun, İ. Qutqaşınlının, M.Ş.Vazehin,
Q.B.Zakirin, M.F.Axundzadənin, S.Ə.Şirvaninin yaradıcılığında müxtəlif xalqların
nümayəndələrinin obrazları yer alır. M.F.Axundzadənin “Puşkinin ölümünə Şərq poeması”
multikulturalizmin parlaq nümunəsidir. Dövrün əsas ədəbi-fəlsəfi hərəkatı- maarifçiliyə uyğun
olaraq poeziyada beynəlmiləlçilik, başqa dillərə aşinalıq tərənnüm olunurdu. Mükəmməl şərq
təhsili görmüş, Yaxın Şərq ölkələrini qarış-qarış gəzmiş S.Ə.Şirvani insana yeni-multikultural
prizmadan baxırdı: “Demə bu kafir, ol müsəlmandır // Hər kimin elmi var, o, insandır” “Oğluma
nəsihət” şeiri də bu mənada diqqətəlayiq nümunədir.
Ey oğul, hər lisanə ol racib
Xassə ol rus elminə talib
Çün ona ehtiyacımız çoxdur
Bilməsək dil əlacımız yoxdur
XX əsr Azərbaycan ədəbi-tarixi mühitində multikulturalizmi milliliklə bəşərililiyin vəhdət
tapdığı bir bədii-fəlsəfi düşünüş forması kimi diqqəti cəlb edir. Mirzə Cəlilin “Kamança”,
M.Ə.Sabirin “Beynəlmiləl”, N.Nərimanovun “Bahadır və Sona”, H.Cavidin “Şeyx Sənan”, C.
Cabbarlının “1905-ci ildə” əsərləri XX əsr multikultural ədəbiyyatın dəyərli bədii nümunələridir.
Dahi Sabirin “Kim ki insanı sevər, aşiqi hürriyət olur” misrası dövrün şüarı idi, onun
müasiri Abdulla Şaiq isə yazırdı:
Ayramaz bizləri təğyiri-lisan
Ayramaz bizləri təbdili – məkan
Ayramaz bizləri İncil Quran,
Ayramaz bizləri sərhəddi – şəham.
Elə buna görə də A.Şaiqin “Həpimiz bir günəşin zərəsiyiz” şeiri Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının proqramını əhatə edən” əsər kimi ümumbəşəri əhəmiyyət kəsb etdi...
Multikulturalizm Azərbaycan xalqının ümumturk və ümumdünya kontekstində tarixi
yaşam tərzidir. O, bizim dünya ilə münasibətlərimizi ehtiva edir.
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АЗЕРБАЙДЖАН И ИТАЛИЯ В КОНТЕКСТЕ СРАВНЕНИЯ
ВОЗРОЖДЕНЧЕСКИХ КУЛЬТУР ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Тема межкультурных коммуникаций Востока и Запада, исходящая к периоду Древнего мира и создавшая предпосылки для различного рода культурных практик, порой,
весьма противоречивых, предполагает, тем не менее, поиск логических параллелей при
исследовании отдельных, эпохальных по историческому масштабу явлений, каким представляется Ренессанс. Исследования по данному вопросу являются актуальной проблемой
при новой историко-культурной ситуации, поскольку сама идея и практика мультикультурализма требует в сложившихся условия реформаторского пересмотрения. В данном аспекте выявление механизмов, содействовавших усилению культурных контактов между
Азербайджаном и Италией именно в период развитого Средневековья и на фоне высокой
возрожденческой культуры позволяет как равноправно их идентифицировать, так и коснуться вопросов, их разводящих. Данная тема, достаточно обширно исследованная в ряде
трудов в контексте сравнения Восточного и Европейского Возрождения, начиная с 30-х
гг. ХХв., позволяет также пересмотреть научные и социальные воззрения последнего столетия в новых ракурсах.
Азербайджанский Ренессанс как явление исторического масштаба становится объектом исследования в сравнительно недалекий период, с 40-х годов прошлого столетия,
что объясняется рядом причин, как объективного, так и субъективного характера. Весьма
продуктивной, и даже стартовой, стало издание материалов конференции, состоявшейся в
1984г. в Баку «Проблемы Азербайджанского Ренессанса», в ходе которой само содержание культуры Возрождения вышло за рамки традиционного ее понимания как чисто европейской и представленной в регионе только лишь армяно-грузинской компонентой. В тезисах видных отечественных историков литературы и искусства М.Рафили, А.Гаджиева,
А.Шарифа, М.Дадашзаде, М.Ибрагимова, М.Джафарова, З.Буньятова, Г.Алиева, З.Кулиева сама идея Азербайджанского Возрождения приобрела неабстрагированные общие черты и характеристики, позволяющие определять ее новую хронологию и мировую культурно-эстетическую значимость: «...азербайджанскую ренессансную культуру следует рассматривать в широком контексте связей с китайской, индийской, персидской, арабской,
среднеазиатской, византийской, древнегреческой, европейской научно-философской и художественно-эстетической культурой» (2;13).
Ренессансные проявления в культурной жизни исторического Азербайджана и городов-государств Италии разнятся хронологически, однако при этом основные, статические определяющие, как, например, гуманизм, составивший ядро возрожденческой философии, интерес к светлой античности, сводят их в общее русло. Исходя к хрестоматийным
определениям и свойствам средневекового Возрождения, эпоха Низами, как культурная
картина в ее восточном, тюркско-мусульманском ренессансном варианте и итальянское
Риночименто, первое и ведущее направление этого масштабного процесса в европейской
культуре, оказываются яркими носителями типологических качеств, позволяющих дифференцировать их в масштабе Восток-Запад, и вместе с тем, оба термина логически связываются не в локальное, а историческое явление, сложное и многоплановое по своему содержанию.
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Согласно исследованиям Н.И.Конрада наиболее существенными для эпохи мирового Возрождения были три обстоятельства: широкое, везде одинаковое, равное и свободное
чувство человечности, освобождение человеческого разума от непреклонных и незыблемых догм, что не мешало Возрождению пользоваться не только методами свободной светской мистики, но и все тем же разумом, однако в смысле свободного и рационального искания истины, и опора на древние авторитеты вопреки ближайшим средневековым авторитетам, т.е. опора на античность, не на ее первобытные или последние, "перезрелые",
особенности, но на античность среднего и классического типа (4;341),.
Таковы наиболее общие и в то же время основные движущие силы эпохи Ренессанса, какою она предстает и в истории исследуемых регионов. Все явления культуры этой
эпохи либо прямо созданы этими силами, либо целиком определяются ими. Определялся
ими и самый стиль жизни: для гуманистов как Италии, так и Азербайджана характерно
стремление к практической деятельности, к распространению своих идей. Одинаковыми в
обеих культурах были и средства их распространения: публичные выступления, занятия с
учениками, беседы с друзьями, дискуссии с противниками; послания, памфлеты, статьи,
трактаты, образовавшие научную, публицистическую литературу: исследования, комментарии к классикам, составившие специально возрожденческую филологию. Вся эта многообразная деятельность существенно повлияла на возникновение некого стереотипа относительно формирования в эпоху Возрождения особого общественного слоя – интеллигенции, по своему положению, характеру деятельности, по самому своему типу резко отличного от деятелей культуры прежних времен – выступавших в облике пророков, мудрецов,
учителей, мастеров. При этом сильно разнятся социальные и этические характеристики
статуса гения на Востоке и Западе: мифологизированный образ ученого-энциклопедиста,
одиночки, наделенного духом поиска и авантюризма, достаточно мобильного, свободно
меняющего своих могущественных покровителей противоположен более емким по философскому содержанию, поддерживающим мерный ритм жизни, восточным представителям, чаще предпочитавшим аскетизм роскоши дворцов или бунтарям, упорно отстаивающим свои взгляды. Неоднозначна и оценка их последовательности. Эстеты итальянского
Возрождения часто «проявляют разного рода колебания, неуверенность, скептицизм и
глубокие отчаяния в своих возрожденческих стремлениях» (3;12), тогда как исходными
для представителей эпохи Низами стали стабильность, четкость, и в первую очередь, данное обстоятельство сказалось на характере синтеза естественно - научных блоков.
Н.И.Конрад правильно связывает также Возрождение во всех странах с переходом
от деревенской культуры к городской культуре (см. там же, 239). Однако, само понятие
городской культуры, и более того, государственности, становится при этом характеризующей чертой Возрождения. Турецкий историк архитектуры Д.Кубан, сравнивая итальянское Риночименто с Османским культурным взлетом XVI века, кардинально расходит их
эволюционные пути, выводя свою исходную к разному пониманию позиций гуманизма в
городской среде разобщенной политически Италии и незыблимом на тот период имперском монолите Османов (11;245). Немаловажным аргументом ряда авторов является факт
интенсивного развития торговли на и через территории государства Атабеков и Ширваншахов, что стимулировало формирование четкой системы договоров и сделок, требующих
как единой и точной метрической системы, так и наличие стабильной правовой базы. В
итальянских городах в данный период наметились серьезные тенденции к росту промышленности, обработке сырья, начавшего поступать с Востока, что и предопределило впоследствии расцвет и мощь одних городов (Венеция, Генуя, Неаполь и др.) в ущерб других,
геостратегически более слабо представленных.
Ситуация с ренессансными проявлениями в Азербайджане на стыке I и II тыс.н.э.
носила более прогрессивный характер, нежели спустя два половиной века во Флоренции.
Условное представление ее в лице гения Низами,- дань обобщенности всего масштаба
происходящего тогда в культурной, экономической, политической и общественной жизни.
Формирование единой художественной системы, народности, языка, становление этно-ре24

лигиозной целостности под эгидой сильного централизованного государственного аппарата, - все это предвосхитило дальнейшую судьбу азербайджанского Возрождения, дифференцируемого по линейному принципу исторического развития « …12-16 века – вот границы азербайджанского Ренессанса. Низами-Насими-Физули- вот вершины выражения
азербайджанского литературного Ренессанса». (2;14).Значимой компонентой отечественного средневекового Возрождения в ее органичном развитии стало, в отличии от Италии,
сильное влияние историко-политических событий, в частности, собственно сельджукского, и впоследствии монгольского периода, стимулировавшем тенденции к государственным объединениям и культурному синтезу.
Идеи Возрождения в Италии носили, порой, неординарный характер и не представляли единой философско-этической платформы, и не смогли найти прочного и окончательного выражения, поскольку не существовало цельной государственной системы. Невероятно активной и необузданной оказалась и «обратная сторона» Rinascimento (3;123). В
условиях городов-государств, вынужденных постоянно соперничать друг с другом за сферы экономического влияния, войнами с Францией и Испанским двором и нарастающей
силой Османов, неравномерно патронируемые Папской курией, ренессансные взлеты соседствовали с разгулом страстей, своеволием и распущенностью, жестким пуританством
Саванаролы, Инквизицией, изнурительными эпидемиями чумы и венерических заболеваний, охотой на ведьм, что отразилось не только на нравственных началах, но и на демографической картине.
Сдерживающим фактором подобной ущербности азербайджанского Возрождения
выступали, большей частью, исламские догмы и выдержанные позиции относительно их
реформирования. Однако, в нашем случае, религия и тотальность меняли суть гуманизма
в ее западном понимании, что и породило впоследствии проблемы идентификации «Мусульманского Ренессанса» (6) как масштабного гуманистического направления. Те же гении-скитальцы азербайджанского Ренессанса становились объектами ереси и непонимания, но данный аспект не принял столь глобального характера, а факты жертвенности неизменно ассоциировались с идеями обновления.
Важной Возрождения в обоих рассматриваемых регионах стало повсеместное распространение специальной научной, прикладной литературы, трактатов по изобразительным искусствам, медицине, алхимии, иногда, чрезвычайно смелых для своего времени.
Работы Альберги, Витрувия, да Винчи, Вазари эквиваленты по идейной значимости трудам Садик бей Афшара, Сейфеддина Урмави, Абдулькасима Мараги.
Для данного периода характерны и относительно интенсивные контакты Азербайджана и Италии, фиксированные в науке как торговые и военные союзы, дипломатические
миссии, способствующие в течении всего развитого Средневековью взаимному обмену
социокультурной практикой и художественными образами. В городах Италии пользовались популярностью азербайджанские ковры, они фигурируют на картинах мастеров Риночименто, в отдельных работах воспроизводятся орнаменты (9;156). О.Шуази отмечает
предвестника купола флорентийского дуэмо Санта Мария дель Фьоре «…Существовало и
другое влияние, с которым, думается нам, приходится считаться, — влияние мусульманского Востока. Тип конструкции купола Санта Мариа дель Фьоре отнюдь не создан Брунеллеско…Наиболее древнее применение его на Востоке, насколько нам известно, встречается в мавзолее Султаниэ (Южный Азербайджан, С.К.), относящемся к XIV в. Мы не
считаем невероятной мысль, что Италия заимствовала непосредственно из Азии принцип
облегченного пустотами свода и тот смелый конструктивный прием возведения его над
пролетами, который так сильно поразил воображение людей XV в. «(10). Не менее важным стало влияние на итальянскую литературу гения Низами, и в частности, его великого
творения «Хамсе». Так, отмечается своеобразная трактовка отдельных моментов поэм
«Семь красавиц» в «Декамероне» Бокаччо и «Турандоте» Гоцци, «Лейли и Меджнун» в
«Орландо» Аресто, «Игбалнаме» в «Божественной комедии» Данте (1)
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В контесте идентификации термина Возрождения, хронологический приоритет
употребления которого остается за Вазари, и Азербайджаном, и Италией, следует отметить, что возрожденцами стали считать себя сами итальянцы, и в этом сказывалась неизменное упование собственной историей и культурой, породившей основы европоцентризма. В азербайджанском варианте Возрождение также носило естественно-исторический
характер, но долгий период не иденфицировалось ее носителями как специфическое явление. Весьма интересную парадигму возрожденческой культуры в исследуемом аспекте дает Лосев «…На фоне возникновения и нарастания конфронтации двух миров менялось содержание их культурных контактов. В IX-X вв. христианские переводчики познакомили
мусульман с античным научно-философским наследием. В ХII-ХIV вв. роли переменились - Европа познает античное наследие опосредованно через арабов (т.е. арабоязычную
литературу С.К.), восполняя тем самым для себя недостающие элементы материально-духовной культуры. В ХIV-ХVI вв. наступает полоса культурного отчуждения Европы от исламской "учености", т.к. Ренессанс резко развел культурные судьбы Европы и мусульманского Востока. Европа ориентируется непосредственно на античное наследие без посредничества мусульман у которых уже нечего взять и с которыми надо только бороться.» (5)
Таким образом, проблема культуры Возрождения, или Ренессанса в традиционном понимании связанная с особым этапом развития культуры в Италии, а затем в других европейских странах в XV-XVIII веках имеет свой, достаточно емкий восточный аспект, позволяющий проецировать ее содержание на последующих исторических этапах контактов с
Востоком.
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Nigar Hüseynova
Azərbaycan Dillər Universiteti
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
MƏDƏNİYYƏT FƏLSƏFƏSİNDƏ MİLLİLİK İLƏ
ÜMUMBƏŞƏRİLİYİN VƏHDƏTİ VƏ NİSBƏTİ PROBLEMİ
Fəlsəfə tarixində millilik və ümumbəşəriliklə bağlı məsələlərin təhlili geniş sosial-siyasi
və iqtisadi proseslərin fonunda getmiş, bu da tədqiqatçıların mövqeyinə əsaslı şəkildə təsir
etmişdir. Fəlsəfə tarixindən məlum olduğu kimi, ümumbəşərilik lap qədim dövrlərdən etibarən
kosmosentrik, teosentrik və yaxud antroposentrik əsaslarda formalaşıb inkişaf etmişdir. Qeyd
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edək ki, dövlətlərin formalaşması, milli mədəniyyətlərin təşəkkülü zamanı sosial amillərin təsiri
altında şüurda kütləviləşmə baş vermişdir. Çox ehtimal ki, antroposentrizm meylləri insan
cəmiyyətinin həyatında kütləviləşmə hallarının artması ilə əlaqəlidir.
Tarixi inkişaf nəticəsində ərazilər üzrə aparılan tarixi bölgü zamanı formalaşmış siyasi
birliklər, yəni dövlətlər inkişaf etdikcə, xalqların sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafında da yeni
meyllər xeyli dərəcədə güclənmişdir. Əgər əvvəlki ənənəvi cəmiyyətlərdə adətlərin rolu,
ənənələrin insanların mənəviyyatlarına təsiri güclü idisə, kapitalizm şəraitində bu rolu yeni həyat
tərzi, yeni dövlət ideologiyası oynamağa başladı. Nəticədə millilik kimi mənəvi sosial hadisə
meydana gəlmişdir.
Beləliklə, millət kimi etnososial birliyin tarix meydanına gəlməsinin səbəbi cəmiyyətdə
baş verən sosial-iqtisadi və siyasi proseslər idi. Aydındır ki, millilik və ümumbəşərilik kimi
kateqoriyalar məzmunca fərqli olsalar da, sosial şərait, tarixi inkişaf burada qarşılıqlı təsir üçün
də şərait yaradırdı.
“Millət” anlayışının formalaşma tarixi və onun müasir vəziyyəti, yəni sosial elmlər
paradiqmasında tutduğu mövqe heç də onun sabitliyinə və möhkəmliyinə dəlalət etmir. İndiyə
qədər insan cəmiyyəti tarixində bir çox tarixi birlik formaları mövcud idi və həmin birlik
formalarının bəziləri XIX əsrdən “millət” kimi təşəkkül tapmış, sonrakı təkamül yolunu
keçmişlər. Təsadüfi deyildir ki, “millilik” və “ümumbəşərilik” anlayışları fəlsəfə tarixində adətən
insan probleminin tərkib hissəsi kimi təhlil olunmuşdur. Hal-hazırda insanın dəyəri və imkanları
o qədər artmışdır ki, artıq bu, yeni sosial məkan—zamanda hüdudlarında, yeni mənəvi
dəyərlərdə, yeni siyasi birliklərdə, millətlərdə öz ifadəsini taparaq, başlıca xüsusiyyətlərini
nümayiş etdirə bilmişdir.
Maşide Niğmet Memiş
ADMİU- doktorant- Türkiyə
AZƏRBAYCAN TÜRKİYƏ MƏDƏNİ ƏMƏKDAŞLIĞINDA
MUZEYLƏRİN ÜNSİYYƏTİ
Azərbaycan Türk əməkdaşlığının tarixi çok dərin köklərə malikdir. Azərbaycan və
Türkiyə arasındakı əlaqələr uzun bir keçmişə dayanmaktadır.Ortak mənşə, dil, din birliyi, bənzər
mədəniyyət, ənənə və adətləri bu əlaqələri zəruri edən başlıca faktörlerdendir.Türkiye və
Azərbaycan, tarixlərinin ən çətin dövrlərində bir-birinə dəstək oldular.1918-ci ildə Nuru Paşa
komutanlığındaki Türk Qafqaz ordusunun uzun mübarizə və müharibələr verərək Bakı'nü
qurtarması Azərbaycan üçün əhəmiyyətli bir dövr nöqtəsi oldu.
İnsanlığın ilk günlərindən bu yana mədəniyyət və sənət strukturları maraq, hətta ehtiras
kimi romantiklik, estetik, dinsellik, didaktik olduğu qədər güc və zənginlik simvolu olaraq
yaradılmış, ya da toplanmıştır. Bu qiymətli obyektlər güclə birlikdə əl değiştirmiştir.Değerli və
əhəmiyyətli görülən bu obyektlər qorunma ehtiyacını da birlikdə daşımaxdadır.Bu qoruma həm
fiziki güclərə həm də oğurluq və başqa risklere qarşı doğmuştur. Buna görə, bu obyektlər,
sarayların xəzinələrində, dini məkanların ən müqəddəs yerlərində saklanmışdır.Toplumun
bilinçlenmesiyle birlikdə bu qiymətli obyektlərin kimə aid olduğu fikri gedərək müzakirə
edilməsi gəlmiş, sonunda bunların, insanların xüsusi marağını aradan qaldırıcı və kefinə
çıxarılmış obyektlər olmadığı, insanlığın və cəmiyyətin məlumatına təqdim edilməsi fikri,
bunların xalqın görebilcegi yerlərdə sərgilənməsi düşüncəsi doğurmuş və toplanan bu obyektlər
müzeciligin doğulmasına səbəb olan bir fikri və faktı gündəmə gedirmişdir. Muzeyciliğin müasir
ölçüsü isə obyektə olduğu qədər insanada yönelmiştir. Bunu insanın şüuruna yerləşdirməyi
məqsəd qoymuşdur.
Azərbaycan Türkiyə ortaq mədəniyyətinin araşdırılmasında muzeylerin rolu iki ölkə
arasında tarixi köklərimizin adət və ənənələrimizin qorunması saxlanması və muzeylərin xalqa
çatdırılması və yaşadılması möhümdür. Azərbaycan və Türkiyə əlaqələrində siyası, elm,
mədəniyyət, və muzeylerle bağlı öz dəyərlərimizə sahib çıxmaq, gələcək nəsillərə bunları
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çatdırmaq, və yaşatmakdır.Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri yüksək mənəvi dəyərlər üzərində
qurulub. Bu dəyərlərin qiymətini yaxşı bilməli, onu gözümüz kimi qorumalı və gələcək nəsillərə
ötürməliyik. Unutmayaq ki, Türkiyə Azərbaycan, Azərbaycan da Türkiyə üçün çox vacib
ölkələrdir. Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri hazırda strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksələrək,
sıx qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində davam etməkdədir.
Mədəniyyətlərimiz arasındakı tarixi və mədəni-mənəvi körpü yəni təfəkkür işığında nəzərdən
keçirilməsi, araşdırılıb xalqa çatdırılması və dəyərlərimizi öyrənilməsi ve siyasi, mədəni, əlmi,
ələqalərin artması və xususiylə muzəylərlə bağlı, iki ölkə arasında müqavələrin bağlanması
qarşılıqlı əlmi araşdırmaların və tətqiqatların aparılması, və əlmi mübadilənin rəallaşması əsas
məqsədlərdən birini kəps ədir.
Günəş Cəbrayılova
ADMİU-doktorant
DEMOKRATİYA VƏ İSLAM
İslamda əxlaq sevgi, şəfqət, mərhəmət, təvazökarlıq, fədakarlıq, tolerantlıq və sülh
anlayışları əsasında qurulmuşdur. Burada demokratiya, aşkarlıq, insan hüquq və azadlıqları və s.
kimi humanist çağırışlar vardır. “Qurani-Kərim”in “Bəqərə” surəsinin 256-cı ayəsində deyildiyi
kimi “Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğruluq azğınlıqdan ayırd edildi. Hər kəs Taqutu inkar
edib Allaha iman gətirsə, o, artıq ən möhkəm bir ipdən yapışmış olur. Allah eşidəndir, biləndir.”
İslam dini demokratik ənənələrə əsaslanaraq cəmiyyətin siyasi xəttinə və sosial-mənəvi
tələbinə çevrilmişdir. İslami müstəvidən baxdıqda aydın olur ki, hər bir cəmiyyət üzvünün
ictimai və fərdi azadlıqlardan bəhrələnmək hüququ vardır.
“İslam əxlaqını tanımayan və ya yeni tanış olan bəzi insanlar İslamı yanlış mənbələrdən
öyrəndikləri üçün yanlış önmühakimələrə və fikirlərə sahib olurlar. Bu insanlar heç bir
doğruluğu olmadığı halda, İslamın azadlıqlarına mane olacağına, sənət və elmə zərər vuracağına
inanırlar. Halbuki, İslam insanlara ibadət, fikir və söz azadlığı təmin edən, onların hər cür
haqqını himayə altına alan və insanlara gerçək azadlıq verən bir dindir. Quranda bildirilən "Əgər
səni yalançı hesab etsələr, de: "Mənim əməlim mənə, sizin əməliniz isə sizə aiddir. Siz mənim
etdiyim əməldən uzaqsınız, mən də sizin etdiyiniz əməllərdən uzağam" (Yunis surəsi, 41) ayəsi
uca Allahın qullarına demokratiyanı əmr etdiyi ayələrdən biridir. Bu ayədə heç kimə təzyiq
edilməməsinin, hər kəsin fikir və inanc azadlığına sahib olmasının əhəmiyyəti çox açıq ifadə
olunub.”
İslam Azərbaycanda VII əsrdən tədricən yayılmağa başlamışdır. Azərbaycanın Rusiya
imperiyasına ilhaq edilməsindən sonrakı dövr ölkənin islamlaşmasının yeni mərhələsi kimi
nəzərdən keçirilə bilər. Bu mərhələnin ən səciyyəvi xüsusiyyəti hökumətin müsəlman din
xadimlərini ələ almaq və özünə tabe etmək məqsədilə xristianlıqdakı kilsə strukturuna bənzər
islam dini qurumu yaratmaq siyasəti ilə bağlıdır. Cənubi Qafqaz şiə və sünni məhəmmədi
ruhanilər idarəsi haqqında Əsasnamə" Dövlət şurasının təqdimatı ilə Rusiya çarı tərəfindən 5
aprel 1872-ci ildə təsdiq edildi. İdarənin təşkilində rus provaslav kilsəsinin quruluş prinsipi əsas
götürülmüşdü. Cənubi Qafqazda 2 müsəlman inzibati orqanı - müftinin başçılığı ilə Sünni ruhani
idarəsi (müftilik) və şeyxülislamın sədrliyi altında Şiə ruhani idarəsi (şeyxülislamlıq) yaradıldı.
Azərbaycan Demokratik Respublikası (1918-1920) yaranana qədər cənubi Qafqaz
müsəlmanlarının dini işləri bu iki idarə tərəfindən tənzim edilmişdir. 1918-ci il dekabrın 11-də
şeyxülislam Məhəmməd Pişnamazzadə vəzifəsindən istefa verir. ADR sosial təminat və dini
etiqad işləri naziri Musa Rəfibəyovun əmri ilə həmin vəzifəyə axund Ağa Əlizadə təyin edilir.
Bu dövrdə islamı rasionallaşdırmaq, müasirləşdirmək meylləri güclənir. 1920-ci ildə
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra mayın 15-də Dini etiqad işləri nazirliyi və
Şeyxülislamlıq təsisastı buraxılır, müsəlman din xadimləri təqiblərə məruz qalır, məscidlərin
əksəriyyəti bağlanır. 1943-cü ildə faşist Almaniyasına qarşı mübarizədə dinin imkanlarından
istifadə məqsədilə Zaqafqaziya müsəlmanlarının dini qurumunun yaradılması məqsədəuyğun
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hesab edilir. Zaqafqaziya müsəlmanlarının I qurultayı 25-28 may 1944-cü ildə Bakıda keçirilir
və mərkəzi Bakıda olmaqla Cənubi Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi yaradılır. 1944-cü ildən
cənubi Qafqazda müsəlmanların dini təşkilatlanmasındakı dualizm aradan qalxır. Cənubi Qafqaz
Müsəlmanları Ruhani İdarəsi vahid mərkəz olur və şeyxülislam tərəfindən idarə olunur, müfti
İdarə sədrinin birinci müavini sayılır və sünniməzhəb müsəlmanların şəriətlə bağlı məsələlərini
tənzim edir. Hazırda bu idarə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi kimi dövlət qeydiyyatından keçərək
fəaliyyət göstərir və islam təmayüllü digər dini icmaların tarixi mərkəzi hesab olunur.
SSRİ dağıldıqdan sonra sovet məkanında mövcud olan bütün müsəlman dini təşkilatları
böhrana məruz qaldığı, parçalandığı halda, Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani İdarəsi öz
fəaliyyət dairəsini daha da genişləndirmişdir. 1998-ci ildə Bakıda Qafqaz müsəlmanlarının 10-cu
qurultayı keçirilmişdir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Gürcüstanda və Dağıstanda da
nümayəndəlikləri açılmışdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi beynəlxalq islam təşkilatları ilə
əlaqəsini ardıcıl şəkildə təmin edir, qonşu müsəlman ölkələri ilə dini zəmində sıx əlaqələr
yaradır. Bu gün həmin idarə öz səlahiyyətləri çərçivəsində Azərbaycanda İslam dini icmalarına
rəhbərlik edir, şəriət qayda-qanunlarının düzgün yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.
Zaman-zaman panislamizm, fanatizm, ehkamçılıq, avamlıq, daha nələr-nələr damğası ilə
islami dəyərlərdən faydalanmayan cəmiyyət, nəhayət ki, dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi ilə
xalqımızın mənəvi-əxlaqi dəyərlər sistemində islamın layiq olduğu yeri tutmasına səbəb
olmuşdur.
Demokratik təfəkkürün qərarlaşdığı indiki şəraitdə islam dini konseptual təhlili göstərir ki,
islamda bugünkü anlamda demokratiyaya zidd heç bir çağırış yoxdur. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər Forumundakı
(İstanbul, 3 sentyabr 2006) çıxışında islam həmrəyliyinin zəruri olduğunu qeyd edilmişdir.
Müasir dövrdə demokratiya və İslamın qarşılıqlı əlaqə və təsirindən danışarkən, qeyd etmək
lazımdır ki, demokratiya sosial-siyasi hadisə olaraq, mənəvi proseslərə, o cümlədən, dini
mənəvi-əxlaqi proseslərə də fəal təsir göstərir. İslam dini Azərbaycan xalqının mənəviyyatının
ayrılmaz bir hissəsidir. Məhz buna görə də bu xalq dünyəvi dəyərlərlə yanaşı, islami dəyərləri,
onun mütərəqqi ənənələrini yaşatmağa və daha da inkişaf etdirməyə çalışır.
Cavid Ələkbərli
ADMİU - doktorant
İSPANİYA VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏLƏRİNİN ORTAQ CƏHƏTLƏRİ
Qloballaşan dünyamızda ölkələrarası mədəni əlaqələrin qurulmasının inkişafı dövründə
müxtəlif məkanda yaşayan xalqların mədəniyyət və mentalitetlərindəki ortaq bağları müəyyən
etmək Azərbaycan mədəniyyətşünaslığının prioritet vəzifələrdəndir. Bu mövzuda araşdırmaların
aparılması həm Azərbaycan, həm də xarici ölkələrin mədəniyyətşünaslıqları üçün çox vacibdir.
Qərb və Şərq mədəniyyətlərinin elementlərini özündə birləşdirən Azərbaycan və İspaniya
mədəniyyətlərinin uzlaşan bağlarını göstərmək Azərbaycan mədəniyyətşünaslığının ən aktual
məsələlərindən birini təşkil edir.
Hər iki ölkənin çoxqatlı mədəniyyətinə bir sıra xalqların təsiredici amili və paralel olaraq,
Roma imperiyası və Ərəb xilafəti mədəni təbəqəsinin bu ölkələrin mədəniyyətinə yeriməsi
gerçəkliyi nəzərə alınarsa, Azərbaycan və İspaniya mədəniyyətlərinin ortaq bağlarını araşdırmaq
məsələsi əsas məqsəd olaraq qarşıya çıxır. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün hər iki
mədəniyyətin istiqamətlərini və inkişaf mərhələlərini göstərmək, bu mədəniyyətlərin
formalaşlamasına təsir göstərən amilləri üzə çıxarmaq və əldə olunacaq nəticələrin gələcəkdə
ölkələr arasında qurulacaq münasibətlərə təsiri perspektivlərini tapmaq araşdırmanın əsas
vəzifələrindəndir.
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Dünya mədəniyyətinə zəngin tövhələr vermiş Azərbaycan dünyanın mədəni proseslərində
aktiv fəaliyyətinin əsas məqsədi beynəlxalq arenada özünü bu sistemin bir parçası olaraq tanıda
bilməkdir. Azərbaycan Respublikasının müvafiq hökumət qurumları beynəlxalq mədəni
əlaqələrin qurulması və inkişaf etdirilməsini ölkəmizin mövcud qanunvericilik aktlarına uyğun
həyata keçirirlər. Mədəniyyəti ilə zəngin olan İspaniya tarixən dünyanın həm siyasi , həm də
mədəni həyatında böyük rol oynamışdır. Bir çox mədəniyyətlərin təsiri altında formalaşan
İspaniya mədəniyyəti öz zənginliyi ilə bir çox ölkələrin mədəniyyətlərinə təsir etmişdir.
Rəngarəngliyi fərqlənən mədəni irsə malik olan İspaniya Yunesko obyektlərinin sayına görə
dünyada III yeri tutur. Əfsuslar olsun ki, bu cür zəngin maddi və mədəni irsə malik olan bir
Avropa ölkəsi ilə bir çox sahələrdə sosial - mədəni və iqtisadi münasibətlər arzuolunan
səviyyədə deyil.
Tədqiqat obyektini araşdırdıqda aydın olur ki, tarixən həm Azərbaycan, həm də
İspaniyaya böyük imperiyaların təsiri olmuşdur. Bunlardan hər iki mədəniyyətə daha
nəzərəçarpacaq təsir göstərən, eyni zamanda onları daha zəngin edəni ərəb amili olmuşdur. Eyni
zamanda qaraçı və yəhudi kimi etnoslar da sözügedən məkanda yaşamışlar. İspaniyanın cənub
vilayətlərinin mədəni həyatına daha çox təsir edəni isə qaraçı etnosu olmuşdur.
Mövzunun seçilməsinin əsas səbəblərindən biri budur ki, hər iki ölkənin tarix və
mədəniyyətlərində açıq-aşkar oxşarlıq vardır. Bunu biz tədqiqat obyektində göstərilən xalqların
mətbəxi, musiqisi və tarixən yaşadıqları məşəqqətli tarixi proseslər səbəbindən müxtəlif
sahələrdə çalışan sənətkarların sənət əsərlərindən görə bilərik.
Azərbaycanın və İspaniyanın qədim və orta əsrlər tarixini araşdırdıqda aydın olur ki, bu
ölkələrin mədəni həyatı həm müxtəlif,həm də oxşar proseslər yaşamışdır. Buna görə bu
mədəniyyətlər zənginliyi, çoxçalarlığı və çoxçeşidliyi ilə seçilirlər. Azərbaycan və İspaniya
mədəniyyətlərinin ortaq cəhətlərini göstərməyi əsas məqsəd olaraq götürərkən, bu araşdırmada
diqqət İspaniya mədəniyyətinə yönəlmişdir.
Bu mövzu haqqında danışarkən musiqi alətlərindən söz açmaq vacibdir. Belə ki, həm
Azərbaycanın musiqi rəmzlərindən biri olan tar alətinin , həm də ispan gitarasının bəzi
tədqiqatçılara görə kökləri eyni mənbədən qaynaqlanır(4). Sübut olunmuşdur ki, e.ə. 1400-cü
ildə gitaraya bənzər dördsimli alət Suriya və Kiçik Asiyada məskunlaşan hetlər tərəfindən ifa
olunmuşdur. Ümumilikdə bu nəzəriyyəyə əsasən söyləmək olar ki, ispan gitarası ilk öncə
hetlərin tanburu, sonra yunanların kitarası , daha sonra isə romalıların sitarasından əmələ
gəlmişdir. Duglas Harper öz əsərlərində yazır ki, “dütar”-fars dilində “ikitelli”, "setar" - "üçtelli",
"çahartar" - "dördtelli", "pənctar" - "beştelli", "şeştar" - "altıtelli" deməkdir. Daha sonra
setar/sitara sözü yunanların vasitəsilə Avropaya kitara –kifara biçimində gətirilərək “gitara”
adlanmışdır.
Şərqin musiqi alətlərinin və gitaranın tarixini araşdırarkən məlum olur ki, bu alətlərin
kökləri mənşəcə bir-birinə çox yaxındırlar. Yalnız bu alətlərin adlarında “tar” hissəsinin olması
təsadüfi hal deyil. Odur ki, həm Azərbaycan tarının , həm ispan gitarasının eyni köklərdən
qaynaqlanması məsələsi diqqətlə araşdırılmalı və belə bir məqama xüsusii diqqət yetirilməlidir
ki, gitara qadom Şərq mədəniyyətinin nümunəsidir.
Hər iki ölkəni ziyarət etmək imkanı əldə edən turistlər orta əsrlərdə inşa olunan şəhərlərin
memarlıq nöqteyi nəzərindən nə qədər də bir-birinə yaxın olduğunun şahidi olurlar. Bu ortaqlığı
hər iki ölkədə orta əsrlərdə dominantlıq edən islam amili ilə əlaqələndirmək olar. Bu şəhərlərin
özünü nümayiş etdirmək xüsusiyyəti yoxdur. Belə ki, orta əsr müsəlman şəhərlərinin enli
küçələri olmur. Bu şəhərlərin sonsuz, dar küçələri vardır. Bunun səbəbi insanların dini inancları
idi ki, müsəlmanlar öz evlərini daha gizli, sirli saxlamalı və cəmiyyəti müxtəlif növ böhtanlardan
qorumalı idi.
Burada xüsusilə qeyd etməli olduğumuz elemenlərdən biri ərəb hamamlarıdır. Bu
hamamlardan keçmişdə bir yerə yığışmaq , ticarət və d. məsələləri müzakirə etmək üçün istifadə
olunurdu. Hamamlar tikilərkən İslam dininin ruhuna uyğun olaraq inşa olunmuşlarr. Yuxarı
təbəqəyə məxsus olan şəxslər üçün özəl hamamlar, saray əyanlarının isə saraya yaxın yerdə şəxsi
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hamamları var idi. İspaniyada ən tanınmış hamamlardan Qranada şəhərində yerləşən “El
banyuelo” və yaxud “Banyo del Moqal” adlı hamamdır.(3)
Baxmayaraq ki, xalça sənəti Azərbaycanda daha qədimdən mövcud olmuş, İspaniyanın da belə
bir ənənəyə malik ola bilməsi bizi daha yaxın edir. İspanca xalçaya “alfombra”, ərəbcədən alkhumra sözündən götürülmüşdür. Artıq X əsrdən başlayaraq burada düyünlü xalçalardan istifadə
olunmağa başlayır. İbn Havqal yazır ki,” Orta Şərqdən ayrı Əndəlisdə düyünlü xalçalar istehsal
olunur. Bu xalçalar Mursia şəhərinin eyni adlı Mursia məhəlləsində hazırlanır.”(1)
Dini amilin xalqların mədəniyyətləri üzərindəki təsiri millətlərin mədəniyyətlərini
araşdırarkən hər zaman mədəniyyətşünas və kulturoloqlar tərəfindən nəzərə alınmışdır. İslam
dini Hindistandan tutmuş Pireney yarımadasına kimi , xristian dini isə demək olar ki, bütün
qitələrdə yayılmışdır. Odur ki, hər iki mədəniyyət müxtəlif dövrlərdə bu iki dinin təsirində
olmuşdur. Bu oxşarlığın izlərini hər iki mədəniyyətinin memarlığı , musiqisi və mentalitetində
aydın görə bilərik.
Bütün qeyd etdiklərimizi nəzərə alaraq mövzunun mədəniyyətşünaslığımıza və iki ölkə
arasındakı gələcək münasibətlərinə müsbət təsiri aydındır. Daha öncə qeyd etdiyimiz kimi,
müstəqilliyini yenicə əldə etmiş ölkəmiz üçün dünya arenasında nüfuzu olan ölkələrlə
münasibətlərin qurulub inkişaf etdirilməsi ən mühüm məsələlərdən sayıla bilər.
Ədəbiyyat:
1.Alfombras espanolas //http://ge-iic.com/files/textiles/cristina_partearroyo.pdf
2.El arte arabe en Espana. http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/arabe/arte.htm
3.Lacultura del agua en al-Andalus// http://digitalcollections.sit.edu/cgi/
4.Tar. https://az.wikipedia.org/wiki/Tar
Günel Baxışova
ADMİU-doktorant
AZƏRBAYCANDA MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQ
MULTİKULTURALİZMİN ŞƏRTİ KİMİ
"Biz Azərbaycanda çalışırıq ki, yaşadığımız bölgədə regional
əməkdaşlıq inkişaf etsin, millətlərarası münasibətlər daha da
yaxşılaşsın, dinlərarası dialoq güclənsin"
Prezident İlham Əliyev
Yaşadığımız zaman mədəniyyətlər və dinlər arasındakı yaxınlaşmanın dilə gətirilərək,
dialoqların qurulduğu,bunun nəticəsində mədəni -dini fərqliliklər üçün xoşgörünün axtarıldığı
və birarada sülh şəraitində yaşaya bilmək üçün maksimum səylərin göstərildiyi bir zamandır.Biz
insanlar fitrətən elə yaradılmışıq ki,digər insanlarla əlaqə qurmağa və onları anlamağa
ehtiyacımız olur. Dünya tarixini bu baxımdan həm də dinləri və mədəniyyətləri əhatə edən
bəşəri dialoqlar , münasibətlər tarixi kimi də dəyərləndirə bilərik.
"Dialoq çağı" deyilən indiki vaxtda bunun vacibliyi daha çox hiss edilir. Dialoqun iki faydası
var: Birincisi,fərqli qrup və mədəniyyətlərin maddi və mənəvi dəyərləri ilə tanış olmaq, ikincisi
isə, məlumat və təcrübə mübadiləsində olmaq .
Mədəniyyətlərarası dialoq mühitində müvəffəqiyyətli olmaq üçün beynəlxalq anlayışları,
siyasətləri tanımaq və digər mədəniyyətlərin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi vacibdir. Maraqlısı
da odur ki, mədəniyyətlərarası dialoqda müvəffəqiyyətin təməli həmçinin, insanların ilk öncə
öz mədəniyyətlərinə qarşı həssaslıq göstərməsinə əsaslanır.

31

Aparılan müxtəlif araşdırmalar nəticəsində mədəni müxtəlifliklərin fərqində olan, bu
fərqliliklərə hörmət göstərən və mədəni müxtəlifliyi qarşılıqlı anlaşma yolu ilə üstünlüyə çevirə
bilən ölkələrin müvəffəqiyyət əldə etdiyi görünür.
Multikultural cəmiyyətlərdə rəvan inkişaf halları yaşanır və dövlətin beynəlxalq aləmdə
təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə təmin oluna bilir. Çoxmədəniyyətli mərkəzə çevrilmə
mədəniyyətlərin qarşılıqlı şəkildə qovuşmasına və hər bir mədəniyyət tərəfindən islah
olunmasına səbəb olur. Mədəniyyətlərin qarışması zamanı xalqların nümayəndələri müsbət
dəyərləri, üstün cəhətləri qəbul etməklə əksər hallarda öz mədəniyyət stereotiplərindən azad
olurlar və islah olunurlar (6,19) Burada fərqli dinlərdən insanlar, paylaşdıqları ortaq bir ictimai
mühitdə plüralizm anlayışı içində həyatın ortaq istiqamətlərini və ya ədalət, sülh, insan hüquqları
kimi cəmiyyətin ciddi məsələlərini birlikdə həll etmənin yollarını axtara bilirlər.Bu cür görüşlər
sayəsində mədəniyyətlər arasındakı qarşılıqlı xidmətin yayılması və müsbət niyyət və
səmimiyyət alış-verişinin artması səbəbiylə həyatın "insani" istiqamətləri ortaya çıxır.
Dünyada gedən proseslər bugün bu məsələləri: sülh şəraitində birarada yaşama,
mədəniyyətlərarası dialoqun vacibliyini gündəmə yenidən gətirmişdir.
Bu gün özündə mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların, konfessiyaların qarşılıqlı münasibətlərini
əhatə edən humanitar məsələlər həssaslıqla yanaşmanı tələb edir. Mədəniyyətlərin dialoqu
dünyada sabitliyin qorunması,problemlərin qarşısının alınması, həll edilməsi baxımından çox
əhəmiyyətlidir.
Son zamanlarda dünyada digərlərinə qarşı dözümsüzlükdən qaynaqlanan qaynar nöqtələr
formalaşmağa başlamışdır. Müharibələr, toqquşmalar üçün zəmin formalaşır, milli, dini
zəmində qarşıdurmalar baş verir, məzhəb zəminində qardaş qanı tökülür. Bu problemlərin
kökündə eyni məxrəcə gələrək, dialoq qura bilməmək, bir sözlə “dialoqsuzluq”dayanır.
Qloballaşma millətlərin dünya sisteminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsinə təsir edir, müasir
nəqliyyat vasitələrinin və iqtisadi əlaqələrin inkişafı ilə güclənir,kütləvi informasiya vasitələrinin
insanlara təsirini gücləndirir. Bu xalqlar arasında mədəni kontaktların genişlənməsinə imkan
verir və insanların miqrasiya proseslərini güclənidirir (1,20).
Fərqli mədəniyyətlərin mövcudluğunun qorunması, mədəni müxtəlifliyin zənginliyini dərk
etmək, qarşılıqlı inam və anlaşma şəraitində mədəni əməkdaşlığa hörmətlə yanaşma, qloballaşma
dövründə mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun davam etdirilməsinə zəmin yaradır. Mədəni
müxtəlifliyin tanınması ilə bağlı BMT Konvensiyasına qoşulan Azərbaycan Respublikası
mədəniyyətlərarası dialoqun zəruriliyini dərk edərək Şərq və Qərb ölkələri arasında mədəni
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə rəvac verməkdədir (3,82).
Müstəqillik əldə etməyimizlə başlayan bu qısa, lakin uğurlu yolda multikulturalizm
Azərbaycan dövlətinin milli-mənəvi, ümumbəşəri, humanist dəyərlərə söykənən siyasi kursuna
çevrilmişdir.Multikulturalizm siyasəti-ölkənin demokratik inkişafının, insanların hüquq və
azadlıqlarının müdafiə olunmasının tərkib hissəsi, ölkədə etnik-mədəni dəyərlərin qorunmasına
və inkişaf etdirilməsinə yönələn bir siyasət kimi, multikultural təhlükəsizlik – milli
təhlükəsizliyin mühüm komponenti kimi nəzərdən keçirilir.
Çoxmədəniyyətlilik həm də dövlətlər ətrafında möhkəm əsaslı sərhədləri, sanki, arxayın
sərhədləri (təhlükəsiz sədləri) meydana gətirir.Xalqların qarışması nəticə etibarilə dövlətlər
arasında məcburi barışıqları yaradır və qarşılıqlı güzəştləri meydana gətirir. (6, 20 )
Baxmayaraqki, bu termin günümüzdə nisbətən yeni sayılır,ancaq tarix boyu Azərbaycanda
multimədəniyyətlik mövcud olmuşdur. Burada əsrlər boyu milli mənliyini, dəyərlərini qoruyan
digər xalqlara hörmətlə yanaşılmışdır.
Azərbaycan Respublikasında kompakt şəkildə müxtəlif etnosların nümayəndələri yaşayır və
onların hər biri öz maddi və mənəvi mədəniyyətini, dilini, tarixi yaddaşını, mentalitetini, etnik
özünüdərketmə və etnopsixologiyasını qoruyub saxlayan unikal xüsusiyyətlərin daşıyıcılarıdır
(4). Azərbaycanın milli mədəniyyətinə müvəffəqiyyətlə inteqrasiya olan müxtəlif xalqların
nümayəndəlləri harmonik inkişaf edirlər. Azərbaycan mədəniyyətlər və dinlərarası
münasibətlərin durumu, еtnik-milli-bəşəri müstəvilərin ahəngdar mövcudluğu baхımından
dünyada örnək оla bilər".(2, 257)
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Bu gün "azərbaycançılıq" milli həyatın, konfessiyaların harmoniyasının çoxəsrlik ənənəsi,
ölkədə yaşayan bütün millətlərin və etnik qrupların qardaşlığı, qarşılıqlı əlaqə və təsirinin tarixi,
onların ümumi taleyi və müstəqil Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda birgə mübarizəsinin tarixi
təcrübəsidir (8, 15). Bu, həmçinin bizim özünəməxsusluğumuzun tərkib hissəsidir.
Azərbaycan dünyəvi,sivil bir dövlət olaraq həmişə dini ekstremizmə qarşı çıxmış, dini
dözümsüzlüyü pisləmiş və bu sahədə başqa dövlətlərlə əməkdaşlıq etmiş və etməkdədir.
Azərbaycan terrorizmə,dini ekstremizmə qarşı mübarizə aparan ölkələrlə əməkdaşlığa üstünlük
verir (3, 68)
Mədəniyyətlərarası dialoq anlayışının əslində dünya üzərindəki mədəni müxtəlifliyin
fərqində olmasının bir nəticəsi kimi ortaya çıxdığı görülməkdədir.İnsan bildiyi və vərdiş etdiyi
şeylərin xaricinə çıxmağa hər zaman müsbət baxmaz ,bilmədiyi,tanımadığı ilə dost olmaqda
tərəddüdlər yaşayar.Halbuki, dünya getdikcə qlobal bir kənd halını almaqdadır. Artıq ayrı irq,
din və mədəniyyətlərdən insanlar eyni məkanda yaşamaqdadır. Bu səbəblə multikultural həyata
uyğunlaşmaq və müxtəlif mədəniyyətlərdən insanlarla dialoq qurmağımız gözlənilən prosesdir.
Nəticədə həm mədəniyyətlərarası, həm də dinlər arası əlaqələr vasitəsi ilə ortaya çıxacaq
yaxınlaşmalar fərqli mədəniyyət və ənənələrə mənsub insanların bir-birlərini rədd və inkarı
buraxıb,bir-birlərini qəbul etməyə yanaşmalarına və dini inanclarına daha uyğun bir mühit
formalaşdırmalarına səbəb olacaq. Bu cür yanaşmaların ən əhəmiyyətli faydası tolerantsızlıqdan
tolerantlığa,qınamaqdan şəfqətli olmağa, düşmənçilikdən humanist dostluğa, rəqabətdən birliyə,
kompromisə, ədavətdən xilas olunmağa və xaosdan nizamlı həyat tərzinə götürməsidir.
Azərbaycan bu istiqamətdə dünyaya mühüm töhfə verir.Nəinki öz ölkəsindəki mədəni–dini
müxtəlifliklə cəmiyyət-dövlət arasında qurulan təqdirəlayiq dialoq mühiti, multikultural
siyasətinin uğuru, o cümlədən dünyanın digər ölkələri ilə , nüfuzlu təşkilatları ilə qurulan dialoq
təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün region, dünya üçün əhəmiyyətlidir. Bu gün dünya
ictimaiyyətində “mədəniyyətlərarası dialoq” amilini gücləndirmək təşəbbüslərinin genişlənməsi
Azərbaycana beynəlxalq arenada daha möhkəm nüfuz və etibar qazandırır. Azərbaycan
müsəlman ölkəsi olsa da,burada həm islam, həm xristan, həm də digər dinlərin tarixi mədəni
irsinə böyük hörmətlə yanaşılır.Bu baxımdan Azərbaycanın heç bir tərəddüd etmədən dünyanın
dörd bir tərəfində dilaoqa cəhd göstərməyə tam mənəvi haqqı çatır (10).
Azərbaycanın dinlərarası dialoq və əməkdaşlıq sahəsində nadir təcrübəsi ölkə xaricində də
yüksək qiymətləndirilmiş və tanınmışdır.Bunun bariz nümunəsi kimi Roma-katolik Kilsəsinin
başçısı II İohann Pavel 2003-cü ilin mayında Bakıda olarkən dediyi fikirləri xatırlatmaq
kifayətdir: “Azərbaycan üç müxtəlif dinin dinc yanaşı yaşadığı nadir bir ölkə və dini dözümlülük
baxımından sabit cəmiyyətdir. Bu stabillik gərgin əməyin, ölçülüb-biçilmiş çox incə bir siyasətin
və möhkəm iradənin nəticəsidir. Bu milli adət-ənənələrə, mənəvi-dini dəyərlərə ölkə
rəhbərliyinin münasibəti fonunda yaranmış əlverişli şəraitin təbii təzahürüdür” (4).
Dövlət müşaviri Kamal Abdulla çıxışlarının birində qeyd edib ki, Heydər Əliyev Fondunun
düşünülmüş, sistemli fəaliyyətində multikulturalizmin mühüm aspektlərindən biri olan
mədəniyyətlərarası əlaqələrin möhkəmlənməsi istiqaməti xüsusi yer tutur.Fondun Prezidenti,
Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban
Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən “Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun
genişləndirilməsi”, “Qloballaşma şəraitində mədəniyyətlərin rolu”, “Çoxmədəniyyətli dünyada sülh
şəraitində birgəyaşama”, “Azərbaycan – tolerantlıq məkanı” layihələrini xüsusi qeyd etmək olar.
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu hər bir layihəsi ilə
müxtəlif xalqlar arasında humanizm, həmrəylik və dözümlülük kimi bəşəri dəyərlərin bərqərar
olmasına öz töhfəsini verir. Uğurla həyata keçirilən “Tolerantlığın ünvanı Azərbaycan” layihəsi
çərçivəsində ölkədəki məscid, kilsə, sinaqoqlarda təmir-bərpa işləri aparılmışdır. Bundan başqa,
Bakıda yəhudi uşaqları üçün təhsil kompleksinin istifadəyə verilməsi, Fransada bir sıra
kilsələrin, müqəddəs Roma katakombalarının bərpasında iştirakı, Həştərxanda Müqəddəs Knyaz
Vladimirə abidənin ucaldılması da məhz ayrı-ayrı xalqların və konfessiyaların qarşılıqlı hörmət
və dostluq münasibətlərinin genişləndirilməsinə xidmət edir (4).
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Prezidentin dediyi kimi dözümlülüyün və tolerantlığın yüsək səviyyədə olması faktdır və bu
güc mənbəyidir:“Hər bir cəmiyyətin gücü onun dini və milli müxtəlifliyidir ”.Bu sözlər Prezident
İlham Əliyevin strateji mövqeyini dəqiq nümayiş etdirir. Həmin mövqeyə görə, çox zəngin tarixi
və mədəni irsi,dini və sosial tolerantlıq ənənələri olan Azərbaycan hazırda, mədəniyyətlərarası
dialoq dünya mədəniyyətlərin və siviliyasiyaların qarşılıqlı təsiri məkanına uğurla transformasiya
olunur, özünün zəngin təcrübəsini dünya ictimaiyyətinə təklif edir (7,121).
Azərbaycanın yüksək təşəbbüskarlığı ilə paytaxtımızda təşkil edilən çoxsaylı mötəbər
beynəlxalq tədbirlər Bakını artıq regionun təkcə diplomatik deyil, həm də multikulturalizm
mərkəzinə çevirmişdir.Respublikamız son illərdə Beynəlxalq Humanitar Foruma, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransına, Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna, Dünya Dini Liderlərinin Zirvə görüşünə, Krans Montana
Forumuna,Davos Forumuna, III Qlobal Bakı Forumuna,habelə ilk Avropa Oyunlarına və digər
beynəlxalq tədbirlərə uğurla evsahibliyi etmişdir (9).
2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər
üzrə Dövlət Müşavirliyi Xidmətinin,Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun yaradılması, multikulturalizm sahəsində ən
optimal model seçilən Azərbaycan nümunəsinin öyrənilməsi məqsədilə Avropa ölkələrində
“Azərbaycan multikulturalizmi” fənninin tədrisinə başlanılması ölkə başçımızın hər zaman
müstəqil, şəffaf və dürüst siyasət tərəfdarı olduğunu bir daha təsdiq edir. 2016-cı il
Azərbaycanda "Multikulturalizm ili" elan olunması
dövlətin hümanizmə, birgəyaşayış
ənənlərinə verdiyi önəmi əks etdirir (5) .
Azərbaycanda hər bir milli azlıqlara verilən dəyər humanizm sistеminə əsaslanmaqla həm ölkə
daхilində, həm də başqa хalqlar və mədəniyyətlər arasında bərabərlik, dоstluq, qarşılıqlı
anlaşma, qarşılıqlı еtimad, qarşılıqlı hörmətə millət olaraq verdiyimiz dəyərin göstəricisidir.
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Rəhim Həsənov
AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitunun doktorantı
MULTİKULTURALİZM POLİETNIK AZƏRBAYCAN
CƏMİYYƏTİNİN HƏYAT TƏRZİ KİMİ
Müasir dövrdə yüksək milli mədəniyyət yalnız öz xalqına xidmət etməklə yekunlaşmır və
həmçinin bəşəri xarakter daşıyır.Qarşılıqlı ünsiyyətdə həm özü zənginləşir, həm də başqa
millətlərin mədəniyyətlərinin mənəvi dəyərlərinin zənginləşməsinə rəvac verir.Yaşadığımız
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müasir dövr mədəniyyətlərin eyniləşdirilməsinə, milli köklər və qaynaqlarından ayrılmasına
qarşı çıxaraq onun gələcəyinə, mədəniyyətlərin əməkdaşlığında, ünsiyyətində, bədii yaradıcılıq
əlaqələrinin möhkəmlənməsində və qarşılıqlı fəaliyyətinin mütərəqqi prosesində görür.
Azərbaycanda multikulturalizimin inkişaf etməsində, onun formalaşmasında, birmənalı
olaraq, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin apardığı siyasətinin də mühüm rolu
olmuşdur.Şübhəsiz ki, demokratik cəmiyyət quruculuğunda, milli dövlətçiliyin
möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsində, siyasi, hüquqi və iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsində ulu öndərin irəli sürdüyü ölməz ideyalar, prinsiplər Azərbaycanın hazırkı və
gələcək inkişaf strategiyasının əsasını təşkil edir. Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının
ərazisində müxtəlif etnoslar, müxtəlif dinin nümayəndələri bir-biri ilə sülh və qarşılıqlı
əməkdaşlıq şəkilində yaşayırlar. Müasir dövrdə qloballaşma prosesindən kənarda qalmaq qeyrimümkündür. Qloballaşma prosesi ilə milli dövlətçilik, milli-mənəvi dəyərlər prosesi arasında
ziddiyyət də mövcuddur. Milli özünüdərk, milli ləyaqət siyasi qloballaşmanın əsas
problemidir.İnteqrasiya prosesinin qaçılmaz olduğu bir zamanda milli-mənəvi əxlaqi və tərbiyəvi
dəyərlərimizin qorunmasına qayğı və maraq daha da artmışdır.Çünki, qloballaşmanın ziddiyyətli
gedişatından doğan bu zərurət cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə etmişdir.
Azərbaycanda multikulturalizim bu gün öz milli-mənəvi qaynaqlarından qidalanaraq,
Heydər Əliyevin qoyduğu ənənə, qayğı və diqqət sayəsində daha möhtəşəm bir dövrünü
yaşayır. Hər bir milli azlıqların suverenliyi və tam müstəqilliyi iqtisadi-sosial sahələrlə yanaşı,
onun milli mədəniyyətinin də hər vasitə ilə inkişaf etdirilməsini, bu mədəniyyətin
özünəməxsusluğunun qorunub saxlanmasını, xalq ənənələrinin, mərasim və adətlərinin, mənəvi
dəyərlərinin dirçəldilməsini və eyni zamanda xarici ölkələrlə mədəni əməkdaşlığı genişləndirməklə
bədii və qarşılıqlı yaradıcılıq əlaqələrinin bir daha möhkəmləndirilməsini tələb edir.
Hər bir xalqın özünəməxsus xüsusiyyəti, milli-mənəvi dəyərləri həmin xalqın, həmin
millətin pasportu hesab olunur. Hazırki şəraitdə multikulturalizm prosesində etnik və dini
azlıqların yarartdığı mədəniyyətə, onların milli-mənəvi dəyərlərinə hörmətlə yanaşmalı, mənfi və
mübət cəhətlərinə diqqət yetirməliyik. Müasir dövrdə Azərbaycan mədəniyyəti həm ölkə
daxilində yaşayan müxtəlif millət və xalqların, həm də qonşu respublikalarda yaşayan millətlərin
mədəniyyətlərini zənginləşdirərərək onlara qarşılıqlı şəkildə təsir edən mühüm mənbə rolunu
oynayır.
Альбина Тухтаева
Магистрант Государственного института
искусств и культуры Узбекистана
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
С первых дней независимости воспитание гармонично развитого поколения стало
одним из приоритетных направлений государственной политики Узбекистана. Реализуются широкомасштабные мероприятия по физическому, интеллектуальному и духовному
развитию подрастающего поколения. В их числе и системная работа по развитию детского
творчества.
В феврале 2012 г по инициативе Президента Ислама Каримова в Ташкенте состоялась международная конференция «Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны».
Президент И.А. Каримов, выступая, на открытии международного форума, сказал: «Узбекистан после обретения независимости выбрал свой собственный путь развития – путь
масштабных реформ, направленных на строительство демократического правового госу35

дарства, социально ориентированной рыночной экономики и сильного гражданского общества. Достижение благородных целей, стоящих перед народом Узбекистана, будущее
страны, ее процветание и благоденствие, то, какое место она займет в мировом сообществе в XXI веке, – все это зависит, прежде всего, от нового поколения, от того, какими вырастут наши дети»[1].
Предусмотрено укрепление материально-технической базы 130 центров культуры и
досуга населения, создание 15 новых, реконструкция и ремонт 29 парков культуры и отдыха по всей стране. Постановление главы нашего государства «О Государственной программе укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения деятельности детских школ музыки и искусства на 2009-2014 годы» от 8 июля 2008 года служит
важным программным документом в совершенствовании работы в этом направлении.
Согласно Постановлению №178 от 25 июня 2013 г. Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по формированию в 2013-2018 годах современных центров культуры и досуга населения»разработан комплекс мероприятий по формированию в 20132018г. современных центров культуры и досуга и развитие их материально-технической
базы.
В ходе реализации программы по формированию детских центров «Баркамол авлод» (Постановление Кабинета Министров РУз «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешкольного образования от 28 февраля 2011г) капитально отремонтированы и оснащены 66 таких центров. Сегодня в стране действуют более 200 подобных центров. Это будет способствовать более широкому привлечению детей к творчеству, в том
числе техническому. Совсем недавно 20 ноября 2015 г. принято Постановление Президента РУз О Государственной программе по дальнейшему совершенствованию деятельностидетских школ музыки и искусств на 2016-2020 г., что является логическим продолжением
начатой работы по созданию условий для наиболее полного раскрытия творческого потенциала детей более глубокого понимания и привития любви к различным видам искусства.
Наше время – это время перемен. Сейчас нашей стране нужны люди, способные
принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. К сожалению, современная массовая школа еще сохраняет нетворческий подход к усвоению знаний. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий убивает интерес к обучению. Дети лишаются радости открытия и постепенно могут потерять способность к творчеству.
Как много способных и талантливых детей. Среди подростков талантов значительно меньше. А талантливые взрослые – это скорее исключение, чем правило. Как известно
цель обучения ставится в соответствии с запросами общества. На данный момент целью
обучения страны является всестороннее гармоничное развитие подрастающего поколения,
становление самостоятельной, свободной, культурной, нравственной личности, сознающей ответственность перед семьей, обществом, государством, уважающей права и свободы других граждан, конституцию и законы, способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, религиозными, этническими и социальными группами.
Проблема творчества всегда была одной из актуальных. Во все времена нужны были творческие личности, так как именно они определяют прогресс человечества. Наше
время также требует творческих, нестандартно мыслящих и действующих людей во благо
развития личности и общества. Развитие творчества - одна из главных задач. В настоящее
время необходим широкий подход к проблеме, понимание ее как развития творческих основ личности в разных сферах жизнедеятельности ребенка: в отношении его к миру природы, предметов, миру людей в отношении к себе.
Детское творчество — одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в
процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создает нечто новое для себя и других.
Творчество – в широком смысле – это деятельность, направленная на получение
чего-то нового, неповторимого, и поэтому основным показателем творчества является но36

визна его результата. Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит
объективный характер, поскольку создаётся то, что не существовало. И с этой позиции говорить о творчестве детей нецелесообразно, поскольку они не могут создать ничего объективно и принципиально нового. Сам же процесс создания имеет субъективную окраску,
так как в нём проявляется индивидуальность творца.
Содержание программ обучения для развития творчества должно быть основано
на: 1) изучении основополагающих тем; 2) интеграции тем и проблем, относящихся к разным областям знаний; 3) использовании принципа междисциплинарности; 4) рассмотрении задач «открытого типа», т.е. не имеющих единственного и окончательного решения;
5) соблюдении принципа высокой степени насыщенности содержания[2].
Для того чтобы развить творчество человека, необходимо в первую очередь обращаться к его эмоциональным реакциям и состояниям. Принимая и поддерживая эмоциональные реакции и состояния человека, мы способствуем проявлению его творчества. Понимание взрослым основных эмоциональных реакций и состояний детей – основное условие развития творчества ребёнка.
Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании определенных условий, благоприятствующих их формированию. Такими условиями являются:
1. Ранее физическое и интеллектуальное развитие детей.
2. Создание обстановки, определяющей развитие ребенка.
3.Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения, когда ребенок добирается до «потолка» своих возможностей.
4.Предоставление ребенку свободу в выборе деятельности, чередовании дел, продолжительности занятий одним делом и т.д.
5.Умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.
6.Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребенка к творчеству[3].
Но создания благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с высокоразвитыми творческими способностями. Необходима направленная работа по развитию
творческого потенциала у детей. К сожалению, традиционная существующая в нашей
стране система воспитания почти не содержит мер, направленных на последовательное
систематическое развитие творческих способностей у детей. Для развития творческих
способностей можно предложить следующие меры, направленные на эффективное развитие творческих способностей школьников:
1. Введение в программу школьного воспитания специальных занятий, направленных на развитие творческих способностей.
2. На специальных занятиях по рисованию, музыке, лепке давать детям задания
творческого характера.
3. Управление взрослыми детской предметной и сюжетно-ролевой, игровой с целью развития в ней воображения детей.
4. Использование специальных игр, развивающих творческие способности детей.
5. Работа с родителями.
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ НЕЗАВИСИМОСТИ В ПЕРИОД
КУЛЬТУРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
XXI век характеризуется как время перемен. Данный период называется эпохой глобализации. Причиной данному феномену стало тесное взаимодействие стран, государств и
народов. Они перестали развиваться изолированно и индивидуально.
Термин «глобализация» появился в западной литературе во второй половине 1980-х
годов. Им обозначается одна из ведущих тенденций социально-экономического развития
современного мира, вызванная технологическим прогрессом, и прежде всего развитием
информационных технологий, что качественно расширило возможности установления
глобальных связей. (3)
Глобализация имеет свою предысторию. Тенденция к расширению экономических связей вообще характерна для индустриального общества. Международная торговля привела
к созданию мирового рынка уже в начале ХIХ века, а вывоз капитала приобрел широкие
масштабы в начале ХХ века.(4)
Все это — элементы (или предпосылки) экономической и финансовой глобализации.
Но впервые о глобализации заговорили не в плане развития охватывающих весь мир связей, а как об угрозе, нависшей над человечеством. К середине ХХ века мир пережил уже
две мировые войны и было создано оружие, способное уничтожить на Земле все живое. В
это же время было осознано, что человечество быстрыми темпами приближается к кризису в своих взаимоотношениях с природой, что над ним нависает угроза экологической катастрофы. И только усилиями всего человечества, т. е. на глобальном уровне она может
быть предотвращена. А в конце столетиябурный прогресс информационных технологий,
воплотившихся во «всемирной паутине», дал мощный импульс процессу глобализации в
экономике и других сферах и его превращению в одну из ведущих тенденций современного общественного развития.(2)
При исследовании влияния глобализации на динамику культуры следует учитывать, во первых, что их взаимоотношение также во многом является продолжением тех тенденций, которые возникали в прошлом наразных этапах развития индустриального общества, и, во-вторых, что методологически продуктивно различать влияние этих процессов на духовную и интеллектуальную культуру. Конечно, эти два аспекта культуры неразрывно связаны, но и сама
целостность культуры будет понята более глубоко, если видеть их различие.
Процесс глобализации на современном этапе очень сложное явление. Конечно, очень
трудно охватить даже самые основные особенности и направления глобализации.Если
культуру нашего народа сравнить с богатством, накопленным в одном доме, то ни один
хозяин не захочет чтобы ветер, поступающий извне перевернул всё вверх дном. Точно
также мы должны предпринять все меры, чтобы чуждые нам идеи, течения и идеологии не
оказали разрушительные воздействия на нашу культуру и духовность. На сегодняшний
день нет ни одной национальной культуры полностью защищенной от других народов.
Анализ истории показывает, что культура и духовность народов достигла самых больших высот. Это можно увидеть на примере культуры и духовности народов Центральной
Азии, которая воспользовалась культурой Запада и Востока. Подтверждение этой мысли
можно увидеть на примере научных знаний, религиозного убеждения и искусства, как составной части культуры. Например, Абу Райхон Беруний глубоко усвоил философию Китая, Индии, Греции и Рима и естественные науки. Во время пребывания в Индии с целью
изучения науки и культуры Индии и древних источников изучает древний индийский
язык санскрит. Также для изучения культуры и науки Греции и Рима, освоил греческий,
латинский и древнееврейский языки.
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Абу Наср Фарабий оставил глубокий след в истории мировой культуры знал десятки языков и глубоко изучил культуру и духовность многих десятков народов. Таких примеров можно привести множество, самое важное в том, что наши великие предки, изучив культуру народов мира и глубоко проанализировав их сделали всемирно известные открытия.
Из вышесказанного следует, что добиться таких высот можно только изучив историю
наших предков, культуру народов мира. Необходим глубокий анализ идей и идеологий,
которые хотят оказать на нас воздействие. Иногда из-за не умения анализировать мы воспринимаем вместо созидательных идей чуждые нам идеи.
Поскольку фундаментом глобализации являются информационные технологии, и она
внутренне связана с процессами становления информационного общества, то, очевидно,
что на первый план здесь выступает культура и человек как ее носитель. Постиндустриальное информационное общество определяют как «общество знания», открывающее широкие перспективы для реализации творческого потенциала человеческой личности.
Но сама эта характеристика означает, что акцент делается именно на интеллектуальной
составляющей культуры. Ее недооценка встречается в нашей литературе, отражая антисциентистские и постмодернистские умонастроения некоторых кругов нашей интеллигенции. На
самом деле эта позиция является архаичной. Но, с другой стороны, чрезвычайно опасно и потому недопустимо оставлять интеллектуальную культуру «в одиночестве», не сопрягая ее неразрывно с культурой духовной. Нравственные идеалы, нормы, чувства, гуманистические
ценности, идеи справедливости, свободы и прав человека облекают и как бы «очеловечивают» интеллектуальную культуру, включают ее в мир человека, в сферу его целей, интересов,
переживаний. Одно из важнейших условий существования и дальнейшего развития человечества — гуманистическая направленность процессов глобализации — предполагает достижение гармонии во взаимоотношении интеллектуальной и духовной культуры. И в Узбекистане
эту гармонию помогает создавать Национальная идеология независимости.
Национальная идеология независимости – это самая сильная и эффективная защита национальной духовности и духовного самосознания от внешних и внутренних угроз. В
этом вопросе проявляется её самая важная функция как защита национального и духовного самосознания. Для выполнения этой своей функции национальная идеология независимости должна формироваться в сознании молодежи и населения не только в качестве знания и представления, но и в качестве веры и убеждения.
Превращение идеи в убеждение – важная ступень ее перехода в практическую деятельность. Личность стремится претворить в жизнь идею, ставшую ее убеждением. Насколько
будет сильным убеждение настолько страстными будут действия личности для претворения ее в жизнь. На пути сильного убеждения личность не жалеет ни знаний, ни сил, ни богатства, даже своей жизни. Из истории нашей страны можно привести множество примеров героизма ради освобождения Родины. Это Ширак, Тумарис, Жалалиддин Мангуберди,
Амир Темур, Мирза Бабур и другие. Они только благодаря своему убеждению не пожалели своих сил, если необходимо и жизни ради освобождения и независимости Родины.
Следовательно, роль Национальной идеологии независимости в культурной глобализации очень велика. Она способна оградить наше общество от некоторых угроз связанных с
глобализацией и дать верное направление убеждениям нашего народа.
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СОВРЕМЕННОСТЬ И МОЛОДЕЖЬ
ХХI век – век технологий. Бесспорно, сегодня не возможно представить нашу жизнь
без техники и технологий, а также без интернета. Социальные сети стремительно вошедшие в нашу жизнь стали неотъемлемой частью нашего образа жизни. Сегодня человечество стало заложником подобного виртуального мира посредством социальных сетей. Жертвы виртального мира постепенно предпочитают личности, группы или сойиальных течений, интересам общества, родителей и близких и активизируют свою деятельность только
в сугубо личных целях, что приводит к устранению обечеловеческих традиций. Следует
отметить, что принятие некоторыми странами политики, имеющей шовинистическую окраску является явным подтверждением нашего мнения. Сегодня результат этого мы видим
в произходимых событиях и напряженной ситуации в странах Ближнего Востока.
В век коммуникаций любые мнения или идеи распространяются безпрепятственно. В
начальных порах преодоление информации порога врмени и пространства, то есть моментальное распространение по всему миру оценивалось всеми очень положительно. Так как,
формирование единого информационного пространства позволяет приблизить все нации и
позволяет быстро обмениваться со своими достижениями. Но, в скором времни появились
и такие, которые используют возможности сети в своих злобных целях. Это показало, что
глобализация также имеет свои отрицательные стороны и представляет совбой значительную опастность. Глобализация в начале проявилась в экономике и политике, в следующем
она начала проявляться и в социальных сферах. В скором времени и культура стала охвачиваться процессами глобализации. Именно, последнее в кротокие сроки привело к значительным изменениям и показало что является большой силов. Это явно отражает и стремительно распространяющаяся “массовая культура”.
В качестве одного из самых опасных глобализационных процессов для узбекской молодежи оценивается именно “массовая культура”. Во первых, “массовая культура” пропагандирующая “образцы исскуства” низкого уровня приводит к потуплению эстетического восприятия молодежи, сужению мировозрения и влияет на способность осмысления. То, что эти образцы созданы на основе техники и не содержать в себе гармонию ума и чуств, не порождает
каких либо положительных симпатий у “потребителя”. Самым распространенным видом
“массовой культуры” является музыка. Данная музыка сформированная от различных шумов
и исполняющаяся только на высоких тонах, не оказывает положительного влияния на сердце
и душу людей и не создает добрых чувств у слушателя. Напротив, она учит слушателя быть
безчуственным, небдительным и смотреть на жизнь пессимистичныс взглядом.
К сожалению, на сегодняшний день отрицательные виды “массовой культуры” стремительно входят в жизнь нашего молодежи. Основным разносчиком его можно отметить интеренет. Он посредством различных средств коммуникаций (компьютеры, телефоны, социальные сети: одноклассники, facebook) доставляет подобную культуру. Также подобные низкопробные “произведения исскуства” распространяются посредством суптникового и кабельного телевидения. Итак, как можно уберечь молодеж от подобной культуры? Естетственно, появляется мнению о запрете просмотра подобного контента. Но, сегодняшний день и практика
показывает, что запрещая нельзя достичь каких либо результатов. Результат может быть достижим толкьо, если общество объединится и будет действовать комплексно. В данном процессе основное внимание должно быть направлено на формирование иммунитета у молодежи. В этом процессе главную роль должны играть аудиовизуальные средства: кино, ТВ и радио. Потому, что на сегодняшний день они являются самым действенными средсвами и во
вторых они являются лидерами в привлечении внимания молодежи.
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Анвар Арифханов
Магистрант - Государственный институт искусств
и культуры Узбекистана
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ХУДОЖЕСТВЕННО-СПОРТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ
Наряду с развитием в духовно-культурной и спортивной сфере, ведутся масштабные
работы по воспитанию всесторонне здорового, высоконравственного и культурного, ведущего здоровый образ жизни поколения. Огромную воспитательную задачу выполняют такие, художественно-спортивные праздники (ХСП) как “Умид ниҳоллари”, “Баркамол авлод” и “Универсиада”.
Главной целью данных ХСП является формирования здорового образа жизни, влияния на сознания людей и усиления патриотических чувства с помощью таких компонентов представления как разноцветность, оригинальность, масштабность и зрелищность.
Организация ХСП в трех этапах, привело к увеличению значимости этих мероприятий в качестве возможности общения в процессе массового действия, а также становится
актуальным средством воспитания. Эти ХСП имеют большое значение в деле распространения среди народа физической культуры.
Синтез спорта и художественности породил представления с особой силой эмоционального воздействия. Актуальными вопросами в организации ХСП, остаются недостаточно глубокое изучение основных элементов праздника, определения и поиск внутренних механизмов создания праздничной атмосферы, использование новых художественных
стилей, методов повышения зрелищности и др. [1].
Для решения этих вопросом, необходимо выполнить следующее:
• Разработка научно-теоретической методологии ХСП Узбекистана в условиях независимости;
• Изучение социально-педагогических аспектов ХСП;
• Разработка организационно-творческой методики организации ХСП;
• Формирования единства жанра и стиля в драматургической композиции
ХСП;
• Использования современной технологии в режиссуре ХСП;
• Изучения потенциала выразительных средств необходимых в создании
ХСП;
• Обоснования процессов интенсификации духовного воспитания молодежи
при помощи ХСП в создании гармонично развитого поколения;
• Изучения объективных возможностей создания синтеза спорта и искусства.
В результате исследования теоретически, организационно и творчески анализируются непосредственная связь главных структурных элементов ХСП, основных механизмов
обеспечивающих массовость и создающих праздничную атмосферу.
Литература:
1. Ахмедов Ф.Э. Основы режиссуры массовых праздников. – Ташкент: Алоқачи,
2008. 424 стр.
Günel Əliyeva
ADMİU- magistrant
ARXEOLOJİ ARTEFAKTIN TƏDQİQİ
Arxeoloji artefakt – qazıntılar nəticəsimdə əldə olunmuş, insan əməyi ilə hazırlanmış
maddi mədəniyyət nümunəsidir. Artefaktların muzeyə daxil olub, muzey əşyası statusunu almaq
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üçün bir neçə mərhələdən keçməlidir, onun üzərində tədqiqat aparılmalıdır. Artefaktın
öyrənilməsi metodikası haqqında danışarkən, bu məsələyə optimal nöqteyi-nəzərdən yanaşmaq
vacibdir. Muzey əşyasının öyrənilməsi və ilk növbədə onun dəyərinin müəyyənləşdirilməsi bir
neçə mərhələlərdən ibarətdir. Ilk növbədə əşyanın populyarlığı, aid olduğu dövr, hansı mənbə
növünə aid olduğu, funksiyası və s. amillər nəzərə alaraq tapıntı haqqında informasiya əldə
olunur.
Artefaktın öyrənilmə prosesində onun bütün əlamətləri üzə çıxır. Hər bir konkret zamanda bu
əlamətlər əşyanın fərdi xüsusiyyətləri və funksiyası haqqında dolğun informasiya verə bilər.
Əlamətlərin üzə çıxma növləri fərdi xarakter daşıyır. Adətən mütəxəssislər əşyanın zahirində
olan xüsusiyyətlərdən başlayıllar. Artefaktın materialını müəyyənləşdirmək üçün kimyəvi
xassələrini bilmək vacibdir. Onların struktur əlamətləri, çəki, rəng, şəffaflığı, sıxlığı və s. İlk
baxışdan metal, ağac, keramika, şüşə, plastik, parça, kağız və s. bu kimi materialları
müəyyənləşdirmək asandır. Lakin ağacların parodasını, kağızların növünü, liflərin tərkibini,
boyaları müəyyənləşdirmək üçün isə mütəxəssislər lazımdır.
Bir qrup artefaktlar təbiətdə mövcud olan materiallardan hazırlanmışdır.Bu tapıntılar öncədən
xüsusi təmizlənməyə məruz qalmır.Daşdan, sümükdən, ağacdan hazırlanmışartefaktların
öyrənilməsi üçün botanika, zoologiya, mineralogiya elmləri kömək edir.Digər qrup artefaktlar
isə süni hazırlanmış materiallardan hazırlanmışdır. Bu tapıntılarla ekspertlər laboratoriyalarda
işləyir və öyrənirlər.
Сабина Гасанзаде
АГУКИ-магистрант
КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ,
ОПИСАННЫЕ СРЕДНЕВЕКОВЫМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ
Истоки культурных традиций и обычаев исходит из определенных мировозрений
народа, носящие религиозную, природную и мифологическую характеристику, которые
были созданы на протяжении всей истории человечества. С момента появления человека
зарождались свойственные ему традиции, обычаи, предания, что имело на то причины.
Известно, что средневековая культура была богата духовными особенностями, что дает
нам взгялнуть на это с точки зрения самих путешественников, так как материал путешественников богат данными о нашей культуре вообще. Именно посредством их описаний
мы прибегаем к тем или иным документам для изучения нашей культуры целиком, так как
они носят ценностную информацию. На их носителях находятся очень важные сведения о
духовной культуре Азербайджана.
Так, известный путешественник Марко Поло при упоминании о женском монастыре св. Леонардо, затрагивает озеро, которое находится возле него. В этом озере происходит удивительное чудо: в воде той, что с гор собирается, нет ни малой, ни большой рыбы;
как только настанет первый день поста и во весь пост до святой субботы, до заутрени пасхи, во все это время рыбы много, а в другое время рыбы нет.
Также он дает нам сведения о легенде, связанный с Аташгяхом. В старину, говорят,
три короля пошли поклонится новорожденному пророку и понесли ему три приношения:
злато, ливан и мирт. Хотелось им узнать, кто этот пророк бог ли, царь земной, или врач.
Если он возьмет злато, говорили они, то это – царь земной, ливан – то бог, а если мирт –
то врач. Пришли они в то место, где родился младенец, пошел посмотреть на него самый
младший волхв и видит, что младенец на него самого похож родами, и лицам, вышел он
оттуда и дивуется.
После пошел второй и увидел то же; ребенок и летами, и лицам такой же, как и он
сам; вышел и он изумленный. Пошел потом третий, самый старший, и ему показалось то
же самое, что и первым двум; вышел он и сильно задумался. Сошлись все трое вместе и
порассказали друг другу, что видели; подивились да и решили идти всем трем вместе. По42

шли вместе и увидели младенца, каким он был на самом деле, а было ему не более тринадцати дней. Поклонились и поднесли ему злато, ливан и мирт. Младенец взял все три приношения, а им дал закрытый ящичек. Пошли три короля в свою страну.
Проехали они немного дней, и захотелось им посмотреть, что дал им младенец; открыли они ящичек и видят, что там камень. Удивились они, что бы это значило. А младенец дал им камень в знамение того, чтобы вера их, которую они восприняли,была тверда
как камень. Как увидели три короля, что младенец принял все приношения, тут все и сказали, что он бог, царь земной и врач. А младенец знал, что все трое одной веры, и дал он
камень в знамение того, чтобы были тверды и постоянны в своей вере.Взяли три короля
тот камень и бросили его в колодец, не понимали они, зачем он им был дан, и как только
бросили они его в колодец, с неба нисшел великий огонь прямо в колодец, к тому месту
куда был камень брошен. Увидели короли то чудо и удивились; жалко им стало, что бросили они тот камень; был в нем великий и хороший смысл. Взяли они тогда немного этого огня и понесли в свою землю, поставили его в богатом, прекрасном храме. И по сей
день остается традицией поклонения огню.
Ян Стрейс сообщает некоторые сведения оКурбан Байрам. Так, он указывает, что,
люди три дня водят по улицам верблюдицу, украшенное зеленью и цветами, если их можно достать, а затем закалывают его с соблюдением больших церемоний. Мулла или чтец
идет за ним и читает тексты из Корана. Когда он смолкает, выступают трубы, барабаны и
дудки. Тем временем народ с усердием бежит за животным, чтобы заполучить его шерсть,
и каждый старается вырвать на свою долю, так что верблюд становится голым раньше,
чем его принесут в жертву. Эти волосы хранят как святыню и употребляют при трудных
родах. После трех дней верблюдицу выводят за город, где на воде составляется круг из
благородных всадников, куда и вводят верблюдицу, после чего ее закалывает «персидским» копьем один из самых благородных знатных господ. Потом со всех сторон сбегается народ с топорами и ножами и каждый старается достать себе кусок мяса. Иные помогают друг другу добыть большой кусок мяса, который они увозят домой и делят между соседями. Некоторые варят и едят это мясо, а другие солят его и сохраняют в течение года
как большую святыню. Одним из известных пригородов Исфагана, упоминаемый Стрейсом, назывался Гебрабад. Жители Гебрабада почитали солнце и огонь и часто приносили им
жертвы. Они приписывали также и звездам некоторую божественность, хотя и не в такой
степени, и плохо различали их друг от друга. Они считали лягушек, жаб, пауков, змей и
других гадов нечистыми, и тот, кто дотронулся до них или имел с ними дело, должен был в
течение нескольких дней пройти очищение и быть отдаленным от других. Они не погребают мертвых и не сжигают их, но поступали с ними следующим образом. Когда кто-нибудь
умирал, то брали тщательно обмытое тело, обряженное в лучшие одежды, украшенное золотом и драгоценностями, и относили на особое кладбище, окруженное четырехугольными
стенами, где его устанавливали во весь рост, подперев деревянными вилами. Если вороны и
другие хищные птицы выклевали ему сначала правый глаз, то они считали, что душа покойного улетела на небо; но если сперва склевали левый глаз, то они полагали, что душа осуждена.
Литература:
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Yusif Xəlilov
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCANDA NƏŞRİYYATLARIN FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAF TARİXİ
Azərbaycan xalqı tarixən zəngin mədəniyyətə malik xalq olduğu kimi elmə, təhsilə, kitaba da
böyük maraq göstərmişdir. Tarixdən məlumdur ki, ayrı-ayrı vaxtlarda Azərbaycan torpaqları
43

əsarəti altında olduğu dövlətlərin elmi, mədəni irsinə yiyələnsə də, öz qədim və zəngin tarixi
irsinidə qoruya bilmişdir.
Azərbaycanda nəşriyyat işinin tarixi ABŞ və Qərbi Avropa ölkələrinə nisbətən yaxın keçmişə
təsadüf edir. Nəşriyyat işinin yaranması və inkişafı ölkəmizdə XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir.
Azərbaycanda nəşriyyatların yaranması ilə bağlı fikirlər zidiyyət təşkil edir. Belə ki, bir qrup
tədqiqatçılar nəşriyyatların yaranma tarixini XX əsrin əvvəlləri kimi qəbul etsə də, dövrümüzün
qabaqcıl naşirləri bu fikirlə razılaşmırlar. Onlar belə hesab edirlər ki, Azərbaycanda
nəşriyyatların, nəşriyyat işinin tarixi daha qədim dövrlərə məxsusdur. Təkcə onu qeyd etmək
yerinə düşər ki, XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın mətbuat, nəşriyyat və mədəniyyət
tarixində iz qoymuş “Əkinçi” qəzetinin nəşri ilk milli mətbuat nümunəmiz kimi tariximizdə
özünəməxsus yer tutub. 22 iyul 1875-ci ildə nəşr edilən “Əkinçi” qəzeti cəhalətə və mövhumata
ağır zərbə vurmaq, xalqa maarifçilik aşılamaq, ana dilində qəzet oxumaq missiyasını üzərinə
götürən Həsən bəy Zərdabinin məsləkdaşları qarşılarına olduqca məsuliyyətli vəzifə qoydular.
Mətbuat tariximizdə inqilab olan “Əkinçi” qəzetinin nəşri həm də nəşriyyatımızın tarixinin XX
əsrə yox, daha da qədim dövrlərdə mövcüd olduğunu sübut edir. Elm, maarif, kitab və nəşr işi
haqqında araşıdırmalar göstərir ki, hətta Səfəvilər dövründə də kitabın xususi şriftlərlə nəşri üçün
Avropa ölkələri ilə yazışmalar aparılaraq çap qurğusunun gətirilməsi üçün çalışılmışdır, lakin bu
baş tutmamışdır.[3].
Mətbuatın mövcüd olması nəşriyyat işinin tarixindən xəbər verir. Odur ki, bir az tarixə işıq
salaq. Mətbəə üsulu ilə çap edilən ilk Azərbaycan kitabı görkəmli alim Nəsirəddin Tusinin 1594cü ildə İtaliyanın Roma şəhərində, “Mediçi” mətbəəsində ərəb dilində çap olunan “TəhririÖqlidis” əsəri olmuşdur. Həmin kitab 1657-ci ildə latın dilinə çevrilərək Londonda da nəşr
edilmişdir.
Azərbaycan kitabının mətbəə üsulu ilə xarici ölkələrdə çapı sonrakı dövrlərdə də davam
etdirilmişdir. XVII əsr tarixçisi milliyyətcə azərbaycanlı olan Oruc bəy Bayatın “Iranlı Don
Juanın kitabı” Ispaniyanın o vaxtkı paytaxtı Valyadoliddə (1604), I.Qutqaşınlının “Rəşid bəy və
Səadət xanım” hekayəsi fransız dilində Varşavada (1835), A.Bakıxanovun “Qanuni-Qüdsi” əsəri
fars (1831) və rus (1844) dillərində Tiflisdə, M.Kazımbəyin “Türk-tatar dillərinin qrammatikası”
əsəri Kazan (1839) və Sankt-Peterburqda (1846), N.Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsəri Bombeydə
(1851), M.Ş.Vazehin şeirlər kitabı Berlində (1851) çap olunmuşdur. Azərbaycanın özündə isə
müasir çap üsulu ilə kitab nəşrinə XIX əsrin sonlarında təşəbbüs göstərilmişdir. XIX əsrin
sonları – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ilk müasir mətbəələr meydana gəlmişdir. 1889-cu
ildə Bakıda 5 mətbəə və 1 tipolitoqrafiya var idisə, 1900-cü ildə burada artıq 16 mətbəə fəaliyyət
göstərirdi.
Kitab nəşri işi Azərbaycanda sovet hakimiyyəti dövründə genişləndi. Mətbuat və nəşriyyat
işlərinə rəhbərlik etmək üçün 1920-ci ilin may ayında Xalq Maarif Komissarlığında Azərbaycan
Mətbuat Mərkəzi təşkil edildi. 1923-ci ildə nəşriyyatların fəaliyyətinə nəzarəti gücləndirmək
məqsədilə Ədəbiyyat və Nəşriyyat Komitəsi təsis olundu.
1924-cü ildə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı – “Azərnəşr” yaradıldı və kitab nəşri işi ilə
yanaşı kitab ticarəti də ona tapşırıldı. Bu nəşriyyat fəaliyyətinin ilk illərində bədii ədəbiyyat və
uşaq kitabları nəşr edirdi.Artıq Sovet hakimiyyətinin ilk illərində – 1920-1926-cı illərdə
Azərbaycanda 779 adda 4 milyon nüsxədən çox kitab nəşr olunmuşdu.1991-ci ildə Azərbaycan
müstəqillik əldə etdikdən sonra özəl nəşriyyat və nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri əmələ
gəlməyə başladı. Nəşriyyat-poliqrafiya fəaliyyətinə dövlət nəzarəti zəiflədi və 1998-ci ildə
senzura tamamilə aradan qaldırıldı. Dövlət nəşriyyatlarına dövlət təminatı xeyli azaldıldı.[1].
İlk dövrdə həm dövlət, həm də özəl nəşriyyatların fəaliyyətində müəyyən canlanma hiss
olunurdu. Lakin bu canlanma çox da uzun sürmədi. Bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı üzə çıxan
problemlər kitab nəşri işinə də öz mənfi təsirini göstərdi. Son dövrlərdə nəşr edilən kitabların
tirajı hədsiz dərəcədə aşağıdır. 60-80-ci illərdə bədii əsərlər orta hesabla 20-30 min nüsxə, elmi
kitablar isə 3-7 min nüsxə tirajla nəşr olunurdusa, indi bədii kitabların tirajı əksər hallarda 5001000 nüsxə, elmi kitabların tirajı isə 300-500 nüsxə olur.
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Azərbaycanda kitab nəşri işinin zəifləməsinə, tirajların xeyli aşağı düşməsinə başqa bir
obyektiv amil də mənfi təsir göstərir. Bu amil əlifba dəyişikliyi ilə bağlıdır. Son əsrdə
Azərbaycanda əlifba üç dəfə dəyişib. 1929-cu ildən ərəb əlifbasından latın qrafikasına, 1939-cu
ildən kirill əlifbasına, 1992-ci ildən isə təkrar latına keçilməsi kitab nəşri işində də böyük
çətinliklər törətmişdir.
Hazırda Azərbaycanda 85 nəşriyyat və nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi fəaliyyət göstərir.
Onların əksəriyyəti ölkənin paytaxtı Bakıda yerləşir. Gəncə və Naxçıvanda 2, Sumqayıt və
Qəbələdə 1 nəşriyyat mövcuddur.
Sovet dövründə nəşr olunan kitabların xeyli hissəsini kütləvi-siyasi ədəbiyyat təşkil edirdi.
Bununla yanaşı digər ədəbiyyatların – elmi, bədii, uşaq və s. kitabların da nəşrinə ciddi fikir
verilirdi. 70-80-ci illərdə kitab sektorunun müxtəlif sahələrində ixtisaslaşan müəssisələr
yaradılmışdı. Belə ki, dərsliklərin və digər tədris-pedoqoji ədəbiyyatların nəşri ilə əsasən
“Maarif” nəşriyyatı, bədii əsərlərin nəşri ilə “Azərnəşr” və ”Yazıçı” nəşriyyatları, uşaq və
gənclər üçün ədəbiyyatın nəşri ilə “Gənclik” nəşriyyatı, plakat, fotoalbom, incəsənətə dair
əsərlərin nəşri ilə “Işıq” nəşriyyatı, elmi əsərlərin nəşri ilə isə “Elm” nəşriyyatı məşğul olurdu.
Həmin illərdə xarici ölkələrin ədəbiyyat nümunələrinin nəşrinə də xeyli diqqət yetirilirdi. 80ci illərdə “Gənclik” nəşriyyatı hər bir cildi 40 min nüsxə tirajla 53 cildlik “Dünya Uşaq
Ədəbiyyatı Kitabxanası” seriyasını nəşr edib başa çatdırmışdı. “Yazıçı” nəşriyyatı isə 100 cildlik
“Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası” seriyasının nəşrinə başlamış və bu seriyadan 30-dan çox kitab
nəşr etmişdi. İqtisadi tənəzzül ucbatından həmin seriyanın nəşri sonralar dayandırıldı.
Sovet dövründə kitab yayımı vahid sistemə malik idi. Keçmiş Mətbuat və İnformasiya
Nazirliyinin “Azərkitab” Kitab Ticarəti İdarəsi şəhər yerlərində, “Azərittifaq”ın
“Kəndkoopkitab” Kitab Ticarəti Idarəsi kənd yerlərində kitab satışı ilə məşğul olurdu. Kitabxana
Kollektoru respublikadakı kitabxanaları kitabla təmin edirdi. Bazar iqtisadiyyatına keçid
dövründə bu sistem iflasa uğradı. “Azərkitab”ın mağazalarının əksəriyyəti özəlləşdirildi və öz
profilini dəyişdi.[5].
Hazırda kitab yayımı ilə ya nəşriyyatların, ya da kitab müəlliflərinin özləri məşğul olurlar.
Nəşriyyatların, demək olar ki, heç birinin (“Azərnəşr” və ”Gənclik” istisna edilməklə) öz
mağazası yoxdur. Marketinq və reklam işi sıfır dərəcəsindədir. Özəl kitab satışı mərkəzləri
olduqca azdır və onların nəşriyyatlarla əlaqələri son dərəcə zəifdir.
“Gənclik” nəşriyyatı bir dövlət nəşriyyatı kimi, 1967-ci ildən fəaliyyət göstərir. Adından da
göründüyü kimi, Azərbaycanda gənclər və uşaqlar üçün ixtisaslaşmış yeganə nəşriyyatdır.
Nəşriyyatın tarixinə nəzər saldıqda məlum olur ki, müxtəlif vaxtlarda nəşriyyatın binası bir neçə
dəfə dəyişdirilmiş, nəşriyyat ayrı-ayrı vaxtlarda qayğıdan uzaq qalmışdır.
“Gənclik” nəşriyyatının fəaliyyətinə nəzər saldıqda məlum olur ki, Azərbaycanda kitabların
xüsusilə elmi-kütləvi kitabların seriyalarla buraxilmasında fəal iştirak edən nəşriyyatlardan biridə
“Gənclik” nəşriyyatı olmuşdur. Azərbaycanda uşaq və gənclər üçün ədəbiyyatı “Gənclik”
nəşriyyatı yarandığı ilk illərdən əsərlərin seriyalarla nəşrinə əhəmiyyət verirdi. Bu nəşriyyat 40cı illərdən “Gənc kolxozçunun kitabxanası” seriyasında əsərləri çapdan buraxır. C.Nəbili “Silos”
(1942-ci ildə) və M.Ə.Axundov “İvan Vladimiroviç Miçurin” (1954-cü ildə) kitabları isə
“Azərbaycanın görkəmli adamları” seriyasında çapdan çıxmışdır. 50-ci illərin sonlarından “Gənc
fəhlələrin kitabxanası” seriyasından əsasən təbiət elmləri və texnika sahəsinə dair elmi-kütləvi
kitablar nəşr olunmuşdur.
“Gənclik” nəşriyyatı müasir dövrdə “Gənc fəhlənin kitabxanası” seriyasından daha çox kitab və
kitabçalar nəşr edir. 1959-cu illərdə nəşriyyat “Pioner” və “Məktəblilərin öz fəaliyyətinə kömək”
seriyasından elmi-kütləvi kitab və kitabçalar çapdan buraxırdı. Misal olaraq: R.Əyyubovun “Atom
bilikləri” (1962-ci ildə) , H.Abbasovun “”Bacamanın ammonyak üsulu ilə açılması” (1965-ci ildə)
və.s göstərmək olar. “Gənclik” nəşriyyatı istehsalata, öz fəaliyyətə kömək məqsədi ilə çoxlu
miqdarda elmi-kütləvi kitab və kitabçalar çapdan buraxmışdır. Bu nəşriyyat “Doğma ölkəmizə
səyahət” , “Komsomolun mayakları” seriyalarındada elmi-kütləvi kitabları nəşr edərək yayıb.
F.M.Mustafayevin “Bir üstəgəl beş” (1962-ci ildə), H.A.Cümşüdlünün “Dağlar qoynunda” (1963-cü
ildə) və.s kitabları və kitabçaları həmin seriyalardan çap edilmişdir.[2].
45

Respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sonra çoxlu sayda nəşriyyatlar yarandı. Sovet
dövründə nəşriyyat və mətbəələr ayrılıqda fəaliyyət göstərirdilər. Əslində, bir məqsədə xidmət
edən bu iki qurum sovet dövründə bilərəkdən birbirindən asılı vəziyyətə salınmışdı. Nəşriyyatlar
yaradıcılıq funksiyası daşıyaraq müəlliflərin əlyazmalarını çapa hazırlayır, mətbəələr isə sifariş
əsasında bu əsərləri çap edirdi. Nəşriyyat öz hazır məhsulunu mətbəədən götürüb kitab bazasına
çatdırır, oradan isə kitab ticarəti orqanlarına təhvil verirdi.“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə
redaktə sözü belə şərh olunub: “Redaktə – mətni yoxlayıb düzəltmək, sonuncu dəfə işləyib çapa
hazırlamaq”. Bəli, hərfi mənada bu şərh doğrudur, ancaq redaktorun kimliyini, statusunu və
redaktə işinin mahiyyətini, bütün funksiyalarını heç də özündə tam ehtiva etmir. Redaktə
prosesinin incəliklərinə nəzər saldıqda görürük ki, ədəbi redaktorun işinin miqyası çox böyükdür.
Hər bir əlyazma ona məxsusi yanaşma tələb edir. Redaktor elmi əsərlərə, klassiklərə və müasir
müəlliflərə fərdi yanaşmalıdır. Heç bir əsərə “mən hər şeyi bilirəm, özgəsinin məsləhətinə
ehtiyacım yoxdur” prinsipi ilə yanaşmaq olmaz. Elmi kitabların redaktəsinə hökmən elmi
redaktor – mütəxəssis cəlb olunmalıdır. Nəşriyyat redaktoru isə elmi əsərlərin dil və üslubuna
xüsusi fikir verməlidir.Hər bir kitab kollektiv əməyin məhsuludur. Müəllifin əlyazması üzərində
başlayan iş kitab halında işıq üzü görənə kimi bir çox mərhələlərdən keçir. Redaktor özü əsər
yazmaya bilər. Lakin o, fitrətən yaradıcı olmalıdır. Əgər ədəbi redaktorun güclü məntiqi, savadı,
fəhmi, intuisiyası olmasa, adi oxucudan fərqlənməz. Və yaxşı olar ki, redaktor bir-iki sahə üzrə
ixtisaslaşsın. Müəyyən bir sahə üzrə ixtisaslaşan redaktorun işi səmərəli və keyfiyyətli
olur.Redaktor hər şeydən öncə vətəndaş olmalıdır. O, hər bir əlyazmaya vətəndaşlıq, dövlətçilik,
milli təəssübkeşlik prizmasından yanaşmalıdır. Redaktə etdiyi hər bir kitaba yalnız bu günün
yox, həm də gələcək nəslin gözü ilə baxmalıdır. Sabah millətin başına qaxınc olacaq bir kitab
çap olunmasa yaxşıdır. Hər bir yaxşı kitab nəsillər arasında mənəvi körpüdür. Bu körpünün
özülü çox möhkəm olmalıdır.
Çox təəssüf ki, redaktor əməyini cəmiyyətdə, hətta ədəbi ictimaiyyətdə belə olduğu kimi
dəyərləndirə bilmirlər. Bəzən kitablarda ön sözü əvəzləyən “nəşriyyatdan”, “redaktordan”,
“tərtibçidən” başlığı altında yazılmış bələdçi yazıları, kitabın annotasiyasını resenziyalarda,
informasiya tipli yazılarda olduğu kimi köçürürlər və bilmirlər ki, bunları qələmə alan da
redaktordur. Bu da müəllif-redaktor hüququnu kobud surətdə pozmaqdır.
Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin, M.Füzulinin “Divan”ının, həmçinin də Hötenin
“Faust”unun, Dostoyevskinin “Karamazov qardaşları” əsərlərinin “ikinci müəllifi” olmaq şansı
kimsədə yoxdur. Sadəcə olaraq, redaktor bu dünyada olmayan, ancaq ölməyən, adı bəşər tarixinə
qızıl hərflərlə yazılan müəlliflərin vəkilidir.Bu qisim kitabları diqqətlə oxumaq lazımdır ki,
yığım prosesində buraxılmış səhvlər aradan götürülsün.
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2. Azərbaycan qəzeti [Sayt] : tammətnli elektron elmi jurnalların bazası:
http://www.azerbaijan-news.az/;
3. Bakubookinfo[Sayt]: tammətnli elektron elmi jurnalların bazası:
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Bahar İsgəndərova
ADMİU- magistrant
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN KİTAB MƏDƏNİYYƏTİ
Azərbaycanın dahi oğlu, zəmanəmizin qüdrətli şəxsiyyətlərindən biri olan Heydər Əliyevin
vətənin, xalqın inkişaf naminə 30 ildən çox misilsiz xidmətlər göstərməsi, ölkənin ən ağır
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günlərində ona rəhbərlik etməsi, yenicə müstəqilliyini qazanmış Respublikanı parçalanıb, məhv
olmaqdan qoruması dünya dövlətləri, demokratik cəmiyyətlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış və
yüksək dəyərləndirilmişdir.
XX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən mədəniyyətimizin inkişafında Heydər Əliyev
mərhələsi başlamış və bu gün də davam etməkdədir.Həmin illərdə geniş mədəniyyət
müəssisələrinin yaradılması və təşəkkülü, mədəniyyət ocaqları üçün çoxsaylı möhtəşəm
binaların tikdirilməsi ənənəsi də məhz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və birbaşa
dəstəyi ilə gerçəkləşmişdir.Ulu öndər mədəniyyətin inkişafına, mədəni sərvətlərimizin mühafizə
olunub gələcək nəsillərə çatdırılmasına xüsusi qayğı göstərirdi.Bu müdrik şəxs Azərbaycanda
kitabxana işinin inkişafına da öz dəyərli töhfələrini vermişdir.Məlumdur ki, Azərbaycanda
kitabxana quruculuğunun genişlənməsi, intensiv prosesə çevrilməsi və təbliği problemləri də 70ci illərin əvvəllərindən başlayaraq böyük vüsət almışdır. Buna əyani sübut olaraq bir sıra
şəhərlərdə, rayon mərkəzlərində yeni kitabxana binalarının tikilməsi, respublika kitabxana
şəbəkəsinin sürətli inkişafı, kitabxanaçı kadrların hazırlanması üçün səmərəli tədbirlərin həyata
keçirilməsi, kitabxanaların maddi texniki bazasının gücləndirilməsi və s. kimi faydalı işlər
görülmüşdür. Bu sahənin inkişafına dair 1974-cü ildə Heydər Əliyevin imzaladığı “Zəhmətkeşlərin tərbiyəsində və elmi-texniki tərəqqidə kitabxanaların rolunu artırmaq haqqında” qərara
əsasən yaranmış kitabxana sistemləri o dövr üçün əhəmiyyətli idi və bu gün də onlar xalqımızın
maariflənməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etməyə başladığı ilk illərdə
Azərbaycanda kitabxana quruculuğunda daha bir uğurlu addım ataraq 1995-ci ildə respublikada
kitabxana işinin ətraflı şəkildə təhlil etməyi Nazirlər Kabinetinə tapşırdı. Beləliklə, 1998-ci ildə
dekabrın 29-da Heydər Əliyev “Kitabxana işi haqqında” qanununa imza atmaqla kitabxana
sahəsinə olan qayğısını bu dəfə yüksək qanunvericilik səviyyəsində bildirdi.Bu qanun Dövlət
Kitabxana Şəbəkəsinin formalaşdırılmasında, kitabxana sahəsinə dair normativ-hüquqi bazanın
yaradılmasında, kitabxana işçilərinin sosial müdafiəsinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol
oynamışdır.Məhz bu qanunun müddəalarına əsaslanaraq 2000-ci ilin mayında “Azərbaycan
Respublikasının Milli Kitabxanasının Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi barədə” qərar qəbul
edilmişdir.Nəhayət 2004-cü ildə M.F.Axundzadə adına Dövlət Kitabxanasına “Milli Kitabxana”
statusu verildi.Dahi liderimiz Heydər Əliyev 1995-1997-ci illərdə dörd dəfə Milli kitabxanaya
gələrək onun problemləri ilə maraqlanmış, fondlarının lazımı ədəbiyyatla təmin edilməsi barədə
tədbirlər görməyi tapşırmışdır.
Heydər Əliyevin ənənələrinin davamı olaraq indi ölkəmizdə kitab nəşri və kitabxanaların
fəaliyyətinin gücləndirilməsi, hətta müəllif hüquqlarının qorunması sahəsində də xeyli ardıcıl
işlər görülür. Son illər kitabxanalarımızın təmir olunması, müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş
yeni binalara köçürülməsi və s. kitab mədəniyyətinin sistemi, yüksələn xətlə inkişaf etdiyini bir
daha təsdiqləyir.
Elnarə Məmmədzadə
ADMİU- magistrant
II DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ İTİRİLMİŞ MƏDƏNİ İRS
Müasir dünyanın qlobal problemlərindən biri sayılan itirilmiş mədəni irsin təzahür
formalarından biri mədəniyyət və incəsənətin şahəsərlərinin öz əzəli yerlərindən, daha doğrusu,
yarandığı məkanlardan başqa yerlərə köçürülməsidir. Bu neqativ hadisəyə səbəb olan başlıca
amillərdən biri müharibələrdir. Bəşər tarixi yüzlərlə müharibələrə şahidlik etmişdir. Bu
müharibələrin ağır nəticələrindən biri də mədəni irsə vurulan zərbədir. İkinci Dünya
müharibəsinin bu aspektdən vurduğu ziyan ölçüyəgəlməzdir. Bu müharibə dövründə nasist
Almaniyası tərəfindən bir çox ölkələrin mədəni irsi başqa yerlərə köçürülmüşdür. Beynəlxalq
hüquq çərçivəsində bu hadisə iki halla müşahidə olunur:
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-birinci hal, təcavüzkar dövlət tərəfindən qəsb olunmuş ərazidən mədəni irs dəyərlərinin
işğalçı dövlətin öz ərazisinə köçürülməsi ilə;
-ikinci hal, qələbəni əldə etmiş işğalçıların öz ərazilərində dağıdılmış, məhv edilmiş,
oğurlanmış abidələrin əvəzinə qəsb etdikləri ölkənin dəyərlərinin başqa yerlərə köçürülməsi
ilə.
İkinci dünya müharibəsi zamanı nasist Almaniyası işğal olunmuş ərazilərdə mədəni
dəyərlərin üzə çıxarılması və köçürülməsi məqsədilə xüsusi təşkilatlar təşkil etmişdir. Alman
hərbi qüvvələri Sovet İttifaqı ərazisində incəsənət əsərlərinin ardıcıl şəkildə məhv edilməsi,
muzey, saxlancların və şəxsi kolleksiyaların məhv edilməsi və oğurlanmasını xüsusi bir plan
əsasında həyata keçirirdi. 1943-cü ildən başlayaraq SS və Gestapo, Maliyyə Nazirliyi, Reyxin
Mədəniyyət Palatası bu planın həyata keçirilməsinə başladı. Əmlakların oğurlanması ilə yanaşı,
faşistlər çoxlu sayda mədəniyyət və tarix abidələrini, çoxəsrlik tarixə malik şedevrləri də məhv
etdilər. 1942-ci ilin noyabrında Moskvada faşist Almaniyası və onun mütəffiqləri tərəfindən
dağıdılmış, oğurlanmış mədəni dəyər və abidələrin siyahısını və vəziyyətini öyrənmək məqsədilə
xüsusi komissiya təşkil edildi. Lakin bununla belə, sovet və Rusiya dövləti Qərbə daşınmış
özünəməxsus mədəni dəyərlərin axtarılması məqsədilə heç bir iş görə bilmədi. Bu dəyərlərin
yerləşdiyi əraziləri tapmaq çox çətin olduğundan onların qaytarılması da mümkün olmadı. Çünki
daşınmış incəsənət əsərlərinin çoxu artıq şəxsi kolleksiyalarda yerini tapmışdı.Böyük Vətən
müharibəsi bitdikdən sonra Almaniya və onun müttəftiqlərinə məxus mədəni dəyərlər
kompensator restitusiyası ilə Almaniya və onun keçmiş hərbi mütəfiqləri-Bolqastan, Macarıstan,
İtaliya, Runiniya, Finlyandiyada trofey briqaları ilə SSRİ-nin ərazisinə daşınır. Almaniyanın
danışıqsız təslimindən sonra SSRİ bir neçə il ərzində həm sovet, həm də alman xalqına məxsus
incəsənət əşyalarını daşıyır.
Könül Yüzbaşeva
ADMİU-magistr
МЯДЯНИ ИРСИН МЦЩАФИЗЯСИ САЩЯСИНДЯ РЕРИХ
ПАКТЫНЫН ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Бу эцн дцнйада мядяни ирсин мцщафизяси ян актуал проблемлярдян биридир. Мядяни
ирсин мцщафизяси иля ялагядар бир сыра конвенсийалар, щцгуги норматив актлар вя ганунлар
гябул едилмишдир. Илк дяфя мядян ирсин мцщафизяси мясялясини проблем кими галдыран, айрыайры халгларын мадди мядяниййят нцмуняляринин бцтцн бяшяриййятя мяхсус олмасы идейасыны
иряли сцрян мяшщур рус ряссамы Николай Константинович Рерих(1874–1947) олмушдур.
Археоложи абидялярин мцщафизяси вя консерваисйасы идейасы Н.К. Рерихя мцяллими, археолог
А.А. Спичинин тясири иля кечмишдир. ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя илк дяфя мящз Н.К.
Рерихин тяшяббцсц иля, тарих-мядяниййят абидяляринин ашкар едилмяси вя гейдиййаты принсипини
юзцндя бирляшдирян «Петербург губернийасынын археоложи хяритяси» тяртиб едилмишдир.
Абидялярин реставрасийасы ишиндя Н.К.Рерихин ясас кредосуну ашаьыдакы кими ифадя етмяк
олар: абидянин щяртяряфли юйрянилмяси, абядинин щазырландыьы орижинал материала минимум
мцдахиля, абидянин горунмасы вя мцщафизясини цчцн орижинал материаллардан вя
технолоэийалардан истифадя.
Мядяни ирсин мцщафизясиндя Н.К.Рерих музейляря вя шяхси коллексионерлярин ишиня
бюйцк юням верирди. Консепсийанын ясас мцддяаларындан бири дя абидялярин мцщарибя
шяраитиндя мцщафизясинин тяшкил едилмясидир. Бу мясяля Ы дцнйа мцщарибяси заманы хейли
сайда мядяни ирс нцмунясинин мящв олмасындан сонра даща да актуал олду. Бу сащядя
Рерих бир сыра ишляр эюрмцш, АБШ вя Франса дювлят башчыларына, дипломатик
нцмайяндяликляриня мцраъият етмиш, таблолар чякмиш, мятбу органларында чыхыш етмиш,
хейриййя сярэиляри вя ауксионлар кечирмишдир. Онун консепсийасынын ясас гайясини ХХ ясрин
яввялляриндя мядяни ирсин мцщафизяси, археоложи ирсин музейляря верилмяси, тябият абидяляринин
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горунмасы тяшкил едирди. Рерих пакты преамбуладан вя 8 бянддян ибарятдир. Рерих пактынын
ясасыны абидялярин горунмасы, цзя чыхарылмасы, тядгиги, реставрасийасы, мцкяммял дювлят
мцщафизя системинин формалашмасы, иътимаи нязарятин щяйата кечирилмяси тяшкил едир.Абидялярин
конкрет бир дювлятя, юлкяйя дейил, бцтцн бяшяриййятя мяхсус олмасы, мцщафизяйя ещтийаъы олан
обйектлярин эениш сийащысы, сцлщ вя мцщарибя шяраитиндя мцщафизянин неъя тяшкил едилмяси
мясяляляри хцсуси дягигликля ишлянмишдир. О, археолоjи абидялярин мцщафизяси ишиндя музейлярин
фяалиййятиня, бярпа емалатханаларынын ишиня, абидялярин мцщафизя методикасыны щазырлайан
елми мяркязлярин вя бу ишдя мясул олан щюкумят идаряляринин, комплекс тядбирляри щяйата
кечиря биляъяк иътимаи ъямиййятлярин ишиня бюйцк ящямиййят верирди.
1930-ъу илдя пактын лайищяси Миллятляр Лигасынын музей ишляри цзря комитясиня тягдим
олунмушдур. Тарихдя мядяни ирсин мцщафизяси сащясиндя илк бейнялхалг мцгавиля олан Рерих
Пакты Вашингтонда 15 апрел 1935-ъи илдя АБШ вя 20 Латын Америкасы юлкяси тяряфиндян
имзаланмышдыр. Рерих Пакты ясасында 1954-ъц ил 21 апрел –14 май тарихиндяЩаага шящяриндя
кечирилян конфрансда 45 дювлятин иштиракы иля щярби мцнагишяляр заманы мядяни дяйярлярин
мцщафизяси щаггында конвенсийа гябул едилир. Лакин Миллятляр Лигасы иши баша чатдыра
билмяди. Илк вахтлар бу бейнялхалг тяшкилат тяряфиндян дястяклянян Рерих Пакты диэяр хейирхащ
башланьыълар кими талесизлийя уьрады. ЫЫ Дцнйа мцщарибясинин башланмасы Николай Рерихин бу
тяшяббцсцнц йарымчыг гойду. Онун арзусу щяйата кечмяди, мцщарибя бяшяр ювладынын
йаратдыьы йцзляръя надир мядяни ирс нцмунясини мящв етди.Рерих пактындакы мядяни ирсин
мцщафизяси иля баьлы щуманист идейалар бу эцн дя актуалдыр.
Mahnur Həsənova
ADMİU- magistrant
TƏHSİL NƏŞRİYYATINDA ELMİ REDAKTƏ PROBLEMİ
Məlumdur ki, müharibə şəraitində müstəqilliyini yenicə əldə etmiş respublikanın özünün
o dövrdə iqtisadi durumu o qədər də yaxşı deyildi. Buna baxmayaraq, hökumət keçid dövründə
dövlət nəşriyyat sisteminə müvafiq qayğı və maliyyə dəstəyi göstərmişdir.
1992-ci ildə MİN-in yeni-milli dərsliklərin nəşrindən imtina etməsi və digər məsələlər
“Maarif” nəşriyyatının iqtisadi vəziyyətini getdikcə daha da çətinləşdirirdi. Nəşriyyatın yeni
ədəbiyyatlar nəşr etmək imkanları azalırdı. Son illərdə “Maarif”, hətta dərslik sifarişlərini də
günü-gündən itirirdi. Təhsil Nazirliyi isə vəziyyətdən çıxmaq üçün çevik və doğru qərar qəbul
etdi. Müstəqilliyini yenicə qazanmış bir ölkədə, milli təhsil sisteminin bünövrəsinin qoyulduğu
çətin bir dövrdə təhsilin əsas və həlledici amili olan dərsliklərin taleyini, təbii ki, şübhə altına
qoymaq olmazdı. Ona görə də TN dərhal rəhbər dövlət orqanlarına müraciət etdi və 1992-ci ilin
dekabr ayında respublika Nazirlər Kobinetinin müvafiq sərəncamı ilə “Öyrətmən” (indiki
“Təhsil”) nəşriyyatı təsis edildi. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, “Təhsil” nəşriyyatı respublikada
müstəqillik illərində təsis edilmiş ilk və ümumiyyətlə Azərbaycanda isə son dövlət nəşriyyatı
oldu.
“Təhsil” nəşriyyatı fəaliyyətə cəmi 8 nəfər yaradıcı heyətlə başladı. İlk aylarda heç bir
maliyyə imkanı, hətta oturmağa binası belə olamayan nəşriyyat az bir zamanda yığcam,
bacarıqlı, öz işinə güvənən professional bir kollektiv yaradraq məqsədinə nail olmağı bacardı.
Nəşriyyat milli dərsliklərimizin yaranması üçün əlindən gələni etdi. Onun gərgin fəaliyyətinin
nəticəsi olaraq, bütün dərsliklər yeniləşdirildi, ən başlıcası isə tarix dərsliklərinin yazılması
sahəsində böyük işlər görüldü. Təsadüfi deyil ki, nəşriyyat yarandığı gündən keçən qısa vaxt
ərzində 2003-cü ildən başlayaraq hər il “İlin kitabı” adına layiq görülən “Ata yurdu” (5-ci sinif
üçün dərslik), 8-9-cu siniflər üçün “Azərbaycan dili”, 10-11-ci siniflər üçün “Azərbaycan dili”
dərslikləri kimi seçilən kitablar nəşr etmişdir. 2003-2005-ci illərdə “İlin nəşriyyatı” fəxri adına
(diplomuna) layiq görülmüşdür. Nəşriyyatın ən böyük uğuru isə onun 2005-ci il MDB
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ölkələrinin “kitab sənəti” II Beynəlxalq müsabiqəsində ən yüksək balla qalib gələn “Qarabağ:
real tarix, faktlar və sənədlər” kitabıdır. Bütün bunlar nəşriyyatda işlərin nə dərəcədə möhkəm
əsaslar üzərində qurulduğunu bir daha sübut edir. Başqa sözlə, “Təhsil” nəşriyyat fəaliyyətinin
başlıca üç komponenti yaradıcı şəkildə bir araya gəlmişdir ki, bunun müsbət nəticəsi özünü
nəşriyyatın qazandığı uğurlarda büruzə verir.
1993-1995-ci illərdə digər nəşriyyatlar kimi, “Öyrətmən” (“Təhsil”) nəşriyyatı da başqa
alternativ olmadığı üçün çap məhsullarının, o cümlədən dərsliklərin yayımını (satışını)
“Azərkitab” və “Azkoopkitab” vasitəsilə həyata keçirirdi. Lakin nəşriyyat satış təşkilatlarının,
əsas da “Azərkitabın” satışdan əldə olunan pulun vaxtlı-vaxtında geri qaytarmaması səbəbindən
qarşılaşdığı maliyyə çətinliklərini dərindən təhlil etdi. O dövrdə hadisələrin axın istiqamətini
doğru qiymətləndirərək düzgün qərar qəbul etdi. “Təhsil” vəziyyətdən yeganə çıxış yolunu satış
təşkilatlarının yararsız xidmətindən imtina etməklə yeni, daha etibarlı və çevik yayım
mexanizminin yaradılmasında gördü. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq “Təhsil” nəşriyyatı
qarşıya qoyulan məqsədə nail ola bildi və tədris kitablarının nəşrində öz fəaliyyətini uğurla
davam etdirir. Bu gün Azərbaycan Respublikasının nəşriyyat sistemində “Təhsil” nəşriyyatının
uğurlu fəaliyyəti diqqəti cəlb edir. Bu nəşriyyatın yaranma tarixi ölkəmizdə demokratik
hərəkatın canlanması, respublikamızın müstəqillik qazanması ilə üst-üstə düşür.
Hazırda “Təhsil” nəşriyyatı müvafiq redaksiyaları, bu redaksiyalarda səmərəli fəaliyyət
göstərən təcrübəli redaktorları olan və müasir poliqrafik bazaya malik bir nəşriyyatdır.
Sona Məmmədova
ADMİU- magistrant
M.İQBAL “KAMİL İNSAN” HAQQINDA
Məhəmməd İqbal (1877-1937) fəlsəfə, din, incəsənət üzrə çoxlu sayda fundamental
tədqiqatların, əsərlərin müəllifi olan görkəmli Şərq şairi, mütəfəkkiri və ictimai xadimidir. Onun
1905-ci ildə Avropaya gedişindən öncə Məhəmməd İqbal doğma vətənində fəlsəfə üzrə təhsilin
bütün səviyyələri üzrə: incəsənət üzrə bakalavr, fələsəfə üzrə magistr təhsilini bitirmişdir. O,
Avropanın iki möhtəşəm – Kembric və Münhen universitetlərinin fəlsəfə doktoru idi.
Məhəmməd İqbalın fəlsəfi sisteminin nüvəsini xudi, yəni şəxsiyyət haqqında
konsepsiyası təşkil edir. Müəllif özünün yazdığı “Əsrari-Xudi” poemasını, məhz bu
konsepsiyaya həsr etmişdir.
Dünyanın varlığı insanın əsəridi,
Gördüyüm hər şey öz sirrindi.
Elə ki, insan ayıldı,
Dünyanı aşkar xəyalına gətirdi.
Gördü ki, dünyada düşmənlik toxumunu əkiblər.
Bununla da insanlığı özlüyündən çıxarıblar.*
Kamillik konsepsiyası fəaliyyət
aktivliyinin
prinsipidir və şəxsiyyətin dinamik
fəaliyyətinin dinamikasıdır. İqbal öz Xudi konsepsiyasında şəxsiyyətin özünütəsdiqi prinsipini
irəli sürür və Allaha yaxınlaşmanı “ülvi bağlarla” əlaqənin kəsilməsi kimi deyil, insanın bütün
dünyəvi “ülvi” bacarıqlarının kamillik idealına aparan istiqamətdə kamilləşməsi prosesi kimi
nəzərdən keçirir.
Öz mülahizələrini filosof aşağıdakı kimi təsdiq edirdi: “Stimulun, məhz ideal məqsəd və
nəticələrə tətbiqində insanın bütöv məni təbiətin ən nəhəng energetik gücü kimi dərk olunur.
Yalnız mənin möhtəşəm təsiri nəticəsində insan şəxsi mahiyyətini itirmədən Allahla vəhdətə
çatır. Fəaliyyət – düşüncənin ali formasıdır.”
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İqbal xalqı köhnəlmiş, mühafizəkar fikirlərdən, din xadimlərinin yaratdığı şablonlardan
xilas olmağa, gələcəyə baxmağa çağırır. O, Quranın mahiyyətinə söykənməyə, Məhəmməd
peyğəmbərin təlqin etdiyi yüksək ideyalarla yaşamağa çağırır.
Məhəmməd İqbal müsəlman kütlələrinin sosial-mədəni geriliyini dərindən dərk etdiyinə
görə, köləlik vəziyyətinin onlarda ruh düşkünlüyü, çarəsizlik, qeyri-kamillik kimi keyfiyyətlərini
formalaşdırdığını müşahidə edirdi. Məhz elə ona görə də, mütəfəkkir bu psixoloji
çatışmazlıqların aradan qaldırılmasının əsas çıxış yolunu öz şüurunu dəyişməkdə, apatiya və
passivliyin özündən təcridində görürdü.
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SƏNƏTŞÜNASLIQ
Эльдар Юлдашев
Старший научный сотрудник-соискатель
Государственного института искусств и культуры Узбекистана
Председатель Совета молодых учёных
ОБ ИСТОРИИ ФИКСАЦИИ МАКОМА
Маком (узбек. Maqom) в Узбекистане является таким же великим образцом
музыкальной культуры как и мугам (азерб. Muğam,  )مقامв Азербайджане. Являясь устным музыкальным творчеством, не сохраняясь в нотном тексте, маком как исторический
музыкальный феномен мог сохраниться и благодаря аудиозаписи, и лучшие его образцы
дошли до наших дней благодаря именно этой фиксации.
Первым первопроходцем в фиксации макома был композитор, этномузыковед и
фольклорист, Народный артист Узбекистана Виктор Успенский.
С 1918 года переехав в Ташкент, он занился широкомасштабным исследованием
музыкальной культуры народов Центральной Азии. В сложных, а подчас опасных для
жизни условиях провел восемь этнографических экспедиций по всему региону. Так, по их
результатам был составлен первый нотный сборник традиционной народной узбекской
музыки. А уже в 1923 году в Бухаре Успенским сделана первая аудиозапись шашмакома
(партия танбура и усули). Данная аудиозапись, под названием «Шашмаком» была
опубликована в Москве 1924 году.
В 1931 году В. А. Успенский возглавлял музыкально-этнографическую экспедицию
в Ферганскую долину, где он записывал вариации и разновидности узбекского и
таджикского шашмакома.
Одну из записей шашмакома Успенского можно услышать в богатой коллекции
Народного хафиза Узбекистана Ульмаса Расулова. 26-28 августа, 2013 года участвуя в
международной научно-теоретической конференции «Музыкальные традиции Востока в
контексте
современной
культуры» в
рамках
международного
музыкального
фестиваля «Шарк тароналари» в г. Самарканде, Народный хафиз Узбекистана и альтруист
– собиратель-коллекционер раритетных пластинок Улмас Расулов выступил с докладом.
Большим интересом для окружающих были воспроизведенные фонограммы
грампластинок, датируемых началом ХХ века (самая ранняя запись его коллекции 1909
года). В выступление было сказано, что именно благодаря сохранившимся
грампластинкам как образцовым фактическим доказательствам, мы можем познать
секреты исполнения мастеров того времени. Воспроизведенные примеры Узбекской
народной музыки и Шашмакомов, благодаря аудио фиксации, стали основным
аргументом тюркской культуры Центральной Азии.
Всем известно, что основным элементов передачи народного творчества, было не
письменным, а устным способом. Поэтому именно аудио фиксация сыграла важную роль
в развитии народного творчества нашего края, а именно такого музыкального феномена
как шашмаком. К сожалению, у старинных пластинок короткая жизнь. Хрупкость
материала (в те годы дорогостоящего шеллака), изношенность звуковых бороздок. И, тем
не менее, их собирают. У таких коллекционеров как Улмас ака, свой резон – подлинность
документа, аромат старины, соприкосновение с прошлым...
В 1920-30-е годы с помощью аудио фиксации на фонограф музыковеды-этнографы
Узбекистана осуществили запись большого количества образцов традиционной музыки
музыкантов, имена которых ныне составляют наследие музыкальной культуры. А сами
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восковые валики-цилиндры первых фонографов, хранящие звучание ранних образцов
нашей музыки и сконцентрированные в крупных музеях, архивах и научноисследовательских институтах многих стран мира, стали в наше время бесценным научнокультурным наследием всего человечества.
В современном независимом Узбекистане, шашмаком как и прежде является
наивысшим эталоном музыкальной культуры, хафизы исполняющие мастерски этот жанр
почитаются и ценятся как никогда. Проводятся всевозможные фестивали и конкурсы, как
республиканского так и международного масштаба по поддержки шашмакома. В двух
ВУЗах страны, а именно в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана а
также в Государственной Консерватории Узбекистана, Народные хафизы, Устазы также
как и испокон веков передают свои секреты и мастерство исполнения своим
последователям.
В центральной фонотеки Национальной телерадио компании Узбекистана с
большим энтузиазмом проводят оцифровку старинных записей макомом начала ХХ века.
Реставрация первый фиксаций макомом проводится так же в ГУП СИАН и в фонотеке
ГКУз. Маком является гордостью и богатством музыкальной культуры Узбекистана.
Айтен Гасанова
Докторант Бакинской Музыкальной Академии
им. Узейира Гаджибейли
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ТРАКТОВКАХ ФОРТЕПИАННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФЕРЕНЦА ЛИСТА АЗЕРБАЙДЖАНСКИМИ ПИАНИСТАМИ
Выдающийся венгерский композитор, пианист, педагог, дирижёр и публицист Ференц Лист - один из крупнейших представителей музыкального романтизма. Его эпоха
была подлинным расцветом концертного пианизма, Лист был в авангарде этого процесса,
имея безграничные технические возможности. До сих пор его пианистическая виртуозность остается ориентиром для современных пианистов, а созданные произведения — вершинами фортепианной виртуозности.
Сущность Листа в музыке выражена в его фортепианных сочинениях. Тонкий музыкант – психолог, с удивительной поэзией воплотивший сложный, противоречивый
внутренний мир человека – таким предстаёт Лист в своей фортепианной музыке. Творчество Листа принадлежит к наиболее ярким страницам в истории музыкального романтизма. Лист вошёл в историю музыки как один из самых смелых новаторов. В области фортепианной музыки Лист – является создателем особого жанра: произведений крупных масштабов, представляющих собой сюитные циклы, связанных единством идейного содержания и интонационно-тематической основы.
Фортепианное творчество Листа всегда привлекало внимание пианистов разных
эпох и стилей. К произведениям Листа обращались как зарубежные пианисты, так и современные исполнители, в том числе и представители азербайджанской пианистической
школы.
Так, лучшими исполнителями-интерпретаторами фортепианной музыки Листа были такие известные пианисты как: Клаудио Аррау, Чикколини Альдо, Лазарь Берман, Борис Березовский, Николай Луганский и другие.
Фортепианные опусы Листа являются одними из самых распространённых и любимых в пианистическом искусстве азербайджанских пианистов.
Многие фортепианные произведения Листа требуют от интерпретатора огромного
исполнительского темперамента, звукового блеска и технической виртуозности.
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Исполнение сочинений Листа предъявляет к пианисту высочайшие художественные требования. Проникнуть в сокровенные глубины творчества композитора способны
лишь музыканты с богатым духовным миром, тонкой душевной организацией и поэтическим воображением. Пианистам – «прозаикам» и «рыцарям клавиатуры», интересующимся больше техникой, чем музыкой, Лист оказывается вовсе недоступным. Не могут стать
выдающимися интерпретаторами его творчества и пианисты рационалистического склада.
Фортепианное творчество Листа органично вошло в концертный и педагогический
репертуар азербайджанских пианистов и в более чем вековой истории развития фортепианной культуры Азербайджана навсегда сохранило свою художественную и эстетическую
значимость.
В настоящее время сочинения для фортепиано Листа занимают одно из самых значительных мест в концертном репертуаре азербайджанских пианистов.
В заключении отметим, что многие азербайджанские пианисты исполняли фортепианные произведения Листа. К его творчеству и сейчас обращаются как известные пианисты, так и студенты консерватории, музыкальных учебных заведений и т.д. На афишах
многих азербайджанских исполнителей часто встречаем замечательные фортепианные сочинения Листа. Азербайджанские пианисты при вдумчивой и серьезной трактовке сочинений Листа раскрывают глубокое содержание, богатый образный строй, разнообразные
эмоции, яркую экспрессию и напряженный динамизм развития, красочный гармонический
язык, характерный его многим фортепианным сочинениям.
Fəxriyyə Səfərəliyeva
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının doktorantı
KİÇİK HƏCMLİ MUĞAMLARIN JANR XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Bildiyimiz kimi hal hazırda istifadə olunan kiçik həcmli muğamlardan “Rahab”,
“Şahnaz”, “Dəşti”, “Bayatı-kürd”, “Qatar” müxtəlif tarixə malik muğamlardır. Məsələn,
“Rahab” Şərq xalqlarının 12 klassik muğamlarından, “Şahnaz” 6 avazdan biri olmuşdur.
“Dəşti”, “Bayatı-kürd”,“Qatar” isə sonrakı dövrlərdə yaranmışlar.
Kiçik həcmli muğamların janr xüsusiyyətlərindən danışarkən onların digər
muğamlarla əlaqələrini, hansı lada əsaslanması, hansı muğam ailəsinə mənsub olması,
necə inkişaf etməsi mütləq şəkildə araşdırma tələb edir.
Məlumdur ki, kiçik həcmli muğamlar ilkin olaraq hazırki vəziyyətdə olmamış, müxtəlif
dəyişikliklərə uğramışdır. Ümumiyyətlə qeyd etmək vacibdir ki, muğamların inkişafında,
bir şəkildən
digər şəklə keçməsində,
tərkibinin
böyüyərək
və ya
kiçilərək
dəyişilməsində instrumental muğam ifaçılığının, ustad şagird ənənəsinin böyük təsiri var.
Belə ki, muğam janrı şifahi ənənələrə əsaslandığı üçün şifahi şəkildə dəəsrlərdir nəsildənnəsilə keçərək yayılır. Ustad da öz şagirdinə muğamı şifahi öyrədir və buna görə də hər bir
xanəndə öyrəndiyi muğamaözünəməxsus əlavələr, dəyişikliklər edir. Yəni, bir muğamda
olan şöbəni digər muğamda ifa edir, muğamdakı bəzi şöbələri qısaldaraq vəya çıxardaraq onu
kiçildir və yaxud əksinə, muğama şöbələr əlavə edərək onun geniş tərkibli olmasına
gətirib çıxardır. Bütün bu xüsusiyyətlərə görə də muğamlar daima inkişaf edir, öz tərkibini,
quruluşunu dəyişir.
Elə götürək təsniflərini, rəngləri. Şifahi ənənəli professional musiqi janrları olan bu
nümunlərin əksəriyyətini xanəndələr, muğam ifaçılarıyazmışdır. Xanəndələr yaxud ifaçılar ifa
etdiyi muğama yenilik, gözəllik verərək yeni musiqi nümunələri əlavə edirlər. Bununla da
muğamın tərkibi, ifa tərzi dəyişilir
Ümumiyyətlə, muğamların janr xüsusiyyətlərindən danışırıqsa, onların hansı şəkildə ifa
olunmasını da qeyd etməliyik. Belə ki, muğamlar 2şəkildə - vokal-instrumental
və instrumental şəkildə ifa olunur. Onu qeyd etmək mütləqdir ki, muğam dəstgahlar və kiçik
54

həcmli muğamlar həm vokal-instrumental, həm də instrumental şəkildə özünəməxsus ifaçılıq
xüsusiyyətlərinə mənsubdur. Buna görə də ifaçılıq xüsusiyyətləri dəyişir. Yəni, vokalinstrumental muğamda həm vokal (muğam şöbələri, guşələri, təsniflər), həm də sırf instrumental
(rəng, diringi) hissələr növbələşərək muğam dəstgahın quruluşunu müəyyənləşdirir. Məhz buna
görə də vokal-instrumental muğam kimi təqdim olunur.İnstrumental muğam ifasında
isə növbələşən, ardıcıllaşan yalnız şöbə, guşə və rənglər olur.
Muğam dəstgahların quruluşunda özünəməxsus qanunauyğunluqlar var. Belə ki, artıq
qeyd etdiyimiz kimi muğam instrumental, vokal vəvokal-instrumental hissələrin
ardıcıllaşması üzrə qurulan bir sistemdir. Yəni, rəng, şöbə, təsnif. Lakin bu quruluş həmişə eyni
olmur, dəyişiləbilir. Elə şöbə və ya guşə ola bilər ki, o ötürülür, oxunmur və ya rəng əvəzinə rəqs
ifa olunur.
Musiqişünaslıqda muğam dəstgah və onun tərkib hissəsi haqqında müxtəlif araşdırmalar,
tədqiqatlar aparılmışdır ki, bu da onun janr xüsusiyyətlərinin müəyyənləşməsinə səbəb olmuşdur.
Kiçik həcmli muğamların özünəməxsusluğunu, janr xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq üçün
muğam dəstgahlarla olan fərqli cəhətlərini araşdıraq.
Muğam dəstgahlar instrumental girişlə başlayır. Daha sonra vokal, vokal-instrumental
hissələrlə növbələşərək dəstgahın quruluş formasınıəmələ gətirir. Burada bütün hissələr
yəni, şöbə, guşə, rəng, təsnif ardıcıllıqla, yüksələn inkişaf prinsipilə bir-birini əvəzləyir
vəkuliminasiyaya çatdırılır. Sonra isə muğamın mayəsinə qayıdış edilərək dəstgah tamamlanır.
Kiçik həcmli muğamlarda isə bu prinsip yoxdur. Yəni, bu muğamlar cəmi 3-5 şöbədən ibarət
olduqlarına görə burada yüksələn ardıcıl xəttlə kuliminasiyaya doğru uzun müddətli melodik
hərəkət hiss olunmur. Lakin dəstgahlarda şöbələrin sayı səkkizdən çox olduğu üçün burada
kuliminasiyaya hərəkət, dramatik xəttin tədrici inkişafı hiss olunur. Kiçik həcmli muğamlarda
isə yalnız bəm-zil-bəm və ya əksinə, zil-bəm-zil kimi təqdim olunan şöbələrdən təşkil
olunmuşdur. Qısaca desək kiçik həcmli muğamlarda 3-5 şöbə vasitəsilə kompozisiya inkişaf
prinsipini göstərmək mümkün deyil.
Dəstgah - iri həcmli, şöbə və guşəsi çox sayda, ardıcıl inkişaf prinsipinə, dramatik xətt
inkişafına, kuliminasiya nöqtəsinə malik instrumental, vokal və vokal-instrumental hissələrin
ardıcıllaşması,
növbələşməsilə xarakterizə olunur.
Kiçik
həcmli
muğamlar
isə həcmcə kiçik, şöbə vəguşə sayı az miqdarda, inkişaf prinsipi ardıcıl olmayan instrumental,
vokal və vokal-instrumental tərkib hissəsinə malikdir.
Kiçik həcmli muğamların kompozisiya quruluşu bir muğamla məhdudlaşır. Hər hansı bir
kiçik həcmli muğamın şöbə tərkibinə nəzər yetirsək bunu aydın şəkildə görmək olar. Məsələn,
“Qatar” muğamını təşkil edən şöbələrə baxaq ; “Bəm Qatar”, “Zil Qatar”, “Qatara ayaq”. Burada
muğam həm də şöbədir. Bununla da muğamın tərkib hissəsi müəyyən olunur. Müqayisə üçün
qeyd edək ki, muğam dəstgahlar beləbir xüsusiyyətə malik deyil. Yəni, “Zil Rast”, “Bəm Rast”
anlayışı şifahi ənənəli professional musiqi terminləri arasında yoxdur. Çünki, muğam
dəstgahlarda bəm və zil anlayışı yalnız bir şöbə ilə kifayətlənmir. Burada bir neçə bəm şöbə, bir
neçə zil şöbə muğam dəstgahın kompozisiya quruluşunu təyin edir.
Dəstgahda isə bu sistem deyil. Onun da tərkibində bəm-zil-bəm sistemi olsa da kiçik
həcmli muğamların tərkibindən fərqlənir. Qeyd etdiyimiz kimi, əgər bəm-zil-bəm kiçik
muğamlarda bir şöbə ilə müəyyənləşirsə, dəstgahlarda bu sistem bir neçə şöbə ilə göstərilir.
Dəstgahlarda bəm şöbələr tədricən zil şöbələrə yüksəlir, burada melodiya bir müddət
gəzişdikdən sonra yenidən mayəyə, bəm şöbəyəkeçir. Deməli, bəm-zil-bəm sistemi yalnız kiçik
həcmli muğamlarda deyil, dəstgahlarda da özünü göstərir. Lakin muğam dəstgahlarda bəm-zilbəm genişlənmiş formadadır.
Kiçik həcmli muğamlarda bəm-zil-bəm və ya əksinə, zil-bəm-zil şəklində olmasının
səbəbi tərkibindəki bir neçə şöbənin ixtisara düşməsi və ya özünə digər şöbələr cəmləməsidir.
Yəni, dəstgah şəklində olan bir neçə bəm şöbə, zil şöbə, yenidən bəm şöbə dəyişilərək, ixtisar
olunaraq yalnız bir şöbə ilə müəyyənləşmişdir. Yaxud əksinə özü hər hansı bir muğam
tərkibindən çıxaraq genişlənərək bəm və zil variantı şəklində formalaşmış və bununla da bəmzil-bəm və ya zil-bəm-zil quruluşa malik olmuş və tədrici, ardıcıl inkişaf prinsipini itirmişdir.
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Görkəmli musiqişünas, muğamların tədqiqilə geniş şəkildə məşğul olan R.Zöhrabov kiçik həcmli
muğamları yaranmasına görə 2 yerə bölür; 1) hər hansı bir muğam dəstgahın
tərkibində şöbə şəklində çıxış etmiş, sonradan zaman keçdikcə özünə malik olduğu ladməqamaəsaslanan digər şöbə və guşələri cəmləyərək sərbəst muğama çevrilmişdir. Məsələn,
“Qatar”, “Bayatı-kürd”, “Dəşti”.
2) bu tip muğamlar isə əksinə muğam dəstgah şəklində olmuş, sonradan şöbə və guşələri
azalmış, tərkibi kiçilərək hazırki şəkil almışdır. Məsələn, “Rahab”, “Şahnaz”.
Beləliklə, kiçik həcmli muğamlar zaman süzgəcindən keçmiş, müxtəlif dəyişikliklərə məruz
qalmış və nəticədə bəzisinin tərkib hissəsi yığcamlaşaraq, kiçilərək, bəzisinin tərkib hissəsi
isə genişlənərək, böyüyərək kiçik həcmli muğamlar kimi öz təsdiqini tapmışdır.
Tədqiq etdiyimiz kiçik həcmli muğamlar iki lada əsaslanır. Yəni, bəzi muğamlar rast ladında,
digərləri isə şur ladında qurulmuşlar. Bununla da həmin muğamlar ya rast muğam ailəsinə, ya
da şur muğam ailəsinə aiddirlər. Rast ladına əsaslanan kiçik həcmli muğam “Qatar”dır. Şur
ladına əsaslananlar isə “Rahab”, “Şahnaz”, “Bayatı-kürd” və “Dəşti” muğamlarıdır.
Məhz bütün bu əlamətlər, amillər kiçik həcmli muğamların janr xüsusiyyətlərini müəyyən edir
və həmin muğamları şifahi ənənəli professional musiqi janrları arasında özünəməxsus yerə malik
olmasını göstərir.
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Магистр Государственного института
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ТЕАТР - ИСКУССТВО "СОТРУДНИЧЕСТВА"
С возрастом у людей развиваются как материальные, так и духовные потребности,
меняется мировоззрение, происходят заметные изменения организационной культуры народа, вызванные представлениями. Говоря театральным языком это процесс, предназначенный для удовлетворения аудитории. Итак, какое же представление на сегодняшний
день может заинтересовать зрителя и как это можно определить? Мы знаем, что искусство
театра – это искусство сотрудничества. Оно сочетает в себе творческие способности таких
профессий как драматург, режиссер, актер, художник, композитор, в результате чего рождается сценическое произведение. В итоге в театре мы видим результаты творчества этих
людей.
Рассмотрим понятие «Театр» (греч. θέατρον — основное значение — место для зрелищ, затем — зрелище, от θεάομαι — смотрю, вижу) — зрелищный вид искусства, где актеры воспроизводят зрителям какое-то определенное событие»[1, 249].
Режиссёр (фр. régisseur — «заведующий», от лат. rego — «управляю») — творческий работник зрелищных видов искусства: театра, кинематографа, телевидения, цирка,
эстрады [4, 16]. Режиссер – это ум пьесы. Он в согласовании с драматургом, определяет
идею, высшую цель пьесы. В зависимости от характера героев пьесы он подбирает акте56

ров. Актер в свою очередь передает на сцене ту цель и идею, которую в пьесе воплотили
драматург и режиссер. Определимся теперь с понятием «актер». Актёр (фр. acteur, от лат.
actor — исполнитель) — исполнитель ролей в спектаклях и кино. [3, 85]
По нашему мнению, сегодня в процессе развития рыночной экономики рынок нуждается в специалистах театра, а в особенности в таких как продюсер. В последние годы
институт продюсерской деятельности уверенно и энергично занимает все более влиятельные позиции в культуре современного мира. В кинематографе и на телевидении, а еще ранее - в шоу-бизнесе, продюсеры бесповоротно становятся ключевыми фигурами, определяющими и даже диктующими направленность и основные векторы развития этих сфер
культуры. Во многом именно они вырабатывают репертуарную политику эстрады, кино,
телевидения, формируют творческий состав исполнителей, выдвигая на авансцену или,
наоборот, задвигая за кулисы тех или иных звезд. В руках продюсеров, являющихся, по
сути, связующим звеном между культурой и обществом, появились серьезные рычаги воздействия на ход художественных процессов, на развитие культуры вообще, на формирование массового сознания.
Кто же такой, наконец, продюсер? Ответу на этот вопрос мы отводим значительное
место в связи с тем, что эта профессия одна из наиболее престижных, важных и малоизученных в современном ареале.
Продюсер (от англ. producer — производитель, товаропроизводитель, изготовитель)
— специалист, который принимает непосредственное участие в производстве проекта, регулирует (или помогает регулировать) финансовые, административные, технологические,
творческие или юридические аспекты деятельности, регулирует политику при выполнении какого-либо проекта. В нашем случае – это специалист, который обеспечивает все вышеназванные функции в пределах культуры и искусства. [5, 18].
Необходим ли продюсер в театре? Почему? Продюсер – виртуоз в постановке и последующем достижении цели. Без него в театре было б намного сложнее. Театральный
продюсер – человек, инициирующий или развивающий проект в этой области (постановка
спектакля, прокат спектакля, организация фестиваля, организация театра, постановка мюзикла, постановка шоу).
Многие из ведущих мировых производителей известных театров, были важным
вкладом в развитие театрального искусства. Режиссеры, продюсеры, наряду с репертуаром театра являются идеальным местом выступления с точки зрения художественной деятельности.
Искусство продюсирования является искусством управления творческими процессами. Это управление построено не на ограничении, а на расширении свободы каждого
субъекта коллективного творчества. Предоставленная свобода оказывается наиболее эффективным механизмом управления: каждый участвует в проекте в той мере, в какой может совладать со своей свободой.
В Узбекистане нет достаточного количества учебных заведений, предлагающих получить профессию продюсера. Коммерческие институты и курсы, которые в одних стенах
и одним составом преподавателей готовят журналистов, дизайнеров, актеров, моделей и
продюсеров, в расчет не берутся. Сюда имеет смысл обращаться тем, кто хочет слегка расширить кругозор или приобрести дополнительные к основной профессии знания.
Если же мысль стать продюсером достаточно серьезна и устойчива, нужно идти на
факультет, готовящий менеджеров и управленцев в конкретной области. Это будет та самая база, на которой можно строить дальнейшую карьеру.
Многими важными для успешного развития дела качествами должен обладать продюсер:
• он знает, что это за проект, какими качествами должен обладать, какие из них являются главными; зачем нужен этот проект, какой спрос он удовлетворяет, какую нишу
займет, с чем будет конкурировать; как продвигать этот продукт в общество, как рекламировать;
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• работает со всеми участниками проекта и осуществляет свою деятельность через
руководителей направлений (отраслей);
• фокусирует руководителей проекта на достижении конечной цели, ради которой
разработчики на самом деле работают – создать благоприятные условия для достижения
целей проекта и его успешного функционирования в социуме в соответствии с реалиями
времени и места
Театральный продюсер, должен знать следующее в работе режиссера:
• первый этап работы режиссера и драматурга;
• также он должен быть в курсе всех этапов реализации проекта художественного
коллектива, художников, драматургов, костюмеров, художников, композиторов, балета;
• исходя из общего объема работ, продюсер должен быть в курсе эскизов, должен
уметь оценивать финансовую деятельность своих участников проекта;
• о том, что режиссер идентифицирует актеров, которые выполняют роль, у него всегда есть технические помощники, которые отвечают за организацию, процесса репетиций;
• режиссер должен вести контроль над всеми участниками проекта;
• творческую деятельность рабочей группы утверждает именно режиссер;
Таким образом, можно сказать, что режиссер является не только хорошим организатором, но параллельно он играет основную роль в подготовке и репетиции, режиссер организовывает процесс работы с актерами. Следовательно, он может направить и хорошо организовать эрудицию, актерское мастерство, для создания украшений технологического
процесса, звук и легкие варианты оборудования, может создать психологический климат,
практику преподавания и научно-исследовательской деятельности.
В заключение, хотелось бы отметить, что продюсер в театральном искусстве
играет очень важную роль, а именно:
• во-первых, продюсер, как и бизнесмен, знает, что нравится сегодняшнему зрителю,
он исследует потребительские предпочтения;
• во-вторых, продюсер помогает в подборе материал для дальнейшего расширения
двусторонней поддержки (производителя на поставку материальных долей
производительности, и театр был запланирован с учетом интересов как материала);
• третий фактор новых продюсер поддерживает поклонников драмы (что в свою
очередь, поддерживает производительность.
В заключении, хотелось бы отметить, что XXI век, скорее всего, будет веком
продюсерского театра, то есть значимость продюсера будет возрастать, становясь
решающей. Именно этот человек отбирает пьесу, приглашает режиссера, актеров,
привлекает деньги, а значит, от него зависит либо успех, либо провал.
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ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИИ ЗВУКА АРХИВНЫХ КИНОФИЛЬМОВ С ПОМОЩЬЮ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В настоящее время у нашего народа имеется огромное культурное наследие в виде
фильмофонда, состоящего из кинолент прошлого века, являющихся образцами классического кинематографа признанными во всем мире.
История, которая соприкасается со зрителем через события, происходящие на экране, многовековой пласт традиций, обычаев и богатейшей культуры,актеры, режиссеры и
сценаристы «старой школы», которые внесли свой неоценимый вклад в историю нашей
страны и народа -все это замечательные картины, составляющие золотой фонд кинематографии Узбекистана.
К сожалению, многие из этих картин, будучи выполнены идеально в творческом
плане, не были сделаны идеально в плане техническом.
Технологии того времени были хороши именно на тот момент времени и в принципе выполнили свою задачу, но прогресс не стоит на месте, и в наше время появились иные
технические стандарты, другая аппаратура, другие требования, в том числе и требования
зрителя, ставшего искушенным в подобных вопросах.
В качестве примера можно привести художественный фильм «Тахир и Зухра».
Данный фильм, созданный в 1945 году Наби Ганиевым и ЮлдашемАгзамовым, был одним из первых полнометражных художественных фильмов, сделанным в Узбекистане и
попавшим не только на местные, но и на мировые экраны. Одной из интересных особенностей этой картины было активное применение режиссером (Н. Ганиевым) и композитором (А. Козловским) национального фольклора в музыкальном оформлении.
Этот фильм вошел во всемирное наследие ЮНЕСКО, и не случайно: он был снят
по мотивам древней народной легенды и прекрасен по формальному, художественному и
идейному воплощениям.
Основываясь на идеях нашего Президента, о том, что «Без исторической памяти
нет будущего», можно провести параллели и с нашим отечественным кинематографом.
Для того, чтобы будущие поколения могли по достоинству оценить тот или иной шедевр,
нужно не только донести эти шедевры до зрителя в их первозданном творческом виде, не
нарушая замысел автора, но донести их также в максимально хорошем качестве, истинно
художественном воплощении.
Так как реставрация имеющегося в архивах кинофонда была проведена лишь частично, несколько лет назад, то, с учетом небывалого скачка в современных программных
технологиях обработки звука, – теоретическая и практическая значимость данной тематики становится все более актуальной.
Итак, что же такое реставрация звука кинофильмов? Зачастую – и это абсолютно
нормально – подавляющее большинство зрителей не имеет понятия о том, насколько технологически сложен данный процесс.
Процесс этот состоит из трех основных составляющих: технической, творческой и
юридической. И каждая из этих составляющих является важной и неотъемлемой частью
общего рабочего процесса.1
Начнем с юридической части.
Как ни странно это бы показалось в контексте творчества, но в современное время
юридическая часть – это одна из важнейших составляющих любого процесса, и творчество не является исключением.
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Дабы рассматриваемый нами процесс проходил гладко и без ненужных отвлечений, его юридическая составляющая(вопросы с правообладателями, контролирующими
органами и иными инстанциями) должнаразрешаться в оперативном порядке.
Все необходимые согласования должны проходить на предварительной стадии, то
есть до начала технической и творческой стадий проекта.
Бывали примеры, когда согласование юридической части начиналось уже после
окончания технического и творческого процессов, и порой возникшие в результате такого
неправильного подхода барьеры приводили к тому, что производство останавливалось, и
готовый продукт становился невозможным к использованию. Соответственно, терялись
время и большие деньги.Поэтому до начала творческой и технической частей процесса необходимо подготовить пакет документов, включающий в себя: лицензии, соглашения с
правообладателями, согласования, разрешения и все остальные документы, нужные для
дальнейшего беспроблемного взаимодействия в правовом поле.Без данного пакета документов было бы бессмысленно начинать производственный процесс в принципе, ибо надеяться на авосьв такого рода сложных и затратных проектах – категорически запрещено.
Творческая часть.
Что же касается творческой части, прежде всего, стоит помнить, что такого рода
проекты – это проекты креативные, а значит они суть продукт человеческой мысли и эмоционально-духовной составляющей.
Поэтому подход к реализации подобного рода проектов должен быть изначально
творческим и уже только потом техническим или иным другим.
Творческий подход к таким проектам должен и просто обязан быть основан на изначальном замысле его авторов. Посыл, мотивация, художественный замысел, сценарий, режиссерская задумка – все эти факторы необходимо учитывать при применении современных
программных и технических средств в реализации проекта.
Понять, что хотел сказать режиссер. Определить конечный замысел. Проникнуться
духом того времени, когда была снята та или иная работа – вот основные задачи, стоящие
перед группой, работающей над проектом на протяжении всего времени его реализации.
Далее нужно определить понимание того, чем является творческий процесс, в общем, и в
целом. То есть, найти именно ту атмосферу, в которой работа над проектом будет проходить максимально эффективно и именно творчески, а не только технически.
Понимание того, что целью и задачей проекта является, прежде всего, творчество, а
не демонстрация инженерно-технического превосходства – служит ключевым моментом
во всей работе над проектом.
Команда, работающая над проектом должна набираться исходя из творческих задач
и предпочтений, и уже потом из технических навыков и умения владеть необходимыми
навыками и технологиями.
По сути, должен быть соблюден правильный баланс между творчеством и высокими технологиями, которые призваны облегчить и сделать максимально комфортным творческий процесс, а не заменить или подменить его некими техническими суррогатами.
Любой творческий человек, автор, сценарист или композитор скажет, что авторский замысел и авторский посыл составляют основу произведения. Идея, замысел, история – все это выносится в творческих муках, либо приходит внезапно, как искра, из которой рождается пламя.
Каждое произведение, будь то кинолента, музыкальное сопровождение для
фильма, сценарий, монтаж, композиция – является плодом творения его авторов и идеи,
которые содержатся в авторских работах, проходят как канва и ведут нас в том
направлении, в котором задумали нас провести его создатели.2
Поэтому основная идея произведения должна рассматриваться в контексте целого и
общего, как большая картина, которую нельзя смотреть, разбив на какие-то мелкие части.
Картину нужно оценивать целиком.
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Понять замысел автора, понять его основную идею, понять его посыл – только так
можно оценить произведение в полной мере и осознать до конца то, что хотел рассказать
автор. Лишь полное погружение в мысли и задачи автора может дать представление о
картине в целом и помочь творческой группе проделать необходимую работу, не нарушая
при этом целостности картины.
Необходимыми составляющими процесса реставрации являются: просмотр
киноленты всеми участниками творческой группы без исключения. Обсуждение картины,
вычленение основных ключевых моментов и отражение их в письменном виде, включая
понятия идеи, основной мысли, идеи и задумки авторов.
Вся команда должна четко и точно знать, над чем конкретно идет работа, как эта
работа будет происходить и каким образом данная работа может улучшить состояние
картины, не нарушив при этом ее целостность и оригинальность.
В идеале, конечно же, было бы ознакомление с оригинальным сценарием, но если
доступ к нему невозможен либо ограничен по ряду причин – вышеперечисленные меры
помогут достичь понимания общей концепции поставленной задачи.
После просмотра и обсуждения творческой мысли необходимо выработать общую
концепцию, которой будет придерживаться творческая группа, и которая будет основана
на методах и подходах, указанных выше.
Обсудить моменты, связанные с режиссурой, операторской работой, сценарием,
развитием сюжета фильма и выделить наиболее ключевые моменты картины, на которых
стоит сделать акценты в работе.
Определить ключевые персонажи, постараться понять какими чертами характера
наделил каждого из них автор, просмотреть по несколько раз наиболее важные диалоги
фильма и сделать основное заключение о посыле киноленты.
Патриотический
это
посыл,
драматический,
комедийный,
выделить
идеологическую составляющую, если таковая имеется.
Необходимо составить творческий портрет картины в таком виде, в каком его
видел автор. И опираясь на этот творческий портрет, можно смело переходить к
технической реализации проекта.
И наконец - техническая часть процесса.
Данный процесс начинается с подготовки фильма к обработке.
Подготовка фильма подразумевает его наличие в необходимом для работы качестве, то
есть в максимально возможном.
В данном случае, так как работа будет вестись над аудио-материалом, нам необходимо сосредоточиться именно на максимально возможном качестве аудио-дорожки.
Фильм подготавливается для работы в программе, то есть переводится в цифровой
вид со всеми нужными техническими стандартами. Если говорить более простым языком,
то фильм становится файлом на жестком диске нашего компьютера.
Затем данный видео файл импортируется в программную среду (специализированное программное обеспечение), где и будет вестись вся дальнейшая работа.
Программное обеспечениеможет быть разным (неважен бренд), при условии, что
поддерживает работу с видео и имеет поддержку необходимых нам для работы программныхмодулей.
Но все же желательно, чтобы программное обеспечение было разработано именно
для озвучивания видео и работы над аудиоматериалом кинофильмов.
Далее, фильм делится на сцены. Устанавливаются специальные цифровые маркеры
(метки) в тех местах, где звуковой фон фильма меняет план.
Допустим, отмечаются сцены с толпой, отдельно отмечаются сцены с крупными
планами, отдельно - сцены с тишиной(например, ночные или «келейные»). Делается это
по причине того, что в различных сценах требования к шумам, интер-шумам и к реставрации вообще – могут быть разными.
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Мы ни в коем случае не применяем одни и те же параметры реставрации шумов ко
всему фильму в целом. Это очень важно и составляет основу реставрационной работы.
После того, как фильм поделен на сцены и проставлены все маркеры, можно приступать к
просмотру материала. Даже если фильм уже известен, лишний просмотр никогда не помешает, тем более, если он делается непосредственно в самой компьютерной программе для
реставрации.
Во время просмотра в программе делаются окончательные выводы и предварительные корректировки, которые записываются в специальные «сессионные листы».
Любые мысли нужно постоянно записывать, ибо никогда не знаешь, где может
пригодиться идея в тот или иной момент.
Просмотр закончен, коррективы внесены, можно переходить к началу реставрации
звука.
Для начала необходимо проанализировать и вычленить постоянный шум (шумы) в
фильме, которые присутствуют на протяжении всей временной линии. То есть – это шумы, вызванные электро-цепями, входными-выходными каскадами аналоговой аппаратуры,
излишние шумы магнитной ленты.
Для этого можно взять отдельный отрывок фильма, который содержит только тишину, и прослушать его, вычленяя шумы с вышеуказанными характеристиками.
Выделив данные шумы, можно начать процесс их удаления из фильма.
Степень удаления будет зависеть как раз таки от сцен, над которыми будет производиться работа.
Для удаления подобных шумов используются специальные программные модули,в
которых имеются: регуляторы уровня обрабатываемого сигнала, глубина выбора шума,
анализатор профиля (характеристик) шума и частотный анализатор спектра. Так же в данных программных модулях имеются различные предустановленные алгоритмы шумоподавления, заложенные самим производителем.
Вопреки распространенному заблуждению, пренебрегать предустановленными алгоритмами – не следует, потому что производитель имеет в своем штате большую команду профессиональных инженеров, которые, собственно, и занимаются работой над модулями, включая готовые настройки под отдельные случаи.3
Конечно, пользоваться только фабричными установками не рекомендуется, так как любой
проект уникален, но и оставлять их совсем без внимания, тоже не годится.
При использовании программных модулей (любых) необходимо помнить, что нужно постоянно слушать разницу между обработанным сигналом и необработанным сигналом.
Такой мониторингпоможет нам видеть чистую и непредвзятую картину для точной и эффективной работы.
Поэтому, выбрав шум и начав его очистку, нужно постоянно включать и выключать программный модуль, чтобы оценить результат его вмешательства (в том числе и нежелательного) в звуковую дорожку фильма.
В процессе работы над очисткой от шумов следует помнить о принципе «золотой
середины». Максимально убрав шум, мы можем в итоге получить цифровые искажения в
звуке фильма и полностью свести на нет всю работу над улучшением качества
аудиоматериала. Нужно помнить, что основная задача – это улучшение качества звука, а
не его выхолащивание и ухудшение!4
После того, когда постоянные шумы убраны, и процесс не привнес ненужных
искажений в оригинальную аудио-дорожку, можно начать процесс устранения так
называемых «кликов», вызванных щелчками при записи на ленту, монтажными
склейками, помехами в электро-цепях и каскадах оборудования.
Для данного процесса также используются программные модули, предназначенные
как раз для устранения подобных недостатков, не затрагивая при этом основной спектр
звучания.
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При обработке звука данным модулем необходимо учесть, что не во всех сценах
фильма и не на каждой его секунде содержатся подобные щелчки и призвуки.
В итоге после комбинирования всех составляющих процесса реставрации звука, на выходе
мы получаем готовый результат (продукт) с улучшенными в разы техническими характеристиками и готовый к оценке зрителем.Как показали многочисленные эксперименты,
реставрация и улучшение качества звука архивных кинофильмов с помощью современных
технологий помогают зрителю в полной мере оценить творческую составляющую, не сосредотачиваясь на технических недостатках.
Другим основным достоинством процесса реставрации является сохранение исторического наследия и культурных ценностей нашего народа для потомков.
Ведь без исторической памяти – нет будущего.
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Mahmud Akın Hasan oğlu
ADMİU-nun magistrantı – Türkiyə
DOĞU MÜZİĞİNİN TARİHİNE DAİR
Peşəkar musiqi tariximiz çox zəngin və qədimdir. Azərbaycanda peşəkar musiqinin
yaranma tarixinin köklərini araşdırarkən bu qədim diyarın mədəniyyət mərkəzlərindən olan
Urmiyada dünyaya göz açmış Səfiəddin Əbdülmaninin İbn Yusif İbn Faxir Urməvinin adı
çəkilir. Onun zəngin musiqi yaradıcılığı və bu mövzuda yazdığı elmi bilgilər bütöv Şərq
müziyinin inkişafında müstəsna rola malikdir. Urməvi musiqi nəzəriyyəsinə dair bir çox dəyərli
əsərlər yazmışdı. O, bəstəkar ifaçı, muallim olmaqla yanaşı “Nuzhə” və “Muviği” isimli musiqi
alətləri icad etmişdi. 1252-ci ildə “Kitab-əl-ədvar” adlı əsər yazmışdır. On beş fasıldan oluşan bu
əsər sonralar Azərbaycan musiqişünasları tarafından öyrənilmişdir. Bundan başqa Azərbaycan
musiqisinin dərin köklərindən danışarkən Mir Möhsün Nəvvabın da adı hatırlanmalıdır. Yaşadığı
dövrün çox bilikli adamlarından olan Nəvvab XIX əsrin görkəmli ensiklopedçisidir. Ərəb, fars,
türk dillərini gözəl bilən Nəvvab Azərbaycan elminə, ədəbiyyatına və mədəniyyətinə muhteşem
katkıda bulunmuşdur.
Türk müzik tarihinden söz açtığında türk müzikologlarından konuşmamak mümkünsüz.
Türk müziğinin yükselişinde kriz yaşandığı dönemde, milli bəstəçilik okulunun bozulmak
korkusu yaşanarken bir gazi gibi ortaya fırlayan büyük türk bestecisi ve müsizyeni Sadeddin
Areldir. Sadeddin Arel türk ulusal müziğini yabancı etkiler girdabından çekip çıkarmak, onun
saflığını ve özgünlüğünü muhafaza etmek için kalbini, beynini, akıl ve mübariz, vatandaşlık
onurunu, asıl türk merdaneliyini koydu ortaya. Yazmış olduğu bilimsel eserlerle O, zengin renkli
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türk ulusal müziğinin enenelerinin yaşamasını ve gelecek nesillere hasarsız aktarılmasını
sağlamıştır.
Tabii ki, Sadeddin Arel türk müziğini yabancı renklerden hıfz eden tek müzikbilimci
değildi. Türk müziğində bu ideyanı gerçekleşdiren şahslar tüm devrde olmuş, bu gün de vardır
ve onlar kendi kutsal amelleri ile türk dünyasının parlak simaları gibi ebedi kalacaklar.Bu küçük
yazıda türk müziğinin tarihini yazmak imkansızdır. Bu öğrenilmesi beklenen önemli kültürel
sorunlarından biridir.
Ləman Kərimli
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCAN KİNOSUNDA QADIN REJİSSORLARIN
YARADICILIQ MÖVQEYİ HAQQINDA
Azərbaycan kino tarixinə nəzər salanda əsasən üç qadın rejissorun adına rast gəlinir:
Qəmər Salamzadə, Zeynəb Kazımova və Gülbəniz Əzimzadə. Bu üç rejissor arasında vaxta görə
ilk dəfə bədii film çəkmək məhz Qəmər Salamzadənin payına düşür. Düzdür, onun rejissor
bioqrafiyası zəngin olmasa da ilkə o imza atmışdır.
Q.Salamzadənin əsas yaradıcılıq fəaliyyəti "Azərbaycanfilm" kinostudiyasından başlayıb.
Mehdi Hüseynin "Səhər" romanının motivləri əsasında çəkilən eyni adlı filmdə rol almışdır.
Q.Salamzadənin ilk rejissor işi 1930-cu ildə, kinonun lal dövründə çəkilən "Qızıl kol" filmi
olmuşdur. Bu filmdə o, müstəqil deyil, rejissor köməkçisi kimi çalışmışdır. Əlbəttə, rejissor
köməkçisi hələ film rejissoru olmaq deyildi və bu filmdə o öz istedadını, rejissor qabiliyyətini və
dəsti-xəttini göstərmək imkanında deyildi. Yalnız yeddi ildən sonra Qəmər Salamzadə "Dəcəl
dəstə" (ssenari müəllifi-Yuri Fidler) adlı səsli filmdə həmkarı Aleksandr Popovla şərikli
quruluşçu rejissor kimi çıxış edir. Bu film 1937-ci ildə Bakı kinostudiyasında çəkilən yeganə
bədii film kimi kino tariximizin ikinci uşaq filmi oldu. Müstəqil olaraq isə ona bədii film
çəkmək nəsib olmur. Güman ki, onun belə iddiası vardı. Həmin filmə rejissor köməkçisi ikinci
bir qadın rejissor Zeynəb Kazımova olur. Hər iki qadın daha sonra "Səbuhi" filmində rejissor
assisenti kimi fəaliyyət göstərirlər. Sonradan hər iki rejissor öz fəaliyyətini sənədli kinoda davam
etdirərək bir daha bədii kinoya qayıtmırlar.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində nümayiş etdirilən "Arşın mal alan" (1945) filmində
rejissor assisenti olmuş Z.Kazımovaya nəhayət, 1961-ci ildə "Həyat öyrədir" adlı qısametrajlı bir
film çəkməyi tapşırırlar. Film hansısa bir kolxozun sürücüsündən bəhs edir. Bundan sonra
Z.Kazımova "Kimi daha çox sevirik?" kinoalmanaxına daxil olan "Dağ meşəsindən keçərkən"
(1964) novellası əsasında film çəkir. Z.Kazımova sənədli kino rejissoru kimi tanınmışdır. «Akif
Cəfərovun briqadası», «Əzim Əzimzadə», «Umnisə xanım», «Sevil Qazıyeva», «İgidliyin
əbədidir sənin», «Muğan qızı», «Sürəyya», «Gəmilər tarlaya çıxır» və s. sənədli filmlərini,
kinojurnallar üçün çoxlu süjetlər çəkmişdir.
Qadın rejissorlarımız arasında daha çox tanınan və filmlərinin də sayı yetərincə olan
Gülbəniz Əzimzadədir. O, kino fəaliyyətinə müstəqil olaraq çəkdiyi, "Ömrün səhifələri"
almanaxına daxil olan "Nəğmə dərsi" filmi ilə başlayır. Daha sonra Anarla birgə "Dantenin
yubileyi" filmini çəkir. Bu filmdən sonra yazıçı ilə rejissorun birgə bir neçə işləri olur: "Ötən ilin
son gecəsi", "İmtahan" kimi bədii televiziya filmləri. Daha sonra Gülbəniz xanım "Təkcə adanı
özünlə apara bilməzsən", "Qaladan tapılan mücrü", "Avqust gələndə" kimi uşaq filmlərinə, "Qətl
günü", "Müqəddəs oda yanaram", "Ümid" kimi aktual mövzulu filmlərə quruluş verdi.Bu filmlər
azərbaycanlı tamaşaçı tərəfindən müsbət qarşılandı. Həmişə müstəqil film çəkməyə can atan
G.Əzimzadə filmlərində ciddi məsələlərə toxunsa da, onun qadın qəhrəmanlarında rejissorun öz
qadın məni görünmür. Onun Yusif Səmədoğlunun eyniadlı romanı əsasında çəkdiyi "Qətl günü"
filmi tarixin üç zaman kəsiyini əhatə edir. Orxan Fikrətoğlunun ssenarisi əsasında çəkilən
"Ümid" filmi isə Qarabağ mövzusuna həsr olunub.
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Salihə Məmmədova
ADMİU- magistrant
MİXAYIL ÇEXOVUN-AKTYOR PSİXOTEXNİKASININ DÜNYA TEATR
MƏDƏNİYYƏTİNƏ TƏSİRİ
Aktyor texnikası haqqında
Qərbdə Cexovun üsulu akyor ustalığı texnikasına böyük təsiri olmuşdur. Sistemin
bünövrəsi fiziki hərəkətlər hesabına jest və pozlarla gərəkli hiss və duyğuların,aktyor
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zərurətinə dayanır.Amerika dövrü Çexov üçün nəticələrin,əldə
olunmuş nailiyyətlərin toplanması dövrü idi. Nəticələrdən biridə onu azad şəkildə öz
axtarış,fikirləri,aktyor yaradıcılığı sistemi haqqında toplanmış kitabları idi.Çexovun yaşadığı
müddətdə ABŞ-da işıq üzü görən biri rusca digəri isə ingilisdilində “Aktyor texnikası haqqında”
adlı kitabı aktyor yaradıcılığı üsüllarının yayılmasına zəmin yaratmışdır.Bu kitab illər boyunca
yaradılırdı,bir neçə dəfə ixtisarlara məruz qalıb və nəhayət bir neçə dillərdə
(alman,rus,ingilis)nəşr
olunmağa
başlayıb.Kitabda
dörd
yaradıcılıq
prosesi
mövcuddur.Məşğələlər –Şah Lir- əsasında verilib.
Çexov Stanislavskinin sistemi üzərindən öz üsulunu inkişaf etdirirdi.
O,öz metodunu “Cəbr” anlandırır, “Hesabını”nı (arifmetika) yaradıcısı Stanislavskiyə buraxırdı.
1932-ci ilin payızında Çexov kitabı yazmağa başlayır,almanca yazılan əlyazma 370 səhifədən
ibarətdir.Kitab uzun “Önsözdən” və dörd fəsildən ibarətdir.Önsözdə aşağıdakı mövzular yer alıb
– “Xülya”,“Söz”,“Mənəvi mühit”,“Ritm”, “Yaradıcı fərdlilik”, “İncəsənətin mexanizmi ilə
naturalizmin mübarizəsi”, “Aktyoru fərdliliyə aparan yol”, “Dünyagörüşü”,“Xalqın
taleyi”,“İdeal insan”, “Mən”.
Birinci Fəsil 192-ci səhifədən başlayır. Burda Stanislavskinin terminologiyasına əsasən –
“təəsurat” anlayışı yeridilir. Abstrakt düşüncə və təəsurat yerinə başqa daha önəmli yanaşma
təklif olunur-təxəyyüldən istifadə üsulu.İkinci mərhələdə (səh.228) rol üzərində iş təklif olunur.
Üçüncü mövzu “Xüsusi üsul (texnika)” (səh.292). Burada yaradıcı proses sxemdə “Piyalə”
şəklində göstərilir.Ardınca on yarımsərlövhələr davam edir- 1.Dramın Məğzi. 2.Dramın
məğzinin aktyorlar tərəfindən incələnməsi (dünyagörüş). 3.Dramda dünyanın obrazı (hissiyyat).
4. İnsan və onun taleyi а) insanın xarakteri; b) xarakter insan tipi kimi; c) onun daxili yolu; d)
daxili yolun istiqaməti. 5. Tutuşdurma (xeyir və şər). 6. Pyesin ab-havası. 7. Pyesin vəziyyətləri.
8. Personajlaın hərəkət azadlığı istiqamətləri. 9. Xarakterlərin kompozisiyası. 10. Nitqin
formalaşması.
Dördüncü və ən kiçik fəslin ardınca “Sonsözdə”mənfi rolu yüksəltməküçün nə etmək lazımdır
sualına cavab tapmaq mümkündür.Əlyazmnın sonunda praktiki tapşırıqlar verilib.Əlyazma
sonralar
tanınmaz
haladək
ixtisarlara
məruz
qalır.
“Aktyor texnikası haqqında” kitabı Çexov öz hesabına Nyu Yorkda 1946-cı ildə çapa verir.
Çexov kitabdan məmnun qalır.“Mən elə bunu demək istəyirdim” - deyə əlavə edir.
Kitabın ingilis dilində olan nüsxəsi üçün Çexov yeni işçi götürür. Bu Çarlz Leonardo adlı LosAncelesdə prodyuser və rejissor işləyən şəxs idi.Bu şəxs əlyazmanın sonuncu variantının
redaktoru
olmuşdur
bu
nüsxə
1952-ci
ildə
üzə
çıxır.
Bu kitabda aşağıdakı fəsillər qeyd olunub:
• Aktyorun psixologiyası və cismi,
• Obrazların təxəyyülü və canlandırması.
• İmprovizasiya və ansambl.
• Mühit və fərdi hisslər.
• Psixoloji jest.
• Xarakter və xarakterlilik.
• Yaradıcılıqda fərdlilik.
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Tamaşanın kompozisiyası.
Tamaşanın fərqli tipləri.
Rola necə yanaşmalı.
Sonsöz (11-ci Fəsil),
İprovizasiya mövzuları.
Bu nüsxədə Stanislavskiyə aid keçidlər əlavə olunur.
Məsələn- 10-cu fəsildərol üzərində iş mövzusunda,Çexov Stanislavskinin kitabını istifadə
etməyi
məsləhət
görür(Aktyorun
öz
üzərində
işi-birinci
hissə).
11-ci fəsildə Çexov ilk dəfə müəllimindən aldığı xeyir-dua haqında yazır.
- “Stanislavski mənə-Fikirlərini topla,qaydaya sal və aktyorun texnikası haqqında yaz-deyirdi.
O,mənə sən bunu eləməlisən,teatrı sevən və onun gələcəyini düşünən hər bir kəs bunu
etməlidir...”
- “Aktorun texnikası haqqında” kitabından sonra yazıçılıq fəaliyyəti davam edir,çünki Çexovun
düşüncə və məşqləri ömrünün sonudək davam edir.
Çexov təcrübədə yeni aktyor texnikası ideyasını və ozünü təkmilləşdirmə ideyasını həyata
keçirmayi bacarmışdır.

Rəfael Muradxanlı
ADMİU- magistrant
MÜASİR DRAMATURGİYADA VƏTƏNPƏRVƏRLİK MÖVZUSU
Vətənpərvərlik mövzusu incəsənətin müxtəlif növlərində, o cümlədən teatr sənətində,
dramaturgiyada təzahür edir. Vətənpərvərlik mövzusunda çoxlu pyeslər yazılır, teatrlarda
səhnələşdirilir. Bu günün vətənpərvərlik mövzusunun aktuallığı Qarabağ mövzusundadır. Tarixi
hadisələrimizi gənc nəslə çatdırmaqda teatrların rolu böyükdür. Teatrların repertuarlarında
vətənpərvər mövzulu tamaşalar var və bu tipli tamaşalar böyük təbliğata çevrilməlidir.
Akademik Milli Dram Teatrında “Nadir şah”, “Hökmdar və qızı”, “Şah Qacar”, “Xəcalət”, Gənc
Tamaşaçılar Teatrında “Əcəl atı”, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında “Vicdanın hökmü”, Ağdam
Dövlət Dram Teatrında “Ağ qayıq”, “Taleyin hökmü”, Bakı Uşaq Teatrında “Vətən” tamaşası və
s. vardır.
Vətənpərvər mövzulu tamaşalardan biri də Bakı Uşaq Teatrında hazırlanmış “Vətən”
tamaşasıdır. “Vətən” tamaşası Azərbaycanın himninə və bayrağına həsr olunmuş - himni,
bayrağı ürəkdən sevmək hissini böyüyən gənc nəsillərə aşılamaq üçün himn və bayrağın birliyi
olan bir tamaşadır. Tamaşanın quruluşçu rejissoru İntiqam Soltan və Ayşad Məmmədovdur.
Tamaşada Üzeyir Hacıbəylinin bəstələrindən istifadə olunub və heç nəyə toxunmadan
Azərbaycan himninin ladları üzərində işlənilib. Azərbaycanın keçdiyi keşməkeşli yol,
bayrağımızın yaranması tamaşada öz əksini tapıb. Plastika üzərində qurulmuş tamaşadır.
Tamaşada daha çox rənglər təqdim olunub - bayrağımızın rənglərini əks etdirən üç obraz vardır:
Göy, Qırmızı və Yaşıl. Bu rənglər siyasi mənalarına, rəmzlərinə qədər qabarıq göstərilir. Bu
obrazların hərəsinin öz tarixi, öz mənası var və öz mənasına uyğun da aktyor onu oynamalıdır.
Məsələn, mavi rəng göytürklərdən gəlmə bir şeydir və bu obraz türkçülüyümüzü də göstərir.
Burada aktyor öz oyununa bozqurda xas olan hərəkətləri də daxil etmişdir. Qırmızı rəng
demokratiya simvoludur. Tamaşada bu obraz canfəşanlıq göstərir, mübarizə aparır, bir-birindən
ayrı düşən digər iki rəngi – Mavi və Yaşılı birləşdirməyə çağırır, bir olmağa səsləyir. Bu obraz
ümumilikdə döyüşkəndir, başlanğıcı da dinamik başlayır. Yaşıl rəng isə, islamın rəngidir, amma
tək islam göstərilmir bu obrazda. Din tarixi, insanlıq tarixi, insanlığın dinlə bağlılığı göstərilir.
Əvvəldə buddistlər, insanın yerə-göyə bağlılığı göstərilir. Bu obrazda İbrahim peyğəmbərdən,
Musa peyğəmbərdən elementlər var. Məsələn, çomaqla gedir, çomaq əsaya çevrilir, sonra
daşlayırlar. Sonra İsa peyğəmbər gəlir, çarmıxa çəkilir. Sonra islam dinindən elementlər
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göstərilir. Bütün bu tarixi göstərəndən sonra da bezir, onu Tanrı ilə bağlayan ipdən azad olur,
azadlığa çıxır. Məna odur ki, insan Allahın elədiyindən bir növ bezir, qaçmaq istəyir, amma
sonda yenə dərk edir ki, o ip – onu bağlayan ip dağıldısa, o, heç nə edə bilməz. Buna görə çalışır
ki, o ipi bağlasın. Rauf Hüseynli (bayrağımızın türkçülüyü ifadə edən Mavi rəngi), Cavanşir
Məhərrəmov (bayrağımızın azadlığı simvolizə edən Qırmızı rəngi) vəNiyaz Qasımov
(bayrağımızın islamı bildirən Yaşıl rəngi) ifa edirlər. Sonda Üzeyir Hacıbəylinin bəstəsi olduğu
təntənəli himnimiz səslənir və hamı ayağa qalxaraq fəxarətlə onu ifa edir. Üç rəngin birləşməsi
bayrağın yaranmasına, bayrağın yaranması himnin yaranmasına, himnin yaranması dövlətin
yaranmasına şərait yaradır. Əgər bayraq, himn, dövlət varsa, millət də var. Tamaşa 2010-cu il,
mayın 28-də Türkiyənin Ərzurum şəhərində uğurla oynanılıb.
Şəbnəm Mahmudova
ADMİU- magistrant
MÜASİR AZƏRBAYCAN TEATRININ ESTETİK PRİORİTETLƏRİ
Teatrın Avropasayağı olmasının ilkin səbəblərindən biri budur ki, baxmayaraq ki, tarixdə
ilk teatr tamaşaları Şərq ölkəsində yaranıb (hələ eramızdan əvvəlki dövrlər nəzərdə tutulur),
Avropa bu mədəniyyəti daha parlaq şəkildə cəmiyyətə təqdim etməyə müyəssər olur. Şərqdə
yaranan teatr sənəti ləng “addımlarnan” irəliləsə də, müəyyən dövrdən sonra, daha yüksək
səviyyədə inkişaf etməyə başlayır.
Azərbaycanda isə həmin prosesin ictimai-mədəni inkişafı fərqlidir. Burada teatr sənətinin
yaranmasını cəmiyyət çox gec qəbul edir, səhnəyə qadın aktrisaların gəlməsi qəbuledilməz bir
proses olub, ətrafda narazılıqlara səbəb olurdu. Biz bu və ya digər amilləri də yada salsaq (teatr
binasının olmaması, qadın aktrisaların yoxluğu, geyim, dekor və s), o zaman teatrımızın keçdiyi
məşəqqətli yolu dəyərləndirmək mümkündür.
Müasir dövrün Azərbaycan teatrından bəhs edərək biz, əsasən ötən əsrin 50-ci illərdən
sonrakı inkişaf proseslərini çözələdik, tamaşalara, rejissor və aktyorların yaradıcılıq
fəaliyyətlərini nəzərdən keçirdik.
Son illərdə Azərbaycan teatrında daha çox mərhum Vaqif İbrahimoğlu poetika axtarışları
istiqamətində eksperimentlər aparıb, bu sahədə bir sıra yeniliklərə imza atıb. Vaqif İbrahimoğlu
sənətə gəldiyi ilk illərdən etibarən özünün orijinal dəsti-xətti ilə seçilib, teatr ictimaiyyətinin
diqqət mərkəzinə çevrilib. Müxtəlif biçimli bədii formalar, üslublar, təqdimat manerası ilə
seçilən tamaşaların müəllifi olan V.İbrahimoğlu milli səhnə ifadəliliyini daima təkmilləşdirməyə
çalışıb. Ayrı-ayrı illərdə müxtəlif dövlət teatrlarında çalışan rejissor artıq 90-cı illərdən etibarən
özünün yaratdığı “Yuğ” teatrında bütün bədii niyyətlərini reallaşdırmağa başlayır. “Yuğ” teatrı
ölkəmizdəki digər teatrlardan üslub və təqdimat prinsipi etibarilə fərqlənən tamaşalar qurmaqla
daha çox diqqəti cəlb edir.
V.İbrahimoğlu və onun teatr sənəti sahəsindəki araşdırmaları təəssüflər olsun ki, yarımçıq
qaldı. Lakin yaratdığı “Yuğ” teatrı hazırda fəaliyyət göstərir, onun ardıcılı olan tələbə rejissor və
aktyorları bu ənənəni davam etdirirlər.
Daima araşdırmalar aparan V.İbrahimoğlu, V.Meyerxold, B.Brext, K.S.Stanislavski və
digər rejissorların yaradıcılıq irsindən bəhrələnmiş, milli teatr poetikasının bəlli hüdudlarını
genişləndirməyə nail olmuşdur.
Azərbaycan müasir teatrının estetik prioritetləri (üstünlükləri – Ş.Mahmudova) mərhum
rejissor H.Atakişiyevin də yaradıcılığında özünü göstərir. Rejissor sağlığında özünün “Gənclər”
teatrını yaradır, həmfikirlərini toplayaraq özünəməxsus tamaşalarla diqqəti cəlb edir. Onu da
qeyd edək ki, hələ Şəki Teatrında işlədiyi illərdən etibarən sevilib-seçilən rejissor, özünün
ekspertlərini bu teatrda da davam etdirib, müasir teatrımızın üslub və ifadə zənginliyinə yönələn
işlər görürdü.
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Qorxmaz Kərimov
ADMİU- magistrant
AŞIQ SƏNƏTİNİN EKRAN TƏCƏSSÜMÜ
Azərbaycan xalqının şifahi təfəkkürünün və ibtidai mədəniyyətinin təzahürü kimi musiqi
mədəniyyətimizin genafondu statusunu daşıyan, aşıq sənəti incəsənətin digər janrları kimi
zaman içərisində televiziyanın da diqqətini özündə cəmləyə bildi və təsadüfi deyil ki, 1980-ci
ildən başlayaraq iyirmidən artıq xalq dastanı Azərbaycan Dövlət Televiziyasında lentə alınaraq
qızıl fonda daxil edilmiş, dəfələrlə ustad aşıqların yubiley tədbirləri televizya vasitəsilə geniş
tamaşaçı kütləsinə çatdırılmışdır. Onlarla Azərbaycan bədii və sənədli filminin musiqi həllində
azərbaycan aşıqlarının zənguləli və şaqraq səsləri həlledici olmuşdur
Günümüzdə televiziya və kino kimi aparıcı sahələrinin prinsiplərinə tabe olamasına
baxmayaraq özündə söz, musiqi vəhərəkəti harmonik şəkildə birləşdirən aşıq sənəti çoxəsirlik
tarixə,əsrlərlə cilalanıb təkmilləşən zəngin ənənəyə malikdir. Əsrlər keçdikcə ustad-şagird ( bu
söz aşıq terminologiyasında “şəird” kimi tələffüz edilir) münasibətləri formasında nəsildənnəsilə ötürülərək bu günümüzə gəlib çıxan aşıq sənəti türk insanının musiqi zövqünün
formalaşmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb etmiş, şifahi mədəniyyət hadisəsi kimi xalqımızın
milli duyum və düşüncə tərzini, saz və sözbirliyini özündə yaşadan, klassik ənənəyə bağlı yaşam
fəlsəfəsidir.
Aşıq ədəbiyyatını öyrənmək və onun çoxsahəli fəaliyyətini, zəngin repertuarını
aşkarlamağın müasir dövrdə əsas yolu bu sənətin televiziya vasitəsilə təqdimatına, ekran
təcəssümünə xüsusi diqqət yetirmək olduqca aktual məsələdir. Aşıq musiqisi Azərbaycan
folklorşünaslığında vacib qol olduğu üçün onun ekran təqdimatını araşdırmaq əhəmiyyətlidir.
Müasir dövrdə Azərbaycanın dünyaya inteqrasiya etdiyi bir vaxtda, televiziya ekranlarında
müxtəlif məzmunlu proqramlarda aşıqların iştirakı, Azərbaycan mədəniyyətinin çoxəsirlik tarixi
və zənginliyi baxımından, həmçinin də milli musiqimiz kimi dünyaya çatdırılması nöqteyi
nəzərindən son dərəcə əhəmiyyətlidir. Ozan - Aşıq sənəti nümunələrinin bu gün Avropanın
müxtəlif şəhərlərində keçirilən “Azərbaycan günləri”ndə, UNESCO kimi mötəbər qurumların
Azərbaycana həsr etdiyi tədbirlərdə nümayiş olunması, UNESCO-nun “Bəşəriyyətin qeyrimaddi mədəni irsinin reprezentativ siyahısı”na daxil edilməsi, aşıq sənətinin Azərbaycan musiqi
mədəniyyətində necə mötəbər bir yer tutmasının bariz nümunəsidir. 28 sentyabr – 2 oktyabr
2009-cu il tarixində Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması Komitəsinin 4-cü sessiyasının yekun
qərarına əsasən UNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsi aşıq sənətinin
son dərəcə əhəmiyyətinin beynəlxalq səviyyədə təsdiqi deməkdir. Aşıq sənətinin UNESCO-nun
qeyri-maddi irs siyahısına düşməsi bir başa dövlətin mədəniyyətə yüksək qayğısının
göstəricisidir.
Azərbaycan Respublikansının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin, “Heydər Əliyev
Fondu”nun Prezidenti, UNESCO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban
Əliyevanın aşıq sənətinə böyük qayğı və diqqəti Azərbaycan mədəniyyətinə və Azərbaycan
xalqına dövlət səviyyəsində göstərilən qayğı kimi xalqımızı daim sevindirir.
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Razimə İsmayılova
ADMİU- magistrant
QƏDİM YUNAN DRAMATURGİYASININ FORMALAŞMASINDA
MİFOLOGİYANIN TƏSİRİ
Yunanıstan, yəqin ki, dünyada yeganə ölkədir ki, müasir həyatla, bağlı deyil keçmişi ilə,
əsatirləri, mifləri ilə məşhurdur. Antik yunan mədəniyyəti, o cümlədən teatrı və dramaturgiyası
mifologiya üzərində qurulub desək, zənnimizcə, yanlışlığa yol vermərik.
Mifologiya yunanca “mifos” və “loqos” sözlərindən əmələ gəlmişdir. Mənası rəvayət,
əfsanə, nağıl dastan kimi anlaşılır. Mifologiya – allahlar, müxtəlif ruhlar, miflər haqqında elmdir.
Miflər hələ insanların təbiət hadisələrindən baş çıxarmadıqları və onlarla mübarizə apara
bilmədikləri vaxtlarda yaranmış əfsanəvi təsəvvürlər, əsatirlərdir.
Yunan dramaturgiyasının yaranması bilavasitə Dionis mərasimi ilə bağlıydı. Antik yunan
dramaturgiyası köklərini yunan şifahi ədəbiyyatından götürmüşdür. Rüşeymlərini antik
mifologiyadan götürən qədim yunan dramaturgiyası uzun müddət məhz bu xətlə inkişaf edir,
zaman keçdikcə yeni məzmun və forma xüsusiyyətləri qazanirdı. Dramaturgiya da əvvəllər
yalnız mifoloji mövzulara, allahların və ilahələrin həyatından bəhs edən süjetlərə müraciət edir,
Dionisin və digər tanrıların həyatını təsvir edirdisə, zaman keçdikcə tədricən bəşəri məzmun
kəsb edirdi. Artıq Şair Frinixin “Miletin İranlılar tərəfindən alınması” faciəsində Yunan-İran
müharibələrinin nəticələrini göstərirdi. Adından da göründüyü kimi, bu faciə yazılarkən əsatir,
yaxud əfsanə yox, tarixi faktlar əsas götürülmüşdür.
Ancaq zamanla dünyəvi məzmun qazanmasına, “göydən yerə enərək”, bəşəri mövzulara
da müraciət etməsinə baxmayaraq, mifologiya hər zaman antik yunan dramaturgiyası üçün əsas
mənbə, qaynaq rolunu oynamışdır. Yunan dramaturqlarının əsərlərinə ümumi nəzər salmaq
kifayətdir ki, Esxildən tutmuş üzü Yevripidəcən deməy olar ki, hamısının əsərlərinin motivləri,
mifologiyadan götürülməsi faktını təsdiqləyək. Dramaturqlar isə bu əsatirləri öz dövlərinə görə
uyğunlaşdırıb yazmışlar.
Yunan dramaturgiyasının inkişaf yolu mifdən keçdiyi kimi, həm də dastanlardan keçir.
Belə ki, Homerin “İlliada” və “Odisseya” dastanları Yunan mədəniyyətinin mühüm hadisələri
sayılmış, bir çox dramaturqların yaradıcılığına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Antik
dramaturgiyada Homer yaradıcılığından – “İlliada” və “Odisseya” dastanlarından bəhrələnmə
faktları kifayət qədərdir. “Faciənin atası” Esxil öz faciələrini “Homerin ziyafət masasından
qalmış qırım-qırtılar” adlandırmışdır.
Yunan dramaturgiyasında tanrılar dramaturqlar tərəfindən insaniləşdirilib. Əslində, yunan
müəllifləri insani xüsusiyyətləri Allahların üzərinə köçürürdülər. Yəni tanrılar da insanlar kimi
yemək yeyir, su içir, sevir, nifrət edir, qəzəblənir və s. Onların da cinsəl həyatları və hərənin bir
peşəsi var. Maraqlı faktlardan biri də ondan ibarətdir ki, yunan dramatuqları heç də hər zaman
tanrılara tərif yağdırmayıb. Qədim Yunan dramaturqlarının Allahlara və dinə münasibəti
birmənalı olmamışdır. Antik yunan dramaturqların bəzi əsərlərində allahlara qarşı asi münasibət
də özünü göstərir.
Esxil əsərlərində tanrıları ali varlıq kimi təqdim edib, insan həyatının faniliyini göstərib.
Tanrılar insanlara heçdən cəza verməzlər, onları hər hansı cinayətə görə və ya lovğalığa görə
cəzalandırırlar. Esxili dünyaca tanıdan əsəri “Zəncirlənmiş Prometey” və “Oresteya”
trilogiyasıdır. Esxil həmçinin tarixi-mifoloji mövzuları dramaturgiyaya gətirmişdir.
Yunan dramaturgiyasının ikinci görkəmli nümayəndəsi Sofoklun obrazları isə fatalizmə
qarşı çıxır, qəzavü-qədərə inanmır. Yunan ədəbiyyatında ən kədərli, ən bədbəxt obrazları, demək
olar ki, Sofokl yaratmışdır (hərçənd ki, Aristotel bu təyini Yevripidə aid etmişdir). Buna misal
olaraq, “Şah Edip”, “Antiqona” pyeslərinin baş qəhrəmanlarını göstərə bilərik. Bu əsərlər
Sofokla dünyaca məşhur etmişdir. Sofokl obrazlarını görmək istədiyi kimi təqdim edir və sırf
mifoloji mövzuların basqısından uzaqlaşdırmağa çalışırdı.
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Antik dramaturgiyanın üçüncü nümayəndəsi Yevripidin də bütün əsərlərinin süjetləri
mifologiyadan götürülmüşdür. Lakin sələflərindən fərqli olaraq, o tanrıların hadisələrin axarında
iştirakını ikinci planda vermişdi. Yevripid əsərlərində xorun aparıcı rolunu azaldaraq, köməkçi
vasitə kimi vermişdir. Yunan dramaturgiyasında heç bir dramaturqun etmədiyini Yevripid etmiş,
səhnəyə xəstə, qoca çirkin personajları çıxardaraq, dramaturgiyanı və teatrı real həyata daha çox
yaxınlaşdırmışdır. Məhz bu addımına görə Aristofan “Qurbağalar” əsərində Yevripidi kəskin
tənqid edir, onu yunan tragediyasını korlamaqda ittiham edirdi. Yevripidin ən məşhur əsəri
“Medeya”nın da motivi mifologiyadan götürülmüşdür.
Yunan mifologiyası simvolikdir, işarələrlə boldur. Burada öləri insan tanrıdan nə istərsə
olarmış. Yazılan faciələrdə də görəcəyik ki, əsərlərdə yuxuya, qurbanvermə mərasiminə, işarətə
böyük inam verilir. Sonda fikirlərimizi ümumiləşdirərək, belə bir qənatə gəlirik ki, antik yunan
dramaturgiyasının formalaşmasında mifologiyanın rolu əsasdır, təyinedicidir. Mifologiya qədim
yunan dramaturgiyasından ötrü dekorativ bəzək, ekzotika, zahiri forma deyil, mifologiya yunan
dramaturgiyasını özülüdür, məğzidir, canıdır. Bu səbəbdən qədim yunan dramaturgiyasının
təhlili yunan mifolojisinin analizindən ayrı təsəvvür edilə bilməz.
Banuçiçək Quliyeva
ADMİU- magistrant
KAMAL ABDULLANIN ƏSƏRLƏRİNİN SƏHNƏ TƏCƏSSÜMÜ
Tanınmış elm xadimi Kamal Abdullanın Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus mövqeyi
var. Yazıçının müxtəlif illərdə yazdığı əsərlər təkcə respublikamızda deyil, eyni zamanda
ölkədən kənarda da tərcümə edilərək, təbliğ edilir. Kamal Abdullanın əsərlərinə istər teatr
xadimləri, istərsə də kinematoqrafçılar müraciət etmiş, bu əsərlərdəki mövzu, üslub və
problematika məsələləri təhlil edilmişdir. Kamal Abdullanın ədəbiyyata gəlişi və əsərlərinin
təbliği elə dövrə təsadüf edir ki, bu dövrdə ədəbiyyatda bir boşluq, süstlük əmələ gəlmişdi. Bu
dövr ədəbiyyatını Kamal Abdulla və digərlərinin ədəbi əsərləri zənginləşdirmişdir.
Kamal Abdullanın ədəbi əsərləri, roman və hekayələri təkcə ədəbiyyat inciləri olmaqla
qalmır, eyni zamanda milli teatrımızın zəngin tamaşaları kimi yadda qalır. Türk dilləri
filologiyası üzrə mütəxəssis və türk ədəbi irsinin məşhur və rəmzi epik əsəri olan “Kitabi DədəQorqud”un böyük araşdırıcısıdır. Düşünmək olar ki, bu əsər və ümumiyyətlə türk dünyasının
klassik ədəbiyyatının ruhu müəllifin öz əsərlərini yazarkən ilhamlandığı təməl qaynaqlardır.
«Dədə Qorqud» mətni əsasında hazırlanmış işlər içərisində Vaqif İbrahimoğlunun rəhbərlik
etdiyi «Yuğ» teatrında hazırlanmış tamaşalar xüsusilə diqqətəlayiqdir. “V.İbrahimoğlu «KitabiDədə Qorqud» əsasında öz konseptual poetikasını ilk dəfə 1982-cü ildə İncəsənət İnstitutunun
tədris Teatrında hazırladığı «Mən Dədə Qorqud» tamaşasında həyata keçirmişdir. Ümumiyyətlə,
V.İbrahimoğlunun hazırladığı tamaşalar çoxmənalılığı ilə seçilir” (1).
V.İbrahimoğlu daha sonra Kamal Abdullanın bu əsərinə bir də müraciət edərək onu “Oğul”
tamaşası adı ilə hazırlayır. Artıq bu tamaşada qadın-kişi münasibətlərindəki ülvilik, cəfakeşlik,
eyni zamanda qadın məhəbbəti, qadın sədaqəti ön plana çəkilərək tamaşaçılara təqdim edilir.
Böyük rejissorun K.Abdullanın “Dədə Qorqud” dastanları əsasında yazdığı “Casus” əsərini Milli
Akademik Teatrda səhnəyə qoymuşdur. Beyrək, Dədəmiz Qorqud K.Abdulladan ötrü həm canlı
insan, həm mənəvi kateqoriya, həm də sirr-müəmmalı anlayışdır.
2013-cü ildə Milli Dram Teatrında Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” əsərinin
motivləri əsasında “Şah və şair” tamaşası tamaşaçılara təqdim edilir. Kamal Abdullanın
postmodern estetikayla qələmə alınmış «Yarımçıq əlyazma» romanı nəşr olunduğu vaxtdan bu
yana istər Azərbaycanda, istərsə də xarici ölkələrin mətbuat səhifələrində geniş müzakirələrə və
polemikalara yol açan ədəbi hadisə kimi yadda qalıb” (2).
2015-ci ildə Kamal Abdullanın əsərlərindən olan “Hərdən mənə mələk də deyirlər”ə Tbilisi
Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının kollektivi tanınmış yazıçı Kamal Abdullanın "Hərdən mənə
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mələk də deyirlər" əsərinin tamaşasını hazırlayıb. “Tamaşanın süjet xəttini xeyir və şərin
mübarizəsi təşkil edir. Şeytan müxtəlif rənglər, səslər, maddi vəsait hesabına gənc şairi dinindən,
dilindən döndərməyə çalışır. Lakin xeyir mələyi gəncin dinindən dönməsinə imkan vermir.
Hadisələr xeyir mələyinin qələbəsi ilə başa çatır” (3).
Ədəbiyyat:
1. İsmayılovaY.N.. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları, Kamal Abdulla dramaturgiyası, Vaqif
İbrahimoğlunun rejissorluğu. Bakı Universitetinin xəbərləri. № 2, 2012;
2. Qaynar info. Kamal Abdullanın əsəri Milli Dram Teatrında. Şah və Şair. 20.05.2013;
3. Mədəniyyət qəzeti. Kamal Abdullanın əsəri Tbilisi səhnəsində. 26.05.15;
Şərmin Yusifova
ADMİU- magistrant
MÜASİR AZƏRBAYCAN KİNOSUNDA BƏDİİ ŞƏRTİLİK
İstənilən sənət əsəri insana təsir gücünü real heyatdan alır. Hər bir sənət növü az və ya
çox dərəcədə auditoriyanın reallıq hissinə müraciət edir. Bu sənətlər içərisində kino daha fəaldır.
Onu da deyək ki, tamaşaçıya yönəldilən hadisələrin nə dərəcədə real olması o qədər də
əhəmiyyət kəsb etmir, başqa sözlə, təki tamaşaçı deyilənə və eyni zamanda göstərilənə inansın.
Hətta fantastik süjetin özü də tamaşaçını təsirləndirə bilər, yəni tamaşaçı təsirlənirsə, deməli baş
verənlərə, ən azı indiki vaxtda, inanır.Bu təsir özünü iki istiqamətdə göstərə bilər; həyat həqiqəti
və bədii həqiqət. Kinoda bədii həqiqətin olması vacibdir, lakin bu bədiilik gerçəkliklə
harmoniyada olmalıdır. Bədii şərtilik tamaşaçının duyğularını təmin edər, həyat həqiqəti və
gerçəklik ona nəyin necə olduğunu və olacağını göstərər. Yəni əsl filmin böyüklüyü ondadır ki, o
həm şüurlara, həm də duyğulara siraət edə bilsin. Məhz bu zaman bu harmoniyanın içində
tamaşaçı hadisəni yaşamış olur.
Reallıq hissi özünü başqa bir şəkildə də göstərir: ekranda baş verən hadisələr nə qədər
şərti və nə qədər fantastik olsalar da, tamaşaçı baş verənlərin şahidi olmaqla bir növ o hadisələrin
iştirakçısına çevrilir. Elə buna görə də tamaşaçı ağlı və şüuru ilə baş verənlərin irreal olduğunu
dərk edir, hissləri və emosiyaları ilə isə həmin fantastik hadisələri olmuş hadisələr kimi
qavrayır, onlara inanır. Bax elə burda kinematoqrafik vasitələrlə gələcək və keçmiş zamanı
ekranda canlandırmaq çox çətin başa gəlir. Bu çətinliyin öhdəsindən gəlmək işində kinematoqraf
bədii şərtilikdən istifadə edir.
Teatr şərtiliyi teatra nəfəs verdiyi kimi, bədii şərtilik də kinoda hər şeyi mümkün edir.
Tamaşaçı böyük məmnuniyyətlə aldanmağa razılaşır, təki onu yaxşı aldatsınlar, onu yalana
inandıra bilsinlər. Əgər bu baş verirsə, deməli, sənət yaranıb.
Hələ eramızdan əvvəl Aristotel deyirdi ki, ünsiyyət prosesi özündə üç şərti birləşdirir: mənbə,
məlumat, ünvan. Əgər bu üç şərtdən biri yoxdursa ünsiyyət alınmayacaq. Deməli, filmin
müəllifləri tamaşaçını necə olursa-olsun, ekrana bağlamağı bacarmalıdır. Bu cəhətdən
kinematoqraf ən müxtəlif üsullardan istifadə edir ki, bu yerdə bədii şərtilik önə çıxır. Yəni
rejissorun filmdə çatdırmaq istədiyi fikir, tamaşaçı ilə yaratmaq istədiyi “ünsiyyət” bədii
şərtiliyin gücündənasılıdır.
Bədii şərtilik kinonu əsil həyatdan ayırır, fərqləndirir. Məhz bədii şərtiliyin hesabına
kinoda baş verənlər həyatda baş verənlərdən daha inandırıcı, daha təsirli olur. Bu da məntiqidir:
həyat kimisə nəyəsə inandırmağa borclu deyil, sənət isə buna məcburdur, bu, onun əsas
missiyasıdır.
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Aysel Süleymanova
ADMİU- magistrant
MÜASİR AZƏRBAYCAN XALÇASI
Müasir Azərbaycan xalçalarından danışarkən ilk növbədə qeyd etmək lazımdır ki,
xalçaçılıq sənəti yarandığı gündən sevilməyə, istər şahların, vəzirlərin, istərsə də sadə təbəqənin
böyük marağına səbəb olmuşdur.
Şərq ölkələri içində böyük marağa səbəb olan xalçalar istər Azərbaycanda, Türkiyədə,
İranda istərsə də digər ölkələrdə öz zövqlərinə uyğun toxunularaq dünya arenasına təqdim edilir.
Azərbaycan xalçalarının inkişaf tarixi hələ eramızdan əvvəllərə gedib çıxır. Zamanla inkişaf
edən və formalaşan milli xalçalarımız özünəməxsus ornamentləri, naxış yaddaşı ilə böyük
ölkələrin maraq dairəsini öz üzərinə cəlb etməyə müvəffəq olub. Naxış yaddaşımızdakı incəlik,
rənglərin həmahəngliyi, fikir bütövlüyü, boyaların zərif seçimi milli xalçalarımızı bütün dünyada
tez bir zamanda tanıdır.
Bu gün dünyanın dörd bir tərəfində insanlar Şərq mədəniyyətinə və adət-ənənələrinə olan
maraqları səbəbindən tez-tez ölkəmizə də səfərlər edir, mədəniyyətimizin əsas qollarından birini
təşkil edən xalçalarla daha yaxından tanış olurlar. Dünya ölkələri içində Amerikada, Moskvada,
İngiltərədə, Fransada, İsveçrədə, Böyük Britaniyada, Macarıstanda, Almaniyada, Türkiyədə və
digər ölkələrin muzeylərində Azərbaycan mədəniyyət nümunələri öz əksini tapır. Bu ölkələrin
hər birində təkcə xalçalarımız deyil, eyni zamanda digər mədəniyyət nümunələrimiz öz əksini
tapır.
Yeni dövrdə istehsal edilən xalçalar köhnə xalçalardan tamamilə fərqli formada və metodla
toxunur. Bu xalçaların toxunuşu zamanı xalçaçılar müxtəlif təbii və süni iplik materiallarından,
eyni zamanda onların qarışığından istifadə edirlər. İplik materialların seçilərkən onların kimyəvi
və mexaniki cəhətdən xeyli davamlılığı, zahiri görnüşünün gözəl olması, həmçinin istehsalının
sadəliyi və dəyərinin ucuz olması nəzərə alınır.
Müasir Azərbaycan xalçalarının toxunuşu, hazırlanması, yunun yuyulması, eyni zamanda
yun qırxımı daxil olmaqla bütün proseslər ayrı-ayrı aqreqat, dəzgah və aparatlar vasitəsi ilə
yerinə yetirilir. Yun bir neçə prosesdən keçirilərək əmələ gətirilir ki, bunlardan biri da yağlama
mərhələsidir. Yağlamaqda məqsəd yun liflərinin bir–birinə dolaşmasının qarşısını almaqdan
ibarətdir. Bundan başqa xalçanın hazırlanmasınadək müxtəlif proseslər həyata keçirilərək, dəqiq
yerinə yetirilir.
Müasir Azərbaycan xalçaçılıq sənəti tarixində önəmli hadisələrdən biri də "Azərxalça"
Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyinin (AEYİB), "Azər-İlmə" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin, "Lətif Kərimov adına Azərbaycan xalça sənətinin inkişafı Fondu" İctimai
Birliyinin və digər birlik və təşkilatların mövcudluğu və fəaliyyətidir. Sadalanan bu birlik və
təşkilatlar xalçaçılıq sənətinin qorunmasına, yaşadılmasına əhəmiyyətli dərəcədə kömək etmiş
olacaqdır.
Ədəbiyyat:
1. Əzizbəyova.P.Ə. Azərbaycan tikmələri. Moskva, “İskustvo”, 1971.
2. Əfəndiyev.R. Azərbaycan xalça sənəti. Biblioqrafiya göstəricisi (1776-1983), Bakı:Yazıçı,
1983.
3. Əfəndiyev R. Azərbaycan xalq sənəti. Bakı: İşıq, 1984.
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Günel Abbasova
ADMİU- magistrant
DİZAYN SƏNƏTİ
İncəsənətin müxtəlif növ janrları, müxtəlif nəsildən olan insanların bədiilik inkişafında
mühüm rol oynayır. İncəsənət inkişaf etdikcə müxtəlif janrlar, növlər meydana gəlir ki, bu da
birbaşa insan həyatı ilə əlaqədə olur. Daima inkişafda olan sənət növləri getdikcə paralel şəkildə
özündən asılı olan maraqlı və diqqətçəkən janrları dövriyəyə buraxır. Rəssamlıq, təsviri sənət,
dekorasiya inkişaf etdikcə yeni bir nəsnəyə ehtiyac ortaya çıxır. Məhz dekorasiya bu ehtiyacdan
qaynaqlanaraq yaranan sənət növüdür. Bu sənət azərbaycanda yenidir, insanlarda maraq oyadır,
lakin bir elm kimi tam bərpa olmayıb.
Dizayn (ingiliscə yeni proyekt fikirləşmək, plan cızmaq, proyekt qurmaq) – estetik şəkildə
eskizlərdən qaynaqlanaraq proyekt təşkil etməkdir. Belə hesab edilir ki, dizaynı təkcə
konstruksiya qurma yaradıcılığı kimi düşünməklə kifayətlənməməli, bu sənəti geniş şəkildə
sosial-texniki problemlərin də həllində başlıca amil kimi qəbul etmək lazımdır.
Dizayn sənəti XX əsrin kəşfi kimi də qəbul edilə bilər. Dizayn genişşaxəli bir bölmədir.
Biz dizayn vasitəsilə istər evlərdə, şirkətlərdə, məktəb və bağlarda, istərsə də veb-dizayn kimi
səslənən (kompyuter dizaynı) proqramlarda yararlana bilərik.
Mövzunun aktuallığına gəlincə, ilk növbədə onu qeyd edək ki, araşdırma apardığımız
müddətdə biz dizayn sənətinin elmi-nəzəri araşdırmalarının ana dilində şərhinə rast gələ
bilmədik. Lakin avropa və rus dillərində çoxlu sayda bu sahəyə yer verilib, geniş
monoqrafiyalar, dərs vəsaitləri, kitablarlar qələmə alınıb. Biz də məhz həmin kitablardan
yararlanaraq, dizayn sənətinin özəlliklərini qələmə alacağıq.
Dizayn sənəti geniş şəkildə öz inkişafını XXI əsrdən tapmağa başlayıb. Bu sənət çox
həssas, incə, psixoloji növdür. Belə ki, dizaynla məşğul olan dizaynerlər ilk növbədə rənglərin
dilini bilməli, rənglərlə işləməyi bacarmalıdır, daha sonra bu sənətlə məşğul olan dizaynerlər
geniş dünyagörüşə malik olmalıdırlar ki, dünyada baş verən dəyişiklikləri, yenilikləri bilsinlər.
Dizaynerlər cəmiyyətin zövqünü tamamlamalıdırlar, müştərinin dilini bilməli, öz fikirlərini
onlara qəbul etdirməyi bacarmalıdırlar. Bütün bu cəhətləri nəzərə alsaq, belə bir fikir ortaya
çıxır: Dizaynerlik göründüyü kimi də asan sənət deyilmi? – Əlbəttə yox.
Mövzunun aktuallığı da məhz bütün bu çətin və asan cəhətləri elmi şəkildə oxucuya,
gələcək dizaynerlərə çatdırmaqdır. Biz elmi işimizi rus dilində yazılmış kitablara əsaslanaraq
işləsək də, məhz öz ölkəmizin tələbatlarına qaynaqlanaraq təqdim edəcəyik.
Dizayn sənətinin nəzəri tərəfləri onun texniki estetikasından çox asılıdır. Dizayn sözü
“düşünülmüş dizayn” termininin professional təqdimidir.
Ədəbiyyat:
1. Иконников А.В. Зарубежная архитектура. М., 1982;
2. Андреа Палладио. Четыре книги об архитектуре.изд. Архитектура-С, 2006;
3. Рябушин А.В., Шукурова А. Н.. Творческие противоречия в новейшей
архитектуре.изд. М., 2003;
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Məsmə Əmrayeva
ADMİU- magistrant
MÜASİR AZƏRBAYCAN KİNOSUNDA SSENARİ PROBLEMİ
Azərbaycan kino sənəti çox böyük yol keçib və müəyyən uğurlara da nail olub. Uzun illər
bir-birindən maraqlı filmlərlə tamaşaçı qarşısına çıxan milli kinomuz özünün inkişaf, tərəqqi
dövrünü də yaşayıb, tənəzzül dövrünü də. Bir vaxtlar Azərbaycanın kino sahəsində ciddi
qayğılar vardı, ölkədə uzun illər kino sənayesi inkişafdan qalıb. Ancaq son on ildə kinonun
inkişafı ilə bağlı əməli tədbirlər görülür.
Azərbaycan milli kino sənətinin inkişaf tendensiyasını ümumi hədəf kimi götürsək,
ssenarinin rolunun əhəmiyyətini daha dəqiq və aydın bir şəkildə görə bilərik. Ssenari yaradıcılığı
kinomuzun milli düşüncənin formalaşması, ortaq dəyərlərimizin qorunması baxımından çox
böyük əhəmiyyətə malikdir. Ssenari yaradıcılığı və ekran dramaturgiyası ümumilikdə
kinoşünaslığın ən ayrılmaz bir hissəsidir. Sovet İttifaqı dövründə çəkilmiş filmlərin ideya və
strukturu, xarakterlərin təcəssümü və eyni zamanda mövzunun sosialist ideologoyasının əsas
arxetipi olması bu sahədə həmişə bir rəngli inkişafın şahidi olmağımıza səbəb olmuşdur.
1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi, cəmiyyət qarşında keyfiyyətcə yeni
məqsəd və vəzifələr qoymuşdur. Azərbaycanda milli ideologiyanın və cəmiyyətin yeni inkişaf
modellərinin qurulması və digər bu kimi sosial problemlər humanitar elmlərin öncül tədqiqat
istiqamətlərinə çevrilmişdir. 1990-cı ildən sonra Azərbaycan kinosunda (1990-2000) çəkilən
filmlərin sayı əvvəlki illərə nisbətən az olmuşdur. Bununla belə, Azərbaycan kinematoqrafçıları
böyük əhəmiyyətli, həyati mövzulara müraciət edərək, estetik tələblərə cavab verə biləcək
filmlər çəkmişlər ("Yarasa" (rejissor A.Salayev), "Özgə vaxtı" (rejissor H.Mehdiyev), Vaqif
Mustafayevin filmləri). Azərbaycan kinosunun başlıca mövzularından biri Qarabağla bağlıdır.
Müstəqillik illərində çəkilən “Fəryad”, “Ağ atlı oğlan”, “Ümid”, “Arxada qalmış gələcək”, “Biz
qayıdacağıq”, “Xoca”, “Dolu” və “Qanlı Yanvar” filmləri bu mövzudadır. Eyni zamanda Xocalı
faciəsinin millətimizdə yaratdığı psixoloji, əxlaqi və mənəvi təsiri kino sənətində özünü daha
geniş şəkildə göstərməkdədir. Xüsusilə də bu istiqamətdə çəkilmiş filmlər məhz bu tədqiqatın
əsas tezisinin irəli sürdüyü müddəaları daha da konseptual bir şəkildə dəstəkləyir.
1991-ci ildən etibarən dövlətin vahid kino sistemi dağılmağa başlamış və Azərbaycan
kinematoqrafiyası bir sıra çətinliklərlə qarşılaşmışdır. Keçid mərhələsindəki ciddi problemlərə
baxmayaraq, müstəqillik dövründə Azərbaycan kinosu öz yaradıcılıq potensialı sayəsində qısa
vaxt ərzində müəyyən durğunluğu aradan qaldırmışdır. Bununla yanaşı, milli kino ənənələrinin
qorunması və Azərbaycan kinosunun dünya kinematoqrafiyasının tərkib hissəsi olaraq yeni
şəraitdə fəaliyyət göstərə bilməsi üçün bir sıra təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsinə
zərurət yaranmışdır.
XXI əsrin gəlişi Azərbaycan kinosunda daha çox müstəqil studiyaların sayının
nəzərəçarpacaq dərəcədə azalması, özəl vəsaitin kinodan uzaqlaşması ilə yadda qalır. Belə ki
2000-ci illərdə dövlət, tədricən kinematoqrafiya üçün dominant maliyyə mənbəyinə çevrilmiş və
istehsalatı öz nəzarətinə götürmüşdür. Bu illər həm də milli kinoya təzə nəslin gəlişi
xarakterikdir. Dünya kinosunda gedən prosesləri yaxından izləyən bu nəsil, həm vizual, həm də
dramaturji baxımdan ölkə sərhədlərindən kənara çıxa biləcək filmlər yaratmağa çalışırlar. Son
bir neçə ildə çəkilən filmlərdən Asif Rüstəmovun “Ev”, Əli İsa Cabbarovun “Düyün”
qısametrajlı, Elçin Musaoğlunun “40-cı qapı”, Şamil Nəcəfzadənin “Qala”, Çingiz Rəsulzadənin
“Kuklalar” tammetrajlı bədii filmləri Rotterdam, Monreal, Təbriz benyəlxalq kinofestivallarında
nümayiş olunmuşdur.
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Elnurə Kazımova
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCAN TELEMƏKANINDA SƏNƏDLİ
FİLMLƏRİN STRUKTUR PROBLEMLƏRİ
Sənədli televiziya filmlərinin rolunu araşdıran bu tədqiqat işinin obyekti sənədli filmlərin
yaranması ilə təşəkkül tapan, zaman-zaman inkişaf edən, formalaşan, televiziyanın yaranması ilə
öz nüfuz dairəsini
əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirən və onun nəzəri problemləridir.
Dissertasiyanın predmeti isə televiziyanın film ustaları tərəfindən ərsəyə gətirilən sənədli
telefilmlərdir. Müqayisəli təhlil aparmaq üçün sənədli kinofilm nümunələri də nəzərdən keçirilib.
Yaşadığımız dünya haqqında geniş təsəvvürlər əldə etmək üçün bizə insanların öz
zamanlarında nə hiss etdiklərini və necə yaşadıqlarını anlamaq çox vacibdir. Dünyanın, tarixi
keçmişimizin, dünənimizin dərk olunması, anlaşılması baxımında sənədli televiziya filmləri (sənədli
kino filmlər də həmçinin) çox qiymətli vasitələrdəndir. Bu baxımdan film ustalarının nəzəri
prinsiplərə əməl etmələrində əlavə, daim obyektiv, qərərsiz mövqe tutmaları olduqca önəmlidir.
Artıq ilk yaranışından etibarən Azərbaycan sənədli filmlərində, əsl sənət əsərləri yaradan
görkəmli rejissorların sənət sahələrindən birinə çevrilməyə başlayır.
«Azərbaycan teleməkanında sənədli filmlərdə struktur problemləri» adlı bir mövzuya
müraciət etməyimizin başlıca məqsədi Azərbaycan teleməkanında olan sənədli filmlərdə
strukturun tərkib hissələri olan, ideya və təklif olunan vəziyyət, əməli fəaliyyət prensipi, tipaj,
personaj, obraz, xarakter, sujet, fabola, montaj, ritm, rakurs, arxtektonika, audivizuallıq prensipi
və sənədli filmlərdə yaranan yeni tendensiyaları araşdırmaq və kinoşünaslıq və rejissorluq
elminin gündəminə gətirməkdir.
Tədqiqat işinin elmi yeniliyini aydınlaşdırmaq üçün öncə Azərbaycan sənədli filmlərin
tarixinə, nəzər salmaq lazımdır. Bunun üçün biz Aztv-nin arxivində, C.Cabbarlı adına kinostudiyanın
və film fondun arxivində, Azərbaycan dövlət arxivində, M.F.Axundov adna kitabxanada, S. Mümtaz
adına ədəbiyyat arxivində muntəzəm olaraq elmi araşdırmalar və tədqiqatlar aparırıq.
Mövzu ilə bağlı çoxlu sayda qəzet-jurnal və arxiv materiallarına rast gəlinməsinə
baxmayaraq, irihəcmli monoqrafiyaya, tədqiqat işinə təsadüf etmirik. Bu baxımdan düşünürəm
ki, təqdim olunan tədqiqat işi kinoşünaslıq və rejissorluq elmi üçün tam yeni və orijinal bir
elmi problemi ortaya qoyur.
Artıq ilk yaranışından etibarən Azərbaycan sənədli filmlərində, əsl sənət əsərləri yaradan
görkəmli rejissorların sənət sahələrindən birinə çevrilməyə başlayır. Adları sadalamaqla bitməyən bu
rejissorlar müasir dövr rejissorlar üçün sözün əsl mənasında məktəb qoyub getmişlər.
Onlardan bir çoxu canlı tarix kimi hazırkı dövrdə də yaradıcı fəaliyyətlərini davam etdirir,
universitetdə pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olurlar. Sadalanan bu fakt mövzunun aktuallığını
şərtləndirir.
Tədqiqatçıların, eləcə də tanınan film ustalarının internet ünvanlarında, qəzet
materiallarında əks olunan fikirləri də bu işində müraciət olunan mövzunun aktuallığını
əsaslandırmağımıza imkan verir. Bu fikirlərə görə, ildən ilə sənədli kino azalır, televiziya
sənədli kinosu isə çoxalmağa doğru gedir». Telefilmlərin xeyrinə olan bu fərqin səbəbi kimi
daha çox «sənədli kinonun hazırlanmasının çətin olmasından başqa, onu qəbul etməyin də çətin
olması» göstərilir. Sənədli kinonun kəmiyyət baxımında telefilmlərdən geridə qalmasının
səbəbləri ilə bağlı mütəxəssis mülahizələri bir-birindən fərqlənir və mühakimələrin,
mübahisələrin kökündə danılmaz bir fakt dayanır: sənədli kino filmləri məkanını zaman-zaman
sənədli telefilmlərə «güzəştə» gedib və ilbəil bu proses daha da sürətlənir.
Azərbaycan televiziyasının ilk sənədli filmi - «Səməd Vurğun» 1958-ci ildə çəkilib. O
zamandan indiyə qədər Azərbaycan televiziya məkanına yüzlərlə
sənədli film daxil olub. Bu
filmlər sırasında dövrün ideologiyasına xidmət edən ekran əsərlərinin sayı kifayət qədər çoxluq
təşkil edib, tamaşaçı marağına cavab verən, insanların sosial, mədəni problemlərinə işıq salan,
saf, mənəvi dəyərləri təbliğ edən, lazımlı bilgilər verən telefilmlərin sayı isə daim
azlıqda
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qalıb. Azərbaycanda sənədli telefilm yaradıcılığındakı mövcud keyfiyyət
geriliyinin
səbəblərinin incələnib araşdırılmasına, mükəmməl ekran əsərlərinin meydana çıxmasına nələrin
əngəl olduğunun müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac duyulur.
Tədqiqatın obyekti ilk sənədli filmlərin yarandığı gündən bəri , müssir dövrə qədər olan
filmləri və Azərbaycanda rejissorluq sənətidir. Fikrimcə, sənədli televiziya filmlərinin
özünəməxsusluğunu dolğun şəkildə ifadə etmək üçün sənədli kadrların xüsusiyyətlərini də
nəzərdən keçirməyimiz zəruridir.
Sənədli kadr bizim tərəfdən yalnız filmin publisistik və bədii fikir elementi kimi yox,
həm də nə müəllifdən, nə də filmdən asılı olmayan reallığın izi kimi qəbul olunur.
Audiovizual informasiya vasitələrinin işinin ən vacib modelləşdirmə prinsipi kimi tamaşaçının
həyat dünyasının konstitutiv tipoloji xüsusiyyətlərinə böyük diqqətin qəbul edilməsidir. Hazırda
bu tələbin həyata keçirilməsi üçün qaydalarıformalaşdırmaq mümkün olmasa da, əminliklə
demək olar ki, filmin işinin effektivliyi ilk növbədə onun təqdim etdiyi həyat dünyası ilə
tamaşaçının həyat dünyasını nə dərəcədə yaxın olması ilə müəyyənləşdiriləcək.
Sənədli film tam mənada dünyanın konseptual əksi, müəllifin sənədlər əsasında, sənədlər
vasitəsilə düşüncələridir. Sənədli filmin mühüm xüsusiyyəti onunla bağlıdır ki, onun kadrı –
həqiqətin bilavasitə təsbit edilməsinin nəticəsidir. O, real həyat hadisəsini bizə yaxınlaşdırır və
qiymətləndirmək üçün təklif edilən həqiqətin özünə bənzyir. Sənədli film özünə sadiq qalaraq
real hadisənin yeganə mövcud olan obyektiv variantını yaradır. Onun əsas estetik əlaməti məhz
bundan ibarətdir.
Mövzu ideyaya nisbətən daha genişdir. Məsələn bir mövzuya müxtəlif verilişlər hazırlana
bilər. İdeya isə hər kəsin fərdi məhsuludur. Ssenarinin əsas fikri, konsepsiyası və müəllif yozumu
ideyanı müəyyənləşdirərək dramaturji strukturu formalaşdırır. Tamaşaçı üçün maraqlı ekran
əsəri yaratmaq üçün ekran əsərinin kompozisiya quruluşunun sirlərinə yiyələnmək vacibdir.
Təbii ki, kompozisiya ssenarinin ideya-estetik məqsədini müəyyən edir. O, ayrı-ayrı hissələri,
detalları bir-birinə bağlayır, onları bütöv bir vəhdət halına gətirir. Məhz onun sayəsində müəllif
elementlər arasında harmoniya yarada bilir.
Sürayyə Əzizova
ADMİU- magistrant
CAHANGİR ZEYNALOV VƏ TEATR
Azərbaycan teatr sənətinin kökləri ta qədim dövrə dayanır. Teatr sənətinin yaranmasına
dini inanclar, bayramlar, toy ənənələri böyük təkan vermişdir. Dövr keçdikcə bu sənət növü
inkişaf etməyə başlamışdır. Milli teatrımızın yaranması XIX əsrə təsadüf edir və deyə bilərik ki
teatrın təşəkkülündə xalq teatrının əhəmiyyətli rol oynaması, o dövr dramaturgiyasının güclü
şəkildə inkişafına təkan vermiş və peşəkar teatrın yaranmasına səbəb olmuşdur. Artıq truppalar
yaranmağa başlamışdır. M.F.Axundovun komediyaları səhnələşdirilməyə, qeyri-peşəkar
aktyorların toplanmasına və tamaşalar hazırlanmasına başlanmışdır. Bu inkişaf zamanla teatr
xadimlərinin fəaliyyətinə və cəmiyyətlərin yaranmasına nail olmuşdur. “Nicat” cəmiyyəti ilə
başlanan bu yol “Səfa” ilə davam edir. Bu truppaların öncülləri isə H.Ərəblinski, S.Ruhulla,
C.Zeynalov və b. xadimlər olur. O dövrün siyasi və maddi sıxıntılarına baxmayaraq bu truppalar
fəaliyyətlərini davam etdirməyi bacarırlar. C.Zeynalov bu yolda fədailərdən biri olur. O öz evini
teatr edir və sənətin inkişafına sanki bir sütun olur.
1865-ci ildə Bakıda anadan olan C.Zeynalov Azərbaycanın ilk peşəkar aktyorlarından
olub. Səhnəyə ilk dəfə qız rolu ilə çıxıb. Onun oynadığı rolların tam siyahısı gəlib bizə
çatmamışdır lakin bildiyimiz rolları Mirzə Fətəli Axundzadənin "Hacı Qara"sında Hacı Qara,
"Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah"da Şahbaz bəy və Məstəli şah, "Molla İbrahimxəlil
kimyagər"də Molla İbrahimxəlil, "Xırs quldurbasan"da Tarverdi, "Lənkəran xanının vəziri"ndə
Mirzə Həbib, Nəcəf bəy Vəzirovun "Hacı Qəmbər"ində Hacı Qəmbər, "Ağa Kərim xan
Ərdəbili"də Ağa Kərim xan, "Müsibəti-Fəxrəddin"də Vəli, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin "Ağa
76

Məhəmməd şah Qacar" faciəsində Tavad Maqobeli və s. kimi əsas obrazları oynayıb. Baxdığı
tamaşalar haqqındakı düşüncələrini, mülahizələrini, hazırladığı tamaşaların məşqlərini, məşq
tarixlərini “Tiyatro dəftərçəsində” qeyd edir. XIX əsrin sonlarında o səhnə fəaliyyətinə Həbib
bəy Mahbudbəyovla Sultanməcid Qənizadənin birgə hazırladıqları tamaşalarla başlayaraq
sonraki fəaliyyətini rejissor və pedaqoq kimi davam etdirir. Maddi imkanı güclü olan Kərbəlayi
Cahangir Zeynalov 1900-cü ildə Müsəlman dram artistləri cəmiyyətinin yaranmasında əvəzsiz
rolu oynayır,aktyorlara əl tutur, tamaşaların hazırlanması üçün lazım olan madiyyatı təmin edir.
1918-ci ildə ermənilərin xalqımıza qarşı zorakılığı Zeynalovun Bakını müvəqqəti tərk etməsinə
gətirib çıxarır. Çox keçmir ki o yenidən ailəsi ilə birgə Bakıya qayıdır amma artıq bu uzaqlıq,
yollarda yaşadığı çətinlik onun səhhətində problemlər yaradır və çox keçmir ki onun vəfatına
səbəb olur. Cahangir Zeynalov sənətdə açdığı bu yolda varis olaraq qızı Nəsibə Zeynalovanı
xalqa bəxş edib. Onun ən böyük arzusu qızının bu sənətə gəlməsi və layiqli sənət adamı olması
idi. Atasını körpə yaşında itirən Nəsibə həqiqətən də atası qədər fədakar və öz möhürünü vuran
aktrisa olmağı bacarır. Bu ailə şəcərəsi Nəsibə xanımla bitmir, atasının adını oğlunda yaşadır və
onu sənətinin davamçısı edir. Uzun illər səhnəmizdə əvəzsiz rollarla çıxış edən Cahangir
Novruzov müasir dövrün güclü aktyorlarından sayılır, baxmayaraq ki, son illərdə o səhnə
həyatına fasilə vermiş və pedaqoq kimi fəaliyyətini davam etdirir.
Dərin inkişaf yolu keçmiş milli teatr ənənələrimizin təşəkkülündə əvəzsiz rolu olmuş
həmçinin realist aktyor məktəbinin banisi Cahangir Zeynalovun teatr və sənət fəaliyyətinin
araşdırılaraq dərin tədqiqata davamlı olması gələcək nəsillərin də istinad mənbəyinə çevrilməsi
qoyulmuş əsas məqsədlərdən biridir.
Aysel Mehdiyeva
ADMİU- magistrant
ESTRADA SƏNƏTİNİN TİPOLOJİ TƏHLİLİ
Müasir estrada sənətinin inkişafında Qorxmaz Əlili, Telman Adıgözəlov, “Bakılı oğlanlar”,
“Bu şəhərdə” və digərləri əllərindən gələni etsələr də, bu janr hələ ki, tam şəkildə özünü təsdiq
edə bilməyib. Estrada deyəndə, ilk növbədə çoxşaxəli, incəsənət növündən istifadə edə bilən
“meydan” gəlir gözlərimiz önünə. Həqiqətən bu “meydan” hər hansı bir kiçik klubda, kinokonsert zallarında, mədəniyyət saraylarında, hətta idman zalları, stadionlarda da yaradıla bilər.
Estrada səhnəsində müxtəlif həcmli konsert-tamaşalar hazırlanır: tələbələrin solo konsertlərindən
tutmuş, miniatür teatrı, sirk nömrələri – gözbağlayıcılar, akrobatlar, illuziyaçılardan ibarət
çıxışlar, hətta iri həcmli musiqili-rəqsli vodevillər, muzikxollar, operettalar və s. və i.a daxilidir.
Son dövrlərin estrada tamaşaları, aktyorları, rejissor işi təhlil edilməmiş, hətta heç bir
cəhətdən araşdırılmamışdır. Mövzunun yeni, orijinal olması bir də onunla əlaqələndirilir ki, biz
Azərbaycan teatr tarixini, ədəbiyyatını araşdırarkən heç bir məlumata rast gələ bilmədik.
Estrada sənətinin tipoloji təhlilinin bütün xüsusiyyətləri, janrın spesifikası və digər
cəhətləri bəllidir. Estrada janrı gənc yaşlarını yaşayır. Lakin yaşı olduqca çoxdur. Bu gün biz
estada janrının əvvəlki dövrlərə nisbətən daha sürətli inkişafını görsək də, bu elə də geniş
təşəkkül tapmış janr deyil. Bildiyimiz kimi estrada janrı digər janrlardan tamamilə fərqli, seçilən
növdür. Biz televiziyadan tanıdığımız KVN (“Bakılı oğlanlar”), “Bu şəhərdə” kimi aktyorların
yaratdıqları qruplardan ibarət estrada aktyorlarının çıxışlarını daima izləyirik. Bu qruplar xalqın
bir növ “güzgü”sü rolunu oynayaraq, parodiya vasitəsilə müxtəlif obrazlar yaradırlar. Burada bir
rejissorun işiylə digərinin işi arasındakı fərq olduqca böyükdür. Estradanın imkanları olduqca
geniş və müxtəlifdir. Buna görə də “estrada” deyəndə, hərə öz həvəs və marağına, zövqünə
uyğun incəsənət növündən istifadə edir. Kimlərsə “estrada” səhnəsini bir müğənninin çıxışı,
kimlərsə rəqqasların, balet cütlüyünün, musiqi ansamblının, sirk nömrələrinin, klounların çıxış
meydanı kimi qəbul edir. Ümumiyyətlə “estrada” – latın sözü olub, “strata” – hazırlanmış
meydança deməkdir. Küçə və meydanlarda kütlələr qarşısında öz istedad və bacarıqlarını
nümayiş etdirməyə can atanlar, onları seyr edən tamaşaçılardan seçilmək üçün özlərinə bir qədər
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hündürlüyü olan kiçik meydança – səhnə düzəltməyə başladılar. Bu da ona görə idi ki,
tamaşaçılar, onları hər tərəfdən görmək imkanı əldə edə bilsinlər. Həmin bu hündür meydança da
“estrada” adlanır. Tədqiqatın məqsədi estrada üslublarını araşdırmaq, estrada janrında çıxış edən
aktyor və rejissor kollektivinin yaradıcılığını geniş elmi-nəzəri şəkildə vəziyyətini araşdırmaq,
nəzəriyyəçilərin, magistrların, dissertanların ixtiyarına elmi şəkildə estrada nömrəsinin struktur
özəlliklərinin bədii həllini verməkdir. Tədqiqat işinin əsas vəzifələrindən biri odur ki, magistr
estrada janrında tamaşalar hazırlayan rejissorların yaradıcılığını araşdıraraq, onların üslublarının
tədqiqat obyektinə çevirsin, fərqli və oxşar cəhətləri müxtəlif aspektlərdən təhlil etsin. Məqsəd
estrada nömrəsinin struktur özəlliklərinin təhlil edilməsidir. Bizdə bildiyimiz kimi bu janr geniş
təşəkkül tapmadığına görə bu janrın araşdırılması çətindir. Bu məqsəd biz bu janrda fəaliyyət
göstərən, bu sənətə böyük töhfələr bəxş etmiş rejissor və aktyor kollektivinin yaradıcılığını elmi
şəklə salaraq, nəzəri bir iş ortaya çıxartmaqdır.
Ədəbiyyat:
1. Əlizadə M.Ə. “Teatr: Seyr və sehr...” Bakı: Elm, 1998, 251 s.;
2. Əlili Q. Milli estrada sənətinin təşəkkülü tarixindən (Qədim və erkən orta əsrlər). Bakı:
Təknur, 2012, 190 s.;
3. Ağayeva N.K. Azərbaycan teatr tənqidi və teatrşünaslığın inkişaf problemləri. Bakı: Elm,
1997, 355 s.
Rəvanə Ərəbova
ADMİU- magistrant
“BAYATI-ŞIRAZ” MUĞAMININ NƏZƏRİ ƏSASLARI
“Bayatı-Şiraz” - Azərbaycan şifahi ənənəli professional musiqi irsində əsas muğam
dəstgahlarından biridir.
“Bayatı-Şiraz” dəstgahı, onun bütün təsnif və rəngləri, bir çox xalq mahnıları və rəqsləri
bayatı-şiraz məqamına əsaslanır.Üzeyir Hacıbəylinin “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”
fundamental elmi əsərində bayatı-şiraz məqamının nəzəri əsasları, bu məqamda qurulan musiqi
əsərlərinin əsas cəhətləri üzə çıxarılmışdır.
Məmməd Saleh İsmayılovun “Azərbaycan xalq musiqisinin məqam və muğam
nəzəriyyəsinə dair elmi-metodik oçerklər” əsərində bayatı-şiraz məqamı və “Bayatı-Şiraz”
muğamı ilə bağlı dəyərli fikirlər mövcuddur. Bundan əlavə, Ramiz Zöhrabovun “Muğam”
kitabında “Bayatı-Şiraz” muğamına ayrıca oçerk həsr edilmişdir. Burada muğamın müxtəlif
dövrlərdə ifaçılıq variantları, obrazlı bədii məzmunu haqqında hərtərəfli zəngin məlumat
verilmişdir. Nəriman Məmmədov da “Bayatı-Şiraz” muğamını nota yazmaqla yanaşı, onun
quruluş xüsusiyyətləri, məqam-intonasiya əsası ilə bağlı dəyərli tədqiqatlar aparmışdır.
Bəhram Mansurov “Bayatı - Şiraz” muğamının müstəqil muğam kimi yalnız XIX əsrin
axırlarından mövcud olduğunu və əvvəllər isə “Bayatı - İsfahan” dəstgahı kimi tanındığını
söyləyir.
«Bayatı-Şiraz» muğamının tərkibi müxtəlif dövrlərdə fərqli olmuşdur. Orta əsrlərdə
klassik muğamlar arasında bu adda muğama rast gəlmirik. Səfiəddin Urməvinin (XIII əsr),
Əbdülqadir Marağayinin (XIV əsr) elmi əsərlərində bu “Bayatı-Şiraz” muğamının adı
göstərilmir. Hətta bu muğamın adı XVII-XIX əsrlərin musiqi risalələrində də çəkilmir. Lakin 12
klassik muğamlardan biri olan “İsfahan” muğamının “Bayatı-İsfahan”a çevrilməsi fikrini
əsaslandırmaq olar. Belə ki, “Bayatı-İsfahan” muğamı keçmiş dövrlərin musiqi təcrübəsində
geniş yayılmışdır, sonradan isə tədricən şöbə halına keçərək, hal-hazırda “Bayatı-Şiraz”ın
mərkəzi şöbələrindən biridir. Orta əsrlərə aid mənbələrdə rast gəlinən “Gərdaniyyə”, “Nühüft”,
“Üzzal”, “İsfahanək” kimi adlar da indiki “Bayatı-Şiraz” muğamının şöbə və guşələri arasında
çəkilir.
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Qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində də “Bayatı-Şiraz”
muğamı “Bayatı-İsfahan” adlanırdı. Həmin dövrdə Mirzə Mansur Mansurovun rəhbərliyi ilə
fəaliyyət göstərmiş Bakı muğam məclislərində “Bayatı-İsfahan” muğamı oxunurdu. Bu muğam
İran musiqisində bu gün də geniş yayılmışdır.
XX əsrə qədərki dövrdə muğam ifaçılığında “Bayatı - İsfahan” dəstgahı mövcud olmuş
və aşağıdakı şöbələri əhatə etmişdir: “Bərdaşt”, “Gərduniyyə”, “Nişibi-fəraz”, “İsfahanək”,
“Bayatı - İsfahan”, “Xosrovan”, “Nühif”, “Hacı-Yuni”, “Naleyi-zənbur”, “Məsnəvi”, “Pəhləvi”,
“Bayatı - kürd”, “Qatar”, “Bayatı-əcəm”, “Gəbri”, “Baba Tahir”, “Azərbaycan”, “Əbül-çəp”,
“Bayatı - Şiraz”, “Xavəran”, “Üzzal”, “Dilrüba” və “Mayə Bayatı – Şiraza ayaq”. Yalnız XIX
əsrin axırlarından “Bayatı - Şiraz” muğamı müstəqil muğam kimi tanınmağa başlamış, “Bayatiİsfahan” isə onun tərkibinə əsas şöbə kimi daxil olmuşdur.
Elmi ədəbiyyatda «Bayatı-Şiraz» muğamının adına yalnız XX əsrdə təsadüf olunur.
Mirzə Fərəcin tərtib etdiyi muğam cədvəlində «Bayatı-Şiraz» 17 şöbə və guşədən ibarət dəstgah
kimi göstərilmişdir: 1.Dəraməd; 2.Bayatı-İsfahan; 3.Bayatı-Şiraz; 4.Əbülçəp; 5.Cəfəriyyə;
6.Budəşti; 7.Azərbaycan; 8.Bayatı-Kürd; 9.Hacıyuni; 10.Giləyi; 11.Dəşti; 12.Məhdi-Zərrabi;
13.Qatar; 14.Bayatı; 15.Aşiqi-Güş; 16.Niiriz-Davudi; 17.Üzzal.
Göründüyü kimi, Mirzə Fərəc tərəfindən tərtib olunmuş bu cədvəldə “Bayatı-Şiraz”ın əsasını
təşkil edən şöbələr öz əksini tapmışdır. Lakin R.Zöhrabov “Muğam” əsərində bu cədvəlin
dəstgah formasına uyğun olmadığı fikrinə gəlir. O yazır ki, bu tərkibdə “Şur”, “Rast”, “Nəva” və
başqa muğamlara keçidlər özünü göstərir və sonda “Bayatı-Şiraza ayaq” – muğamın yekunu,
mayəyə qayıdış verilmir. Dəstgah zil şöbə olan “Üzzal” ilə tamamlanır ki, bu da muğam dəstgah
quruluşu üçün səciyyəvi deyil.
Bakı Musiqi Texnikumunun Şərq şöbəsi üçün tərtib olunmuş proqramda (1925) “Bayatıİsfahan” muğamı verilmişdir. Onun tərkibi aşağıdakı kimidir: “Mayeyi-Bayatı-Şiraz”, “Bayatıİsfahan”, “Əbül-çəp”, “Azərbaycan”, “Bayatı-kürd”, “Hacı-Yuni”, “Dəşti”, “Qatar”, “Üzzal”,
“Bayatı-Şiraz”.
Mirzə Fərəcin cədvəlindəki və ilk muğam proqramındakı muğam tərkiblərinin müqayisə
olunması göstərir ki, “Bayatı-Şiraz” və “Bayatı-İsfahan” ən böyük və əhəmiyyətli şöbələrdir.
“Bayatı-İsfahan” adının “Bayatı-Şiraz”la əvəz olunması isə muğam sənətinin inkişafı ilə bağlıdır.
“Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” əsərində Ü.Hacıbəyli bayatı-şiraz məqamının
nəzəri əsaslarını üzə çıxarmış və bu ladda bəstələnən musiqinin quruluşunun aşağıdakı
şöbələrdən ibarət olduğunu göstərmişdir: “Mayeyi-Bayatı-Şiraz”, “Bayatı-İsfahan”, “Üzzal”,
zildə “Bayatı-Şiraz” və “Bayatı-İsfahan” və mayəyə qayıdış.
Bu məsələ ilə bağlı R.Zöhrabov qeyd edir ki, “Bayatı-Şiraz”ın ifa cəhətdən inkişafı
nəticəsində həmin dəstgah bəzi şöbə və guşələrdən azad olmuşdur. Belə ki, bəzi şöbə və guşələr
bayatı-şiraz məqamına uyğun gəlmədiyi üçün dəstgahın tərkib hissəsindən ixtisar edilmişdir.
Müasir dövrdə «Bayatı-Şiraz» muğam dəstgahının məcmusunu 8 şöbə və guşə təşkil edir.
Bunlar: “Bərdaşt”, “Mayeyi-Bayatı-Şiraz”, “Nişibi-fəraz”, “Bayatı-İsfahan”, “Zil Bayatı-Şiraz”,
“Xavəran”, “Hüzzal”, “Dilrüba”, “Bayatı-Şiraza ayaq” (kadensiya) şöbələridir. Bu muğamdəstgah “sol” bayatı-şiraz lad-tonallığında ifa olunur.
Emosional təsir qüvvəsinə və öz gözəl, axıcı melodikasına görə “Bayatı-Şiraz”a Şərq
aləmində “Ərusi musiqi”, yəni “musiqinin gəlini” deyirlər. Bu, lirik məzmunlu bir muğamdır.
Üzeyir Hacıbəyli “Bayatı-Şiraz”ı bədii-ruhi təsir cəhətdən qəmli əhval-ruhiyyə daşıyan
muğam kimi xarakterizə etmişdir. Tarzən Əhməd Bakıxanov “Bayatı-Şiraz”ın həzin bir
melodiyaya malik muğam olduğunu qeyd edir. Tarzən Kamil Əhmədov isə “Bayatı-Şiraz”
muğamına tam qəmginlik gətirən muğam kimi baxmırdı. O qeyd edirdi ki, bu muğamın indiki ifa
səviyyəsi, əlvan melodik quruluşu, xüsusilə “Bərdaşt” və “Mayəyi-Bayatı-Şiraz”ın əlvan
çalarlarla, təntənəli çalınması onun gərginlikdən, qüssədən uzaq olduğunu göstərir.
Həqiqətən də “Bayatı-Şiraz”ın emosional təsir qüvvəsi rəngarəng və genişdir. O,
dinləyicidə qəmginlik hissi yaratmaqla bərabər, onu düşündürür, xəyala daldırır.
“Bayatı-Şiraz” dəstgahının əsas şöbələri “Bərdaşt”, “Mayeyi-Bayatı-Şiraz” və “NişibiFəraz” melodiya-intonasiya cəhətdən bir-birilə bağlı və həmahəngdir. “Bayatı-Şiraz”ın
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“Bərdaşt”ı bir qədər cəld templi, təntənəli əhval-ruhiyyədədir. “Mayeyi-Bayatı-Şiraz” şöbəsi isə
aramlı inkişafa və özünəməxsus ölçüyə malikdir.
Bildiyimiz kimi, bu dəstgah əsasında bir sıra bəstəkarlarımız əsərlər yazmışlar. Buna misal
olaraq, Fikrət Əmirovun “Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfonik muğamını, Süleyman Ələsgərovun
“Bayatı-Şiraz” simfonik muğamını, Nazim Əliverdibəyovun “Bayatı-Şiraz” xor muğamını
göstərə bilərik.
Yeganə Əsgərova
ADMİU- magistrant
RƏHİLƏ HƏSƏNOVANIN FORTEPİANO YARADICILIĞI
XX ƏSR AZƏRBAYCAN FORTEPİANO MUSİQİSİ KONTEKSTİNDƏ
Müasir Azərbaycan musiqi sənətinin istedadlı bəstəkarı Rəhilə Teymur qızı Həsənovanın
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında əvəzolunmaz və mühüm rolu var. Onun
yaradıcılığının özünəməxsusluğu, milli musiqi kökləri ilə sıx bağlılığı çox önəmlidir.
XX əsr Azərbaycan musiqisi öz inkişafında bir neçə mərhələlərdən keçmişdir.
Azərbaycan fortepiano musiqisi milli musiqi sənətinin inkişafında çox vacib yerlərdən birini
tutur.
Bir çox ölkələrdə əhəmiyyətli yer tutan fortepiano alətinin geniş yayılması Azərbaycan
bəstəkarlarını bu alət üçün əsər yazmağa ruhlandırır. Milli instrumental musiqisinə bəlli olmayan
yeni tematika, yeni məzmun fortepiano sənətinin janr diapazonunu olduqca genişləndirir.
XX əsrin əvvəllərindən müasir dövrə qədər fortepiano musiqisi Azərbaycan
bəstəkarlarının yaradıcılığına mükəmməl surətdə daxil olur. Üzeyir Hacibəyli və Asəf Zeynallı
ənənələrini davam etdirərərək, hər bir Azərbaycan bəstəkarları fortepiano musiqisinə
özünəməxsus, spesifik yaradıcılıq dəsti xəttini daxil edərək onu zənginləşdirmişlər.
Rəhilə Teymur qızı Həsənovanın fortepiano yaradıcılığı obraz, mündəricə, üslub
rəngarəngliyi ilə diqqəti cəlb edir. Rəhilə Həsənova bütün janr və formalara yeni məzmun,
kompozisiya və forma strukturlara yeni həll prinsiplərini gətirir, bununla da onları çox
zənginləşdirir və fərdiləşdirir. Mövcud janr, forma, kompozisiyalar özündə müəllifin üslub
xüsusiyyətlərini daşıyaraq, bəstəkarın yaradıcılığında yeni zahiri görünüşə malik olurlar.
Beləliklə, qeyd olunan bütün cəhətlər Rəhilə Həsənova fortepiano yaradıcılığının
Azərbaycanda XX əsr musiqi mədəniyyətində tutduğu mövqeyini əsaslandırır. Bəstəkarın müasir
Azərbaycan musiqisinə gətirdiyi yeni ideya və formalar, musiqisinin milli köklərimizlə qırılmaz
əlaqəsi fortepiano yaradıcılığının cəzbedici olmasına və sevilməsinə səbəb olmuşdur.
Rəna Abbasova
ADMİU- magistrant
XALQ KOMEDİYALARININ PSİXOLOJİ TƏBİƏTİ
Xalq komediyalarından danışarkən ilk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, milli gülüş
mədəniyyətimizin şəcərəsi lap qədimlərə gedib çıxır. Müxtəlif məişət və mərasim şənlikləri, elobanın dilində gəzən gülməli hadisələr sonradan xalq komediyalarının psixoloji təbiətini təşkil
etməyə başlayır. Xalq komediyalarından danışarkən, “Kosa-kosa”, “Qaravəlli”, “Kəvsəc”,
“Hoqqa”, “Məzhəkə” və digər əyləncəli tədbirlər, şənliklər yada düşür. Bu bayramların kökü
milli ənənələrə əsaslanaraq hazırlanır, insanlara xoş-əhval ruhiyyə, şənlik bəxş edirdi.
Xalq komediyalarının psixoloji təbiətindən danışarkən biz istər milli ənənələr, istərsə də
ümumən Şərq gülüş mədəniyyətinin tarixinə, köklərinə gedib çıxır, nəyin hardan və necə
yarandığını izləyirik.
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“Xalq komediyalarının psixoloji təbiəti adlı dissertasiya işindən çıxarış olaraq çapa verilən
tezisdə qeyd etmək istəyirik ki, biz xalq komediyalarından danışarkən, ilk növbədə gülüşün yaranma
tarixini araşdırıb, ümumi nəticələrimizi verib, bundan sonra hələ eramızdan əvvəl Qədim
Yunanıstanda yaranmış komediya sənətinə toxunmağa çalışdıq. Bildiyimiz kimi istər komediyalar,
istərsə də faciə janrı ilk dəfə Şərqdə yaranmışdır. Şərqdə geniş təşəkkül tapan və bütün dünyaya səs
salan komediya sənətinin başlıca məqsədi insanları güldürmək, şənləndirmək, onlara təbəssüm bəxş
etməkdir. Komediyalar bir neçə növə bölünərək inkişaf etmiş, formalaşmışdır.
Son illərdə də komediya janrına olan maraq əvvəlki illərlə eyni vəziyyətdədir. Cəmiyyət
hər zaman gülüşə, komediyaya, xalq tamaşalarına, meydan oyunlarına, “Kosa-kosa”, “Qaravəlli”, “Məzhəkə” və digər ənənələrə əsaslanan səhnəciklərə baxmağa davam edəcəkdir. Çünki
burada nə qədər böyük qəhqəhələrə səbəb olacaq gülüş olsa da, bunun dərin qatlarında insanları
düşündürən, təsirləndirən mənalı və dərin fikirlər mövcud olur ki, bu da həmin insanlara öz
səflərini göstərir.
Qələmə alınan dissertasiya işində komediya sənətinin bütün ünsürləri öz əksini taparaq, bu
janr əsasında hazırlanmış milli ənənələr əsasında formalaşmış tamaşalar, tədbirlər və səhnəciklər
öz əksini tapıb.
Xalq komediyalarının psixoloji təbiətindən danışarkən biz, ölkəmizlə yanaşı yaxın qardaş
ölkələrində də geniş şəkildə təbliğ edilərək sevilib, izlənilən “Qaragöz”, “Orta oyunu” və digər
tamaşalar haqqında da araşdırmalar apararaq, təhlil etmişik.
Xalq komediyalarından olan “Qaravəlli” tamaşalarının hazırlayan aktyorlar cəmiyyətdə baş
verən eybəcərlikləri, haqqsızlıqları öz oyunları ilə tamaşaçılara təqdim edirdilər. “Qaravəlli”
tamaşaları mahiyyətcə sinkretik xarakterli tamaşalar olmuşdur. Komediyanın bir qolunu təşkil edən
“Qaravəllilər” yaradıcılığın bütün sahələrini əhatə edib. “Qaravəlli” tamaşalarında musiqi, rəqs,
mahnı, söz, lirik parçalar, kinayəli gülüş, tənqid mübaliğə yolu ilə ələ salmaq kimi xüsusiyyətlərlə
bərabər şərtilik, lakoniklik və nikbinlik üzvi şəkildə birləşmişdir. (M.Allahverdiyev. Azərbaycan xalq
teatr tarixi: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. B., Maarif 1978, səh 189).
Türk dövlətlərinin qeyd etdiyi “Qaragöz” oyunu isə xalq zəkasının bir ifadə vasitəsidir.
Türk xalqında hadisələrdən komediya yaratma gücü, eyni zamanda dram yaratma
qabiliyyətindən çox üstündür. Burada eyni tipləri, özünəməxsus sözləri, xəyalı və dayanışlarıyla
öz bəyaz pərdəsində ölümsüz xarakterlər halında canlandırmaq böyük hünər tələb edirdi.
Ədəbiyyat:
1. Allahverdiyev M.Q. Azərbaycan xalq teatr tarixi: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. B., Maarif,
1978, səh. 193;
2. M.Allahverdiyev. Azərbaycan xalq teatr tarixi: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. B., Maarif,
1978, səh.. 48;
3. M.Allahverdiyev. Azərbaycan xalq teatr tarixi: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. B., Maarif,
1978, səh. 189;
4. Səlim Nüzhət Gerçək. Türk tamaşası. Istanbul, 1942;
5. Şükrü Elçin. Xalq ədəbiyyatına giriş. Ankara, 1986;
Nərmin Əliyeva
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCANDA KOMPÜTER QRAFİKASININ İNKİŞAFI
Satirik qrafikanın yaranması və inkişafı “Molla Nəsrəddin” jurnalının fəaliyyəti ilə
bağlıdır. Azərbaycan Sovet qrafikasının inkişafında xalq rəssamı, mahir karikatura ustası Əzim
Əzimzadənin(1880-1943) müstəsna rolu olub. O, qrafikanın müxtəlif janrlarında çalışaraq
rəngarəng rəsm silsilələri, plakat, karikatura, səhnə tərtibatı, geyim eskizləri və s. yaradıb.
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Ə.Əzimzadənin kitab qrafikası sahəsində yaratdığı ən kamil əsər M.Ə.Sabirin
“Hophopnamə”sinə çəkdiyi illüstrasiyalardır.
30-cu illərdə qrafika sahəsində Qəzənfər Xalıqov, İsmayıl Axundov, Kazım Kazımzadə,
Ə.Məmmədov və b. rəssamlar da fəaliyyət göstəriblər. Azərbaycan və xarici ölkə yazıçılarının
kitablarına illüstrasiyalar çəkərək müxtəlif aktual mövzularda siyasi plakatlar yaradıblar.
Kompüter qrafikası proqramlarına rastr və vektor qrafikaları, fraktal grafika, üçölçülü
obyektləri yaratmaq və redaktə etmək üçün istifadə edilən proqramlar (məsələn, 3 ds MAX
proqramı), avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri daxildir.Avtomatlaşdırılmış sistemlər çox
maraqlidır, lakin nəzərə almaq lazımdır ki, onlardan peşəkar istifadə yaxşı hazırlıq tələb edir.
Məsələn, avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemi olan AutoCAD proqramından peşəkar
memarlar binaların layihələndirilməsi və şəhərlərin planlaşdırılması üçün istifadə edirlər. Golden
Software firmasının Grapher elmi qrafika proqramı cədvəl və ya analitik formada verilən bir
dəyişənlə şərh edilən məlumatların işlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.Kompüter qrafikası
fənninin əsas məqsədi təsvirlərin yaradılması və saxlanması prinsipləri barədə ətraflı məlumat verməklə yanaşı daha populyar qrafik redaktorların əsas imkanlarını araşdırmaqdan ibarətdir.Fənnin
tədrisi prosesində tələbələrə aşılanan biliklər gələcək mütəxəssislərin kompüter qrafikası sahəsində
daha da püxtələşməsi və ustalığının təkmilləşməsi üçün əsas (fundament) olacaqdır.
"Kompüter qrafikası" kursu informatika fənninin baza kursunun öyrənilməsi prosesində
formalaşan bilik və vərdişlərə əsaslanır.
Kompüter qrafikasında istifadə edilən fraktal qrafika riyazi hesablamaya əsaslanır.
Fraktal qrafikanın əsas elementi riyazi formuldur.
Burada fərdi kompüterin yaddaşında rastr və vektor qrafikasında olduğu kimi obyekt deyil,
obyekti təzahür edən tənliklər saxlanılır.
Riyazi
formullara
əsaslanaraq
mürəkkəb
illüstrasiyalardan tutmuş üçölçülü obyektlərə kimi müxtəlif təsvirlər əldə etmək mümkündür.
Pərviz Fərhadov
ADMİU- magistrant
HACI XANMƏMMƏDOV YARADICILIĞININ MİLLİ ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor Hacı Xanməmmədovun yaradıcılığı
Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində bir hadisədir. Bəstəkarın yaradıcılığı bir sıra elmi
əsərlərin tədqiqat obyekti olmuşdur. Lakin onun təkrarsız, özünəməxsus musiqi dilinin milli
qaynaqları xüsusi olaraq araşdırılmamışdır .
Hacı Xanməmmədovun musiqi dilinin formalaşmasında klassik ənənələrin, XX əsr musiqisinin
və əlbəttə ki, şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisinin rolu olduqca böyük idi. Bütün bunları öz
yaradıcılıq süzgəcindən keçirm Hacı Xanməmmədov milli musiqi üslubunu həm obrazların bədii
məzmunu baxımından zənginləşdirmiş, həm də musiqi dili və ilk əvvəl melodika kimi mürəkkəb
və müstəqil sahəyə yenilik gətirmişdir. Hacı Xanməmmədovun yaradıcılığı üçün milli məqam və
ritmintonasiya modellərinin özünəməxsus şəkildə təfsiri xasdır. Onun musiqisi parlaq milli
semantikası ilə seçilir. Bəstəkarın təkrarsız yaradıcılıq üslubu ənənəvi Azərbaycan musiqisində
əsrlərdən bəri formalaşmış janr tipogiyası, sabitləşmiş melodik-intonasiya formullar,
ritmintonasiya kompleksləri sintez şəklində təmsil olunmuşdur.
Hacı Xanməmmədovun melodikasında milli üslub elementlərinin təzahür formalarının
qaynaqları haqqında danışarkən mütləq Ü. Hacıbəylinin yaradıcılığı qeyd olunmalıdır. Məlum
olduğu kimi, milli musiqi təfəkkürünün səciyyəvi xüsusiyyətləri ilk dəfə yüksək bədii səviyyədə
məhz Ü. Hacıbəylinin əsərlərində təzahür etmişdir. Səciyyəvidir ki, Hacı Xanməmmədovun öz
əsərlərində xalq musiqisinin qanunauyğunluqları ilə yanaşı, həmçinin Ü. Hacıbəylinin
özünəməxsus üslubunun fərdi ünsürlərinə də arxalanırdı.
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Musiqi folklorunu, aşıq və muğam sənətini dərindən mənimsəyən Hacı Xanməmmədov
artıq özünün ilk əsərlərində xalq musiqisinin səciyyəvi məqam və ritmin tona.
Lamiyə Səlimova
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCANDA ESTRADA TEATRININ İNKİŞAF TƏMAYÜLLƏRİ (1990-2013)
Biz estrada sənətinin janr köklərini araşdırarkən musiqi, rəqs, nağıl, dastan, rəvayət, şeir,
qəzəl, meyxana, pantomima, kəndirbazlıq, gözbağlayıca, dərvişlik, təlxəklik və s. ifaçılıq
üslublarında görürük. Adlarını çəkdiyimiz bu estrada nömrələrində el şənlikləri, kütləvi
mərəkələr yaranmış və yüz illər boyu bu forma, üslub yaşayıb inkişaf etmişdir. Biz burada misal
olaraq Qaravəlli tamaşalarını göstərə bilərik. Bu tamaşanın iştirakçıları müasir estrada sənətinin
müxtəlif janr növlərinin nümayəndələri idi.
Estrada janrının yaranma tarixini təlxəklərə daha çox bağlayırlar. Çünki, təlxəklər də öz
dövrlərində şahların, qulların qarşısında çıxış edərək, dövrün bütün eybəcərliklərini tamaşaçılara
təqdim edir, onları zahirən güldürsələr də, daxilən düşünməyə vadar edirdilər.
Estrada janrı özündə istər təlxəkliyi, istər sehrbazlığı, müğənniliyi, siyasətçini, həkimi,
müəllimi, fəhləni, körpə və yaşlını təlqin edir. Estrada aktyoru bütün peşələrdən xəbərdar olmalı,
öz oyununda hər şeyi dəqiqliklə icra etməlidir. Bu aktyorlar lazım gələrsə rəqqas, musiqiçi,
molla, süpürgəçi, barmen də olmalıdırlar və hər obraza bir şirinlik, duzluluq qatmağı lazımi
şəkildə bacarmalıdırlar.
Azərbaycanda bu sənətin inkişafı son əsrə daha çox təsadüf edir. Son dövrlərdə bu sənətə
böyük maraq və diqqət var.
Estrada janrı tamaşaçılara zövq verir, tamaşaçı bu janrda olan konsertləri, tamaşaları
səbirsizliklə gözləyir. Çünki, bu tamaşalarda həm gülüş və kədər, həm də rəqs, musiqi, parodiya
və digər nüanslar var. Bu da tamaşaçının ləzzətlə izləyib dincələcəyi bir tamaşadır.
Estrada sənətinin səyyar dəstəsi kimi qaravəlli oyunlarını şamil etmək olar. Qaravəlli
ifaçıları kəndbəkənd, şəhərbəşəhər gəzərək kəvsəc (qışa hazırlıq), mehrican (məhsul yığımı)
bayramlarında iştirak edirdilər. Ələsgər Nağıyev bu barədə yazır: “İctimai-əxlaqi qüsurları
qamçılayan meydan teatrının ifaçıları bəzi vaxtlarda günün vacib məsələlərinə də toxunurdular.
Şəhər və kəndləri gəzib məclislər quran, tamaşa göstərən Qaravəlli xalq teatrının dəstəsinə daxil
olan personajlar bunlar idi: kəndirbaz, gözbağlayıca, aşıq, sazəndə, xanəndə, təlxək və
başqaları”.
Mahmud Allahverdiyev isə yazır: “Qaravəlli” tamaşalarında göz bağlayıcılar, akrobatlar
fəal iştirak etmiş, rəqqas və rəqqasələr rəqs etmiş, eyni zamanda buraya çoxcəhətli, şən
məzhəkələr (farslar), lətifələr onun tərkibinə daxil olmuşdur. “Qaravəlli” tamaşalarını zurnaçı və
aşıq dəstələri müşayiət edir və bəzən tamaşadan əvvəl akrobatlar və hoqqabazların məzəli
oyunları göstərilir, rəqs, lirik şeir, gözbağlayıca səhnələri də özünə mühüm yer tuturdu”.
Ədəbiyyat:
1.
2.
3.
4.

Allahverdiyev M.Q. Azərbaycan xalq teatr tarixi. Bakı: Maarif, 1978, 235 s.;
Cəfərov C.H. Azərbaycan teatrı. Bakı: Azərnəşr, 1974, 315 s.;
Əlizadə M.Ə. “Teatr: Seyr və sehr...” Bakı: Elm, 1998, 251 s.;
Əlilicanzadə Q. Milli estrada sənətinin təşəkkülü tarixindən (Qədim və erkən orta əsrlər).
Bakı: Təknur, 2012, 190 s.;
5. Rəhimli İ.Ə. Xalq oyun tamaşaları. Bakı: Qapp-Poliqraf, 2002, 240 s.

83

Sevinc Qarayeva
ADMİU- magistrant
AFAQ MƏSUDUN “O MƏNİ SEVİR” PYESİNİN TƏHLİLİ
Teatr prosesinin bir parçası olan hər hansı bir teatr tamaşası və yaxud bu tamaşanın
ədəbi əsası funksiyasını yerinə yetirən pyes yalnız sənət əsəri deyil, həm də çağdaş gerçəkliyin
bir parçasıdır. Əgər dramaturgiya dəyişən gerçəkliklə ayqlaşmayıb, onun nəbzini tuta bilməsə,
çağdaş problemlərə səhnə obrazları vasitəsi ilə reaksiya verməyi bacarmasa, dövrün, zamanın
ruhunu əks etdirə bilməsə, müasirlərinin ideal və arzularını, yaşantılarını, iztirablarını cəlbedici
formada səhnəyə gətirməkdən ötrü yollar tapmasa, aktuallığını itirər, öz yaşam hüququndan
məhrum olar.
Afaq Məsudun pyesləri əsasında hazırlanan tamaşalar milli teatrımızın həyatında adi
tamaşalar deyil. Onların hər biri yeni sənət qələbəsindən, yeni istedadların kəşfindən, yeni
rejissor yozumundan, kamil aktyor ifasından, ümumiyyətlə, milli teatr sənətimizin yeni-yeni
nailiyyətlərindən xəbər verir. Afaq Məsudun pyesləri əsasında hazırlanmış tamaşalar milli
teatrda aktyor yaradıcılığında yeni üslubun təməlini qoymaqla, yeni nəsil aktyorların
formalaşmasına zəmin yaratdı.
Afaq Məsud Azərbaycan səhnəsinə canlı obraz, səmimi insan nəfəsi, bəşəri probemlərə
insani münasibətlər prizmasından baxmaq, həzin, kövrək, lirik, dramatik dil, zamanın nəbzini
tutan tempo-ritm və əsrin dramatik, konfliktli, təzadlı dinamikasını gətirdi.
Afaq Məsud insan psixologiyasını incəliklə araşdıraraq tamamilə yeni keyfiyyətli
obrazların formalaşması üçün səhnə priyomlarından ustalıqla istifadə edir. Çünki o,
dramaturgiyanı dərindən bilir. Onun pyeslərində psixologizm olduqca çoxdur. Dramaturji
metoda, teatr sənətinin sirlərinə dərindən bələddir. Ona görə də hər dəfə tamaşaya qoyulmaq
üçün teatra təqdim etdiyi əsərin istər mövzusu, istərsə də süjeti orijinal olur, bir-birini təkrar
etmir.
Afaq Məsudun “Can üstə” əsərində olduğu kimi, “O məni sevir” pyesində də söhbət
ölümdən gedir. Amma burda məkan sırf virtual qata – insanın daxilinə köçürülür və ölümə
kənardan yox, içəridən baxılır, ruh quşunun bədən qalasını tərk etməsi prosesinin birbaşa daxili
mexanizmi açılır. “O məni sevir” bədən kultundan qurtulub özünü ruh kimi dərk etməyə
başlayan bir qadının daxili əzabları haqqında ağrılı hekayətdir.
Pyesdə cəmi üç obraz var: kişiyə olan sevgini ilahi eşqə, kəsrət aləmini vəhdətə dəyişən
Ayom qadının ruhunu, dünyəvi istəklərə meylli Ayna isə bədənini təmsil edir. Bu ikisinin
arasında qalan və bədənə – Aynaya meylli Abd kişi başlanğıcının rəmzidir. Pyesin konflikti
Ayom-Ayna – ruh-bədən çəkişməsi üstündə qurulub. Olaylar Ayna və Abdın birləşib Ayomu
öldürməsiylə nəticələnir. Lakin ruhun bu məğlubiyyəti – ölüm Afaq Məsudun təfsirində illüzyor
dünyanın mənəvi diskomfortundan xilasın yeganə yolu və demək həm də qələbədir. Digər
tərəfdən, Ayna-Abd tandemi Ayomu öldürməklə öz ölümlərinə də qol çəkir və final, əslində,
heç-heçə qurtarır. Pyesin doğurduğu ən ümumi qənaətlər çoxqatlı və iç-içədir: ruhumuzu
öldürməklə biz özümüzü də qətl edirik; bu yalan dünyada nə məğlubiyyət var, nə qələbə, onun
yeganə həqiqəti isə ölümdür. Beləliklə, A.Məsud çağdaşlarından fərqli olaraq, öz həqiqətini
mistikada tapır. Rejissor Vaqif İbrahimoğlunun “O məni sevir” pyesi əsasında quruluş verdiyi
eyniadlı tamaşa tamaşa «Yuğ» Teatrının sayca 66-cı tamaşası olaraq teatrın yeni yaradıcı
istiqamətlərinin təzahürü kimi dəyərləndirilə bilər. Sözügedən istiqamət yeni teatr düşüncəsi,
psixosof poetikasının təməli kateqoriyalarının səhnə ekvivalentlərinin realizəsi ilə
müəyyənləşdirlir.Bir dramaturq kimi Afaq Məsud «Yuğ» Teatrının yaradıcı inkişafında yaxından
iştirak etməsinə görə «Teatrın müəllifi» sayılmaqdadır. Onun «Can üstə» pyesinin «Yuğ»da
səhnələnməsi əməkdaşlığın ilk uğurlu örnəyi olub. Afaq Məsudun «O məni sevir» pyesini çağdaş
ədəbiyyatımızın uğurlu nümunələrindən biri kmi dəyərləndirmək olar. Sakral mətləbləri,
sosiopsixoloji düyünləri və arxetipik mənaları özündə ehtiva edən pyes insanın mənəvi
təkmilləşmə probleminə tamamilə orijinal bir mövqedən yanaşmış, ruhsal, mənəviyyatımızdan
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ötrü sivri məsələləri yeni sənət düşüncəsi zəminində işıqlandırmışdır. Tamaşada Ayom obrazını
teatrın əməkdar artisti Sonaxanım Mikayılova, Aynanı Təranə Ocaqverdiyeva, Abd obrazını isə
Vaqif İbrahimoğlu özü ifa edirdi. Vaqif İbrahimoğlu rejissor kimi tamaşada insan və zaman
fəlsəfi probleminin mənəvi (ruhsal) aspektinin önə çıxarılmasını nəzərdə tuturdu.
Emil Mirzəyev
ADMİU- magistrant
SEVDA İBRAHİMOVANIN FORTEPİANO ƏSƏRLƏRİNİN TƏHLİLİ
Fortepiano musiqisi sahəsində S.İbrahimova kiçik həcmli əsərlərdən tutmuş konsertə qədər
müxtəlif səpkili əsərlər yaratmışdır. Bəstəkarın fortepiano üzrə bəstələrinin siyahısına kiçik həcmli
əsərlər – “Prelüdlər”, “Etüdlər”, “Uşaq lövhələri”, “Pyeslər”, “Əhval-ruhiyyələr”, “Azərbaycan
təranələri”, “Məhəbbət işığı” silsilələri daxildir. Adlarını sadaladığımız fortepiano üçün pyeslər
məcmuələri ilk növbədə kiçik yaşlı uşaqlar və məktəblilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu əsərlər
gənc və peşəkar pianoçuların tədris proqramlarında, konsert repertuarlarında mühüm yer
tutur.S.İbrahimovanın yazdığı bu pyeslər şagirdləri milli lad-intonasiyanı daha diqqətlə və
dərindən qavramağa cəlb edir. Bu pyeslərdə gənc pianoçuların elementar ifaçılıq qabiliyyətinin
formalaşması məhz milli musiqi intonasiyaları əsasında aparılır. Qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında xalq musiqisindən istifadə yolları hələ dahi bəstəkar
Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən qoyulmuş və onun ənənələrini davam etdirən bəstəkarlar tərəfindən
davam etdirilmişdir. Bu keyfiyyətləri S.İbrahimovanın yaradıcılığında və bilavasitə fortepiano
əsərlərinin timsalında da izləyə bilərik. S.İbrahimovanın həm müstəqil, həm də müxtəlif
silsilələrdə cəmlənmiş fortepiano pyeslərini araşdırarkən, onları iki yerə bölmək olar: birincisi,
xalq mahnı və təsnif melodiyalarının işləmələrindən ibarət pyeslər (“Azərbaycan təranələri”
məcmuəsi və ayrı-ayrı xalq mahnı işləmələri), ikincisi, milli musiqi intonasiyaları və ladlar
əsasında yazılmış orijinal pyeslər (“Uşaq lövhələri”, “Muğam sədaları”, “Əhval-ruhiyyələr”
silsilələri və s.). S.İbrahimovanın fortepiano yaradıcılığında mövzu baxımından şifahi ənənəli milli
musiqi irsi ilə dərindən bağlı olan “Azərbaycan təranələri” silsiləsi diqqəti cəlb edir. Bu silsilə
xalq mahnı və təsniflərinin mövzuları əsasında fortepiano üçün 15 pyesdən ibarətdir.Bəstəkar üçün
yaradıcılıq laboratoriyası olan bu fortepiano pyesləri onun musiqi üslubunun əsas xüsusiyyətini,
xalq musiqi irsinə dərin tellərlə bağlılığını üzə çıxarır.
“Azərbaycan təranələri” məcmuəsinə daxil olan 15 pyesin hər biri müəyyən bir xalq
mahnısının və ya təsnifin melodiyası əsasında yaradılmışdır. Həmin mahnının adı pyesin adında öz
əksini tapır. Bu kimi pyeslərdə xalq mahnısının və ya təsnifin melodiyası bütövlükdə saxlanılır.
Eyni zamanda, Xüsusi pedaqoji hazırlıq kursu üzrə Müntəxəbatın VI bölməsində verilmiş ayrı-ayrı
xalq mahnı və təsnif melodiyalarının fortepiano üçün solo və ansambl şəklində işləmələri də bu
qəbildəndir. S.İbrahimovanın lirik xalq mahnılarının və təsniflərin işləmələri əsasında yaratdığı
pyeslərin xarakteri, musiqi dilinin xüsusiyyətləri öz ilkin mənbəsinə çox yaxındır. Azərbaycan lirik
xalq mahnıları öz məzmununa görə rəngarəng, poetik və gözəldir. Tərənnümün əsas obyektləri
olan insan və təbiət bu mahnılarda eyni poetik vüsətlə vəsf olunur. Bunlarda insani hisslərin
çoxobrazlı çalarları təbiət obrazları ilə sıx əlaqədə açılır. Lirik mahnıların böyük qismini məhəbbət
və ailə həyatı mövzuları təşkil edir. Bu mahnıların əsas qəhrəmanları gənc qız və oğlandır.
Məhəbbət mövzusunda olan mahnıların əsas məzmununu sevənlərin hiss və duyğuları, cəfa və
iztirabları təşkil edir. Məlumdur ki, lirik xalq mahnıları və təsniflər bədii məzmun və musiqi ifadə
vasitələrinə görə yaxınlıq təşkil edir. Bu səbəbdən onların geniş inkişafa malik melodikası,
ritmikası, lad əsası və forması rəngarəng və zəngindir. Lirik mahnılarda və təsniflərdə adətən, aşiqməşuqun məhəbbət hissləri ilə yanaşı, lirik əhval-ruhiyyə yaradan romantik vasitələr – gözəlin
zahiri görünüşü, təbiət vəsf olunur. Aylı gecə, çeşmə başı, ulduz, durna gözlü bulaq, qara gözlü
ceyran, qızıl gül, ahu kimi gözlər, qara xal, qara tellər, qara zülflü kimi bədii təsvir və bədii ifadə
vasitələrinin köməyi ilə lirizm və poetizm ön plana keçir.
85

Aysel Şərifova
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCANDA XALÇA FABRİKLƏRİNİN SON 20 İLDƏ OLAN FƏALİYYƏTİ
HAQQINDA MƏLUMAT
Azərbaycanda xalçaçılıq sənəti çox qədim zamanlardan meydana gəlmişdir.Burada
xammal bazasının olması və təbii şərait xalçaçılığın inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmışdır.
Azərbaycan Sosialist Respublikası zamanı xalçaçılıq sənayesinin inkişafına görə bütün ittifaqda
ən öndəydi.Belə ki, respublikada bir neçə böyük,ittifaq miqyaslı xalçaçılıq fabrikləri fəaliyyət
göstərirdi ki, bu fabriklərdə təkcə 1986-cı ildə 4 milyon 287 min kv.metr xalça
toxunmuşdur.Müqayisə üçün deyə bilərəm ki,bu gün Azərbaycanda çox az xalçaçılıq sexi qalıb
və fəaliyyət göstərir.Hal-hazırda Azərbaycanda "AzərXalça" Elmi Yaradıcılıq İstehsalat
Birliyi,"Azər-İlmə MMC,"Şəki-İpək"Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və s. Azərbaycan xalça sənət
ənənələrini yaşadır,inkişaf etdirir və bütün dünyada satışı vasitəsi ilə təbliğinə çalışır.
85-ilə yaxındır fəaliyyət göstərən "AzərXalça" EYİB əllə toxunan xalça və xalça
məmulatlarının istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır."AzərXalça"nın baş direktoru,bu müəssisəni bu
günə kimi ayaqda saxlayan Əlisafa Nuriyevdir. “AzərXalça”nın təkcə Bakıda 6 sexi var.
Nardaran,Zabrat,Binə,Hökməli və Lökbatanda həmçinin Azərbaycanın səfalı guşələrində
Qəbələ,Dəvəçi,Qazax,Quba,Yardımlı,İsmayıllının Lahıc kəndindəki sexlərində də bir-birindən
gözəl xalçalar toxunub ərsəyə gətirilir. "AzərXalça" nın sex və emalatxanalarında toxunan
xalçalarda ənənəvi naxış, göl və rənglərdən ustaların yaradıcı şəkildə etdiyi dəyişmələr klassik
xalça kompozisiyalarının sayını artırıb zənginləşdirir.İçərişəhərdə ki,sexdə isə xüsusi ilə portret
xalçalar sifarişlə toxunur.Portret təsvirli xalılar, adətən,sıx 70x70 sm toxunur. Bu da rəsmin
dəqiq, real təsvirini təmin edir. “AzərXalça” ilə yanaşı müasir dövrdə xalçaçılığın ocağına
çevrilmiş “Azər-İlmə” MMC-nin adını çəkmək yerinə düşərdi.Əməkdar İncəsənət
xadimi,professor V.Muradovun qurucusu olduğu “Azər-İlmə” 1994-cü ildən fəaliyyətə başlayıb
və bu müəssisənin məhsulları ABŞ, Almaniya, Avstriya, İngiltərə, İtaliya, Yaponiya və
Rusiyada keçirilən satış-sərgilərdə xüsusi mükafatlara layiq görülüb. Naxışların incəliyi və
yüksək sıxlığı, tərtibatın orijinallığı ilə seçilən xalçaların istehsal prosesi bütün beynəlxalq
standartlara cavab verir. İplər ancaq təbii boyalarla boyanır, eskizlər milli naxış və çeşnilərdən
götürülür.“Azər-İlmə”nin nəzdində fəaliyyət göstərən “Xalçaçılıq Tədris Mərkəzi” nin məqsədi
isə Azərbaycanda qədim ənənələrə malik xalçaçılıq sənətinin qorunub saxlanmasıdır.
Azərbaycanda xalçaçılığın inkişafı regionlardada davam etdirilir.Bunlardan biri də Şəkidə
fəaliyyət göstərən “Şəki-İpək” ASC dir. 1932-ci ildən fəaliyyət göstərən müəssisədə 2002-ci
ildən İpək xalça istehsalına başlanılıb və bu iş indidə davam edir.İstehsalatda qədim Azərbaycan
çeşnilərindən,Quba,Şirvan,Qarabağ məktəblərinin və s.xalçaların nümunələrindən istifadə
olunur.Xalçanın toxunma sıxlığı 50-70 mm.dir.Lakin artıq sexdə həm də yun xalçaların
toxunmasına başlanılıb. Sözsüz ki, bazarda ipək xalçalara da tələbat var, amma yun xalçalar azı
10 dəfə ucuz olduğu üçün daha çox satılır. Bu nöqteyi-nəzərdən, “Şəki-İpək” ASC-nin xalça
sexində istehsal, toxunacaq yun xalçaların hesabına yəqin ki dəfələrlə arta bilər.
Beləliklə sonda,xalça üzərində dünyaya gəlib onun üzərində iməkləməyə başlayan, sonda da
xalça arasında bir dünyadan digərinə köçən xalqın həyatında bu sənət növünün bu cür geniş
yayılması, inkişafı və hələdə unudulmaması təbii ki bir qanunauyğunluqdur.
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Anar Yusubov
ADMİU- magistrant
ZAKİR

BAĞIROVUN KAMANÇA VƏ ORKESTR ÜÇÜN
KONSERTİNİN ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Keçən əsrin əvvəllərindən yetişərək yol gələn böyük bir bəstəkar nəsli musiqi tariximizə
misilsiz töhfələr bəxş edib. Belə görkəmli şəxsiyyətlərdən biri də bəstəkar, professor Zakir
Bağırov olub.
Bəstəkar musiqinin müxtəlif janrlarına müraciət etmişdir. Onun yaradıcılığına üç opera, o
cümlədən "Aygün", "Qoca Xattabıç", iki musiqili komediya - "Qaynana", "Kəndimizin səsi", bir
uşaq baleti, fortepiano ilə simfonik orkestr üçün, tar ilə simfonik orkestr üçün, kamança ilə simfonik
orkestr üçün konsertlər, xalq çalğı alətləri orkestri üçün süitalar, kamera-instrumental əsərlər, mahnı
və romanslar, bədii və sənədli filmlərə, dram tamaşalarına yazılmış musiqi xüsusi yer tutur. Zakir
Bağırovun istedadı xüsusilə "Qaynana" musiqili komediyasında öz parlaq təcəssümünü tapmışdır.
Zakir Bağırovun musiqi folklorumuzun toplanması və nota salınması sahəsində fəaliyyəti
də çox önəmlidir. O, 1935-ci ildə ilk dəfə olaraq görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyevlə birlikdə
tarzən Mansur Mansurovun ifasında "Rast", "Digah" və "Segah-zabul" muğamlarını nota yazmış
və çap etdirmişdir.
Görkəmli bəstəkarın yaradıcılığında opera janrı da xüsusi yer tutub. Onun 1972-ci ildə
Səməd Vurğunun eyni adlı əsəri əsasında yaratdığı "Aygün" operası musiqi mədəniyyətimizin
gözəl nümunələrindən sayılır. Zakir Bağırov bir çox teatr tamaşalarına və kinofilmə musiqi
yazmışdır. "Ağ qızıl ustaları", "Aygün", "Bərəkətli torpaq", "Nizami", "Sədaqət yolu ilə",
"Təbiətin dostları", "Quba bağlarında", "Bizim Azərbaycan" kimi bədii və sənədli filmlərin
musiqisi məhz Zakir Bağırova məxsusdur.
Bəstəkarın "Kəndimizin mahnısı" musiqili komediyası da çox maraqlı mövzudan bəhs
edir. Burada ictimai mühitdə baş verən eybəcərliklərin qarşıdurma səviyyəsinə gəldiyi, Qəfiyev
və Brilyantovun kənddə diletant səviyyədə konsert təşkil etməsi və bununla bağlı komik
epizodlar verilir.
Zakir Bağırovun bəstələdiyi konsertlər içərisində onun kamança və simfonik orkestr üçün
yazdığı konserti xüsusi yer tutur.
Bu əsər Azərbaycanda geniş yayılmışdır və 1970-80-ci illərdə yazılmasına baxmayaraq
bu günkü günədək həvəslə ifa edilir, dinləyicilərin rəğbətini qazanır.
Ümumiyyətlə, XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycan musiqi mədəniyyəti öz inkişafının
yeni, daha coşğun mərhələsinə daxil olmuşdur. Bəstəkarın bu konserti Azərbaycanda kamança
üçün konsertin professional bəstəkarlıq məktəbinin ilk nümunələrindəndir.
Geniş auditoriyanın rəğbətini qazanmış bu əsər 2000-ci ilin may ayında Türkiyənin
Mimar Sinan Universiteti Dövlət Konservatoriyasının professoru Saim Akçılın dirijorluq
müşayiəti, 22 ölkədən 40 musiqiçinin qatıldığı Karadeniz orkestrinin, o cümlədən Azərbaycanın
tanınmış kamança ifaçısı, mərhum Ədalət Vəzirovun solistliyi ilə ilk dəfə olaraq Diyarbakırda
səsləndirilmişdir.
Bəstəkar öz yaradıcılıq bacarığından konsert janrında məharətlə istifadə etmişdir. Belə ki,
o yalnız kamança üçün deyil, həm də tar, klarnet və fortepiano ilə simfonik orkestr üçün
konsertlər bəstələmişdir. Göründüyü kimi, bəstəkar yazdığı bu konsertlərdə simfonik konsert
janrını müxtəlif orkestr və xalq musiqi alətlərinə yaxınlaşdırmış, onların çulğalaşdığı inteqrativ
cəhətləri açıb göstərməyə çalışmışdır. Elə məhz bu cəhət bəstəkarın konsert yaradıcılığında əsas
məqsəd kimi qarşıya qoyulmuş və yüksək peşəkar bəstəkarlıq prinsipləri ilə həll edilmişdir.
Bəstəkarın kamança və simfonik orkestr üçün konsertində alətin səs imkanları müxtəlif üsullarla
əks olunur. Alətə məxsus olan ifaçılıq xüsusiyyətlərini bəstəkar yüksək səviyyədə həll etməyə
çalışmışdır. Konsertin ifaçılıq xüsusiyyətlərinin təhlilinə gəldikdə isə, onu qeyd etmək lazımdır
ki, təhlil bəstəkarın faksimile variantlı əlyazmasına istinadən aparılmışdır.
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Rəşidə Məmmədova
ADMİU- magistrant
ESTRADA NÖMRƏLƏRİ
Müasir Azərbaycan teatrında estrada nömrəsinin struktur özəlliklərinin üslub problemləri
göz önündədir. Bu gün biz estada janrının əvvəlki dövrlərə nisbətən inkişafını hiss etsək də, bu
elə də geniş təşəkkül tapmış janr deyil. Bildiyimiz kimi estrada janrı digər janrlardan tamamilə
fərqli, seçilən növdür. Biz televiziyadan tanıdığımız KVN (“Bakılı oğlanlar”), “Bu şəhərdə” kimi
aktyorların yaratdıqları qruplardan ibarət estrada aktyorlarının çıxışlarını daima izləyirik. Bu
qruplar xalqın bir növ “güzgü”sü rolunu oynayaraq, parodiya vasitəsilə müxtəlif obrazlar
yaradırlar. Burada bir rejissorun işiylə digərinin işi arasındakı fərq olduqca böyükdür. Estradanın
imkanları olduqca geniş və müxtəlifdir. Buna görə də “estrada” deyəndə, hərə öz həvəs və
marağına, zövqünə uyğun incəsənət növündən istifadə edir. Kimlərsə “estrada” səhnəsini bir
müğənninin çıxışı, kimlərsə rəqqasların, balet cütlüyünün, musiqi ansamblının, sirk
nömrələrinin, klounların çıxış meydanı kimi qəbul edir. Ümumiyyətlə “estrada” – latın sözü
olub, “strata” – hazırlanmış meydança deməkdir. Küçə və meydanlarda kütlələr qarşısında öz
istedad və bacarıqlarını nümayiş etdirməyə can atanlar, onları seyr edən tamaşaçılardan
seçilmək üçün özlərinə bir qədər hündürlüyü olan kiçik meydança – səhnə düzəltməyə başladılar.
Bu da ona görə idi ki, tamaşaçılar, onları hər tərəfdən görmək imkanı əldə edə bilsinlər. Həmin
bu hündür meydança da “estrada” adlanır.
Tədqiqatın məqsədi estrada üslublarını araşdırmaq, estrada janrında çıxış edən aktyor və
rejissor kollektivinin yaradıcılığını geniş elmi-nəzəri şəkildə vəziyyətini araşdırmaq,
nəzəriyyəçilərin, magistrların, dissertanların ixtiyarına elmi şəkildə estrada nömrəsinin struktur
özəlliklərinin bədii həllini verməkdir.
Tədqiqat işinin əsas vəzifələrindən biri odur ki, magistr estrada janrında tamaşalar
hazırlayan rejissorların yaradıcılığını araşdıraraq, onların üslublarının tədqiqat obyektinə
çevirsin, fərqli və oxşar cəhətləri müxtəlif aspektlərdən təhlil etsin. Elmi iş magistrın qarşısında
böyük məqsədlər qoyub. Məqsəd estrada nömrəsinin struktur özəlliklərinin təhlil edilməsidir.
Bizdə bildiyimiz kimi bu janr geniş təşəkkül tapmadığına görə bu janrın araşdırılması çətindir.
Bu məqsəd biz bu janrda fəaliyyət göstərən, bu sənətə böyük töhfələr bəxş etmiş rejissor və
aktyor kollektivinin yaradıcılığını elmi şəklə salaraq, nəzəri bir iş ortaya çıxartmaqdır.
Ədəbiyyat:
1. Allahverdiyev Mahmud. Azərbaycan xalq teatr tarixi.Bakı: Maarif, 1978.
2. Arif Məmməd. Azərbaycan xalq teatrı.Bakı: Elm, 1970
3. Cəfərov Cəfər. Azərbaycan Dram Teatrı. Bakı: Azərnəşr, 1959.
4. Cəfərov Cəfər. Azərbaycan Teatrı. Bakı: 1974.
Jalə Miriyeva
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCAN MUSİQİ MƏNBƏŞÜNASLIĞININ İNKİŞAFINDA ZEMFİRA
SƏFƏROVANIN ROLU
Əməkdar incəsənət xadimi, əməkdar elm xadimi, sənətşünaslıq doktoru, AMEA-nın
müxbir üzvi, musiqişünas alim Zemfira Səfərova bütün elmi-yaradıcılıq fəaliyyətini musiqi
elminə, mədəniyyətinə həsr edən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir.
Uzun illər Azərbaycan musiqişünaslığında orta əsrlərin musiqi elminin tarixi sahəsində
böyük bir boşluq yaranmışdı. Bu boşluq musiqinin müxtəlif sahələri ilə məşğul olan musiqiçi88

mütəxəssislər qarşısında xeyli çətinlik yaratmışdı. Buna baxmayaraq, Z. Səfərova yaradıcılığı boyu
apardığı yeni tədqiqatlarla Azərbaycan musiqişünaslığının sahəsi olan Azərbaycan musiqi elminin
tarixinin yaradıcısı olmuşdur. Zemfira xanım Səfiyəddin Urməvi, Əbdülqadir Marağayi kimi
nəhəng musiqiçi-alimlərin Şərq musiqişünaslığı tarixində əhəmiyyətli rolunu göstərməklə, eyni
zamanda onları məhz Azərbaycan musiqi elminin təmsilçisi kimi təqdim edir, Mir Möhsün Nəvvab
və Üzeyir Hacıbəylinin elmi irsinin, nəzəri konsepsiyalarının bir-biri ilə bağlılığını, onlar
arasındakı əlaqələri üzə çıxarır, Azərbaycan musiqi elminin uzun əsrlərdən bugünədək böyük
inkişaf yolu keçdiyini, musiqi ənənələrinin qədimliyini, zənginliyini bir daha sübut etmişdir.
Güclü elmi potensiala, çoxcəhətli imkanlara malik olan Z. Səfərova orta əsr musiqiçilərinin
risalələri üzərində işləyərək, bu məsuliyyətli işin öhdəsindən yüksək səviyyədə gəlmiş, musiqi
elmində öz şərəfli yerini tutmuşdur.
Mənbəşünaslıq sahəsində həyata keçirdiyi ən mühüm layihələrindən biri dahi
Ü.Hacıbəylinin musiqi irsinin nəşri olmuşdur. Z.Səfərovanın mənbəşünaslıq elmi sahəsində
apardığı qızğın elmi axtarışları, geniş tədqiqatları nəticəsində yaratdığı "Azərbaycanın musiqi
elmi (XIII-XX əsrlər)" əsəri zirvəyə çatmışdır.
Beləliklə, araşdırmamıza yekun vuraraq qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan musiqi
mənbəşünaslığının inkişafında Zemfira Səfərovanın müstəsna rolu olmuşdur.
Ruslan Zərbəliyev
ADMİU- magistrant
XALQ DÜHASINDAN BƏHRƏLƏNƏN SƏNƏTKAR
S.Ələsgərovun yaradıcılığı irsi çoxşaxəlidir. Buraya müxtəlif janrda olan əsərlər daxildir.
Lakin bununla yanaşı onun yaradıcılığında məhz xalq çalğı alətləri üçün yazılmış əsərlər böyük
önəm daşıyır. Bəstəkar xalq çalğı alətləri orkestri üçün də çoxlu sayda əsərlər yazmışdır. Bu
əsərlər çox yüksək səviyyədə olmaqla yanaşı, həm də xalq çalğı alətləri orkestrinin repertuarını
zənginləşdirmişdir. Hələ tələbəlik illərində bəstəkar orkestr üçün yazdığı “Sözsüz mahnılar”
pyeslər məcmuəsini qələmə alır. Qərbdə bu janrda ilk dəfə Mendelson f-no üçün əsərlər
yazmışdır. Ələsgərov isə hər cür kanonları rədd edərək, bu pyesləri xalq calğı alətləri orkestri
üçün qələmə alır. Bəstəkar bu orkestr üçün həmçinin iki konsert yazmışdır. Bu konsertlər bu gün
də gənc ifaçıların tədris repertuarında mühüm yer tutur.
Bəstəkar bu orkestr üçün həmçinin iki konsert yazmışdır. Bu konsertlər bu gün də gənc
ifaçıların tədris repertuarında mühüm yer tutur. Tar və simfonik orkestr üçün yazdığı I saylı
konsert bəstəkarın böyük istedadından xəbər verir. Bəstəkar Azərbaycan, rus musiqi
klassiklərinin ənənələrini öz fərdi yaradıcılıq süzgəcindən keçirərək, müasir ruhlu, milli koloritli
əsər yaratmağa nail olmuşdur. Mövzuların aydın və qabarıq şəkildə inkişaf etməsi əsərdə
proqramlılıq cəhətlərini üzə çıxarır. “Konsert” coşğunluğu, həm də lirik psixologizmilə diqqəti
cəlb edir. Burada bəstəkar sitatçılığa yol vermir, xalqımızın zəngin musiqi xəzinəsindən bol – bol
istifadə edir, onu öz yaradıcılıq prizmasından keçirdərək, rəngarəng musiqi tablosu yaradır.
Qədim milli alətimiz olan tarın spesifik ştirxlərindən, ifa texnikasından yüksək şövqlə və incə
zövqlə istifadə edilməsi əsərin təkraredilməz koloritinə və musiqi palitrasına xüsusi təravət
aşılayır. İlk növbədə qeyd olunmalıdır ki, konsertlərin müəllifləri xalq çalğı alətimiz tarı
mükəmməl bilərək, bu alətin imkanlarına gözəl bələd olduqlarını nümayiş etdirmişlər.
Konsertlərin üslub xüsusiyyətlərinə bu cəhət böyük təsir göstərmişdir. Dolğun, qüvvətli səs
palitrası ilə yanaşı, yumuşaq boyalardan həssaslıqla istifadə olunması, muğam texnikasının
virtuoz şəkildə tətbiqi, xalq çalğı üslubuna xas olan bir sıra üsullardan istifadə edilməsilə
S.Ələsgərov bu mürəkkəb instrumental janrıninkişafının yeni mərhələsini yaradır. Bu mərhələdə
bəstəkar iki konsertini yaratmaqla, nəinki bəstəkarlar, habelə ifaçılar qarşısında da yeni tələblər
irəli sürmüşdür. Məhz milli ənənələri müasir musiqi sənətinin naliyyətləri ilə üzvi şəkildə
birləşdirən bu əsər bəstəkara ümumxalq şöhrəti gətirmişdir.
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Azərbaycanda tar ilə simfonik orkestr üçün konsert janrının sonrakı inkişafı məhz bu iki
konsert müəyyənləşdirərək istiqamətləndirilmişdir. Bu iki konsertlərdəki axtarışlar, tapıntılar, ifa
üsulları, forma və quruluş xüsusiyyətləri sonrakı mərhələlərdə inkişafını alır. Konsertlərdə
formalaşan ən ümdə cəhət - xalq musiqisi qaynaqlarından bəhrələnməlidir. Milli musiqimizin
qızıl fonduna daxil olan bu əsərlər öz musiqisilə insanları xeyrin qələbəsinə, yaxşıların
təntənəsinə, məhəbbətin qadirliyinə, nəcibliyinə, qüdrətinə inandırmağa çalışır. Buna görə də,
S.Ələsgərovun yaradıcılığı üçün yalnız işıqlı, parlaq boyalar, hiss və duyğuların aydın ifadəsi
səciyyəvidir.
Şəbnəm Həsənova
ADMİU- magistrant
ARİF BABAYEVİN TELEVİZİYA FƏALİYYƏTİ
1953-cü ildə Teatr İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirən Arif müəllimi respublika
televiziyasının baş rejissoru vəzifəsinə təyin olunmuş Rauf Kazımovski işə dəvət edir. Arif
Babayevlə birgə Kamil Rüstəmbəyov, İsmət Səfərəlibəyov, Sabir Aslanov, Fikrət Qaradağlı kimi
rejissorlar milli televiziyanın informasiya, tədris və əyləncə funksiyalarında rejissor sənətinin
təməlini qoyurlar. Ceyhun Mirzəyevin aparıcısı olduğu o zamankı uşaq verilişi müxtəlif
funksiyalı televiziya proqramlarının rejissoru kimi çalışan Arif Babayevin yaradıcılığında xüsusi
yer tuturdu. 1959-cu ildən televiziyada baş rejissor kimi çalışmağa başlayır. Fəaliyyət müddəti
ərzində Arif müəllim televiziyanı yaradıcılıq laboratoriyasına çevirə bilmişdi. İlk dəfə olaraq
canlı efirdə əlavə kino-kadr və foto-şəkillərdən istifadə etmişdi. Məşhur aktyorumuz Həsən
Məmmədovun da kinoya gəlişində Arif Babayevin rolu olub. Digər tələbə aktyorlarla yanaşı
Həsən Məmmədovu telestudiyaya dəvət edib canlı efirə çıxarır, ədəbi verilişlərdə şer söyləyir
[40.100].
1960-cı ildə “Böyük dayaq” filmini ekranlaşdıran kinorejissor Həbib İsmayıla məhz
televiziya ekranında tələbə-aktyor Həsən Məmmədovu görərək Qaraş roluna dəvət etmişdi.
Müxtəlif janrlı “Bizim şəhərin uşaqları”, “Respublika haqqında hekayət”, “Biz
arzulayanlar nəslindənik” və digər sənədli televiziya filmləri ilə paralel Nina Yarovayanın baş
redaktor olduğu rus redaksiyasında canlı tamaşalar üzərində işləyir. Vaxtilə efirdə xüsusi çəkisi
ilə seçilən bu redaksiyanın mərkəzi televiziya ilə müntəzəm əlaqəsi olduğundan Arif Babayevin
hazırladığı bir çox verilişlər ümumittifaq tamaşası auditoriyası qazanırdı. Rus Dram Teatrının
baş rejissoru kimi çalışan müəllimi Məhərrəm Haşımovun hazırladığı İmran Qasımovun “Xəzər
üzərində şəfəq” tamaşasının televiziyadakı uzun müddətli məşqlərindən sonra yaradıcı qrup
Moskaya ezam olunan zaman mərkəzi televiziyanın canlı efirində rejissor pultu arxasında Arif
Babayev əyləşir. Bu qafqazlı rejissorun dinamik iş prinsipinə bələd oan texniki işçilər Arifi
“rejissor pultunun Paqaninisi”adlandırırlar. Mərkəzi televiziyanın efirində dəfələrlə M.Cəlilin
“Moabit dəftəri” (1959), M.Fuçikin “Boynu ilgəkli adam” (1960), K.Paustovskinin “Qar”
(1961), “Qoca aşbaz” (1962), Rəsul Rzanın “Qanun” (1963), Mehdi Hüseynin “Səhər” (1964),
Taras Şevçenkonun “Kor qadın” (1964) əsərlərinin Arif Babayevin Nina Yarovaya ilə birgə
hazırladıqları ssenariləri əsasında ekranlaşdırdığı canlı tamaşalar haqqında müxtəlif vaxtlarda ən
azı geniş analitik informasiya materialları göstərilirdi.
Televiziya texnikasının imkansızlığına, qeyri peşəkar operator və texniki işçilərin
müqavimətinə baxmayaraq canlı efirdə işin gərginliyindən rejissor pultu arxasından uzaqlaşaraq
peşəkar üslubu vasitəsilə verilişlərdə diktatorlar studiyaya dəvət olunmuş qonaqlar, əvvəlcədən
hazırlanmış əlavə çəkiliş materialları, dekorlar və geyim kimi müxtəlif təsvir vasitələrini kadr
daxilinə gətirməyi deyil, əksinə xırda bir detalı obraza çevirməyə cəhd göstərməklə qadağalardan
yaxşı mənada kənara çıxmağa üstünlük verirdi.1964-cü ildə əməkdar incəsənət xadimi adına
layiq görülmüş ilk televiziya işçisi Arif Babayevi “Azərbaycanfilm” kinostudiyasına bədii film
üzərində işləməyə dəvət edirlər. Kinostudiyanın direktoru Məhərrəm Haşımov tərəfindən
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studiyaya dəvət olunan Arif Babayev telerejissorluqdan kinorejissorluğa keçərək sənət yolunu
həmişəlik dəyişir.
Mərhum teletənqidçi Elşad Quliyev müsahibəsində söyləyir ki, “Arif Babayev mənim
üçün, başqa işçilər üçün televiziyanın Paqaninisi idi. Nəzərə alın ki, o vaxtkı TV-nin texnikası
heç də bu günkü kompüterləşdirilmiş avadanlıqlarla müqayisəyə gəlmir. Amma Arif Babayev
pult arxasında o primitiv cihazlarla elə rəftar edirdi ki, sanki ovqatını pianonun dillərinə
boşaldırdı. Arif Babayev televiziyadan getsə də mən onu ara-sıra çətin verilişlərin
hazırlanmasına dəvət edirdim. O, böyük həvəslə işə başlayır, sonda işindən həm biz, həm də özü
zövq alardı. Onunla işləmək mənim üçün bir məktəb idi. Bu təxminən 3-4 il davam etdi. Az
vaxtda milli televiziyamız Arif Babayevin timsalında əməlli-başlı canlandı, özünə yeni nəfəs
qazandı”.
Asim Kərimov
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCAN TƏSNİFLƏRİNİN NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Azərbaycanda muğam növlərinin adlarına müraciət edərkən aydın olur ki, dəstgahların,
təsnif və rənglərin adları öz əsasını bəstələndiyi lad-məqamdan götürür. Qeyd edək ki, musiqi
irsini öyrənmək işində onun nəzəriyyəsini xüsusi olaraq tədqiq etmək vacibdir. Burada
Azərbaycan xalq musiqisinin əsasını təşkil edən məqam, kök sistemi ilə əlaqədar olan
problemlərin işlənməsi ən vacib vəzifədir. Belə ki, hər bir xalqın musiqi dilini müəyyənləşdirən
və bəlliləşdirən hər şeydən əvvəl məqamlardır.
Məqam – musiqi intonasiyasının əsasıdır. Odur ki, məqamların quruluş xüsusiyyətini, onların
daxili funksional əlaqədarlığını, eyni zamanda bir-birinə olan rabitələrini, onların ifadə
üsullarını, eləcə də musiqi formasının təşəkkülündəki mövqeyini öyrənmək musiqinin əsas
nəzəri tədqiqat işinin ana xəttini müəyyən etmək deməkdir.
Ü.Hacıbəyov hələ XX əsrin 30-cu illərində Azərbaycan milli musiqisinin inkişafını
uzaqgörənliklə məhz folklorşünaslıq və şifahi ənənəli professional musiqi məsələləri ilə
əlaqələndirirdi. O, hesab edirdi ki, Azərbaycan xalq musiqisinə elmi-nəzəri cəhətdən yanaşmaq,
dəqiq surətdə onun elmi əsaslarını üzə çıxarmaq və bu əsaslar üzərində milli musiqimizin
tərəqqisinə nail olmaq lazımdır.
Muğamların daxilində təsniflərin ifası və ya onların müstəqil ifa ənənələri sonrakı əsrlərdə də
davam etdirilmiş, bu günümüzdə də muğam dəstgahlarının oxunmasında saxlanılır.
Xalqımızın qədim irsi olan təsniflər çoxdan geniş xalq kütlələrinin ümumi malına
çevrilmişdir. Çoxəsrli muğam, zərbi-muğam, təsnif, rəng sənətinə aid bəzi problemlər, o
cümlədən bu janrların tarixi inkişafı və təkamülü, onların kompozisiya quruluş xüsusiyyətləri,
milli özünəməxsusluğu kimi məsələlər bu günədək lazımi səviyyədə araşdırılmamışdır. Bu
məsələlərlə əlaqədar bizim qarşımızda müəyyən məqsəd durur: mövcud olan mənbələr əsasında
təsniflərin tarixi inkişafını izləmək, onların nəzəri və praktiki məziyyətlərini aşkar etmək,
Azərbaycan musiqi irsində bu incilərin bədii dəyərini müəyyənləşdirməkdir.
Cavid Əhmədov
ADMİU- magistr
QROTESKİN MƏNŞƏYİ VƏ YARANMA TARİXİ
Hələ ötən əsrin 10-cu illərində Almaniyada XX əsri “qrotesk epoxası” adlandırırdılar. XX
əsrin tarixində tez-tez elə vəziyyət yaranırdı ki, zamanlar arasında əlaqə qırılırdı. İnsanları əhatə
edən dünya daha da qorxulu olmağa başlayır, insan acizliyini, müdafiəsizliyini daha aydın hiss
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edirdi. Belə vaxtda qrotesk daha da aktual mahiyyət qazanırdı. Qroteskə meyllilik mənəvi
gərginlik və böhranla müşayiət olunan bütün epoxalar üçün səciyyəvidir.
XXI əsrin əvvəllərində də qroteskə olan maraq azalmayıb. Dövrün sənət təfəkküründə
reallığın daha adekvat təsviri üsuluna – qroteskə xüsusi maraq duyulur. Bu, incəsənətin müxtəlif
sahələrində - memarlıq, dizayn, kino, teatr, təsviri sənət və s. özünü göstərir.
Yeni qroteskin - modern qroteskin yaradıcılarından biri də fransız şairi və dramaturqu
1873-1907-ci illərdə yaşamış Alfred Jarri hesab olunur. Onun dramaturgiyası keçmişin teatrı ilə
müasir teatrın arasında əlaqələndirici halqa hesab olunur.
Qrotesk və absurd anlayışları bir çox xüsusiyyətlərinə görə bir-birinə yaxın anlayışlardır.
Qroteski bir sənət təzahürü, teatr faktı kimi öyrənmədən müasir teatrda baş verən bir sıra
prosesləri izah etmək çətin olardı.
Qrotesk bu günə qədərayrıca bir mövzu kimi Azərbaycan teatrşünaslıq elmi tərəfindən
araşdırılmamışdır. Problemin öyrənilmə mənzərəsi ilə tanış olarkən görmək olar ki, bu mövzu nəinki
Azərbaycan, eləcə də Rusiya və dünya teatrşünaslığında o qədər də müfəssəl şəkildə
araşdırılmamışdır. Bu mövzunun araşdırılması ilə bağlı tədqiqatlar barmaqla sayılacaq qədər azdır.
Orta əsrlər, intibah və romantizm mədəniyyətində qroteskin öyrənilməsi ilə əlaqəli əsas
araşdırmalar A.Qureviç, V.Darteviç və M.Baxtinin adı ilə bağlıdır. M.Baxtinin “Fransua
Rablenin yaradıcılığı və orta əsrlərin və Renessans dövrünün mədəniyyəti” adlı təqdiqat işində
qrotesk bəşər mədəniyyətinin konkret dövrü kontekstində araşdırıldığından mövzu ilə bağlı tam
dolğun mənzərə yaranmır.
İngilis alimi A.Kleyboro “Qrotesk və ingilis ədəbiyyatı” adlı kitabında Qotye, Reskin,
Hüqo yaradıcılığı kontekstində qrotesk elementlərini təhlilə çəkir.
Qrotesk probleminin daha ətraflı tədqiqi alman alimi V.Kayzerin adı ilə bağlıdır.
“İncəsənətdə və ədəbiyyatda qrotesk” kitabında müəllif XIV-XX ərsləri əhatə edib. Bu cür
zaman bölgüsü qrotesk haqqında daha dolğun təsəvvür yaratmağa imkan verir. XIV əsr qrotesk
terminin yarandığı dövrdür. XX əsrdə isə qrotesk anlayışı haqqında təsəvvürlərin kökündən
dəyişdiyi, qroteskin teatr sənətinin aparıcı istiqamətlərindən birinə çevrildiyi dövrdür. Bu
mənada, XIV-XX ərslər zaman kəsiyi qroteskin inkişaf dinamikasını anlamaq üçün imkan verir.
Qrotesk sözü yunancada “gizli yer” mənasını verir və latınca “mağara” sözü ilə
eyniköklüdür.
Bu söz Azərbaycan ədəbiyyatına Rusiyadan, Rusiyaya isə Fransadan keçmişdir. Fransız
dilində fr. grotesque – möcüzəli, gülməli, məzəli, komik anlamında işlədilir. Sözün ilkin mənası
olan “mağara”, “mağarada olan”, “mağaraya aid olan” anlamı XV əsrdə arxeoloji qazıntılar
nəticəsində qədim Roma sarayının qalıqları üzərində divar rəsmləri tapıldıqdan sonra formalaşıb.
Memarlıqda və təsviri sənətdə qrotesk sözü heyvan və bitki rəsmlərini birləşdirən qədim
ornamentləri ifadə edir.
Ədəbiyyatda və teatrda isə qrotesk sözünün məna arealı daha genişdir.
Ədəbiyyatda qrotesk dəhşətli və gülməlini, eybəcəri və alini, xəyali olanı və gerçəkliyi,
indini və gələcəyi fantasitik surətdə birləşdirən, uzağı yaxınlaşdıran, bir araya gəlinməsi
mümkünsüz olan şeylərin vəhdətini yaradan, ziddiyyətləri gizlədən mənaların və nəsnələrin
həddindən artıq şişirdilməsinə söykənən komik üsuldur. Komik forma kimi qroteski yumor və
kinayədən fərqləndirən cəhət ondan ibarətdir ki, burada “gülməli və məzəli” olan“dəhşətli və
əzablı”olanla ayrılmaz surətdə mövcuddur. Bir qayda olaraq, qrotesk obrazları tragik məzmun
kəsb edir. Qroteskdə zahiri həqiqətə bənzərsizliyin, fantastikliyin arxasında vacib həyat
təzahürlərinin dərin bədii ümumiləşdirməsi gizlənir.
Bədii obraz kimi qrotesk ikiplanlılığı, kontrastlığı ilə seçilir. Qrotesk həmişə normadan
uzaqlaşma, şərtilik, düşünülmüş karikaturadır. Buna görə də, qroteskdən satirik məqsədlər üçün
geniş istifadə edilir. Hətta bəzən qrotesklə satira arasında bərabərlik işarəsi də qoyurlar. “qrotesk
– satirik təsvir formasıdır, qrotesksiz satira olmur”.
Qrotesk varlıqların absurd (qeyri-adi) xüsusiyyətlərlə yenidən təsviri ilə dünyaya aid
olmayan bir fakt halına gətirilmə sənətidir. Qrotesk sənətinin bir başqa tətbiqi, dünyaya aid olan
canlıların hər bir xüsusiyyətinin qarışığı şəklindədir.
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Antik ədəbiyyatdan müasir dövrdədək bir çox yazarların əsərlərində, bədii düşüncəsində
qrotesk elementləri özünü göstərir. Bunlara misal olaraq, Aristofanı, Lukianı, F.Rableni, L.Sterni,
Hofmanı, N.Qoqolu, M.Tveni, Kafkanı, Bulqakovu, Saltıkov-Şedrini və b. göstərmək olar.
Fantastik ədəbiyyatda qrotesk motivlərində yazan yazıçılara missal olaraq Umberto Eko,
Ian McEvan, Alasdair Gray, Angela Karter, Jeanette Winterson, Patrick McGrath, Natsuo
Kirino, Paul G. Tremblay, Matt Bell, Chuck Palahniuk, Brian Evensonu göstərmək olar.
Teatr sənətində qrotesk elementlərindən geniş istifadə olunur. M.Baxtin qrotesk
elementlərinin köklərini karnaval mədəniyyəti ilə bağlayır. Müxtəlif teatr estetikalarında qrotesk
elementlərindən müxtəlif məqsədlərlə isitifadə olunub. Bir qayda olaraq, teatrda qroteskdən
gerçəkliyi təhrif olunmuş formada göstərmək, yaxud satirik təsvir yaratmaq üçün istifadə edirlər.
Dünyanın müxtəlif guşələrində qrotesk teatrı adlı bir çox teatrlar mövcuddur. Odessada,
Moskvada, Sankt-Seterburqdakı qrotesk teatrları ilə yanaşı, Polşanın Krakov şəhərində yerləşən
“Qroteska teatrının” da adını çəkmək olar. “Qroteska” kukla teatrı estetikası əsasında fəaliyyət
göstərir. Ötən əsrin ortalarında (1945) Zofya və V.Yarem tərəfidən yaradılmış “Qroteska” teatrı
Krakovda fəaliyyət göstərir və mütəmadi şəkildə beynəlxalq festivallarda işitrak edir.
Aygül Mahmudova
ADMİU- magistrant
XIX ƏSRİN SONU XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN MEMARLIĞININ
AVROPA MEMARLIĞI İLƏ MÜQAYİSƏSİ
Azərbaycan memarlığının tarixi hələ eramızdan əvvəllərə gedib çıxır. Arxeoloji qazıntılar
zamanı müxtəlif mədəniyyətlərə dair tapılan abidələr, memarlığımızın qədimliyini isbat edən
başlıca amillərdəndir. Eramızdan əvvələ gedib çıxan memarlıq tarixi, bütün dövrlərdə müraciət
olunan əsas mədəniyyət sahəsi olub, istər xanlar, bəylər, istərsə də ondan sonra gələn nəsillər, öz
ölkələrinin, şəhər və kəndlərinin abadlıq işinə xüsusi diqqət ayırmış, bu sahədə əllərindən gələni
etmişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, Bakıda memarlığın və şəhərsalmanın başlıca məqsədi bura
xaricdən gələn turistlərin dövründə daha geniş təşəkkül tapır və respublikamız Qərb
mədəniyyətindən əxz etdiklərini paytaxtımıza köçürürlər.
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Bakıda şəhərsalma mədəniyyətinin yüksək
səviyyədə inkişafına, Avropa memarlıq nümunələrindən (rus, alman, polşa və s.) müraciət
etmələrinin başlıca səbəbi Bakılı milyonerlərin sayəsində həyata keçirilirdi. Onlar bilavasitə
olaraq paytaxtın abadlıq işlərinə vaxt ayırır, bunun üçün çoxlu vəsaitlərindən keçməli olurdular.
Bildiyimiz kimi o dövrdə texnikanın zəif inkişafını və demək olar ki, yox dərəcə olmasını nəzərə
alsaq, milyonçuların çəkəcəyi xərci anlamış olarıq. Lakin bütün bunlara baxmayaraq (texnikanın
yoxluğu və s.) həmin dövrün memarlıq abidələri bu gün də öz aktuallığını qoruyub
saxlamaqdadır.
Mövzunun aktuallığından danışarkən qeyd etməliyik ki, Azərbaycan memarlığının XIX
əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Avropa memarlığı ilə müqayisəsi başlığı ilə təhlil edilməmiş,
araşdırılmamışdır. Biz həmin aspektdən mövzunu təhlil edəcək, avropa memarlıq nümunələrinə
nəzər salacağıq. Mövzunun aktuallığı bundadır ki, biz hər hansısa memarın deyil, ümumi
memarlığın inkişafına nəzər salaraq, geniş elmi tədqiqat işi qələmə alacağıq. Azərbaycan
şəhərlərinin planlaşdırılmasının təhlili göstərmişdir ki, onların tikilişinin əsasını XIX əsr – XX
əsrin əvvəllərinin binaları təşkil edir və bu hal tarixi məhəllələrin yenidən qurulması zamanı çox
böyük memarlıq irsinə xüsusi diqqət yetirməyə məcbur edir, belə ki, həmin dövrün tikililəri
şəhərsalma sənətinin abidələri, milli memarlığın dəyərli əsərləridir. O dövrün memarlığına və
şəhərsalma sənətinə ümumilikdə lazımi qiymət verilmədiyi bütünlükdə onların Azərbaycan
memarlığı tarixindəki əhəmiyyətini açıb göstərən fundamental tədqiqatların ortada olmaması ilə
daha da çətinləşir.
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Elmi işin araşdırılmasında əsas məqsəd XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda
memarlıq və şəhərsalmanın inkişaf yollarını müəyyən etmək, avropa memarlıq nümunələrini
araşdırıb tədqiq etməkdir.
1.
2.
3.
4.

Ədəbiyyat:
Əlizadə Qəzənfər Mədət oğlu. Azərbaycan xalq memarlığı XIX-XX əsrlərdə oxunmuş
mühazirənin stenoqramı /Q.M.Əlizadə; [red. A.Qazıyev]; Azərb.SSR Siyasi və Elmi
Bilikləri Yayan Cəmiyyət.- Bakı:[s.n.];1958.- 18, [1] s.
Əfəndi Rasim Səməd oğlu. Azərbaycan incəsənəti /R. Əfəndi; Red.: M. H. Abdullayev.-B.:
Çaşıoğlu, 2001.- 312 s.
Əfəndi Rasim Səməd oğlu. Azərbaycan incəsənəti [Mətn] /Əfəndi Rasim.- Bakı: Şərq-Qərb,
2007.- 160+[112] s.
Əfəndi Rasim Səməd oğlu. Azərbaycan incəsənəti [Mətn] /Əfəndi Rasim.- Bakı: Şərq-Qərb,
2007.- 160+[112] s
Fəhmin Əhmədli
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCAN VİZUAL MƏDƏNİYYƏTİNDƏ “ARŞIN MAL ALAN”
OPERETTASININ TARİXİ VƏ KULTUROLOJİ MİSSİYASI

Azərbaycan musiqi sənətinin zənginləşməsində, dünyaya tanıdılmasında mühüm rol
oynamış görkəmli bəstəkar, musiqişünas-alim, dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim Üzeyir
Hacıbəyov milli opera və operetta sənətinin banisi kimi tarixə imzasını atıb. Üzeyir Hacıbəyov
irsini araşdırmaq, təhlil etmək olduqca maraqlıdır, belə ki, bəstəkarın yaradıcılıq yolu geniş və
çoxşaxəli olmuşdur.
Üzeyir Hacıbəyovun irsi olduqca zəngindir, bəstəkar istər opera, operetta, etüdlər, istərsə
də muğam sahəsində çox işlər görmüş, ilk dəfə musiqilərimizi bir kitab şəklində nəşr etdirmişdir.
Üzeyir Hacıbəyova istər ölkəmizdə, istərsə də respublikadan kənarda şöhrət gətirmiş “Arşın mal
alan” operettasının mövzusu bəstəkar tərəfindən maraqlı boyalarla əsər boyu sərgilənmişdir.
Bəstəkarın qələmə aldığı bu əsərdə Azərbaycan xalqının məişəti, adət-ənənələri öz əksini tapmış,
müəllif burada əsasən inqilabdan əvvəlki dövrü əks etdirmişdir.
1913-cü ildə musiqiçi-alim Peterburqda təhsil alarkən “Arşın mal alan” əsərini yaradır.
Bəstəkar elə təhsil aldığı müddətdə anlayır ki, onun Azərbaycan musiqisinə verdiyi töhfələr çox
dəyərli və misilsizdir. Hətta o bu barədə öz həmfikir yoldaşı, böyük sənətkar Hüseynqulu
Sarabskiyə də danışır.
“Arşın mal alan” komediyası istər teatr səhnəsinə, istərsə də kino sənətinə dəyərli inci kimi
daxil olur. Bu əsərdəki real hadisələr, pulun, şan-şöhrətin insanlar arasında yaratdığı dostluqdüşmənçilik mövqeyi çox gözəl və biçimli formada əks edilmişdir. Bəstəkar cəmiyyətin
cahillikdən qurtula bilmədiyini, hələ də avamlıq içində ola-ola pula olan böyük düşkünlüklərini
bu əsərdə çox gözəl şəkildə açaraq, cəmiyyətə təqdim edir.
Musiqili komediya olan “Arşın mal alan” əsəri 1916-cı ildə lentə alınaraq, filmfonda təhvil
verilir. Ancaq ilk dəfə çəkilən bu film elə də keyfiyyətli alınmır, yalnız 1945-ci ildə çəkilmiş
növbəti kinolent cəmiyyət tərəfindən böyük maraqla qarşılanır. 1965-ci ildə film yenidən
ekranlaşdırılaraq tamaşaçılara təqdim edilir.
“Arşın mal alan” musiqili-komediyasına ilk dəfə 1917-ci ildə teatr müraciət edərək, əsəri
böyük uğurla səhnələşdirirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, elə həmin ildə əsər 150 dəfə tamaşaçılara
təqdim edilir. Buna əsas səbəb bəstəkarın xalqın nəbzini çox düzgün və incə məqamlarla tuta
bilməsi, cəmiyyətə bu əsərlə mesaj yollaması idi.
Üzeyir Hacıbəyovun digər əsərləri kimi, “Arşın mal alan” komediyası da əsasən xalqın
maariflənməsi, ekranda gördükləri eybəcərlikləri həyatda təkrarlamamalarına xidmət edirdi.
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Əlləz Əhmədov
ADMİU- magistrant
AKTYORUN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ
Sənət insandan müəyyən bilik, vərdiş və bacarıq tələb edir. Aktyor sənətinin sistemli şəklə
düşməsi KStanislavski ilə başlayır. K,Stanislavskiyə qədər tarixdə çoxlu nəzəriyyəçilər, rejissor
və aktyorlar müəyyən sistem yaradaraq, aktyordan istədikləri kimi istifadə etməyə çalışırdılar.
Lakin həmin sistemlər göründüyü kimi elə tutarlı və biçimli olmadığı olmadı və bu səbəbdən də
aradan çıxarıldı.
Böyül rejissor ilə yanaşı həmin dövrlərdə B.Brext, V.Meyerxold və digərləri özlərinin
nəzəriyyələrini yaradaraq teatrda forma, üslub axtarışlarını davam etdirmiş, lakin təəssüflər olsun
ki, həmin sistemlər teatrda elə də uzunömürlü olmağı bacarmadı. Bunun müxtəlif səbəbləri var.
Lakin bir nəsnəni də qeyd edək ki, Avropa ölkələrinin əksəriyyətində bir qisim rejissor və
aktyorlar hələ də B.Brext və V.Meyerxold nəzəriyyəsini öz yaradıcılıqlarında yaşadırlar.
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində yaşamış nəzəriyyəçinin aktyor sənəti ilə bağlı
fikirləri özü tərəfindən sistemləşdirilmiş, sənətçilərin rol üzərində iş prosesinə, hazırlıq
mərhələlərinə həsr edilmişdir. K.Stanislavski obraz üzərində işləmək üçün düzgün sistem
yaratmış, aktyordan hər şeyin ən mükəmməlini tələb etmişdir. Onun fikrincə aktyor ən sadə
hərəkətləri müxtəlif həyati vəziyyətlərdə yerinə yetirməyi bacardıqca o qədər də çətinlik
çəkmədən bu işin öhdəsindən gələcəkdir (Q.Kristi. Stanislavski məktəbi əsasında aktyor
tərbiyəsi. 1979. s 335).
Bu sistem dahi rejissor tərəfindən hiss-hissə yaradılmış və hər dəfə də o bu yeniliklərlə
teatrı da tanış etmişdir. Digər nəzəriyyəçilər kimi K.Stanislavski nəzəriyyəsi də ilkin dövrlərdə
hər kəs tərəfindən eyni dərəcədə qəbul edilmirdi. Lakin tədricən teatr, incəsənət inkişaf etdikcə
teatr xadimləri bu nəzəriyyənin daha mükəmməl və orijinal olduğunun fərqinə vardılar.
Stanislavski nəzəriyyəsində tamamilə aktyorun xeyrinə çıxış edirdi. O, aktyordan
professionallıq, incəlik, qabiliyyət, istedad və dünyagörüş tələb edirdi. Əks təqdirdə hər hansısa
müsbət obrazdan söhbət belə gedə bilməzdi. Böyük nəzəriyyəçi aktyorun qarşısına müxtəlif
məqsədlər qoyurdu öz nəzəriyyəsində bu məqsədə çatmaq üçün hansı mərhələlərdən keçmək
lazım olduğunu sıralayırdı. Stanislavski təlimi olduqca maraqlı və biçimli idi: istər aktyor, istərsə
də teatr üçün ən əlverişli variant idi. Bu məktəbdən keçən tələbələr mütləq mükəmməl aktyorluq
pilləsinə yiyələnirdilər. Çünki K.Stanislavskinin nəzəriyyəsi aktyoru pillə-pillə keçərək
yüksəklərə qaldırırdı, belə halda həm aktyor, həm də teatr uğurlu tamaşalar əldə edirdi.
Tarixi araşdırmalar nəticəsində birmənalı şəkildə aktyorluq sözünün mənasını və
yaranmasını axtarmağa çalışdıq. Aktyor sözü latın sözü olub actor sözündən götürülmüş və
mənası icraçı deməkdir. Sənətçilər həm teatrın bütün növ və janrlarında, eyni zamanda sirklərdə,
kino və operalarda, baletlərdə, kukla teatrlarında, son dövrlərə nəzər salsaq şou proqramlarda rol
icraçılarıdır. Oyunçularla aktyorlar arasındakı fərq onların sadəcə olaraq tamaşalarda iştirak
etməmələri, eyni zamanda müəyyən olunmuş rolda hər hansı bir obrazı yaratmalarıdır.
Sənətçiliyin əsas vəzifələrindən biri onun rola daxil ola bilmək qabiliyyəti, rolu düzgün
dərk edərək, yaşamasıdır. İfaçılıq sənətinin ilk tərəflərindən danışarkən biz onun rola həm
daxilən, həm də xaricən daxil ola bilməsidir.
Ədəbiyyat:
1. KristiQ..“Stanislavski məktəbi əsasında aktyor tərbiyəsi”. Bakı: 1979. Tərcümə edəni:
Ə.Quliyev.
2. StanislavskiK.S.. Mənim sənət həyatım. Bakı: 1963. Tərcümə edəni: R.Təhmasib
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Nuranə Abbasova
ADMİU- magistrant
MEYDAN TAMAŞALARINDA RİTUALLIQ
Azərbaycan xalqının ənənəvi oyun mədəniyyəti qədim, zəngin, əhatəli və rəngarəngdir.
İlkin tamaşa mədəniyyəti maddi-mədəniyyət nümunələrində axtarılır. Tamaşa sənətinin kökü
sayılan şaman mərasim tamaşalarının daxili məzmunu aşkarlanır. Türklərin ən qədim
şamançılarının başlıca ibadətinin oyun olduğu bildirilir. Bu oyun-tamaşa sənətinin ritorikmifoloji əlamətləri önə çəkilir. Oxumaq, söz demək, mühakimə yürütmək, yol göstərəmək, əminamanlığa çağırış ruhulu kimi cəhətləri özündə ehtiva edən şamançılıq ənənlərinin ilk anda ilahi
təbiətlə bağlı olduğu qeyd edilir.
Ən qədim oyun-tamaşalarda istifadə olunan maskalar simvolik məna daşıyıb. Kosa xalq
oyun-tamaşalarının ən qədim personajı kimi qocalmış Günəş tanrısının yer üzündə təmsilçisi
kimi xarakterizə edilir. O təkcə köhnə ilin, qış fəslinin deyil, həmçinin şərin, bəd əməlin, pis
xarakterin timsalı, insana aclıq, yoxsulluq, səfalət, fəlakət gətirən obraz kimi təqdim olunur.
Kosanın qara rəngdə təsviri olunması, onun eybəcər, vahiməli, bədheybət görkəmə salınması
burdan ırdı. Sonradan "Kosa oyunu" nda məişət hadisələri əsatir oyunlarını üstələyib. Nəticədə
bu gün biz Kosanı olduqca şən, gülərüzlü, zarafatcıl, xeyirxah insan kimi görürük.
Meydan tamaşalarında Buğa, Keçi, Qoyun, Qurd, Keçəl, Qış, Yaz kimi obrazların əsatir
mənşəli maskalarda görünməsində məqsəd xeyirin şər üzərində qələbəsini, əsarətin azadlıqla
əvəzlənməsini önə çəkmək olub. Buğa maskası gücü və qüdrəti, Qoyun maskası bərəkət, Yaz
maskası səadət, sevinc, təzələnmə rəmzi kimi qəbul olunub. Qış maskası isə qorxu, ölümə
məhkum obrazı kimi qavranılıb.
Qışı qorxutmaq üçün icra olunan “Kəvsəc” oyun-tamaşasında Kosa öz geyimində şaman
libasının rəmzi əlamətlərini daşıyır.
Oyun-mərasim maskaları forma baxımından iki cür olub: sifəti boyaboy örtən maskalar;
yalnız üzü tutan maskalar.
Əsatir oyunları tədricən sıradan çıxdıqca, məişətdən doğan həyat hadisələri meydan
tamaşalarının aparıcı mövzularına çevrildikcə məişətdən doğan həyat hadisələri meydan
tamaşalarının aparıcı mövzularına çevrilir. Və maskaların materialları və hazırlanma
texnologiyaları sadələşdirildikcə qiymətli materialdan imtina olunur. Beləliklə, maskalarda
görkəmcə obrazlılıq və emosional duyğular oyatmaq ruhu önə çıxır.
Ədəbiyyat:
1. Allahverdiyev M.Q. Azərbaycan Azərbaycan xalq teatrı tarixi. Bakı: Maarif, 1978, 235 səh.;
2. Azərbaycan tarixi (Ən qədim zamanlardan XX əsrədək). I cild. / Z.M.Bünyadovun və
Y.B.Yusifovun redaktəsi ilə. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1994, 688 səh.
Nigar Həmzəyeva
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCAN KİNOSUNDA ÜSLUB PROBLEMİ
Dünya kino tarixinin təcrübəsinə müraciət etsək görərik ki, bir çox rejissorların
D.U.Qriffitin, S. Eyzenşteynin, A. Tarkovskinin, İ. Berqmanın və başqalarının fərdi yaradıcılıq
üslubları onların həyatı, ədəbi-bədii yaradıcılıqları və kinematoqrafik fəaliyyətləriylə sıx
bağlıdır.
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Üslub – tarixi problem olduğundan, kinoda onun qoyulması bütövlükdə bu problemlə
bağlıdır. Yuxarıda adları çəkilən hər bir rejissorun xüsusi üslubu olduğundan, artıq filmlərin ilk
kadrlarından bu və ya digər rejissora məxsus olduğunu aid etmək olar.
Müasir dünya kinosunda rejissor üslubunun əsasını rejissorla aktyor arasındakı qarşılıqlı
yaradıcılıq təsiri təşkil edir.
S. Eyzenşteyinin filmləri montajlı-poetik üsluba, D. Qriffitin ustadlığı Amerikanın ilk
qısa metrajlı filmlərinə aiddir. S. Eyzenşteynin filmlərində hadisələr sanki, şahidin gözü ilə təsvir
edilir. D. Qriffitin isə filmlərinin əsasını aktyorla, montajla iş təşkil edir.
A. Tarkovski və İ. Berqman bu sırada xüsusi bir yer tutur.
A. Tarkovskinin kinoda fəaliyyətini necə adlandırmaq olar? Sadəcə zaman və məkanın
bir memarsayağı formalaşdırılması. Memar bir mərmər parçasını götürüb daxili hisslərinə
söykənərək ondan artıq hissələri qırıb necə çıxarırsa, A. Tarkovskidə yaradıcılığında zamanın
daş parçasından sənət üçün lazım olan elementləri yontayaraq gələcək filmində istifadə edir.
İ.Berqmanın əsas üslub istiqamətləri – dinin, ənənəvi ailə və şəxsiyyət krizisi kimi
adlandırmaq olar. Onun filmlərində böyük planlardan istifadə etməsi hisslərin mürəkkəb
formaların göstəricis kimi çıxış edir. Öz aktyorlarının köməyi ilə Berqman insanın ətrafındakı və
daxilindəki dünya haqqında həqiqi hissləri ifadə edə bilir.
Ümumilikdə, tamaşaçının və tənqidçinin araşdırma obyekti ilk növbədə filmin mövzusu,
rejissorun materialla işləmə qabiliyyəti və sonda aktyorun ekran təqdimatıdır. Bu üç amilin
mükəmməl vəhdəti filmi baxımlı və aktual edir.
Xəyal Abbasov
ADMİU- magistrant
MİLLİ ZƏRB ALƏTLƏRİNİN İNKİŞAF PROSESİNDƏ
“NATİQ RİTM QRUPU”NUN ROLU
Natiq Şirinov 2001-ci ildə beş nəfərdən ibarət “Natiq Ritm Qrupu”-nu yaradır. Nağaradan
əlavə, o, qədim Azərbaycan aləti olan zurna, balaban və tütəyi qrupa daxil edir. O, nağaranın
Azərbaycana məxsus olduğunu sübut etmək, onu daha da təkmilləşdirmək, yeni ritmlər qurmaq,
nağaranı başqa ölkələrdə sevdirmək məqsədi ilə bu qrupu yaratmışdır. Azərbaycan ritmlərini
nağarada genişləndirmək üçün 2002-ci ildə Natiq Moskva şəhərində, Hindistan konsulluğunda
yerləşən tabla məktəbində dərs almağa və sonralar Azərbaycan ritmlərini dünya ritmləri ilə
sintez etməyə başlamışdır. O, 2004-cü ildə “Mənim Dünyam” və 2006-cı ildə “Mənim Dünyam
II” adlı albomlarını yazdırdı. Bu albomlara bəm, böyük, dəri, davul, küt, qopuzlu, qoşa, zəng, zil
kimi müxtəlif nağara növlərində ifanı daxil etmişdir. Bu kompozisiyalarda Azərbaycanın xalq
musiqisi ilə yanaşı, yeni meyllər və ritmləri görmək mümkündür. 2004-cü ilin noyabr ayında o,
Taypeyin 120-ci ildönümünə həsr olunmuş “Təbil və Rəqs üzrə Dünya Musiqisi Festivalı”na
rəsmi dəvət almışdır. Əsrarəngiz və möhtəşəm çıxışına görə o, Taypey Şəhər Hakimiyyətinin
Mədəniyyət İşləri Şöbəsinin Ali Komissarı tərəfindən Tərifnamə ilə təltif olunmuşdur. O, 2005,
2006, 2008 və 2009-cu illərdə keçirilən Zərb Alətləri festivalının prodüseri, möhtəşəm
perkussiya ifaçısı Tofiq Cabarov tərəfindən festivalda iştirak etmək üçün dəvət almışdır. Onun
qrupunun ifa etdiyi əsərlər festivalın ən parlaq nümunələrindən biri idi. Natiq Ritm Qrupu “MDB
– 15 il: əməkdaşlıq və inteqrasiya” adlı Dövlətlərarası Sərgidə iştirak etmiş və Rusiya
Federasiyasının İqtisadi İnkişaf və Ticarət Nazirliyinin Təşkilat Şurası Sədri tərəfindən diplom
ilə təltif olunmuşdur. O, 2006-cı ildə pianoçu və bəstəkar Emil İbrahimin kvarteti ilə birlikdə
Belçikada çıxış etmək üçün dəvət almış və 2007-ci ildə Bakı Caz Festivalında “Emil İbrahim və
Dostları” adlı konsertində iştirak etmişdir. Natiq, öz qrupu ilə birlikdə 2006 və 2007-ci illərdə
Moskvada, 2007-ci ildə Fransada, 2008-ci ildə Mərakeş və Almaniyada keçirilən Azərbaycan
Mədəniyyət Günlərində çıxış etmişdir. 2007-ci ilin iyun ayında o, mahir pianoçu və bəstəkar
Salman Qəmbərovun rəhbərlik etdiyi qrup ilə Varşavada keçirilən “Qafqazın 3-cü Beynəlxalq
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İncəsənət Festivalı”nda çıxış etmək təklifi almışdır. Həmin qrup şərq və qərb musiqi
nümunələrini dəyişdirilmiş şəkildə ifa etmişdir. 2007-ci ilin sentyabr ayında Natiq Azərbaycan
Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
Artisti adına layiq görülmüşdür. “Network Medien” şirkətinin Azərbaycanın əməkdar artisti,
müğənni Sevda Ələkbərzadənin 2007-ci ildə işıq üzü görən “Gül Açdı” və 2009-cu ildə”Sevdalı
Dünya” adlı albom yazıları üçün Natiq, müğənni tərəfindən dəvət almışdır. Natiq Sevda
Ələkbərzadə ilə 2008-ci ildə Avstriya, Almaniya və Rumıniyada, 2009-cu ildə Almaniyada bir
sıra konsert proqramı ilə çıxış etmişdilər. Natiq Ritm Qrupu Dövlət Rəqs Ansamblı ilə birlikdə
2008-ci ildə Azərbaycan, Türkiyə və Serbiyada Avrovijn Mahnı Müsabiqəsinə dəstək
konsertində möhtəşəm açılış mərasimi proqramı ilə çıxış etmişdir. Öz qrupu ilə birlikdə 2008-ci
ildə “Ritm varsa, Həyat var” və 2009-cu ildə “Natiq Ritm Şou” adlı son iki konsert zamanı o,
yalnız ifaçılıq texnikasını göstərməmiş, həm də nağarada mümkün sayda avazları səsləndirmiş
və özünü bir bəstəkar kimi təqdim etmişdir. Natiq nağara ifasında çevriliş etmiş və bu alətin yeni
növlərini ixtira etmişdir. Bəstəkar, musiqiçi, nağara ifaçısı, ritmlərin mükəmməl vəhdətini
yaratmağa can atan yaradıcı insan, Natiq Şirinov öz sənətinin zirvələrinə qalxmaq üçün daim
axtarışdadır. Natiqin yaratdığı və ifa etdiyi hər bir əsərdə incə zövq, yaradıcılıq, yeniliyə meyl,
qələbəyə inam, alov və mübarizlik ruhu vardır.
Natiq Şirinov və onun “Ritm” qrupu 2000-ci ildə Fransanın Mompelye şəhərinə dəvət almış
və orada festivalda iştirak etmişdir. 2001-ci ildə Moskva şəhərində ustadı Ali-Kahandan Hind
aləti tablanın dərinliklərini öyrənmişdir. 2001-ci ilin may ayında “Natiq” ritm qrupunu
yaratmışdır. Bu qrupla dövlət konsertlərində iştirak etmiş, xarici dövlətlərə dəvət almışdır. Qrand
və bir çox diplomlar da buna daxildir. 2004-cü ildə qrupla bərabər Tayvanda festivalda iştirak
etmiş, diplom və sertifikatlarla mükafatlandırılmışdır. 2001-2004-cü illərdə Bakıda keçirilən Caz
festivallarda iştirak etmiş və diplomlara layiq görülmüşdür. 2006-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə
Natiq Şirinovun rəhbərliyi ilə “Natiq” ritm qrupunun konserti keçirilmişdir. 2004-cü ildə
“Mənim dünyam-I”, 2006-ci ildə “Mənim dünyam-II” adlı musiqi albomları işıq üzü görmüşdür.
Hazırda “Natiq” ritm qrupu öz fəaliyyətini davam etdirir və Azərbaycanın milli sərvəti olan
nağaranı xarici ölkələrdə uğurla təmsil edir.
Avroviziya 2012 – 22 may 2012-ci ildə Bakıda baş tutmuş Avroviziya müsabiqəsinin
yarımfinalında səsvermə zamanı qədim Azərbaycan musiqi mədəniyyətini simvolizə edən
Qavaldaşı “Eurovision” səhnəsinə çıxarılıb. İnterval şousunda Azərbaycanın milli musiqi alətləri
tar, balaban, nağaranın canlı ifası təqdim olunur. Şouda qədim qavaldaşında “Natiq” ritm
qrupunun bədii rəhbəri Natiq Şirinovun ifası ilə yanaşı Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı da
iştirak edib.
Yaqut Məmmədova
ADMİU- magistrant
MÜASİR AZƏRBAYCAN KİNOSUNDA MÜHİT-PERSONAJ ƏLAQƏSİ
XX əsrin əvvəllərində azərbaycan kino tarixinin yaranması kimi yaddaşlara həkk olunub.
Dünya kino tarixi də o qədər qədim deyil. XIX əsrdən tarixdə özünə iz salan kino sənəti çox
şaxəli yaradıcılıq yolu keçmiş, bütün dünyaya çox sürətlə inteqrasiya etmişdir. Qələmə alınan
elmi işdə biz müasir Azərbaycan kinosunda mühit-personaj əlaqələri yeni yazarların əsərlərinə
müraciət edən kinorejissorlardan, bu filmlərin bədii həllindən, aktyor və rejissor işindən bəhs
edəcəyik. Nəzərə çarpacaq dərəcədə az olan müasir filmlərin təhlilini vermək, bu filmlərin
dövrlə səsləşib-səsləşməməsini bədii-estetik və elmi cəhətdən açıb təhlil etmək bizim əsas
məqsədimizdir. Mövzunun aktuallığı göz önündədir. mövzuya müraciət edilməmişdir, bu elmi iş
yeni və orijinaldır. Müasir filmlərin tarixinin araşdırılması nədənsə ləngiyir, buna əhəmiyyət elə
də verilmir. Lakin biz müraciət etdiyimiz mövzuda bu sıxıntılar aradan qaldırılacaq, bunun
səbəbləri araşdırılacaqdır. Təbii ki, biz bu sahədə müasir yazarların əsərlərindəki mövzu
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aktuallığına fikir verəcək, kinorejissorların bu filmlərə müraciətinin əsas səbəbini araşdıracaq,
tamaşaçı kütləsinin həmin kinolara olan marağının hansı dərəcədə olmasına münasibət
bildirəcəyik. Nədənsə son dövrlər ədəbiyyatımız olduqca kasadlıq təşkil edir. Son dövrlərdə film
üçün ssenari və ya əsər yazan yazarlar çox az saydadır. Ələlxüsus da bu dövrlə səsləşən
hadisələrdən gedirsə.
Hamımız bilirik ki, teatr və kino sintetik sənət növüdür. Kino teatrdan fərqli olaraq əsrlər
keçsə də lent yazıları vasitəsilə öz təravətini qoruyub saxlaya bilib. Ancaq bir şeyi də
unutmayaq: teatr çox qədim tarixi öz çiyinlərində daşıyır. Teatr üçün dram əsərləri olduqca
çoxdur. Lakin kinoya gəlincə bu sahədə bir lənglik, sıxlıq duyulmaqdadır. Bildiyimiz kimi son
dövrlərdə filmlərin güclü inkişafına və dövrlə səsləşən mövzulara müraciət edilməsinə böyük
tələbat var. Kino yarandığı gündən bu günədək bu problemlərlə mübarizə aparmaqdadır. Kino
sənətinin yaranma tarixinə nəzər salsaq kinonun yarandığı gündən bu günədək keçdiyi maraqlı
mərhələləri daha aydın şəkildə hiss etmiş olacağıq.
Mövzunun aktuallığı ondadır ki, bu sahədə elə də geniş dissertasiya, elmi işlər qələmə
alınmamış, qələmə aldığımız mövzu müzakirə obyektinə çevrilməmişdir. Biz bu gün qələmə
aldığımız “Müasir Azərbaycan kinosunda mühit-personaj əlaqəsi” adlı elmi-işimizdə kinonun
yaranma tarixinə nəzər salacaq, bu sahədə fəaliyyət göstərmiş rejissorların, kinotənqidçilərinin
fikirlərini öyrənmiş olacağıq. Bununla yanaşı kinonun azərbaycana izolyasiyasını çözələyəcək,
azərbaycan kino tarixinin dərin qatlarını araşdıcaraq, bu sahədə fəaliyyət göstərən
kinorejissorların (istər kişi, istərsə də qadın) yaradıcılığını təhlil obyektinə çevirəcəyik.
Ədəbiyyat:
1. A.Dadaşov. Ekran dramaturgiyası: mövzu, struktur, üslub, janr problemləri. (Monoqrafiya),
1999;
2. A.Dadaşov. Ssenari yaradıcılığı. Dərslik.2001;
3. A.Dadaşov. Müstəqillik dövrünün dramaturgiyası. Monoqrafiya.2005;
4. A.Dadaşov. Rejissor Arif Babayev. Monoqrafiya. 2006.
Qizqayıt Quliyeva
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCANIN XXI ƏSR MODELYER RƏSSAMLARININ YARADICILIĞI
İncəsənət insan hisslərinin təsviridir. Həmçinin istənilən fəaliyyət sahəsində insanın
göstərdiyi yüksək bacarıq, məharət də nəzərdə tutulur. Mədəniyyət – hər bir insanın az və ya çox
dərəcədə əldə etdiyi bilik və vərdişlər, ictimai və istehsalat həyatı, savad və tərbiyə, yaradıcılıq
və mənəvi-əxlaqi fəallıqdır. Eyni zamanda, buraya insan tərəfindən yaradılmış sərvətlər (o
cümlədən maddi sərvətlər)də daxildir. Mədəniyyətşunaslığın əsas məsələlərindən biri də
mədəniyyətlə təbiətin qarşılıqlı münasibətləridir. Müasir dövrdə bu münasibətlərin əhəmiyyəti
çox aktualdır. Hər ikisi insan həyatının ayrılmaz hissəsidir. Mədəniyyət insanın fəaliyyəti
nəticəsində təbiətin bir qədər dəyişilməz formasıdır. Bu bir tərəfdən təbiəti nizamlasa da, digər
tərəfdən təbiətin nizamlanmış qaydasına ciddi dəyişikliklərə aparıb çıxarır. Mədəniyyət “ikinci
təbiət” də adlana bilər. İnsanın təbiətlə əməkdaşlığı hər iki subyektə sərfəlidir. İnsan təbiətdən
maddi sərvət götürür, ideyalar alır, ondan öyrənir. Bu düşünülmüş olduqda təbiəti daha da
zənginləşdirir. Təbiətə ziyan vuran hərəkətlər isə ilk növbədə insanın özünə ciddi problem
yaradır. Bu hərəkət mədəniyyət anlayışına zidd sayılır. Mədəniyyətlə təbiət vahid təsəvvür
edilməli, bir-birindən yararlanmalıdır. Bu baxımdan şəhər mədəniyyətinin heç də hamısı
mədəniyyət hesab edilə bilməz. İncəsənət – cəmiyyət həyatında ən vacib və maraqlı amillərdən
biridir, o nəinki fərdi inkişafda həmdə cəmiyyət üçündə mühüm rol oynayır. İncəsənətin
mahiyyəti dünyaya estetik anlayışı ən tam və effektiv formada çatdırmaqdır. İncəsənət bütün
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ideyaları, insanların fikir və duyğularını mücərrəd anlayışlar kimi həyata müxtəlif formalarda
çatdırmaqdır, lakin xüsusi şəkildə. Bunun üçün xüsusi bir sənət var bədii təsvir, lakin onun öz
vasitələri var. Bədii təsvirin köməyi ilə sənət öz fikrini, məzmunu və mənasını köçürməyə
kömək edir. Hər incəsənət növünün öz spesefikliyi var. Onlar müəyyən məsələlərin həllərini
edirlər. Bütün incəsənət sənətlərinin öz dili, bədii imkanları və müəyyən bir orjinallığı vardır.
İncəsənət ictimai şüurun formalarından biridir. İncəsənət insanın mənəvi aləminin, onun həyata
bədii-estetik münasibətinin ifadəsidir. Nəhayət, incəsənət-həyatın bədii əksidir. İnsanın asudə
vaxtının səmərəli, maraqlı və daha yaradıcı formada keçirməyi dünya ictimaiyyətində vacib
problemlərdən biridir. Moda evinin dizayn və bədii estetik baxımından səmərəli fəaliyyəti
müasir zamanın önəmli məsələləri kimi irəli sürülür. Bakı şəhəri öz memarlığı, arxitekturasi,
dizaynı ilə seçilən bir şəhərdir və burada hər hansı bir moda evinin açılışı olanda, açılan moda
evi ərazi ilə uyğunlaşmalıdır. Çünki, Bakının bir neçə tarixi mərhələlərinin təzahürü olduğundan
təbii ki, onun ayrı-ayrı moda evlərinin tərtibatı da müxtəlif olmalıdır. Ona görə də Bakıda böyük
moda evləri açılmalı, təkmilləşməli, inkişaf etdirilməli, ön plana çəkilməlidir.
Ədəbiyyat:
1. Ərtegin Salamzadə - “Dizayn və informasiya”. Bakı: 2012;
2. Don Clarke - “Moda evi necə olmalıdır?”. Bakı: 2014
3. www.wikipedia.org
Lalə Şükürova
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCAN KİNOSUNDA TARİXİ HADİSƏNİN BƏDİİ HƏLLİ
Tarixi şəxsiyyətlərin həyatından və tarixi hadisələrdən bəhs edən filmlərimiz azlıq təşkil
edir. Ədəbiyyat və tarixi kitabları vərəqləsək, neçə-neçə görkəmli şəxsiyyətlərin adlarının
vərəqlər altında yatdığını görərik. Məhəmməd Füzuli kimi görkəmli bir şəxsiyyətin özü ayrılıqda
bir həyat dərsidir insana, Molla Pənah Vaqifin yaşadığı dövr başqa gerçəkliklərlə yadda qalır.
Mirzə Ələkbər Sabirin, Cəlil Məmmədquluzadənin həyatına nəzər salsaq görərik ki,
onların dövrü də ayrı-ayrı qalmaqallı həyatla yadda qalır. Bütün bu olub keçmişləri lentə almaq
sözsüz ki, gələcək nəsillərin inkişafına, maariflənməsinə zəmin yarada bilərdi. Ancaq təəssüf ki,
bu şəxsiyyətlərin heç birinin həyatı lentə alınmayıb.
Son dövrlərin məhsulu kimi nəzərimizi Əliağa Vahidin həyatından bəhs edən film cəlb edir.
Kinoşünas Aydın Kazımzadə deyir ki, tarixi şəxsiyyətlər barədə filmlər yüksək səviyyədə
çəkilsə, o zaman bu, Azərbaycanın, onun kinosunun və simalarının dünyada tanıdılmasında
böyük rol oynaya bilər: "Kinonun səviyyəsi orta, yaxud aşağıdırsa, onu xaricə göndərməyin
mənası yoxdur. Yəni az olsun, amma yaxşı olsun. O ki qaldı indi çəkilən filmlərin səviyyəsinə...
Müstəqillikdən sonra bizim kinoda bir boşluq yarandı. Hazırda isə həmin boşluğu cavanlar
doldurur. Bunlardan da, yüksək səviyyəli kino çəkməyi tələb etmək mümkün deyil. Hazırda
filmlər lentə alınır və festivallara da gedir. Həmin zaman mükafatlara da layiq görülürük.
Məsələn, bu sırada "40-cı qapı", "Sahə" filmləri var. Yəni bəzi filmlərimiz beynəlxalq
festivallarda mükafat alır, amma bütün bununla iş bitmir.
Hazırda çatışmayan cəhətimiz odur ki, bizim filmlərimiz bazara çıxa bilmir. Bu problem
aradan qaldırılsa, o zaman siz deyən kimi çəkilən tarixi kinolarımızın da dünyada tanınması baş
tutar. Yaxşı film istər-istəməz özünə yol tapır. Nümunə üçün bu yaxınlarda "Sahə" filmi çəkildi
və "Oskar"a təqdim olundu. Düzdür, "Oskar"a qədər gedib çıxmasaq da, hər halda kinoda
oynayan aktyor Amerika Kino Akademiyasının mükafatına layiq görüldü. Əlbəttə ki, böyük uğur
sayılmalıdır. İndi elə çəkmək lazımdır ki, filmlər xarici bazarlara çıxsın".
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Kinoşünas inanır ki, yaxın gələcəkdə tarixi səpkidə filmlərin çəkilməsi prosesi davam
etdirələcək: "Yəni mən nikbinəm. Çünki nəzərdə tutulub ki, həm janr, həm də mövzu
baxımından filmlər çəkilsin. Yəni indi kinoya buraxılan vəsait təkcə tarixlə bağlı məhdudlaşmır,
burada komediya, drama da var. Həmçinin müasirlik elementləri mövcuddur.
Ləman Mirzəbəyova
ADMİU- magistrant
XALQ TAMAŞALARINDA SƏHNƏ REALİZMİ VƏ EKSSENTRİK OYUN ÜSULLARI
Azərbaycan xalq dramları və tamaşaları insanlar arasında xeyir əməlləri təlqin edərək,
insanları mənən gözəlləşdirməyə xidmət etmiş, insanları şən əhval ruhiyyəyə kökləmişdir. Bütün
kütləvi tamaşalarda istifadə olunan güləş, cıdır oyunları insanlarda təkcə şən əhval yaratmamış,
eyni zamanda onların fiziki vərdişlərini inkişaf etdirmiş. Gücün, qüvvətin qüdrətini açıb
göstərmişdir.
Realizm xalq yaradıcılığında çox qədim zamanlardan özünü göstərməyə başlamışdır.
Çünki elə bir xalq yoxdur ki, onun incəsənəti,ədəbiyyatı, bədii təfəkkürü tamamilə realizmdən
uzaq olsun. Bütün dövrlərdə hər bir xalqın mədəniyyəti bu və ya digər dərəcədə həyatdan, real
varlıqdan qidalanmış və bəhrələnmişdir. Hətta mifoloji, mistik sujetlərdə belə real insan həyatı,
insan təsəvvürlərinin real vəziyyəti təsvir olunmuş və real varlığı əks etdirməyə meyl olmuşdur.
Realizm, təkcə, bədii təsvir vasitələri, obrazlar seçmək, kompozisiya yaratmaq, sujet qurmaq
üsullarını deyil, həmçinin, yaradıcının dünyagörüşünü, ideallarını, həyata və varlığa
münasibətinin də mahiyyətini əks etdirir.
Azərbaycan xalq teatrı yarandığı gündən realist özəllik daşımış və əməkçi təbəqələrlə
bağlı olmuşdur. Xalq teatrının repertuarını müəyyən etik məzmunlu kiçik tamaşalar (farslar)
təşkil etmişdir. Əsasən Azərbaycan məişət nağıllarında realistik özəllikləri görürük. Məişət
nağılları daha çox inandırıcı, real hadisələrdən bəhs edir və ailə-məişətlə bağlı olur. Real
qəhrəmanlarla bağlı olan məişət nağılları bu xüsusiyyətlərinə görə realist nağıl da adlanır.
Qəhrəman şər qüvvələrlə mübarizədə sehrli qüvvələrin köməyilə deyil, öz diribaşlığı və bacarığı
sayəsində qalib çıxır. "Daşdəmirin nağılı" realist nağıllardan hesab edilir, Burada Daşdəmirə
sehrli qüvvələr deyil, müəllimi Mirzə Möhsün və padşah qızı Nardam xanım kömək edirlər.
Onun silahı biliyidir. Ağıllı və qorxmaz Daşdəmir bağban oğlu olsa da, əsərin sonunda zülmkar
adamlara qalib gəlir. Bu nağıllar təkcə uşaqlara deyil, böyüklərə də bir örnəkdir. “Əkəndə yox,
biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş”, “tənbəl qardaş” nağıllarında da realstik özəllikləri müşahidə
edirik.
Əsaslı olaraq deyə bilərik ki, tamaşada baş verən hadisələr səhnə realizmi ilə öz bədii əksini
tapmasa o tamaşa sevilməz, baxılmaz. Həyatilik səhnə üçün önəmli şərtdir. Ekssentrila tamam
ayrı bir qoldur. Və ekssentrik oyunlarda da səhnə realizmi olmalıdır. Realizmi qabartmaq üçün
ekssentrik oyun üslubundan istifadə olunur. Ekssentrik oyun üslubunda obraz yerə yıxıldıqdan
sonra üç dəfə dövrə vurur. Səhnə realizminə uyğun tamaşada isə bir dəfə şillə vurularsa sadəcə
yerə yıxılar. Ekssentrik oyun üsullu oyunlar xalq tamaşalarına rəng qatır. Həmçinin bu üsulda
yerində istifadə etmək lazımdır. Bu tip oyunlar komik obrazlar üzərindəqurulmalı, tamaşaçını
güldürməyə yönəlik olmalıdır. Eksentrik sözünün anlamı teatrda kəskin səs, zidd görüşlər, qeyri
adi və çox gülməli üsullar əsasında olan səhnə plastikasıdır. Eksentrik tamaşada çox qəribə,
qeyri-adi nömrələr, eksentrik kostyumlar, eksentrik dekorasiya , eksentrik aktyor ifası, eksentrik
rəqs müşahidə edə bilərik. Eksentrik aktyor ifasında çərçivə yoxdur, belə ifada biz həqiqətə
uyğun olmayan səhnə hərəkətləri ilə qarşılaşa bilərik. Ekssentrik aktyor səhnəyə ekssentrik
girişlə gəlir. Ekssentrik oyun üslubuna misal olaraq şəbih tamaşalarını göstərmək olar. Şəbih
tamaşalarında məkan surətlə dəyşir, şəhərlər, çaylar şərti üsullarla tamaşaçılara təqdim olunurdu.
Şəbihlərdə realizm, xarakterlərin bədii ifadəsi qətiyyən nəzərə alınmırdı. Meydan aktyorları
tamaşaçılarda eybəcər mənəviyyatlı insanlara qarşı kin, nifrət hissi oyatmaq üçün onların zahiri
görünüşlərini ifrat dərəcədə dəyişdirdilər . Onları topal, boynu əyri, ayaqları qısa təsvir edrdilər.
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Geyimlərini gülünc vəziyyətə salırdılar. Demək olar ki, bu ekssentrik üslubun yaranması üçün
müəyyən başlanğıc olmuşdur. Ekssentrik üslubun ilkin nümunələri isə elə oyunlarla bərabər
yaranıb. Qədim insanlar təbii fəlakətlərdən, həyatda baş verən bədbəxtliklərin qarşışında aciz
qaldıqda onlar əlacı sehr, əfsun, caduda görürdülər. Özlərindən miflər, xilaskarlar yaradır,
onların cildnə girirdilər və özləridə bilmədən tamaşa sənətinin ilk ünsürlərini yaratmışlar. Zaman
keçdikcə, insanların düşüncə tərzləri dəyişkcə bu ünsürlər teatr tamaşasına çevrilir. Eksentrik
tamaşada çox qəribə, qeyri-adi nömrələr, eksentrik kostyumlar, eksentrik dekorasiya , eksentrik
aktyor ifası, eksentrik rəqs müşahidə edə bilərik. Eksentrik aktyor ifasında çərçivə yoxdur, belə
ifada biz həqiqətə uyğun olmayan səhnə hərəkətləri ilə qarşılaşa bilərik. Ekssentrik aktyor
səhnəyə ekssentrik girişlə gəlir.
Görünür, ekssentrik oyun üsulları iki yerə ayırlır. Birincisi sehr, əfsunla bağlı oyunlar.
İkincisi qeyri-adi hərəkətlər, güc tətbiq edilən oyun və yarışmalar. Sehrli oyunlar qədim
nağıllardan yaranmışdır.Nağıllarda cildini dəyişib dondan-dona girməyin, nağıl qəhrəmanlarının
sehrli o biri dünya varlıqları ilə qarşılaşmasının müxtəlif nümunələrinə rast gəlirik. Qədim insan
tam əmindir ki, onu əhatə edən real aləmdən başqa, bir sehrli dünya da var. Bu sehrli dünya ya
yerin altında, ya dəryaların dərinliyində, ya da göyün yeddi qatındadır. Divlər, göygöz kosalar,
yeddi başlı əjdahalar, quru kəllələr, zümrüd quşları, yel qanadlı atlar, pəri donlu balıqlar və s.
sehrli dünyaya məxsus varlıqlardır. Onlardan bir qismi şəri, bir qismi isə xeyiri təmsil edir.
Xeyiri və şəri təmsil etməsindən asılı olmayaraq, O biri dünyaya məxsus varlıqların qeyri-adi
gücü, yenilməz qüdrəti olur.
İfaçılıq baxımından ekssentrik oyun üslubuna ən yaxın oyun “hoqqa” komediyasıdır.
“Hoqqa” – oyun,kələk mənasını verir ki, bu da işin adıdır. Sürpriz xarakteri daşıyan bu oyunmərasimlər bu gün sirklərdə rast gəldiyimiz bəzi oyunların əsasını təşkil etmişdir.Bu oyunu
dərvişlər də göstərib. Hoqqa oyunu öz üslub tərzinə görə şamanların məharətli yamsılamalarına
çox bənzəyir və onların oyunları arasında qırılmaz bir bağ vardır. Şamançılığın müəyyən izləri
hoqqa oyununun tərkibində özünü göstərir, həmçinin başqa xalq tamaşalarında da şamançılıq
ənənələrini görmək mümükündür. Hoqqa oyunçuları tamaşalarda oyun çıxarmaq,
gözbağlayıcıqla məşğulolmaqla bərabər, müxtəlif heyvan və quşların timsalında xəsis,
düşüncəsiz insanları, harın, ədalətsiz din xadimlərini yamsılayır, onları gülüş hədəfinə
çevirirdilər.
Səhnə realizmi olan tamaşalarda obrazlar, onların həyat tərzləri həyatda olduğu kimi, yəni
düzgün, bəzək-düzəksiz təsvir olunur. Ekssentrik tamaşalarda isə ona hər cür qeyri-real təsvirlər
qatılır.
Ədəbiyyat:
1.
2.
3.
4.

Mirzə İbrahimov. Aşıq poeziyasında realizm. Bakı: 1966;
Mahmud Allahverdiyev. Qaravəlli tamaşaları. Bakı: İşıq, 1976;
Ilham Rəhimli Azərbaycan teatrı, xalq-oyun tamaşaları. Bakı: Qapp-poliqraf, 2002;
Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr (qaravəllilər, oyunlar və xalq tamaşaları). Bakı:
Şərq-Qərb, 2005
Səbinə Abdullayeva
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCAN XALÇAÇILIĞI

Azərbaycan dünya xalçaçılıq sənətinin ən qədim vətənlərindən biridir. Hələ eramızdan
500 il əvvəl yunan filosofu Ksenofan bu yerlərdə yaşayanların xalçaçılıq və boyaqçılıqla məşğul
olduqlarını qeyd etmişdir. Mingəçevir rayonunda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı I-VII
əsrlərə aid qəbirlərdən xalça tikəsinin tapılması bu sənətin eramızdan sonra da davam etdiyini
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göstərir. IX-X əsrlərdə yaşamış ərəb tarixçiləri, coğrafiyaşünaslar, ərəb və fransız səyyahları
Təbriz, Gəncə, Şamaxı, Ərdəbil, Urmu, Muğan, Mərənd, Bərdə, Naxçıvan və s. Azərbaycan
şəhərlərində istehsal edilən xalı, xalça və digər xalça məmulatı, xovsuz xalçalar və bir çox başqa
əl işləri barədə məlumat vermişlər.
Görkəmli Azərbaycan şairləri Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Qətran Təbrizi və
başqalarının öz şerlərində xalı və xalça haqqında verdikləri təsvirlərdən məlum olur ki, XII əsrdə
də Azərbaycan xalçaçılığı öz inkişafını davam etdirmişdir.
Tarixi sənədlərə görə monqol hökmranı Qazan xan Azərbaycanda toxutdurduğu
xalılardan həm Təbriz şəhərindəki sarayının bəzəyində istifadə etmiş, həm də başqalarına
hədiyyə göndərmişdir.
XIII-XIV əsrlərdə baş vermiş müharibə və qırğınlara baxmayaraq xalq ustaları bu milli
sənəti qoruyub saxlaya bilmişlər.
XV-XVII əsrlərdə vahid Səfəvi dövlətinin yaranması ilə əlaqədar xalçaçılıq da yeni
inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Azərbaycan xalçaçılığının “qızıl dövrü” adlanan bu
əsrlərdə toxunmuş xalılardan bir neçəsi nadir sənət incisi kimi indi də saxlanılmaqdadır.
XVIII əsrdə baş vermiş feodal müharibələrinə və dağıntılara baxmayaraq xalq ustaları
xalçaçılığı inkişaf etdirmişlər. Bu dövrdə Gəncə, Təbriz, Quba və Şamaxı şəhərlərində, Ərdəbil
və Urmuda, Bakının Xilə qəsəbəsində xalça emalatxanaları olmuş və bunlar öz fəaliyyətlərini
XIX əsrdə də davam etdirmişlər.
Azərbaycan xalçaçılığı çoxəsrli inkişaf yolu keçmiş və bu zaman bir sıra qonşu xalqların
sənət və mədəniyyətinə təsir göstərmiş, eləcə də onların elmi və bədii nailiyyətləri ilə
zənginləşmişdir. Azərbaycan xalçaçılığının dünya şöhrətli nümunələri, onun orijinal milli
naxışlarıdünya xalçaçılıq xəzinəsinə misilsiz incilər kimi daxil olmuşdur. Hazırda Azərbaycan
xalçalarına Ermitajda, Topqapı, Viktoriya və Albert, Metropoliten və dünyanın digər
muzeylərində rast gəlmək olar.
Xalq dekorativ-tətbiqi sənətinin mühüm sahəsi olan xalçaçılıq tarixi inkişaf yolu
keçərkən ictimai quruluşların tərəqqi və təkamülə qarşı törətdikləri məhdudiyyətlər
çərçivəsindən kənara çıxa bilməmiş, bu sahədə ölkənin bütün maddi imkanlarından və xalq
yaradıcılığından tam istifadə edilməmişdir.
İndiyə qədər Azərbaycan sənətşünasları və alimləri tərəfindən xalçaçılığın tarixi inkişaf
yolu, bədii xüsusiyyətləri, əmtəəşünaslıq və etnoqrafik cəhətləri tədqiq edilmiş və bunun
nəticələri qismən nəşr olunmuşdur. Xalq dekorativ-tətbiqi sənətinin bu mühüm sahəsinin elmitədqiqat səviyyəsinə yüksəldiyi hazırkı dövrdə onun texnoloji xüsusiyyətlərinin də hərtərəfli
öyrənilməsi zərurət doğurur.
Fəridə Salahlı
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCANDA GƏNC QRAFİK VƏ DİZAYNERLƏRİN
YARADICILIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Hələ qədim zamanlardan qrafik dizayn mövcud idi. Lakin o, qrafik dizayn adı kimi
tanınmırdı. Qədim Yunanıstanda əhalinin kütləvi toplaşdığı yerlərdə plakatlara yazı yazaraq onu
yüksək səslə oxuyurdular.Qrafik dizayn həmdə bu günümüzdə reklam adı ilə tanınır.Reklam
fransız sözü olub “qışqırmaq” mənasını verir. Reklamın kütləvi hal alması Quttenburqun çap
maşınını ixtira eləməsindən sonra baş verdi. Lakin bu dövrdə reklam-dizayn işlərinə fikir
verilmirdi. Sonralar fotoaparat qurğusunun ixtirası reklam-dizayn işlərinin vüsət almasına səbəb
oldu.Ticarətdə reklamdan daha çox istifadə olunur. Bunun səbəbi ondadır ki, reklam vasitəsilə
satış stimullaşdırılır. Kommersiya fəaliyyətinin ayrılmaz hissələrindən biri də reklamdır. Ölkə
iqtisadiyyatının inkişafında reklamın rolu danılmazdır. Beləki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində olan
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ölkələrdə əsasən özəl sektor inkişaf etmişdir. Özəl sektorda əsas yeri isə sahibkarlıq fəaliyyəti
tutur. Sahibkarlar öz mal və xidmətlərini satmaq üçün ilk növbədə onları tanıtmalıdırlar. Bunun
üçün isə ən gözəl vasitə reklamdır. Ona görə də reklam iqtisadiyyatın ayrılmaz hissəsidir.
Müəssisənin gəlirlərinin artmasında reklamın rolu az deyildir. Lakin reklamı elə hazırlamaq
lazımdır ki, o, əhali kütləsinə çata bilsin. Reklamı hazırlayarkən ilk növbədə əhali auditoriyası
öyrənilməlidir. Auditoriyalar bir-birindən fərqlənirlər. Həmçinin reklam hazırlanarkən, onun
dizayn işinə xüsusi önəm verilməlidir. Reklam-dizayn işinin təşkili firma və şirkətlərə müəyyən
gəlir gətirir. Reklam-dizayn işi elə təşkil olunmalidir ki, o, insanların zövqünü oxşaya bilsin və
özünə alıcı kütləsi toplasın. Reklamın digər üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, xarici çöl reklamı
şəhərin ümumi görünüşünə xüsusi gözəllik gətirir. Beləki, müasir texnologiyaların vasitəsilə
reklam şitlərində həm müxtəlif rəngərlə işıqlandırma reklam elanlarına xüsusi gözəllik verir,
həm də monitorlar vasitəsilə televiziya reklamları şəhərlərin küçələrində göstərilir.Bildiyimiz
kimi İqtisadiyyatın ən vacib ünsürlərindən biri də reklamdır. Hər hansı bir müəssisə öz
məhsullarıni daha çox satmaq məqsədilə həmin məhsulların reklamını işləyib hazırlamaq üçün
reklam agentliklərinə müraciət edirlər. Bu məhsulun insanlara daha yaxşı çatdırılması məqsədilə
həmin məhsulun reklamını vizual baxımdan daha gözəl yəni, onun dizaynını elə işləyib
hazırlamaq lazımdır ki, bu reklam insalara daha yaxşı məlumat versin və insanlar həmin məhsulu
daha çox almağa başlasınlar. Deməli qrafik-dizayn işinin mahiyyəti hər hansı bir məhsulun
reklamının daha yaxşı hazırlanması və onun satışının artmasından ibarətdir.
Nigar Məmmədova
ADMİU- magistrant
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ POLŞA MEMARLARININ MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ
Qələmə alınan elmi işdə əsas məqsəd Bakı şəhərində Polşa memarları tərəfindən salınmış
memarlıq abidələrinin elmi-nəzəri şəkildə təhlil olunması idi. Elmi işin adından da mövzusundan
da göründüyü kimi biz burada polşa memarlıq nümunələrini araşdırmış, polşa memarlarının
yüksək səviyyəli memarlıq işlərinin nəzəri şəkildə təhlilinə çalışmışıq.
Nəzərə çarpacaq hallardan biri kimi onu qeyd edək ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın zəngin
neft yataqlarının olması, zəngin təbiəti, gözəl adət-ənənələrinin olması hər zaman maraq oyadıb.
O illərdə qərb və şərq alim və memarları ölkəmizə böyük maraq göstərmiş, öz yaradıcılıq işləri
ilə ölkəmizdə özlərinin tanınmasına böyük həvəs göstərmişlər.
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Bakıda bir çox ölkələrdən gəlmiş memarlar fəaliyyət
göstərirdilər ki, onların sırasında polşadan gəlmiş memarlar da gözə çarpmaqda idi.
Memarlıq və şəhərsalma Azərbaycanda sənaye kapitalizminin formalaşması ilə sıx
bağlılıqda inkişaf edirdi: binaların yeni növləri ortaya çıxır, keçmiş nisbətdə daha geniş və
maraqlı planlaşdırma həlli ilə şəhərlər yaranırdı. Şərqlə Qərbi qovuşduran Azərbaycanda hər iki
sivilizasiyaya məxsus mədəniyyət elementləri əksini tapıb. Bu elementlər özünü memarlıqda da
büruzə verir. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Bakıda neft burumu ilə yanaşı, tikintidə də
vüsət almışdı. Nəticədə bu gün də öz möhtəşəmliyini qoruyub saxlayan, dünyanın ən müxtəlif
memarlıq üslublarına xas tikililər meydana gəldi. Bakının mərkəzində vaxtilə neft milyonçuları
tərəfindən tikdirilən, yaşı bir əsri ötmüş bu möhtəşəm binalar illər keçməsinə baxmayaraq öz
cazibədarlığını qoruyub saxlayıb.
Neft sənayesinin surətli inkişafı yerli və Avropa
sənayeçilərinin Bakıda təmərküzləşməsinə təkan verdi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Musa
Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev, Murtuza Muxtarov, Nuru Əmiraslanov, Teymur bəy Aşurbəyov,
İsa bəy Hacınski, Hacı Mustafa Rəsulov, habelə Nobel qardaşları, Rotşild, Şibayev və
başqalarının neft səhmdar cəmiyyətləri meydana gəldi.
Elmi işin araşdırılmasında əsas məqsəd Bakıda Polşa memarlarının memarlıq abidələrinin
araşdırılması, onların özünəməxsusluğunu, səciyyəvi özəlliklərini müəyyən etməkdir.
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Biz mövzunun aktuallığından danışarkən onu da qeyd edək ki, elmi işdə biz Bakı şəhərində
yaradılmış memarlıq abidələri geniş şəkildə araşdırılacaq, təhlil ediləcəkdir.
Qələmə alınan dissertasiya işində biz Polşa memarlarının o dövrdə ölkəmizdə yaratdıqları
memarlıq işlərinə nəzər salacaq, onlar haqqında öz fikir və düşüncələrimizi müxtəlif nümunələr
vasitəsilə bildirəcəyik.
Aqil Suleymanov
ADMİU- magistrant

“ŞUR” MUĞAMININ LAD ƏSASININ TƏHLİLİ
Şur məqamının nəzəri əsasları - səsqatarının quruluşu, istinad pilləsi və s. məsələlər
Üzeyir Hacıbəylinin “Azərbaycan хalq musiqsinin əsasları” əsərində və Məmməd Salеh
İsmayılоvun “Azərbaycan хalq musiqisinin məqam və muğam nəzəriyyəsinə aid оçеrklər”
əsərində dоlğunluqla işlənilmişdir. Biz həmin mənbələrə əsaslanraq, “Şur” muğamının not yazı
variantları üzrə lad-məqam əsasını təhlil еtməyə çalışmışıq.
Ü.Hacıbəyliyə görə, şur ladının səsqatarı 1t-1/2t-1t fоrmulası üzrə qurulmuş üç bərabər
tеtraхоrdun qovuşuq (zəncirli) üsulla birləşməsindən əmələ gəlir. Bu səsqatarında IV pillə (оrta
tеtraхоrdun I pilləsi) ladın mayəsidir. Bu səsqatarı ardıcıl хalis kvartalar sırasından ibarətdir.
Üzеyir Hacıbəyli, həmçinin şur ladının pillələrinin vəzifəsini göstərmiş, еyni zamanda
tam və yarım kadansların qurulduğu pillələri üzə çıхartmışdır. Tam kadans mayə pilləsində
qurulur, mayəyə qоnşu pərdələrlə yuхarıdan, aşağıdan və bilavasitə sıçrayış yоlu ilə də еnmək
оlar.
Yarım kadanslara isə üst aparıcı tоn, üst mеdianta, üst kvarta və üst kvinta vasitəsilə
düşmək оlar. Burada, həmçinin, lad pillələrinin sıçrayış imkanlarını əks etdirən cədvəl də öz
əksini tapmışdır.
Ü.Hacıbəyli “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” əsərində şur ladında melodiyaların
bəstələnməsi yollarını da göstərmişdir. O, melodik hərəkətin əsas xüsusiyyətlərini, dayaq
pillələrini üzə çıxararaq, şurda yazılmış melodiya nümunəsini təqdim edir. Həmin melodiya
aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: “Mayeyi-şur”, “Zəmin-xara”, “Şur-şahnaz”, “Bayatı-kürd”,
“Hicaz”, “Səmayi-şəms”, “Nişibi-fəraz”. Bu bölmələrin adları muğamın şöbələrinin adlarına
uyğundur. Melodiyanın bölmələrinin kadensiya xüsusiyyətləri və dayaq-istinad pillələri də
muğam şöbələri ilə üst-üstə düşür.
Muğam melodiyasının təhlilində Ü.Hacıbəylinin elmi-nəzəri müddəalara əsaslandığımız
üçün şur ladında bəstələdiyi mеlоdiyanın bölmələrinin dayaq-istinad pillələrini qeyd etməyi
məqsədəuyğun sayırıq:
“Mayеyi-şur” - IV pilləyə istinad оlunur; yarım kadans VII pillədə dayanmaqla əmələ
gəlir, cümlələrin sonluğu mayə ilə qurtarır.
“Zəmin-хara” - VI pilləyə istinadən qurulur və mayədə bitir;
“Şur-şahnaz” - VII pilləyə istinadən qurulur və mayədə tamamlanır;
“Hicaz” - VIII və VII pillələrə istinad еdir; bu şöbə bir qayda olaraq, mayənin
kvintasından başlanır və mayənin üst kvartasında yarım kadans verilir və sonda baş kökə
qayıdılır.
“Bayatı-Kürd” - VIII pilləyə istinadən qurulur və kvinta kökünə yönəlmə оlur; “Bayatıkürd”də səciyyəvi cəhət mayənin kvintasından sərhəd tonuna sıçrayış edilməsidir. Bu halda
mayənin kvintası öz vəzifəsini dəyişərək, yeni “Şur” ladının mayəsi vəzifəsini görür, pərdələrin
əlavə olunması hesabına səsqatarının genişlənməsi imkanı əldə edilir.
“Səmayi-şəms” - “Mayeyi-şur”un bir оktava yuхarı təkrarıdır və əsərin ən yüksək
nöqtəsidir; bundan sonar başlanğıc nöqtəyə, yəni “Mayeyi-şur”a enmək tələb olunur.
“Nişibi-fəraz” – zirvədən enən hərəkətlə mayədə tamamlanır.
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Bu məsələ M.İsmayılovun da diqqət mərkəzində olmuşdur. M.İsmayılоvun tədqiqatına
əsasən, şur məqamı istinad pillələrinin çохluğuna görə bütün məqamlardan fərqlənir.
Fəridə Salahlı
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCANDA GƏNC QRAFİK VƏ DİZAYNERLƏRİN
YARADICILIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
İqtisadiyyatın ən vacib ünsürlərindən biri də dizayndır. Hər hansı bir müəssisə öz
məhsullarıni daha çox satmaq məqsədilə həmin məhsulların reklam dizayn;n; işləyib hazırlamaq
üçün reklam agentliklərinə müraciət edirlər. Bu məhsulun insanlara daha yaxşı çatdırılması
məqsədilə həmin məhsulun reklamını vizual baxımdan daha gözəl yəni, onun dizaynını elə
işləyib hazırlamaq lazımdır ki, bu reklam insalara daha yaxşı məlumat versin və insanlar həmin
məhsulu daha çox almağa başlasınlar. Deməli qrafik-dizayn işinin mahiyyəti hər hansı bir
məhsulun reklamının daha yaxşı hazırlanması və onun satışının artmasından ibarətdir.Qrafikdizayn işi həmçinin dükanların xarici görünüşünü gözəlləşdirirsə həmin dükan və marketlərin
müştərilərini artırır. Belə ki. əgər obyekt dükandırsa, onun çöl tərəfindən vitrin və divarlarına
hər hansı bir ərzağın şəkli vurulur və həmin ərzaq barədə əhaliyə müsbət fikir aşılayır. Bu zaman
əhali məhz həmin ərzaqdan almaq istəyirlər. Beləliklə də, market sahibi daha çox gəlir götürmüş
olur. Ümumiyyətlə reklam-dizayn işinin bir çox rolu vardır. Statistika göstərır ki, reklamda
dizayn nə qədər zövqlə işlənərsə, onda həmin reklam daha çox kütlə toplamış olar. Buna misal
olaraq “Coca-cola” şirkətinin reklamlarını göstərmək olar. Bu şirkətin istər xarici çöl reklamı,
istərsə də televiziya reklamı xüsusi zövqlə işlənib hazırlanır, onun dizaynı olduqca mükəmməl
olur. Bu da əhalidə qeyri-iradi olaraq həmin şirkətin məhsullarına maraq yaradır.
Bəzi reklamlar var ki, onların dizaynı olduqca primitivdir. Bu da insanlarda maraq yaratmır.
Beləliklə həmin reklamın heç bir rolu olmur. Əksinə maliyyə itkisinə səbəb olur.
Əsasən dizayn və reklamın təşəkkül tapması eyni səbəbdən baş verdi. Onların tam
formalaşması XIX əsrin 2-ci yarısında baş verdi.
Bu əsasən onunla əlaqədardı ki, bu dövrdə texnikanın inkişafı və yeni texnologiyaların
yaranması ilə əlaqədar mal və xidmətlərin kütləvi istehsalı baş verdi və bu məhsullar bir-birinə
keyfiyyət və forma baxımından oxşayırdılar. Reklam-dizayn işinin təşəkkül tapması iləəlaqədar
bu məhsulları əhaliyə tanıtdılar. Bu dövrdə reklam və dizayn işləri inkişaf etməyə başladı.
Avropada, daha dəqiq desək Böyük Britaniyada ilk dəfə olaraq reklamdan gəlir əldə edən“Daily
Mail” adlı qəzet çıxdı.
Murad Əmiraslanov
ADMİU- magistr
KİNOREJİSSURADA ÜSLUB PROBLEMLƏRİ
(XX əsrin 60-70-ci illəri)
Biz bu mövzu üzərində işləyərkən, müxtəlif əsərlərə ayrı-ayrı ssenaristlər tərəfindən
yazılmış kinossenarilərə də nəzər salaraq, onları tədqiqatçı gözü ilə araşdırmağı qarşımıza
məqsəd qoymuşuq. Tədqiqatın əsas məqsədi kimi kinorejissorluğun əsas vəzifələri,
incəsənətimizə kinorejissorların verdiyi töhfələri çözələyəcəyik. Bizim əsas məqsədimiz
kinorejissorluğun üslub problemlərini araşdırmaqla yanaşı, tanınmış rejissorlarımızın kino
yaradıcılığını təhlil etməkdir.
Tədqiqatın əsas məqsədini aşağıdakı kimi sıralamaq olar:
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Kinonun yaranma tarixinə nəzər salaraq, dünya kinosunun azərbaycana inteqrasiyasını
araşdıracağıq;
Azərbaycan kinosunun qlobal problemlərinə toxunaraq, təhlil edəcəyik;
Azərbaycan kinorejissorlarının üslub problemlərinə nəzər salacağıq;
Azərbaycan qadın kinorejissorları haqqında geniş məlumat verəcək, onların incəsənətə
verdikləri töhfələri sıralayacağıq;
Tədqiqatın elmi yeniliyi bu sahədə çox az sayda yazılmasıdır. Biz bu elmi işimizi geniş
şəkildə işləyərək biz, kino tarixinin yaranmasına toxunacaq, kinonun azərbaycana inteqrasiyasına
nəzər salacaq, kinonun uzun illər ərzində keçdiyi mərhələləri sıralayacaq, kinorejissorların
xronoloji ardıcıllığını verəcəyik. Bundan başqa azərbaycan kinolarından bəhs edəcək, bu
kinoların müasir dövrdə nə qədər aktual olmasını fikirlərimizlə izah edəcəyik. Azərbaycan kino
sənətində kino tarixini məşhur kinoşünaslarımız daima araşdırma obyekti ediblər. Son dövrlərdə
Aydın Dadaşov, Aydın Kazımov və digərləri hətta teatrşünas alimimiz İlham Rəhimli də kinoyla
bağlı geniş elmi-publisist məqalələri ilə mətbuatda çıxış etmişdir. Kino tarixinin araşdırılması
olduqca uğurlu işdir. Amma biz bu gün təkcə kino tarixinə deyil, eyni zamanda kinorejissorluğun
üslub problemlərinə toxunacağıq. Qələmə aldığımız bu işin elmi yeniliyini aşağıdakı kimi
sıralamaq olar:
Kinonun dünyada və azərbaycanda tutduğu mövqe nəzmə çəkilərək, təhlil ediləcək;
Kinorejissorlarımızın kinoya verdikləri uğurlu töhfələr sıralanacaq, onların yaradıcılıq
yoluna geniş şəkildə nəzər salınacaq;
Kinorejissorluğun üslub problemləri janrından asılı olmayacaq bütün janrlı filmlərin
əsasında öz əksini tapacaqdır;
Kinonun müasir problemləri, kinorejissorluğun inkişaf mərhələsinin bu günkü səviyyəsi
geniş şəkildə tədqiq olunacaq;
Ədəbiyyat:
1.
DadaşovA.. Gerçəkliyin astanasında. (Monoqrafiya). Bakı: 1992;
2.
DadaşovA.. Ekran dramaturgiyası: mövzu, struktur, üslub,
(Monoqrafiya). Bakı:1999;
3.
DadaşovA.. Ekran publisistikası. (Dərs vəsaiti).Bakı:2000

janr

problemləri.

Сабина Абдуллаева
АГУКИ – магистрант
РАЗВИТИЕ РЕКЛАМЫ И ДИЗАЙНА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Говоря о развитии рекламы в Азербайджане, мы должны сказать, что она, в своем
роде, зародилась еще в древности. Если взять, к примеру, наскальные рисунки Гобустана,
то мы можем увидеть там разного вида информацию о жителях, об их истории. Можно
увидеть среди них изображения женщин и мужчин, традиции и обряды того времени, изображения охоты и рыбалки. Эти рисунки, которые были начерчены остроугольными камнями и относятся к XIII-X тысячелетиям до нашей эры. Наскальные рисунки находятся
на территории нескольких гор: Беюкдаш, Кичикдаш и вокруг грязевого вулкана Кянизадаг. В средних веках в Азербайджане реклама была в основном в афишах народных представлений и даже в стихотворной форме: «Ей, спящие проснитесь! Не спящие пожалуйте.
Соберитесь на площади, быстро, займите места, сделайте круг, Старик, молодежь, жена,
ребенок, девочка-невеста. Пришел шутник, не останавливайтесь, быстро приходите!». Если было какое-то представление, то приглашение такого рода выкрикивались шутами,
проходящими по городу. Таким образом, они и привлекали внимание и звали на свои
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представления. В основном такие представления проходили по праздникам, особенно на
Новруз байрам. В конце XIX начале XX века развитие рекламы в Азербайджане тесно
связано с развитием нефтяной промышленности, расширением рынка, изобилием товаров.
В письменностях историков отмечается, что в начале XX века в Баку существовали крупные нефтяные иностранные компании братьев Нобель, Родшильд, Рокфеллер, Датерлинг.
Развитие нефтяной промышленности способствовало притоку рабочей силы, а увеличение
спроса расширило потребительский рынок. Свой товар необходимо было распространять
среди своих и в других странах. Таким образом компании все больше и больше приходили
к рекламе. Выходили в свет первые газеты и журналы, такие как «Экинчи» 1875г., «Зия»
1879г., «Баку» 1905г., «Хаят» 1905г. и другие. В них продавцы и предприниматели публиковали свою рекламу, оповещая о своей продукции, писали адреса и цену товаров. Текст
создавался на простом, доступном языке, был красочным и при помощи минимума слов
он представлял конкретную информацию. Все это продолжалось до прихода советской
власти, которая решила, что реклама только лишь обман. Публикация рекламы была лишь
правом советского правительства и местных советских рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Советская империя выступила против рыночной экономики и заменила ее
на административно-командную. С обретением независимости Азербайджанская Республика выбрала как основной путь развития своей экономики рыночную экономику. Рекламный рынок, можно сказать, формировался с нуля. С внесением рыночной экономики существенных изменений в содержание рекламной деятельности, дало первый толчок развитию новой современной рекламы в Азербайджане. Рекламная деятельность стала связующим звеном между производством и потреблением. С учреждением Бакинского Городского Управления Рекламы и Дизайна в 1992-ом году, начался первый этап развития современной рекламы в Азербайджане. Большую роль в рекламе играет ее дизайн. Без грамотного дизайна нет хорошей продажи. А дизайн это искусство. Искусство в рекламе - тот
простор творчества, который раскрывает искусство современности в новых гранях. Оно
стало неотъемлемой частью культурной и духовной сферы жизни общества, концентрирующее на себе взгляд современного человека, живущего в мегаполисе и постоянно нуждающегося в какой-то информации, услугах, товарах, продукции. Все это нам преподносит реклама, которая очень хорошо вписывается в современное искусство.
Ülvi Hacıyev
ADMİU- magistrant
“ÇAHARGAH” MUĞAMININ NƏZƏRİ ƏSASLARI
“Çahargah” Şərq xalqları musiqisində geniş yayılmış muğamlardan biridir. “Çahargah”
muğam adının farsca hərfi mənası: çahar – dörd, gah – mövqe, məkan, vəziyyət deməkdir.
“Çahargah” – orta əsrlərdə Yaxın Şərq xalqlarının musiqisində, Əbdülqadir Marağainin
cədvəllərinə əsasən, muğam şöbəsi olmuşdur.
Mir Möhsün Nəvvabın cədvəllərin əsasən isə, XIX əsr Azərbaycan musiqisində
“Çahargah” dəstgahı aşağıdakı muğam şöbələrindən ibarət idi: “Çahargah”, “Segah”, “Zabol”,
“Yədi-hasar”, “Müxalif”, “Məğlub”, “Mənsuriyyə”, “Zəmin-xara”, “Mavərənnəhr”, “Hicaz”,
“Şahnaz”, “Azərbaycani”, “Əşiran”, “Zəng-şötör” və “Kərkuki”.
Təxminən eyni dövrə aid olan tarzən Mirzə Fərəcin cədvəllərində “Çahargah” muğamının
tərkibi çahargah məqamına əsaslanan səciyyəvi şöbələrdən ibarətdir: “Çahargah”, “Bəstə-Nigar”,
“Firuz”, “Manəndi-müxalif”, “Müalif”, “Cövhəri”, “Müxalif” (yaxud “Kərimabadı”), “Hasar”,
“Gülriz”, “Zirkeş”, “Rubənd”, “Qürrə”, “Müxalif”, “Məğlub”, “Mənsuriyyə”, “Hüzzal”,
“Çahargah”.
Üzeyir Hacıbəylinin rəhbərliyi ilə tərtib olunmuş muğam proqramında “Çahargah”ın
tərkibi daha yığcamdır: “Mayeyi-Çahargah”, “Bali-Kəbutər”, “Bəstə-Nigar”, “Manəndi108

müxalif”, “Hasar”, “Qürrə”, “Müxalif”, “Məğlub”, “Mənsuriyyə”, “Hüzzal”, “Müxalif”,
“Çahargaha ayaq”.
Beləliklə, “Çahargah” muğamının ümumi kompozisiya quruluşunda bir neçə inkişaf
dalğası özünü göstərir. Bunlardan birincisi – “Bərdaşt”, “Mayə”, “Bəstə-Nigar”; ikincisi –
“Hasar”, Müxalif”; üçüncüsü – “Mənsuriyyə”, yəni kulminasiya və ondan sonrakı şöbələrdə
mayəyə dönüşlə bağlıdır.
Müasir tədris proqramlarında “Çahargah”ın tərkibi aşağıdakı kimidir: “Bərdaşt”,
“Mayəyi-Çahargah”, “Bəstə-Nigar”, “Hasar”,
“Müalif”, “Qərrə”, “Müxalif”, “Məğlub”,
“Mənsuriyyə”, “Üzzal”, “Çahargaha ayaq” şöbə və guşələrindən ibarətdir. Dəstgahın yığcam və
lakonik ifası məqsədilə: “Bərdaşt”, “Mayəyi-Çahargah”, “Bəstə-Nigar”, “Hasar”, “Müxalif”,
“Məğlub”, “Mənsuriyyə” (zərbi muğam) tərkibdə də ifa olunur.
“Çahargah” parlaq, virtuoz, qəhrəmani xarakterli, dərin dramatik məzmunlu bir
dəstgahdır. Mir Möhsün Nəvvab “Vüzuh-ül-ərqam” əsərində göstərdiyi kimi, çahargah məqamı
göy gurultusu ilə əlaqədar olaraq yaradılmışdır. Üzeyir Hacıbəyli “Azərbaycan xalq musiqisinin
əsasları” əsərində qeyd edir i, “Çahargah” dinləyicidə coşğunluq və ehtiras hissi oyadır. Əhməd
Bakıxanov isə “Çahargah”da müharibə, döyüş ruhunun olduğunu bildirirdi. Bütün bu
xüsusiyyətlər “Çahargah” muğamının musiqi məzmununda tədricən açılır.
“Çahargah” muğam dəstgahı coşğun xasiyyətli, cəld templi, geniş improvizə səciyyəli
“Bərdaşt” şöbəsi ilə başlanır. Bu şöbə də ənənəvi olaraq, zildən başlanıb bəmə düşür və mayənin
əsas intonasiya özəyini hazırlayır.
Bu hissədə səslənən “Üzzal” şöbəsi isə diapazonu genişləndirməklə yanaşı, muğamın
məzmununa yeni çalarlar gətirir və musiqi məzmununun zənginləşməsinə şərait yaradır. Bundan
sonra gələn “Məğlub” və “Çahargaha ayaq” enən hərəkətlə muğamı mayədə yekunlaşdırır.
Beləliklə, “Çahargah” muğamının ümumi kompozisiya quruluşunda bir neçə inkişaf
dalğası özünü göstərir. Bunlardan birincisi – “Bərdaşt”, “Mayə”, “Bəstə-Nigar”; ikincisi –
“Hasar”, Müxalif”; üçüncüsü – “Mənsuriyyə”, yəni kulminasiya və ondan sonrakı şöbələrdə
mayəyə dönüşlə bağlıdır.
“Çahargah” muğamının ən mahir ifaçılarından biri görkəmli xanəndə Seyid Şuşinski
olmuşdur. Yaqub Məmmədovun, İslam Rzayevin, Sara Qədimovanın, Zeynəb Xanlarovanın
yaradıcılığında bu muğamın maraqlı ifaçılıq təfsirlərini qeyd edə bilərik.
Cəvahir Babaşlı
ADMİU- magistrant
ŞAMİL FƏTULLAYEVİN YARADICILIĞI
Azərbaycan memarlıq tarixində bir çox memar, pedaqoq və memarşünasların adlarına rast
gəlinir ki, onlar bu sahədə böyük zəhmətlərə qatlanmış, memarlıq irsinin araşdırılıb,
öyrənilməsində böyük xidmət göstərmişlər. Bu memarların ölkəmiz üçün etdikləri xidmətlər
danılmazd faktlar kimi tarixdə iz salıb. Bu gün mövzumuzun aktuallığını professor, memarlıq
doktoru, mərhum Şamil Fətullayev-Fiqarvoun həyat və yaradıcılığı təşkil edir. mövzunun
aktuallığından danışarkən ilk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, Şamil Fətullayev-Fiqarovun həyat
və yaradıcılığı elmi şəkildə araşdırılmamış, təhlil edilməmişdir. Mərhum professorun sağlığında
ona verilən dəyərlər, onun memarlıq sahəsindəki xidmətləri danılmaz həqiqətlərdir. Elmi işin
yazılmasında əsas məqsəd, Azərbaycan memarlığını öz yaradıcılığı və dahiyanə əsərləri ilə
zənginləşdirən memarın həyat və yaradıcılığını əsas obyektə çevirərək, təhlil etmək, onun
memarlığa verdiyi faydalara nəzər salmaqdır. Şamil Fətullayev həqiqət milli memarlıq
sənətimizə böyük töhfələr vermiş, Azərbaycan memarlığını geniş şəkildə araşdırmışdır. Onun
saysız-hesabsız kitabları, elmi araşdırmaları, monoqrafiyaları buna əyani sübutdur.
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Mövzunun aktuallığı göz önündədir. Burada hər hansısa misallardan nümunə çəkməyə,
fikir yürütməyə ehtiyac yoxdur. Elmi işi yazarkən Azərbaycan memarlığının yaranma tarixinə,
inkişaf mərhələlərinə nəzər salınacaq, Azərbaycan memarlıq məktəblərindən geniş bəhs
olunacaq.
Memarlığımızın bir çox əsrlərini və dövrlərini ayrı-ayrı prizmalardan həll edən Şamil
Fətullayevin təkcə Azərbaycanlı memarların deyil, eyni zamanda Alman, Polşa, Avropa
memarlarının da ölkəmizdəki memarlıq işlərini dəqiqliyinə kimi araşdırmış, bu sahədə apardığı
islahatlarla bütün memarları tanış etmişdir.
Mövzunun aktuallığından danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan memarlığı XIX
əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən etibarən sürətli şəkildə inkişaf edərək, müasir səviyyəyə
çıxmışdır. Memarlığın inkişaf tarixi, keçdiyi mərhələlər, memarların memarlıq sənətimizə
verdiyi faydalar bu günkü elmi işin aktuallığını kəsb edir. Azərbaycan memarlıq tarixində çoxlu
memarların adlarına rast gəlinir. Bütün bu memarların həyat və yaradıcılığını araşdıran Şamil
Fətullayev bu günkü mövzuda özü əsas obyektə çevrilir. Alimin həyat və yaradıcılığını,
memarlıq sənətinə verdiyi töhfələri araşdırmaq mövzunun əsasını təşkil edəcək, onun yazdığı
kitablar tədqiq olunacaq, həmin kitablardakı mövzu ətrafında fikir yürüdüləcək, professorun
elmi-nəzəri qənaətlərinə rəy bildiriləcəkdir.
XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın dünya kapitalist əmtəə dövriyyəsinə cəlbolunma
prosesi gedirdi. V.İ.Lenin bu dövrü belə səciyyələndirərək deyirdi: “Rusiyada kapitalizmin
inkişafı elə sürətlə getdi ki, bəzi köhnə Avropa ölkələrində bütöv əsrlərcə vaxt aparan çevriliş,
burada bir neçə onillik ərzində baş verdi”.
Memarlıq və şəhərsalma Azərbaycanda sənaye kapitalizminin formalaşması ilə sıx
bağlılıqda inkişaf edirdi: binaların yeni növləri ortaya çıxır, keçmiş nisbətdə daha geniş və
maraqlı planlaşdırma həlli ilə şəhərlər yaranırdı.
Ədəbiyyat:
1. Ş.Fətullayev-Fiqarov Abşeron memarlığı Bakı, "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2013, 476 səh.
2. Ş.Fətullayev-Fiqarov Bakının Memarlıq Ensiklopediyası Bakı, "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi,
2013, 528 səh.
3. Ş.Fətullayev-Fiqarov Bakı, 19-20-ci əsrin əvəllərində Azərbaycanda şəhərsalma və
memarlıq. "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2013, 480 səh.
Təranə Xudabaxşıyeva
ADMİU- magistrant
MUZEYLƏRİN FƏALİYYƏTİNDƏ TURİZM-İDMAN KOMPLEKSLƏRİ İLƏ
ƏMƏKDAŞLIĞIN ELMİ VƏ PRAKTİKİ ASPEKTLƏRİ
İdmanın tarixi insanın dünyaya gəlib yaşaması qədər qədimdir. Əsrlər əvvəllər keçirilməyə
başlayan yarışlara maraq daima çox olmuşdur. Hər dövlət mədəniyyəti ilə təmsil olunduğu qədər
də idmanı ilə də tanınıb və dünyada idmançıları ilə təmsil olunub. Bir ölkənin tanınması üçün,
bayrağının dünyada dalğalanması üçün həm mədəniyyəti güclü olmalıdır, həm də idmançıları.
İllərlə güclü olan idman ölkələri tarixlərini qorumaq, idman və idmançılarını gələcək nəsillərə də
tanıtmaq üçün idman muzeylərini yaratmışlar. Bu, həm idmanın inkişafına təsir edən hadisə
olmuş, həm də ölkə idmanının tarixini gələcək nəsillərə ötürməyə şərait yaratmışdır. Hal-hazırda
dünyanın bir çox ölkələrində idman muzeyləri fəaliyyət göstərir. Bu muzeylər idmansevər
turistləri özünə cəlb etməyi bacarır. Avstraliyada dövlət idman muzeyini, Ney-Yorkda Milli
idman muzeyini, Kaliforniyada Los-Ancel İdman muzeyini, İsveçrədə Beynəlxalq Olimpiya
muzeyini, Rusiyada (Sibirdə) İdman muzeyini və bu kimi onlarla muzeyləri misal göstərmək
olar. İdman muzeyləri keçən əsrin əvvəllərindən yaranmağa başlamış və böyük kütlənin
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marağına səbəb olmuşdur. Hətta xüsusi idman həvəskarları da olub ki, onlar öz şəxsi idman
kolleksiyalarını həmin idman muzeylərinə hədiyyə edərək öz kolleksiyalarına əbədi həyat bəxş
etmişlər. Bununla yanaşı müxtəlif idman növlərinə aid muzeylər də vardır. Məsələn, İngiltərədə
Beynəlxalq Reqbi muzeyini, İngiltərədə Tennis muzeyini, Kanadada buz idman növləri
muzeyini, eyni zamanda Xokkey muzeyini, Amerikada Basketbol muzeyini və bu kimi onlarla
idman növlərinə aid muzeylərin mövcudluğunu nümunə gətirə bilərik.
Futbol oyunu dünyada ən məşhur idman növü olduğu üçün, demək olar ki, dünya idman
muzeylərinin içərisində tamaşaçı sayının ən çox olduğu muzeylər də məhz futbol klubların aid
olan muzeylərdir. Müxtəlif güclü futbol klublarının hər birinin öz muzeyləri fəaliyyət göstərir.
Beynəlxalq futbol muzeyi də ən məşhur muzeylər sırasındadır. Çilidə Koka-Kola, Arsenal
muzeyi, Barselona, Çelsi və digər klubların muzeylərini misal göstərmək olar. Hətta məşhur
idmançılara həsr olunan memorial və xatirə ev muzeyləri də mövcuddur. Məsələn, Pelenin
şərəfinə Ukraynada şəxsi muzey mövcuddur. Bir sözlə, dünyanın müxtəlif bölgələrində 50-dən
çox müxtəlif profilli idman muzeyləri mövcuddur.
Beləliklə, dünya təcrübəsində idman muzeyləri geniş inkişaf etmişdir və bu sahədə uğurlu
nəticələr əldə edilmişdir. Azərbaycan da idman ölkəsi kimi dünyada tanınır. Həm
mədəniyyətinin, həm idmanının inkişaf etdiyi bir ölkədə idman muzeyinin olması da vacibdir.
İldən-ilə beynəlxalq yarışlara daha çox ev sahibliyi edən Azərbaycan dünya idmançılarının da
sevimli ölkəsinə çevrilmişdir. Müxtəlif idman növləri üzrə Avropa, Dünya, eyni zamanda
Olimpiya idman növünə seçim xarakterli beynəlxalq yarışlar təşkil edilir ki, 2015-ci ildə
keçirilən İlk Avropa oyunlarının məhz Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycanın idman
sahəsindəki uğurlarından xəbər verir. 2016-cı il iyun ayında keçiriləcək dünyaca məşhur
Formula 1 yarışması, 2017-ci ildə keçiriləcək İslam oyunlarına ev sahibliyi və bu oyunlarda
iştirak edəcək çoxsaylı idmançılarımızın qazandıqları uğurlar Azərbaycanın idman ölkəsi
olmasına bir sübutdur. Azərbaycanın idman sahəsində qazandığı bu uğurlar ölkədə idman
muzeyinin yaranma zərurətini də meydana çıxarır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham
Əliyevin 19 aprel 2013-cü il tarixli sərəncamına əsasən “Azərbaycan dövlət idman muzeyi”nin
yaradılması ilə bağlı sənəd imzalanmışdır və ümidvarıq ki, yaxın illərdə Azərbaycanda da idman
muzeyi fəaliyyətə başlayacaqdır.
Nəzrin Mehrəliyeva
ADMİU- magistrant
QORDON KREQİN MOSKVA BADAYE TEATRININ
SƏHNƏSİNDƏ REJİSSURA İŞİ
K.S. Stanislavski yazır: “Moskva Badeye teatrının birinci dövrü olan 1898-1905-ci il
inqilaba qədərki olan dövründə mən o dövrün iki böyük istedadını tanımaq şərəfinə nail oldum.
Onların mənə böyük təsiri olmuşdur. Bu istedatlardan biri Aysedora Dunkan ikincisi isə Qordon
Kreq idi” (1). Kreq Rusiya və xaricdəki gənc rəssamların, sənətkarların təcrübələrini ciddi
şəkildə izləyirdi. Məhz həmən illərdə o Blokla yaradıcılıq ittifaqı qurmağa cəhd edib, onun
pyeslərini səhnələşdirməyi arzulayırdı, Vrubelin rəsm əsərlərini öyrənir, onun dünyagörüşünün
estetik təbiətinə varmağa çalışırdı. O, Meyerholdu Pavarski studiyasında Qauptman və
Meterlinkin dramlarına quruluş verməyə cəlb edirdi. Rejissor Stanislavskinin şüurunda kulis,
paduq, səthi dekorlar kimi adəti quruluş üsulları ilə kifayətlənməmək fikri kök salırdı.
Stanislavski- müəlim idi. O, aktyorun təhtəlşüura nüfuz etmə yolları haqda fikirləşirdi. Dövrünün
müasir musiqi səslərinə qulaq vererək, müasir rəngkarlıq və heykəltaraşlıq əsərlərini nəzərdən
keçirərək o öz-özünə suallar verirdi. "Niyə görə bizim dram artistlərimizin maddiyyatdan üz
döndərməsi mümkün deyil, qeyri cismanilik yol verilməz olur? Axtarmaq lazımdır! Özünü buna
kökləməlisən!” (2) O, Dunkanın rəqs üslubu ilə, Kreqin estetik ideyaları ilə tanış olub anladı ki,
“dünyanın müxtəlif bucaqlarında, bizə məlum olmayan şəraitlərdə müxtəlif insanlar, təbii şəkildə
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incəsənətdə eyni yaranan yaradıcılıq prinsiplərini axtarışındadırlar. Görüşərkən onlar öz ideyaları
arasındakı ümumilik və doğmalığa heyrət etməyə bilmirlər” (3). Kreqlə söhbətlərində
Stanislavski Kreqdə öz "köhnə tanışını" gördü: "Elə təsəvvür yarandı ki, başladığımız söhbət
dünənki həmən söhbətimizin davamıdır. O çılğınlıqla mənə özünün əsas sevimli prinsiplərini
yeni sənət axtarışlarını izah edirdi. O bu yeni sənət eskizlərini mənə göstərir, burda hansısa
xətlər, irəli uzanan buludlar, uçan daşlar - yüksəyə doğru, qarşısıalınmaz cəhddən xəbər verirdi
və belə bir inam yaranırdı ki, bir zaman bundan incəsənətə məlum olmayan nəsə yeni bir şey
yaranacaq"(4).
Hər şey qarşılıqlı heyranlıqla bayramdan başladı. "Kreqin sirri - səhnənin əla bilicisi
olmağı, səhnəni başa düşməsindədir. Kreq ilk növbədə dahi rejissordur, lakin bu ona həm də
gözəl rəngkar olmağa mane olmur" – Stanislavskiy deyirdi. Əvvəl Florensiyada nəşr edilmiş
"Maska" jurnalı səhifələrində dərc olunan sonra da "Teatr sənəti haqda" kitabda verilən
uydurulmuş Con Semar adlı müxbirə ünvanlanmış məktubunda Kreq yazırdı: "Mən indi
Rusiyada, səsli-küylü Moskvada yaşayıram, məni buranın ilk teatrının aktyorları qəbul edirlər;
dünyada az rast gəlinən əla insanlardır onlar... hamısı çox ağıllıdır, öz işlərinin entuziastlarıdır,
onlar hər gün yeni pyeslər üzərində işləyərək, hər an yeni ideyalar fikirləşib tapan çalışqan
zəhmətkeşlərdirlər. Əgər möcüzə baş versəydi və belə bir truppa İngiltərədə peyda olsaydı onda
Şekspir yenidən həyatda qüdrət qazanardı" (5).
Kreq Bədaye Teatrının səhnəsində “Vanya dayı” əsərini, xüsusilə gözəl insan həyatı
nisgiliylə yaşayan Astrov rolunda çıxış edən Stanislavskinin ifasını heyranlıqla qəbul etdi. O
təkidlə tələb edirdi ki, ön quruluşunda hazırlayacağı Şekspirin "Hamlet" faciəsindəki Danimarka
şəhzadəsi rolunu Stanislavski, məhz Stanislavski oynasın. Sonralar Kreq özünün məqalə,
esselərində, şifahi və yazılı çıxışlarında dəfələrlə Moskva Bədaye teatrının sənətinə müraciət
etmiş, onun rejissor və aktyor heyətinin işlərinə çox yüksək qiymət vermiş və Stanislavski,
Kaçalov, Moskvin, Artem və digərlərini dünyanın çox böyük və əla aktyorları sırasına aid
etmişdir ki, bu isə ona bu sənətkarların metodologiyaları, rejissor üslubları və ifaçılıq sənətləriylə
razılaşmasına mane olmamışdır. Lakin qarşılıqlı heyranlıqla iş kifayətlənməmişdir. Stanislavski
və Kreqin müasir səhnəni yenidən qurmaqla bağlı ideyalarındaki doğmalıq və ümumilik uzun
sürə bilməzdi. İlk başlanğıcından incəsənətə baxışda aralarındakı fikir ayrılığı bir də iş
prosesində lap daşa dirənirdi. Elə bunda da bir qanunauyğunluq var idi.
Stanislavski sonralar özünün tamaşa quruluşundakı iştirakını təvazökarcasına belə qeyd
etmişdi: “Kreq işə rəhbərlik edir, mən və Sulerjitski isə onun köməkçiləri olmuşduq. Bizim
kompaniyamıza rejissor Marajanov da buraxılmışdı.” (6) Kreq Bədaye Teatrına birillik rejissor
vəzifəsinə qəbul olunmuşdu. O, Florensiyaya gedib özüylə eskizlər, maket və dekorasiya
modelləri, həmçinin də arakəsmələr gətirərək qayıdırdı. O uzun-uzadı Stanislavski və Sulerjitski
ilə söhbətləşirdi, aktyorlarla məşqlər keçirirdi. Məşq otaqlarından biri onun ixtiyarına verilmişdi
ki, burada oyuncaq səhnə maketi quraşdırılmış, ora isə elektrik işıqlandırma və digər vasitələrlə
təchiz edilmişdi. Getdikcə Stanislovski Dunkanla həmrəy olaraq əmin edirdi ki, ”Kreq filosofluq
edib incəsənətdən danışarkən bir o qədər deyil, məhz əlinə fırça alıb yazarkən daha doğrusu
yaradarkən böyükdür” (7). Çox şey baş verirdi: Stanislavski Kreqin tələblərindən baş açmaması,
Kreqin özünə bəslənən inamsızlığa görə ümidsizliyə qapılması və s. Budur artıq ovqatı təlx
olmuş Kreq başı açıq, papaqsız, əyni paltosuz, şaxtada Kamersk döngəsindən “Metropol”a qaçır
və bildirir ki, elə bu andaca qatara oturub Moskvanı tərk edir, ancaq... getmirdi. Qısa bir müddətə
İtaliyaya gedəndəsə məşqləri Stanislavski və Sulerjitski aparır və elan da edirlər ki, Kreqin
ideyalarını həyata keçirirlər. Onlar bunu səmimi şəkildə istəsələr də, elə-beləcə işlərini yalnız
Kreqin iradəsinə tabe edə bilməzdilər. Bədayeçi resjissorların Şekspir faciəsinin
interpretasıyasında öz fəlsəfi və estetik ideyaları var idi və o kollektivin mövcud ənənələriylə
şərtlənmişdi. Onların planı şüurlu və ya qeyri-iradi şəkildə Kreqin təklif etdiyi şeylə daxili
polemika vəziyyətindəydi. Tamaşa üzərində iş bu yolla, demək olar ki, eyni zamanda iki
istiqamətdə gedirdi.
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Buna baxmayaraq, 1911-ci il dekabrın 23-də məşqlərin başlanmasından 3 ildən sonra
“Hamlet”in həsrətlə gözlənilən ilk baxışı baş verdi və həm Bədaye Teatrı daxilində, həm də onun
rus pərəstişkarları və tənqidçiləri arasında ziddiyyətli rəylər fırtınası yaratdı.
Bir neçə ildən sonra Qordon Kreqin hayqırığı beləydi: “Onlar məni parçaladılar! Maçalov
Hamleti öz bildiyi kimi oynadı. Bu maraqlıdır və hətta əladır da, ancaq bu mənimki deyil, mənim
Hamletim deyil. Onlar mənim pərdələrimi götürdülər, ancaq tamaşanı mənim qəlbimdən
məhrum etdilər” (8). Stanislavskinin çaşqınlığı və əsəblərini isə bu sözlər ifadə edirdi: “Kreqin
teatr anlayışındakı sadəlövlüyü balaqanla bitir. Onun teatrı demək olar ki, marionet teatrıdır. Bu
mənim ağlıma sığmır” (9).
Stanislavski və Kreq tərəfindən aparılan, özünə görə unikal olan eksperiment Avropa
ölkələrin teatr xadimləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdı. Hər kəs özünə hesabat verirdi
ki, burada söhbət rus və ingilis rejissorlarının nə az, nə çox, uğurlu şəxsi təcrübəsindən getmir.
Burada qarşılıqlı şəkildə zənginləşməyə səy göstərən, işdə isə bir-birini inkar edən iki teatr
konsepsiyasının qarşıdurmasından gedir. Kreqin “Moskva”, ”Hamlet”i ətrafında mübahisələr bu
zamana qədər bitməyib. Artıq eninə-uzununa, Bədaye Teatrının, Nyu-Yorkun kütləvi
kitabxanasının (belə ki, ömrünün son illərində böyük maddı sıxıntı keçirən Kreq özünün məktub,
gündəlik, qravür, eskiz və qeydlərini, müxtəlif ölkələrin kitabxanalarına satmışdır) arxiv
materialları tədqiq olunmuşdur. Tamaşaların, demək olar ki, bütün iştirakçıları öz xatirələriylə
çıxış etmişlər. “Hamlet”ə həsr olunmuş yeni əsərlər rus, ingilis, fransız, italyan və digər dillərdə
üzə çıxır. Ancaq bu sənət hadisəsəsinin tapmacalarının əksəriyyəti tapılmayıb, bütün sirrləri
açılmayıb.
Kreqin taleyi bizim yüzilliyin bədii mədəniyyətinin inkişafında nadirdir: birincisi onun
səhnə və təsviri sənətə məxsusluğu üzvü şəkilıdə birlik təşkil edirdi, ikincisi S.İ.Yutkeviçin haqlı
qeyd etdiyi kimi “dünya teatrı tarixində çox az nümunə tapmaq olar ki, öz ideyalarının çox az
hissəsini praktiki cəhətdən reallaşdıra bilən bir rejissor bütün ölkələrin XX əsr səhnə sənətinə
belə güclü təsir edə bilsin. Kreqin yaradıcılıq prinsipi və yenilikçi kəşfləri bu gün də səhnə
mədəniyyətinin irəliləməsində fəal iştirak edir” (10). Kreqin tamaşalarını görməyən nəslə
mənsub rejissorlar onun öz səhnə əsrləri üçün hazırladığı kitablarının mətnləri və təsviri
materialı əsasında öyrənib və öyrənirlər..
Kreqin davamçıları sırasına onun bioqrafı Deni Bable Reynqardt və Yesneri, Juve və
Viları, Bati və Pitoyevanı, Planson və Bruku, Viskonti və Viland Vaqneri (Rixard Vaqnerin
rejissor nəvəsi), Tairova, Arnenkovu, Meyerholdu, Brext, Yosef Svobodanı aid edir..
S.İ.Yutkeviç isə bu sıranı daha da genişləndirib. Kreqin davamçıları sırasına Eyzenşteyn,
Kuleşov, Dovjenko, Kozintsev, Fellini, Benua, Satyajit Rey, Ferdinandova, Komissarjevskaya,
Sayn Kantora və adları hələ də tarixə yazılmayan bir çox gəncləri aid edir. (11) Kreqin
davamçıları sırasına kinonun görkəmli xadimlərindən bütöv bir qrupunu daxil etmək olar. Belə
ki, Eyzenşteynin yazdığı kimi “hələ 40-cı illərin əvvəllərində məhz kino sənəti sintetizmin yeni
təbiəti haqda Kreq ideyalarına təkan olub, onun səmərəli inkişafını təmin etmişdir”. İnsan və
məkan” probleminə gəlincə Eyzenşteyn səhnə məkanında bu problemin həllində can qoyan dərin
ağıl sahiblərini qiymətləndirir, onlardan ilk rejissoralr kimi Qordon Kreq və Adolf Appianın
adını çəkirdi. Onlara nə qədər çətin və ağır olsa da və necə də asanlıqla kino xadimlərinin tələb
etdiklərini əldə etmişdilər, çünki mühit və insan arasında ortaqlıq yaratmaq üçün Kreqin
abstraksiyalarına uyuşmamalıydı” (12).
“Hələ gəncliyimdə Kreqin eskizləri məni heyrətləndiriirdi” deyə Q.Kozintsev “Fəzanın
faciəsi” kitabında yazır. “Tanınma nişanlarından xali olan fəza özündə gecə boşluğunu və buzlu
şaxtanı ağlagəlməz qarabasmaları olan dəniz dumanını ehtiva edir. Naməlum daş dünyası
arasındakı tənha fiqurlar... Formaların ritmi, bozun çalarları, vertikal və üfiqlər öz koduna görə
poeziyanı çatdırır o artıq eşidilmir, görünür” (13). Sonra isə Kreqin kitablarıyla tanışlıq oldu.
Kreqin ideyaları yaşayan ingilis tamaşaçılarıyla, onun özü haqqında olan kitablar idi.
Stanislavskinin ardınca Kozintsev qeyd edirdi ki, Kreq Şekspir əsərlərinin faciəvi dünyası
haqqındakı anlayışı genişləndirmişdi. Elə bu da ən başlıcasıdır. Belə ki. Qordon Kreqin Şekspir
mirası təkcə teatra yox həm də dünya ekranındakı interpretasiyasına təsir etmişdi.
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Gələcəyin Teatrı, Yeni Teatr Kreqin görmək istədiyi teatr ola bilmişdirmi? Xeyr, işdə o
həm çoxcəhətli və zəngin, mürəkkəb olsa da, heç də hər şeydə ixtisasını təməlini qoyanlardan
biri olan Kreqin arzu və layihələrinə uyğun gəlmirdi. Ancaq onun uzaqgörənliyi öz işini
görmüşdü. Əgər özünün yaradıcılığının ilk çağında Kreq sakitliyi pozan, özünə inamı olan,
dağıdıcı kimi şöhrət qazanmışdısa ancaq indi onun bütün fəaliyyətinin yaradıcılığı və uzaqgörən
fəaliyyəti bütün aydınlığıyla üzə çıxır. Onun məhsuldar ideyalarının toxumu gələcək incəsənətin
münbit mühitinə düşüb öz cücərtisini verir və hələ də vermək də davam edir.
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E.ZOLYA VƏ A.ANTUANIN “AZAD TEATR”I
XIX əsrin 60-cı illərində Fransada yaranmış naturalizm cərəyanı onun nəzəriyyəsini
işləyib hazırlamış fransız yazıçısı E.Zolyanın adı ilə bağlıdır. Bir sıra fransız realistləri yazıçıdan
obyektivlik, elmilik və s. tələb edirdilər. 1880-cı ildə E.Zolya naturalizmin ədəbi manifestini
"Eksperimental roman" adı ilə çap etdirdi. Bu romanı yazmaqla o, elmi tədqiqat metodlarını
ədəbiyyata gətirdi. E.Zolya zəmanəsində inkişaf edən elmin nəticələrindən ədəbi yaradıcılıqda
istifadə etməyə çağırırdı. Burada eksperiment anlayışı canlı müşahidəni əks etdirirdi. Belə
müşahidə konkret və fərdi faktın həm bədii, həm də elmi mənasını ortaya qoyurdu. E. Zolya
canlı müşahidə aparmaqla şaxtaçıların həyatını öyrənmiş, ona uğur gətirən və dünya
ədəbiyyatında görkəmli yer tutan ən yaxşı əsərlərindən birini – “Jerminal” romanını yazmışdır.
E.Zolya – ictimai yazıçıdır. Əmək və kapital mövzusu onu həyatı boyu düşündürmüşdü.
Xalqın taleyi, sosial və əmək problemləri daim yazıçını narahat etmiş , o, Fransız ədəbiyyatı
tarixində ilk dəfə təkcə istismarın , haqsızılqların deyil, fəhlələrin həyat və əməyinin dəhşətli
şərtlərini, onların kapitalizmə qarşı mübarizəsini də parlaq şəkildə təsvir etmişdir.
E.Zolyanın yaradıcılığı və ictimai fəaliyyəti kapitalizmin ünsüpləri tərəfindən kəskin hücuma
məruz qalırdı. Ətrafdakı basqılar yazıçını sarsıdırdı. Dramaturqun amansız realizmi, kitablarının
antikapitalist istiqaməti, ifşaedici publisistikası kapitalizmin müdafiəçiləri tərəfindən ona olan
düşmən münasibətin başlıca səbəbləri idi.
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Yazıçının əməksevər xalqa böyük marağı var idi. Məhz buna görə də onun romanlarının baş
qəhrəmanları kütlədir. E.Zolyanın yaradıcılığında fəhlə sinfi mövzusu yüksələrək sinfi mübarizə
probleminə çevrilir. Bu, bilavasitə dramaturqun dünyaya baxışı , onun yaradıcılıq üsulunun
yeniliyi ilə bağlıdır. Yazıçı-realist öz romanlarında fəhlələrin ağır həyatının və yorucu əməyinin
əsas səbəbinin kapitalist quruluşunda olduğunu göstərir.
A.Anuan Fransız səhnəsində böyük islahatlar etmiş, kommersiya teatrına qarşı çıxmış,
səhnədə mövcud olan köhnəlikləri aradan qaldırmağa çalışmışdır. O, aktyor işinə, eyni zamanda
səhnənin quruluşuna xüsusi diqqət yetirmiş və tamaşaları yeni tərzdə qurmağa müvəffəq
olmuşdur.
A.Antuan 1887-ci ildə yaratdıği “Azad teatr”ı müasir dramaturq laboratoriyası hesab edirdi.
Bu teatrda əsasən yeni dramaturgiya tətbiq olunurdu. Fransız müəlliflərinin 67 yeni pyesi ilk
dəfə məhz “Azad teatr” da səhnəyə qoyuldu. Əsərlərin süjeti aydın, obrazlar olduğu kimi
verilirdi. A. Antuan bir çox məşhur teatrların yararsız hesab etdikləri pyeslər üzərində də
işləyərək, bu pyeslərə yeni quruluş verib tamaşaya qoyurdu. Rejissor bu teatra rəhbərlik etdiyi 10
il ərzində fransız və xarici müəlliflərin 124 əsərini səhnələşdirmişdi. Bunlardan 83 tamaşada o,
həm də aktyorluq etmiş, müxtəlif səpgili obrazlar yaratmışdır.
Bildiyimiz kimi E.Zolyann ədəbi irsinin əsasını dram janrı təşkil edir. Dram janrını səhnə
sənətinin inkişafının təzahürü kimi qəbul etmək daha düz olar. E.Zolya dramaturqiyası Fransada
yeni rejissura işinin ilk yaradıcısı A.Antuanın teatr təfəkkürünə, sənət konsepsiyasına, rejissor
yaradıcılığının prinsiplərinə daha yaxın olub. Odur ki, A.Antuan E.Zolya yaradıcılığına daha
çox müraciət etmiş və yazıçının əsərləri A.Antuanın rejissurasında orijinal səhnə təcəssümü
tapmışdı.
E.Zolya və A.Antuan – hər ikisi teatrın inkişafı, gələcəyi üçün çalışmışlar.Sənətin inkişafı
üçün əllərindən gələni etmişlər. Qarşılarında bir məqsəd var idi: teatrın yaşaması üçün heç nəyi
əsirgəməmək...
Vüsalə Muradova
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCANDA FORTEPİANO YARADICILIĞININ YARANMASI
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəli Azərbaycan musiqisində əlamətdar bir mərhələdir. Məhz
bu dövrdə ölkəmizdə yüksək peşəkarlığı ilə, orijinal musiqi üslubu ilə seçilən bəstəkarlıq
məktəbi yaranmışdır. Bildiyimiz kimi, bəstəkarlıq məktəbinin əsasını görkəmli Azərbaycan
bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli qoymuşdur. Ölkəmizdə Üzeyir Hacıbəyli məktəbinin təsiri altında
professional bəstəkarlar “ordusu” yaranmışdır. Ondan sonrakı bəstəkarlar hamısı bilavasitə onun
davamçıları olmuşlar və klassik professional bəstəkarlıq sənətinə yiyələnmişlər.
XX əsrin gətirdiyi yeniliklər incəsənətdə və musiqidə köklü dəyişikliklər etmişdir və
Azərbaycan musiqi tarixi hərəkətində iki konteksti – həm Şərq, həm də Qərb axtarışlarında
inkişafa başlayır. Şərq-Qərb ənənələrindən yeni nəsil bəstəkarlar da yararlanmış, öz
münasibətlərini bildirmişlər. Bununla yanaşı, bir çox tədqiqatçılarımız araşdırmalarında xüsusi
olaraq Avropa musiqisinin milli professional bəstəkarlıq məktəbində, yəni Avropa janrlarında
milli ənənəvi prinsiplərin interpretasiya problemlərini tədqiq etmişlər. Onlardan Karaqiçeva,
E.Abasova, R.Həsənova, F.Əliyeva, T.Seyidov, S.Aşumova, R.Səfərəliyeva, R.Məmmədova və
başqalarının araşdırmalarına nəzər sala bilərik.
Bildiyimiz kimi Azərbaycan musiqisi yaşlı nəsil bəstəkarlarının yaradıcılıq fəallığı, yeni
nəsil bəstəkarların meydana gəlməsi, bütün janrlarda uğurların qazanılması ilə seçilir.
Azərbaycan fortepiano bəstəkarları – Asəf Zeynallı, Tofiq Quliyev, Arif Məlikov,Maestro
Niyazi, Qara Qarayev, Rauf Hacıyev, Vasif Adıgözəlov, Aqşin Əlizadə, Firəngiz Əlizadə, Fərəc
Qarayev, Rəhilə Həsənova və başqalarının əsərləri XX əsr dünya fortepiano musiqi
mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Onlar öz əsərlərində dahi Üzeyir bəyin yaratdığı
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milli lad-intonasiya və metroritmik xüsusiyyətlərdən ustalıqla istifadə etmişlər. Dahi bəstəkarın
araşdıraraq yazdığı “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” elmi əsərində səs qatarlarının
qurulmasında kvarta, kvinta konsekventliyi, artırılmış sekundanın, tetraxordların dörd birləşmə
üsulu gələcəkdə bəstəkarların fortepiano əsərlərində istifadə edə biləcəkləri mühüm örnəkdir.
Müasir bəstəkarlarımız da həmçinin hal-hazırda öz əsərlərində Azərbaycan xalq musiqisinin əsas
cəhətləri olan səs sistemi, tetraxordların birləşmə üsulları, Azərbaycan ladları səs qatarının
qurulma qaydaları və azərbaycan ladlarının əmələgəlmə qaydalarından yararlanırlar.
Tədqiqatımızın mövzusu olan fortepiano əsərlərinin interpretasiya məsələsinin
tədqiqində, ümumiyyətlə, fortepiano məktəbinin formalaşmasında əhəmiyyətli etaplardan biri
olaraq Bakıda klassik rus məktəbinin pedaqogikasının ən yüksək ənənələri ruhunda tərbiyə almış
çox istedadlı musiqiçilərin yetişdirilməsini qeyd etməyi lazım bilirik. Məhz Üzeyir bəyin səyi
nəticəsində Respublikamıza Moskvadan, Sankt-Peterburqdan, Saratovdan qeyri-azərbaycanlı
musiqiçilər dəvət olunmuşdur. Onlardan Respublikamızda fortepiano məktəblərindən birinin
yaradıcısı olan M.Brenner, musiqişünas-nəzəriyyəçi N.S.Çumakov və bir çox musiqiçilərimizi
yetişdirən B.İ.Zeydmanın adlarını çəkə bilərik. Azərbaycan fortepiano məktəbinin inkişafında
M.Brenner, Q.Şaroyevlə yanaşı K.Səfərəliyevanın da böyük rolu olmuşdur.
Müasir Azərbaycan fortepiano əsərlərinin forma və bəstəkarlıq üslublarının
xüsusiyyətlərinin nəzəri-təhlilinə əhəmiyyət verilməsi şübhəsizdir və həmin əsərlərdə obrazemosional məzmununun interpretasiyasını təşkil edən bütün musiqi-ifadə vasitələri böyük maraq
göstərir.
Sözügedən əsərlərin miqyaslı və çoxşaxəli təhlili vasitəsilə Azərbaycan bəstəkarlarının
müasir dövrdə fərdi yaradıcılıq üslublarına xas olan ümumi və fərqli interpretasiya yanaşmaları
və fortepiano ifaçılığı aspektində xüsusi tədqiq edilməsini vacib sayırıq. Burada Arif Məlikov,
Vasif Adıgözəlov, Aqşin Əlizadə, Xəyyam Mirzəzadə, Firəngiz Əlizadə, Sevda İbrahimova,
Rəhilə Həsənova, Məmməd Quliyev, Sərdar Fərəcov, Elnarə Dadaşova və digər bəstəkarların
fortepiano əsərlərini xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Həmin əsərlərin sırasında janr
müxtəlifliyi baxımından, silsiləvi janrların və digər forma və janrlarda muğam
improvizasiyalılığı və milli lad-intonasiyalarının səciyyələndirilməsi tədqiqatımızda nəzərdə
tutulur. Xarakter xüsusiyyətləri, melodik hərəkətdə fasilələri, sərbəst təfsir imkanı, formanın
sərbəst şərhi, orijinal metroritmik rəngarəngliyinin interpretasiya baxımından təhlil edilməsi
gözlənilir.
Müasir Azərbaycan musiqisi öz inkişafında bir sıra vacib mərhələlərdən keçmişdir və
müasir fortepiano musiqi sənətinə gələn bəstəkar nəslinin nümayəndələrindən hər biri ayrıayrılıqda özünəməxsusluğu ilə fərqlənirlər və müasir bəstəkarlarımızın hər birinin özünəməxsus
dəstxətti vardır.
Şəhla Abbasova
ADMİU- magistrant
MİLLİ DEKORATİV-TƏTBİQİ SƏNƏTDƏ ORNAMENT TƏSVİRLƏRİ VƏ
ONLARIN MÜXTƏLİFLİYİ
Azərbaycan incəsənti qədim tarixə malikdir. Əsrlər boyu müxtəlif dəyişikliklərə,
təcavüzlərə məruz qalsa da, nəticədə öz orijinallığını və vacibliyini qoruyub saxlaya bilmişdir.
Azərbaycan incəsənətinin əsas qollarından olan dekorativ-tətbiqi sənətlər toplumu müxtəlif
istiqamətlərdə inkişaf edərək bu günümüzə gəlib çıxmışdır. Dekorativ tətbiqi sənətin bir neçə
növü var - bu növlərdən biri olan
ornament sənəti əsasında elmi işimizi qələmə alırıq. Elmi işimiz Milli Dekorativ Tətbiqi
sənətdə ornament təsvirləri və müxtəlifliyi adlanır. Ornament sənəti bildiyimiz kimi istər milli
geyimlərdə, kəlağıyalarda, istərsə də xalça palaz sənətində öz əksini tapıb. Bu sənətin tətbiqi və
araşdırılması üçün müxtəlif geyim mədəniyyətinə, xalça sənəti tarixinə nəzər salınmalı,
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ornamentlərin işlənmə prinsipi, forma və quruluşu, mənaları, naxış yaddaşı kimi bütün amillər
geniş şəkildə araşdırılmalı, təhlil edilməlidir.
Elmi işin aktuallığından danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, ornament sənəti bu başlıq
altında ilk dəfə olaraq qələmə alınır, burada biz ornament sənətinin yaranma tarixinə nəzər
salacaq, ornamentlərin növləri və mənalarını çözələyəcəyik. Ornament sənəti elə də asan və tez
qavranılan sənət deyil. Burada hər bir ornamentin tarixçəsinə, keçdiyi mərhələlərə,
dəyişikliklərə, tarix və mühitə nəzər salınır, bütün xırdalıqlar təhlil edilir. Əks təqdirdə hər bir
ornamentin mənasını anlamaq mümkün olmaz.
Milli geyimlərdə işlənən ornamentlər, xalça sənətində işlənən ornamentlər, xalça naxış
yaddaşı bir-birindən tamamilə fərqlənir, hər birinin öz mənası və tarixi var. Elmi işin aktuallığı
da məhz bundadır ki, biz bu amillər ayrı-ayrı fəsil və yarımfəsillərdə geniş şəkildə araşdıracaq,
ornamentlərin milli geyim və xalça sənətindəki təbliğini və inkişafını təhlil edəcəyik.
Bildiyimiz kimi ornament sənəti qədim tarixə malikdir və buradakı təsvirlərin müxtəlifliyi,
forma və məzmunca dəyişkənliyi magistrantı işi dəqiq və incəliklərinə kimi araşdırmağa vadar
edir. Əks təqdirdə biz bu işin təhlilini verə bilməz, məqsədimizi oxucuya və nəzəriyyəçi
xalçalılara düzgün çatdıra bilmərik.
Mövzu aktualdır və bu gün bizə ornament sənətinin hərtərəfli araşdırımasına, mənalarının
açılmasına, təsvirlərin tarixinə nəzər salmağa şərait yaradır. Xalça sənətinə nəzər salarkən bir
çox alimlərin, nəzəriyyəçi və xalçaçıların bu sahədə çoxlu sayda kitablar qələmə aldığını
müşahidə edirik. Böyük alim, xalçaçılıq sənətinin atası hesab edilən Lətif Kərimov xalça
sənətinin bütün element və təsvirlərinin mənasını, ornamentlərin müxtəlifliyini araşdırmış, uzun
illər bu sahədə bütün suallara cavab axtarmış, xalça sənəti üçün zəngin töhfələr vermişdir. Lakin
bu gün ornament sənətinin özünün tam və bitkin formada elmi işdə araşdırılması bizim öhdəmizə
düşüb. Bizdə bu gün mövzunu əhatə edəcək fəsil və yarımfəsillər əsasında öz fikirlərimizə
aydınlıq gətirəcək, ornament sənətinin tarixi köklərini təhlil edəcəyik.
Ədəbiyyat:
1. Abdullayev E. Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq huquq mustəvisində. Bakı, 2004.
2. Əzizbəyova.P.Ə. Azərbaycan tikmələri. Moskva. “İskustvo”, 1971.
3. Əfəndiyev R. Azərbaycanın bədii sənətkarlığı dunya muzeylərində (Azərbaycan, rus və
ingilis dillərində). Bakı, 1980.
4. Əfəndiyev R. Azərbaycan dekorativ - tətbiqi sənətləri (orta əsrlər) (Azərbaycan və rus
dillərində). Bakı, 1976.
Leyla Səfərova
ADMİU- magistrant
YAŞAR NURİ – MİLLİ TEATRIMIZIN YENİ NƏSLİNİN MODERATORU
Azərbaycan sənət tarixində onun adı qızıl hərflərlə keçəcək. Dünənin yaddaşından
süzülüb gələn daş yaddaşında da və sabahın sürət əsrindəki elektron informasiya arxivlərində də
bu sənətkarın adı fəxrlə səslənəcək. O, min il əvvəli də, yüz min il sonranı da öz əsrarəngiz
ifalarıyla yaşamışdı.
O, zamanın fövqündəki sənətkarıydı. O, Azərbaycan teatr və kino ifaçılığı sahəsinə yeni
nəfəs gətirmiş, onu zənginləşdirmiş və özündən sonrakı nəsillərə əmanət saxlamış böyük
sənətkardı. O, Yaşar Niridi. O, “əsl aktyor necə olmalıdı?” sualına yaşadığı, oynadığı, qurubyaratdığı ömür səhifəsiylə cavab vermiş əvəssiz şəxsiyyətdi.
Hər bir səhnə əsərində həmin tamaşanın, həm də ayrı-ayrı personajın kulminasiya nöqtəsi
olur. Yaşar personajın seyrçiyə tanış (doğma, yaxın, anlamlı...) etdikdən sonra bir növ onu da,
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özünü də tamaşanın "əsas sualına", kulminasiya sualına hazırlaşdırmağa başlayır. Onun
məqamı yetişəndə isə pauzaya, gərgin mənalı sükuta əl atır.Hər hansı tamaşanın hər hansı
epizodunda səhnədə Yaşarın oynadığı obraza sual veriləndə Yaşar bir anlığa donur. İlkin
məqsədi budurki, qoy seyrçi də sualı tam dərk eləsin... Sonra sanki özünə varır, susur. Bununla
seyrçiyə cavabı "proqnozlaşdırmağa" imkan verir.Cavabı "tapır" (hərçənd bir aktyor kimi onu
öncədən rolunun mətnin də bilirdi!..), yöndaşına cavab verməyə hazırlaşır. Hətta deməyə də
başlayır, amma... Amma birdən sözünü kəsir.Bu yerdə salona dönür, sanki camaatı özünə şahid
tutur. Nəfəsini saxlayan seyrçinin "səbri tükənməyə" bir an qalanda xüsusi vurğuyla cavabını
deyir. Bundan sonra bir neçə dəqiqə səhnədə heç nə baş vermir, yöndaşları yerlərindəcə donub
gülüş (və ya alqış) tufanının səngiməsini gözləyirlər. Yaşarın özü isə bu zaman ifadəli pozada
"donub" bic-bic nəzərlərlə seyrçisinə baxır ki, bəs, gördünüz də, biz sizinlə eyni "dalğada"
düşünüb eyni qənaətə gəlirik. "Pauzanı saxlamaq" fəndinin konkret zaman ölçüsünü bir kimsə
təyin edə bilməz. Yalnız və yalnız aktyorun özü fitri duyğusuna arxalanıb sükutun uzunluğunu
təyin, təmin və davam etdirə bilir.Yaşar Nuri bütün bu sadalanan xüsusiyyətləri özündə
birləşdirməyi bacarırdı və bunun üçün teatrın, eyni zamanda kinonunun udulmazları adını qazana
bilib.Yaşar Nuri bizi güldürmək üçün dünyaya gəlmişdi. Gəlmişdi ki, həyatımızdakı qüsurların,
eybəcərliklərin, cəmiyyətimizdəki fırıldaqçıların, müftəxorların, şikəst əxlaq və düşüncə
sahiblərinin ünvanlarını bizə göstərsin. Onları gülüş hədəfinə çevirməklə öz tamaşaçısını zahiri
gülüşdən daxili həyəcana, ciddi düşüncəyə dəvət etsin. Böyük aktyorluq istedadına, qeyri–adi
improvizə qabiliyyətinə, situasiyalara uyğun səhnə hərəkətlərinə, səs tonuna, danışıq manerasına
malik olan Yaşar Nuri milyonların sevimlisinə çevrilmişdi. Yaşar Nuri Azərbaycan teatr və kino
salnaməsinin ən parlaq ulduzlarından biri kimi sənət tarixinin yaddaşında əbədi yaşayır. Əllidən
artıq filmdə, yüzdən artıq müxtəlif səpkili tamaşalarda təkrarsız rolları ilə öz tamaşaçılarına
gülüş bəxş edən aktyor olmuşdu.
Nəsimi Əliyev
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCAN İNCƏSƏNƏTİNİN İNKIŞAFINDA
AVROPA DİZAYN MƏKTƏBİNİN ROLU
Azərbaycanda incəsənət sahəsində son dövrlərdə böyük irəliləyişlər var. Azərbaycan
incəsənəti hər zaman avropaya istinad edib, orada olan yenilikləri mənimsəməyə çalışmışdır.
Dizayn sənəti qədim tarixə malik olsa da, bizim ölkədə olduqca gənc yaşlarını yaşayır.
Dizayn sənəti elə bir sahədir ki, burada məişətdə istifadə olunan bütün avadanlıqlar əhəmiyyət
kəsb edir. Dizaynın inkişafı, genişşaxəli tədrisi üçün cəmiyyətin yararlana biləcəyi bütün
avadanlıqlar labüd rol oynayır. Müasir dövrdə olduqca zəngin material növü mövcuddur.
Demək olar ki, bir avadanlığın yüzə yaxın növündən dizaynerlər öz sənətlərində müxtəlif
tərəfdən yararlana bilərlər.
Dizayn sənətinin yaranması, inkişafı keçdiyi mərhələlər respublikamızda da maraqlı
şəkildə gözə çarpır. Dizayn sənəti inkişafa başladığı gündən etibarən cəmiyyətin bütün təbəqələri
tərəfindən böyük maraqla qarşılanaraq, ətraf-mühitin gözəlləşməsi, maraqlı dekorlarla qaydaya
salınması diqqətəlayiq hesab olunub. Dizayn sənətinin formalaşması, inkişafı ölkəmizə
Avropanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş, zaman dəyişidikcə, zövqlər, fikirlər müxtəlif formaya
düşərək, sənət aləmində də gözəlliklərin fərqli dizaynlarla meydana gəlməsinə şərait yaradıb.
Dizayn sözü dövrümüzdə elə də köhnə söz deyil. İngilis sözü olan dizayn rəsm mənasını
verir, sonralar bu işlə məşğul olanlara da dizayner adı verirlər. Dizayn sözü ətrafında da uzun
illər mübahisələr olub. Bəziləri deyib ki, bu söz dövrün ruhuna uyğun gözəl əşyalar yaratmaq
mənasını verir. Digərləri isə belə hesab edirdilər ki, incəsənətdə mümkünsüz və əlçatmaz
nəsnələri adi əşyalara çevirmək dizayndır.
Avropada yaranmış dizayn sənəti sonralar bütün ölkələrə yayılaraq inkişaf edib, formalaşır.
Dizayn sənəti hər ölkədə həmin dövlətin adət-ənənələri, vərdişləri əsasında formalaşaraq inkişaf
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edir. İstər Şərqdə, istərsə də Qərbdə dizayn sənətinə böyük maraq olmuş, cəmiyyətin zövqlə
işlənmiş mədəniyyət nümunələrinə diqqəti nəzəri cəlb etmişdir. Bildiyimiz kimi dizayn sənətində
müxtəlif və çoxsaylı növlərin birliyi təşkil edilir. Dizayn sənəti istər Avropada, istərsə də
ölkəmizdə bütün sahələrdə müxtəlif formalarda özünü əks etdirərək, inkişaf edib. Dizayn sənəti
dünyanın demək olar ki, bütün sahələrinə sirayət edərək, fərqli-fərqli dekorları ilə bir-birindən
seçilən məkanlar üçün parlaq, cazibədar və rahat şərait yaratmışdır. Dizayn sənəti də digər
sənətlər kimi bir neçə növə bölünərək inkişaf etmiş, formalaşmışdır. Bu növlərin arasında haytek, roman üslubu, modernizm və s. misal göstərmək olar. Dizayn sənətinin növləri memarlıq
sənətinə nisbətən daha genişdir.
Dizayn sənəti heç də göründüyü kimi asan sənət deyil. Hər bir ölkənin öz mentaliteti
əsasında hazırlanan otaqlar, ofislər, evlər, məktəb və restoranlarda əsas meyar kimi gözəllik,
rahatlıq və cazibədarlıq nəzərdə tutulur.
Günel Soltanzadə
ADMİU- magistrant
TOFİQ BAKIXANOVUN FORTEPİANO YARADICILIĞI
Azərbaycan kamera instrumental musiqisinin yaradıcılarından olan, Respublikanın xalq
artisti, professor, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, “Şöhrət” ordenli
bəstəkar Tofiq Bakıxanovdan danışarkən onun Azərbaycan musiqisinə verdiyi əvəz olunmaz
inciləri qeyd etməmək mümkün deyil.
Tofiq Bakıxanov öz yaradıcılığı ilə musiqi sənətinə yenilik gətirən bəstəkarlardan biridir.
Müasir tədqiqatçılar üçün onun yaradıcılığının tədqiqi, onun müasir musiqi mədəniyyətinin
müəyyən sahəsində olan inkişafındakı rolunun öyrənilməsi məsələsi aktual məsələlərdəndir. Tofiq
Bakıxanov həyatı və yaradıcılığı haqqında saysız-hesabsız məqalələr yazılmış, yaradıcılığına dair
tətqiqatlar aparılmışdır. Bu da onun Azərbaycan musiqisi tarixində özünəməxsus yeri olduğunun,
çoxmərhələli yaradıcılığanda nailiyyətlərə müvəffəq olduğunun göstəricisidir.
Tofiq Bakıxanovun yaradıcılığından danışarkən qeyd etmək olar ki, Azərbaycanda fortepiano
məktəbi üçün kifayət qədər məhsuldar olan bəstəkar bu sahədə xeyli irəliləyişlər etmişdir. Onun
fortepianonun müşayəti ilə müxtəlif alətlər üçün yazmış olduğu əsərlər fortepiano musiqisi
aspektində yeni mərhələlər açaraq mükəmməl bir versiya yaratmış yaradıcılıq nümunələrindəndir.
Tofiq Bakıxanov yaratdığı əsərlərdə muğamdan istifadə etmişdir. Tofiq Bakıxanov
ümumiyyətlə öz yaradıcılığında muğama geniş yer ayırmışdır. Bu da təsadüfi deyildir. O,
görkəmli muğam ifaçısı, tarzən Əhməd Bakıxanovun ailəsində dünyaya göz açaraq böyüyüb
boya-başa çatmışdır. O, atasından xalq musiqimizi, muğamlarımızı mükəmməl öyrənmiş və
yaradıcılığı boyu onlarda bəhrələnmişdir. Qərb və Şərq musiqisinin üslubundan bəhrələnən
bəstəkar yaratdığı instrumental əsərlərlə muğamın vəhdətinə nail olmuşdur. Beləliklə o,
Azərbaycan musiqisinin inkişaf mərhələsində yeni, parlaq bir səhifə açmışdır.
Kamera instrumental musiqisi Tofiq Bakıxanovun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Onun
fortepiano ilə müşayətlə skripka, fleyta və violençel üçün yazdığı əsərlər texniki və nəzəri
cəhətdən mükəmməl işlənmiş əsərlərdir. Qeyd edim ki, Tofiq Bakıxanovun yaratdığı əsərlər
özünün ahəngdarlığı, obrazlılığı, ritmikliyi ilə diqqəti cəlb edir.
Tofiq Bakıxanov “Humayun”, “Rahab”, “Şahnaz”, “Dügah” simfonik muğamların, saysız
kamera-insrumental əsərlərin, kamera vokal əsrlərin, romansların və mahnıların
müəllifidir. Buna nümunə olaraq skripka və fortepiano üçün dörd sonatasını, viola və fortepiano
üçün üç sonatasını, violençel və fortepiano üçün üç sonatasını göstərmək olar. Tofiq Bakıxanov
70-ci illərdə kamera-instrumental musiqisinə müraciət edərək skripka, violonçel və fortepiano
üçün üç trio bəstələmişdir. Bəstəkarın bu üç triosu ifaçılıq baxımından diqqəti cəlb edir.
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Qeyd edim ki, Tofiq Bakıxanovun yaratdığı əsərlər hazırda konsert repertuarlarında, tədris
proqramlarında geniş istifadə olunmaqdadır. Onun yaratdığımükəmməl əsərlər tarixi əhəmiyyətə
malik olmaqla yanaşı müasir dövrümüzün də təlabatına uyğundur.
Aytən Məmmədova
ADMİU- magistrant
İLKİN TEATR FORMALARINDA TƏSƏVVÜF ELEMENTLƏRİ
Türklərin ən qədim şamançılarının başlıca ibadəti oyundur. Oyun məfhumu qədim
şaman mərasim şənliklərinin və tamaşalarının ifaçılarının adıdır. Yəni "oy"
Şaman
mərasimindən fikirlərinin düşüncələrinin dərinliyini təcəssüm etdirilməsi, üzə çıxarılması
mənasında işlənmişdir.Oyma kəlməsinin bu ikinci mənası isə eşitmək, dərinləşdirməkdir.
Oyunda fikir və ağılları dərinləşdirmək, üzə çıxarmaq mənası tamaşanın, mərasimin daxili
məntiqi ilə üzvi surətdə əlaqədardır. Qədim şaman mərasimlərinin iştirakçılarını bədbəxtliyin və
fəlakətin, xəstəliyin səbəblərini aşkar etmək, üzə çıxarmaq, öyrənmək və bəladan uzaqlaşmaq
üçün saatlarla danışır, oynayır, şənlənirdilər. Mirəli Seyidov yazır: Şaman mərasiminin mənasını
Oyun kəlməsinin mahiyyətini başa düşməkdən ötrü yadda salmaq lazımdır ki, şamanlar dinin
qədim qulluqçusu, cəmiyyətin başçısı, mifi və ağsaqqalı sayılırdı. Şərq tamaşa ənənələri ilə
Azərbaycan tamaşa ənənələri arasında qarşılıqlı oxşarlıq olmuşdur.
XVI əsrin ortalarında rus taciri Fedot Kotov Azərbaycana və İrana səyahət edərkən
müxtəlif xarakterli xalq tamaşalarını, rəqsləri və bir sıra çalğı alətlərini , "Şəbihləri" görmüşdür.
O, yazırdı ki, Ərdəbil şəhərində Kərbəlayı şəhərindən şəhidlərin həyatından bəhs edən şəbihləri
oynayırdılar. Bu şəbih “Şah Hüseyn”in qətli adlanırmış. Tamaşanın rəqs edən, sinə vuran və
başını çapanların müşayiəti ilə başlayırmış. Təbrizdə, Tehranda, Ərdəbildə də oynanılan şəbihlər
öz mütəşəkkilliyi, melodramatikliyi ilə diqqəti cəlb edirdi. Şəbihlər geniş bədii ümumiləşdirmə
mövqeyindən uzaq idilər. Bunlardan xarakterlərin mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri əvvəlcədən
tamaşaçılara bəlli olurdu.
Dini mövzulara tamaşa, mistik oyundan, təsəvvürdən danışılırsa, mütləqdir ki, təsəvvüf
anlayışına toxunulsun. Təsəvvüf İslam zəminində meydana gələn mistik, dini, fəlsəfi dünyaya
görüşüdür. Onun təmsilçiləri hesab edirlər ki, öz şəxsi ruhi psixoloji təcrübə vasitəsilə insanın
Allah ilə bilavasitə mənəvi ünsiyyəti heç olmasa, kənardan seyr etməsi daha sonra qovuşması
mümkündür. Bu ünsiyyəti ürəyində dərin ilahi məhəbbəti olan bir insanın ehtiraslı, vəcd, ekstaz
və mənəvi işıqlanma vasitəsilə yaranır.Orta əsrlərdə belə cərəyanlar və nadir hadisə deyildir,
mistika, bəşəriyyət tərəfindən yaradılan bütün dini sistemlərdə Buddizm və Hinduizm və
iudaizm də xristianlıq da az yer tutmur. Lakin təsəvvüf və onların hamısından özəllikləri ilə
fərqlənir. Şərq tədqiqatçıları təsəvvüfün tamamilə islam prinsiplərinə uyğun olaraqmeydana
gəldiyini sübut edirlər. Sufizmə İran hind, yunan, xristian və başqa xarici təsirlər olsa da, bu çox
əhəmiyyətli olmamışdır, çünki təsəvvüf dünyagörüşü İslam zəminində və yalnız müsəlman
ölkələrində yaranmışdır. Həm hind , həm xristian, mistizmi və həm də yeni Platonçu kimi tez
min təsəvvüfdə yer alan bir çox mövzu və anlayışları əhatə etsələr də, sufilikdən fərqli
sistemlərdir.
Başqa bir önəmli cəhət təsəvvüf dünyagörüşünün, çevikliyi və dialektik yönümü ilə
bağlıdır, həmin cəhətə görə, istənilən qaynaqdan alınan hər bir anlam təsəvvüf təliminin
məramına və ruhuna uyğun yozmaq qabil olur, məsələn səfərə çıxmaq çox səfər etmək insana
böyük həyat təcrübəsi qazandırır, onu kamilləşdirir və istədiyi mənzilə məqsədə yetir bu sadə
məntiqdən yapışan sufilər səfəri insan nəfsin təkamül yolları kimi yozur. Bu isə adi hərəkət
deyildi, arif deyib, pillə pillə, addım addım haqq və həqiqətə yönəldən, onun batini saflığını və
nəfsi paklığı təmin edən mənəvi yüksəliş hərəkəti onun ruhani bir səfərdir.
Mistik düşüncə tərzi hələ qədim əsatirlərdə türk şaman, mədəniyyətindən, yəhudilik
xaçpərəstlik və buddizmdən və Zərdüştlük və neoplatonizmin də, bir sözlə, keçmişin bir çox
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mədəniyyətlərin də müşahidə edilsə də, təsəvvüf cərəyanı Quran və İslamdan qaynaqlanan bir
növ dini mistik və əxlaqi mənəvi psixoloji, fəlsəfi və kosmoloji dünyabaxışıdır. Ona görə də
bütövlükdə bu təlimin əsasında ilkin olaraq Quran və islami dəyərləri dayanır. Deməli, təsəvvüf
və anlamların ilkin qaynağı Quranı Kərim və sonra isə başqa islam mənbələridir.
Pərvanə Rzayeva
ADMİU- magistrant
AKTYOR YARADICILIĞINDA LİRİK-PSİXOLOJİ ÜSLUB
(XALQ ARTİSTİ AMALİYA PƏNAHOVANIN YARADICILIĞI 1964-1990)
Görkəmli sənətkar, böyük və təkrarsız istedad sahibi, teatr sənətinin səhnə navatoru,
xalq artisti, Dövlət Mükafatları Laureatı, geniş tamaşaçı kütləsinin sevimlisi Amaliya
Pənahova 19 yaşında ikən böyük səhnəyə qədəm qoydu. Milli teatr səhnəmizin inkişafı,
zənginləşməsi üçün fədakarlıqla, cəfakeşliklə çalışdı. Ən dəyərli tamaşalarda baş rolları –
Nargilə, Ayqız, Nərmin, Şahnaz, Kəmalə, Natəvan, Aynur, Mahnur, Firəngiz , Pəri , Reyhan ,
Sədayə, Zübeydə, Mehri ana, Larisa, Medeya , Nigar və s. rollarda – isteadadının bütün
qüvvəsilə mükəmməl obrazlar yaradaraq Milli Teatrımızın müvəffəqiyyətini artırdı, ona baş
ucalığı gətirdi. Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrında 28 illik səhnə fəaliyyəti
dövründə acılı-şirinli bir ömür yaşayan Amaliya Pənahova güclü, qüvvətli, ehtiraslı, mübariz,
ağıllı, səmimi, cəsur qadın obrazlarının mahir ifaçısı kimi, parlaq istedada malik yüksək
intellektual səviyyəli bir sənətkar kimi teatrseverlərin dərin hörmətini qazandı, rəğbətinə nail
oldu, güclü tamaşaçı məhəbbətinə yiyələndi.
Sənətşünaslıq doktoru, professor, Bakı Bələdiyyə Teatrının bədii rəhbəri və direktoru,
Şərqin “teatr-kino” ulduzu Amaliya Pənahova 200-dən çox dünya və Azərbaycan klassik
əsərlərində teatr səhnəsində baş rollarda çıxış edib. 25 filmdə yaddaqalan obrazlar yaradıb.
Teatr və televiziya rejissoru kimi də nəaliyyətlər qazanıb. 3 kitab və 50 monoqrafiya
müəllifidir. Haqqında 5 kitab çıxıb. İkinci çağırış Azərbaycan Milli Məclisinin Deputatı olub.
23 ildir ki, Bakı Bələdiyyə teatrını yaradıb, ona rəhbərlik edir. Bakı Bələdiyyə Teatrı yarandığı
gündən dünya və milli dramaturgiyasının ən parlaq nümunələrini repertuarında yaşadır.
Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən elan olunmamış müharibədə, döyüşən ordu qarşısında
çıxışlarına görə, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən dəfələrlə mükafatlandırılıb. Bakı Bələdiyyə Teatrı
Azərbaycan Teatr Mədəniyyətini xarici ölkələrdə də layiqincə təbliğ və təmsil edib. Türkiyə,
İran, Rusiya, Almaniya, Yunanıstanda
dəfələrlə çıxışlarına görə
Beynəlxalq Teatr
Festivallarının qalibi və qızıl ödüllərin sahibi olub.
Azərbaycan milli teatrının XX əsrin ikinci yarısını əhatə edən inkişaf mərhələsini, eləcədə
XXI əsrin başlanğıcından bu günə kimi əlli ildən çox səhnə aləminin yorulmaz sənətkarı olan
Amaliya Pənahovanı yaratdığı obrazlarsız düşünmək olmur. Amaliya Pənahova yaratdığı hər bir
obrazla dövrün aktual məsələlərinə özünəməxsus sənət vasitələri və fənd-üsulları ilə cavab
verib. Teatr tariximizi bənzərsiz faktlarla zənginləşdirib.
1964-cü ildə lirik-psixoloji kontekst yarandı. Və bununla da “Sən həmişə mənimləsən”
pyesinin tamaşası ilə lirik-psixoloji üslub özünü təmamilə təsdiqlədi. Bu tamaşada rejissor
Tofiq Kazımov yeni üslubun üstünlüyünü bir daha və qətiyyətlə təsdiq etdi, həm də aktyorluq
kursunun tələbəsi, gənc aktrisa Amaliya Pənahova kimi yeni teatr üslubunun gələcəkdə mahir
bir ifaçısını, gözəl bir aktrisanı axtarıb üzə çıxartdı. Tofiq Kazımovun cəsarətli addımı və
Amaliya Pənahovanın sənət qələbəsi yeni və çağdaş ruhlu yaradıcılıq ənənəsinə meydan açdı.
“Sən həmişə mənimləsən” tamaşası milli səhnəmizdə lirik-psixaloji üslubun təməl əsəri
sayılır. Nargilə tələbə-aktrisa Amaliya Pənahovanın parlaq sənət qələbəsi oldu və bu sənət
qələbəsi istedad sahibinin yaradıcılıq yolunda sönməz məşələ çevrildi.
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Amaliya Pənaova Azərbaycan milli teatrında lirik-psixaloji üslublu aktyor məktəbinin
yaradıcılarından biridir. Gənc aktrisanın yaradıcılığının ilk yeddi ilində şövq və heyranlıqla ifa
etdiyi Nargilə (“Sən həmişə mənimləsən”), Nərmin ( “Unuda bilmirəm”), Reyhan (“Yağışdan
sonra”), Şahnaz (“ Mahnı dağlarda qaldı”) obrazları lirik-psixaloji üslubun özəlliyini təşkil edən
çox böyük yaradıcılıq qələbələridir.
Amaliya Pənaova “Tofiq Kazımov teatrı” nın aktrisası olduğuna görə pauzalı səhnələrdə
oynamaq vərdişinə məharətlə yiyələnib. Xüsusilə də adları çəkilən “Sən həmişə mənimləsən”,
“Unuda bilmirəm” tamaşalarının finalında, “Yağışdan sonra”, “Pəri cadu”, “Cehizsiz qız”,
“Medeya” tamaşalarının əsas hadisələrində aktrisa pauzaları məftunluqla oynayıb. Amaliya
xanım bu pauzalarda təkcə rolu, təkcə obrazın mətninin sözsüz davamını oynamır, o, ilk
növbədə, mürəkkəb vəziyyətlərdə insanın hərəkət davranışının plastik təravətini ifa edir.
Amaliya Pənahova Azərbaycan milli teatrının nailiyyəti olan lirik-psixoloji üslubu səhnə
məntiqiylə uyğunlaşdırmağı bacaran özünəməxsus və yadda qalan səhnə-həyat obrazını
yaratmağa müyəssər oldu. Amaliya Pənahovanın maraqlı səhnə obrazları, koloritli ekran rolları
həyata sevgisindən, səmimiyyətindən mayalanıb. Aktrisa bacarıq və istedadına görə
tamaaşçıların sevgisini, rəğbətini qazanıb. Amaliya Pənahova tərəf müqabilləri ilə bərabər ekran
əsərlərinə uğur qazandırıb. Çəkildiyi filmlər Azərbaycan kinosunun qızıl fonduna daxil olub.

Nigar Pirimova
ADMİU- magistrant
DEL ARTE KOMEDİYALARININ YARAMA TARİXİ VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Del arte komediyaları haqqında danışarkən XVI əsrin 50 –ci illərinin ortalarından yad
edilir. Tez –tez bu maskalar haqqında biz daha çox yeni yaranmış teatrın fərqləndirici cizgisi
kimi eşidirik. Sənədlər əsasən 1560 –cı ildə Florensiyada maskaların iştirakı ilə tamaşa
göstərildiyi qeyd edilir. Bundan sonra 1565 –ci ildə Bavariya şəhzadəsinin gəlişi şərifinə
Ferraridə, 1566 –da Montuada, 1567 –ci ildə isə ilk dəfə Pantalone adına rast gəlirik. 1568 –ci
ildə isə artıq qürbət Münhendə Bavariya sarayı qarşısında orada yaşamış italiyan şəhzadəsinin
toy məclisində maskalardan ibarət komediya tamaşası həvəskarların təqdimatında nümayiş
olunmuşdur.
Del arte komediyalarının süjet xətti aktyorların ədəbi əsərlərin süjetlərindən istifadə edərək
tapdıqları daha maraqlı quruluş metodları, məntiqi düşüncə və bütöv fəaliyyətdən ibarət öncədən
müəyyən edilmiş ssenarilər idi. Və nəhayət, del arte komediyasının improvizasiyası həmin
metodla yəni, aktyorların təkcə müstəqil tamaşa yaratmaq imkanlarının olması deyil, həmçinin
eyni zamanda öz teatrının müəllifi, ifaçısı kimi çıxış edərək özünəməxsus dramaturgiyasının
olmasında idi. Del arte komediyalarının maskaları öz yaranışına görə əsas xalq karnavalına
bağlıdılar. Məhz burada ilbəil küçə karnavallarında xalq tərəfindən yumor şəklində məşhurların
və varlıların komik tipləri yarandı. Bu karnaval maskalarının dəqiq yaranma vaxtlarını demək
olmaz, lakin onlar haqqında bizə gəlib çatan ilk məlumat XVI əsrin 50 –ci illərinə məxsusdur.
Belə ki, fransız şairi İohan Dyu Belle 1555 –ci ildə İtaliyaya səfəri zamanı İtalyan karaval
maskalarından məşhur Canni (qulluqçu maskası) və Venesiyalı Manifikaya (Pantalonenin
əvvəlki adı) şən şeirlər həsr etmişdir. Bu maskaları həmçinin dramaturq A.F.Qratsini (Laska) da
özünün “Karnaval pyesləri”ndə qeyd etmişdir. Del arte komediyalarında maska anlayışı iki
mənanı ifadə edirdi : birincisi əşyavi maska aktyorun üzünü gizlətmək üçündür. Bu maskalar adi
karton və yaxud müşəmbədən (klyonka) hazırlanır, aktyorların üzünü ya bütöv ya da yarıya
qədər örtürdü. Maskaları çox vaxt komik personajlar taxırdılar. Onlar arasında elələri də olurdu
ki, maskalarla yanaşı üzü unla boyanır, yaxud da bığ və saqqalını kömürlə rəngləyirdilər. Bəzən
maskanı yapışdırılmış burun, yaxud böyük eynək əvəz edirdi. Aşiqlər maska taxmırdılar. Maska
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anlayışının ikinci və mühüm mənası onunla izah olunurdu ki, bu maskalar özündə birdəfəlik
quraşdırılmış psixoliji cizgilər, dəyişdirlmiş sima və ona uyğun ləhcə sayəsində sosial tipi
müəyynləşdirirdi. Maskanı seçməklə aktyor demək olar ki, səhnə həyatının sonuna qədər ondan
ayrılmırdı. Del arte komediyalarının başlıca xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, aktyor həmişə eyni
maskada çıxış edirdi. Pyeslər hərgün dəyişə bilərdi, lakin rolu ifa edən personajlar kimi pyesin
də personajları dəyişməz olaraq qalırdı. Çox nadir halda olardı ki, aktyor bir gün bir rolu,
sabahsa başqa bir rolu ifa etsin. Maskalar haqqında məlumat almaq üçün iki kvartet (dördlük)
maskanın adını demək kafidir: şimal –Venesiyalı və cənub –Neopolitan. Şimal kvarteti
Pantalone, Doktor, Arlekin və Briqellodan; Cənub dörtlüyü isə -Kovello, Pulçinella, Skaramuçço
və Tartalyadan təşkil olunmuşdur. Hər iki kvartetdə tez –tez Kapitan, Servetta (yaxud Fanteska) ,
Aşiqlər yer alırdılar. Del arte komediyalarının bütün maskaları üç qrupa bölünə bilər:
1. Milli komik qulluqçu maskaları – optimist pafos, del arte komediyalarının satirik gücü və
dinamik fəaliyyətlə müəyyənləşirdi. Bu maskalara birinci və ikici Canni və Servetta
aiddir.
2. Ağaların satirik –ifşaedici maskaları –əsas fəaliyyət oyunbazlıqdan (təlxəklikdən) ibarət
idi. Bu qrupa Pantalone, Doktor, Kapitan, Tartalya daxil idi. Bura həmçinin vaxtilə
mövcud olmuş, lakin senzuranın qərarı ilə tezliklə çıxan Monax (keşiş) maskası daxil idi.
(A.F.Qratsinin (1559) “Karnaval pyeslərində” Monax maskası xatırlanır. Lakin feodal –
katolik irtica dönəmində inkivizisiya ruhi senzuranın nüfusunun saxlanmasını ciddi təqib
edirdilər, buna görə də rahib fiquru əsrin birinci yarısında mövcud olmuş, tezliklə də
səhnədən yoxa çıxmış ədəbi komediyada tez –tez iştirak edirdi).
3. Lirik aşiqlər maskası –özlərinin sağlam intibah dünyagörüşünü və getdikcə zəifləməkdə
olan pastoral təsirinin cizgilərini daşıyırdılar.
Del arte komediyalarının iki əsrlik xatiri materialı onun senarilərində qaldı. Onların
hamısı göstərilməyib və lap az bir qismi çap olunub. Ssenarilərin böyük hissəsi əlyazma
formasında İtalyan kitabxanalarında saxlanılır. Ilk çap olunmuş senarilər toplusu 1611 –ci ildə o
vaxtki del arte komediyalarından “Celozi”nin rəhbəri olmuş Flaminio Skola tərəfindən
buraxılmışdır. Əlyazma formasında Lakotellinin, Gerardinin, Qraf Kazamarçanonun topluları
mövcud idi. Tarixi senari süjetləri ilk olaraq “alimanə komediyalar” idi. Daha sonralar
aktyorların müxtəlif ölkələrə qastrol səfəri etdiklərinə görə Avropa dramaturgiyasından istifadə
etməyə başladılar. Onlar arasında xüsusilə məşhur olanı zəngin süjetli ispan komediyaları oldu.
Bu minvalla dünya dramaturgiyasının bir çox süjetləri del arte komediyası sayəsində səhnəyə
çıxdı. Lakin əlaqələr tərsinə də olurudu. Belə ki, italyanlar senari üçün ispan dramaturqu Tirso de
Malinanın “Seviliya dəcəli” komediyasından istifadə etdikdən sonra, bu senari Molyerin “Don
Juan” komeiyasının süjetinin yaranmasına əsas təsir etdi.
Senarilərin müəllifləri çox vaxt truppadakı əsas aktyor olurdu (copo commico), lakin
rolları oynayan, canlı mətnin müəllifi, senari sxemini dolduran məhz aktyorlar özləri idi.
Tamaşanın əsasını aktyor hünəri təşkil edirdi. Qalan hər şey buna tabe idi. Buradakı quruluş sadə
idi. Dekorasiya dəyişmirdi(senaridə bir məkan olmasına diqqət yetirilirdi). Səhnənin yarı
tərəfində iki ev, arxada bir neçə aşırım, bir də kulis. Hadisələr həmişə evlərin qarşısında, küçədə,
yaxud eyvanda, lojalarda baş verirdi.
Özünün ən yaxşı inkişaf dönəmində yəni –XVI əsrin II yarısı və XVII əsrin ilk
onilliyində del arte komediyası özünün ən həyatı güc zamanını yaşayırdı. Öz səhnəsinin ətrafına
geniş xaq kütləsi toplayaraq onları təkcə əyləndirmir, eyni zamanda sosial zülmə qarşı nifrət
hissi aşılayırdı.
Del arte komediyalarınını tükənməz həyat sirri –onun milliliyindədir. Onu məhz ilk dəfə
dramaturgiyanın, səhnə tərtibatının, teatr binasının arxitekturasının dram nəzəriyyəsi anlayışı
olan İtaliyan xalqı yaratdı. Yenidən törəmə əsrində İtalyanların bütün teatral yaradıcılığı eyni
səmərəlikdə olmamışdı. Italiyan teatrı faciə və komediya dramaturgiyasının son əsrini
yaratmayıb, lakin məhz o ilk dəfə aktyora səhnədə ustalıqla müstəqil addım atmağı öyrətdi və
səhnə yaradıcılığını incəsənətin xüsusi növü kimi təstiq etdi.
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Zəhra Rüstəmova
ADMİU- magistrant
“KİTABİ DƏDƏ-QORQUD” DASTANINDA ŞAMANİZM ELEMENTLƏRİ
“Kitabi Dədə-Qorqud dastanında şamanizm elementləri” adlı dissertasiya işinin yazılması
eramızdan əvvəllər gedib çıxan şaman dininin inkişaf tarixinə, dinin təbliği məsələlərinə nəzər
yetiriləcək, Dədə Qorqud dastanı haqqında məlumat veriləcək.
Dinin müxtəlif əsrlərdə ayrı-ayrı formalarda qəbulu və cəmiyyətdə təbliği hər zaman səsküyə səbəb olub. Şaman dininin türk dünyasında yaranması və inkişafı, cəmiyyətin bu dinə olan
münasibəti və dövrün din problemi elmi işin aktuallığı kimi öz elmi həllini tapacaqdır.
Mövzunun aktuallığından danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, iki böyük və çətin mövzu
qarşı-qarşıya qoyulacaq, böyük eposumuz olan “Kitabi Dədə-Qorqud” dastanının yaranması və
inkişaf tarixi, Dədə Qorqud qəhrəmanlarının dini inancları barədə hərtərəfli və geniş məlumat
veriləcəkdir.
Mövzuya müraciət etməkdə məqsədim iki böyük problemi üz-üzə qoyaraq təhlil etmək,
dini və xalq ədəbiyyatı münasibətlərinin ortaq əlaqələrini çözələməkdir. Mövzunun aktuallığı
burasındadır ki, istər şaman dini, istərsə də Dədə Qorqud dastanı ayrı-ayrı formalarda təhlil
edilib, qələmə alınsa da, birlikdə təhlil edilməmişdir.
Şamançılıq - Yakut dilində özündən çıxan, dünyanı unudan deməkdir. Şamanizm əsasən
Sibirdə və Şimali Amerika hinduları arasında geniş yayılmışdır. Bu dini təlim yalnız ayrı-ayrı
insanların fövqaltəbii gücə malik olduğuna inamla bağlıdır. Bunları şaman adlandırırdılar.
Şamanlar cəmiyyətin həyatında müstəsna yer tutan, hamının çəkindiyi insanlar idilər. Şamanlar
həqiqətən də özlərinin müəyyən cəhətlərinə görə bu və ya digər dərəcədə digərlərindən
fərqlənirdi.Onların xarici görünüşləri də başqalarından fərqli oluprdu. Onlar xırda parçalardan
tikilmiş paltar geyirdilər.
Şamanizm dininin yaranması və inkişaf tarixi çox qədimlərə gedib çıxır. Şamanizm sözü
Hindistandakı Pali dilində ruhlardan ilhamlanan adam mənasını verən "samana" sözcüyündən
törəmişdir.
Şamanlıq Avropada ilk çağ dövrlərindən üzü bəri məşhur idi və fərqli Töton qəbilələri və
fin-Baltik xalqları arasında Dəmir Çağı boyunça tətbiq olunmuşdu. Xristianlığın doğuşuyla
birlikdə şamanlık yox olmağa üz tutmuş, xüsusilə şəhərlərdə olduqca itmiş və lakin çöl
seqmentlərdə şamanlıktan qalma adətlər Xristian olan xalqlar arasında yaşamağa davam
etmişdir.
“Kitabi Dədə Qorqud" oğuz-türk dastanıdır və XI-XII əsrdə Azərbaycan xalq
ədəbiyyatında ən qədim yazılı abidə kimi qorunub-saxlanılır. Dədə Qorqud dastanlarının bir sıra
boylarında mifoloji dünyagörüşünün izlərinə rast gəlmək mümkündür. Məsələn, "Dəli Domrul"
boyunda ölüm kultunun əski qalıqları və bunun dastanın yazıya alındığı dövrün dini görüşlərinə
görə mənalandırılması özünə yer tapmışdır. Buradakı Əzrayıl obrazı, dastanın bir çox başqa
boylarında olduğu kimi, əsərə islamın qəbulundan sonra artırılmış və eposun ümumi ruhuna
uyğunlaşdırılmışdır. Bu cəhətinə görə həmin boy ölüb-dirilən tanrılar haqqında qədim şumer,
babil, misir əfsanə və mifləri ilə səsləşir.
Ədəbiyyat:
1. Zeynalov F. “Kitabi-Dədə Qorqud və dünya şərqşünaslığı”. BDU-nun “Elmi əsərləri”. Bakı:
1976, №4, 10 s.
2. Təhmasib M.H. Azərbaycan xalq dastanları. Bakı: Elm, 1972, 59 s.
3. Hacıyev T. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı: Elm, 1976, 59 s.
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Ellada Əhmədova
ADMİU- magistrant
DİONİS ŞƏNLİKLƏRİ VƏ XALQ OYUN TAMAŞALARIMIZ
Dionis şənlikləri ilə xalq oyun tamaşalarımızı bir araya gətirib, ümumi oxşar cəhətlərini
araşdırıb tapmaq, Qədim yunan folklorunu və bizim folklorumuzu uzlaşdırmaq, Qədim yunan
tamaşalarını bizim xalq tamaşalarımızdan fərqli cəhətlərini araşdırmaq - əsas məqsədimizdir.
Yunan mifologiyasında həyatın müxtəlif sahələri və müxtəlif anlayışlarına istiqamət
verən allahlar mühüm yer tuturdu.
Üzümçülük, şərab və məhsul allahı olan Dionisə (Bakx) yunanlar xüsusi ehtiram və
hörmət göstərirdilər. Əsasən, kənd təsərrüfatı, üzümçülük və şərabçılıqla məşğul olan yunanların
Dionisə belə münasibəti xüsusilə mərasimlərdə Qədim yunan folklorunda və mifologiyasında
daha çox yad edilir. İldən – ilə Dionisin şərəfinə keçirilən bayramlar daha rəsmi və təntənəli
xarakter alırdı. Bu bayram mərasimlərində bilavasitə dövlət iştirak edirdi. İldə dörd dəfə qeyd
edilən Dionis bayramını yunanlar son dərəcə nizamlı və təntənəli keçirirdilər.
Dionisin böyük bayramı mart ayının axırı aprel ayının əvvəllərində - yazın gəlməsi ilə
əlaqədar olaraq təşkil olunurdu və əsasən şəhərlərdə qeyd edilirdi. Elə buna görə də bu bayrama
bəzən şəhər bayramı da deyilirdi.
Leney bayramı yanvar ayının sonu, fevral ayının əvvəllərində təşkil olunurdu.
Antesterilər Dionis bayramı fevral ayının sonu və mart ayının əvvəllərində keçirilirdi.
Dionisin kiçik bayramı dekabr ayının sonu, yanvar ayının əvvəllərində keçirilirdi. Bu
bayram bəzən Dionisin kənd bayramı da adlandırılırdı. Çünki bayramda kəndlilər daha çox
fəallıq göstərirdi.
Bir qayda olaraq Dionis bayramları dövlət tərəfindən təşkil olunurdu. Hər dəfə bayramı
idarə etmək üçün cəmiyyətin hörmətli, yəni varlı adamlarından arxont seçilirdi. Bayramın bütün
məsuliyyəti, təşkilatı arxontun üzərinə düşürdü. O, bayramın proqramını, repertuarını və
iştirakçilarını təyin edərək bütün hazırlıq işlərinə rəhbərlik edirdi.
Beləliklə, Dionis şənliklərində ilk teatr əlamətləri formalaşmağa başlayır.
Dionis şənliklərinin keçirilmə tarixi dekabrın sonundan aprelin əvvəlinə təsadüf edir.
Həmin ərəfədə bizim xalq təqvimmizə görə böyük çillə, kiçik çillə, boz ay və Novruz şənlikləri
keçirilir. Bu oxşarlığı dissertasiya işində ətraflı təqdim edəcəyik.
Zəngin milli adət-ənənələrə malik Azərbaycan türklərinin folkloruna nəzər yetirsək bütün
Türk dünyasının malik olduğu ortaq dəyərlərdən başqa, Azərbaycan türklərinin də özünəməxsus
folkloru mövcuddur. Xalqımızın zəngin, özünəməxsus və maraqlı folklor nümunələrindən biri də
xalq oyunlarıdır. Tarixi çox qədimlərə gedən, xalqın müxtəlif dövrlərdə adət-ənənələrini,
etnoqrafiyasını özündə yaşadan bu oyunlar nəsildən-nəslə keçərək bu günümüzədək gəlib
çamışdır.
Oyunlar xalq həyatının müxtəlif cəhətlərini, eləcə də müxtəlif mərasimləri əks etdirən
qədim folklor janrından biridir. Xalq oyunları ən qədim dövrlərdən xalqın məişət həyatını,
əyləncə dünyasını özündə əks etdirmək baxımından xüsusi maraq doğurur. Belə xalq oyunları
mövzu, məzmun, yaranma yolu və formaları baxımından da çox zəngin və rəngarəngdir. Xalq
oyunlarında yüksək, humanist insani duyğular: şəri cəzalandırmaq, yaxşıları qorumaq, onlara
dayaq durmaq və s. bu kimi müsbət keyfiyyətlər aşılanırdı.
Xalq tamaşaları
İnsanların əylənməsinə xidmət edən folklor nümunələrindən biri də xalq tamaşalarıdır.
Xalq tamaşaları da şifahi xalq ədəbiyyatının qədim janrlarından biridir. Xalq dramları tarix boyu
müəyyən inkişaf yolu keçmiş və getdikcə təkmilləşmişdir. Xalq tamaşaları bir janr kimi
formalaşana qədər folklorun başqa növləri daxilində, xüsusilə epik növün ayrı-ayrı janrlarında
yaranmağa başlamışdır.
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Xalq oyunlarından fərqli olaraq, xalq tamaşaları indiyə qədər qorunub saxlana bilmişdir.
Belə ki, məktəblərdə, tədris müəssisələrində folklor nümunələri sırasında əhəmiyyətli yeri tutan
xalq tamaşaları barədə xüsusi dərslər keçilir. Mədəniyyət ocaqlarında, teatr və səhnələrdə zamanzaman xalq tamaşalarının ən qədim parçaları nümayiş etdirilir, xalqın sahib olduğu qədim tariximədəni irs qorunub saxlanılır.
Ülviyyə Aliyeva
ADMİU- magistrant
ELNARƏ DADAŞOVANIN UŞAQLAR ÜÇÜN FORTEPİANO ƏSƏRLƏRİ
Milli prinsiplərə əsaslanan, mayası folklorumuz üzərində köklənənmüasir musiqi dilində
bir-birindən
dəyərli
əsərlərin
müəllifi
Elnarə
Dadaşovanın
yaradıcılığının
formalaşmasında Qara Qarayevin sinfindədərs almasının böyük rolu olub.O, fortepiano, simli
kvartet, kamera-instrumental, soprano və kamera, nəfəsli orkestr üçün əsərlər bəstələmiş, sənədli
filmlərə silsilə musiqilər yazmışdır. Bəstəkarın yaradıcılığının parlaq səhifəsini onun fortepiano
üçün yazılmış “24 Prelüd” silsiləsi, “Sayalı” baleti, orqan üçün “Variasiya”, “Fantaziya”,
“Postlüdiya” əsərləri təşkil etmişdir. Bəstəkarın fortepiano, simli kvartet, violinovə soprano üçün
yazılmış “Bahar sərgisi”, “Rəngim döndü sənsiz”, “3 prelüd”, “Sonatina”, “Lay-lay”, “Sənə
düşüb meylim”, “Aşıqsayağı”, “Vüqarlı dağları sevirəm”, “İlk bahar”, “4 fuqa” və s. əsərlərini
də qeyd edə bilərik.
Çoxşaxəli yaradıcılığının səhifələrində uşaqlar üçün yazmış olduğu əsərlər
özünəməxsusluğu ilə seçilir. Uşaq albomu" mahnı toplusu (1997); "Uşaq albomu" mahnı toplusu
(1998);"Tıq-tıq xanımın nağılı" - musiqili nağıl Azərbaycan xalq mahnılarına əsaslanır. Uşaqlar
musiqi qabiliyyətinin və ifaçılıq texnikasının, eləcə də musiqi təfəkkürünün inkişafı üçün yazmış
olduğu “Uşaqlar üçün iki royalda ifa olunan pyeslər silsiləsi” , fortepiano üçün “iki uşaq pyesi”,
rondo, sonatina, “Baqatel” “Lay-lay” əsərlərinin mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bəstəkarın bu sahəyə diqqət ayırmasının əsas səbəblərindən biri bu sahədə mövcud olan
əksiklikləri idi. Milli musiqi dili ilə yazılmış marerialın azlığına diqqət yerirən Elnarə xanım bu
sahədə bir-birindən maraqlı pyeslər yazmışdır.Bu əsərlərdə bəstəkar uşaqların sevimli şairi
A.Şaiqin şeirlərinə əsaslanmış, şeirləin obrazını musiqi dili ilə canlandıra bilmişdir. Uşaqlar üçün
fortepiano əsərlərində də bəstəkar muğam və aşıq musiqisinə dayanıqlıq diqqəti cəlb edir.
1990-cı ildə E.Dadaşovanın uşaqlar üçün bəstələdiyi əsərləri SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının
repertuar komissiyası yüksək dəyərləndirərək, SSRİ Mədəniyyət və Təhsil Nazirliklərinin
repertuar komissiyalarının təşkilati dəstəyilə MDB-nin təhsil ocaqlarının tədris proqramlarına
daxil etdirmişdir.
XX əsr musiqi tarixində bildiyimiz kimi sematikanın əsas cəhətlərindən biri olan təsvirilik
(indeks) uşaq musiqisində öz əksini tapmışdır. Prokofyev “Petya və canavar”, Bartok
”Mikrokosmos”, Şedrin ”Gənclik dəftəri” və s. Elnarə Dadaşovanın yaradıcılığında uşaqlar üçün
fortepiano yaradıcılığında semiotik baxımdan böyük maraq kəsb edir.
“Uşaqlar üçün iki royalda ifa olunan pyeslər” silsiləsi “Arı”, “Bülbül”, “Bənövşə”, “Ostinato”,
“Saz çalır, aşıq çalır”, “Etüd” adlı 6 pyesdən ibarətdir. Period formasına əsaslanan bu əsərlərin
musiqi dili və faktura sadəliyi ilə seçilir.Bu əsərlərdə semiozisin emosiya və təsirlilik kimi
cəhətləri sintez halında çıxış edir. Birinci nömrədə arının uçuşu sol əldə yamsılanıb, ikinci
nömrədə bülbülün cəhcəhəsi sağ əldə forşlaq vasitəsilə oxunur. Dördüncü nömrədə isə saz
alətinin müşaiəti yamsılanmışdır. Xaraktercə milli rəqsləri və nəğmələri xatırladan bu əsərlər
uşaqlarda milli musiqi təfəkkürünün inkişafında mühüm rol oynayır. “Ostinato” nömrəsində
müşaiət II pianino basso-ostinatoya əsaslanılır. Ümumilikdə bu məcmuədə uşaq nəinki oyun
nümunələri ilə tanış olur. Həmçinin, İntibah dövrünün nümunəsi olan basso ostinato ilə, eləcə də
musiqi qabiliyyətinin inkişafı üçün dərs proqramında nəzərdə tutulmuş etüd məşğələsi ilə tanış
olmuş olur.
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Fortepiano üçün “2 Uşaq pyesi” buraya “Sözsüz mahnı”, “Zarafat rəqsi” burada semiotikinın
emosiya (ikon) cəhəti öz əksini tapır.
“Lay-lay” əsərində isə həm təsvirilik, həm də emosiya vəhdət halında dinləyicə çatdırılır.
Təhlilimizə yekun vuraraq qeyd edə bilərik ki,Elnarə Dadaşovanın uşaq üçün fortepiano əsərləri
milli semantika baxımdan böyük maraq kəsb edir.
Ədəbiyyat:
1. Шаймухаметова Л. Семантический анализ музыкальной темы. М.: РАМ им.
Гнесиных, 1998,
2. Мечковская Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций: учебное
пособие / 2-е изд., испр. Москва, Академия, 2007.
3. Пирс Ч. С. Логические основания теории знаков [1895] / Пер. с англ.:
В. В. Кирющенко, М. В. Колопотин. Санкт-Петербург, Алетейя, 2000
Fidan İsgəndərzadə
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCANIN MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏKİ BƏDİİ
ƏDƏBİYYATIN EKRAN TƏCƏSSÜMÜ
XIX əsrin sonu azərbaycan kino tarixinin yaranması kimi yaddaşlara həkk olunub. 1895-ci
ildənözünə iz salan kino sənəti çox şaxəli yaradıcılıq yolu keçmiş, dünya mədəniyyətinəsürətlə
inteqrasiya edmişdir.
Ölkəmizdə filmlərin güclü inkişafına və dövrlə səsləşən mövzulara müraciət edilməsinə
böyük tələbat var. 90-cı illərin keçid dövrünü yaşayan Azərbaycan kinosu bazar iqtisadiyyatı
şəraitində çətin vəziyyətə düşdü. Buna baxmayaraq, kinematoqrafçılarımız vəziyyətdən çıxış
yolları arayır, dövlət və sponsor vəsaiti hesabına filmlər çəkirdilər. «Qətldən yeddi gün sonra»,
«Təhminə», «Vahimə», “Qara volqa”, “Otel otağı”, “Hökmdarın taleyi”, “Dolu”, “Sübhün
səfiri”, “Məhkumlar”, “Tilsim”, “Aktyorun əsgisi”, “Bəxt üzüyü”, “Qisas”, “Lal”, “O dünyadan
salam”, “Həm ziyarət, həm ticarət” ,”Fransız” müstəqillik dövrünün uğurlu filmlərindəndir.
Azərbaycanın kino sənətini davam etdirən müasir rejissorlardan Hüseyn Mehdiyevin,
Cahangir Mehdiyevin, Yavər Rzayevin, Nicat Feyzullayevin, Ayaz Salayevin, Gülbəniz
Əzimzadənin,Eldar Quliyevin, Oqtay Mirqasımovun,Vaqif Mustafayevin,Rasim Ocaqovun
filmləri ölkədə baş verən sosial ,siyası ,mədəni, iqtisadi dəyişikləri əks etdirirdi. Rejissorların
ərsəyə gətirdiyi filmlər bir sıra kinofestivallarda mükafatlara layiq görülmüşdür.
90-cı illərin kino xronologiyasına nəzər salarkən biz daha çox həmin müddətdə müharibə
mövzusunun aktuallıq təşkil etdiyini görürük. Tezliklə baş verən qanlı matəm hadisələri
kinodramaturqların, rejissorların, yazarların da gözündən qaçmır və bu hadisələr öz əksini
filmlərdə, ədəbiyyatda da tapmağa başladı. Həmin illərdə C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında qərargah yaradılır. O zaman kinostudiyanın direktoru R.Fətəliyevin rəhbərliyi
altında xüsusi çəkiliş qrupu şəhidlər haqqında videofilm üzərində işləyirdi. R.Fətəliyev
bildirmişdi ki, 200 ekran saatlıq 60 videokasset hazırlanmışdır.
Hamımız bilirik ki, teatr və kino sintetik sənət növüdür. Kino teatrdan fərqli olaraq əsrlər
keçsə də lent yazıları vasitəsilə öz təravətini qoruyub saxlaya bilir. Ancaq bir şeyi də unutmayaq:
teatr çox qədim tarixi öz çiyinlərində daşıyır. Teatr üçün dram əsərləri olduqca çoxdur. Lakin
kinoya gəlincə bu sahədə bir lənglik, sıxlıq duyulmaqdadır. Bayaqdediyim kimi son dövrlərdə
filmlərin güclü inkişafına, dövrlə səsləşən mövzulara müraciət edilməsinə və dünya bazarına
çıxmasına böyük tələbat var. Kino yarandığı gündən bu günədək bu problemlərlə mübarizə
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aparmaqdadır. Kino sənətinin yaranma tarixinə nəzər salsaq kinonun yarandığı gündən bu
günədək keçdiyi maraqlı mərhələləri daha aydın şəkildə hiss etmiş olacağıq.
Mövzunun aktuallığı ondadır ki, bu sahədə elə də geniş dissertasiya, elmi işlər qələmə
alınmamış, qələmə aldığımız mövzu müzakirə obyektinə çevrilməmişdir. Biz bu gün qələmə
aldığımız “Müstəqillik dövrü: bədii ədəbiyyatın ekran təcəssümü” adlı elmi-işimizdə kinonun
yaranma tarixinə nəzər salacaq, bu sahədə fəaliyyət göstərmiş rejissorların, kinotənqidçilərinin
fikirlərini öyrənmiş olacağıq.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi uzun müddət müxtəlif kino layihələr həyata keçirir.
Məsələn “Bu meydan, bu ekran” kino müsabiqəsi. Belə layihələr milli kino sənətinin yeni
uğurlar əldə edilməsundə fundamental təkan yaradır.
Ədəbiyyat:
1. Dadaşov A.. Gerçəkliyin astanasında. Monoqrafiya.1992;
2. Dadaşov A.. Ekran dramaturgiyası: mövzu, struktur,
Monoqrafiya.1999;

üslub,

janrproblemləri.

Zümrüd Zeynallı
ADMİU- magistrant
YÜKSƏK TEXNOLOGİYALI DİZAYN HAY-TEK
XX əsrin 70-80 illərində Norman Foster tərəfindən arxitekturaya gətirilmiş hay-tek bu gün
interyer aləmində özünə kifayət qədər pərəstişkar və nüfuz qazana bilən sahələrdəndir. Hay-tek
üslubunda əsasən dəmir-beton, metal, şüşə, plastik kimi materillardan istifadə etməklə spesifik
gözəlliklər yaratmaq mümkündür. Hay-tek üslubunda işləyən memarlar əsasən yüksək
texnologiyaya cavab verən avadanlıqlardan yararlanırlar. Burada əsasən düz formalı xətlərə
üstünlük verilir.
Bu üslub müəyyən mənada praktik mənaya malik olsa da, sənaye dizaynı baxımından artıq
elementləri kənar edib məkanda genişlik yaratmaqla estetik gözəllik bəxş edir. Üslubun əsas
xüsusiyyətlərindən biri burada yüksəkliklərə meyllilikdir.
Hay-teki digər üslublardan fəqrləndirən cəhəti məkanda mənzil rahatlığı yaradan
elementlərdən-təbii materiallardan demək olar ki, istifadə edilməməsidir. Ona görə də bu üslubu
əsasən geniş ərazisi olan məkanlarda estetik gözəllik yaratmaq üçün istifadə edirlər. Başqa sözlə
desək, bu üslub ilk dövrlər daha çox sənaye sahələrində, qeyri-yaşayış məkanlarında istifadə
edilirdi. Lakin sonradan müəyyən elementlərin daxil edilməsi nəticəsində bü üslubun yaşayış
məkanlarına tətbiqi reallaşdı.
Lakin bu cür estetik gozəlliyi yaradan kövrək elementlərlə incə davranış tələb olunur.
Çünki şüşədən olan stol-stul, rəflər, plastik məhsullardan olan stulların səthlərinin zərər
görməməsi üçün səliqəli istifadə vacibdir.
Hay-tek üslubu dəbə uyğun olaraq müasir materillardan olan elementlərlə daim yenilə
bildiyindən gənc nəsil tərəfindən çox sevilir. Qeyri-ənənəvi formaya, maksimal funksionallığa
malik mebel bu üslubun əsas atributlarından biridir. Həmçinin məkanın quruluşu və elementlərin
yerləşmə mövqeyində tətbiq edilən qeyri-adilik ümumi interyerin estetikasına təsir göstərir.
Stil və texnikanın son nailiyyətlərinə əsaslanaraq tətbiq edilən mühəndislik avadanlıqları
da bu üslubun ayrılmaz hissəsidir. Xromlanmış borular, metal səthlər, parıltılı hissələr, müxtəlif
birləşmələrin cilalanmış forması ümumi interyeri hansısa kosmik gəmidəki abu-hava ilə
eyniləşdirir. Bir sözlə, hay-tek daim yenilənə bilən, müasir texnologiyanın imkanlarına
uyğunlaşan, ultramüasir xarakter daşıyan, hər cür fantaziyanı qəbul edən bir interyer üslubudur.
Dizayn (ingiliscə yeni proekt fikirləşmək, plan cızmaq, proekt qurmaq) – estetik şəkildə
eskizlərdən qaynaqlanaraq proekt təşkil etməkdir. Belə hesab edilir ki, dizaynı təkcə
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konstruksiya qurma yaradıcılığı kimi düşünməklə kifayətlənməməli, bu sənəti geniş şəkildə
sosial-texniki problemlərin də həllində başlıca amil kimi qəbul etmək lazımdır.
Şahpəri Abbasova
ADMİU- magistrant
KİNOOPERATOR RASİM OCAQOVUN PEŞƏ ÜSLUBU
II Dünya Müharibəsi qurtarandan sonra bütün sovet kinematoqrafiyasında olduğu kimi,
Azərbaycan kinosunda da vəziyyət xeyli ağırlaşmışdı. Kino istehsalı ilə məşğul olan milli
studiyanın həm texniki, həm də yaradıcılıq imkanları məhdudlaşmışdı. İşığahəssas materialların,
yəni, neqativ və pozitiv lentin qıtlığı o həddə gəlib çatmışdı ki, Moskva və Leninqrad
kinostudiyalarından başqa Sovetlər Birliyinin digər istehsal bazalarında, o cümlədən,
Azərbaycanda bədii filmlər nadir hallarda çəkilirdi. Film çəkilişlərinə ayrılan maliyyə vəsaitinin
qıtlığı obyektiv, Bakı kinostudiyasında milli kadrlara ehtiyyac subyektiv faktorlar kimi vəziyyətə
təsirsiz ötüşmürdü. Problemi aradan qaldırmaq, kinoda çalışacaq milli kadrları yetişdirmək üçün
gənclərdən bir qrupu Moskvaya, Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitunda təhsil almaq,
digərləri isə ixtisasını artırmaq üçün Moskva və Leninqrad kinostudiyalarına təcrübə keçməyə
göndərilir.
XX əsrin 50-60-cı illərində Sovet İttifaqının tərkibində inkişaf edən Azərbaycan
mədəniyyəti siyasətə, ideologiyaya xidmət etdiyindən incəsənət xeyli müddət durğunluq dövrünü
keçirirdi. Bu ənənənin mənfi cəhəti ondan ibarət oldu ki, incəsənət xadimləri və yazıçılar
incəsənətin bir çox sahələrini və kinonu novatorcasına inkişaf etdirmək, zənginləşdirmək
imkanından məhrum oldular. Belə bir çətin vaxtda Şəkidə orta məktəbi yenicə bitirmiş və böyük
arzularla yaşayan gənc Rasim Ocaqov da Moskvaya gedir və 1951-ci ildə həmin institutun
operatorluq fakültəsinə daxil olur. 50-ci illərin ortalarıdan Azərbaycan kinematoqrafiyasında
film qıtlığı dövrü arxa plana keçir və Bakı kinostudiyası tədricən istehsal gücünü artırmağa
başlayır. Beləliklə də, kinomuz inkşafının yeni mərhələsinə daxil olur. Yaşlı nəsillə birgə
ÜİDKİ-ni yenicə bitirmiş gənc yaradıcı kadrlar çiyin-çiyinə verərək kinostudiyada yeni filmlər
üzərində işləyirlər. O vaxtlar yaradıcı qrupların birində gənc kinematoqrafçı kinooperator Rasim
Ocaqov da sənətdə ilk addımlarını atırdı: böyük həvəslə, yüksək ruhla...
Rasim Ocaqov Azərbaycan kino tarixində ondan çox filmin kinooperatoru olaraq
Azərbaycan kinosuna şöhrət gətirən bir sıra dəyərli filmlər yaradıb. Azərbaycan kinoşünaslığında
“Rasin Ocaqov məktəbi”, “Rasim Ocaqov üslubu”, “Rasim Ocaqov kinosu” ifadələri məhz
görkəmli sənətkarın kinomuzdakı çoxillik məhsuldar fəaliyyətinin yekunu kimi meydana gəlmiş
vəAzərbayacan kino tarixində layiqli yerini tutmuşdur. Rasim Ocaqov Azərbayacan kino
sənətində orjinal üslub xüsusiyyətinə görə digər həmkarlarından fərqlənib. Rasim Ocaqov milli
ağ – qara kinosunun zirvəsi idi. Rasim Ocaqov təkcə ağ – qara kinoda uğur əldə etməmişdi, o
həmdə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq geniş bucaqlı obyektivlə insan portreti yaratmışdı. Və bu
Azərbaycan kinosu üçün yenilik idi. İtaliyan neorealizmi və S.Urusevski məktəbinin təsvirlə
bağlı nailiyyətlərini, kinokameranın fundamentdən çıxarılıb ələ götürülməsi və bu üsulla
filmlərinçəkilməsi – bütün bunları, Ocaqov birləşdirib filmlərində tətbiq etdi. Sənətkar,
Azərbaycan kino tarixinə öz adını qızıl hərflərlə yazdı.
Aygün Baxışlı
ADMİU- magistr
B.BREXTİN EPİK TEATR NƏZƏRİYYƏSİ
B.Brext və onun “Epik teatr”ı da tarixdə və incəsənətdə öz sözünü deməyə müvəffəq olur. «Epik
teatr» terminini ilk dəfə Piskator işlətsə də, alman rejissoru, dramaturqu və teatr nəzəriyyəçisi
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B.Brext bu terminə yeni istiqamət verdi. Nəzəriyyəçi-rejissorun epik teatrı insanın cəmiyyətdəki
real vəziyyətini göstərməyə və məsuliyyət hissi oyatmağa can atırdı. Epik teatr estetik bir forma
olaraq insanları hadisələri görməyə, analiz etməyə və laqeyd olmamağa yönəldirdi. B.Brext öz
yaradıcılıq fəaliyyətinə şair, tənqidçi kimi başladı, dramaturgiya ilə məşğul oldu və ən əsası yeni
teatr formasını yaratmaqla teatr reformatoru kimi arzularını gerçəkləşdirə bildi...
Böyük rejissorun epik teatrında adından göründüyü kimi hadisə, hərəkət yox, hekayət əsas
idi. Onun fikrincə, dramaturji əsərdən fərqli olaraq epik əsəri hissələrə ayırmaq olar və bu
hissələr öz həyatiliyini itirməz. O, öz teatrını Qeyri-Aristotel dramı adlandırırdı. Bildiyimiz kimi,
Aristotel «Poetika» əsərində janrların təsnifatını apararkən dramatik növü hadisələrin, epik növü
əhvalatların, lirik növü isə hisslərin təsviri üçün ayırırdı. Lakin B.Brext yalnız bu təsnifatı
eyniləşdirməklə yox, həm də antik faciənin prinsiplərini qəbul etməməklə yadda qaldı. Dünya
teatr ənənəsinin özüllərindən olan «katarsis» prinsipinə rejissorun özəl münasibəti var idi. Onun
fikrincə, «katarsis» Aristotelin söylədiyi kimi yüksək emosional gərginliyin nəticəsində baş verə
bilməz. O, tamaşaçıların hadisələri analiz etməyinin tərəfdarı idi.
O hesab edirdi ki, insanın ən çətin vəziyyətlərdə belə azad seçimi var. Ən çətin
məqamlarda belə öz keyfiyyətini göstərə bilər. Və tamaşaçı heç vaxt seçimsizlik fikrinə məğlub
olmamalıdı. Rejissor yazırdı ki, «Epik teatr» tamaşaçını guya «qəhrəmanın yerində olsa, məhz o
da belə hərəkət edərdi» kimi illüziyadan imtinaya məcbur edir. Tamaşaçı analiz edib bilməli,
düzgün olanı görməlidir.
B.Brext tamaşaçıların hisslərinə yox, ağlına, düşüncəsinə təsir edirdi. O, hesab edirdi ki,
tamaşaçılar səhnədə hərəkət görməsələr belə, eşitdikləri hadisələri həm də yaşamış olarlar.
Səhnədə K.Stanislavskidən fərqli olaraq B.Brext yaşama məktəbindən əsər-əlamət olmayan
tamaşalar hazırlayır, burada hadisələrin nəqli böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu tamaşalar
tamaşaçılar tərəfindən də maraqla qarşılanırdı. Hər teatrın öz aktyoru olduğu kimi, B.Brextin
“Epik teatr”ının da tamaşaçısı və sevənləri var idi. Böyük rejissor illərnən öz nəzəriyyəsini
yaratmaq üçün bütün bacarıq və düşüncəsini bu sənətə həsr etmişdir. Nəzəriyyəçinin nəzəri
fikirləri K.Stanisklavski qədər yüksək mərhələyə çatmasa da, öz dövründən tədricən qəbul edilib,
sevilməyə, hətta öz aktyorlarını toparlamağa müvəffəq olur.
Ədəbiyyat:
1. Q.Kristi. “Stanislavski məktəbi əsasında aktyor tərbiyəsi”. Bakı, 1979. Tərcümə edəni:
Ə.Quliyev.
2. K.S.Stanislavski. Mənim sənət həyatım. Bakı, 1963. Tərcümə edəni: R.Təhmasib.
3. K.S.Stanislavski. Səhnə danışığı haqqında. Bakı, 1989. Tərtib edəni: Ə.Quliyev.
Pərvin Misirli
ADMİU- magistrant
GÖRKƏMLİ KİNOREJİSSOR ARİF BABAYEV
Azərbaycanda kino yaranandan sonra, milli kino sənətinin inkişafında yüzlərlə kinematoqrafçının əməyi olmuşdur. Zaman keçdikcə bu sənətkarlar yaratdıqları filmlərə görə nəinki
respublikamızda, həm də keçmiş Sovetlər ölkəsində də tanınıb, seviliblər. Nəsillər bir-birini
əvəz etdikcə yaşlı sənət adamları öz yerlərini gənclərə vermiş, dünyalarını dəyişsələr də adları
kino tariximizə əbədi həkk olunmuşdur.
Milli kino və televiziyanın inkişafında xüsusi rolu olan Arif Hacı oğlu Babayev də öz
adını audio-vizual sənət tarixinə qızıl hərflərlə yazıb. Hər bir insanın formalaşmasında mühitin
böyük rolu var. Arif Babayevin də yaradıcılığında yaşadığı mühitin rolu danılmazdır. Görkəmli
sənətkar 24 sentyabr 1928-ci ildə İçərişəhərdə anadan olub. Arif Babayevin uşaqlığı təbliğat
funksiyasını yerinə yetirən teatrın geniş vüsət aldığı 30-cu illərə təsadüf edib. Sənətkar o
zamanlar teatr dərnəyinə gedirdi. Ağır müharibə illərində teatr texnikomuna daxil olan bu
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yeniyetmə on beş yaşında Gənc Tamaşaçılar Teatrında Ağadadaş Qurbanovun quruluş verdiyi
Turqut Bədəlbəyli nin “İbrət” tamaşasında kiçik bir rol oynamaqla səhnəyə bağlanır.
Arif Babayev tanınmış rejissor Mehdi Məmmədovun kursunda təhsil alıb. Tədris
teatrında hazırlanan Qoqolun “Müfəttiş” tamaşasında Qorodniçini parlaq ifa eden gənc rejissorun
istedadı hamı tərəfindən qəbul olunur. 1948-ci ildə Arif Babayev Gənc Tamaşaçılar Teatrında
Cəfər Cabbarlının “Aydın” pyesini tamaşaya qoyan, gələcəkdə onun yaradıcılığında mühüm rol
oynayacaq rejissor Məhərrəm Haşımovun köməkçisi olur.
1956-cı ildə Azərbaycan televiziyası yaranandan Arif Babayev rejissor asistenti kimi işə
qəbul olunur və milli televiziyamızın yaradıcılarından biri olur. Televiziyada çalışdığı illərdə
“Şəhərimizin uşaqları”, “Xəzər sahilində şəhər”, “Bakı bulvarı”, “Şən əhvalatlar” və.s sənədli
filmlərini çəkir. Bu filmlərdən bir neçəsinin senarisini də özü yazır.
Arif Babayev 1967-ci ildən kinostudiyada işləməyə başlayır. Tanınmış televiziya rejissorunun təcrübəli dramaturq İmran Qasımovla birgə əməkdaşlığı “İnsan məskən salır”
tammetrajlı bədii filmində uğurla davam etdirilir. Bu kino əsəri böyük kinoya istedadlı
sənətkarın gəlməsindən xəbər verirdi.
Arif Babayev Azərbaycan kino tarixi üçün əhəmiyyətli filmlər yaradıb. Onun filmlərin
də həyatımızın çox incə mətləbləri ilə yanaşı, problemlər də qaldırılıb və müasir kinomuz üçün
onun öyrənilməsi çox əhəmiyyətlidir.
Arif Hacı oğlu Babayev –Azərbaycan kinorejissoru, televiziya rejissoru , aktyor,
əməkdar
incəsənət
xadimi
(1962).
Azərbaycan
kinosunda
“müəllif”kinosunun
nümayəndələrindən olub.
Təranə Əlizadə
ADMİU- magistrant
MÜASİR AZƏRBAYCAN KİNOSUNDA HƏRBİ-VƏTƏNPƏRVƏRLİK
MÖVZUSUNUN ƏKSİ
Müharibə dövrünü əks etdirən filmlərimizdə vətənpərvərliyin bariz nümunələrinə hər birimiz
rast gəlmişik. Bu qəhrəmanlardan sevdiyimiz də olub, tənqid etdiyimiz də. Amma bütün hallarda
gizli bir rəğbət hiss etmişik vətənpərvər qəhrəmanlarımıza. Vətənpərvərlik o hissdir ki,
uşağından- böyüyünə hər birimiz üçün qorunması, “yetkinləşib”, “müdrikləşməsi” vacibdir.
Müasir vətənpərvərliyimizin artıq bir qənirəyə yaxın yaşı var. Son 25 ildə çəkilən filmlərdə
vətənpərvərlik mövzusu daha çox qabardılır, önə çəkilir. Kinoşünaslar isə təhlil, tənqid edir,
mübahisələr, müzakirələr səngimək bilmir. Bunu son illərin kino məhsulu olan “Dolu”da bir
daha müşahidə etdik. Təbii, vətənpərvərlik konkret bir hiss deyil, onun fərdə məxsus müxtəlif
təzahür üsulları var. Hər kəs düşüncəsi qədər vətənpərvərdir.
Vətənpərvərlik mövzusu uşaq filmlərindən- animasiyalardan tutmuş döyüş, dram, melodram,
komediya filmlərimdə belə özünü büruzə verməli, aşılanmalıdır. II Dünya Müharibəsi başa
çatandan sonra bütün sovet respublikalarında olduğu kimi, Azərbaycan kinosunda da yeni bir
mərhələ başlandı. Bu illərdən başlayaraq “Azərbaycanfilm” müharibə mövzusunda xeyli maraqlı
filmlər çəkib və bu filmlərin hər birində vətənpərvərliyi müxtəlif qəhrəman və obrazların
simasında alqışlayıb təqdir etmişik.
Tofiq Tağızadənin 1958-ci ildə Sovet Ittifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin döyüş
yolundan bəhs edən “Uzaq sahillərdə” filmindən başlanan vətənpərvərliyin yaşı heç də az deyil.
Vətənpərvərliyimiz də artıq qocamandır, öz müdrik ömrünü yaşayır demək olar.
"Uzaq sahillərdə",
"Bizim Cəbiş
müəllim",
"Onun böyük ürəyi",
"Tütək
səsi",
"Sizi dünyalar qədər sevirəm" adlı Azərbaycan filmlərinəbu gün də maraqla baxılır. Öz zamanı,
dövrü üçün olduqca baxımlı bu filmlər gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına,
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böyüməsinə rəvac verirdi. İndi isə bu filmlərə rəqib hansısa kino işi tapmaq olarmı, ya yoxdüşünməyə dəyən sualdır.
Məsələn, sovet dönəminin başqa bir maraqlı yaradıcılıq işi olan “Mən ki, gözəl deyildim”
filmində yalnız arxa cəbhə canlandırılsa da biz burda da vətənpərvərlik örnəyi obrazlarla
tanışırıq. Vətənpərvərlik döyüşə qatılmaq, düşmən tərəfdən kimlərisə mərmi qarşısına düzmək
deyil axı. Biz vətənpərvərlik anlayışı yalnız silah səslərində, döyüş səhnələrində axtarmırıq,
vətənpərvərlik qəhrəmanın adi bir davranışında - daşa, torpağa, yurda, onun insanına diqqət və
qayğısında da sezilməlidir..
Vətənpərvərlik mövzusu deyəndə klassik örnəklərdən “Bizim Cəbiş müəllim”də xatırlanır,
yada düşür. Bu filmdəki hadisələrdə əsasən uşaqları görsək, izləsək, sevsək də, filmin əsas süjet
xətti Cəbiş müəllimin fərqli insan xarakteri, məhrəm duyğuları, dürüst rəftarıdır. Vətənpərvər
müasirimizin obrazının yaratmaq üçün bu gün kino sahəsində addımlara atılır, hətta bir-biriylə
yarışa girən rejissorlar da var demək olar. Amma o obraz yaranıbmı, hansısa rejissor buna nail
ola bilibmi? Bax, bu, sual birmənalı qarşılanmır və cavab vermək də göründüyü qədər asan deyil.
Müasir vətənpərvər necə olmalıdır, rejissor onu necə yaratmalıdır, ya obraz özü-özünü necə
təqdim etməli, nə cür sevdirməlidir? Kinosevərlərin, kinoşünasların hər birini maraqlandıran
suallardır bunlar. Və biz hər birimiz bu qəhrəmanı görmək arzusundayıq. Sülh və müharibə
şəraitinin tam ortasında bir ölkənin vətənpərvəri bizi necə həyəcanlandıra bilər? Axı döyüşə girib
düşmən tərəfi güllə səsləri ilə susdurmaq zamanı keçib. Axı biz düşmən üzərində sübut etmək
istəmirik vətənpərvərliyimizi. Bəs körpələrimiz bu hissi hardan öyrənsin? Kino bu sahədə uğurlu
materiallar qoya bilər ortaya. Amma əlbəttə ki, uğurlu materialdan söhbət gedir. Qarabağ
müharibəsinin qəhrəmanlıq səhifələrinin bədii və sənədli kino dili ilə canlandırılması, bu
vətənpərvərlik filmlərinin kinoteatrlarda və televiziya ekranlarında yayımlanması ətrafında kı
söhbət səngimir bu gün. Demək, biz hələ də öz qəhrəmanımızı axtarırıq, onu yaradanlar ya tam
yaratmayıb, ya heç yaratmayıb. Amma bu obrazlar var- onları xüsusi rəğbət və sevgiylə
xatırlayırıq. Məsələn, “Mən evə qayıdıram” (2014) filmi. Rejissor bu filmi qəhrəman Tərlanın
simasında Azərbaycanın şəhid olmuş bütün igidlərinin şərəfinə çəkdiyini bildirir. Həqiqətən də
obraz olduqca uğurlu işlənib. Qəhrəmanın vətənpərvərlik hisslərinin hər bir addım və rəftarında
qabardılıb önə çəkilməsi obrazı tam aydınlığı ilə izah edə bilir tamaşaçıya. "Mən evə qayıdıram"
1990-cı illərədən bəhs edir. Hərbi vətənpərvərlik mövzusunda, real hadisələr əsasında çəkilib.
Film Azərbaycanın ən çətin illərində rus ordusunda xidmət edən Tərlan Seyidzadənin
qəhrəmanlıq hekayəsini anladır və biz izlədikcə onun ağrı və iztirablaırnın canlı şahidinə
çevrilirik sanki. 85 dəqiqə sürən "Mən evə qayıdıram" filmində ilk dəfə Azərbaycan hərbi hava
qüvvələrinə (HHQ) məxsus qırıcı təyyarələrin səmada düşmən texnikası ilə mübarizəsi əks
olunub. Bəli, insafla desək, müasir dövrümüzdə hərbi - vətənpərvərlik mövzusunda diqqət
çəkən, maraqlı, dolğun filmlər çəkilib və geniş ictimaiyyətə təqdim olunub. Hazırda
“Vətənpərvərliyin təbliğinə dəstək" İctimai Birliyi də hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda bədii,
sənədli filmlərin çəkilməsi üçün çalışır. Müxtəlif müsabiqələr, layihələr təşkil olunur. Gənc
rejissor lar da bu müsabiqələrə cəlb olunurlar. Çünki bizə yaxşı film lazımdır. Torpaqlarının 20
faizdən çoxu işğal olunan ölkənin müharibə, mübarizə yolu budur. Öz həqiqətlərini dünyaya
çatdırmaq. Dünyayla danışmağın ən yaxşı üsullarından biri də kinodur. Bu sənət bizə imkan verir
ki, dünya informasiya bazarına çıxaq, özümüzü və gerçəklərimizi təqdim edək. Hərbi
vətənpərvərlik tərbiyəsindən söhbət açarkən ilk olaraq Qarabağ müharibəsi yada düşür. Bu da
təbiidir. Ən ağrılı yerimzidir Qarabağ. İşğal altında qalan torpaqlarımız. Yurdundan didərgin
düşmüş soydaşlaırmız, başımıza gətirilən faciə və fəlakətlər hamızı bizim ümummilli dərdimiz,
ağrımızdır. Bu səbəbdən də son illər Azərbaycan kinosuna dövlət qayğısı durmadan
artmaqdadır. Milli serialların çəkilməsi ilə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevin xüsusi sərəncamı var. Bu
sahənin inkişafına durmadan vəsait ayrılır.
Bunun nəticəsində də bu sahədə xeyli uğurlar əldə edilmişdir. İstər xalqımızın şanlı və
zəngin tarixi, istərsə də Qarabağın işğalı və parçalanması mövzusunda tammetrajlı və
qısametrajlı, sənədli və bədii filmlər çəkilir.
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Gələcək gənclərin addımları üzərində dayanacaq və biz bir ölkə, xalq, dövlər olaraq
həmin gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi üçün əlimizdən gələni etməliyik. Bütün
sahələrdə olduğu kimi kino sahəsi də bunun üçün məsuliyyət daşıyır. Kinolarımız müharibə,
vətənpərvərlik, insan və ümid haqqında olmalı, bizi və tariximizi əks etdirməlidir. Hər bir xalqın
ən güclü silahlarından biri də onun incəsənəti, mədəniyyətidir. Bu sahədəki addımlarımız
səngiməməlidir.
Müasir dövr kino sənətində hərbi-vətənpərvərlik amilini diqqətə çəkmək, gəncləri daha
da ruhlandırmaq və bu milli vətənpərvərlik hisslərini təbliğ etmək məqsədi ilə sənədli filmlərin
çəkilişinə daha çox yer çevrilir. Sənədli filmlər vasitəsilə qəhrəmanlarımızın həyat yoluna nəzər
salınır, onların döyüş yolu, vətənpərvərlik duyğuları sevdiklərinin- ailəsi və yaxınlarının
dilindən səsləndirilir...Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı (ATGTİ) tərəfindən 2
mart 2011-ci il tarixdə “Yaşayan tarix” adlı layihəyə start verilərək II Dünya müharibəsinin
veteranlarının hər biri haqqında ayrı-ayrılıqda qısametrajlı sənədli filmlər çəkilmişdir.
Videoçarxların çəkilməsində məqsəd, II Dünya müharibəsində azərbaycanlı döyüşçülərin faşızm
üzərində qələbənin əldə olunmasında göstərdikləri qəhrəmanlıqları haqda xatirələrini onların öz
dilərindən lentə almaq və bu filmlərdən gənc nəslin hərbi-vətənpərvərlik ruhda tərbiyəsi
sahəsində əyani vəsait kimi istifadə etməkdir.
11 rayonda filmin çəkilişləri yekunlaşdırılıb. Bugünkü tarix üçün çəkiliş qrupları paytaxt
rayonlarından - Binəqədi, Yasamal, Nəsimi, Nərimanov, Nizami, Səbail, Suraxanı, Xətai
rayonlarında və mərkəzləri Bakıda yerləşən işğal olunmuş Qubadlı, Laçın rayonunda və Şuşa
şəhərində olan, umumilikdə 200-ə yaxın veteran haqda videoçarxların çəkilişini başa çatdırıb.
Qeyd edək ki, “Yaşayan tarix” layihəsi gənclərimizə qəhrəmanlarımızı və veteranlarımızı
tanıtmaq yolunda atılmış uğurlu addımlardandır. Bu həm də kino sənətində millivətənpərvərliyin təbliğinə yönəlmiş genişmiqyaslı istiqamətdir.
“Hay ver mənə, leytenant!”, “Mübariz”, “Vətən oğlu” , "Qartal yuvası”, “Müqəddəs zirvə”,
“Xəzər dənizçiləri”, “416-cı” və s..
Cəmilə Qasımova
ADMİU- magistrant
AZƏRBAYCAN TELEVİZİYASINDA PEŞƏKAR ÜSLUB PROBLEMİ
Televiziya sosial həyatın unikal bir institutu olaraq, müasir cəmiyyətin ayrılmaz hissəsinə
çevrilmişdir.Televiziya ilə əlaqədar stereotiplər müxtəlifdir.Cəmiyyətin bir hissəsi televiziyaya
laqeyd və ironik münasibət bəsləsə də,böyük əksəriyyət onu gündəlik həyatının atributu kimi
qəbul edir,ən vacib və etibarlı komunikasiya vasitəsi sayır.Bu xüsusən yaşlı nəslə və regionların
əhalisinə aiddir.Azərbaycan televiziyası ölkə teleməkanının formalaşmasında böyük rol oynayıb.
Televiziya məkanımızın birincisinin izi müstəqillik dövründə yaradılan bütün telekanalların
fəaliyyətində özünü qabarıq şəkildə göstərib.1991-ci ildə məhz Azərbaycan televiziyası
rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə ölkə teleməkanında ilk özəl studiya kimi tarixə düşən «215 KL» adlı
qrup fəaliyyətə başladı. Həmin studiya Azərbaycan televiziyasının tərkibində və onun daxili
vəsaiti hesabına yaradılmışdı.Sonrakı illərdə Azərbaycan televiziya və radiosunda yetişən
peşəkar televiziyaçılar Space TV, Lider TV, İTV kanallarının yaradılması prosesində yaxından
iştirak etmişlər. Azərbaycan televiziyası elə bir məktəbdir ki, bu gün onun hətta təqaüdə çıxmış
kadrları da bir sıra özəl kanallar tərəfindən işə cəlb olunurlar.Müstəqilliyini bərpa etmiş
dövlətimizin ideologiyasının, həmçinin Azərbaycançılıq və yurdsevərlik ideyalarının gənclər
arasında təbliğ olunmasına böyük ehtiyac var. Azərbaycanımız üçün əsl vətəndaş yetişdirmək,
böyük gələcəyimiz naminə ən mühüm vəzifə kimi təhsilimizin və mədəniyyətimizin qarşısında
durur.
Müasir dövrdə televiziyanın təkcə kommunikasiya vasitəsi deyil, həmçinin həyatın
istiqamətverici qüvvəsi kimi dəyərləndirilməsi yetişən nəslin mənəvi, psixoloji tərbiyəsində
özünün başlıca və danılmaz yerini tutur. Televiziyanın ictimai funksiyaları olan informasiya,
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əyləncə, həmçinin də maarifçiliyin tərbiyə işində əhəmiyyətli yeri var. Bu günün gəncini və ya
yeniyetməsini, uşağını televizora baxmadan yaşamasını təsəvvür etmək çətindir. İctimai
məsuliyyəti üzərinə götürən televiziya tədris verilişlərində açıq, informasiya və bədii verilişlərdə
isə dolayısı ilə mədəni tərbiyə funksiyasını yerinə yetirir. Kütləvi informasiya vasitələri arasında
xüsusi yer tutan televiziya da mədəni təbliğata xidməti onun mövcud olduğu sistemin ideoloji
tələbinə bağlıdır. Televiziya insanlara bir-biri ilə və cəmiyyətlə qarşılıqlı yaşayış qaydalarını
təbliğ edərək, cəmiyyət subyekti – şəxsiyyətin biçimləşməsinə xidmət edir.Yeni nəslin mənəvi,
mədəni və intellektual tərbiyəsində maarifçi teleoyunların əhəmiyyəti danılmazdır. Lakin bir çox
hallarda bizim teleməkanda olan bu tip verilişlərdə ssenarinin olmaması və tamaşalılıqdan uzaq
sualların bəsitliyi əksər halda zövqsüz və primitiv bir verilişin meydana gəlməsinə, eyni zamanda
maarifçilik effektini sıfıra enməsinə səbəb olur. Maarifçilik və tədris verilişləri cəmiyyətin
formalaşmasında xüsusən də gənc nəslin tərbiyəsində başlıca rol oynadığından bunlar zövqlü,
sənətkarlıqla hazırlanmalıdır. Yalnız bu halda istənilən effekti əldə etmək olar. Məhz onda
maarifçilik özünün müsbət təsiri ilə yeni nəslin mənəvi qalxınmasına xidmət edə bilər.
Demokratiya mühiti mədəniyyətin hər hansı formada asıllığını rədd etsə də, bazar iqtisadiyyatı
müstəqil televiziya və radioları belə tədris funksiyasının sosial sifarişini yerinə yetirməyə vadar
edir. Maarifçilik televiziyanın başlıca funksiyası kimi bütünlüklə yaradıcı və informasiya
mühitinin aparıcı ünsürü olaraq özünü bu və ya digər tərzdə əks etdirməlidir. Savadlı, hazırıqlı
cəmiyyət görmək arzusundayıqsa, maarifçilik işi günümüzün böyük reallığı kimi hər zaman
özünün böyük təsir qüvvəsi ilə şüurlarda dəyişikliklər etməsi üçün zəmin yaratmalıdır.
Cəmiyyətin mənəvi tərbiyəsi yönündən götürəndə televiziyanın birbaşa təsiri ilə yanaşı dolayısı
ilə, yəni altşüura təsir etmək imkanları ilə effektli təsir edə bilir.
Televiziya tarixinə nəzər yetirdikdə burada bəşər mədəniyyətinin ən böyük
nümunələrinin yeni və televiziya sənətkarlığı cəhətdən hazırlanaraq təqdimatı olduqca böyük
təsir etməklə cəmiyyətin mənəvi tərbiyəsində özünəməxsus rolu oynaya bildi. Hazırda
telefilmlər, teletamaşalar, istərsə də digər sırf ədəbi-bədii verilişlər şüurlara təsir edə biləcək,
onların hiss həyacanlarını əks etdirəcək maarifləndirmə işini təşkil edə bilir. Müasir dövrdə
insanlar televiziya kanallarından, radiodan, qəzet və jurnallardan aldıqları informasiyalarla
kifayətlənmir, dünyada baş verən hadisələrdən özləri üçün daha münasib vaxtda və istənilən
şəraitdə xəbər tutmağa üstünlük verirlər. Ona görə də dünyanın nüfuzlu televiziya kanalları
insanları operativ surətdə informasiya ilə təmin etmək üçün daim müasirləşən informasiya
texnologiyaları vasitələrindən daha geniş istifadə etməyə çalışır. Bu baxımdan AzTV da
fəaliyyətinin keyfiyyətcə yeni dövrünə qədəm qoyur, zamanla ayaqlaşmağa çalışır. Elmi-texniki
tərəqqinin ən yeni nailiyyətlərinin telekanalların işində tətbiq edilməsi məsələlərinə media elmi
nəzəriyyəçilərinin tədqiqatlarında geniş yer verilir.
Bu gün bəşəriyyətin yeni informasiya-texnologiya erasına qədəm qoyması və getdikcə
daha ciddi hiss olunan yeni meyillərə Azərbaycan rəhbərliyinin vaxtında münasibət bildirməsi
AzTV və digər kanalların qarşısında məsul və eyni zamanda, şərəfli bir vəzifə qoymuşdur.
Мехрибан Назарова
Магистрант - АГУКИ
ТВОРЧЕСКОЕ НОВАТОРСТВО Г. АЛМАСЗАДЕ В СИНТЕЗЕКЛАССИЧЕСКОЙ
ХОРЕОГРАФИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ТАНЦА
Народная артистка Азербайджана великая балерина и хореограф-Г.Алмасзаде, сколько поводов подражания для современных женщин присутствует в ее портрете и характере.
Такие как: великая, лучшая, неповторимая, яркая, звезда – гордость своего народа.
Бакинский балет создал женщину – Г. Алмасзаде. Собственно можно также с полным основанием сказать, что она создала азербайджанский балет. Одним словом, процесс
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формирования балета в Баку неразрывно связано с именем Г. Алмасзаде. Более половины
своей яркой жизни посвятила искусству, звездой которого она была и осталась в нашей
памяти. Я будучи ее ученицей могу с полной ответственостью заявить, что кроме всего
прочего Г. Алмасзаде являлась великим педагогом. Каждый ее урок был праздник. Нельзя
было не понять ее урок или образ преподавания, благодаря открытости в общении и искусству перевоплощения.
Театральные откровения, как и образы, созданные Г. Алмасзаде являются чудесным достоянием нашего народа.
Следя и изучая каждый шаг, и миг ее присутствия на сцене можно впасть в изумление. Порой через мгновение все, казалось такое знакомое, становится другим, совершенно
новым и вновь неповторимым. Это истинные праздники танца, которыми одаривала балерина восхищенных зрителей.
И после передавая, одаривая последователей своим мастерством, передавая профессионально, по доброму щедро, эмоционально наполненно, она продолжала утверждать легенду, созданную ее искусством.
Задумываясь о путях развития балета республики, Г. Алмасзаде обращается к неисчерпаемой сокровищнице – народному творчеству. В советское время на сцене как многих
других, так и оперного театра культивировались танцы отвлеченного характера, которым
придавалась некая “экзотика”. Все это входило в арсенал так называемых “восточных”
танцев, выдававшихся за подлинно народный азербайджанский танец. Самой Гямяр ханум, принимавшей участие в спектаклях, приходилось исполнять подобные танцы, но она
отлично понимала, что это не азербайджанские народные миниатюры, а просто выдумка
балетмейстеров – постановщиков. По инициативе Г. Алмасзаде для изучения танцевального фольклора Азербайджана была создана бригада, в составе которой совместно с композитором, кинооператором и музыкантами Гямяр ханум уезжает в глубь своей родины на
поиски истинных народных танцев. Шемаха, Тауз, Карабах, Шуша... бригада побывала
везде – на морском побережье и в горных местностях, собрала много фольклорного материала. Эта поездка явилась для Г. Алмасзаде своего рода школой народного танца, обогатившей ее исполнительское мастерство и повлиявшей на всю дальнейшую творческую
деятельность великой артистки. В своей работе над народным танцем Г. Алмасзаде нашла
гармоническое соотношение между этнографическим материалом и балетмейстерской
выдумкой, смогла постичь характер внутренний смысл и неповторимое своеобразие азербайджанских танцев. Она придала им новые, яркие краски и четко отточенные формы. Не
утратив своей самобытности, танцы эти одновременно остались и подлинно народными, и
стали сценичными. Получился своего рода синтез.
Сегодня хореографическое искусство Азербайджана имеет огромный опыт, накопленный балетмейстерами и артистами в течение многих десятилетий. А тогда в 30- е годы
стали вырисовываться едва заметные, неясные контуры будущего азербайджанского балета. Г. Алмасзаде своим творчеством внесла огромный вклад в это дело и сыграла решающую роль в становлении балетного искусства Азербайджана.
Aynur İsgəndərli
ADMİU- magistrant
BÜLBÜLÜN VOKAL İFAÇILIĞINA DAİR NƏZƏRİ GÖRÜŞLƏRİ
Azərbaycan professional vokal məktəbinin banisi, SSRİ xalq artisti, professor Bülbüldən
danışarkən, onun Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətləri göz önünə gəlir.
Onun çoxcəhətli yaradıcılığına nəzər saldıqda isə, həqiqətən də heyrətlənməmək mümkün deyil.
Bülbül musiqi sənətində öz yaradıcılığı ilə yeni yollar, yeni mərhələ açmış ustad
sənətkarlar sırasına daxildir. Bu kontekstdə Bülbülün yaradıcılığının tədqiqi, onun Azərbaycan
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şifahi ənənəli və professional musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı rolunun öyrənilməsi müasir
musiqişünaslığın aktual məsələlərindəndir.
Əminliklə qeyd etmək olar ki, Şərq və Qərb oxuma üsulları arasında ortaq məqamları
arayan müğənni öz yaradıcılığında xalq ifaçılığı ilə professional vokal məktəbinin qanunlarının
mükəmməl vəhdətinə nail olmuşdur. Bununla da o, Azərbaycanda professional vokal ifaçılığının
təməlini qoymuşdur. Səciyyəvidir ki, bu mürəkkəb problemi dahi müğənni həm nəzəri cəhətdən
işləmiş, həm də prakrtiki baxımdan həyata keçirmişdir. Beləliklə də Bülbül tarixi missiyasını
həyata keçirərək, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında yeni səhifə açmışdır.
Bülbülün Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına dair fikirləri və nəzəri görüşləri
onun saysız-hesabsız məqalə və məruzəsində öz parlaq ifadəsini tapmışdır.
Bülbülün məqalə və məruzələrinin böyük bir hissəsi vokal təhsili və bu sahədə milli
kadrların yetişdirilməsi problemləribə həsr olunub. O, milli vokal sənətinin əsaslarını və öz
pedaqoji prinsiplərini elmi-nəzəri və metodik cəhətdən işləmiş görkəmli sənətkarlar sırasına
daxildir. “Bülbül. Seçilmiş məqalə və məruzələri” toplusunun tərtibçiləri Q. Qasımov və Ə.
İsazadənin qeyd etdikləri kini, “görkəmli nəğməkar öz qaynar həyatının 35 ilini həmin
məsələlərə həsr etmişdir”. 1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında etdiyi
“Diafraqma vasitəsilə səsçıxarma üsulunun türk mahnısının ifasında tətbiqi” məruzəsində Bülbül
musiqi ilə dilinin üzvi vəhdətindən bəhs edərkən qeyd edirdi: “Musiqimizdən danışarkən dilimiz
haqqında da danışmaq lazımdır. Bu ən mühüm məsələdir. Dil mahnıda olduqca böyük
əhəmiyyətə malikdir. Dilimizdə 9 sait vardır, bunun əhəmiyyəti son dərəcə böyükdür”.
Artıq 30-cu illərdə Bülbül Azərbaycanda milli zəmindən ayrılmadan Avropa operalarında
müvəffəqiyyətlə çıxış edə bilən vokal ustalarının yetişdirməsinə böyük diqqət ayırırdı.
Səciyyəvidir ki, 1934-cü ildə solo oxuma sinfinin təşkili məsələsinə həsr olunan müşavirədə
oxuduğu məruzəni Bülbül bu mülahizə ilə başlamışdır: “ İndiki mərhələdə həyat Azərbaycanda
türk vokal məktəbi yaradılmasını tələb edir”.
Bülbülün məqalə və məruzələrinin mühüm bir hissəsi ənənəvi Azərbaycan musiqisinin
problemlərinə həsr edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, onun tarixi- nəzəri əsərlərində musiqi
ifaçılığı sənətinə dair qiymətli elmi mülahizələr, dəyərli elmi müddəalar irəli sürülmüşdür. Bütün
bunlar muğam sənətinin ifaçılıq və janr xüsusiyyətlərinin izahı və muğam və aşıq ifaçılığının
tarixi baxımından araşdırılması üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, onun məqalə və
məruzələrindən muğam ifaçılığı sənətinə dair ətraflı məlumat əldə etmək mümkündür. O,
muğam ifaçılarının, xüsusilə də xanəndələrin ustalığını, bacarığını incəliklə şərh etməyə
müvəffəq olmuşdur.
Beləliklə, qeyd etmək olar ki, Bülbülün vokal ifaçılığına dair nəzəri görüşləri böyük tarixi
əhəmiyyətə malikdir.
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