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Ə D Ə B İ Y Y A T Ş Ü N AS L I Q

UOT 82.316.3
ULDUZ QƏHRƏMANOVA*

“MOLLA NƏSRƏDDİN” JURNALINDA 
MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR İMZALARI

“Hop-hopnamə”nin 2004-cü il nəşrinə əsasən 1906-cı ildə Sabirin “Molla Nəsrəddin”
jurnalında 22 satirası: bunlardan 4-ü imzasız, 14-ü “Hop-Hop”, 2-si “Molla Nəsrəddin”,
yerdə qalan 2-si (M.M.) və “Yaramaz” imzaları;1907-ci ildə “Molla Nəsrəddin” jurnalında
cəmi 34 satirası: bu satiralardan 3-ü “Hop-Hop” imzası, 2-si “Molla Nəsrəddin” imzası, 2-si
“Qabaqda gedən zəncirli” imzası, 23-ü imzasız, yerdə qalan 4-ü “Din dirəyi”, “Fazil”,
“Örümçək”, “Boynuyoğun” imzaları;1908-ci ildə 40 satirası və felyetonu: bunun 15-i imzasız,
3-ü “Hop-Hop” imzası, 4-ü “Boynuburuq” imzası, 2-si “Qoca əmu” imzası, yerdə qalanları
yuxarıda göstərilən müxtəlif imzalarla çap olunmuşdur.

Sabirin 1909-cu ildə “Molla Nəsrəddin” jurnalında 24 satirası: bunun 15-i “Əbunəsr
Şeybani” imzası, 2-si “Məstəli şah Gərguci” imzası, 2-si “Güləyən” imzası, 2-si “Ağlar
güləyən” imzası, yerdə qalan 3-ü isə “Yarı gönül”, “Yetim Mədəli”, “Obaşdançı” imzaları;1910-
cu ildə “Molla Nəsrəddin” jurnalında 20 satirası: bunun 3-ü “Ağlar güləyən” imzası, 4-ü
“İmza:(.....)” imzası, 10-u “(.....)” imzası, yerdə qalan 2-si isə “Məclisdə olan” və “Bağban”
imzası; 1911-ci ildə “Molla Nəsrəddin” jurnalında 16 satirası: bunun 5-i imzasız, 10-u “(.....)”
imzalı, 1-i isə “Gözü yuxulu” imzaları ilə çap olunmuşdur.

Açar sözlər: Mirzə Ələkbər Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə, Molla Nəsrəddin, jurnal,
imza, Hop-hop

1906-cı ilin aprelində nəşrə başlayan “Molla Nəsrəddin” jurnalı Sabirin satirik istedadının
qabarıq şəkildə meydana çıxması üçün ən münasib mətbuat orqanı oldu. “Molla Nəsrəddin”
dövrü zaman etibarilə Sabir yaradıcılığında cəmi beş ili (aprel 1906-mart 1911) əhatə etsə də,
bu az müddətdə Sabir bir satirik sənətkar kimi təkcə öz vətənində deyil, onun sərhədlərindən
çox-çox uzaqlarda da tanındı. Sabirin “Molla Nəsrəddin” jurnalındakı fəaliyyətini diqqətlə
izləyəndə onun qeyri-adi satirik istedad sahibi olduğu aydınlaşır. Sabir bu jurnalda hər şeydən
əvvəl, qüdrətli inqilabi satira məktəbi yaratdı və bununla da Azərbaycan şerinin inkişafı
tarixində yeni və parlaq bir səhifə açdı. C.Məmmədquluzadə təkcə öz əsərlərində, məqalə və
felyetonlarında deyil, jurnala çəkdirdiyi illüstrativ materillarda da tez-tez Sabir yaradıcılığına
müraciət edirdi. 

Sabirin qələmə aldığı real hadisə və obrazlar jurnalın Şmerlinq, Rotter kimi qüdrətli fırça
ustalarının rəsmləri ilə müşayiət edilirdi. “Molla Nəsrəddin” jurnalında çap olunmuş illüstrasiya
və karikaturların bir qismi də Sabir satiraları mövzusundadır. Bu mövzuda çəkilmiş şəkillərin
əksəriyyəti Sabir şeirləri ilə birlikdə, jurnalın eyni nömrəsində buraxılırdı. Belə hallarda “Molla
Nəsrəddin” redaktoru şeirin sərlövhəsi altında “şəkil var”, yaxud “şəkillərin birinci səhifəsinə
bax” deyə kiçik qeydlər verir, həmin nömrədə əsərin məzmununa uyğun şəkil çap edildiyini
əvvəlcədən bildirirdi (2, 93).Məmmədova görə satira jurnalı olan “Molla Nəsrəddin”də heç bir
açıq imza işlənməmişdir. Redaktorun açıq imzası və bir neçə təsadüf nəzərə alınmazsa, jurnalda
getmiş onlarla imzanın hamısı gizli, satirik imzalardır. Bundan başqa, jurnaldakı əsərlərin
böyük bir qismi imzasız dərc edilmişdir. 
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Sabir “Molla Nəsrəddin” jurnalında həm imzasız, həm də 40-a yaxın gizli imza ilə iştirak
etmişdir. Molla Nəsrəddin“ jurnalında iştirakının lap ilk günündən-1906-cı ilin aprelindən
“Millət necə tarac olur olsun, nə işim var?!” misrası ilə başlanan məşhur satirası ilə Sabirlə
C.Məmmədquluzadə arasında maraqlı yaradıcılıq əlaqələri yaranır. Bu satira “Molla Nəsrəddin”
jurnalında C.Məmmədquluzadənin özünün ruhanilər əleyhinə yazdığı “Niyə məni döyürsünüz?”
felyetonunun altında dərc edilmişdi. C.Məmmədquluzadəyə görə Sabirin məcmuəmizdə iştirakı
ancaq 8-ci nömrədən başlanır və ona “hop-hop” imzasınıda idarəmiz vermişdir.

X.Əlimirzəyev göstərmişdir ki, “Hop-Hop” imzasının meydana gəlməsi tarixi heç də
yuxarıda A.Səhhətin söylədiyi kimi ”Millət necə tarac olur, olsun, nə işim var?” şeri ilə
başlanmır. Həm də bu imza indiyədək qəbul olduğu kimi təkcə Sabirə məxsus olmamışdır.
“Molla Nəsrəddin” jurnalını diqqətlə izlədikdə aydın olur ki, ilk dəfə olaraq mətbuat aləmində
“Hop-Hop” imzasından istifadə edən müəllif C.Məmmədquluzadənin özü olmuşdur. Sonralar,
8-ci nömrədən başlayaraq uzun müddət bu imzanı həm C.Məmmədquluzadə, həm də Sabir
müştərək bir şəkildə işlətmişlər.

“Sabir o qədər yüksəkdir ki, “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin açdığı ədəbi cərəyanı
Sabirin adı ilə adlandırmaq istəyənlər də vardır. Lakin biz o qədər insafsızlıq, ədalətsizlik
etmək istəmirik. Bu cərəyan, bizcə, “Molla Nəsrəddin” cərəyanıdır. Onun ən böyük müəssislərindən
biri də Sabirdir ki, öz taleyi ilə “Molla Nəsrəddin”ə borcludur” (9, 234)  Həmin illərdə ədəbi
gənclik “Molla Nəsrəddin”jurnalı ilə Sabiri qarşı-qarşıya qoyur və “Molla Nəsrəddin” ədəbi
cərəyanını Sabir ədəbi cərəyanını adlandırmağı təklif edirdilər. Təbii ki, bütün bunlar qeyri-
elmi mübahisə idi. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşri böyük şairin ilhamına qüvvət verərək onun yaradıcılığını
müəyyən dərəcə istiqamətləndirirdi. Jurnalın ruhu Sabirin də şair təbiətinə tamam müvafiq idi.
C.Məmmədquluzadəni düşündürən ictimai siyasi məsələlər Sabiri də eyni dərəcədə məşğul
edirdi. Sabir jurnalda inqilabi şeir tribunası tapdığı kimi, jurnal da Sabirin simasında kəsərli
satira ustasını tapdı. Sabirin gülüşü birdən-birə milyonların gülüşü oldu. Yalnız savadlılar
deyil, hətta avamlar, mədəniyyətdən, siyasətdən uzaq adamlar da şairin duzlu sözlərinə məftun
olur, onu əzbərdən təkrar edir, bu yol ilə ictimai-siyasi həyata və mübarizəyə qoşulur, tüfeylilərə
gülürdülər.

Mirzə Ələkbər Sabirin “Molla Nəsrəddin” jurnalında dərc edilən satiralarıvə onların im-
zaları:
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Yekun olaraq qeyd edək ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalında Mirzə Ələkbər Sabir imzalı
əsərləri zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Təbii onların hər biri haqqında bir məqalədə bəhs etmək
bir qədər çətindir. Bu istiqamətdə araşdırmalarımız davam etdirilir və inanırıq ki, yeni və
maraqlı faktlarla qarşılaşacağıq.
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Ulduz Gahramanova

SIGNATURES OF MIRZA ALAKBAR SABIR IN THE  
MAGAZINE “MOLLA NASREDDIN”

According to the 2004 edition of Hop-Hopname, in 1906, Sabir published 22 satires in
Molla Nasreddin magazine: 4 of them were unsigned, 14 were Hop-Hop, and 2 were Molla
Nasreddin. 2 (M.M.) and “Naughty” signatures; In 1907, there were only 34 satires in the
magazine “Molla Nasreddin”: 3 of these satires were signed “Hop-Hop”, 2 - “Molla Nasreddin”,
2 - “Qabaqda geden zanjirli“, 23 unsigned, on the ground the remaining 4 signatures “Pillar of
Religion”, “Fazil”, “Spider”, “Neck”; In 1908, 40 satires and feuilletons were published: 15 of
them were unsigned, 3 were signed “Hop-Hop”, 4 were signed “Boynuburuq”, 2 were signed
“Old man”, the rest were printed with various signatures mentioned above. .

Sabir’s 24 satires in “Molla Nasreddin” magazine in 1909: 15 of them are “Abu Nasr
Sheybani”, 2 are “Mastali Shah Garguji”, 2 are “Laughing”, 2 are “Whites are laughing”, the
remaining 3 were signed by “ Yari Gonul ”,“ Orphan Medali ”,“ Obashdanchi ”; 20 satires in
“Molla Nasreddin” magazine in 1910: 3 of them were “Ağlar güleyan”, 4 were “İmza: (.....)”,
10 were “(.....)” signature, and the remaining 2 signatures are “In the Assembly” and “Gardener”;
In 1911, 16 satires were published in “Molla Nasreddin” magazine: 5 of them were unsigned,
10 were signed “(.....)”, and 1 was signed “Gözü yuxulu”

Keywords: Mirze Elekber Sabir, Jalil Mammadguluzadeh, Molla Nasreddin, magazine,
signature, Hop-hop
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Улдуз Гахраманова

ПОДПИСИ МИРЗЫ АЛЕКБЕРА САБИРА В  ЖУРНАЛЕ 
«МОЛЛА НАСРЕДДИН»

Согласно изданию Hop-Hopname 2004 года, в 1906 году Сабир опубликовал 22
сатиры в журнале Molla Nasreddin: 4 из них были без подписи, 14 были Hop-Hop и 2
были Molla Nasreddin. 2 (M.M.) и «Непослушные» подписи; В 1907 г. в журнале «Молла
Насреддин» было всего 34 сатиры: 3 из них были подписаны «Хоп-хоп», 2 - «Молла
Насреддин», 2 - «Цепь впереди», 23 без подписи, на земле. оставшиеся 4 подписи «Столп
религии», «Фазиль», «Паук», «Шея»; В 1908 году 40 сатир и фельетонов: 15 из них были
без подписи, 3 подписаны «Хоп-хоп», 4 подписаны «Бойнубурук», 2 подписаны «Старый
дядя», остальные напечатаны с различными подписями, упомянутыми выше. .

24 сатиры Сабира в журнале «Молла Насреддин» в 1909 году: 15 из них подписаны
«Абу Наср Шейбани», 2 - «Мастали Шах Гаргуджи», 2 - «Смеющимся», 2 - «Смеющимися
белыми», остальные 3 подписи - «Половина», «Сирота Мадали», «Обашданчи»; В
журнале «Молла Насреддин» в 1910 году было 20 сатир: 3 из них - «Белые смеются», 4 -
«Подпись: (.....)», 10 - «(.....)» подпись, а остальные 2 подписи - «в сборке» и «садовник»;
В 1911 году в журнале «Молла Насреддин» было опубликовано 16 сатир: 5 без подписи,
10 с подписью «(.....)» и 1 с подписью «Сонный». 

Ключевые слова: Мирза Алекпер Сабир, Джалил Мамедгулузаде, Молла Насреддин,
журнал, подпись, Хоп-хоп

(Filologiya elmləri doktoru Fərman Xəlilov tərəfindən təqdim edilmişdir) 

Daxilolma tarixi:  İlkin variant 08.01.2021
Son variant  10.02.2021
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UOT 82.316.3
RASİM HÜSEYNOV*

ƏHMƏD YƏSƏVİ VƏ ONUN AZƏRBAYCANDAKI TƏDQİQATÇILARI

XII əsrin məşhur mütəfəkkir-şairi, ortaq türk ədəbiyyatının ilk mütəfəkkirlərindən, türk dilində sufizm
ədəbiyyatının ilk yaradıcılarından olan Xoca Əhməd Yəsəvi şəxsiyyəti və elmi-fəlsəfi irsinin öyrənilməsi, tədqiq
edilməsi, yeni məfkurə işığında araşdırılması günümüzün aktual və vacib səhifələrindən biridir.

Bütün dünyada olduğu kimi Əhməd Yəsəvinin yaradıcılığına Azərbaycanda da böyük rəğbət var və təsadüfi
deyil ki, onun dərin məzmunlu şerləri və fəlsəfi-dini görüşləri həmişə tədqiqatçılarımızın maraq dairəsində olub
və bu gün də belədir. Bu sırada Ə. Mirəhmədovun, B. Abdullanın, P. Xəlilovun, F. Bayatın, G. Əliyeva-
Kəngərlinin, S. Şərifovanın və s. tədqiqatçıların adını xüsusi qeyd etmək lazımdır.

Açar sözlər: Əhməd Yəsəvi, “Divani-Hikmət”, şeir, heca, təsəvvüf, filosof, hikmət, milli dil, türklər.

Yaşadığımız dövrdə Əhməd Yəsəvi irsinin təkcə Türk dünyasının və hətta bütün İslam
aləminin deyil, ümumdünya mədəniyyət xəzinəsinin mühüm bir tərkib hissəsinə çevrildiyi hər
kəsə məlumdur. Bununla belə, onun zəngin yaradıcılığı türkdilli məkanda daha yüksək
qiymətləndirilir. Adını tarixə böyük ədib, şair, dilçi, filosof və din xadimi kimi həkk etdirməyi
bacara Əhməd Yəsəvinin dünya mədəniyyətinin inkişafına göstərdiyi təsir beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən sorğu-sualsız qəbul edilir. O, Batı Türkistanda, bugünkü Qazaxıstan ərazisinsə
yerləşən Çimkənt şəhərinin şərqində, Tarım çayına tökülən Şahyar çayının kiçik bir qolu olan
qarasu üzərindəki Sayram qəsəbəsində dünyaya göz açmışdır. Lakin bəzi qaynaqlarda onun
Yəsidə, təni bugünkü Türkistan şəhərində doğulduğu bildirilməkdədir. 

Əhməd Yəsəvinin doğum tarixi dəqiq olaraq məlum deyildir. Ancaq Yusuf əl-Həmedaninin
(ö. 1140-41) şagirdi və onun xəlifələrindən olduğu diqqətə alınarsa, XI əsrin ikinci yarısında
dünyaya gəldiyini söyləmək mümkündür. Sayramın tanınmış şəxsiyyətlərindən olan və
kəramətləri və mənqibələri ilə tanınan atasının Həzrət Əli soyundan gəldiyi qəbul edilən Şeyx
İbrahim olduğu hesab edilir. Anasının isə Şeyx İbrahimin xəlifələrindən Şeyx Musanin qızı
Ayşə Xatun olduğu bildirilir. Şeyx İbrahimin ikinci övladı olan Əhməd Yəsəvî öncə anasını,
ardından da atasını itirmiş, qısa bir müddet sonra Yəsi şəhərinə getmiş və orada məskunlaşmışdır.

Bütün dünyada olduğu kimi Yəsəvinin yaradıcılığına Azərbaycanda da böyük rəğbət var
və təsadüfi deyil ki, onun dərin məzmunlu şerləri və fəlsəfi-dini görüşləri həmişə tədqiqatçılarımızın
maraq dairəsində olub və bu gün də belədir. Deyilənlərə ən gözəl sübut kimi Ə. Mirəhmədovun
“Yəsəvi və yəsəvilik Azərbaycanda” (Mirəhmədov Ə., 1993), B. Abdullanın “Yəsəvilik və
Azərbaycanda şaman-dərviş mədəniyyəti” (Abdulla B., 2018), P. Xəlilovun “Əhməd Yəsəvi”
(Xəlilov P. İ., 1997), F. Bayatın “Xoca Əhməd Yəsəvi və Xalq sufizminin bəzi problemləri”
(Bayat F., 1997), G. Əliyeva-Kəngərlinin “Sufizm” (Əliyeva-Kəngərli  G., 2014), S. Şərifovanın
“Mənəvi-mədəni qaynaqlarımız: Əhməd Yəsəvinin bədii və fəlsəfi-dini irsi” (Şərifova S.,
2016), B. Xəlilovun “Türkün hikmət xəzinəsi: Xoca Əhməd Yəsəvi” (Xəlilov B., 2010), Ə.
Mustafanın “Xoca Əhməd Yəsəvi Türküstandan doğan bir türk günəşi” (Mustafa Ə.,  2011), S.
Həsənovanın “Əhməd Yəsəvi və Azərbaycan filologiyası” (Həsənova S., 2011), T Novruzovun
“Genetik yaddaş üstündə köklənmiş yaddaş və yaxud XocaƏhməd Yəsəvi irsinə yeni baxış”
(Novruzov T., 2013) kimi əsərlərini və s. göstərmək olar.

Bunlaradan Bəhlul Abdulla Xoca Əhmədin yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi dövrün ictimai-
tarixi səciyyəsini verib, mütəfəkkiri həm də “möcüzələr göstərmək qüdrəti tapmış və övliya
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mərtəbəsinə ucalan şaman” kimi xarakterizə edib. Alimin fikrincə, yəsəviliyin Azərbaycan
ictimai, ədəbi-mədəni fikrinə nüfuzu Nəsimi, Xətai, Füzuli kimi klassik şairlərin, habelə Dirili
Qurbani, Miskin Abdulla, Abbas Tufarqanlı və başqa saz-söz sənətkarlarının əsərlərindəki
təsəvvüfi motivlərin kökləri Xoca Əhməd Yəsəvidən qaynaqlanıb.

Yuxarıda təqdim etdiyimiz siyahıda adı çəkilən müəlliflərdən S. Şərifova Əhməd Yəsəvinin
bədii yaradıcılığının janr və bədii üslub axtarışları ilə səciyyələndiyini və Orta Asiya xalqlarının
ədəbiyyatlarının özəl janr sistemlərinin formalaşmasına təkan verdiyini qeyd edərək, Əhməd
Yəsəvinin “Vücudnamə” əsərində, həm klassik, həm də aşıq şeiri janrların xüsusiyyətlərinin
müşahidə edildiyini diqqətə çatdırır və təəssüf hissi ilə bildirir ki, “Vücudnamələr” əvvəllər
yalnız aşıq şeiri janrı kimi tədqiq edilib. Sufi rəmzlərindən aşıq yaradıcılığında geniş istifadə
edilməsi vücudnamələri aşıq ədəbiyyatının tərkib hissəsinə çevirib. Misal kimi Əhməd Yəsəvinin
“Divani hikmət”ini göstərmək olar. Əhməd Yəsəvi özü qələmə aldığı mənzumələri, şeirləri
hikmət adlandırıb. Hikmət Əhməd Yəsəvi yaradıcılığında metajanr kimi çıxış edir. Əhməd
Yəsəvinin yaradıcılığında “Divani-hikmət” əsəri xüsusi yer tutur. “Divani-hikmət” əsəri qafiyə
sistemi və vəzn baxımından qoşmalara bənzəyən dördlüklərdən və əruz vəznində yazılmış
qəzəllərdən tərtib edilib.

Tədqiqatçı yazır ki, Əhməd Yəsəvinin xalq şeir ənənəsinə uyğun qələmə almış olduğu
şeirlərin əksər qismi yeddi (4+3=7) və on iki (4+4+4=12) heca bölgüsündədir. Ədəbiyyatşünaslıqda
on iki hecalı şeir növü on bir hecalıya çevrilmişdir. Əhməd Yəsəvinin yaradıcılığında əruz
vəznində qələmə alınmış poetik nümunələrə də rast gəlmək mümkündür. O, ərəb və fars dillərini
mükəmməl bilib, öz görüşlərinin təbliğində isə əsasən milli dilə üstünlük verməsi ilə diqqəti
cəlb edir (Şərifova S., 2016). 

Tədqiqatlarında “Əhməd Yəsəvi” mövzusuna diqqət ayıran araşdırmaçılarımızdan biri də
H. Binnətovadır. O özünün 

“Türküstan piri –  Xoca Əhməd Yəsəvi və Azərbaycan” adlı məqaləsində haqlı olaraq
yazır ki, XX əsrin ilk iki onilliyində də Əhməd Yəsəvi irsinin, əsərlərinin tədqiqi məsələsi
tanınmış ədəbiyyatşünasların diqqət mərkəzində olub, onlardan Əmin Abid, Salman Mümtaz
və Abdulla Şaiq kimi ədiblərimiz Əhməd Yəsəvi yaradıcılığına müraciət ediblər. Fəqət 20-ci
illərdə sovet ideologiyasına görə o ateist kimi qələmə verilməli idi və bu səbəbdən də Əhməd
Yəsəvi barədə ateizm hökmü verilmişdi. Məhz həmin səbəbdən də dövrün ziyalıları Əhməd
Yəsəvi irsinə dini-fəlsəfi baxımdan yox, elmi-ədəbi kontekstdə yanaşırdılar. Onun hikmətlərini
oxucuların diqqətinə məhz bu yanaşma ilə çatdırırdılar.

Adı bütün türk ellərində böyük hörmət və ehtiramla yad edilən təsəvvüf-irfan aşiqi Xoca
Əhməd Yəsəvinin həm də qüdrətli söz ustadı-şair kimi də tanındığını, buna görə Yəsəvi
Azərbaycanda da söz sənəti araşdırıcılarının diqqətini çəkdiyini vurğulayan H. Binnətova
şairin poetik dünyası, bədii irsi barədə çeşidli fikirlər söyləndiyini qeyd edərək yazır ki, ötən
yüzilliyin əvvəlində böyük mütəfəkkir, türk dünyasının ideoloqu Əli bəy Hüseynzadə “Türklər
kimdir və kimlərdən ibarətdir?” əsərində Əmir Teymurun türk mədəniyyətinə etdiyi xidmətləri
xatırlayarkən, Əhməd Yəsəvi türbəsini də yada salır. Müstəqillik illərində ateizm pərdəsi ləğv
edildi, dini söz azadlığı meydan aldı. Bu zaman ilk olaraq dini təsəvvüf alimlərin, müdriklərin
ədəbi söz boxçaları açıldı. Elmi araşdırmalarla, pedaqoji çalışmalarla dini elmi-fəlsəfi əsərlər
araya-ərsəyə gətirildi. Belə tarixi şəxsiyyətlərdən, filosof mütəfəkkirlərdən biri də Əhməd
Yəsəvi oldu (Binnətova H., 2018, s. 537-538).

Məlum olduğu kimi, şairin ən böyük xidmətlərindən biri onun İslam dinini sadə türklərin
daha dərindən dərk etməsi üçün təsəvvüfdən istifadə etmiş və bu ruhda çox sayda mənzumələr
yazmışdır. Bu forma və məzmun türk üçün asanlıqla başa düşülən idi. Beləcə, Əhməd Yəsəvi
təsəvvüf ruhunda yazdığı əsərlərlə islamın türklər tərəfindən daha dərindən öyrənilməsi və
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dərk edilməsi ilə bağlı yeni bir məktəbin əsasını qoymuşdur. O, təsəvvüflə yüz minlərlə türkün
ruhunu, qəlbini fəth etdi. Bu da sadə xalq kütlələrinin İslama daha dərindən bağlanmasına,
Haqqa gedən yolu özlərinin gündəlik həyatına bir nur edərək yaşamasına, onunla nəfəs alıb-
verməsinə gətirib çıxardı. Bu müstəvidə də Yəsəvilik sadəliyin, fədakarlığın və bütün
yaradılmışlara olan ilahi eşqin parlaq bir nümunəsi kimi min illər boyu yaşamaqdadır.

Bunu, demək olar ki, bütün tədqiqatçılar xüsusi olaraq qeyd edirlər. Eyni fikri təsdiqləyən
H. Binnətova daha sonra yazır ki, Əhməd Yəsəvinin əsas əsəri sayılan “Divani-hikmət” əslində
müəllifdən əsrlərcə sonra Yəsəvi dərvişləri tərəfindən tərtib edilmişdir. Bu səbəbdən ərin
mətninin dili XI əsrin deyil, daha sonrakı yüzilliklərin dil xüsusiyyətlərinə malikdir. “Divani-
hikmət” qafiyə sistemi və  vəzn baxımından qoşmalara bənzəyən dördlüklərdən və əruz
vəznində yazılmış qəzəllərdən ibarətdir (Binnətova H., 2018, s. 538-539).

Eyni fikri P. Əlioğlu da təsdiqləməkdədir. O, “Xoca Əhməd Yəsəvi yaradıcılığı və
Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı məqaləsində yazır ki, Xoca Əhməd Yəsəvinin bədii, poetik yara-
dıcılığının ən böyük əhəmiyyəti onun fikirlərini geniş xalq kütlələrinin anladığı dildə yazmasından,
islam, təsəvvüf ehkamlarını, yəsəviliyi qısa müddətdə geniş coğrafiyada - Orta Asiya, Volqaboyu,
Azərbaycan və Anadoluda yaya bilməsindən ibarətdir. “Araşdırıcılar göstərmişlər ki, türkdilli
əhali arasında islamı və təsəvvüfü ən çox yayan ilahi eşqdən güc alan türk mütəsəvvifləri,
dərvişlər olmuşlar. Şeirdə Yəsəvi ənənələrini ən çox davam etdirənlər də türkdilli mütəsəvviflər,
şairlər olmuşlar. Əhməd Yəsəvinin şeirləri ilə türkdilli şeirin digər böyük ustadı İmadəddin
Nəsimi (1369-1417) yaradıcılığı arasında bir neçə istiqamətdə müqayisələr aparmaq olar.
Yəsəvi daha erkən mərhələdə şeirlə yazdığı hikmətlərində sadə türk dilində dini, sufiyanə,
fəlsəfi fikirləri ifadə etmək örnəyini vermişdir. Ərəb və fars dillərini mükəmməl bilən Xoca
Əhməd hikmətlərindən birində öz şeirlərini türkcə yazdığına görə fəxr etdiyini bildirir:

Miskin, zəif Xoca Əhməd, yeti peştinga rəhmət,
Farsi tilni biliban xub itadur türkini.
Çevirməsi:
Miskin, zəif Xoca Əhməd, yeddi cəddinə rəhmət,
Fars dilini bilsə də, türkidə gözəl danışır.
Türkdilli poeziyada bu ənənəni davam etdirən ən böyük sənətkarlardan biri İmadəddin

Nəsimidir. O, bütün türk şeirində fəlsəfi poeziyanı yüksək zirvəyə qaldıran, divan ədəbiyyatının
inkişafında müstəsna xidmətləri olan dahi sənətkardır. Dilimizin şeir-qəzəl və dini-fəlsəfi
üslublarının tam formalaşmasında onun rolu həlledici olmuşdur. Şairin dini-fəlsəfi şeirlərinin
əsas fərqləndirici üslubi xüsusiyyətləri xitabların, nidaların, çağırışların çoxluğundan ibarətdir.
Bu cür şeirlərində Nəsimi əqidəsi uğrunda qorxmaz, fədakar bir mübariz kimi gözlərimiz
önündə canlanır. Fikirlərini geniş xalq kütlələri arasında yaymaq istəyən Nəsimi həmişə
dövrünün canlı xalq danışıq dilindən bəhrələnmiş, şeirlərini sadə türkcə yazmağa çalışmışdır”.

Əhməd Yəsəvinin Azərbaycandakı çağdaş tədqiqatçılarından danışarkən Əli Şamilin də
adını qeyd etmək lazımdır. O, “ Əhməd Yəsəvi. Şeirləri dildən-dilə keçərək Türk dünyasını
dolaşan, böyük sufi şairi və filosofu Əhməd Yəsəvinin həyat və yaradıcılığı” məqaləsində
Əhməd Yəsəvinin adını ilk dəfə 1968-ci ildə, Azərbaycan Dövlət Unversitetinin birinci kursunda
oxuyarkən eşitdiyini, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından dərs deyən müəllimi Vaqif
Vəliyevin bayatılar haqqında mühazirə oxuyarkən Əmin Abidin “Azərbaycanı öyrənmə yolu”
dərgisinin 1930-cu ildə yayımlanan 4-5-ci sayındakı “Türk xalqları ədəbiyyatında mani nevi və
Azərbaycan bayatılarının xüsusiyyəti (Beş bin bayatı-mani üzərində yapılmış bir tətöbbənamədir)”
məqaləsini də oxunmağı tövsiyyə etdiyini bildirir (Şamil Ə., 2018). 

Əli Şamilin Əhməd Yəsəviyə həsr etdiyi digər məqalə  “Əhməd Yəsəvi. Şeirləri dildən-
dilə keçərək Türk dünyasını dolaşan, böyük sufi şairi və filosofu Əhməd Yəsəvinin həyat və

20

AXTARIŞLAR     ●     RESEARCHES      ●     ПОИСКИ 

Rasim Hüseynov



yaradıcılığı” adlanır və adından da göründüyü kimi, əsərdə şairin həyat və yaradıcılığından
bəhs edilir (Şamil Ə., 2017, s. 50). 

Xoca Əhməd Yəsəvi yaradıcılığına həsr edilmiş maraqlı məqalələrdən biri də X.
Hümmətovadır. O, “Əhməd Yəsəvi hikmətlərində qəriblik” adlı məqaləsində XII əsrin böyük
türk övliyası Əhməd Yəsəvinin təsəvvüf poeziyasının yaradıcılarından olduğunu diqqətə
çatdırdıqdan sonra qeyd edir ki, onunla başlayan təsəvvüf şeiri sonrakı türk dünyasına ayaq
açaraq öz arealını genişləndirməyə başlamışdır. Bu poeziya yarandığı gündən özünün deyim və
ifadə tərzi ilə fərqlənmişdir. Təsəvvüf poeziyası inkişaf etdikcə öz simvolika sistemini yaratmış
və təkmilləşdirmişdir. İlk yaranan şeir örnəklərində bu simvol və ifadə tərzi bəsit, sadə olmuş,
zaman keçdikcə Qazi,Nəsimi, Füzuli poeziyasında daha da mürəkkəb şəkildə ifadə tərzini al-
mışdır.

Tədqiqatçının sözlərinə görə, Əhməd Yəsəvi yaradıcılığı müasir oxucunun anlaya biləcəyi
bir deyim biçiminə malikdir. Onun yaradıcılığı rəngarəng və çoxşaxəlidir. Bəzi
hikmətlərində şair təsəvvüf ədəbiyyatının əsas mövzularından olan könül azadlığı, könül
qırmanın böyük günah olması, insan könlünə böyük dəyər verilməsi kimi xüsusiyyətlərə
Əhməd Yəsəvi yaradıcılığında böyük yer verir. Bəzi sufi şairləri insan könlünü müsəlmanların
müqəddəs yeri olan Kəbə ilə müqayisə edərək üstünlüyü insan könlünə verməsi heç də təsadüfi
deyildir.

X. Hümmətova daha sonra yazır ki, “İslam dinindən və onun peyğəmbərlərindən gələn
insana bel bağlamaq, könül azadlığı, din sərbəstliyi mövzuları Əhməd Yəsəvinin yaradıcılığında
daha incə mətləblərin anlamlarına xidmət edir.

Nərdə görsən gönlü qırıq, məlhəm ol,
Öylə məzlum yolda qalsa, yoldaş ol.
Məşhər günü dərgahına yaxın ol,
Bən-bənlik güdən kişilərdən qaçtım mən iştə.

Sünnət imiş, kafir də olsa, vermə zərər,
Gönlü kafi, gönül inciticidən Allah da şikayətçi.
Allah şahid öylə qula «Suçun» hazır,
Bilginlərdən eşitib bu sözü söylədim bən iştə.
Şair bütün insanlara dost gözü ilə baxır, kafirə də zərər verilməsini istəmir, çünki kafir də

Allahın ümmətidir. Onu incidənlər öz əlləri ilə haqq dərgahında günahlarını yazmış, buna görə
cavab verməli olacaqlarını onlara xatırladır”. 

Tədqiqatçının fikrincə, “Əhməd Yəsəvinin yaradıcılığında aparıcı yerlərdən birini də qəriblik
mövzusu tutur. Şairin qəribliyi bəzən həqiqi anlamda, bəzən də təxəyyülünün ifadəsi kimi
özünü göstərir.

Qərib, fakir, yetimləri sevindirsən,
Parçalayıb əziz canım öylə qurban.
Və ya başqa bir şeirində qəribin, yetimin halını sorandan Allahın da razı qalmasını belə de-

yir:
Qərib, fakir yetimləri hər kim sorar
Razı olar o qulundan Allah.
Əhməd Yəsəvi dövrünün övliyası olmaqla yanaşı, insanları bir-birinə dost, həmdəm,

mərhəm olmağa, qəlbi sınıqlara, yolda qalanlara yoldaş olmağa çağırırdı. Qiyamət günündə hər
bir insanın cavab verməli olacağını onlara xatırladırdı. Özünü öyən, mənəm-mənəlik iddiasında
olan insanlardan uzaq olmağa səsləyirdi” (Hümmətova X., 2013).
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Rasim Huseynov

AHMAD YASAVI AND HIS RESEARCHERS IN AZERBAIJAN 

One of the most important pages of today is the study of the personality and scientific and
philosophical heritage of Khoja Ahmad Yasavi, a famous poet of the 12th century, one of the
first thinkers of general Turkic literature and the creators of Sufi literature in the Turkish lan-
guage.

Like all over the world, there is also great sympathy for Ahmad Yasavi’s activity in
Azerbaijan and it is no coincidence that his poems and philosophical-religious thoughts have
always been in the interest of our researchers. It is necessary to mention specifically the name
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of the researchers such as A.Mirahmedov, B.Abdulla, P.Khalilov, F.Bayat, G.Aliyeva-Kangarli,
S.Sharifova and others.

Keywords: Ahmad Yasavi, “Divani-Hikmat”, poem, syllable, Sufism, philosopher, wisdom,
national language, Turks.

Расим Гусейнов 

АХМЕД ЕСЕВИ И ЕГО ИССЛЕДОВАТЕЛИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Одна из самых важных страниц сегодняшнего дня - изучение личности и научно-
философского наследия Ходжи Ахмада Есави, известного поэта XII века, одного из
первых мыслителей общетюркской литературы и создатели суфийской литературы на
тюркском языке.

Как и во всем остальном мире, в Азербайджане есть большой интерес к творчеству
Ахмада Есави, и не случайно, что его глубокие стихи и философско-религиозные взгляды
всегда были и остаются в сфере внимания таких исследователей как А. Мирахмадов, Б.
Абдулла, П. Халилов, Ф. Баят, Г. Алиева-Кенгерли, С. Шарифова и другие. 

Ключевые слова: Ахмад Есеви, «Дивани-Хикмет», стихотворение, слог, суфизм,
философ, мудрость, национальный язык, тюрки.

(Akademik İsa Həbibbəyli tərəfindən təqdim edilmişdir) 

Daxilolma tarixi:  İlkin variant 11.01.2021
Son variant  14.02.2021
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UOT 82.316.3
AYNUR MƏMMƏDOVA*

KEÇƏN ƏSRİN 20-30-CU İLLƏR TƏNQİDİNDƏ  “MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ 
VƏ DÜNYA ƏDƏBİYYATI”  PROBLEMİ

Məqalədə 20-30-cu illər tənqidində Axundzadə irsinin dünya ədəbiy yatın dakı yeri məsələsinin qoyuluşu və
elmi həlli öyrənilir. İlk növbədə, Axundzadə və Molyer məsələsinə aydınlıq gətirilir. 20-30-cu illər tənqidində
məsələyə haçalanan münasibətlər tədqiq edilir. Eyni zamanda, tənqidin Axundzadənin komediya yaradıcılığını
Molyerin əsərlərindən fərqləndirən və onun orijinal sənətkar olduğunu sübut edən mövqeləri üzərində geniş daya-
nılır.

Məqalədə M. F. Axundzadənin türk ədəbiyyatına təsirinin 20-30-cu illər tənqidindəki qoyuluşuna da aydınlıq
gətirilir.

Açar sözlər: ədəbiyyat, məqalə, tədqiqat, komediya, informasiya, yaradıcılıq

XX əsrin 20-30-cu illərini tənqidi XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı araşdırmalar
apararkən bir neçə istiqamətdə iş görürdü. Birincisi, 20-ci illərə qədər XIX əsr ədəbiyyatının
nümayəndələri kimi tanınan, həyat yolu və yaradıcılığı bu və ya digər şəkildə araşdırılmış,
əsərləri oxucu kütləsinə və elmi-ədəbi ictimaiyyətə az-çox məlum olan sənətkarlarla bağlı araş-
dırmaları dərinləşdirmək, onların həyatı, fəaliyyəti və əsərləri haqqında yeni faktlar, materiallar
əldə edib oxucu kütləsinə çatdırmaq;

İkincisi, XIX əsrdə yaşayıb yaradan, lakin həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı əsas məlumatlar
üzə çıxarılmamış, əsərləri çap edilməmiş sənətkarlar haqqında məlumat vermək;

Üçüncüsü, XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının təmsilçiləri olan sənətkarların fəaliyyətini
sələf-xələf münasibətləri, eləcə də müasirləri ilə əlaqələr kontekstində araşdırmaq. Başqa
sözlə, sənətkar və ədəbi mühit kontekstində tədqiqatları dərinləşdirmək;

Dördüncüsü, sənətkarların əsərləri, yaradıcılıq yolu haqqında daha ciddi və əhatəli təhlillər
aparmaq və s. 

Birinci istiqamətdə görülən işlər sırasında M.F.Axundov, M.Ş.Vazeh və Q.Zakirlə bağlı
aparılan araşdırmalar xüsusilə diqqəti çəkir. Təbii ki, bu sırada M.F.Axundov XIX əsr
Azərbaycan ədəbiyyatının fenomenal hadisəsi kimi qəbul edilir, tədqiqatçıların diqqəti onun
fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər ətrafında daha çox cəmləşir. Bunun birinci və ən əsas səbəbi
yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, onun Avropa tipli ədəbiyyatın yaradıcısı olması ilə bağlı idi.
Axundov Azərbaycan ədəbiyyatında bir çox istiqamətlərin, özünün ifadəsi ilə desək, “baniyi-
kar”ı olmuşdu və məsələnin bu tərəfi diqqətdən yayına bilməzdi. H.Zeynallı Axundov haqqında
məqalələrindən birini “Azərbaycanda Mirzə Fətəli əsri” adlandımışdı (19, s.187)  və XIX əsr
sənətkarlarının yaradıcılığını – istər M.F.Axundovdan qabaq, istər onunla müasir, iistərsə də
ondan sonra yaşayan sənətkarların yaradıcılığını dəyərləndirərkən ədəbi meyar kimi M.F.Axundovun
fəaliyyətini əsas götürürdü. Bu mənada M.F.Axundovun fəaliyyətinə olan maraq tamamilə
təbii idi.

20-30-cu illər tənqidinin M.F.Axundovla bağlı gördüyü ən əsaslı işlərdən biri onun 20-ci
illərə qədər məlum olmayan əsərlərinin tapılb üzə çıxarılması və mətbuatda bu əsərlər haqqında
təfsilatlı məlumatlar verərək geniş oxucu kütləsinə, ədəbi ictimaiyyətə çatdırmaq idi. Bu
istiqamətdə Ə.Abidin fəaliyyəti xüsusi qeyd edilməlidir. 

“İnqilab və mədəniyyət” jurnalının 1930-cu il 11-12-ci nömrələrində çap etdirdiyi “Mirzə
Fətəli Axundzadənin məlum olmayan əsərləri” adlı məqaləsində Ə.Abid yazırdı: “Mirzə Fətəli
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Axundzadənin bu vaxta qədər ədəbiyyat tarixicə bilinən əsərləri altı pyes (yazılış tarixləri
1850-1855) ilə bir hekayəsi (yazılış tarixi: 1857) və “Hindistan Şahzadəsi Kəmalüddövlənin
İran şahzadəsi Cəlalüddövləyə üç məktubu ilə Cəlalüddövlənin ona cavabı” (yazılış tarixi:
1865) adlı əsəridir. Halbuki, tədqiqimiz əsasında Mirzə Fətəlinin böyüklü-kiçikli daha on iki
əsərini iəldə etməyə nail olduq ki, bunlar sayəsində yaradıcı şəxsiyyətinin bu vaxta qədər
məchul qalan böyük rol cəbhəsi işıqlanmış oldu” (1). Ə.Abid M.F.Axundovun məlum olan
əsərlərindən başqa “daha on iki əsərini əldə etməyə nail olduq” desə də, o, adı çəkilən
məqaləsində və onun ardınca çap etdirdiyi “Mirzə Fətəli Axundovun daha bir neçə məlum
olmayan əsərləri” adlı başqa bir məqaləsində (2) görkəmli mütəfəkkirin çox saylı əsərlərini
təqdim edir. İndi bizə məlum olan ədəbi-tənqidi və fəlsəfi məqalələri, mənzum əsərləri, “yeni
əlifba xüsusunda əsərləri” haqqında ilk dəfə və təfsilatlı məlumatları Ə.Abid vermişdir. İkinci
məqaləsində o, Axundovun yeni əlifba məsələsinə həsr edilmiş səkkiz məqaləsini, “Babilik
əqidələri” və “Nüsxeyi-Kəmalüddövlənin ilavəsi” əsərlərini təqdim etmişdir. Ə.Abidin M.F.Axun-
dovla bağlı bu fundamental fəaliyyəti barədə XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatına dair yazılmış
tədqiqatların heç birində, eləcə də bu dövrə dair “ədəbiyyat tarixi” kitablarında məlumat
verilməmişdir. Halbuki, Ə.Abidin M.F.Axundov yaradıcılığı ilə bağlı üzə çıxardığı materiallar
və onlara verdiyi təhlillər, hər iki məqalənin axırına əlavə etdiyi “Nəticə” hissəsi  Axundovla
bağlı 20-30-cu illər tənqidində mühüm işlər görüldüyünü sübut edir.

20-ci ilıərin sonu, 30-cu illərə doğru ədəbi tənqiddə M.F.Axundovun həyatı, ictimai
fəaliyyəti və yaradıcılıq istiqamətləri haqqında ciddi araşdırmalar meydana çıxır. Bu sırada
H.Zeynallının “M.F.Axundovun ədəbi və ictimai fəaliyyəti” (19, s.172-176), “M.F.Axundzadənin
əsərlərində ideologiya” (19, s.177-186), “Azərbaycanda Mirzə Fətəli əsri” (19,187-193),
Ə.Abidin “Türk ədəbiyyatında Mirzə Fətəli Axundov” (4,89-105),  “Mirzə Fətəli Axundovun
mətbuat münaqişələri” (4,120-127),   M.Rəfilinin “M.F.Axundov və onun fəlsəfi –siyasi
görüşləri” (15),  M.İbrahimovun “İctimai fikrimizin inkişafında Mirzə Fətəli Axundovun rolu”
(11), M.Arifin “Böyük dramaturq” (5), Mahmənzər Qacarın  “Azərbaycan Molyeri” (12),
C.Cabbarlının “Mirzə Fətəli Axundov haqqında”(7), Ə.Dəmirçizadənin “M.F.Axundovun dra-
maturgiya dili” (7), M.Mübarizin “M.F.Axundov və klassik Şərq poeziyası” (13), Ə.Ə.Səidzadənin
“Mirzə Fətəli Axundovun yaradıcılığında şairlik dövrü” (17), müəllifsiz verilmiş “Yevropa
mətbuatında Mirzə Fətəli Axundov haqqında fikirlər” (18),  S.Mümtazın “Mirzə Fətəli (Səbuhi)
və Cəfərqulu xan Nəva” (14, s223-227), “Mirzə Fətəli Səbuhi və Mirzə Məhəmməd Katib”
(14, s.252-264),  “Mirzə Fətəli Səbuhi, Mirzə Şəfi Vazeh və Molla Abbas Asüftə” (14, s.239-
243) məqalələrini xüsusi qeyd etməliyik. M.F.Axundzadə ilə bağlı aparılan bu tədqiqatlar bizə
belə bir fikir söyləməyə tam əsas verir ki, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının axundovşünaslıq
qolu 20-30-cu illərdə formalaşmışdır. Bu məqalələrin diqqətli araşdırılması göstərir ki,
M.F.Axundovun həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı bir çox məsələlərə məhz 20-30-cu illərdə (ən
azı ilkin variantda) aydınlıq gətirilmişdir. Həmin tədqiqatlar bizə əsas verir deyək ki, hətta bəzi
hallarda 20-30-cu illər tənqidi müasir axundzadəşünaslıqdan qabaqdadır.

20-30-cu illər tənqidində M.F.Axundovla bağlı qaldırılan və öz elmi həllini tapan
məsələlərdən biri böyük sənətkarın dünya ədəbiyyatındakı yeri məsələsidir. M.F.Axundovun
dünya ədəbiyyatındakı yeri məsələsi “M.F.Axundov və Molyer” problemi şəklində qoyulmuş,
20-30-cu illər tənqidində məsələyə münasibət haçalanmışdır. Bəzi tədqiqatçılar “M.F.Axundov
və Molyer” məsələsini M.F.Axundovun Molyerin təsiri ilə yazıb-yaratmasında axtarmışlar.
Əksər hallarda M.F.Axundov haqqında deyilən “Azərbaycan Molyeri” ifadəsi ədəbi təsir
mənasında başa düşülmüşdür. 20-30-cu illər tənqidində də bu meyl vardır. M.K.Ələkbərli
“Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı tədqiqatında yazırdı: “Axunov – ilk türk dramaturqudur. Türk te-
atrosunun yaranması onun adı ilə əlaqədardır. O, öz komediyaları ilə Molyeri, Ostrovskini,
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Qoqolu türk səhnəsinə gətirmişdir. Şübhəsiz ki, bunlar böyük türk dramaturqu üzərində
müəyyən bir təsirləri olmuşdur” (9, s.16). Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu- M.F.Axundovun
dramaturgiya yaradıcılığı ilə Molyerin dramaturgiyasının müqayisə edilməsi və Axundovun
Molyerdən təsirlənməsi məsələsi ilk dəfə rus və Avropa ədəbiyyatşünaslığında özünə yer almış,
sonra da milli ədəbiyyatşünaslığa nüfuz etmişdir. “Revolyusiya və kultura” jurnalında çap
olunmuş bir məqalədən (“Yevropa mətbuatında Mirzə Fətəli Axundov haqqında fikirlər”) və
dramaturqun nəvəsi Mahmənzər Qacarın “Azərbaycan Molyeri” yazısında bu ifadənin ilk dəfə
rus mətbuatında işləndiyini, sonra da Avropa mətbuatına keçməsi məsələsinə aydınlıq gətirilir.
Mahmənzər Qacar yazır: “O zaman rus yazıçıları, belə bir orijinal talantı görüb qeyd etmişlər.
Məsələn, 1853-cü ildə “Russki invalid” qəzetinin 8-ci nömrəsində M.F.Axundovun əsərlərinə
həsr edilmiş bir məqalə dərc edilmişdi. “P.L.” imzası ilə yazan ədib qeyd edirdi ki, “bir drama
dahisi, tatar Molyeri meydana gəlmişdir ki, onun adı xırda Vətəninin xaricində də məşhur
olmağa layiqdir” (12, s.99). M.Qacar məsələyə münasibətini bir qədər də dərinləşdirərək
Axundovun Molyerlə müqayisəsinin rus tədqiqatçılarından Avropa tədqiqatçılarının düşüncəsinə
ötürülməsinin konkret tarixini ortaya qoyur: “...1889-cu ildə Alfred Şiller M.F.Axundovun
“Lənkaran xanının vəziri” və “Mürafiə vəkilləri” komediyalarını Parisdə fars dilində nəşr edir.
Bu kitbın resenzenti, 40 il əvvəl Peterburq ədibinin etdiyi müqayisəni təkrar edərək yazır: 

“Azərbaycanca orijinalın müəllifində, həqiqətən Molyeri xatırladan bəzi şeylər vardır” (
12, s.100). Əslində “Peterburq ədibi” ilə fransız resenzentinin məsələyə baxışları müəyyən
qədər fərqlidir. “Peterburq ədibi”nin mülahizələrində Axundovun yaradıcılığının dahiyanəliyini,
orijinallığını vurğulamaq meyli, fransız resenzentinin mövqeyində ədəbi təsiri qabartmaq
tenensiyası öndədir. Bu faktlar əslində Axundov-Molyer əlaqələrinə baxışın elə ilk mənbələrdə
haçalanmasını göstərir. Bu haçalanma milli ədəbiyyatşünaslığa da olduğu kimi keçir. M.K.Ələkbərli
kimi Ə.Nazim də Axundov-Molyer əlaqələrini ədəbi təsir səviyyəsində başa düşürlər. Lakin
20-30-cu illər tənqidində məsələyə fərqli baxışlar da meydana çıxır. Ə.Abid Ə.Nazimi M.F.Axun-
dov-Molyer əlaqələrini ədəbi təsir səviyyəsində başa düşdüyü üçün tənqid edir. “Zərərli
tənqidlər” məqaləsində Ə.Nazimin “Peçat i revolyusiya” (Moskva, iyul, 1929) jurnalında çap
olunmuş “Azərbaycan ədəbiyyatı” məqaləsindəki Axundovla bağlı bir tezisi Ə.Abid etirazla
qarşılayır: “Məqalədə Mirzə Fətəlinin öz əsərlərində Molyer üslubunda hərəkət etdiyi söylənir
(s.102). Mirzə Fətəli fransızca bilmədiyindən belə bir hökm vermək doğru deyildir” (3).

Ə.Abidin dövriyyəyə buraxdığı bu yanaşma, demək lazımdır ki, 30-cu illərin milli
tənqidində özünə daha çox tərəfdar toplayır və nəticə etibarı ilə Axundov və Molyer
dramaturgiyası arasındakı tipoloji fərqləri meydana çıxarmaqla nəticələnir. “Revolyusiya və
kultura” jurnalının 1937-ci il 6-7-ci nömrələrində çap olunan “Yevropa mətbuatında Mirzə
Fətəli Axundov haqqında fikirlər” (müəllifi qeyd olunmayıb) və M.Arifin “Böyük dramaturq”
məqalələri bu baxımdan xüsusilə seçilir. 

Birinci məqalədə məsələnin düzgün qoyuluşu diqqəti çəkir. Müəllif həm Avropa
ədəbiyyatşünaslarının  Axundov dramaturgiyasının orijinallığı, təqliddən tamamilə kənar
olması, bir çox hallarda hətta Molyer yaradıcılığına tənqidi yanaşmasına dair fikirləri önə çəkir
və yazır: “Axundov dramaturgiyasından bəhs edən fransız ədəbiyyatçıları ... onun qətiyyən
fransız dramlarına təqlid etmədiyini, Azərbaycan xalqının həyat və adətlərini həqiqi, real, təbii
bir qələmlə təsvir etdiyini təsdiq edirlər” (18). Məqalə müəllifi “fransız ədəbiyyatçıları”nın
belə bir fikri üzərində də dayanır ki, “...Axundov nəinki Yevropanın böyük sənətkarlarını,
məsələn, fransız komendiantı Molyerin yaradıcılıq prinsiplərini təqlid etməmiş, hətta ona
tənqidi yanaşmış və bəzi yerlərdə onun prinsiplərini cəsarətlə pozmuşdur” (18, s. 154).

30-cu illər tənqidi Axundzadə dramaturgiyasının estetikasını Molyerin yaradıcılığından
prinsipial şəkildə fərqləndirən cəhətləri son dərəcə cəsarətlə müəyyənləşdirməyə çalışmışdır.
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“Yevropa mətbuatında Mirzə Fətəli Axundov haqqında fikirlər” yazısında və M.Arifin “Böyük
dramaturq” məqaləsində məsələnin bu tərəfi ilə bağlı fikirləri ümumiləşdirsək, aşağıdakı elmi
qənaətləri önə çıxarmaq olar:

Axundzadə Molyer qədər dahi bir sənətkardır, buna görə də Molyerin təsirindən çıxa
bilmiş, tamamilə orijinal sənət əsərləri meydana gətirmişdir.

Molyer klassizmin təsirindən çıxa bilməmiş, Axundzadə komediyaları isə klassizm qanun-
larından büsbütün kənardadır. Molyerin yaradıcılığında klassizmin zaman və məkan sərbəstliyi
əsasdır. 

Molyerin qəhrəmanları müəllif fikrinin və ideyasının mücərrəd daşıyıcıları kimi meydana
çıxdığı halda, Axundzadənin qəhrəmanları həyatı müşahidələrdən doğan büsbütün realist
tiplərdir. 

Axundzadə komediyalarında Molyerdən çox Şekspir realizminə məxsus keyfiyyətlər
özünü göstərir.

Axundzadə və Molyer müqayisəsinə daha çox rəvac verən “Hacı Qara” və “Xəsis” kome-
diyaları arasında belə bədii inikas üsullarının, tip yaratmanın xarakterində tamam fərqli cəhətlər
müşahidə olunur.

Axundzadə-Molyer əlaqələrini dünya dramaturgiyasında Molyerdən sonra Axundzadənin
tamamilə yeni bir səhifə açması kimi izah edən 30-ci illəri tənqidinin mövqeyi 40-cı illərdə də
müdafiə edilmişdir. M.Hüseyn 1940-cı ildə yazdığı “M.F.Axundovun dramaturgiyası haqqında
bəzi qeydlər” məqaləsində bu məsələ ilə bağlı daha əhatəli söhbət açmışdır (10, s.241-243).
Məsələyə münasibət bildirən prof. T.Salamoğlu yazır ki, “M.Hüseyn M.F.Axundovun komedi-
yalarının Molyerin komediyalarından tamam fərqli bir estetik hadisə kimi meydana çıxmasına
dair əsaslı dəlillər irəli sürür” (16, s. 182). Lakin prof. T.Salamoğlu Axundzadə-Molyer
əlaqələrinin bu istiqamətdəki təfsirini əsasən M.Hüseynin yuxarıdakı adı çəkilən məqaləsi ilə
bağlayır. Halbuki, yuxarıda haqqında söhbət açdığımız yazılar əsas verir deyək ki, Axundzadə-
Molyer əlaqələrinin obyektiv elmi izahının əsası 30-cu illər tənqidində qoyulmuşdur. Lakin
T.Salamoğlu 40-cı illərdən sonra Axundzadə-Molyer əlaqələrinin daha çox ədəbi təsir
səviyyəsində izah edildiyini və bu məsələ ilə bağlı 30-40-cı illərdə əldə edilmiş qənaətlərin
inkişaf etdirilməməsini, haqlı olaraq, yanlış hesab edir  (16, s.181).

20-30-cu illər tənqidində M.F.Axundzadənin türk xalqları ədəbiyyatındakı yeri və bu
ədəbiyyata təsiri məsələsi ciddi araşdıma mövzusu olmuşdur. Ə.Abid bu məsələni təfərrüatlı
şəkildə tədqiq etmiş, nəticədə onun “Türk ədəiyyatında Mirzə Fətəli Axundov” adlı iri həcmli
məqaləsi ortaya çıxmışdır. Xüsusi vurğulamaq lazım gəlir ki, Ə.Abidin 20-ci illərdə qaldırdığı
problem indi də öz aktuallığını saxlayır. Çünki Ə.Abiddən sonra Axundzadə və türk xalqları
ədəbiyyatı problemi nəinki elmi cəhətdən işlənib dərinləşdirilməmiş, hətta bir problem kimi
büsbütün arxa plana atılmışdır. Belə ki, XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə görkəmli mütəxəssis
F.Qasımzadə M.F.Axundzadənin Cənubi Azərbaycan və İran ədəbiyyatına təsiri məsələsini qa-
bartmış, onun türk xalqlarının ədəbi inkişafındakı rolundan bəhs açmamışdır. “Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi”nin son nəşrlərində  (6)  isə məsələyə bir qədər də üzdən yanaşılmışdır.
Axundzadənin Cənubi Azərbaycanlı davamçılarına və “Cənubi Azərbaycanda ədəbi hərəkat”a
müstəqil oçerklər həsr edilsə də, bu oçerklərdə prinsip etibarı ilə “Axundzadə və Cənubi
Azərbaycanda ədəbiyyat (yaxud İranda ədəbiyyat)” problemi qoyulmamış, Axundzadənin bu
ədəbiyyata təsiri ötəri bir qeyd kimi verilmişdir. Əslində Axundzadənin Cənubi Azərbaycan
(eyni zamanda İran) və türk xalqları ədəbiyyatına təsiri məsələsi axundzadəşünaslığın aktual və
müasirliyini tam gücü ilə saxlayan bir problem kimi xüsusi tədqiq edilməlidir. Məhz bu
mənada Ə.Abidin məsələyə yanaşması və ona verdiyi elmi həll öz dəyərini indi də saxlamaqdadır.
Ə.Abid M.F.Axundzadənin türk xalqları ədəbiyyatındakı yerini araşdırmağı qarşısına məqsəd
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qoyarkən başlanğıcda belə bir elmi problem-sual qoyur: “Mirzə Fətəli Axundov yaradıcılıq
qabiliyyəti ilə türk ədəbiyyatının gedişi üzərinə nə kimi təsir yapmışdır? Bu təsir sayəsində
özünə nə kimi mövqe qazana bilmişdir?” (4, s.89). Qoyduğu sual-problemlə bağlı təhlilə cəlb
etdiyi ədəbi faktları, nəzəri mülahizəlrini ümumiləşdirərək Ə.Abid yazır: “Səhnə ədəbiyyatını
təsis etməsi, hekayətçiliyin təməlini qurması, əsri tənqidi yazıçılığına ilk başlaması, ədəbiyyata
xalq dilinin daxil olması və bütün bu kalıbların içində ictimai həqiqəti realist bir baxışla təhlil
etməyi ədəbiyyata nəql etməsi, əsərdə mövzunu metaforik mahiyyətdən uzaqlaşdıraraq
həyatiləşdirməsi ilə şərqi oğuz türklərinin ədəbiyyatını sxolostizmdən çıxarmışdır” (4, s.105-
106). Türk xalqlarının ədəbi-tarixi inkişafında, bu ədəbiyyat üzərində təsirin ciddiliyi mənasında
Nəsimi və Füzulidən sonrakı yeri Ə.Abid M.F.Axundzadəyə verir. Ə.Abidin şərhlərinin
elmiliyini şərtləndirən odur ki, o Axundzadə yaradıcılığının ümumi mənzərəsini yaradır, realist
ədəbiyyatın (dramaturgiya və nəsrin), fəlsəfi fikrin, bədii dilin inkişafında onun rolunu
müəyyənləşdirir, eynu zamanda  həm şimal, həm də qərb türklərinin ədəbiyyatına təsirini
tarixiliyi əsas götürməklə konkret ədəbi faktlar əsasında şərh edir.
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Aynur Mammadova

THE PROBLEM OF “ MIRZA FATALI AKHUNDZADA AND wORLD 
LITERATURE”  IN THE 20-30TH AZERBAIJAN CRITICISM

The article clarifies the role and scientific solution of  Akhundzadeh’s hierarchy in the
world literature in the  20-30th criticism. First of all, the issue of Akhundzadeh and Molyer is
clarified.  The different attitudes to the issue  in 20-30th criticism is researched. At the same
time,  it is clarified  criticism’s attitude  about the differences between Akhundzadeh’s comedies
and Molyer’s  works and proved that he is a genuine artist. The article also clarifies the impact
of M. Akhundzadeh on the Turkish literature in the 20-30s years criticism.

Keywords:  literature, article, research, comedy, information activity

Айнур Мамедова 

ПРОБЛЕМА «МИРЗА ФАТАЛИ АХУНДЗАДЕ И
МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА» В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ 

КРИТИЗМЕ 20-30-Х Г.

В статье рассматривается роль и значение наследия Ахундзаде в мировой литературе
в критике 20-30-х годов. Прежде всего, проясняется проблема Ахундзаде и Мольера.
Критика 20-30-х годов исследует отношения между ними. В то же время критика
распространяется на позиции, которые отличают комедийное творчество Ахундзаде от
работ Мольера и доказывают, что он настоящий художник.

В статье также разъясняется влияние М. Ахундзаде на турецкую литературу в 20-30-
х годах.

Ключевые слова: литература, статья, исследование, комедия, информация,
деятельность
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UOT 82
GÜNEL HÜMMƏTOVA*  

İSA HÜSEYNOV NƏSRİNİN BİRİNCİ MƏRHƏLƏSİNDƏ SOSREALİZMƏ
MÜQAVİMƏT DUYğUSU VƏ TƏNQİDİN SƏNƏTKARIN YARADICILIğINA SƏRT

REAKSİYALARI

Bu məqalə İsa.Hüseynovun nəsrinin birinci mərhələsində sosializmə müqavimət hisslərini və sənətkarın ya-
radıcılığına tənqidin kəskin reaksiyasını əks etdirir. N. Hüseynova, M. Hüseyn, S. Rəhimov, M. Cəfər, J. Cəfərov,
M. Arif, Q. Xəlilov, P. Xəlilov, M. Vəliyev, J. Ablayev, T. Hacıyev, Anar, Elçin görkəmli sənətkarın ideologiyası və
bədii yaradıcılığının xarakteri haqqında söhbət açır. Ədəbi tənqid mahiyyəti və ədəbi və nəzəri fikrin yanaşmalarında
olduğu kimi, yazıçı təfəkküründə də məhz siyasi ideologiyalar özünü göstərirdi.

Açar sözlər: İsa Hüseynov, romanlar, yazıçı, ədəbi tənqid, ideologiya 

XX əsr Azərbaycan bədii nəsrinin böyük simalarından hesab olunan İsa Hüseynovun yara-
dıcılığı ədəbiyyata gəldiyi vaxtdan müxtəlif kontekstlərdə ədəbi tənqidin probleminə çevrilmişdir.
Ümumiyyətlə, onun ədəbi irsi bütünlükdə keçib gəldiyi yaradıcılıq yolu müstəvisində təxminən
eyni prizmada səciyyələnir və daha çox üç dövrə bölünür. 

a) yaradıcılığının ilk mərhələsi; “Bizim qızlar”, “Dan ulduzu” əsərlərinin yazıldığı dövr;
b) İkinci mərhələ “Saz”, “Tütək səsi”, “Kollu Koxa”, “Doğma və yad adamlar”, “Quru

buda”, “Yanar ürək” və s. əsərlərinin yazıldığı dövr;
c) “İdeal”dan başlayan mərhələ.
Bunların  ümumi aspektlərinin rasional yanaşmalarda təhlili bütünlükdə İ.Hüseynov

yaradıcılığı, eləcə də 60-cı illər Azərbaycan nəsri timsalında ciddi təsəvvür formalaşdırır.
Ədəbiyyata gəldiyi vaxtdan müxtəlif yanaşmaların, siyasi-ideoloji, sırf ədəbiyyat müstəvisində
stixial mövqelərin ortaya qoyulması ilə xarakterizə olunan yaradıcılığı bütün təhlillərdə müxtəlif
yanaşmaları gərəkli etmişdir. M.Hüseyn, S.Rəhimov, M.Cəfər, C.Cəfərov, M.Arif, İ.Əfəndiyev,
İ.Şıxlı, Q.Xəlilov, P.Xəlilov, M.Vəliyev, C.Abdullayev, T.Hacıyev, Anar, Elçin, S.Azəri,
N.Cəfərov, M.Osmanoğlu, T.Hüseynoğlu, B.Əlibəyli, V.Yusifli,  və s.kimi ədəbiyyat adamlarının
(eləcə də özünün) təhlillərində onun yaradıcılığına verilən qiymət bütün mərhələlərdə
müxtəlifliklərlə özünə yer alır. “Ədəbiyyata 50-ci illərin əvvəllərində  gəlib. Müharibə
mövzusunda yazdığı povestləri yeni Azərbaycan nəsrinin  60-cı illər ədəbiyyatının başlanğıcı
hesab olunur. 

Yaradıcılığı üç dövrə bölünür:
Birinci dövrə aid olan “Bizim qızlar”, “Dan ulduzu” kimi əsərlərindən  mətbuatda

rəsmən imtina edib.
İkinci dövr yaradıcılığı yazıçıya böyük şöhrət gətirib və həmin dövrdə yaratdığı irihəcmli

əsərləri bunlardır: “Saz”, “”Tütək səsi”, “Quru budaq”, “Kollu Koxa”, “Teleqram”, “Yanar
ürək”, “Doğma və yad adamlar”.

İsa Hüseynov adlı yazıçının tamamən dəyişərək Muğannaya çevrildiyi üçüncü dövrü bir
qism təhlilçilər 80-ci illərdə qələmə alınan ““İdeal”la müəyyənləşdirirlər” [4, c 6, 93]. Bu
mərhələlərin daxilində ciddi özünəməxsyusluqlar, fərqlilik anlamında mükəmməl yeniləşmələr
kifayət qədər yer alır. İstedadın dinamikasından, şəxsiyyətin mükəmməlliyinə qədər olan
proses bütünlükdə ədəbi tənqid və ədəbi proses kontekstində imtina və yeniləşmə müstəvisində
özünü göstərən mükəmməl fasiləsizlikdir. Ədəbi tənqidin bu dövrlərin özündə və yaxud da
ikinci, üçüncü dövrün yaradıcılığı timsalında birinciyə münasibəti, eləcə də üçüncü dövrdə
birinci və ikinci dövrə münasibət metodoloji  prinsiplər çərçivəsində də alt qatda işarələnən,
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daha doğrusu, qorunan bağlardan əlavə yeninin nə ilə sərgilənməsini də aktuallaşdırır. Ona
görə İsa Hüseynov yaradıcılğı bütün zaman kəsiklərində ədəbi tənqidi ayaq üstə saxlamağa,
onu düşünməyə və söz deməyə təhrik etmişdir. 

Görkəmli sənətkarın yaradıcılığının ideya-məzmun və bədii sənətkarlıq xüsusiyyəti
haqqında söhbət açan Ə.Cahangir vurğulayır ki, ““İdeal” İsa Muğannanın yaradıcılığında
ayırıcı zolaqdır. Buna nəzərən onun yaradıcılığı üç mərhələyə bölünür. “İdeal”a qədərki
mərhələ, “İdeal” və “İdeal”dan sonrakı mərhələ. Ədib eyni zamanda əlavə edir ki, bu bölgüyə
nəzərən “İdeal”ın müəllifinə də üç mərhələdə baxmaq olar - yazıçı, yazıçı-peyğəmbər,
peyğəmbər. “İdeal” öz müəllifinin düşüncəsində koordinat oxlarının kəsişdiyi sıfır nöqtəsidir”[10].
“Anadil ötən yerdə”, “Bizim qızlar”dan “İsahəq, Musahəq”, “Cəhənnəm”, “Qəbiristan”a olan
məsafə və yaradıcılıq yolu bütünlükdə yazıçının həyat və yaradıcılıq salnaməsidir və ədəbi
tənqidin bəzən bir-birinə zidd, bəzən bir qədər harmoniyalı (daxili bağlantılarla) sərgilənən bir
sistemi özündə ehtiva edir. Onun yaradıcılığının birinci mərhələsi mətn və düşüncə konseptində
mükəmməl yazıçı orjinallığı ilə səciyyələnir.[7] “Yekədiz Məcid”, “Şinel”, “Zəhər”, “Bir az ro-
mantika”, “Haqq-ədalət”, “Qayım qaya”, “Unus”, “Güzgülü Əhməd”, “Bizim qızlar”, “Dan
ulduzu”, “Yanar ürək” mükəmməllik və yazıçı şəxsiyyətinin müəyyənliyi anlamında əsaslı bir
təsəvvürlə faktlaşır və həm də bədii düşüncənin fasiləsizliyi baxımından ədəbi tənqidin
yanaşmalarını gərəkli edir. Onu da əlavə edək ki, “İsa Hüseynov əlinə qələm aldığı gündən
tənqidə, hücumlara məruz qalan yazıçılardan olmuşdur” [9].

Ümumiyyətlə, İ.Hüseynov nəsrinin birinci və bütün mərhələlərini hansısa realizm
(sosrealizm) müstəvisində təhlilə gətirmək prinsipi ədəbi tənqidə özü ilə birgə problemlərin
gərginliyini də gətirmişdi. Çünki ədibin yaradıcı düşüncəsində olanlar siyasi mühitlərin
qavramındakı müəyyənləşmiş prinsiplərə yox, yazıçının daxili mənəviyyatında kodlaşmış etn-
okulturoloji sistemə hesablanırdı. Onun hansı kontekstdən, hansı metodoloji yanaşmadan
açılmasının çətinliyi məhz burada özünü göstərirdi. Daha doğrusu, İ.Hüseynovun yaradıcılıq
dünyasına açılan qapının açarı fərqli idi. Belə olan tərzdə isə mövzu və qəhrəman tiplərində,
həyat həqiqətinə yanaşma meyillərində fərqliliklər ciddi müzakirə və mübahisələrə yol açırdı.
Fitrətindəki “realistlik, obyektivlik, vətəndaşlıq”[6] duyğusu bütün parametrləri ilə təhlillərə,
təhqirlərə, təzyiqlərə gətirib çıxarırdı. Ədəbiyyatın, bir qədər dəqiq desək, ədəbi tənqidin
özündə İ.Hüseynovun dərki və hansı müstəvidən yanaşılması problemi yaşanırdı. 

“Dan ulduzu”, “Yanar ürək” İ.Hüseynov yaradıcılığının birinci mərhələsinin nümunəsi
olaraq ədibin bədii düşüncəsindəki inkişafın dinamikliyini, sənətkar təsəvvüründə olanların
məzmununu aydınlaşdırmaq baxımından xüsusi önəm daşıyır. Bu əsərlərin mövzu və
problematikası bütünlükdə cəmiyyətin, sosial mühitin rasional yaddaşında olanların dərkinə və
həllinə hesablanır. Buradakı mövcud ideolojinin qoyduğu prinsiplərdən qopmaq cəhdləri
ezoterik məqamların üstünlüyünə əsas olur və yazıçı buradan çıxış etməklə çatdırmaq istədiyi
ideyanı bütün parametrləri ilə ortaya qoyur. 

S.Azəri “Uzaq səfərlər səyyahı” məqaləsində İ.Hüseynovun müasirləri arasındakı yaradıcılıq
fərqliliyini təhlil edərkən bir istiqamət kimi dil mükəmməlliyini vurğulayır: “İsa Hüseynovun
ilk povestləri  də öz müasirləri, xüsusən gənc yazıçının yaşıdları  haqqında səmimi, təravətli
düşüncələri, təhkiyəsinin, yazı üslubunun, detallarının təzəliyi ilə seçilirdi. Təkcə bu məziyyətləri
ilə İsa Hüseynov istedadlı idi, həmişə də maraqla oxunurdu. Amma...  növbəti əsərində, məşhur
“Yanar ürək” romanında İsa Hüseynov xatırlatdı ki, yox, o, ədəbiyyata böyük arzularla
gəlibdi” [3].   “Dan ulduzu” və “Yanar ürək” povestlərindən bəhs edən Svetlana Əliyeva isə
həmin əsərləri ““Dan ulduzu” və “Yanar ürək”, yeni və köhnə nəsr arasında “aşırımdır”
deyir. Bu əsərlərin “aşırım” səciyyəsi birinci növbədə onların qeyri-müəyyən janr ölçüsündə
olmasındadır: bilmək olmur povestdir, yoxsa roman; adət olunmuş, ənənəvi roman forması və
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“hücuma keçmiş” povest forması arasında olan bu əsərlərdə zamanın canlı nəfəsi hiss
olunmağa başladı” [5, 129] qənaətinə gəlir. Təhlillərinə davam edərək vurğulayır ki, “bu iki
əsərdə ifadəlilik çərçivəsini genişləndirir, təhkiyəyə emosional rəng gətirib ona lirik-dramatik
xarakter verir, hərəkətin “fəallaşdırılması” hesabına insan qəlbinin “böhran” anını, bütövlükdə
dinamikasını verməyə müvəffəq olur. Bununla da yazıçı ibarəbazlıqdan, təsvirçilikdən yayınır,
sözün estetik yükünü qat-qat artırmağa nail olur”. Ümumiyyətlə, İ.Hüseynovun “Bizim
qızlardan”, “Dan ulduzu”ndan “Yanar ürək”ə gələn yolu tənqidin daha geniş müstəvidə
mövqe sərgiləməsi ilə səciyyələnir. Həm də birinci mərhələnin yekunu, ikinci mərhələnin
başlanğıcı kimi daha təfərrüatlı təhlillərin aparılmasını aktuallaşdırır. “İsa Hüseynov bizim
ədəbiyyata yeni təhkiyə, dəqiq psixologizm, detallarda və təsvirlərdə lakoniklik gətirdi. O,
insan psixologiyasının, yazıçı qayəsinin açılışına xidmət göstərməyən hər şeyi kənara atdı.

İsa Hüseynovun fikir karvanı çox uzaqlardan gəlib, uzaqlara gedir” [3].  Ədibin
yaradıcılığının ümumi sistemi nə qədər mərhələli və fərqli təsəvvür müəyyənləşdirsə də ancaq
onun genetikasında etnomədəni sistemin bütün komponentləri mahiyyət məsələsi kimi sıralanır
və yazıçı dərki ilə tənqidçi müşahidələri anlam və uzlaşma kontekstində bəzən dabandabana
zidd, bəzən də yaxın mövqedə görünür.  

Məlum olduğu kimi, İsa Hüseynovun ictimai və bədii təfəkkürdə əhəmiyyətli dəyişikliklərin
baş verdiyi zaman 50-ci illərin II yarısı ilə səciyyələnir. Onun təhkiyə üsulunda, hadisələri
təsvir xarakterində, psixoloji mənzərəni təqdim bacarığında özünü göstərən üstünlükləri
əsərdən-əsərə, ildən-ilə zənginləşmə, əlavələrlə xarakterizə olunur.  Hekayə və povestləri ilə
həmişə  ədəbi mühiti intensiv surətdə məşğul edən yazıçı “Yanar ürək”lə yeni başlanğıcın
əsasını qoydu. Bəkir Nəbiyevin yazır ki, “onun ilk əsərləri öz ədəbi sələfləri ilə bu qələm yol-
daşlarının yaradıcılığı arasında bir növ qısa müddətli xüsusi keçid mərhələsi”dir [8]. “Yanar
ürək” İ.Hüseynov yaradıcılığının boyartımını, yazıçı təfəkkürünün imkanlılıq dərəcəsini, ədəbi
prosesdə yeniləşmənin istiqamətini və səviyyənsini müəyyənləşdirmək üçün meyar, ölçüdür.
Onun “roman janrına yeni münasibət ” gətirməsi fikrini isə İ.Şıxlı qənaətləri timsalında
təsdiqləsək belə, nəticəyə gəlirik ki, “bu roman Dostayeviski üsulu, təhkiyəsi və romana,
həyata Dostayevski baxışı ilə İsa Hüseynov püxtələşməsinin orjinallığı idi” [9].  B.Nəbiyevə
görə, ““Yanar ürək” nəsrimizin vaxtı ilə yeni yayılmış “üzdən şumlama” deyilən bədii təsvir
üsulundan uzaqlaşmasının ilk yaddaqalan cəhətlərindən biridir” [9]. Qoyulan problemin
aktuallığı, sovet adamı modelinin yeni nəsr anlamında zədələnməsi, “rəhbər və kütlə” prinsipinin
bütün zamanlarda bədii sferada dərki və təqdimi həmişə sənətkar bacarığına və qayəsinə hesab-
lanmışdı. Sovetlər dönəmində də bu prinsip ədəbiyyatı izləmiş və özünəməxsus üsullarla
özünü təzahür etdirmişdir. İ.Hüseynov isə yüksək yaradıcı istedadı ilə mühitə, sosrealizmin
müəyyənləşdirdiyi modellərə öz sistemini oturtmaq yolunu tutdu. “Sərt realist” üslubu onun
hekayə, povest və son olaraq “Yanar ürək” romanında bütün komponentləri ilə təzahür etdi. Bu
isə  “milli koloritliyin” təkrarolunmaz dərəcədə əks edilməsi ilə əlaqələnir. İ.Hüseynov özü bu
məqamlara çox həssaslıqla aydınlıq gətirir: “Mən artıq ayılmışdım. Müxtəlif səbəbləri bəhanə
gətirib əmilərimi güllələmişdilər. Atamı güllələyib adını qoydular ki, “maşın qəzasına düşüb”.
Məhz bundan sonra sovet sisteminə qarşı məndə etiraz, hətta nifrət yaranmışdı. 1947-ci ildə
“Yanar ürək” əsərini yazmağa başladım. O əsərdən başlayaraq sonrakı romanlarıma qədər
sistemə qarşı şüurlu yazıçı etirazımı ana xətt kimi göstərməyə çalışdım. Bu əsərlər həm realist
planda yazılmışdı, həm də üsyankar xarakterli idi” [2]. 

Ədəbi tənqidin, eləcə də ədəbi-nəzəri fikrin yanaşmalarındakı münasibətin mahiyyətində
məhz siyasi ideologiya ilə yazıçı təfəkküründə özünü göstərən fərqliliklər idi. Belə olan
vəziyyətlərdə İ.Hüseynov ayrıca müzakirə və mübahisələrin, yanaşmaların predmetinə çevrilir-
di.
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Ədəbi tənqidin yanaşmalarında ezoterik və ekzoterik şəraitin hamıya məlum olan, lakın
yazıya gətirilməsi  yasaqlanan məsələlər İ.Hüseynov tərəfindən pozulduğu üçün ciddi
müzakirələrə yol açırdı. Tənqidlər də onun əsərlərinin ümumi sistemi, struktur və dil müstəvisində
deyil, məhz “sosialist realizminin primsipləri”nin pozulmasından qaynaqlanırdı. “Nöqsanlardan
danışanda da sosialist realisti aydın perspektivi itirməməli” [1, c 6, 16] məsələsi bir prinsip
olaraq ədəbi tənqidin məzmununu təşkil edirdi və hamısı “yazıçının siyasi mövqeyi”nə
bağlanırdı. Bütün bunların nəticəsi idi ki, “İsa Hüseynov tənqiddən öz yaradıcılığı üçün yaxşı
nəticələr çıxaran gənc yazıçılardandır. “Yanar ürək” haqqında yazılan  məqalələrdən də  onun
düzgün istifadə edəcəyinə  inanırıq. İnanırıq ki, o,  sovet cəmiyyətinin qurucu və yaradıcı
adamlarının,  işimizdəki nöqsanlar üçün doğrudan da narahat olan,  ürəyi yanan və nöqsanları
tərəddüdsüz  olaraq aradan qaldıran  mübariz adamların  canlı bədii  surətlərini yaratmağa
çalışacaqdır” [1, c 6, 16]. Burada əsas olan yazıçı dünyagörüşü ilə mühit arasında, qarşılaşdığı
həyatın nələrlə səciyyələnməsi, siyasi sistemin rasional və qeyri-rasional baxışlarındakı
uyğunsuzluq məqamlarının mütənasibsizliyi idi. “Yanar ürək”lə ədəbi tənqidin, eləcə də
mühitin görkəmli nümayəndələrinin yanaşmalarındakı təzadlar “mübariz adamların canlı bədii
surətini yaratmağa çalışmaq” [1, c 6, 16]. məsələsindən qaynaqlanırdı.  İ.Hüseynovun
“sosialist realizminin prinsiplərindən kənara çıxması” [1,c 6, 16] nın başlanğıcı ədəbiyyata
gəlişinin elə ilk anları ilə, daha doğrusu təsəvvüründə olanlarla, görüb müşahidə etdikləri ilə
bağlı idi ki, bu da hekayələrində, povest və romanlarında  müxtəlif səviyyələrdə özünə yer
alırdı. İsa Hüseynovun ədəbi-estetik idealı, onun dünyagörüşü, müyyənləşdirdiyi yaradıcılıq
konsepsiyası “Anadil ötən yerdə”dən, “Zəhər”dən, “Şapalaq”, “Küllük”dən “Bizim qızlar”a,
“Dan ulduzu”na və oradan da “Yanar ürək”ə boy artımında olub yazıçı idealının ifadəsinə
köklənmişdi. Sosialist realizmi prinsiplərinin pozulmasının başlanğıcı onun sənət və yaradıcılıq
ideallarından, informasiya fasiləsizliyinin müəyyənləşdirdiyi sərt həyat həqiqətlərindən
qaynaqlanırdı. Daha doğrusu, İsa Hüseynov olan yerdən siya-ideoloji, həm də müəyyənləşmiş
metodoloji prinsipin zədələnməsi özünü göstərirdi. 

N.Süleymanov, Anar, S.Azəri, T.Hacıyev, Q.Kazımov, A.Hüseynov, T.Hüseynoğlu,
Q.Namazov, B.Əlibəyli, V.Yusifli və başqaları görkəmli sənətkarın yaradıcılığının mahiyyətini
əhvalatçılıqdan, quru hadisə sıralanmasından çox uzaq tutmaqla nəsrin irəliyə doğru hərəkətini
şərtləndirən insan anatomiyasını, dərin psixoloji qatlarını açmaq məsələsinə üstünlük vermişdir.
Belə bir yolun tutulması isə siyasi, ideoloji sistemlərin, müəyyənləşmiş prinsiplərin pozulması
olub ideolojinin keşiyində dayanmağa üstünlük verən ədəbi tənqidi  təmin edə bilməzdi.
“Bizim qızlar”dan, “Dan ulduzu”ndan “Yanar ürək”ə gələn yolun geniş müzakirə, təhlil faktına
çevrilməsinin əsas məzmunu burada idi. Bədii dil mükəmməlliyi və xarakter yaratmaq bacarığı
ilə müsbət təsəvvür formalaşdıran və istedadlı yazıçı qənaəti ilə ədəbi tənqidə yol tapan yazıçı
“zamanın həqiqətləri ilə” həyatın həqiqətlərinin bağlantısında ciddi problemlər yaradırdı.
Sosrealizm doqmatizmindən qopmaq və onun bədii həyat həqiqətində oynadığı funksiyanın
mahiyyətini obrazların hərəkətliliyində açıqlamaq yazıçı ilə ədəbi tənqid arasında çözülməsi
mümkün olmayan ziddiyətlərin başlanğıcı idi.

Bütün bunlar İ.Hüseynov nəsrinin birinci mərhələsində sosrealizmə müqavimət duyğusu
ilə ədəbi tənqidin münasibətindəki mahiyyətin nələrlə ehtiva olunduğunu aydınlaşdırır.
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SHARP REACTIONS OF CRITICISM TO THE ARTIST’S wORK AND 
FEELINGS OF RESISTANCE TO SOCIALISM AT THE FIRST STAGE 

OF PROSE OF ISAHUSEYNOV

This article at the first stage of I.Huseynov`s prose reflects feelings of resistance to
socialism and a harsh reaction of criticism to the artist’s work. Nasrina Huseynova M. Hussein,
S. Rahimov, M. Zkhafar, J. Zhafarov, M. Arif,, G. Khalilov, P. Khalilov, M. Valiev, J. Ablaev, T.
Khadzhiev, Anar, Yelchin, S. AAB A conversation opens about the ideology and nature of the
artistic work of an outstanding artist. In essence of literary criticism, as well as relations in the
approaches of literary and theoretical thought, it was political ideologies that manifested
themselves in writing thinking. In such situations, İ.Hüseynov became the subject of separate
discussions and disputes, approaches.

Keywords: İsa Huseynov, novels, writer, literary critic, ideology

Гунель  Гумматова  

ЧУВСТВА СОПРОТИВЛЕНИЯ СОЦИАРЕЛИЗМУ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
ПРОЗЫ ИСЫ ГУСЕЙНОВА И РЕЗКИЕ РЕАКЦИИ КРИТИКИ НА

ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКА

В этой статье на первом этапе И. Гусейнов прозы отражены чувства сопротивления
социализму и жесткая реакция критики на творчество художника. Насрина Гусейнова
М.Хусейн, С.Рахимов, М.Зхафар, Ж.Жафаров, М.Ариф,   Г.Халилов, П.Халилов, М.Валиев,
Ж.Аблаев, Т.Хаджиев, Анар, Елчин, С.А.АА. Разговор о идеях и характере художественного
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творчества выдающегося художника. Суть литературной критики, а также отношения в
подходах литературно-теоретической мысли заключалась в том, что именно с политической
идеологией И. Гусейнов проявляется в писательском мышлении.

Ключевые слова: Иса Гусейнов, роман, автор, критика, идеология

(Akademik İsa Həbibbəyli tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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UOT 82
AYTƏN HEYBƏTOVA*

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA SƏRBƏST ŞEİR ƏNƏNƏSİNİN  YARANMA VƏ
İNKİŞAF TARİXİNƏ BİR NƏZƏR 

Məqalədə sərbəst şeir janrının təşəkkül tarixinə nəzər salınır və  ilk sərbəst vəznli şeirin mənbəyi haqqında
mülahizələrdən bəhs olunur. Azərbaycan poeziyasında  sərbəst vəznin təşəkkülü prosesi şərti olaraq iki mərhələyə
ayrılır. Bu mərhələlərə  və onun nümayəndələrinə xüsusi diqqət yetirilir. Hər iki mərhələdə yaradılmış poetik
nümunələr tədqiqata cəlb olunaraq müəlliflər haqqında qısa araşdırmalar təqdim olunur.

Açar sözlər: Azərbaycan, araşdırma, şeir, müasir, mərhələ

Giriş
60-cı illərin “yeni nəsr”, “yeni nəsil” təsəvvüründə formalaşan ədəbiyyat konsepsiyası

ədəbi meyl və axınların milli özünüdərk və milli özünütəsdiq formulasına yüklənməklə fərqli
bir konseptə köklənməsi ilə səciyyələnir. 80-ci illər bütün fakturası ilə bu düşüncədən qaynaq-
lanmaqla həm də yeni-yeni istedadların timsalında  özü ilə bağlı təsəvvürləri də formalaşdırdı.
Daha doğrusu, ədəbiyyatın “60-cı illər” və ədəbiyyatın “80-ci illər”  dönəminin müəyyənlik
spektrlərini bir bütöv olaraq ortaya qoydu. Burada 60-cı illərin etnokulturoloji təfəkkür para-
diqmasından 80-ci illərin özünəməxsusluğuna qədər bir çeşidlilik, həm də mükəmməllik
formulu faktlaşır. 

1.Azərbaycan ədəbiyyatında sərbəst şeir ənənəsinin ilkin mərhələsi
Sərbəst şeir, adın ehtiva etdiyi təsəvvür həm də onun özünəməxsusluq tipologiyasını

ortaya qoyur. Heca və əruz sistemlərində olan mükəmməllik, janr və vəzn texnologiyası bir
bütöv olaraq müəyyənlikli (həm də oturuşmuş) sistemlə faktlaşır. Sərbəst vəzndə bunun
özünəməxsusluğu vəznin adındakı sərbəstliyə (heca və qafiyələnmə prinsipinə) əsaslanmaqla,
həm də sərbəst olduğu qədər daxili bir nizama köklənir. Daha doğrusu, şeirin ölçü, bölgü,
qafiyə sisteminin özünəməxsus anatomiyası mətnin sərgilədiyi məzmunda müxtəlif səviyyələrdə
reallaşır. İki-üç misradan bir və ya bir neçə misrada ardıcıllıqla qafiyələnmə nümunələri var ki,
bunlar hamısı həm də məzmun yaratma xüsusiyyəti ilə özünü göstərir. Misraların fonopoetik,
morfopoetik, sintaktik unikallığında aparılan modelləşdirmə artıq şeir mühitində mükəmməl
bir əlvanlıqla, bədii poeziya arsenalının mahiyyətinə öz töhfələrini verməklə şərtlənir. Sərbəst
şeirin özünün struktur formulasında nəzərə çarpan misraların sıralanması, heca sayı, qafiyələnmənin
ümumi mənzərəsi hansısa bir ideyanın, məzmunun uğurlu çatdırılmasına xidmət edir. Janr
özünəməxsusluğunda boy göstərən bütün fiqurlar mahiyyəti, sənətkar imkanlarını sərgiləyir.
M.Cəfər şeirimizin vəznindən danışarkən onu mərhələlər baxımından izah edir: “Məsələn, xalq
şeiri mərhələsi, şairin aşıqdan və xanəndədən ayrılması mərhələsi, sərbəst şeir mərhələsi və s.”.
Şeir ümumiyyətlə milli ruha, etnopsixoloji düşüncənin ümumi genetik kodlarına, dilin təbiətinə
bağlanır. K.Paustovski yunan ədəbiyyatını böyük simalarından olan Homer haqqında söhbət
açarkən “İliada” əsərinə istinad edir və vurğulayır ki,  “Homer ilk dəfə “İliada” əsərində
vəzndən istifadə etmişdir. Bu vəzn, başqa sözlə “İliada”nın ölçüsü hekzometrdir. Hekzometrlə
misralar doqquz qısa, beş uzun hecaların birləşməsi əsasında yaranır. Homer dəniz kənarında
oturararaq şeir qoşmuş və onun ölçülərini sahilə çarpan dalğaların səsinə tabe etmişdir.
Homer dalğanın fasiləsi arxasınca gedərək özünün şeir ölçüsünü yaratmışdır. Homer hekzametri
dənizdən götürür” (10). V.A.Nikonov özünün “Şeir və dil” məqaləsində K.Paustovskinin bu
fikrini əfsanə adlandıraraq yazır ki, “İliada”nın hekzametri qoşulanda şeir artıq uzun bir
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inkişaf yolu keçmişdir. Ona görə də həmin şeir ölçüsünün yaranması dəniz dalğalarını təqlidlə
əlaqədar deyil, şeirin uzun əsrlərdən bəri inkişafının nəticəsidir” (9, 32). 

Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrində sərbəst vəzn müxtəlif səpkili təhlillərin predmeti olaraq,
həm də ciddi fikir ayrılıqlarına yol açmışdır. Sərbəst şeir təsəvvürünün formalaşdırdığı
düşüncədən çıxış edərək hər cür nəzm nümunəsini poetik fikrin uğuru kimi qələmə verilməsi
tendensiyaları həmişə tənqid və etirazla qarşılanmışdır. Sərbəst şeir sahəsində yaranan
mübahisələr haqlı və təbii idi. Belə ki, 1920-1930-cu illərdə formalizm mövqeyindən yanaşma
meylləri bir tendensiya olaraq nəzərə çarpsa da, ədəbi-nəzəri fikir ona biganə qalmadı və
özünün mövqeyini nümayiş etdirdi. Sərbəst şeirin özünün mətn strukturu, mükəmməl dinamikası
heç də vəznsizlik təsəvvürünə gəlmir, əksinə bədii mətnin özünün mükəmməllik (uğurluluq)
mexanizminə (şeirin alınıb-alınmaması məsələsinə) bağlanır. Çünki sərbəst şeirin tipologiyası,
mətn axarındakı detallar, mənzərələr, təsvir və ifadə vasitələri yaradıcı istedadının sayəsində
nizamlanmaqla mükəmməllik qazanır. Bədii mətnin harmoniyası bütün komponentləri ilə
sənətkar idealına bağlanır və onu çatdırmağa xidmət edir. 

Sərbəst şeirin Azərbaycan poeziyasında milli özünəməxsusluq formulası əski düşüncədə
olanlardan öz qaynağını almaqla XX əsrdə yeni sferaya daxil olur. Yeni tarixi şəraitdə, ədəbi
meyl və axınların yaradıcılıq axtarışlarında yeni məzmun və mahiyyət kəsb etməsi təsəvvürü
ilə faktlaşır.  Müasir ədəbiyyatda bu tendensiyanın  diaxroniyasında Nazim Hikmət və
V.Mayakovskidən gələn təsirlər də az deyildir. Məsələn, 1927-ci ildə Bakıda N.Hikmətin
“Günəşi içənlərin türküsü” adlı ilk şeirlər kitabı çap olundu və inqilabi poeziya nümunəsi
olaraq böyük əks-səda doğurdu. Oradakı coşqun ahəng, rəvan ritm, mətn modelləşməsinin
özünəməxsusluq funksiyası  sonrakı mərhələ üçün güclənən tendensiyanı müəyyənləşdirdi.
Ayrı-ayrı şeirlərdə özünü göstərən coşğu, emosional ekspressivlik, tükənməz güc, enerji geniş
oxucu auditoriyasının marağına səbəb oldu. Mikayıl Rəfili, Əli Nazim, Rəsul Rza ilə sıx
əlaqələr onların bədii sferada da yaxınlığının təminatçısına çevrilmişdir. Məsələn, M.Rəfilinin
mövzuları sadə həyati faktların ümidverici ruhani məzmunu, həm də sərbəst şeir formasında
poeziyaya gətirdikləri gələcəyə ünvanlanması ilə səciyyələnirdi. Bunlar bir növ poeziya
məkanının mahiyyətindən və mühitin sənətin qarşısına qoyduğu tələblərdən, yeni düşüncə
modellərinin yaradılması ehtiyacından doğmuşdu. 

Azərbaycan ədəbiyyatında sərbəst şeir ənənəsinin tarixi təcrübəsi və genetik qaynağı ilkin
yaradıcılıq təsəvvürlərinin və epos mühitinin janr səviyyəsinə bağlanmaqla öz mahiyyətində
bir mərhələni səciyyələndirirsə, onun ikinci sferası XX əsrin zəngin yaradıcılıq axtarışları ilə
müəyyənləşir. S.Vurğun, M.Müşfiq, M.Rəfili, O.Sarıvəlli, R.Rza  və başqalarının şəxsində
şeirin keyfiyyət dəyişmələri ədəbi-mədəni prosesin 60-cı illərə və ondan sonraya gedən axarını
bir istiqamət olaraq ortaya qoyur. S.Vurğunun “Qanlı bazar”, “Hərəkət”, “Raport”, “Fanar”,
“Ölən şeirlərim”, “Şeir və xaltura” (8),  O.Sarıvəllinin “Atamın oğlu”, “Daşsız qəbirlər”,
“Xram uçur”, “Ürəklərdə yanan işıqlar” (7), M.Rəfilinin “Dünya paralanırkən”, eləcə də
“Durna” şeirlər kitabına toplanan poetik örnəklər (1936) və s. sərbəst şeir təcrübəsinin təkamül
mənzərəsini müəyyənləşdirir.  R.Rzanın “şеrimizin arıdılmamış budağı” adlandırdığı M.Rəfili
həm də sərbəst şeirin nəzəri-estetik prinsiplərini məqalələrində (“Sərbəst şеr һaqqında ilk söz”
(6) məqaləsində (1929) sistemli açmaq yolunu tuturdu. M.Rəfilinin məqalələri həm də ciddi
mübahisələrə, fikir ayrılıqlarına yol açırdı. Burada əsrlər boyu işlənmiş vəzndən imtinadan,
qafiyəyə üsyana qədər olan mülahizələrin birmənalı qarşılanması mümkün də deyildi. Çünki
poeziyanın tarixi ənənəsi, sənət prinsipi həm də etnokulturoloji mühitin bədii-estetik təfəkkür
intelleksiyasının göstəricisidir. Şeirin daxilən zənginləşməsi, yeni forma və məzmun axtarışları,
nitq janrlarının mövcudluğu və yaranması isə təbiidir. 
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“Sərbəst şeir haqqında ilk söz” məqaləsini sərbəst şeir nəzəriyyəsinin başlanğıcı” kimi
təhlilə gətirənlər onun bədii-estetik prinsipləri məsələsinə də həssaslıq göstərirlər.  M.Rəfilinin
“biz sərbəst şeirçilər, heç bir zaman buna şübhə etməmişik ki, öz ədəbi reformamızı yalnız
kəskin bir mücadilə ilə keçirə biləcəyik” (6, 78) qənaəti mahiyyətində mübahisələrə şərait
yaradırdı. Bu sərt sənətkar mövqeyi idi. Çünki M.Rəfilinin “biz yеni bir şеir, һər һansı fоrmal
şərtlərdən uzaq və sərbəst, yalnız sənətkarın duyduğu, anlağı və mədəni səviyyəsinə tabе bir
şеr vücuda gətiririk və gətirəcəyik” (6, 77) mülahizəsi bir istiqamətdə ənənəyə etiraza bağlanırdı.
Təhlillərdə inqilabi keyfiyyət və inqilabi pafos məsələsi daha çox diqqət önünə gətirilirdi. Həm
yazdığı poetik örnəklərlə və həm də nəzəri konsepsiyasını verməyə çalışdığı məqalələrlə
M.Rəfili sərt mövqe sərgiləyirdi. M.Arif isə bütün bunlar fonunda yazırdı ki, “...buradakı
ürəkaçıqlığı, fikir müstəqilliyi, һüzn və kədər buludları arasından parıldayan nikbinlik, һəyat
və mübarizə еşqi, yеniliyə, yüksəlişə qızğın bir mеyl, fоrmadakı cəsarətli sərbəstlik, еşidilməmiş
bakir məcazlar, təşbеһlər... bütün bunlar Rəfilinin pоеziyasını əsil pоеziya sfеrasına daхil еdir”
(3, 78). M.Rəfilinin “Mədəni ədəbiyyat yоlunda” məqaləsi də (“Gülən adam” imzası ilə
“Pəncərə” kitabında çap olunmuşdur)  sərbəst şеrin ümumi nəzəri konsepsiyasını ortaya
qoymaq baxımından ciddi təsəvvür formalaşdırır. 

2.Yeni ədəbi nəsil tarixi ənənənin davamçısı kimi
Altmışıncı illər nəslinin istedadlı nümayəndələrindən olan xalq yazıçısı Anar yazır:

“Ədəbiyyatşünaslığımızda “60-cı illər nəsli” artıq qəbul olunmuş bir anlayışdır. Mən də
yazılarımda dönə-dönə bu ifadəni işlətmişəm. Ancaq mənə elə gəlir ki, həmin ifadə bir qədər
dəqiqləşdirilməlidir. Söhbət müasir ədəbiyyatımızın  mahiyyətcə yeniləşməsindən gedirsə “60-
cılar nəsli yox”, “60-cı illər ədəbiyyatı” deyimi daha dürüstdür. Çünki 50-ci illərin ikinci yarısı
və 60-cı illərdə şeirimizdə, nəsrimizdə, dramaturgiyamızda, tənqidimizdə yeni ruh, yeni üslub,
həyata, cəmiyyətə yeni baxış bucağı, gerçək insan taleləri və xarakterləri gətirmiş əhli-
qələmlərin  əsas qismi yeni ədəbi nəslin nümayəndələri idisə, bir qismi də ədəbiyyata daha
əvvəl gəlmiş, amma yaradıcılıqları məhz 50-60-cı illərdə yeni keyfiyyət kəsb etmiş təcrübəli
sənətkarlar idi” (2). Doğrudan da məsələnin mahiyyətinə diqqət yetirdikdə 60-cı illər ədəbiyyatının
ehtiva etdiyi mənzərə daha geniş spektrli yanaşmaları gərəkli edir. Burada dövrün özünün
ümumi ruhuna bağlanan müxtəlif sənətkarlar nəsli əhatələnir. Onların dünyagörüşündə, yaradıcı
ruhunda, bədii-estetik düşüncəsində nəzərə çarpan fərqli yanaşma və fərqli baxış konsepsiyası,
eləcə də fərqli ifadə üsulları diqqət önünə gəlir. 

60-cı illərdən Rəsul Rza daha çox sərbəst şeirdən istifadə etmiş, məqalələrində və bəzi
şeirlərində (“Ənənə”, “Şeir vəzni və məhəbbət haqqında dastan”, “Qafiyə”, “Yeni söz”,
“Nəzirə”) bu ölçünün imkanı təsiri və sərbəstliyi barədə  fikirlər söyləmişdir” (5, 226).  

Sərbəst şeir mühitində sənətkar imkanlarının və çatdırma üsullarının rəngarəngliyi, həm
də onun janr səviyyəsində əldə etdiyi uğurlara bağlanır. Fikrin və məzmunun yaratdığı ritm
sərbəst şeirdə çoxcəhətli (həm də çoxşaxəli) yön və istiqamətlərlə, enmə və yüksəlmələrlə bədii
mətnə əlavə ovqat gətirir. Sözün sözə, fikirin fikrə hopması, sintaktik səviyyənin geniş
mündəricəsi ilə faktlaşır və bədii axarda misralararası,  sözlərarası fasilələr bir növ məzmun
yaradıcı funksiya daşıyır. Bütün bunlar Azərbaycan poeziya mühitinin invariantlarını
aydınlaşdırmaq, genetik ampluasında özünü göstərən məzmunun sxemlərini müəyyənləşdirmək
üçün mükəmməl fakt rolunu oynayır. Paşa Qəlbinur poeziyasının daxili dinamikası dil
imkanlarına və fikrin obrazlılılıq səviyyəsinin aparıcılığına əsaslanır. Onun yaradıcılığının
ümumi sistemi ədəbi-nəzəri təfəkkürdə müəyyənləşmiş sərbəst şeir qanunauyğunluğuna hesab-
lanmaqla bədii mətnin özünün ortaya qoyduğu bütövlüklə faktlaşır. Çünki “sərbəst şeir tamam
sərbəstlik, vəznsizlik, misraları necə gəldi qafiyələndirmək, qırmaq və səpələmək deyildir.
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Sərbəstlik vəznin poetik imkanlarından  yaradıcı, fikrin hərtərəfli açılmasına uyğun sərbəst
istifadə deməkdir. Çünki sərbəst şeirin mürəkkəb xüsusiyyətləri, daxili poetik qanunauyğunluqları
vardır. Burada ahəng, daxili səsləşmənin vəhdəti, ritmik intonasiya, ayrı-ayrı misraların obrazlı,
detala, mənzərəyə, müəyyən bir boyaya bədii məna vermək yolu ilə təqdim etmək əhəmiyyətli
rol oynayır və poetik ölçünün əsasını təşkil edir”  (5, 228). 

... İkinci inkişaf mərhələsində sərbəst şeir zamanın ruhunu, əsrin səsini milli zəminə malik
poetik bir qüvvətlə əks etdirdiyindən, o gənc yaradıcı qüvvələrin diqqətini cəlb edir və
poeziyada öz mövqeyini gündən-günə möhkəmləndirirdi..” (1, 53). 60-cı illərdə sərbəst şeir
Rəsul Rza ilə yeni sferaya daxil olur və bütün poetexnoloji struktur konseptləri ilə güclənən
tendensiyanın müəyyənlik fəlsəfəsini diktə edir. Məqalə və bəzi şeirlərində (“Ənənə”, “Şeir
vəzni və məhəbbət haqqında dastan”, “Ənənəçi donuz”, “Qafiyə”, “Yeni söz”, “Nəzirə”)
müxtəlif səpkili (hətta bəzən mübahisələrə yol açacaq) fikirlər söyləmək yolunu tutur. R.Rza
“Kanonları pozaraq” məqaləsində  vurğulayır ki, “Kitabi Dədə-Qorqud” dastanındakı şeir par-
çalarının hamısı sərbəstdir və bu şeirlər sərbəstin ulu babası kimi gəlib bizə çatmışdır. 

50-60-cı, eləcə də 70-80-ci illər  ədəbiyyatda yeni yazarlar nəslində mühüm bir hissə
R.Rza üslubuna və onun həmin illərdə adı ilə bağlanan xətdə köklənir. Ə.Kərim, F.Qoca,
F.Sadıq, M.Araz, A.Abdulla, V.Səmədoğlu, R.Rövşən, V.Cəbrayılzadə (Bayatlı Odər), Ç.Əlioğlu,
S.Rüstəmxanlı, İ.Saleh, V.Əziz, Rövzət, Ş.Aslan, E.Borçalı, A.Kəmərli, A.Sadiq, D.Nəsib və
bir sıra gənc yazarlar gəlişləri ilə ədəbiyyata yeni nəfəs gətirmiş və etnokulturoloji dəyərlərin
ümumi ruhuna köklənməklə ciddi uğurlara imza Bədii forma və üslub özünəməxsusluqlarına
köklü böyük ədəbiyyat məktəb və mühit fonunda da meyl və axınları diqqət önünə gətirir.
“Bədii forma axtarışlarını təqdir və müdafiə edərkən, əgər biz yeniliyi, yalnız sərbəst şeir
formasında görüb, belə bir fikrə düşsək ki, guya minillik tarixi olan vəznli, qafiyəli şeirlə
böyük fikirlərin, əsrin böyük problemlərinin bədii ifadəsi mümkün deyildir, bu da yenə ən azı
şeir mədəniyyyətinin və, ümumiyyətlə, estetik mədəniyyətin məşhur ənənələrini, klassik irsi
inkar etmək demək olardı” (4, 76).  Onu da əlavə edək ki, sərbəst şeirin inkişaf dinamikası 30-
cu illərdən və daha çox isə 50-60-cı illərdə tendensiyalarla, vəzn mübahisələrinin baş alıb
gedən mövqe fərqlilikləri ilə ucu-bucağı görünməyən söhbətlərə yol açır. Hətta bunlar bəzən
qeyri-ciddi yanaşmalara, sözçülüyə qədər gedib çıxır. Əslində isə ədəbiyyat bütün zamanlarda,
real ədəbi-mədəni axınlarda axtarışları, fərqli özünəməxsusluqları müsbət olan və böyük
ədəbiyyatın uğurları kimi qarşılamışdır.

Nəticə  
Azərbaycan poeziyasının zənginliyində sərbəst şeir ənənəsinin tarixi-mədəni xronikası və

müəyyənləşdirdiyi genoloji sistem etnosun yaradıcılıq təsəvvürünə bağlanır. “Kitabi-Dədə
Qorqud”dan üzü bəri gələnlər və onun müxtəlif dönəmlərdə kəsb elədiyi mətn və yaddaş
tekstuallığı bütünlükdə çağdaş vəziyyətdə özünü bir tərəf kimi göstərənlərin modelləşmə
prosesinin ratifikasiyasıdır. Müsbət olan odur ki, ənənənin sərgilədiyi tarixi təcrübə özlüyündə
invariantların, yaddaş konstruksiyasının yeni məkan və yeni mühit ampluasında mətn paradiq-
malarının funksional xarakterinin hərəkətliliyi ilə reallaşır. Ə.Kərim, F.Qoca, V.Səmədoğlu,
R.Rövşən, V.Cəbrayılzadə  və digərlərinin şəxsində boy göstərən zənginləşmə tarixi təcrübənin
və təkamülün arxitekstuallıq səviyyəsində gedişini müəyyənləşdirir. 
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UOT 82
NİGAR ŞAHKƏRƏMOVA *

“GENERALIN ZAMANLA SÖZÜ” VƏ “YUMURTANIN OYANIŞI”

Vaqif Səmədoğlu pyesi ilə dramaturgiyaya yeni həyat verdi. Müəllif Azərbaycanın reallığını göstərməyə
çalışırdı. Biz başqa nöqteyi-nəzərdən baş vermiş hadisələrin şahidi olduq. "Generalın son komandanlığı" pyesində
tarixin qaranlıq səhifələrində gizlənmiş cinayətlər, bir neçə dekadadan sonra törədilən günahlara görə cəzanın
əks olunmasıdır. Bəlaların yaratdığı fəlakətlər son nəticədə cəmiyyəti pozur və tükəndirir.

Baxmayaraq ki, "Yumurta" tamaşası komik elementlərlə bəzədilib, amma təəssüf etməyə çox şey var.
Cəmiyyət və insanlar həmişə tamaşada baş verənləri düşünməlidirlər.

Laqeydlik hər birimizi baş verənləri görməməzliyə vurmağa vadar etdi. Bunun nəticəsi cəmiyyəti hər zaman
narahat edəcək və çıxılmaz vəziyyətə gətirəcəkdir.

Açar sözlər: Vaqif Səmədoğlu, general, həyat, qorxu, oyanış, yumurta

Vaqif Səmədoğlu Azərbaycan dramaturgiyasında özündən əvvəlki və müasiri olduğu
ədiblərin yaradıcılığından fərqli bir rakursa malik əsərlər müəllifi olaraq görünməkdədir.
Müşahidələr deməyə əsas verir ki, Vaqif Səmədoğlu cəmiyyətdə baş verən hadisə və katalizmlərə
öz yanaşma metodu, görmə rakursu olan bir sənətkardır. Bu novator sənətkar yaratdığı poeziya
və dramaturgiyası ilə sözdə, niyyətdə, yazıda çox azad bir ədib olduğunu təsdiqləyir.

Vaqif Səmədoğlu dramaturgiyası həm oxucu, həm də tamaşaçı sevgisini qazana bilmişdi.
“Generalın son əmri” pyesi maraqlı süjet xətti ilə seçilən əsər oldu. Bəlkə də Vaqif Səmədoğlu
məhz bu əsərin ikinci dəfə səhnə həyatının sağlığında yaşamasını istədi.

Mən “Generalın son əmri”ni niyə yazdım? İki nəslin arasındakı antoqonizmdən, konfliklərdən
söz açmışam. Bu, insan təbiətində, cəmiyyətin içində gedən əbədi çarpışmadı. Bunu nəsillərin
konflikti kimi versəm də, dərinə gedəndə görürəm ki, bu çarpışıb-vuruşma nəsillərin yox,
insanın özüylə savaşıdı [1, 160] .

Əsər ikihissəli traqikomik misteriya kimi təqdim olunan bu pyesdə sovet Stalinin xofu hiss
olunur. Eləcə də generalın oğul nəvəsinin keçirdiyi fikirlər, tüfeyli həyat tərzi, bu müasir
dövrün halqasının təqdimidir. 

Sovet dövrünün nostalgiyası ilə yaşayan general bu zamana öyrəşə bilmir. Hələ də sovet
rejiminin yaşam tərzinin qoxusunu hiss edir. O dövrdən uzaqlaşa bilmir. Sevgilisini, “Krasnaya
Moskva” ətrini, sevgisinin gələcəyi günü səbirsizliklə gözləyir. Öz dövründə söz sahibi olan
generalın bu zamanla ayaqlaşa bilməməsidir. 

Pyesin maraqlı cəhəti həyatda real olan və real olmayan hadisələrin bir-biri ilə qarşılaşmasıdır.
Burada davada ölən əsgərin hər gün gəlib şeypurlu generalı yuxudan oyadan şeypurçu, fərari
əsgər, cəllad, sevgili obrazlar dünəndən gələn ruhlardır elə bil. 

Bu günün obrazları oğul nəvə, qonşu, qız nəvə, polislər, qisasçı qadın bunlar hər biri real,
bu günün qəhrəmanlarıdı. Vaqif Səmədoğlunun sənətkarlığı iki zamanın insanlarını bir zaman
kəsiyində qarşılaşdırmaqdır. 

Əsərdə əsas hadisələr oğul nəvənin simasında açılır. Oğul nəvənin qonşusu sərxoş biri idi.
Dünyanın ən çətin məsələlərinin müzakirəsi sanki bu iki əyyaşın nitqində həll olunacaq. Əsəri
oxuduqca oğul nəvənin miskin həyatı cəmiyyətin çürümüş cəhətlərini göstərir. Oğul nəvə
babasının ölümünü gözləyir. Evin hmısı onun adına keçsin. Əslində general oğul nəvəyə hər ay
pul verir dolanmağı üçün. Amma sevdiyi içki həyatı bütün gələcəyi şübhə altına alır.

Qız nəvəsi anasının lüstrü üçün canından keçməyə hazırdır. Bu obraz dünya malından ötrü
hər cür həngamədən keçən insanları xarakterizə edir. Qız nəvəsinin sonsuz olması Vaqif
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tərəfindən təsadüf qeyd edilməmişdir. Generalın keçmişdə törətdiyi mühitin gələcəkdə göstərici
əyyaş oğul nəvə və sonsuz qız nəvədir. Onların gələcəyi olmayan nəsildir. İtməyə, silinməyə
məhkumdurlar. 

Burada qisasçı qadın surəti də maraqlı səhnələri aydınlaşdırır. Öz atasının qisasını almağa
çalışan o qadın əslində represiya dövrünün qurbanlarının zəncirvari – silsilə şəklində olduğunu
görür. Yəni satılan atalar, dayılar, əslində hansısa bir fərd axtarmaq düzgün deyildir. Generalın
bütün sənədləri saxlaması, onun uzaqgörənliyinin əlaməti də demək olar. Saxlanılan bu sənədlər
sorulacaq hesabatların göstəricisidi həmçinin. 

Əsərdə hikmətli sözləri də dünyanı silkələyən ölüm, həyat, intihar haqqında fikirlər
söyləyən cəllad obrazı əsərin məna yükünü daha da ağırlaşdıran surətdir. O cəllad ki, mütaliə
edir və insan qanına əli bulaşmış biridir. Cəllad olsa da fərari əsgərin ölüm əmrini almadan
öldürməyən bir cəlladdı. 

Daha sonra özünü öldürməyən fərari əsgər hansı ki, nə bu dünyada, nə o dünyada özünə
yer tapa bilmir. Öz ölümünü dil-dil arzulayır, istəyir. Əslində o cəllad da, fərari əsgər də,
general da insandı. Səhvləri ilə insandı. Bu dünyada özlərinə yer tapa bilməyən, ruhlarının
bəlkə rahat ola biləcəyi bir yer arzusundadırla.r.

Pyes maraqlı simvolik cəhətləri ilə də zəngindir. General öz sevgilisini gözləyir. Onun
xəyalı ilə yaşayır. Heç şübhə yoxdur ki, o gəlməyəcək general əslində öz ölümünü gözləyir.
İnsanı bu həyatdan qoparıb o biri dünyaya aparan ölümü nostalji illəri ilə görmək istəyir.
Sevgilisi görkəmində ölüm mələyi gəlir. Xatirələr təzələnir və məqam yetişəndə nəvələrinin,
polislərin hay-küyünə, şeypurçunun xahişinə baxmadan öz əhdinə çatır və özünü öldürür.

Generalın arzuladığı kimi Qız qalasında nar ağacı bitir, çiçək açır, nar gətirir. 
Vaqif Səmədoğlunun pyeslərinin alt məqamlarsız təsəvvür etmək mümkün deyildir. İki

zaman bu zamanın biri sovet rejimidir. Bu rejim çox qapıları bağlı qoydu. Düşünən, inkişaf
edəcək beyinləri məhv etdi, nəsillərini kəsdi. Onlar haqqında yalnız yalnış məlumatlarla dolu
qovluqlarda məlumat aldıq. General da sovet rejiminin qan-qadasından keçmiş, repressiya
illərində cəmiyyətin, dövrün, hakimiyyətin qulluqçusu olmuşdur. O rejimdə qulluq edib.
İstintaq aparıb, sürgünə göndərib, müharibədə iştirak edib. Sovet rejiminin qanlı zamanından
sağ çıxan bir insandır. Bəlkə də dövrü üçün halal, zəhmətkeş, qanun tərəfdarı ola bilərdi.
Amma bu dövrün insanı ola bilmir. Əslində bu dövrdə sovet adı yoxdu, sadəcə sovet rejimiin
söküntülərindən kimsə yaşaya bilən, müstəqil cəmiyyətin keçmiş yamağı özünə yer tapa bilir.
General isə yox.

İyrənc zamanın qalıqlarının xeyri bu dünyada olmayacaq. Necə ki, keçmişin qalıqları
cəmiyyətdən getmədikcə, gələcək cəmiyyətin övladları içki düşkünü olacaq, bic-vələdüzzina
olacaq, çirkin qandan törəyənlər məhv olmalıdı. Və ona görə də general vədənin yetişdiyini
başa düşür və intihar edir.

Vaqif Səmədoğlu bu pyesin hansı məqsədlə yazıldığını insanlara çatdırmaq istəyir: “Pyes
generalın intiharıyla bitir. O, müharibədə fərarilik eləmiş əsgərinə güllə atır, amma özünü
öldürür. Əsərin ana fikri odur ki, günahı-günahla yumazlar. Pyesdə bir yer də var, cəllad özünü
asır. Cəlladı edam eləyən haqq deyil. O da cəlladdı. Yer üzündə mütləq xeyir, mütləq şər yoxdu.
Həyat var, xeyirlə şərin, iblislə mələyin qatışığı, çarpazlaşması, hərdən ayrılmağı, vuruşu var”
[2, 8 ].

Vaqif Səmədoğlunun adıçəkilən pyesi ilk dəfə 1998-ci ildə Dövlət Gənclər Teatrında ilk
premyerası olmuşdu. Tamaşa çox maraqla baxılmış və sevilmişdir. Teatrın bədii rəhbəri,
rejissoru, baş rolun ifaçısı Hüseynağa Atakişiyev: “Tamaşa misteriyadı. İnsanı yaşadan amallar
var. Generalın amalı təntənəli ölümü gözləməkdi. Əlli il sevgilisinin yollarına baxır. Axırda
aydın olur ki, onun sevgilisi əzrayılmış... Vaqif əsəri yazanda dedi ki, general sənsən... Bəzi
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məqamlarda general mənə yaxındı. Onun həyat fəlsəfi, ölümə baxışı, gənclik haqda fikirləri .....
yaşam tərzi [2,  8 ] . 

Səhnə həyatı yaşayan bu pyes tənqidçilərin xoşuna gəldi. “Tamaşaçı gülürdü. Lap “Bəxt
üzüyü”ndəki kimi. Hər kəlmə, hər deyim gülüş tufanı qoparırdı. Bu gülməli mətləbləri qələm-
kağıza yükləyən Vaqif Səmədoğlunun, rejissor, general rolunu ifa edən Hüseynağa Atakişiyevin
notları tamaşanın ritminə uyğun nizamlayan bəstəkar Mobil Babayevin tamaşanın ağırlığını
çiynində daşıyan bütün qalan adamların ən böyük zəhmət haqqı tamaşaçı gülüşü, tamaşaçı
alqışı idi....

Amma gülüşdən oyana daha ciddi məktəblər dayanmışdı. Bu mətləblərin haqq-hesabını
tarixdən başqa kimsə ödəyə bilməz.... [4, 12 ] .

Vaqif Səmədoğlunun bu pyesi haqda yazıçı Anarın da maraqlı fikirləri vardır. “Generalın
son əmri” özünün polifonik zənginliyi ilə seçilir. Bu pyes həm güclü sarkazma malikdir, həm
absurd, həm sürrealist teatrın ünsürlərini özündə daşıyan, həm də sırf realist personajlarla
xəyalı iştirakçıların ünsiyyətini əks etdirən, diriykən ölənləri və ölüykən diriləri səhnəyə
gətirən unikal əsərdir” [3,  60 ] . 

Təsadüfi deyildir ki, Vaqif Səmədoğlu məhz bu pyesin ikinci dəfə səhnə həyatını görmək
istədi. Bu pyesin rejissorluğunu Ramiz Həsənoğlunun ixtiyarına verdi: “Bu əsər böyük bir dün-
yaymış. Vaqifin sənətinin sirri də bundadı ki, üstdən yazmır, onun əsərləri çoxqatlıdı. Bu qatlar
başladı işləməyə və mən yavaş-yavaş aludə oldum” [3, 62 ] .

Tamaşanın istedadlı aktyor truppası öz peşələrini layiqincə yerinə yetirdilər. Vaqif
Səmədoğlu həmişə olduğu kimi bu dəfə də oxucunu və tamaşaçını zahirən güldürməyi, içdən
ağladıb düşündürməyi bacardı. 

“Yumurta” pyesi V. Səmədoğlunun digər pyeslərinə oxşar və fərqli xüsusiyyətləri ilə
seçilən əsərdir. Pyes 2003-cü ildə yazılmışdır. Bir dəfə də tamaşaya qoyulmuşdur. Vaqif
Səmədoğlunun dramaturgiyasının II cildində 2014-cü ildə çap olunmuşdur.

Əsər gülüş və yumorun müşayiəti ilə ölkədə cərəyan edən siyasi hadisələri özünə
cəmləşdirir. Pyesin qısa olaraq mövzusu belədir. Hadisələrin gedişatında ər-arvan Şahin və
durna surəti ilə qarşılaşırıq. Aydın olur ki, onların övladı olacaq. Həkim müayinəsi zamanı
məlum olur ki, Şahin və durna bəşər tarixində ilk dəfə yumurta atası və anası olacaqlar. Bütün
həngamələr də bundan sonra başlayır. Yumurta məsələsi artıq nəinki Azərbaycan, dünya üçün
sensasiyon bir hadisə olur.

Yumurta bir simvoldur. Kiçik bir əlamət ilə pyesdə çox mətləblər üzə çıxır. Şahin və
durnanın ailə bağlı cəmiyyətin xırda daha da qabardır. Pyesdə qonşu münasibəti, televiziya
kanalları, jurnalistlər, siyasi partiyalar, müğənni olmaq istəyən gitaraçı oğlan, səfirliklrin olması
cəmiyyətin aparıcı qüvvələrini göstərir.

Hər kəs öz mənfəsini güdür. Əsərdə Azərbaycanın sosial vəziyyətindəki çətinliklər, siyasi
vəziyyətdəki təlatümlər, media cəbhəsində, qəzet və jurnallarda informasiya təlatümü, gitaralı
gəncin simasında incəsənət sahəsindəki başlıqlar, cəmiyyətdə insanlar arasında münasibətlərin
qazanc təbəqəsinə görə bölünməsi çılpaqlığı ilə simvolizə edilək canlandırılmışdır.

Yumurta hadisəsi Şahinin ac vaxtı bir reklam çxarxına baxması ilə aktuallıq qazanmağa
başlayır. Maddi baxımdan ailə çətinliyi çəkir. Bu çətinliyin timsalında Şahinin baxdığı reklam
carçı və mövcud olan real həqiqət vardır. Şahin “Sağlam yumurta”... bir həftədi evdə yumurta
yoxdu... nə şağlamı, nə qeyri-sağlamı, nə də laxı.... yaxşıdır ki, dünən o qonşu deputatdan üç
şirvan aldım [5, 235] .

Professor – tibb sahəsində olan simaların təcəssümüdür. Yumurta məsələsini qabardan
hadisələri cığırından  çıxaran bir qığılcım olur. Öz mənafeyi xətrinə şahin və Durnaya dəstək
olan müdafiəyə qalxan yeganə obrazdır. Özünü tibb elmində ilk dəfə kəşf etdiyini düşünür. O
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bu yeniliyin ona Nobel mükafatını qazanmağa kömək edən bir vasitə hesab edir.
Professorun hər şeyi danışmasından sonra Durna və Şahin həyatı dəyişir. İş işdən keçmişdir.

Artıq nəinki Azərbaycan, dünya üçün sensasiya bir hadisə idi. Durna və Şahin bir anın içində
məşhurlaşmışdı.

Şahingilin qapısına bu günə qədər onların qapısını döyməyən salam verməyi belə özlərinə
ar görən, mənfəətpərəst, vəzifəpərəst qonşu Sona gəlir. Hər bir vəziyyətdən öz xeyirləri üçün
məqsəd güdən tiplərlə qarşılaşırıq. Vəziyyətini, şan şöhrətini itirmək istəməyən insan kütləsi
çoxdur, bu məmləkətdə. Bu amallarını həyata keçirmək üçün yaltaqlıq, iki üzlülük, yalandan
insanın üzünə keçmə, nəyin bahasına olur-olsun hər cür mənəvi aşınmanı özünə rəva görə bilən
surətidir. Sona istədiyi alınmadıqda belə haqsız bəd dua etməkdən belə çətinməyən insanın
düşüncə geriliyinin nümunəsidir.

Dördüncü hakimiyyət adlandırılan mətbuat orqanları da ayaq üstədi. Pyesdə mövcud
mətbuat orqanlarının ustalıqla, mükəmməl incəliklə simvolik adlarla adlandırılması gülüş
doğurmaya bilmir. “Turan İnterneyşl”, “Patriaomuerti qəzeti”, “Azərbildinq nonsens” televiziya
kompaniyası, “Hacıqabul Tayms qəzeti”, “Jitse Baku”, “Yesterdey” televiziyası, “Bakoy
İndependent deylinyus” qəzeti, “Baku Tayms” qəzeti misaldır.

“Azərbildinq nonsens” televiziya kompozisiyasınınmüxbiri Qənirənin Durnanın yumurtalayan
vaxtı çəkilişə gəlməsi komik bir vəziyyət yaradır. Şahindən müsahibə zamanı taleyini onsuzda
qara bağ olan Qarabağın bir –iki kəlmə ilə efirdə ara söz kimi səslənməsi vəziyyəti aydınlaşdı-
rılır.

Incəsənət aləmindəki hərc-mərcliyin gitaralı oğlanın simasında görsənir. Hər yerindən
duran musiqi təhsili olmadan, bayağı, ara mahnıları ilə məhşurlaşmağa can atan insanlara
varlığından söhbət gedir. Incəsənət sahəsindki hərc-mərclik təşkil elətdirmək var. Klip çəkdirmək
var, günlərlə efiri zəbt etmək var deməkdir. Gitaralı oğlanın Durna və Şahindən  klip çəkmək
üçün pul istəməsi səhnəyə musiqidən, sənətdən anlayışı olmayan insanların simasını yaradır. 

İmkansız, köməksiz bir qarının gəlib imdad diləməsi səhnəsi də təsirlidir. Nəfəsinin
əməliyyatı üçün pulu olmadığıdan çarəsiz qalan nənə köməksizdir. Durna klinikanın həkimi
cərrah Şərəfxanəki ilə söhbət edir və yumurta anası olan Durna qarının nəvəsinin  əməliyyatının
təmənnasız, klinikanın hesabına elətdirilməsinə nail olur. Pyesdə olan bu hadisə Azərbaycan
səhiyyəsində olan on iki əvvəlki və bu günkü boşluqları göstərir.

Pyesdə siyasi partiyaların cəmiyyətin sosial həyatında nəkimi yer tutduğunu görmək
mümkündür. Siyasi partiyalarda ad var, özü yox prinsipi ilə işləyən. əməllərin həyata keçirmək
üçün Şahin və Durananın yumurtasını alət edirlər. “Demokratik xaos ppartiyasi” adı altında
mövcud olan siyasi partiyanın nümunəsini görürük. Adından da göründüyü kimi siyasi həyatda
hələ də özünə yer etməmiş demokratiyanın xaos özbaşına vəziyyətdə olduğunun şahidi oluruq.
Cəmiyyətdə söz azadlığı deyilən anlayışlar ancaq partiya adlarında əksini tapır. Partiya rəhbəri
Daday bəy əslində heç kimin tanımadığı özünə görə  isə artıq yüksək vəzifə sahibidir. Partiya
rəhbəri öz siyasi məqsədlərini Şahin və Durnaya Partiya üzvlərinin biletini onların icazə və
istəyi olmadan verir. Həngamənin daha biri burada başlayır. Daday: Bacım, mən çox  şadam ki,
sən məhz bizim partiyamızın üzvü kimi yumurtlayacaqsan! Solmüh (cangüdən), aşağıdan o
televiziya operatalarını çağır, bu tarixi ahdisələri lentə alsınlar! [5, 253 ]. Şahinin etirazından
sonra Dadəy bəy cüngüdənləri ilə çıxıb getməli olur.

Aparıcı dövlətin Səfirinin Şahinlə dialoqu və eləcə də bu dialoqda Şahinin öz milli
dəyərlərə verdiyi qiymət yumurtanın nəinki bir dövlətin, bütün dünyaya yumulmuş 72,5
milyon Azərbaycanlıya məxsus yumurta olduğunu göstərir.

Daday bəyin adamları Şahin və Durnanın etiraz etməsinə tuturlar. Əllərindəki plakatlarıa
hücuma keçirlər, Yeganə pənah yeri olaraq Qobustan seçilir. Simvolik olaraq məskəninin
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dünyada analoqu olmayan insan övladının yumurtalanması məsələsi ortaya qoyulur. Amma
burda da onlara rahatlıq yoxdur.

Əsərin sonunda bütün bu onların Şahinin yuxusu olduğu aydın olur. Baş verən hadisələr
yuxuda qalmışdır. Bəlkə də Şahinin yuxusu reallığın ən dərin qatıdır.

“Yumurta” pyesi cəmiyyətin siyasi təlatümlərin burulğanında olmasını göstərən məqamlarla
doldudur. Hər hadisə digər bir sosial hadisənin tördicisidir. Əsər səhiyyə, incəsənət və
mədəniyyət kütləvi informasiya vasitələri, mətbuat orqanları, siyasi partiyalar, dünya siyasətinin
niyyəti, vəmiyyətin hadisələrə vətəndaş münasibəti, insanların mənəvi və həqiqətən ac olmasını
bir yumurta ilə açılmasını görürük.

Şahinin yuxusu bildiyimiz hərc-mərcliyin yatmış kimi görnən amma hər an partlamağa
hazır olan mürəkkəb proseslərin göstəricisi, cəmidir.
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“GENEREAL’S wORD wITH TIME” AND “ EGG’S AwAKENIG”

Vagif Samadoglu has brought a new breath to the drama. The outher has tried to show the
Azerbaijan truth as they have. We have witnessed the events taking place under a different
view. In the play of “General’s last command” hidden crimes in the dark pages of history,
punishment for sins committed after a few decades are reflected. Disasters caused by the
disasters eventually corrupt amd exhaust society as well.

Although “Egg” play decorated with comic elements, but there are a lot of things to regret.
Society and people should always think about happening in the play. Indifference made each of
us to ignore what is going on. Its result and aftereffects will always be worried society and
make them to be desperate.

Keywords: Vagif Samadoglu, general, life, fear, awakening, egg
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Нигяр Шахкарамова 

“СЛОВО ГЕНЕРАЛА СО ВРЕМЕНЕМ” И “ ПРОБУЖДЕНИЕ ЯЙЦА”

Вагиф Самедоглы вдохнул новую жизнь в драматургию со своей пьесой. Автор
старался показать реальность Азербайджана. 

Мы стали свидетелями событий, которые имени место в рамках иной точки зрения.
В пьесе “Последнего командования генерала” скрытые преступления на темных страницах
истории отражение наказания за грехи, совершенные через несколько декад. Ведствия,
вызванные катастрофами, в конечном итоге развращают и истощают общество.

Хотя, пьес “Яйцо” играет украшенным шуточным елементами, но есть о чем
пожалеть. Общество и люди всегда должны думать о том, что происходит в спектакле. 

Безраличие заставило каждого из нас игнорировать то, что происходить. Его результат
и последствия всегда будут беспокоит общество и заставлять его быть в отчаянии.

Ключевые слова: Вагиф Самедоглы, генерал, жизн, страх, пробуждение,яйцо

(Akademik İsa Həbibbəyli tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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Son variant  03.03.2021
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F O L K L O R Ş Ü N A S L I Q
UOT 812.316.3

ÜLVİYYƏ MƏMMƏDOVA *

NİZAMİ YARADICILIğI İLƏ QƏDİM TÜRK DASTANLARI PARALELLƏRİ

Prezident İlham Əliyevin 2021-ci ilin ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında Sərəncamında
da qeyd edildiyi kimi, Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir
şəxsiyyətlərdəndir. Bu sərəncamın şairin yaradıcılığının daha dərindən tədqiq edilməsi üçün yeni bir impuls rolunda
çıxış etdiyi heç bir şübhə oyatmır. Nizaminin istifadə etdiyi folklor nümunələri içərisində bəzi dastan süjetlərinin
də rast gəlinir ki, onlardan biri də “Şu dastanı”dır. Buradakı bəzi məqamlar “İsgəndərnamə”dəki Çin xaqanı  ilə
“Şu dastanı”ndakı Türk xaqanı arasında paralellər qurmağa əsas verir. Poemada qüdrətli və müsbət bir hökmdar
kimi təsvir ediliən bu surət müdrik, bacarıqlı, tədbirli, təcrübəli və vətənpərvər bir hakim kimi təqdim edilir. Şu
dastan “Bunlar oğuzlardır” sözü ilə başlayır və daha sonra “türkmən” adının ortaya çıxışı anladılır. Belə aydın
olur ki, dastan oğuz-türkmən mühitində yaranmış, Şu da oğuz-türkmənlərin xaqanı olmuşdur.“İskəndərnamə”də
hadisələr Türküstanda cərəyan edir.

Açar sözlər: Nizami, İskəndərnamə, Şu dastanı, Türküstan, oğuz-türkmən, Turan, xaqan, sakar. 

Giriş. Məlum olduğu kimi, 2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının 880 illiyi tamam olur və Prezident İlham Əliyev qüdrətli söz və fikir ustadının insanları
daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının
bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu 2021-ci ilin
ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb, Nazirlər
Kabinetinə “Nizami Gəncəvi İli” ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirmək tapşırılıb.

Nizami dühası hər zaman dünya və Azərbaycan tədqiqatçılarının, o cümlədən folklorşünas
alimlərin diqqət mərkəzində olub. Sözügedən sərəncamın yeni tədqiqatlar üçün yeni bir impuls
verdiyini xüsusi qeyd edərək bildirmək lazımdır ki, Azərbaycan folkloru bitib-tükənməyən
mənəvi xəzinədir. Nizami də bu xəzinədən pay götürmüş, əbədiləşmiş sənətkarlarımızdan biri-
dir.

***
Heç kəsə sirr deyil ki, Nizami Gəncəvi folklorun bir çox janrlarından istifadə etmiş, xüsusən

də qədim Türk və Şərq eposlarından da məharətlə yaralanmışdır. Təsadüfi deyil ki, onun poe-
malarında çox sayda əfsanə, rəvayət və əsatir süjetlərinə də rast gəlinməkdədir. Belə hesab edilir
ki, həmin süjetlərdən bəzlərini o özü yaratmış, bəzilərini yazılı yazılı qaynaqlardan və ya şifahi
xalq ədəbiyyatından istifadə edərək zənginləşdirmiş və təkmilləşdirmişdır.  Odur ki, bəzi əfsanə,
rəvayət və əsatirlərin öyrənilməsi məqsədi ilə tez-tez Nizami yaradıcılığına müraciət edilir, onun
əsərlərində özünü büruzə verən bir çox tarixi həqiqətlərin dərk edilməsi üçün yazılı qaynaqlarla
yanaşı, şifahi qaynaqlar da gözdən keçirilir və bu zaman Nizaminin folklor əlaqələri əsasən 3
qrupa ayrılaraq tədqiq edilir.

1. Nizaminin istifadə etdiyi folklor nümunələri.
2. Şairin özü tərəfindən yaradılmış folklor nümunələri.
3. Nizami Gəncəvinin həyat ilə əlaqədar yaranmış yeni folklor nümunələri (1, s. 2).
Nizaminin istifadə etdiyi folklor nümunələri içərisində bəzi dastan süjetlərinin də rast gəlinir

ki, həmin süjetlərin “Xəmsə”də yeni həyat qazanaraq zəmanəmizə qədər gəlib çatdığını
müşahidə edirik. Bu halda Nizaminin əsərləri onların bir sıra elementlərini toplayıb saxlayan,
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akkumlyasiya və generasiya edən vasitələrdən biri kimi çıxış edir. Bu baxımdan haqqında Mah-
mud Kaşğarinin “Divan ül-Lüğat-it-Türk” əsəri sayəsində haqqında məlumat aldığımız “Şu das-
tanı” (2, s. 43) da istisna deyildir. 

Nizami yaradıcılığında “Şu dastanı” ilə səsləşən bəzi məqamların olduğu alimlərin diqqətini
çoxdan cəlb etmişdir. Bununla bağlı gəlinən ümumi fikrə görə, “İgəndərnamə”də haqqında söz
açılan Çin xaqanı  “Şu dastanı”ndakı Türk xaqanıyla eyni şəxsdir və bu personaj poemada
qüdrətli və müsbət bir hökmdar kimi təsvir və təqdim edilir.

Sözügedən obraz əsərdə İskəndər və Nüşabədən sonra üçüncü müsbət hökmdar obrazıdır.
O, müdrik, bacarıqlı, tədbirli, təcrübəli və vətənpərvər bir hakim kimi qarşımıza çıxır, İskəndərə
qarşı böyük bir ordunu səfərbər edərək türklər ölkəsinin müdafiəsini təşkil edir, fəqət İskəndərin
məktubda Çinə müharibə üçün deyil, “qonaq”, orada “ağ yasəmən əkmək” üçün gəldiyini
bildirməsi onu fikrindən daşındırır (3, s. 89).

Şu dastanı “Divan ül-Lüğat-it-Türk” də üç fərqli maddədə keçir. Bunlar “Türkmən”, “Ögə”
və “Uygur” maddələridir. Dastanda türkmən ve xalaç boylarının adlarının necə ortaya çıxdığın-
dan da bəhs edilir ki, bu da “Oğuz Kağan” dastanındakı boy adları ilə eynilik göstərir. Şu das-
tanının süjeti “Türkmən” maddəsində bütün incəlikləri ilə nəql edilir. Dastan “Bunlar oğuzlardır”
sözü ilə başlayır və daha sonra “türkmən” adının ortaya çıxışı anladılır (2, s. 43). Belə aydın
olur ki, dastan oğuz-türkmən mühitində yaranmış, Şu da oğuz-türkmənlərin xaqanı olmuşdur.

“İskəndərnamə”də hadisələr Türküstanda, yəni Turanda cərəyan edir. Bu, əsərdəki Xəllux
(Karluq), Xəta (Xətay), Xütən (Xotən), Xərxəz (Qırğız), Fərqanə, Səncab, Çaç (Şaş // Daşkənd),
Kaşqar və s. yer adlarından da görünür: 

Bir məclis bəzədi, gəldi qasidlər, 
Göndərdi Xətadan Xütənə qədər 
Fərğanə, Pəncabı qoruyan, güdən 
Hüdudun sınanmış igidlərindən. 
Xərxiz ilə Çaçdan, böyük Kaşğardan 
Çağırdı hesabsız igid pəhləvan (4, s. 281).
Nizami xaqanı “Çinli türk” və “Əfrasiyab mülkünün varisi” adlandırır, Əfrasiyabı hörmətlə

yad edir.
Əsərdə xaqan İskəndərlə dava edib-etməmək barədə dərin düşüncələrə dalır, xeyli düşünür,

ən sonda siyasət vasitəsi ilə İskəndərə təsir etmək yolunu seçir. O, İskəndərə məktub yazaraq
onun nöqsanlarını göstərir. Bildirir ki, İskəndər dünyanı başdan-başa gəzsə də, hələ də
müharibədən doymayıb (3, s. 89).

Poemada Xaqan İskəndəri sülhə dəvət etsə də, təklifinin qəbul edilməyəcəyindən narahat-
çılıq keçirir. Nizami onu çox cəsarətli hökmdar kimi təqdim edir. O, İskəndərlə şəxsən tanış
olmaq, onunla üzbəüz söhbət edə bilmək məqsədilə elçi sifəti ilə yanına gedir, İskəndərlə da-
nışmaq üçün təkid edir. Bu təkidlər İskəndəri qorxuya salır. Odur ki, yalnız xaqanın əllərinə
qızıl zəncir vurduqdan sonra onunla danışıqlar masası arxasına keçir: 

Əgər cavan maral cəsur da olsa, 
Aslanın yolunda yüyən çevirməlidir (4, s. 366).
İskəndərin yanına xoş niyyətlə gəldiyini söyləyən Xaqan ondan ölkəsinə zərər vurmamasını

xahiş edir. İskəndər isə cavabında bildirir ki, Turan torpağını ələ keçirməklə pis fikirli adamları
öldürmək, dünyanı yadlardan təmizləmək və hər ölkəyə ayrıca bir hökmdar təyin etmək istəyir.
Danışıqlar nəticəsində Xaqan ölkənin yeddi illik gəlirini İskəndərə təqdim etməyə razılıq verir,
fəqət İskəndər bir illik xərac almaqla kifayətlənir, qalanını isə ağlına və ədəb-ərkanına görə ona
bağışlayır.  Bundan sonra Xaqan İskəndərdən qorxmadığını və heç də aciz olmadığını, fəqət qır-
ğın, qan olmasın deyə sülhə razılaşdığını nümayiş etdirmək üçün öz qoşununu ona göstərir,
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İskəndərin yanına düşmənçilik məqsədi ilə gəlmədiyini, nahaq qan tökülməsini istəmədiyini bil-
dirir. Belə olan halda İskəndər alacağı bir illik xəracdan da imtina edir (3, s. 91).

“Şu dastanı”nda bildirirlir ki, “Xaqanın gümüşdən bir hovuzu vardı. Səfərə çıxıldığında
birlikdə daşınar və içinə su doldurular, sonra qazlar, ördəklər üzdürülər idi” (5, s. 412). 

Dastanda oğuz boylarına aid məlumatlar da yer alır. Şu Xaqan İskəndər qarşısında Şərqə
doğru çəkilməyə məcbur olsa da, ona tabe olan 22 boy çəkiləməyərək yerlərində qalır. Bu 22
nəfər daha sonra başqa iki nəfərlə ile tanış olurlar: 

“ Bu iyirmi iki adam yeni gələn iki nəfərlə tanışırlar və danışırlar. Bu ikilər deyirlər ki,
Zülqərneyn deyilən adam bir yolçudur. Bir yerdə durmaz, buradan da keçər gedər. Biz də öz
yerimizdə qalırıq. İyirmi ikilər onlara türkçe “Qal ac” deyirlər, “ac qal” deməkdir. Sonradan
bunlara Xalaç deyilmişdir, əsilləri budur. Bunlar iki qəbilədir. Zülqərneyn gəlib bunları saçlı və
üzərlərində Türk bəlgələri olduğunu görüncə sormadan onlara Türkmənənd demiş, Türkə bənzər
deməkdir” (5, s. 414). 

Görüldüyü kimi, Mahmud Kaşğari “Xalaç” və “Türkmən” adlarının ortaya çıxışını bu
şəkildə izah edir.

“Divan ül-Lüğat-it-Türk”ün “Ögə” maddəsində isə belə deyilir: 
“İskəndər Zülqərneynin ordusunun irəli qolları üzərinə bir gecə basqını yapmışlar,

düşmənləri yenmişlər. Türklərdən biri Zülqərneynin əskərlərindən birinə bir qılınc vurmuş, hərifi
göbeyinədək parçalamış. Öldürülən adamın belində içərisində altun olan bir kəmər varmış,
kəmər də kəsilmiş, altunlar qana bulaşaraq tökülmüş. Ertəsi sabah Türk əskərləri qana bulaşmış
olan altınları görüb bir-birlərinə bu nədir demişlər, altun qan cavabı verilmiş. Orada olan böyük
bir dağa həmin bu adı vermişlər”. Türklərin hökmdarı Şuya gəlincə, Mahmud Kaşğarinin yaz-
dığına görə, o, Çinə keçir. İskəndər də onu təqib edir.

Uyğurda Şu İskəndərin qarşısına gənclərdən ibarət bir qoşun göndərdi. Onlar
İsgəndərin öncüllərinə gecə basqını təşkil edərək, onları məğlub etdilər.
Sonra İsgəndər Uyğurda şəhərlər saldı. Bir müddət oralarda qaldıqdan sonra çəkilib getdi.

Bundan sonra Şu geriyə döndü, Balasaquna gəlib Şu şəhərini saldı, ora tilsim qoy-
durdu. “İndiyə qədər leyləklər o şəhərin önünə gəlir, ancaq həminyeri keçə bilmirlər. Til-
sim öz qüvvəsini bu günə qədər saxlayır” (5, s. 91).

Dastan haqqında maraqlı fikirlər mövcuddur. Məsələn,  Z.V. Toğan sözügedən dastandakı
olayların Çu dövlətinin e.ə.XI-XII əsrlərə, yəni Çu boyunun Çinə köçməmişdən öncəki
dönəmlərinə aid ola biləcəyini ehtimal etmişdir (6, s. 18). 

Toğanın “Çu” olaraq adlandırdığı dövlətin Sak dövləti olduğuna dair fikirlər də mövcuddur.
Belə ki, A. Öztürk Şu dastanını Sak türklərinə aid bir dastan olduğu düşüncəsini önə sürməkdədir.
O bu görüşünü ermeni ve Çin qaynaklarında keçen yer və tayfa adlarına istinadən əslandırmağa
çalışır. Onun fikrincə, “Şu” Çin qaynaqlarında yer alan “So” və “Çu” kimi bölgələrə adını verən
sakların bir boyudur (7, s. 126-127). S. Gömeç ise bu dastanın Türkeş dastanı olduğunu ve Şu
Xaqanın Türkeş xaqanı Çor Yabgu olduğunu yazmışdır (8, s. 247-248).

Fikrimizcə, yuxarıda səsləndirilən ehtimalların heç biri həqiqəti əks etdirmir və haqqında
“İskəndərnamə”nin “Şərəfnamə” bölümündə, eləcə də “Şu dastanı”nda söz açılan və İskəndərlə
görüşdüyü dilə gətirilən Türk xaqanının prototipinin kim olduğu sualının cavabını XI əsr gurcu
salnaməsi “Kartlis Tsxovreba”da tapırıq. İ. Cəfərsoy həmin əsərə istinadən Güney Qafqazda
hökm sürmüş bir sülalədən və bu sülaləyə mənsub bir hökmdardan bəhs ediərək bildirir ki, “Aran
həm ölkənin (Qafqaz Albaniyasının), həm də ölkənin hakim nəslinin adıdır. Həmin nəslin böyük
qanadları Albaniyanı, kicik qanadları İberiyanı idarə edirdi. İberiyanın ilk çarı Aran nəslindən
Azon olmuşdur. O, eradan qabaq IV əsrin sonlarında makedoniyalıların vassalı kimi İberiyanı
idarə etmişdir. Sasanilərin zamanında İberiya Aran hakimi tərəfindən idarə olunurdu. İberiya
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çarı Vaxtanq Qorq Aslan (446-499) Aran hakiminin bacısı oğlu idi O Qorq Aslan ki, onu Mari
Brosse və İ. O. Senkovski hansısa turk tayfasının başçısı adlandırırlar”.

İ. Cəfərsoy kitabının başqa yerində isə bunları yazır: ““Kartlis tsxovreba”da göstərilir ki,
Aran Kartvellərin çarı idi. Aranın oğlu Azon Makedoniyalı İskəndərin vassalı kimi Metexdə çar
oldu və İberiyanı 24 il idarə etdi. Azonın ölümündən sonra hakimiyyətə gələn Parnauz (Farna-
vaz) Aran nəslinin Metexdəki bütlərini sındırmadı. Öz bütlərinin yanında Aran nəslinin bütlərini
saxladı” (9, s.14).

Beləliklə, salnamədə makedoniyalıların, deməli, Makedoniyalı İskəndərin vassalı kimi İbe-
riyanı idarə edən və adı “Azon” kimi çəkilən yerli bir alban (Aran) hökmdarından söhbət gedir.
Maraqlıdır ki, dövrümüzədək həmin hökmdara aid olan, muəyyən bir qismi Azərbaycan, o
cumlədən Qərbi Azərbaycan (bugunku Ermənistan) və Gurcustandan tapılan cox sayda gumuş
sikkə yetişmişdir və həmin sikkələrdə onun adı “Azon” kimi deyil, “Azo” kimi yazılıb. Bu ada
müxtəlif fonetik fəqrqlərlə başqa Türk xalqlarında da rast gəlinmişdir. Belə ki, həmin adı təmiz
Türk adı kimi gözdən keçirən Q. Qeybullayev bu onu erkən orta əsrlərdə xakasların xaqanı
olmuş Ajonun və uyğur xaqanlarından Aconun adları ilə müqayisə etmişdir (10, s.2). Həmin
adın variantlarının Şu // Çu adı ilə səsləşdiyi göz qabağındadır. 

Əlbəttə, adlar arasındakı səsləniş yaxınlığı və haqlarında söz açılan hər iki hökmdarın
İskəndərə tabe olmağı qəbul etmiş olması uzaqgedən nəticələr çıxartmaq üçün qətiyyən kifayət
deyildir. Bununla belə, önə sürdüyümüz ehtimalı gücləndirən başqa bir önəmli fakt da var ki,
ona mütləq diqqət yetirmək lazımdır.

Həmin faktdan söz açmamışdan öncə qeyd edək ki, Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan (bu-
gunku Ermənistan) və Gurcustandan tapılan və bəzilərinin üzərində əski türk-run, digərlərinin
üzərində isə yunan hərfləri ilə “Azo” yazılan sikkələrin hamısının üz tərəfində taxtda oturan və
beldən yuxarı çılpaq olan adam, qarşısında isə şahlıq quşu, sünbül və üzüm salxımı təsvir edilmiş
və hamısında eyni işarələrdən ibarət eyni yazı yazılmışdır. Sözügedən sikkələrdən bəzisinin üz
tərəfi digərlərinin cüzi fərqlə eyni olsa da, arxa tərəfində qədim yunan hərfləri ilə yazılmış yazılar
olan sikkələrə də rast gəlinməkdədir. 

Əvvəllər belə hasab edilirdi ki, bu sikkələr  Əhəmənilərin bəzi mənbələrə görə Kilikiya,
digər mənbələrə gorə isə Babil satrapı, başqa sözlə, canişini olmuş Mazaeusa (e.ə. 385-e.ə 328)
aiddirlər. Yazılar isə arami dilində yazılmışdır. Sonradan yazıların türkcə və yunanca olduqları
sübut edildi və məlum oldu ki, sikkələr Azoya aiddirlər. 

İşin ən maraqlı tərəfi isə odur ki, türkcə yazılmış yazılarda Azo özünün “Sakar çarı” kimi
təqdim edir (10, s.2). Məhz bu fakt bizə həmin hökmdarın məhz Şu Xaqan olduğunu düşünməyə
əlavə əsas verir. Məsələ burasındadır ki, “sakar” hazırda Türkmənistanda yaşamaqda olan oğuz-
türkmən boylarından birinin adıdır. Mahmud Kaşğarinin, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, verdiyi
məlumatlardan isə belə aydın olur ki, dastan oğuz-türkmən mühitində yaranmış, Şu da oğuz-
türkmənlərin xaqanı olmuşdur.

Bütün bu deyilənlərə yenə də “Kartlis Tsxovreba”da yer alan bir önəmli məlumatı da əlavə
etmək lazımdır. Söhbət həmin qaynaqda “buntürklər” adlandırılan Türk qəbiləsindən və hun-
lardan gedir. Qaynaqda yazılanlardan belə aydın olur ki, Makendoniyalı İskəndər Lotanın oğ-
lanlarının nəslini qaçmağa məcbur etdiyi və onları gecəyarı ölkəsinə sıxışdırdığı zaman orada
öncə qəddar, qəzəbli buntürklərlə üzləşdi. “Onlar Kür sahilində yaşayırdılar; dörd şəhərdə
yerləşmişdilər. Onların şahı duruş gətirə bilməyəcəyindən uzaqlaşdı. Bu zaman haldeylilər
tərəfindən köçürülmüş hunlar gəldilər; buntürklərin hökmdarından bac ödəmək şərti ilə, yer
istədilər və Zanavanda yerləşdilər… Bir qədər keçəndən sonra İskəndər gəldi. O şəhərlərdən
üçünü və qalaları darmadağın etdi. Buntürklər oranı tərk etdilər” (11, s. 28). 

Beləliklə, həm “İsgəndərnamə”, həm də “Şu dastanı”nda şahidi olduğumuz süjetin real ta-
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rixi faktlara əsaslandığını və Nizaminin böyük ustalıqla yaratdığı Xaqan obrazının prototipinin
də real tarixi bir şəxs olduğunu söyləyə bilərik. 
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Ulviyya Mammadova

PARALLELS OF CREATIVITY OF NIZAMI 
AND ANCIENT TURKISH EPOSES

As noted in the Order by President Ilham Aliyev on the proclamation of 2021 as the “Year
of Nizami Ganjavi” in our country Nizami Ganjavi is one of the unique personalities that opened
a new page in the chronicle of artistic ideas of mankind. It is no doubt that this order has acted
as a new impulse for the deeper study of the poet’s activity. Among the folklore samples used
by Nizami there are some epic plots and one of them is the epic “Shu Batyr”. Some points give
basis to establish parallels between the Chinese Khakan in the epic “Iskendarname” and the
Turkish Khakan in the epos “Shu Batyr”. This image described in the poem as a powerful and
positive ruler is presented as a wise, resourceful, prudent, experienced and patriotic judge. The
epic “Shu Batyr” begins with the word “Bunlar Oghuzlardir” (“These are Oghuzes”) and then
the statement of the name “Turkmen” is explained. It becomes clear that the epic was formed in
Oghuz-Turkmen environment and Shu was Khakan of Oghuz-Turkmens.

The events in the epic “Iskander-name” take place in Turkustan.

Keywords: Nizami, “Iskander-name”, the epic “Shu Batyr”, Turkustan, Oghuz-Turkman,
Khakan, sakar 
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Ульвия Мамедова 

ПАРАЛЛЕЛЛИ ТВОРЧЕСТВА НИЗАМИ И 
ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ДАСТАНОВ

В Азербайджане 2021 год был объявлен «Годам Низами Гянджеви».  Как отмечается
в Распоряжении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Низами Гянджеви - одна из
редких личностей, открывших новую страницу в анналах художественной мысли чело-
вечества. Несомненно, это распоряжение послужило новым импульсом для более глубо-
кого изучения творчества поэта. Среди образцов фольклора, использованных Низами,
есть несколько сюжетов древнетюркского эпоса, один из которых – эпос «Шу». Некоторые
эпизоды этого эпоса позволяют проводить параллели между китайским хаганом в
«Искандарнаме» и тюркским хаганом в эпосе «Шу батыр». Этот образ, описанный в поэме
как могущественный и справедливый правитель, представлен как мудрый, способный,
расчетливый, опытный и патриотичный хаган. Этот эпос начинается словами «Это огузы»,
а затем объясняется происхождение названия «туркмены». Становится очевидным, что
эпос зародился в огузско-туркменской среде, а Шу был хаганом огузов-туркмен. События
в «Искендернаме» также происходят в Туркестане.

Ключевые слова: Низами, Искендернаме, Шу, Туркестан, Огуз-Туркмен, Туран,
Хаган, Сакар.

(Akademik Muxtar İmanov tərəfindən təqdim edilmişdir) 

Daxilolma tarixi:  İlkin variant 18.01.2021
Son variant  02.03.2021
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UOT 398:801.6
MƏLAHƏT BABAYEVA* 

ESTOFOLKLORE STUDY

The term "estofolklore studies" is a system of verbal art to study the dynamics of integrative messages. Esto-
folklore studies is in the sphere of verbal creativity of the past and present, and focuses not only on folklore and lit-
erary works, but also on entreprising creativity, studying the problem of two-stage artistic experience of aesthetic
objects. Strictly speaking, it is neither folklore nor literature, but it enters into bilateral relations with them. On the
one hand, the initial sphere is renewed thanks to the mass creativity of amateurs, artists using accepted artistic
models, on the other hand, existent (or non-existent) works are established to pave the way for a new tradition in
folklore or literature.

In acts of folklore and in the process of folklorization, the source of the material becomes a common cultural
and genre experience of the author - folklore and literature. Experience unconsciously realizes itself in folklore -
as"someone else", in literature quite consciously - as an "author".

The essence and degree of the combination of literature and folklore, in which heterogeneous material melts
into ideological and aesthetic unity, serves as a criterion for the aesthetic evaluation of folklore.

Integrative posts in the oral art system are called folklorism and folklorization. When different types of folklore,
myth-folklore, author's myth-folklore are found in the works of professional writers, they talk about their folklore.
When folklore is used in literature or primary sources, they speak of the folklorization of the sources.

Keywords: estofolklore studies, folklore, literature, source, author, written, verbal

The term “estofolkloristics” is proposed for the first time, as there is a special subject of
study is the dynamics of integrative messages in the system of verbal art. Estofolkloristics fo-
cuses on the problem of secondary artistic experience of aesthetic objects, located in the sphere
of verbal creativity of the past and present, and consists not only from folklore and literary
works, but also from initiatory creations. Strictly speaking, they are neither folklore nor literature,
but they enter into bilateral relations with them. One side, the initial sphere is replenished due
to the mass creativity of amateurs, artisans using proven artistic models, on the other hand, in-
novative, for nothing similar creations that are destined (or not destined) to pave the path of a
new tradition in folklore or literature.

Integrative messages in the system of verbal art are called folklorism and folklorization.
When various kinds of folklore, myth-folklore, author’s myth-folklore are found in the works
of art of professional writers, they talk about their folklorism. When folklore borrows something
from literary and initial works, they talk about the folklorization of the latter.

In acts of folklorism and the process of folklorization, source material is transformed by
the general cultural and genre experience of the author – folklore and literary. This is how the
experience is shared. The “other” - unconsciously from the folklore “author” and quite con-
sciously from the literary.

The nature and degree of integration of literary and folklore, in the crucible of which dis-
similar material is melted into an ideological and aesthetic unity, serves as a criterion for the
aesthetic assessment of folklorism and folklorization. This is how estofolkloristics differs from
academic literary criticism and academic folklore, preoccupied with the search for the folk
sources of literature in general and specific works in particular. [1]

Although the initial sphere in science was not reflected, however, its presence in the system
of verbal art was felt by many researchers as a “strip of freedom” (S. Lem), as the intention of
always something unknown, new, comparable to the perfect beginning, the “zero” point of cre-
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ativity, “Liberated nothing” K. Malevich, with formations closer to the periphery Yu.M. Lotman.
The initiatory sphere is that border that is not distinguished by consciousness, which does not
belong to either folklore or literature, but involves them in unforeseen shifts. It will not be a
contradiction to define the initial sphere both as a warehouse of dead undertakings that do not
cross the border, and as a handicraft exploitation of someone’s previous “undertakings”, once
productive, but exhausted models, emasculated traditions, etc. material. [2] Perhaps this is what
J. Deleuze and F. Guattari meant when contrasted revolutionary schizophrenia with the despotic
signifier or the fascist pole of paranoia (of course, not in the psychiatric use of terms). Art cannot
be disciplinary. It always in the making. This is its nature. Nor folklore for all it tradition, nor
literature based on tradition and innovation, are not perceived as something frozen. They con-
stantly have resistance to static, the search for new expressive means, evolutionary progress.
[3]. By virtue of its special nature, the initial sphere is a continuous contradiction. It is quite def-
inite if it is described not as a homogeneous space, but as an antinomy of rest and movement.
Moreover, it is the aesthetic calmness is characterized by increased aggressiveness, a tendency
to expand territories at the expense of the literary field. The concept of “initial sphere” is incon-
ceivable without a certain type of cultural space, technological processes (publishers working
for the general reader, media that form mass consciousness, amateur performances and the In-
ternet are the field for amateurs) and the state policy of ignoring subjectivation, a worthy aes-
thetic way of citizens’ existence.

It becomes clear that the initial sphere is subject to research as a historical and contemporary
problem with its existential modality. In this sense, the task is to in-depth study of integrative
processes in the system of verbal art, taking into account the disturbing factor what initial cre-
ativity is. Dynamic and inert, heuristic and banal, radical and frozen, from time to time it ex-
plodes with “prominences” of genres, meanings, ideas in the direction of folklore and literature.
In turn, the initiatory author functions differently from the folklore and literary. On the one hand,
he is terribly independent, on the other -aesthetically liberated. The usual approach will put the
initiatory author in the usual literary row, while he is always in a position of relative - relative
and folklore and literary.

In general, Aesthetics is a philosophical teaching about the essence and forms of beauty in
artistic creation, in nature and in life, on art as a special form of social consciousness.

According to A.F. Losev, the object of aesthetics is the expressive form, no matter what
area of   reality it belongs to. In this understanding of the subject of aesthetics, Losev followed
the Italian intellectual K. Benedetto. Losev noted that almost every area of   social life can become
a source of aesthetics, which absorbs and concentrates the specifics of any socio-historical
specifics [5].

Different aesthetic categories are distinguished by different authors. Thus, five pairs of aes-
thetic categories are assigned:

beautiful - ugly;
exalted - inferior;
tragic - comic (humor, irony, satire), a weakened form of tragic can be considered dramatic

[7, 34];
poetic - prosaic;
deep - superficial.
In the textbook “Aesthetics” V. Yu. Lebedeva and A. М. Prilutsky is distinguished by the

following aesthetic categories:
harmony; measure; beautiful; elegant; exalted;tragic;ugly; low; abominable and

deadly;comic.
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There are some categories of heroism. In one version, it is a projection of the ascended in
public life, in another - a projection of the tragic, which, in turn, manifests itself in the form of
the expressed ascended. Equally, the ugly can be humble and comic (see Aristotle’s definition:
“there is a mock imitation of the ugly”), then the sublime and the beautiful are not usually mixed.

Aesthetics studies our emotional response to an object or phenomenon. Judgments about
aesthetic value depend on our ability for deep feelings and experiences. However, aesthetic judg-
ments usually go beyond sensory discrimination.  According to David Hume, delicate taste is
not only the ability to feel each particle in a mixture of fractional particles separately in all its
uniqueness, but also sensitivity to pain and pleasure, which are different for each person (Works
in two volumes, volume 2). Thus, sensory discrimination is inextricably linked to the ability to
enjoy.

Immanuel Kant believed that “pleasure” is the result of the emergence from the sensation
of pleasure, but in order to judge anything as “beautiful” one more condition must be met: sen-
sation must generate pleasure through empirical contemplation ... Judgments about beauty can
be sensual, emotional and intellectual at the same time. Kant (1970) remarked about a person:
“if he says that Canarian wine is pleasant, and he is corrected, reminding him that he should
have said: it is pleasant to me, he easily agrees”, because everyone has their own sense of taste.
“Beautiful” differs from “pleasant” in that, calling something beautiful, we demand the same
from others. However, in this way we speak of beauty as if it were a property of an object [6,
76]. It was noticed that contemplators sometimes distinguish two understandings of beauty: aes-
thetics and taste. Aesthetics is a philosophical understanding of beauty. Taste is the result of
studying and comprehending elite cultural values, assimilated through the influence of mass
culture. Pierre Bourdieu explored how an elite society defines aesthetic values   such as taste, and
how, depending on class, cultural background and education, people are influenced to varying
degrees by these values. According to Kant, beauty is subjective and universal, so certain things
are beautiful for everyone. Vladislav Tatarkevich (History of Six Concepts, 2002) [6]identifies
six characteristic features of art: the creation of beauty, the reproduction of reality, shaping, ex-
pression, it should cause aesthetic experiences and shock, being something completely new.
However, probably no one will be able to combine all these definitions in one piece of art.

Judgments about aesthetic values   seem to touch upon a number of other issues. Such a re-
action as disgust shows that sensory recognition is instinctively associated with facial expressions
and even behavior similar to the gag reflex. As Charles Darwin said, seeing a drop of soup in a
man’s beard is disgusting, although neither the soup itself nor the beard is disgusting. Aesthetic
judgments can be associated with emotions or, like emotions, partly manifested through physi-
ological reactions. For example, awe, inspired by a sublime landscape, physiologically manifest
itself in a person’s heart palpitations and dilated pupils. The physiological response can both
express the initial awe, and be the cause of it.

As we can see, emotions are subject to responses recognized by culture. Therefore, the aes-
thetics are characterized by “regional reactions”, which was first confirmed by Francis Grose in
his work “Rules for Drawing Caricatures: With an Essay on Comic Painting”, published in the
book “Analysis of Beauty” by William Hogard. For this reason, Francis Grose is recognized as
the first critic to present an anti-universal aesthetic against the re-emerging dictatorship of the
beautiful. The so-called “aesthetic regionalism” can be viewed as a political position in which
they reject any universal definition of the beautiful, because culture does not even suppose to
recognize some things as such. For example, the sublime art of Edmund Burke, usually defined
as primitive, inharmonious art, which is opposed to “beautiful”, which, without needing formal
statements, will be perceived as ugly.
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Likewise, aesthetic judgments can be culturally driven to some extent. African sculptures
were often perceived by Victorians in Britain as ugly, but decades later, Edwardians called the
same sculptures beautiful. The definition of “beautiful” can be associated with attractiveness,
or even sex appeal. Thus, judgments about aesthetic value are associated with judgments about
economic, political or moral values. So, in the modern world, Lamborghini can be called beau-
tiful, because she is attractive from the position of status. Or, on the contrary, it may be repulsive
to someone, as it speaks of excessive consumption or disrespect for moral values.

The perception of a piece of folklore is also influenced by the environment in which it is
presented. A piece presented in a classic museum setting is rated more interesting and more en-
joyable than if it were presented in a sterile laboratory setting. And although the viewer’s as-
sessment significantly depends on the style of the work of art itself, it was the setting that turned
out to be the most important effect for perception. The authenticity of the work is also less im-
portant, that is, the perception does not differ much when showing the original work or its copy.

Aesthetic judgments are often highly detailed and self-contradictory. Also, aesthetic judg-
ments seem to us quite reasonable and explain everything. The meaning that we attach to things
is in many cases the basis of our assessment. Modern aesthetics asserts that previously, in aes-
thetic experiences, free will or desire for something or someone was practically not taken into
account. However, preferences and personal choices were already important to many thinkers
of the 20th century. This opinion has already been expressed by Hume, but you can also read
Mary Mothersill’s Fine and Critical Judgment in Blackwell’s Guide to Aesthetics. Thus, aesthetic
judgments can be based on sensations, emotions, opinions of reason, will, desire, preferences,
values, unconscious relationships to an object, conscious choice, upbringing, instincts, social
attitudes, or some combination of these factors, depending on the theory we apply. [6]

Depending on the philosophical and methodological attitudes of the authors writing about
estofolkore, aesthetics are distinguished:

empirical, psychological, formal, normative, speculative.
Depending on the nature of subject-object relations, there are:
Explicit aesthetics - an independent branch of philosophy
Implicit aesthetics is a semi-theoretical free comprehension of aesthetic experience within

other disciplines.
After Hegel, for some, aesthetics is synonymous with the philosophy of art, at the same

time, for others there is a significant difference between these two, nevertheless close to each
other, spheres of philosophical knowledge. In practice, aesthetic judgments refer to sensory con-
templation and / or evaluative expression in relation to an object (not necessarily an object of
art), while artistic judgment refers to the recognition, appreciation and criticism of art or its
work. Modern aesthetics, especially among the younger generations, is generally narrowed down
to the understanding of simplicity and beauty in art.

Philosophical aesthetics and estofolklore not only talks about art and sets out judgments
about works of art, but also defines what art itself is. For philosophy, art is an autonomous entity,
because art deals with feelings (by the way, here is the etymology of “aesthetics”) and art is free
from any political and / or moral purpose. Hence we can conclude that there are two concepts
of art in aesthetics: art as knowledge; and art as action. However, aesthetics is closer to episte-
mology than ethics. Integrative folklore studies is an interdisciplinary direction of philological
folklore studies, which studies integrative relationships with in folklore, on its outer frontiers,
where folklore is in contact with literary and initial, as well as within the very folklore; such
branches of integrative folkloristics as linguistic folkloristics, ethnofolkloristics, psycho-folk-
loristics, myth-folkloristics, estofolkloristics, sociofolkloristics. [4]
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The problem of folklorism is a segment of two philological disciplines: literary studies and
folklore studies. This is their common integrative field. scientific research, where folklorists can
say their weighty word. Leaving the question of the origins of literature to the relevant specialists,
let us dwell on something else: what happens between folklore and literatura? Applied to the
real cultural and historical situation talk about the interaction of folklore and literature, influence,
borrowing, traditions. With a specific analysis, the presence in the tissue of literary works of
folklore images, motives, plot situations, moves, allusions, reminiscences. We talk about “inte-
gration”, considering it in explicit or implicit. In science, two types of integration are well known:
folklorism, when something folklore is integrated with literary, and folklore, when a literary
work in some way was included in folklore, thereby falling under the categories of orality, vari-
ability, etc. Organic folklorism is characteristic of the works of oral literature, relating primarily
to the era when the monofolklore stage of the development of verbal art is replaced by a bipolar
one: one pole is still folklore, and the second is no longer folklore, but not yet completely liter-
ature. Structural and informative folklorism is very clearly represented in chronicles focused on
the Byzantine traditions, but not on folklore. Folklorism of the annals refers to the open type,
because they include, as a structural element, equally ethnic and non-ethnic folklore (Scandina-
vian, Scythian, etc.). Inserts have clearly defined boundaries and fill information gaps. For the
chronicles, folklore elements are such an “alien” word that in terms of content they can even
cause controversy

Focusing on the systemic-synergetic approach to verbal art as an integral phenomenon, we
propose to consider its historical, dynamics, taking into account the typology of integrative links
between the three main paradigms - folklore, literature and the sphere of initial creativity, which
is a catalyst for the aesthetic development of the system.
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ESTOFOLKLORŞÜNASLIQ

“Estofolklorşünaslıq” termini inteqrativ ismarıcların dinamikasını öyrənmək üçün şifahi
sənət sistemidır. Estofolklorşünaslıq keçmişin və bu günün şifahi yaradıcılığı sferasında yer alır
və yalnız folklor və ədəbi əsərlərin deyil,  həm də təşəbbüskar yaradıcılığın üzərində dayanır,
estetik obyektlərin iki mərhələli bədii təcrübəsi problemini öyrənir. Qəti şəkildə desək, nə folk-
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lordur, nə də ədəbiyyat, lakin onlarla ikitərəfli münasibətlərə girirlər. Bir tərəfdən, ilkin sfera
həvəskarların,  qəbul olunmuş bədii modellərdən istifadə edən sənətkarların kütləvi yaradıcılığı
sayəsində yenilənir, digər tərəfdən yenilikçi, başqa bir şeydən fərqli olaraq folklorda və ya
ədəbiyyatda yeni bir ənənəyə yol açmaq üçün təyin olunmuş (və ya təyin edilməmiş)
yaradıcılıqlar doğulur.

Folklorizm aktlarında və folklorlaşma prosesində materialın mənbəyi müəllifin ortaq
mədəni və janr təcrübəsinə - folklor  və ədəbiyyata çevrilir. Təcrübə şüursuz olaraq folklorda -
“digər”, ədəbiyyatda kifayət qədər şüurlu  - “müəllif” kimi özünü reallaşdırır.

Heterogen materialın ideoloji və estetik birliyə əridildiyi ədəbi və folklorun birləşməsinin
mahiyyəti və dərəcəsi folklorizmin estetik qiymətləndirilməsi üçün bir meyar kimi xidmət edir.

Şifahi sənət sistemindəki inteqrativ ismarıclara folklorizm və folklorlaşma deyilir. Peşəkar
yazıçıların sənət əsərlərində müxtəlif folklor növləri, mif-folklor, müəllif mif-folkloru aşkar
edildikdə, onların folklorizmi haqqında söhbət açılır. Folklor ədəbiyyatdan və ya ilkin
mənbələrdən faydalandıqda isə sonuncunun folklorlaşmasından danışırlar.

Açar sözlər: estofolklorşünaslıq, folklor, ədəbiyyat, mənbə, müəllif, yazılı, şifahi

Малахат Бабаева 

ЭСТОФОЛЬКЛОРИСТИКА

Термин «эстофолклористика» предлагается впервые, так как особый предмет изуче-
ния - динамика интегративных сообщений в системе словесного искусства. Эстофолкло-
ристика фокусируется на проблеме вторичного художественного переживания
эстетических объектов, находящихся в сфере словесного творчества прошлого и настоя-
щего, и состоит не только из фольклорных и литературных произведений, но и из ини-
циирующих творений. Строго говоря, это не фольклор и не литература, но они вступают
с ними в двусторонние отношения. С одной стороны, начальная сфера пополняется за
счет массового творчества любителей, мастеров, использующих проверенные художе-
ственные модели, с другой - новаторские, ни на что не похожие творения, которым суж-
дено (или не суждено) проложить путь новой традиции в фольклор или литература.

Интегративные послания в системе словесного искусства называются фольклоризмом
и фольклоризацией. Когда в произведениях профессиональных писателей встречаются
разные виды фольклора, миф-фольклор, авторский миф-фольклор, они говорят о своем
фольклоризме. Когда фольклор заимствует что-то из литературных и начальных произве-
дений, говорят о фольклоризации последних.

В актах фольклоризма и процессе фольклоризации исходный материал трансформи-
руется общекультурным и жанровым опытом автора - фольклорным и литературным. Так
делятся опытом. «Другой» - бессознательно от фольклорного «автора» и вполне созна-
тельно от литературного.

Ключевые слова: эстофолклор, фольклор, литература, источник, автор, письмен-
ный, устный.

(Filologiya elmləri doktoru Seyfəddin Rzasoy tərəfindən təqdim edilmişdir) 

Daxilolma tarixi:  İlkin variant 14.01.2021
Son variant  19.02.2021
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D İ L Ç İ L İ K
UOT 81 41; 801. 7

FİRUDİN RZAYEV*

NAXÇIVANDA M.Ö. YAŞAMIŞ QAZAN PROTOTÜRKLƏRİ İLƏ
BAğLI ETNOOYKONİMLƏR 

Məqalədə m.ö. Naxçıvanda yaşamış Qazan türklərinin adı ilə bağlı oykonimlərdən bəhs olunur. Naxçıvanla
bağlı bu mövzu indiyədək alimlər tərəfindən araşdırılmamışdır. Bu prototürk adlarını daşıyan oykonimləridəki dil
elementləri müxtəlif sözlük və mənbələrlə müqayisəli təhlil olunmuşdur. Bu istiqamətdə dil elementləri əski yazılı
salnamələrə istinadən də təhlil olunmuşdur. Bu yazılardakı qədim türk sözləri ilə oykonimdəki sözlərin müqayisəsi
yeni elmi nəticələr ortalığa çıxarır. Linqvistik təhlil zamanı Naxçıvan oykonimlərində ortalığa çıxan yazıyaqədərki
dövr dil elementləri antik yazılarda da təkrarlanır. Tarixi materialların hərtərəfli araşdırılması zamanı aydın olur
ki, oykonimlər bu tayfaların adından yaranıb. Qazan prototürkləri isə antik mənbələrə əsasən m.ö. II-I minillikdə
qədim Naxçıvan-Naxər ölkəsi ərazilərində yaşamışlar.

Açar sözlər: Naxçıvan, Bolqar, Qazan, m.ö minilliklər, etnooykonim, dil elementləri.

Azərbaycan və onun ayrılmaz torpağı olan Naxçıvan, qədim Naxər ölkəsi ərazisi qədim si-
vilizasiya mərkəzlərindən biri olmaqla bərabər, qədim türklərin də ilk ana yurdlarından biri
olmuşdur. Mənbələrə, antik müəlliflərin əsərlərinə, qədim qaynaq məlumatlarına diqqət etdikdə,
biz bu ərazidə 80-dən yuxarı as, naxər, türükkü, kas, kuti, hürrü kimi m.ö. VI-I minilliklərdə
yaşamış tayfalar və onların varislərinin bu torpaqda aborigen-yerli sakinlər olduğu faktları ilə
qarşılaşırıq. Bu qədim diyarın əhalisinin istər dili, tarixi, istərsə onun etnoqrafiyası və
mədəniyyəti, istərsə də etnogenezində xüsusi yeri olmuş tayfalardan biri də Bolqar  türkləri ilə
bir ittifaqda olmuş Qazan türkləridir ki, bunlar Kas tayfalarının varisləri olmuşlarr.  Qədim
Azərbaycan ərazilərində öz adları ilə bağlı xeyli sayda məntəqə adlarında öz izlərini qoymuş
Qazan türkləri, onların tariximizdəki yeri, Naxçıvanla bağlılığı, eləcə də bu ərazinin bölgələrində
yaratdığı məntəqə adları sistemli şəkildə tam tədqiq edilməmişdir. Bununla bərabər Qazan
türkləri haqqında olan xeyli sayda tədqiqatlar əsasən əcnəbi alimlərinə məxsus olmuşdur. Bu
tədqiqatlarda mənbələr səthi araşdırılmış, onlar haqqında yazılmış əsərlərdə qazanların tarixi
m.ö. II yüzillik və eramızın X əsrlərinə qədər olan tarixə aid edilməklə, tədqiqatlarda onların
dili, tarixi, hansı xalqa məxsus olması ilə bağlı bir-birini təkzib edən fikirlər yer almışdır. 

Biz V.T.Sirotenkonun tədqiqatlarını müqayisəli təhlil etdikdə, burada, Zaxari Pitorun
“Kilsə tarixi”nə dair yazılara istinadən Bolqar türkləri, onların qolları haqqındakı məlumatlarında,
bu tayfaların eramızın lV-VI əsrin ortalarına aid edildiyinə, bu ərazilərə m.ö. II əsrdə
gəlmədiklərinə və Qazan türklərinin adlarının çəkilmədiyinə dair tarixi faktlar göstərmişik [11,
s. 419-434]. Onlar bu tayfalardan bəhs etsələr də, Qazan türkləri haqqında məlumat verməmiş,
ərazi olaraq onların şimal Qafqazdan Xəzər dənizinə qədər hunlarla bir ittifaqda məskun
olduğunu yazmışlar. Lakin V.Sirotenko öz araşdırmalarının sonunda bolqarlardan sonra
akasirlərin adını çəkməklə, bu tarixi m.ö. ən azı VII əsrə, skif dövrünə aid edərək, Bolqar və
qazanları slavyan kimi göstərmişdir [12, s. 195–218]. U.Batırov və A.Sabyanin qədim Bolqar
salnaməsi “Caqfar tarixi”nin məlumatına istinadən m.ö. VIII əsrdə skif tayfaları akasirlərin,
Bolqar və rusların Volqa-Ural nəslindən gəldiyini, bunun bolqarlar tərəfindən “saklan”
adlandığını yazırlar. Bu saklanlar 15 min il öncə Asiyanın dərinliklərindən gəlib fin-uqorlarla
qarışmış, Volqa-Ural ətrafına yayılmışlar. Müəlliflər saklanların sonradan “slavyan”, bir
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qrupunun isə, türk uqor dilini götürüb “Bolqar” adlandıqlarını yazırlar. Onlar bolqarların
sonradan Böyük Bolqariya yaratdıqlarını, bura yirik, as, alan, hun, bolqar, burtaz, bilyar, eskil,
barsil, qıpçaq, noxrat, kuşan, sarmat, çolmat, sabakul, xəzər, madyar, noqay, başqır, türk,
ostyak, kazan, çuvaş və b. tayfaların da daxil olduğunu göstərirlər [4,  s. 61-68]. Bu fikrin
məntiqi nəticəsi Bolqar ittifaqında olan tayfaların slavyan kökənli olmasıdır ki, bu tamamilə
yanlışdır. Biz dəfələrlə As türklərinin Strabonun yazılarında Azərbaycan ərazisində ölkəsi
olmaqla m.ö. VI minillikdə əlifbaya sahib xalq olduqlarını göstərmişik.

Bu istiqamətdə Şərq tarixini geniş araşdıran Y.B.Yusifov xeyli tarixi faktlarla burada
skiflərin Ön Asiyada məskunlaşma və kimmerlərin ardınca Midiya ərazilərinə gəlişinin m.ö.
VII əsrə aid olduğunu faktlarla əsaslandırmışdır [15, s. 355] ki, bu bolqarların bu tarixdən əvvəl
mövcud olduqlarını sübut edir və onların m.ö. II əsrdə ərazilərimizə gəlişi versiyasını tamamilə
təkzib edir. 

Biz Q.Qeybullayevin yazılarında da Qazan tayfalarının bolqarlarla ittifaqına dair elmi
faktlarla qarşılaşırıq. O, faktlara istinadən öz yazılarında sovetlər dövrünə qədər Qafqazda
Qazan tayfa adlı 24 toponimin olduğunu, XII əsr mənbələrində İrəvan ərazisində Qazan qalası
adının çəkildiyini, Azərbaycan ərazisində 10 Qazançı adda məntəqə adı olduğunu göstərir.
Bununla bərabər müəllif, Qazan və Qazançı adlarının Şimal Qafqazda, Ukraina və başqırdlarda,
Türkmənistan, Qərbi Sibir, Cənub Azərbaycan (kitabda İran), Türkiyə ərazilərində də olduğuna
dair xeyli tarixi faktlar göstərir [6, s. 135]. 

Əgər biz ümumtürk coğrafi arealına nəzər salsaq, müasir dövrdə Türkiyə ərazisində bu
tayfa adında Kazan, Kara Kazan, Çoban Kazan, Kazançı, Kazançlı, Kazanlar, Kazançılı,
Kazançık, Kazandağı, Kazankaya, Kazantaş kimi məntəqə, Kazan, Kazanlı, Kazancı kimi
qəsəbə, ümumilikdə 34 məntəqə və qəsəbə adına təsadüf edirik ki, bu məntəqələrə aid
ərazilərdəki yüzdən yuxarı dağ, düz, dərə, bulaq, çay və s. oronim və hidronimlər də bu tayfa
adını daşıyır [13, s. 30, 60, 91]. Ümumtürk arealında isə, yalnız “Dünyanın kiçik atlası”
kitabında biz Kazan, Kazancık, Kazanlık, Kazanovka, Kazanlı, Kazantip kimi 43 coğrafi adın
öz əksini tapdığını görürük [8, s. 22-27, 32-33, 49, 61, 72] ki, burada da Qazan tayfa adı
məntəqə adları kimi ümumtürk ərazilərində verilir, lakin bu ərazilərdəki oronimik və hidronimik
adlar qeyd edilmir. Təbii ki, istənilən hər hansı bir məntəqə adı ilə bağlı xeyli oronimik və
hidronimik adların da mövcud olması danılmazdır. 

Biz Azərbaycanın qısa toponimlər lüğətində də Cəbrayıl, Qasım İsmayılov, Zəngilan,
Mardakert rayonları ərazilərində Qazanzəmi, Qazançı adda 5 məntəqə adına-oykonimə rast
gəlirik. Bu ərazilərdə həm də Qazanbulaq, Qazanqoşa, Qazandağ, Qazangül, Qazangöl, Qazanlı
adda oronim və hidronimlərlə rastlaşırıq ki, bunlar mövcud oykonimlərlə bağlı adlardır [2, s.
28]. 

 Bununla bərabər Naxçıvan ərazisi coğrafi adlar sistemi də özündə  Qazan tayfa adını
daşıyan məntəqə, oronimik və hidronimik adları qoruyub saxlamaqdadır. Oykonimik-məntəqə
adlarına biz 1590, 1724-cü illəri əhatə edən Naxçıvan ərazisinə aid qədim arxiv sənədləri və
mənbə məlumatlarındakı Qırxbulaq, Məzrə, İğdır, Əlincə nahiyələrində rast gəlirik. Naxçıvan
qəzasının göstərilən nahiyələrini əks etdirən bu mənbələrdəki oykonimik sistemdə, Qazan
tayfa adı ilə bağlı 5 məntəqə adına təsadüf edirik ki, bunlardan üçü Qazancı, ikisi isə,
Qazançılı və Qazanlıqdərə adlarında qeydə alınmaqla, sənəddə bu adlar ərazinin Məzrəə,
Əlincə, Xanəgah, Büllur, Ağaverdi, Xaçakelgid və Döyürək kəndləri arasında göstərilirlər [5, s.
37, 61, 66]. Naxçıvan ərazilərinin toponimik sisteminin tədqiqi ilə bağlı elmi ekspedisiyalar
zamanı isə biz burada Qazangöl, Qazancı qalası, Qazandağ, Qazançı çayı, Qazangöl düzü,
Qazançı mineral suyu, Qazan piri kimi 17 oronimik, hidronimik, teonimik-mifik adlarla
rastlaşırıq (-F.R.).
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 Əgər biz ümumtürk adlar sistemində təkrarlanan Qazan tayfa adını özündə yaşadan bu
məntəqə, qala, dağ, dərə, düz, göl və s. toponimik adları nəzərə alsaq, bu adların yalnız
türklərlə bağlı olduğu, özünü tam olaraq sübut etmiş olur. Bütün bu faktlar isə, ərazilərin
türklərə məxsusluğunu tarixi faktları olması ilə bərabər, Qazan tayfa adının slavyanlarla heç bir
əlaqəsi olmadığını, onların prototürk Kas tayfasının varisləri olduğunu birmənalı olaraq təsdiq
edir ki, biz aşağıda bunu tarixi faktlarla göstərəcəyik.  Bəs Qazan tayfa adı, bu söz tədqiqatlarda
necə izah edilmiş, sonda hansı mənaya tam olaraq üstünlük verilmişdir?

 Bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar zamanı biz xeyli sayda tədqiqat əsərlərində bu tayfa
adlı məntəqə adlarının yer aldığını görürük. Ümumilikdə tədqiqat əsərlərinə müqayisəli nəzər
saldıqda, Qazan tayfa adından gələn məntəqə adları müxtəlif mənalarda, biri-birini təkzib edən
fərqli fikirlərlə izah olunmuşdur. Burada təsviri xarakterli izahlarla yanaşı, müxtəlif adlar
çəkilsə də, mənaları açıqlanmamışdır.

 Biz bu tayfa adını daşıyan Qazançı məntəqə adlarının izahına N.Məmmədovun,
T.Əhmədovun araşdırmalarında səthi izahlarla rast gəlirik. N. Məmmədov  Qazançı məntəqə
adını “Qazana bənzər” mənada təsviri baxımdan izah etmişdir ki, məntəqə adlarının bu
ehtimalla, bənzətmə üsulu ilə yaranması tamamilə yanlışdır. T. Əhmədov isə öz monoqrafiyasında,
Qazançı adının həm məntəqə adı, həm də  oykohidronim-məntəqə adlı su hövzəsi olduğunu
göstərməklə, etimoloji izahına toxunmamış, adın daşıdığı məna haqqında heç bir fikir
söyləməmişdir [11, s. 433-434]. 

 Bu istiqamətdə geniş tədqiqatlar aparan A.Bağırov, N.Məmmədovun və bir qrup müəlliflərin
toponimik tədqiqatları ilə bağlı yazılarındakı “Qazana bənzər”, “Qazana oxşar” kimi etimoloji
izahların yanlış fikir, xalq etimologiyası olduğunu, elmi baxımdan özünü doğrultmadığını
göstərmişdir. O, bu sözün daşıdığı mənaya öz fikrini bildirərkən, tədqiqatlarda yer alan antro-
ponimik-şəxs adlı etimoloji izahları əsas götürmüşdür. Burada S. Babayev, A. Bayramov, Q.
Voroşiln Qazan sözü ilə bağlı yazılarındakı fikirlərə üstünlük verən müəllif, bu tədqiqatçıların
yazılarında yer alan “Dədə Qorqud” dastanındakı Qazan xan adı ilə bağlı izahlara müsbət
yanaşmış, bu adın “Qazan” adından gəldiyini bir daha təkrarlamaqla, adın antroponimi-şəxs
adı ilə formalaşdığını göstərmişdir [3, s. 54-55]. Lakin, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi bu
istiqamətdə geniş araşdırmalar aparan Q.Qeybullayev, bu adları Bolqar türklərinin Qazan tayfa
adı ilə izah etmiş, adı bolqarların bir tayfa qolu olaraq göstərmişdir. O, Kas türklərinin istər
mifini, onlardakı çar adlarının etimologiyasını, istərsə də tarixinə dair qiymətli faktlar göstərsə
də, bu geniş araşdırmada nədənsə Qazan türklərinin onların varisi olması haqqında hər hansı
bir məlumat verməmişdir [6, s. 135].

 Biz bütün bunları ümumiləşdirərək, bəzi faktlara da diqqət etmək istərdik. Öncə qeyd
edək ki, Qazan türklərinin əcdadları olmuş Kas türkləri bir çox tədqiqat əsərində Kassi yazılışı
ilə verilmişdir və bunlarla bağlı aparılan tədqiqatlar zamanı bu qədim türklərin Azərbaycan
xalqının etnogenezindəki yeri  və onun varisləri haqqında xeyli tarixi faktlarla rastlaşırıq ki, bu
faktlar da xüsusi elmi əhəmiyyət daşıyır. Qədim qaynaqlara, Şərq tarixinə dair mənbələrə
diqqət edərkən, Kas tayfalarının bir qrup qədim kuti, lulubəy, turukku, hürrü, subərlərlə
bərabər m.ö. 1795-1741-ci illər Samsuiluna dövründə Babilistan ölkəsinə (əsərdə Vaviloniya)
basqını haqda məlumatlar verilir. Bu mənbədəki yazılarda onların m.ö. 1518-ci ildə göstərilən
ərazini tutaraq, burada çarlıq yaratdıqları, 300 ilə qədər (m.ö. 1204-cü ilədək) bu ərazini idarə
etdikləri haqda geniş məlumat verilir [14, s. 299-300]. Digər mənbə məlumatlarında biz sak,
kaspi, xəzər, qazaq, qazan, kara kas, sarı kas, kasar, xakas boylarının Kas türklərinin
varisləri olduqlarını görürük. Burada Skif və Göytürk tayfaları içərisində Kasar, Xəzər, Xakas
türk tayfaları adlarının çəkilməsi və  skiflərin əsl adlarının bolqar, xəzər, alan, avar olduğu,
Qazan türklərinin isə bolqarlarla ittifaqda olması faktları ilə qarşılaşırıq [7, s. 98-108; 9, s. 30-
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32]. Bununla bərabər bəzi tədqiqatlarda bu qədim prototürk varislərinin mifik inanclarında
onların əcdadları olmuş Kas türklərinin mifik inancı olan Kaşşu, Şukamuna, Sax kimi tanrı
adlarının yer aldığına da dair ,yetərli faktlarla qarşılaşırıq. Mənbələrdə göstərilən miflərin Ay,
Günəş, işıq, odla bağlılığı haqqında da yetərincə ensiklopedik əsərlər mövcuddur ki, buradakı
məlumatlar Qazan türklərinin Kas türklərinin varisi olduğunu, sonralar Bolqar türkləri ilə bir
ittifaqda birləşdiklərini tam olaraq sübut edir. Kas türklərinin istər dili, tarixi və yayıldıqları
ərazilər, istərsə də inanclarının Qazan türklərinin məişətlərində və dillərində təkrarı fikrimizin
doğruluğunu tam olaraq sübut edir [10, s. 34-46]. 

 Bolqarlarla bir ittifaqda olan Kas varisləri Qazan tayfa adının daşıdığı məna da elmi
cəhətdən xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Biz qədim türk sözlükləri və mənbə məlumatlarına istinadən
bu adın quruluş formasına diqqət etdikdə, onun Kas türklərinin adından gəlməklə, onların
varisi olduğunu bir daha görürük. Ad Qaz+an yazılışında Kas tayfa adı və türk dili sözlüklərində
-un/an yazılışında “mənsubluq, məxsusluq” şəkilçisindən formalaşmışdır. Bu quruluşdakı söz
kökü və “mənsubluq” şəkilçisi nəzərə alınmaqla ad “Kaslara məxsus”, “Kasların” varisi
mənasında izah olunur. Biz bu tayfa qolunun kaslardan gəldiyini Kas adının mənasına gəldikdə
isə, biz kaslardan danışarkən, bu adın Kaşşu qədim türk tanrı adından Kas tayfa adına
adladığını faktlarla qeyd etmişik ki, bir çox mənbələr bu tanrı adının olduğu kimi Kassi
yazılışda tayfa adına çevrildiyini göstərir [ətraflı bax 11, s. 443-444]. Ümumilikdə sak, kaspi,
xəzər, qazaq, qazan, kara kas, sarı kas, xakas, kasar kimi Kas türklərinə məxsus bu
varislərinin  adlarına diqqət etsək, sak tayfa adı əksinə oxunuşda kas, (kutu-utuk, sub-bus,
tubi-abat, gel-leg, maq-qam və s. varislərə verilən adlar kimi) kaspi-kas bəyləri, xəzər-kas əri,
qazaq-uca kas, qazan-kaslara məxsus, kara kas-ulu kas, sarı kas- Şar tanrısının kasları, Xa-
kas-Şöhrətli kaslar, kasar-kas əri kimi mənalar bütünlükdə bu tayfa qollarının kaslara aid
olduğunu tam olaraq sübut edir (-F.R.). Burada Xəzər və Kasər tayfa adları yalnız türk dillərinə
məxsus x≈h fonetik səsəvəzlənməsi ilə fərqlənir. 

 Bütün bununla bərabər Qazan tayfa adının mənasına da diqqət etdikdə, qeyd etdiyimiz
kimi Bolqar türkləri daxilində olmuş bu tayfa qolu Kas+an yazılışında Kas tayfa adı və
göstərdiyimiz -un/an-“mənsubluq”  şəkilçisi ilə “Kaslara məxsus” mənasında izah olunur ki,
bu da tayfanın kasların varisi olduğunu tam olaraq sübut edir (-F.R.).

 Bəs Naxçıvan ərazisində qeydə alınan yeddi məntəqə adında öz adlarını əbədiləşdirmiş
Qazan türkləri ilə bağlı Qazancı (5), Qazançılı və Qazanlıqdərə məntəqə adlarının etimoloji
izahı hansı mənalarla sonuclanır?

 Əgər diqqət etsək, bu adlarda son dövrlər dilimizdə qrammatik şəkilçiləri kimi yer alan –
çı, -lı, -lıq şəkilçiləri və “dərə” sözü ilə rastlaşırıq ki, burada şəkilçilərdən -çı “şəxs”, “peşə”
kimi müəyyən fəaliyyət sahəsini ifadə edən şəkilçi olaraq özünü göstərir. Bu adlarda -lı
şəkilçisi “mənsubluq”, -lıq şəkilçisi isə “cəmlik” ifadə etməklə, yenə də son dövrlərə aid
şəkilçilərdir. İstər bu şəkilçilər, istərsə də “dərə”  coğrafi ad göstəricilərinin daşıdığı mənalar
nəzərə alınarsa, bu zaman adlar “Qazan düzəldənin”, “Qazanlar dərə”  mənalarında oykonimik
adlar kimi özünü təqdim edir ki, burada mənalar özünü tam doğrultmur. Biz bir çox tədqiqatlarda
-çı şəkilçisinin qədim türk dilləri və sözlüklərində eyni zamanda “tayfa” mənası daşıdığını
görürük və bu yazılarda Nax+çı- sözü “nax tayfası” kimi izah olunmuşdur [1, s. 5-11; 11, s.
97]. Bu halda üç Qazancı, məntəqə adı-oykonim “Kazan tayfası”, Qazancı qalası oronimi
“Kazan tayfası qalası”, Qazançı çayı, Qazançı mineral suyu kimi hidronimik adlar isə, “Kazan
tayfası çayı”, “Kazan tayfası mineral suyu” mənalarını daşıyırlar. Qazandağ, Qazangöl düzü,
Qazan piri kimi adlar isə, birbaşa Qazan tayfa adından yaranmış adlardır. Qazançılı məntəqə
adı da maraqlı semantik quruluşa malikdir Burada -lı “mənsubluq” şəkilçisi nəzərə alınmaqla
ad “Qazan tayfasına mənsub” mənasında tam izah olunur. Qazanlıqdərə məntəqə adına
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gəldikdə isə biz qədim sözlüklərdə lık tərkibinə şəkilçi olmaqla bərabər həm də “işıq”
mənasında leksik vahid olaraq rast gəlirik ki, bu da adı “İşıqlı Qazan dərə”si mənasında tam
olaraq ifadə edir [11, s. 434]. Ümumilikdə məntəqə adları  Kas tayfasının qolu olan Qazan
tayfasının adını daşıyır və burada “qala”, “çay”, “mineral su” “dərə”, “dağ”, “göl”, “pir” kimi
coğrafi ad-nomen göstəriciləri ada sonradan əlavə olunmuş sözlərdir. Bütün bu dil və tarixi
faktlar adların Kas türk tayfasının varisi olan Qazan türkləri ilə bağlı olduğunu təsdiq edir ki,
bu adı “Qazana bənzər” və antroponimik ad olması fikrini tam təkzib edir. Onun antroponimik
ad kimi şəxs adlarına adlaması isə, qədim türk Kas tayfa adı ilə bağlı olmuşdur.

Bütün bunları ümumiləşdirməklə nəticə olaraq qeyd edək ki, sak, kaspi, xəzər, qazaq,
qazan, kara kas, sarı kas, kasər, xakas türk tayfaları, eləcə də Qazan türkləri qədim Kas
türklərinin varisləri olmuş, və bu tayfalr adlarını öz əcdadlarının adından müəyyən hərf
dəyişiklikləri ilə götürmüşlər. Bütün bu tayfa adlarını formalaşmasında, eləcə də Qazan tayfa
adı ilə bağlı toponimlərin etimoloji izahlar zamanı xeyli leksik və qrammatik şəkilçilərlə
rastlaşırıq. Bu adlarda pi-“bəy”, ak-“uca”, ka-“şöhrətli”, lık-“işıq”, kara-“ulu”, sarı-“Şar işıq
tanrısı”, çı-“tayfa” si/zu-“müdrik, zəkalı”, ər-“kişi, igid” kimi qədim türk sözləri, -un/an-
“mənsubluq, məxsusluq” şəkilçisi ilə qarşılaşırıq. Mənbə və qədim türk sözlüklərində yer alan
bu qədim dil ünsürləri m.ö. VI-III minilliklərdəki tayfa adlarındakı leksik və fonetik əlamətləri
olduğu kimi  təkrarlamışdır. Bu isə göstərilən qədim tayfaların və onların varislərinin eyni
mənşədən gəldiyini, eyni dilə və mifik inanclara sahibliyini bir daha sübut edən dil və tarixi
faktlardır.
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THE ETHNOOYKONYMS RELATED wITH THE NAMES OF BOLQAR 
TRIBES LIVED IN NAKHCHIVAN B.C.

The article deals with the ethnooykonyms related with the names of Kazan turuks tribes
lived in Nakhchivan B.C. This topic has never been investigated by the scientists till nowadays.
The language elements exist in these prototurk oykonyms have comparative investigated with
different dictionaries and sources. The comparative investigation of the ancient turkic words
exist in these writings with the words reflected in these oykonyms give opportunity to carry out
some new scientifec results.  During the linguistic investigation we see that the ancient
language elements exist in the oykonyms of Nakhchivan are repeated in ancient writings.
During the detailed investigation of historical materials it is clear that the oykonyms have been
formed from these tribe names. According to the ancient sources the prototurks Kzan were
lived in the territories of Nakhchivan-Nakhar country in the II-I B.C.

Keywords: Nakchivan, Bolqar, Kazan, millenniums B.C., ethnooykonyms, language ele-
ments.

Фирудин Рзаев

ЭТНООЙКОНИМЫ,  СВЯЗАННЫЕ  ДО Н.Э. С ПРОТОТЮРКОМ КАЗАН,
ЖИВУЩИХ В НАХЧЫВАНЕ

Статья посвящена этноойконимам до н.э. связанные с прототюркским племенам
Казан. Эта тема, связанная с Нахчываном, до сих пор не были исследованы учеными.
Языковые единицы в ойконимах, носившие, имени этих прототюрков сопоставлены
разными словарями и источниками. По этому направлению были исследованы и
сопоставлены языковые элементы на основе древних летописей. При сопоставлении
слова в летописях с древнетюркскими словами выявлены много научные результаты.
Обнаруженные языковые элементы в Нахчыванских ойконимах, дописьменного периода
при лингвистическом анализе повторялись и в античных летописях. Путём всестороннего
анализа исторических материалов и языковых элементов выявлено, что ойконимы
наименованы с именами этих племен. А прототюрки Казаны на основе античных
сведений жили на древней Нахчыванской земле, в стране Нахарин-еще c II-I тысячелетий
до н. э.

Ключевые слова: Нахчыван, Болгар, Казан, тысячелетии до н.э., этноойконимы,
языковые элементы.
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UOT 378.02

ŞƏFİQƏ NƏCƏFOVA*

XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ TƏRCÜMƏNİN ROLU

Məqalədə xarici dilin tədrisində tərcümənin rolu araşrdırılmışdır. Müəllif tərcüməyə xarici dilin tədrisi
prosesində müraciət olunan təlim vasitələrindən biri kimi yanaşmış, onun əhəmiyyətini təhlil etməyə çalışmışdır.
Qeyd olunmuşdur ki, tərcüməyə təlimin zəruri elementı kimi yanaşmaq lazımdır. Təlim prosesində xarici dilin
mənimsənilməsinin səviyyəsini yüksəltmək üçün müəllim zəruri olan kommunikativ mühit və situasiya yaratmalı,
tələbələri tərcümə tapşırıqları ilə təmin etməlidir.

Açar sözlər: xarici dil, tədris, təlim, tapşırıq, tərcümə, metod 

Giriş. Xarici dilin tədrisi ilə bağlı nəzəri və praktik məsələlərin həlli zərurəti müxtəlif za-
manlarda  bir çox tədqiqatları predmetinə çevrilmişdir. Xarici dillərinin tədrisinin aktual
məsələləri psixolinqvistik, koqnitiv dilçilik, linqvokuluroloji, kompüter texnologiyaları
baxımından artıq tədqiq edilmişdir. 

Çağdaş dönəmdə, cəmyyətin inkişafının müasir mərhələsində və xüsusilə də qloballaşma
dövründə xarici dil bilmək mütləq bir zərurətdir, çünki beynəlxalq səviyyədə kommunikasiya
yaradılması və  ünsiyyətin formalaşdırılması cəmiyyətin bütün sahələrində məlumat mübadiləsini
təmin edir. Məhz bu səbəbdən ali məktəblərdə xarici dil tədrisinin ən təsirli metodlarının
axtarışı və seçilməsinə getdikcə daha çox diqqət yetirilir, bu cəhət orta məktəbərə də şamil
edilir, çünkı bu mərhələdə xarici dilin kommunikativ səriştəsinə yiyələnmə bacarıqları formalaşır
və inkişaf etdirilir.

Xarici dil tədrisinin çox sayda metodları ilə yanaşı, son dövrlər bır sıra yeni metod və
üsullar formalaşmışdır. İstər köhnə, istər yeni metodlar içərisində tərcümə metodunun
özünəməxsus yeri və əhəmiyyəti vardır. Təsadüfi deyil ki, tərcümə metodu baza metod
adlandırılır. Tərcümə metodunda isə yazılı tərcümə daha çox diqqəti cəlb edir. Yazılı tərcümə
metodunu qarışıq nitq fəaliyyəti kimi qəbul etmək lazımdır. Bu da həmin metodda fəaliyyətin
hər iki mərhləsinin mövcudluğu ilə əlaqədardır. Birinci mərhələ reseptiv, yəni qəbul mərhələsi
adlanır ki, bu zaman xarici dilin istər monoloq, istərsə də dialoq şəklində qavranılması baş
verir. İkinci mərhələ isə produktiv, yəni məhsuldar mərhələ adlanır ki, burada nitq yazılı
formada qurulur. 

Hər hansı bir dildən, məsələn ingilis dilindən mətn tərcüməsi zamanı hər iki dilin – həm
tərcümə olunan, həm də baza dilin qrammatik quruluşu və leksik tərkibi nəzərə alınmalıdır.
Tərcümə üçün həm də leksik vahidlərin düzgün  seçilməsini təmin edən müxtəlif mətn
üslublarını (danışıq, publisistik, bədii, rəsmi-işgüzar, elmi) bilmək lazımdır. 

İngilis dili dərslərində yazılı tərcümədən istifadə edərkən müəllim təkcə xarici dildə deyil,
həm də ana dilində qrammatik və leksik vərdişlərin inkişafına və hazırlanmasına şərait yaradır.
təkan verir. Tərcümə tapşırıqları tələbələrin söz ehtiyatını artırmağa, orijinal və uyğunlaşdırılmış
mətnləri başa düşmə səviyyəsini yüksəltməyə kömək edir. Tərcümə metodu  auditoriyada
tətbiq oluna bilər, eləcə də sinifdənkənar iş formalarından biri kimi tətbiq oluna bilər. Bunun ən
bariz nümunəsi isə tərcümə dərnəklərinin fəaliyyətidir.

Göründüyü kimi, tərcümə metodu yazı bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişafına, söz
ehtiyatının zənginləşdirilməsinə, leksik və qrammatik bacarıqların inkişafına şərait yaradır.
Tərcümə fəaliyyətinin düzgün təşkili və xarici dildən tərcümənin xüsusiyyətləri xarici dilin
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tədrisində müsbət nəticələrin əldə olunmasına kömək edir.
Dilçi alimlərin çoxsaylı tədqiqatları milli dildə danışan tələbə auditoriyasına ingilis dilini

öyrətmə təcrübəsinə ikidilli tapşırıqların daxil edilməsinin zəruriliyini göstərir, çünki bu yaş
kateqoriyasında məntiqə əsaslanaraq xarici dilin şüurlu mənimsənilməsi və yeni məlumatların
sistemləşdirilməsi baş verir.

İkidilli tapşırıqlar həm xarici dilin tədrisi prosesində, həm də materialın dərindən başa
düşülməsinə və mənimsənilməsinə nəzarət prosesində təsirli olur. İkidilli tapşırıq və çalışmaların
əsas növü isə xarici dil dərslərində tədris vasitəsi funksiyasını yerinə yetirən və bütün növ aktiv
nitq fəaliyyətinin inkişafına kömək edən tərcümə hesab olunur.  Tərcümə tapşırıqları isə bir sıra
cəhətlərinə görə fərqlənir və buna uyğun olaraq təsnif edilir. Bu təsnifat kriteriləri isə tələbələrin
gələcək peşəsinə, ana və xarici dilləri bilmə səviyyəsinə uyğun olaraq dəyişir.

İngilis dilini bilmə qabiliyyətinin ilkin səviyyəsində olan ana dilli  tələbələr üçün nəzərdə
tutulan bir sıra tərcümə tapşırıqları yaradılmışdır. Təlim mühitində belə tələbələri adətən
beginners və ya false beginners adlandırırlar.

Bu səviyyə tələbələri üçün əsas çətinlik doğma ana dili ilə xarici ingilis dili arasında izo-
morfizmin olmamasının gerçəkləşməsi və qəbul edilməsidir. Özünü xarici dildə ifadə etmək
lazım gəldikdə, düşüncənin ana dilində formalaşdığı təqdirdə düşüncəni xarici dilin sintaktik,
semantik, üslubi və etnomədəni modelinə uyğunlaşdırmaq tamamilə yalnışdır. Bu məsələdə
əlavə çətilikləri həm də ingilis dilinin bütün leksik və qrammatik söz səviyyələrində müşahidə
olunan  omonimiya, polisemiya, geniş sinonimiya kimi xüsusiyyətlərindən qaynaqlanır.

Xarici dilin tədrisi praktikasına tərcümə tapşırıqlarının salınmasının linqvistin yönündən
başqa bir kulturoloji aspekti də vardır. Çünki hər hansı bir xarici dilin tədrisində mədəni-
kulturoloji ontekst hər zaman mövcud olur. Bütün hallarda xarici dilin tədrisi üçün dil
materialının seçimində bir sıra prinsiplər nəzərə alınmalıdır. Bu prinsipləri bu şəkildə
ümumiləşdirmək olar: 

- seçilən dil materialı təlim prosesinin məqsədlərinə uyğun olmalıdır;
- bu uyğunluq çox zaman tematik səciyyə daşımalıdır;
- materialın mənimsənilməsi prosesi sadədən mürəkkəbə doğru getməlidir;
- təlim prosesındə mütləq şəkildə illüstrativ materialdan istifadə olunmalıdır;
- ana dili ilə təlim edilən xarici dilə dair müqayisələr aparılmalıdır;
-müqayisə prosesində əyani vəsaitlərdən istifadə məqbuldur;
-vaxtaşırı təqdimatlar keçirilməlidir və s.
Xarici dilin tədrisi prosesındə uzun illərin təcrübəsi alimlərə belə bir nəticəyə gəlməyə

imkan verir ki, tərcümənin effektivliyini müəyyən ardıcıllıqla izləsinlər. Bu zaman tədris
prosesindəki tərcümə tapşırıqlarını bu ardıcıllıqla düzmək mümkündür:

Əvvəla, ana dili ilə tədris olunan xarici dilin morfoloji quruluşlarını, ifadələrini, sintaktik
modellərini və qrammatik formalarını müqayisə etmək üçün tapşırıqlar; xarici dil mətninin
daxilində bir sözün və ya söz birləşməsinin tərcümə etmək bacarığının inkafına yönəldilmiş
tapşırıqlar; sinonimik cərgədən lazımi variantı seşmək bacarığının formalaşdıran tapşırıqlar;
mətnin xarici dildən ana dilinə və əksinə tərcüməsi zamanı buraxılan linqvistik səhv və ya qey-
ri-dəqiqliyi müəyyənləşdirmək üçün tapşırıqlar; ana dilindən xarici dilə keçid üçün tapşırıqlar;
həqiqi peşəkar fəaliyyətə mümkün qədər yaxın situasiyaların yaradılması və bu zaman xarici
dildən istifadə üçün praktiki bacarıqların yaradılmasına yönəldilmiş tapşırıqlar və s. 

Xarici dilə tam yiyələnmək üçün üçün peşəkar terminologiya biliklərinin mövcudluğu
kifayət etmir. Xarici dilin tədrisində zərurə və məcburi kompo nent lər dən biri bədii-əbədi
materiallarla və videomateriallarla işləmək lazımdır. Çünki yal nız bu zaman nəzəri cəhətdən
mənimsənilmiş bilik və bacarıqların effektivliyini müşahidə etmək mümkündür. 
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Xarici dilin tədrisi prosesində tərcümədən istifadənin bəzi problemləri də yaranır. Bu
zaman tərcümə ilə əlaqədar ortaya çıxan problemlər kommunikativ-funksional yanaşma nöqte-
yi-nəzərindən həll edilməlidir. Yəni hər hansı bir tərcümə prosesin getdiyi mühit (auditoriya,
küçə, iclas və s.), tərcümə mövzusu və tərcüməçinin səviyyəsi baxımından qiymətləndirilməlidir.
Təcüməşünaslıqda kommunikativ-funksional yanaşma əvvəllər mövcud olan tekstoloji yanaşmaya
alternativ olaraq yaradılmışdır. Bu yanaşmanın formalaşdırılmasını labüd edən isə konkret
kommunikativ situasiyanın nəzərə alınmasıdır. Yəni tərcümə səviyyəsinə görə prosesin baş
verdiyi konkret bir kommunikativ situasiyanın tələblərinə cavab verməlidir [1]. Xarici dilin
tədrisi prosesində tərcüməyə  kommunikativ-funksional yanaşma onu tədris prosesinin əsas
elementinə çevirir. Tədris prosesində suni çəkildə kommunikativ situasiya modelləşdirilir və
zəruri dil materialları cəlb olunur. Müvafiq olaraq, dərs prosesində tərcümə zamanı müəllim
tələbədən yüksək səviyyəli və bütün tələblərə cavab verən, orijinal tərcümə mətni gözləməməlidir.
Xarici dilin tədrisi prosesi həm struktur, həm semantik, həm də üslubi cəhətdən tərcümə olunan
mətnə ekvivalent sayılacaq yüksək səviyyəli tərcüməni qarşısına məqsəd qoymamalıdır. Çünki
tədris prosesindəki tərcümə orijinal mətnin bütün komponentlərini tərcümə etmək məqsədi
daşımır. Ümumiyyətlə, tərcümə hər zaman bir mətnin tərcüməsi kimi deyil, yalnız başqa bir
dildə yazışmaların bir dildə olan vahidləri (sözlər, söz birləşmələri, cümlələr) üçün bir seçim
olaraq qəbul edilir. Bu seçim tələbə və ya müəllim tərəfindən tərcümə lüğətinə və ya kontekstə
uyğun olaraq əvvəlcədən yaddaşda olan leksik bazanın yada salınması və düzgün seçilməsi
üçün nəzərdə tutulur. Bu həm də ona görə edilir ki, tərcümənin tədris prosesinə tətbiqi tələbəyə
öyrənilən materialın leksik və qrammatik mənalarını tam anlamaq və qavramaq imkanı verir.

Təhsil prosesinin tərcümə tapşırıqları ilə təmin edilməsi, ilk növbədə, bu tapşırıqları
təkbaşına hazırlamaq məcburiyyətində qalan müəllimlərin işini  rahatlaşdırmağa yönəlmişdir.
Tərcümə tapşırıqları sisteminin əksəriyyəti tədris materiallarının ehtiyat komponenti kimi
qəbul edilə bilər, müəllim bununla əlaqəli problemi tərcümə yolu ilə həll etmək lazım olduqda
müraciət edir və ya dərsdəki fərdi tapşırıqlar üçün əlavə material kimi qəbul edilə bilər.
İkincisi, hazırlanan tapşırıq materialları əsasən iki istiqamətdə - “Xarici dilə tərcümə et” və ya
“Xarici dildən tərcümə et” – olmalıdır. Nəhayət, tapşırıqların vahid bir mərkəzdə hazırlanması
və hamı üçün nəzərdə tutulması sistemsizliyi aradan qaldırmağa kömək edəcəkdir   [2, s. 57-
58], 

Təhsil prosesinin dillərarası tərcümə üçün tapşırıqları özündə cəmləşdirən metodiki
materiallar ilə təmin edilməsi, əlbəttə ki, xarici dilin tədrisinə müsbət təsir göstərəcəkdir.
Tərcüməsiz təhsil bu gün bir çox tələbənin tapşırıqların mətnlərini 

Proqramlar vasitəsilə asan yolla etməsinə gətirib çıxarır ki, bu da təbii olaraq təlimin
səviyyəsini çox aşağı salır. 

Hətta xarici dildə ünsiyyət bacarıqlarını yüksək səviyyədə formalaşan və müstəqil olaraq
xarici dildə səriştəli nitq formalaşdın tələbələr üçün də, dil materialının semantikası ilə işləmək
nitq fəaliyyətinin son dərəcə vacib mərhələsi olaraq qalır. Əks təqdirdə, yaxşı formalaşmış
ünsiyyət bacarıqlarını nümayiş etdirərkən, tələbələr çox vaxt bir sıra leksik vahidlərin mənaları
haqqında yalnız təxmini bir təsəvvürə sahibdirlər, sinonim sıraları ayıra bilmirlırlar və xarici
dildəki mətnlərin məzmununu təhrif edirlər.

Nəticə. Beləliklə, beginners və false beginners səviyyəsində anadilli tələbə qruplarında
ingilis dilinin effektiv tədrisi üçün mədəni fərqlər və reallıqlar nəzərə alınmaqla müxtəlif
hazırlıq və ikidilli məşqlər daxil olmaqla hərtərəfli tədris metodikasına ehtiyac vardır.
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THE ROLE OF TRANSLATION IN THE TEACHING OF THE FOREIGN
LANGUAGE

In the article the role of translation in the teaching of the foreign language is investigated.
The author approaches the translation as one of the tools used in the teaching process of the
foreign language and tries to analyze its importance. It is noted that translation should be
treated as a necessary element of training. In order to raise the level of mastering of the foreign
language in the learning process, the teacher must create the necessary communicative
environment and situation, provide students with translation tasks.

Keywords: foreign language, teaching, training, exercise, translation, method

Шафига Наджафова 

РОЛЬ ПЕРЕВОДА В ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В статье исследуется роль перевода в обучении иностранным языкам. Автор подошел
к переводу как к одному из средств и способов обучения, используемых в процессе
обучения иностранному языку, и попытался проанализировать его важность. Было
отмечено, что к переводу следует подходить как к необходимому элементу обучения.
Чтобы повысить уровень усвоения иностранного языка в процессе обучения, преподаватель
должен создать необходимую коммуникативную среду и обстановку, предоставить
студентам переводческие задания.

Ключевые слова: иностранный язык, образование, обучение, задание, перевод,
метод.

(Filologiya elmləri doktoru Akif İmanlı tərəfindən təqdim edilmişdir) 

Daxilolma tarixi:  İlkin variant 04.02.2021
Son variant  10.03.2021

68

AXTARIŞLAR     ●     RESEARCHES      ●     ПОИСКИ 

Xarici dilin tədrisində tərcümənin rolu, səh.65-68



UOT 81`373

AİDƏ İSMAYILOVA*

AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ SİNTAKTİK YOLLA 
YARANMIŞ LEKSİK VAHİDLƏRƏ BİR BAXIŞ

Müxtəlifsistemli dillər olan ingilis və Azərbaycan dillərində yeni söz yaratmaq üçün müxtəlif üsullardan
istifadə olunur. Bu söz yaradıcılığı üsullarından biri də sintaktik üsuldur. Dilçilikdə mürəkkəb söz bu gün də
problem olaraq qalır. Çünki ümumi dilçilikdə belə mürəkkəb terminlərin kriteriyaları hələ də tam müəyyənləşməyib.
Tarixi qədim olsa da, mürəkkəb söz XX əsrin ortalarından tədqiqi olunmağa başlamışdır. Lakin hələ də mürəkkəb
sözə vahid bir tərif verilməmişdir. Məqalədə Azərbaycan və ingilis dillərində sintaktik üsulla yaranmış leksik
vahidlərin-mürəkkəb sözlərin ümumi leksik-semantik xüsusiyyətlərinə və strukturuna nəzər salınacaq.  

Məqalənin yazılmasında müxtəlif elmi mənbələrdən istifadə edilmişdir. 

Açar sözlər: mürəkkəb söz, Azərbaycan dili, ingilis dili, sintaktik, üsul.

F. Sössürün dediyi kimi dil işarələr sistemindən ibarətdir. Sözlər isə bu sistemin əsas
vahidlərindən sayılır. Dilin əsas vahidlərindən yaranan leksik vahidlər müxtəlif üsullarla
yaranır. Müasir Azərbaycan və ingilis dillərində yeni leksik vahidlərin yaranması əsasən
morfoloji və sintaktik üsulla baş verir. Müxtəlif dil ailələrinə və müxtəlif morfoloji quruluşa
malik olan hər iki dildə morfoloji və sintaktik üsulun söz yaratmaq potensialları fərqlidir.
Azərbaycan dili aqlütinativ dil olduğu üçün morfoloji yolla söz yaradıcılığı bu dildə daha
məhsuldardır. Sintaktik yolla söz yaradıcılığı ingilis dilində Azərbaycan dili ilə müqayisədə
daha çox söz yaratmağa xidmət göstərir. Müxtəlifsistemli dil olan Azərbaycan və ingilis
dillərində mürəkkəb sözlər ayrı ayrılıqda tədqiq olunsa da, tarixi-müqayisəli metodlarla tipoloji
baxımdan ilk dəfədir ki, araşdırılır.  Azərbaycan dilindəki mürəkkəb leksik vahidlər XIX
əsrdən tədqiq olunmağa başlamışdır. İlk dönəmlərdə düzəltmə sözlərlə mürəkkəb sözlərin
sərhədləri qarışdırılsa da, sonrakı tədqiqatlarda mürəkkəb leksik vahidlərin  kriteriyaları
nisbətən müəyyənləmişdir. Mürəkkəb sözlərin kriteriyaları yalnız bir dil ailəsi daxilində deyil,
müxtəlif dil ailələrində də demək olar ki, eynidir və onlara dünya dilçilərinin yanaşması
oxşardır. Bu kriteriyalara əsasən bunlar daxilidr: mürəkkəb sözlər bitişik və yaxud defislə
yazılmalı, bir vurğu altında deyilməlidir. Amma ingilis dilinə mürəkkəb söz adlanan leksik
vahidləri tədqiq edərkən görürük ki, buradakı mürəkkəb sözlərin çox hissəsi ayrı yazılan iki və
üç komponentdən ibarətdir. Ümumiyyətlə, XIX əsrdən araşdırılmağa bağlayan mürəkkəb
sözlər bu gün də tədqiqiə ehtiyacı olan sahələrdən sayılır.  “Mürəkkəb sözlər haqqında yazılmış
tədqiqat işlərinin çoxluğuna baxmayaraq, yenə bu problem həll olunmamış qalır”(1,33). 

Türk dillərinin tədqiqi ilə məşğul olan alimlər bu dillərdə sintaktik yolla yaranan mürəkkəb
sözlərin az olduğunu qeyd edirlər. Tatar dilçisi İ. Qiqanov yazır: “Tatar dilində mürəkkəb sözlər
azdır”(2, 201). Türk dillərinin ilk elmi tədqiqiatçılarından olan  Mirzə Kazım bəy, L.Budaqov
da türk dilində mürəkkəb sözlərin olmadığını yazır. Bu alimlərin fikrincə, Azərbaycan dilindəki
mürəkkəb sözlər fars dilindən analoji yolla tərcümə vasitəsilə yaradılmışdır. “Bir sıra əsərlərdə,
eləcə də məktəb qrammatikalarında mürəkkəb sözlər bəzi hallarda təyini söz birləşmələri ilə
qarışdırılmışdır. Bəzi əsərlərdə mürəkkəb isimlər təyini söz birləşmələri sırasına daxil edildiyi
kimi, bir qrup təyini söz birləşmələri də mürəkkəb sözlər kimi şərh edilmişdir”(3,106). Lakin
müasir türkologiyada dilçilər Azərbaycan dilində sintaktik yolla yaranan mürəkkəb sözlərin
olmasını qeyd edirlər. Qədim türk yazılı abidələrində də az miqdarda da olsa mürəkkəb leksik
vahidlərə rast gəlinir. 
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Ə.Rəcəbli yazır: “Göytürk abidələrinin dilində mürəkkəb sözlər təşəkkül dövrü keçirirdi”(4,
61). Qədim türk yazılı abidələrində işlənən mürəkkəb sözlərə bu nümunələri göstərə bilərik:
eltəbər=el+teb. “El” dövlət, xalq deməkdir. İlbilge=il+bilgə. Bu mürəkkəb leksik vahid “il/el”
sözündən və “bilgə” komponentlərindən ibarətdir. Bu nümunələrin sayını artırmaq da olar.
Bunu yazmaqda məqsədimiz odur ki, qədim türk yazılı abidələrinəd sintaktik yolla söz yaradı-
cılığından istifadə olunmuşdur. 

Qədim abidələrin tədqiqatçısı olan T. Təkin də qədim yazılardakı bütişik yazılan mürəkkəb
isimlərin daha çox söz birləşmələrinin inkişafı əsasında əmələ gəldiyini qeyd etmişdir. XI əsr
abidəsi sayılan “Kutadğu Bilik” də 2830 sintaktik yolla yaranmış mürəkkəb leksik vahidin
olduğu qeyd edilir. İki və daha artıq leksik vahidin struktur-semantik cəhətdən birləşməsi ilə
düzələn mürəkkəb sözlərə XVII-XVIII əsr müasir Azərbaycan dilində daha çox rast gəlinir.
Araşdırmalardan belə nəticəyə gəlinir ki, sintaktik üsulla yeni söz formalaşması prosesi
morfoloji yolla sözdüzəltməyə nisbətən məhdud xarakter daşıyır. Mürəkkəb leksik vahid
problemi düzəltmə söz problemindən daha qarışıq və mürəkkəbdir. Mürəkkəb sözlərin
kriteriyaları haqqında da fikir ayrılıqları vardır. Tədqiqatçıların çoxu mürəkkəb leksik vahidləri
forma və məzmununa görə müəyyənləşdirir. Mürəkkəb sözlərin kriteriyaları haqqında H.
Mirzəyev yazır: “Sintaktik üsulla yaranan leksem leksik və morfoloji kateqoriyadır; mürəkkəb
sözlərin komponentləri müstəqil mənasını ya tamamilə, ya da qismən itirir; mürəkkəb sözlər
bir vurğu ilə deyilir; mürəkkəb leksik vahidlər tarixi kateqoriya olmaqla sabitləşmiş leksik
vahidlərdir; mürəkkəb sözlər tam, bütöv formalaşmadır; mürəkkəb sözlər yüksək abstraksiyanın
məhsulu olmaqla yığcam və ifadəli dil vahidləridir(5,85).

Hind-Avropa dillərində mürəkkəb sözlərə mənbələrdə ilk dəfə bizim eradan əvvəl V-IV
əsrlrədə hind mənbələrində rast gəlinir. Qədim hind dilçiləri mürəkkəb söz haqqında ilk təlimin
müəllifləri olmuşdur. Hind dilçiləri mürəkkəb leksik vahidlərin müxtəlif modellərini göstərmişlər.
Germanistikada da mürəkkəb sözlər haqqında ilk elmi tədqiqatlar 1826-cı ildən başlanmışdır.
Y. Grimin 4 cildlik “Alman qrammatikası” əsərində mürəkkəb sözlər haqqında ilk elmi
tədqiqiatlar aparılmışdır. İlk dəfə olaraq bu əsərdə mürəkkəb sözlə söz birləşməsinin sərhədləri
ayrılmışdır. İngilis dilçisi H. Svit mürəkkəb sözün iki sözdən ibarət olduğunu göstərərək, forma
və məntiq cəhətdən mürəkkəb sözlərin sadə sözlərə bərabər olduğunu yazmışdır. “...mürəkkəb
sözün elementləri daha möhkəm əlaqədə olur, mürəkkəb sözün düzəldilməsində təkcə məntiqi
izolyasiya kifayət deyil, formal izolyasiya da nəzərə alınmalıdır”(6,24). Azərbaycan dilində
olduğu kimi, ingilis dilində də mürəkkəb sözlər əsasən iki nüvədən ibarət olur. 

İngilis dilində mürəkkəb sözlər iki qismə bölünür: 1. Morfoloji əlamətli mürəkkəb sözlər:
Məsələn, blue-footed  fine-nosed  bell-mouthed və s.   2. Morfoloji əlamətsiz mürəkkəb sözlər:
Məsələn, fruit-garden, boat-green, cotton-white və s.  

Müasir ingilis dilində daha çox iki kök morfemdən yaranan mürəkkəb leksik vahidlərə
rast gəlinir. Məsələn: motherlan,  mankind, schoolboy, sunglasses və s. İngilis dilində sintaktik
yolla yaranmış elə mürəkkəb leksik vahidlər var onların komponentlərinin arasında köməkçi
hissəciklər iştirak edir. Məsələn, mother-in-law, deaf-and-dumb, brother-in-law, a son- in-low,
a stay-at-home, rough-and-ready və s. Bu tip leksik vahidlər bütöv dil vahidi kimi çıxış edir.
Sintaktik üsulla yaranmış mürəkkəb leksik vahidlər müxtəlif növ təsnif olunur : 1.  Birləşdiri
elementin iştirak etmədiyi mürəkkəb leksik vahidlər. Məsələn, heartache, heartbreaking, he-
art-beat, paleface, skinheard, doghouse, filmstar və s. 2) Sait və samitlər vasitəsilə birləşən
mürəkkəb leksik vahidlər. Məsələn, speedometer, statesman, handicraft, sportsman , townsman,
saleswoman və s. 3) Sözönləri və kök şəkilçiləri vasitəsilə yaranan mürəkkəb söz. Məsələn, up-
to-up, forget-me-not, son-in-law, a stay-at-home və s. Müasir ingilis dilində sintaktik üsulla
yaranmış mürəkkəb leksik vahidlər aşağıdakı kimi təsnif olunur:1) yalnız sadə kökdən ibarət
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olan mürəkkəb sözlər: film-star; cut-throat, light-grey, light-blue və s. 2) iki elementindən ən
azı birinin düzəltmə söz olduğu mürəkkəb sözlər: chain-smoker, card-carrying, breath-taking,
goodnatured, openhearted və s. 3) elementlərindən biri mürəkkəb sözdən ibarət olanlar: waste-
paper-basket və s. Müasir ingilis dilində də Azərbaycan dilində olduğu kimi mürəkkəb sözlər
həm də müxtəlif nitq hissələrinə aid olurlar : mürəkkəb isimlər, mürəkkəb sifətlər, mürəkkəb
feillər və s.  

Mürəkkəb leksik vahidlərin mətn daxilində öyrənilməsi həmin leksik vahidlərin struktur -
semantik xüsusiyyətlərinin daha yaxşı qavranılmasında mühüm rol oynayır. İngilisdilli
mətnlərdə mürəkkəb leksik vahidlərə üç tipdə rast gəlindiyi üçün biz bu tip dil vahidlərini  üç
qrupda təsnif edəcəyik: 

Komponentləri bitişik yazılanlar: whitehead , gooseberry, seaman, postman, airbrained,
barehead, blackboard, blackbird, notebook, childlike, keyboard və s. 

Komponentləri defislə yazılanlar: fox-sly, bosom-deep, rose-red, grave-still, eye –pleasing,
button- sewing və s. 

İngilis dilində ilk defisin işlənməsi 1205-ci ilə təsadüf edir. Orta dövr ingilis dilində defis
artıq mürəkkəb sözlərin semantik bütövlüyünün qrafik göstəricisi kimi işlənirdi(8,159). Defislə
yazılan mürəkkəb sözlər bitişik yazılan mürəkkəb leksik vahidlərlə birləşmə tipli ifadələr
arasında keçid mövqeydə dayanırlar. 

Birləşmə tipində yazılanlar: post office, middle class, full moon, lawn tennis və s.  
Müasir Azərbaycan dilindəki mürəkkəb sözləri şərti şəkildə belə təsnif edə bilərik: 
1.  Bitişik yazılanlar. Məsələn, günəbaxan, əlüzyuyan, stolüstü, Suqovuşan və s.
2. Qoşa yazılanlar. Məsələn,  qurd-quş, qonum-qonşu, yer-göy, kasıb-kusub, 
ağac-uğac və s. 
Qoşa yazılan sözlər ingilis dilində olduğu kimi Azərbaycan dilində də bir lay təşkil edirlər.

M. Əlizadə Azərbaycan dilindəki qoşa yazılan mürəkkəb sözlər haqqında yazır: “Qoşa sözlər
söz birləşmələri ilə mürəkkəb sözlər arasında keçid vəziyyətində olan xüsusi tipli söz qrupudur.
Komponentlərinin mütləq semantik birlik əldə etməsi və birikməsi yolu ilə bu vahidlər
mürəkkəb sözlərə doğru tədrici inkişaf prosesindədirlər”(9,24). Alimin bu sözlərindən belə
nəticəyə gəlmək olur ki, qoşa sözlər hələ mürəkkəb sözlər kimi tam sabitləşməmiş dil
vahidləridir. Onlar mürəkkəb sözə keçid mərhələsindədir. Azərbaycan dili ilə müqayisədə
ingilis dilində qoşa yazılan dil vahidlərinə daha çox rast gəlinir və onlar qeyri-şərtsiz mürəkkəb
söz sayılır. Qoşa sözlər müasir Azərbaycan dilində mürəkkəb sözlərə daxil olan xüsusi bir söz
qrupu kimi öyrənilir. Azərbaycan dilində qoşa sözlərin işlənmə  tarixi çox qədimdir. Qədim
türk yazılı abidələrində mürəkkəb sözlərin bir növü kimi qoşa sözlərə də rast gəlinir. Qədim
yazılı abidələrdə işlənən bu tip ifadələrin komponentləri əsasən sinonim leksik vahidlərdən
ibarət olur. Məsələn,. söz-sab “söz-sov”, kız-kuduz “qız-gəlin”, it-yarat “öımək-yetmək”
və s.(4, 54).

3.Ayrı yazılanlar: Məsələn, ad qoymaq, mübahisə açmaq, gedib gəlmək, su sulamaq və s.
Müasir Azərbaycan dilində ayrı yazılan mürəkkəb leksik vahidlərdən bəhs ediləndə ilk növbədə
mürəkkəb feillər xatırlanır. Ümumiyyətlə, türk dillərində mürəkkəb feillərin varlığına münasibət
birmənalı deyil. Alimlərin böyük əksəriyyəti türk dillərində, o cümlədən, Azərbaycan dilində
mürəkkəb feillərin varlığını qəbul etmirlər.  Mürəkkəb feilləri qəbul etməyən dilçilər mürəkkəb
sözlərin bitişik yazılma kriteriyasını əsas götürürlər. Mürəkkəb feilləri tərkibi və yaxud analitik
feillər adı altında tədqiq edirlər. 

“Avropa dilləri ilə müqayisədə türk dillərində ayrı-ayrı sözlərin birləşərək fonetik cəhətdən
bir leksik vahid kimi formalaşması inkişaf etməmişdir” (10, 87). Y. Seyidovun bu fikirləri daha
çox mürəkkəb feillərə aid edilir. Müasir Azərbaycan dilindəki feillərin tarixi inkişaf prosesini
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araşdırdıqda şahidi oluruq ki, feillər öz inkişafında analitizmdən sintetizmə doğru bir yol
keçmişlər. Azərbaycan dilində mürəkkəb feillərin varlığı haqqında fikirlər haçalansa da
“mürəkkəb feil” termini dildə mövcuddur və bu problem ətrafındakı müzakirələr davam
etməkdədir. 

Hər hansı vasitə ilə yaranmasından asılı olmayaraq sintaktik yolla yaranan dil vahidlərində
səslənmə və məna vəhdət təşkil etməlidir. “İşarə səs tərkibi və mənadan ibarətdir. F. De Sössür
bu iki cəhətin bir vahid təşkil etdiyini, bir-birindən ayrılmadığını əyani şəkildə nümayiş
etdirmək üçün işarənin səs tərkibi ilə mənasını vərəqin iki üzünə bənzədir və göstərirdi  ki,
vərəq cırılanda hər iki üzə təsiri olur”(11,103).

İstər Azərbaycan, istərsə də ingilis dilində sintaktik yolla yaranmış mürəkkəb sözlərdə səs
və məna vəhdətdə olmalı, komponentlər ayrılıqda  müxtəlif semantikanı ifadə etsələr də, eyni
ifadə tərkibində bir vurğu altında deyilərək vahid məna daşımalıdırlar.  
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Aida İsmailova 

A LOOK AT THE SYNTACTICALLY FORMED UNITS IN
THE AZERBAIJANI AND ENGLISH LANGUAGES

To create new words in English and Azerbaijani,using different methods which are
languages of different systems . One of the methods of word creation is a syntactic method. In
linguistics, complex words remain a problem today. Because in general linguistics the criteria
for such complex terms are not fully defined.

Although historically ancient, the compound word has been studied since the middle of the
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twentieth century. But a single analysis of the compound word has not yet been given. The
article will look at the general lexical semantic structure of complex words of lexical units
formed syntactically in the Azerbaijani and English languages.

Various scientific sources were used in writing the article.

Keywords: compound word, Azerbaijani, English, syntactic, method

Аида Исмаилова 

ВЗГЛЯД НА ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ОБРАЗОВАННЫХ
СИНТАКСИЧКЕСКИМ ПУТёМ, НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Для создания новых слов в азербайджанском и английском языках,которые являются
разносистемными,используются новые методы.Одним из способов словообразования
является синтаксический.В лингвистике сложное слово является неразрешённой проблемой
и на сегодняшний день. Потому что,критерии таких сложных терминов в общем
языкознании ещё не полностью определены.Хотя сложное слово является древним,его
начали изучать с середины XX века.Однако,ещё не дано единого определения сложного
слова.В статье будет рассмотрена общая лексико-семантическая структура лексических
единиц-сложных слов,образованных синтаксическими методами в азербайджанском и
английском языках.При написании статьи были использованы различные научные
источники.

Ключевые слова: сложное слово, Азербайджанский язык, Английский язык,
синтактика, метод

(Filologiya elmləri doktoru Akif İmanlı tərəfindən təqdim edilmişdir) 

Daxilolma tarixi:  İlkin variant 04.02.2021
Son variant  10.03.2021
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УДК 811.1/.8

АРИФ ЗЕЙНАЛОВ*

ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ РУССКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ АУДИТОРИИ

Фразеология – один из самых сложных разделов русского языкознания. Проблема усвоения русских
фразеологизмов азербайджанскими студентами наименее разработана в методике преподавания русского
языка в азербайджанской аудитории.

Статья посвящена изучению русских фразеологизмов в азербайджанской аудитории. Целью статьи
является определение наиболее оптимального способа обучения фразеологизмам.

Используемые в работе метод анализа литературных произведений русских писателей и
сопоставительный метод изучения русских фразеологизмов способствуют новому подходу к организации
личностно-ориентированного обучения.

Активизация сопоставительного изучения лексики и фразеологии русского и азербайджанского
языков поможет адекватнее и глубже понять своеобразие этих разно-системных языков, а также
построить наиболее эффективную систему обучения русским фразеологизмам.

В целом, этимологический анализ является одним из эффективных средств семантизации фразеологизмов
русского языка.

Ключевые слова: фразеология, история, этимология, комментарии, активизация, усвоение. 

Фразеология – один из самых сложных аспектов изучения иностранного языка.
Овладеть фразеологией иностранного языка – значит добиться высокой степени владения
им. Фразеологизмы придают речи живость, образность, эмоциональность.

Языковые педагогические вузы, ставящие перед собой задачи подготовки
высококвалифицированных учителей в области иностранных языков, не могут обойти
вниманием фразеологию. 

В «Программе по практическому курсу русского языка для студентов педагогического
факультета» изучению фразеологии уделено крайне мало времени [1, с. 22].

В результате изучения русской фразеологии студенты должны: 1) знать значение и
признаки фразеологизмов, функции фразеологизмов в речи; 2) использовать фразеологизмы
в речи. Проблемы усвоения фразеологизмов в процессе изучения русского языка
студентами – азербайджанцами является одной из наименее разработанной. Фразеологизм
имеет ряд существенных признаков: устойчивость, воспроизводимость, целостность
значения, расчлененность своего состава. Чтобы достичь адекватного овладения
азербайджанскими студентами системой русской фразеологии, требуется кропотливая
работа по отбору фразеологизмов, их семантизации, использованию в различных ситуациях
и языковых контекстах. 

При выработке методических приемов подачи фразеологизмов нередко приходится
сталкиваться с рядом трудностей. Одна из них связана с семантикой отдельных
фразеологизмов. Это объясняется тем, что фразеологизм состоит из нескольких (минимум
из двух) слов, каждое из которых участвует в создании фразеологического значения.

Недочеты при употреблении фразеологизмов можно подразделить на несколько
групп: 1) ошибки в усвоении значения фразеологизма; 2) ошибки в усвоении формы
фразеологизма; 3) образование ненормативных фразеологизмов; 4) изменение лексической
сочетаемости фразеологизма. При усвоении значения фразеологизма часто встречаются
случаи буквального понимания фразеологизма. Например, встречающееся в русской
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литературе выражение «брить лбы крестьянам» на самом деле означало «отдавать
крестьян в солдаты». Часто имеют место смешивание компонентов фразеологизма,
грамматические и лексические изменения. Например, употребление «сложив руки»
вместо «сложа руки», «сломив голову» вместо «сломя голову», «очертив голову» вместо
«очертя голову», «скрепя сердцем» вместо «скрепя сердце».

Раскрывая значение и показывая значение и употребление русских фразеологизмов,
мы обязательно обращаемся к истории, культуре и быту русского народа. 

Без историко-этимологического комментария трудно объяснить и современное
значение, и употребление фразеологизмов.

При объяснении значения фразеологизма нельзя пренебрегать родным азербайджанским
языком учащихся. Поскольку человек наиболее точно выражает свои мысли на родном
языке, то обучение будет проходить более эффективно на этом языке. Недаром А.С.Пушкин
писал: 

Владыко дней моих: Дух праздности унылой,
Любоначалия, змей скрытой сей,
И празднословия не дай душе моей…
Вспомним слова Л.В.Щербы о том, что «родной язык учащихся можно изгнать из

аудитории, но не из их голов». Одним из ведущих методов обучения фразеологизмам в
вузовской практике является сопоставительный метод, следствием является нахождение
адекватных фразеологизмов в азербайджанском языке.

Как указывал Н.М.Шанский, художественный текст может содержать в своем составе
такие «слова и выражения, такие формы и категории. Которые не соотносятся с обычным
современным языковым стандартом» [2, с. 24].

Без историко-этимологического комментария трудно объяснить и современное
значение, и употребление фразеологизмов. Анализу подвергаются единицы, которые
являются или исконно русскими, или деэтимологизировались и изменили свой
первоначальный лексико-грамматический состав и структуру [3, с. 116]. 

Конец XVIII-начало XIX в. русской литературы отличался новаторством в области
словоупотребления. В прозе Карамзина Н.М. и его сторонников наряду с кальками: во
цвете юности, цветы любви, дух закона, дух порядка; употреблялась также новообразованная
фразеология: во цвете пылких юных лет, от цвета жизни до седин, цвет счастья, венец
творения и цвет, надежды цвет, хотел бы роскоши цветами свой путь усыпать, цветы
приятностей, цвет блаженства.

В.Г.Белинский не случайно называл эпоху Карамзина «веком фразеологии» [4,
с. 145-146].

В творчестве А.С.Пушкина встречаются фразеологизмы: простой продукт, подблюдная
песня, александрийский столб, барабаном побужден, брить лбы, гарнизонная крыса,
держать в ежовых рукавицах, душа в душу жить, его пример другим наука, змея
воспоминаний, живот положить, тираны мира, царская трапеза, сенная девушка, божий
старец [5].

Весьма своеобразна и характерна фразеология М.Ю.Лермантова: водяное общество,
животики надорвать со смеху, заснуть сном Наполеона, наперсники разврата, монашеский
обет, честные контрабандисты, есть глазами, лобное месть [6].

Афористичность речи –также характерный признак Лермонтовской прозы.
Неистощима изобретательность Н.В.Гоголя в использовании фразеологизмов: люди

так себе, ни то ни се, ни в городе Богдане, ни в селе Селифаны, важная птица, приносить
жертвы Вакху, есть еще порох в пороховницах, становиться на запятки, ланкастерская
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школа, кинуть в Лету, ломовой извозчик, сапоги всмяту, турусы на колесах, управа
благочиния [7].   

Изучая крылатые слова и выражения, и их переводы с русского языка на
азербайджанский, следует остановиться на творчестве А.П.Чехова. 

А.П.Чехов занимает достойное место в русской литературе, он явление уникальное
и по своему таланту, и по обаянию своей личности. 

Новаторство писателя не только в том, что он выдающийся мастер малой эпической
формы. Чехов мастер неологизмов. Умелое использование фразеологических выражений,
разнообразной терминологии, смелое преобразование русской идиоматики – отличали
его произведения. Многие употребленные в его произведениях устойчивые сочетания
слов, даже заглавия рассказов, повестей, стали крылатыми словами. Это «злоба дня»,
«Человек в футляре», «Унтер Пришибеев», «Палата №6», «Хамелеон», «как бы чего не
вышло», «22 несчастья», «на деревню дедушке», «в рассуждении чего бы покушать»,
«Волга впадает в Каспийское море», «лошади кушают овес и сено», «небо в алмазах»,
«хмурые люди», «Дама с собачкой», «спать хочется», «живая хронология», «много
бумаги», «многоуважаемый шкап», «жалобная книга», «Лошадиная фамилия», «Душечка»
«Вишневый сад». 

Если мы обратимся к книге «Крылатые слова» (авторы Ашукин Н.С. и Ашукина
М.Г.), то увидим, что название пьесы «Вишневый сад» (азерб.: Albalı bağı) является
символом дворянского усадебного быта. Фразы «Волга впадает в Каспийское море»
(азерб.: Volqa Xəzər dənizinə tökülür), «лошади кушают овес и сено» (азерб.: Atlar yulaf və
quru ot yeyirlər) цитируются как образцы известных банальных утверждений. «Душечка»
(азерб.: «Sevimli qadın») героиня одноименного рассказа А.П.Чехова, меняющая свои
убеждения в зависимости от интересов возлюбленных. «Как бы чего не вышло» (азерб.:
Bunun axırı pis olar) слова учителя гимназии Беликова из рассказа «Человек в футляре»
цитируются как определение трусости, паникерства. «Лошадиная фамилия» (азерб.: «At
familiyası») выражение шуточное, когда кто-го забывает нужное слово. «Много бумаги»
(азерб.: «Kağızın çox olması») заглавие рассказа А.П.Чехова, являющегося сатирой на
длительную и пустую канцелярскую переписку. Шуточное выражение «на деревню
дедушке» (азерб.: kənddə babama), когда говорят о неточном адресе. Выражение «небо в
алмазах» (азерб.: almazlar içərisində səma) о потустороннем благодатном мире. «В Москву,
в Москву, в Москву!» Фраза эта употребляется как характеристика бесплодных мечтаний. 

Заслуживают внимания следующие фразы писателя: 
1. В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли (азерб.:

İnsanın gərək hər şeyi gözəl olsun: üzü də, paltarı da, qəlbi də, fikirləri də). 
2. Краткость – сестра таланта (азерб.: Yığcamlıq istedadın bacısıdır). 
3. Если ложь оскорбительна для слушающего, то она вдвойне оскорбительна для

говорящего (азерб.: Yalan onu dinləyən üçün təhqirdisə, onu söyləyən üçün ikiqat təhqirdir). 
4. Водка белого цвета, но она чернит честь и славу человека (азерб.: Araq ağ rəngdə

olsa da, adamın şan-şöhrətini qaraldır). 
5. Если хочешь, чтобы у тебя было много времени, то тогда ничего не делай (азерб.:

Əgər istəyirsənsə sənin vaxtın çox olsun, onda heç nə eləmə).
6. Праздная жизнь не может быть чистою (азерб.: Avara həyat saf ola bilməz). 
7. Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть (азерб.:  Laqeydlik –

ruhun iflicidir, vaxtından əvvəl ölümdür).
8. Наука в жизни человека самая основная, сама красивая и нужная вещь (азерб.:

Elm insan həyatında ən əsas, ən gözəl və ən lazım olan şeydir). 
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9. Человек должен стараться видеть и знать больше, чем видели и знали его дед и
отец (азерб.: Çalışmaq lazımdır ki, hər kəs öz ata-babasından görüb-bildiyindən çox bilsin).

10. Человеку не нужны ни три аршина земли, ни имения, ему нужен весь земной
шар, вся природа, чтобы выявить в этом обширном мире всю сущность и особенности
своего свободного духа (азерб.: İnsana nə üç arşin torpaq, nə də malikanələr lazım deyil, ona
bütün yer kürəsi, bütün təbiət lazımdır ki, bu geniş aləmdə özündən azad ruhunun bütün
mahiyyət və xüsusiyyətlərini meydana çıxara bilsin). 

11. Человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь его пуста,
пуста (азерб.: Müəyyən dünyagörüşü əsasında düşünülməmiş həyat, həyat deyil, əzabdır,
dəhşətdir!).

12. Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом
одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги (азерб.: İnsan
kimliyindən asılı olmayaraq, alın təri tökərək işləməlidir, çalışmalıdır və bunun nəticəsində
onun həyatı mənalı və xoşbəxt ola bilər) (8, с. 10).

Применение метода сопоставления в процессе обучения русскому языку отвечает
одному из требований дидактики сознательности обучения. 

Сопоставление активизирует процесс обучения, мобилизует внимание учащихся,
повышает у них интерес к изучению русского языка и в конечном счете служит основой
для развития у учащихся умения осмысленно и логически правильно применять на
практике полученные знания. 

Вот почему предметом лингвистического анализа должны быть лексические и
фразеологические единицы, понимание которых затруднено. Подобные явления прежде
всего характерны для произведений русских писателей прошлых эпох. 

Остановимся на рассказе «Толстый и тонкий» А.П.Чехова, который впервые был
опубликован в 1883 году.

В рассказе на вокзале встречаются друзья детства, они вспоминают юные годы и
ведут себя естественно и просто, как подобает нормальным людям. Но вот выясняется,
что один их них значительно выше другого по чину, и все сразу меняется. Человек
исчезает, остается раболепствующий маленький человек в лице «тонкого», который без
всякой нужды начинает подличать, лебезить и угодливо пресмыкаться перед своим
счастливым собратом «толстым». «Тайного советника стошнило. Он отвернулся от
тонкого и подал ему на прощание руку», – пишет А.П.Чехов в конце рассказа [9, с. 42]. 

С целью выявления степени понимания отдельных слов и выражений проводился
эксперимент на основе текста рассказа «Толстый и тонкий» А.П.Чехова, так как он
оказался весьма емким и разнообразным в лексическом и фразеологическом плане.
Например, в рассказе наравне с современной разговорной лексикой употребляются
устаревшие слова, словосочетания (историзмы, архаизмы): флердоранж (название
популярных в конце XIX века духов), Николаевская железная дорога (в 1851 году
построенная во время правления царя Николая I, соединяла Москву и Санкт-Петербург),
милостивое внимание вашего превосходительства (zati-alilərin mərhəmətli diqqəti),
чинопочитание (vəzifəcə kiçiklərin böyüklərə ehtiramı), жалованье плохое (maaş azdır),
щеголь (şıq geyinən, modabaz), помилуйте (əfv edərsiniz), на лице написано благоговение
(üzündə dərin hörmət izləri var idi), шаркнуть ногой (ayaqqabılarını yerə sürtmək). Лексика,
характеризующая исторические реалии социальной жизни царской России: «Я уже до
тайного дослужился», – говорит толстый, т.е. до чина тайного советника, одного из
высших гражданских чинов 3-го класса. Первые пять классов были высшими, четырнадцатый
класс – низшим. Коллежский асессор-чиновник 8-го класса. «Небось уже статским?»,
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т.е. статский советник, чиновник 5-го класса. «Две звезды имею», т.е. имею два ордена в
форме звезды. «… Станислава имею», т.е. орден Станислава. Казенная книжка – (dövlət
əmlakı kitab). Вельможа – (ağa, kübar). Столоначальник, т.е. заведующий канцелярским
столом (заведующий отделом). «Я приватно портсигары из дерева делаю», – говорит
тонкий, т.е. после работы делает коробочки для сигар [10, с. 258].

Лексика, отражающая русский народный обычай: «троекратно, облобызались»
(устаревшая форма слова то же, что поцеловались, üç dəfə öpüşmək). Народная фразеология:
«Сколько зим, сколько лет!» (не виделись) – укороченное выражение переводится gör
neçə vaxtdır görüşmürük. «Батюшки!» – устаревшее приветливое обращение (ata, dədə).
«Голубчик мой!» – ласковое, приветливое обращение к мужчинам или женщинам (dostum,
canim, quzum). «Тонкий … окаменел» – употреблено в переносном значении «становиться
каменным» (donub qalmaq). «Ах ты, Господи!» – выражение приятного удивления (İlahi,
ay Allah). «Пробавляемся кое-как» –довольствоваться, обходиться чем-нибудь (bir təhər
dolanmaq). «... От лица и глаз его посыпались искры» – образовано от поговорки,
употребляющейся в переносном значении, «Искры из глаз посыпались» (gözlərindən od
töküldü). «Такой же душонок» – душонок произошло, вероятно, от выражения «мелкая
душонка», но здесь, скорее всего, образование от душка (любимый человек – sevimli
adam). 

«Нафанаил вытянулся во фрунт». Вытянуться (или стать) во фронт – стать прямо,
сдвинув пятки ног, вытянув руки по швам (qarşısında mil durmaq) [69, с. 160].

Представляет интерес выражение «… На лице тонкого было написано столько
благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило».
«Благоговение» обозначает «глубочайшее почтение» (dərin hörmət), слово «сладость»
произошло, видно, из выражения «сладкая улыбка», «почтительная кислота» – от «кислого
выражения лица», обозначающего уныло-тоскливое выражение лица [11, с. 237].

Упоминание в рассказе имени Герострата, грека, сжегшего в 356 г. до н.э. великолепный
храм Артемиды Эфесской, который считался в древнем мире одним из «семи чудес
света», чтобы обессмертить свое имя, взято из выражения, которое относится к крылатым
словам, «геростратовская слава», «лавры Герострата», употребляющиеся в значении
позорная слава [12, с. 77].

Эти слова, словосочетания и предложения учащиеся должны были бы объяснить
после прочтения и прокомментировать, как они понимают русскую лексику и фразеологию
в некоторых ее пластах.

Как известно, для понимания художественного текста важно ассоциативное соединение
слов, понимание их стилистической окрашенности. 

Таким образом, понимание лексики и фразеологии художественных произведений
впрямую зависит от уровня владения русским языком. Исследование показало, что для
понимания лексики и фразеологии рассказа знание разговорного русского языка явилось
недостаточным. Важна еще языковая и литературная подготовка.

Метод в широком смысле есть способ достижения цели [78, с. 210]. Английский
методист П.Хэгболдт утверждал: «Нет «наилучшего метода», есть лишь хорошие и
плохие преподаватели» [13, с. 126].

Сознательно-сопоставительный метод предусматривает в ходе обучения осознание
учащимися значений языковых явлений, а также опору на родной язык. Применение
сознательно-сопоставительного метода в процессе обучения русскому языку отвечает
одному из требований дидактики – сознательности обучения. Этот метод считается
ведущим в обучении русскому языку в азербайджанской высшей школе, базируется на
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идеях Л.В.Щербы, который утверждал: «При обучении иностранному языку надо всегда
отталкиваться от родного языка: по-русски так, а в иностранном языке это совсем иначе.
Таким образом, все своеобразие иностранного языка не должно усваиваться бессознательно,
практически, должно быть, наоборот, сознательно противопоставляемым явлениям
родного языка. В дальнейшем, при закреплении проходимого материала путем
соответственных упражнений, сознательное станет бессознательным, как это бывает во
всех других областях нашего знания» [14, с. 358-359].

Активизация сопоставительного изучения лексики и фразеологии русского и
азербайджанского языков поможет, с одной стороны, адекватнее и глубже познать
своеобразие этих разносистемных языков, построить наиболее эффективную систему
обучения русскому языку, а с другой стороны, решить многие важные вопросы русского
и азербайджанского языкознания в целом.
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Arif Zeynalov

AZƏRBAYCAN AUDİTORİYASINDA RUS FRAZEOLOGİZMLƏRİNİ 
ÖYRƏNƏN ZAMAN TARİXİ ETİMOLOJİ İZAHATLARIN VERİLMƏSİ

Frazeologiya rus dilçiliyinin mürəkkəb bölmələrindən biridir. Azərbaycanlı tələbələri
tərəfindən rus frazeologizmlərinin mənimsənilməsi Azərbaycan auditoriyasında rus dilinin
tədrisi metodikasında ən az işlənmiş problemdir. Məqalə Azərbaycan auditoriyasında rus
frazeologizmlərin öyrənilməsinə həsr olunur. Məqalənin məqsədi frazeologizmlərin tədrisi
zamanı ən optimal üsul təyin etməkdir. Məqalədə istifadə olunan rus yazıçılarının bədii
əsərlərinin təhlil və müqayisəli metodları şəxsiyyətyönllü tədrisin təşkilində yeni yanaşma
üsuludur. Rus və Azərbaycan dillərinin leksika və frazeologiyasının müqayisəli öyrənilməsinin
fəallaşdırılması bu müxtəlifsistemli dillərin xüsusiyyətlərinin daha dərin başa düşmək və rus
frazeologizmlərin tədrisi sistemini daha səmərəli qurmağa imkan verir. Etimoloji təhlil rus
frazeologizmlərin semantic cəhətdən təhlil etmək üçün ən səmərəli üsuldur. 

Açar sözlər: frazeologiya, tarix, etimologiya, izahatlar, aktivləşdirmək, mənimsənilmə.

Arif Zeynalov 

HISTORICAL AND ETHYMOLOGICAL COMMENTARY OF RUSSIAN PHRA-
SEOLOGICAL UNITS IN THE AZERBAIJANI AUDIENCE

Phraseology is one of the most difficult sections of Russian linguistics. The problem of
mastering Russian phraseological units by Azerbaijani students is the least developed in
Russian’s teaching methodology in the Azerbaijani audience.

The paper is devoted to the study of Russian phraseological units in the Azerbaijani
audience. The purpose of this paper is to determine the most optimal way of teaching
phraseological units.

The method of analysis of Russian literary works and the comparative method of studying
Russian phraseological units used in this work contribute to a new approach to the organization
of personality-oriented learning.

The activation of the comparative study of the vocabulary and phraseology of the Russian
and Azerbaijani languages will help understand the originality of these different system
languages more adequately and deeper and build the most effective system of teaching Russian
phraseological units.

In general, etymological analysis is an effective means of semantization of the Russian
language phraseological units.

Keywords: phraseology, history, etymology, comments, activation, acquisition.

(Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Firudin Rzayev tərəfindən təqdim edilmişdir) 

Daxilolma tarixi:  İlkin variant 25.01.2021
Son variant  10.03.2021
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UOT 881
ƏZİZƏ ƏLİYEVA* 

AZƏRBAYCAN VƏ FRANSIZ DİLLƏRİNDƏ FRAZEOLOJİ 
BİRLƏŞMƏLƏRİN TƏRCÜMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ

Frazeologizmlər Azərbaycan və Fransız dillərində geniş məfhumdur. Frazeoloji birləşmələr ta qədimdən bu
günə qədər xalqın milli təfəkkürünü, adət-ənənəsini, yaşayış tərzini, mədəniyyətini, tarixini özündə qoruyub
saxlamışdır. Tarixin müxtəlif mərhələlərindən süzülüb gələn bu ifadələr mifoloji, fəlsəfi, dini, nəsihətamiz, etik,
estetik, ekspressiv və s. xüsusiyyətləri özündə əks etdirir. Dünya dillərində olduğu kimi Azərbaycan və Fransız
dillərində də heyvan adları ilə, rəng bildirən, bədən üzvlərini (somatik) ifadə edən və digər qrupa aid olan
frazeoloji vahidlər mövcuddur. Frazeologizm dilçilikdə bir çox dilçi alimlərin tədqiqat obyekti olmuş, müxtəlif
fikirlər yürüdülmüş, frazeologiyaya aid  əsərlər yazılmışdır. Frazeoloji dil vahidlərinin tərcüməsi zamanı qarşıya
çıxan çətinliklərin aradan qaldırılması yolları dilçilər tərəfindən müxtəlif aspektlərdən araşdırılmış və tərcümə
üsulları təqdim olunmuşdur. 

Açar sözlər: frazeoloji birləşmələr; Azərbaycan dil; Fransız dili; sabit söz birləşmələri; frazeologizm;
frazeologiya; tərcümə üsulları

Frazeoloji birləşmələr bir xalqın min illər boyu tarixini, mədəniyyətini, milli kaloritini,
həyat tərzini  özündə əks etdirən və ümumxalq dilində xüsusən də canlı danışıq dilində daha
çox istifadə olunan söz inciləridir.  Sifahi xalq dilindən günümüzə qədər süzülüb gələn
frazeoloji birləşmələr xalqın sırf özü ilə bağlıdır. Frazeoloji birləşmələr keçmiş nəsillərin
müxtəlif dövrlərdə şəraitlə bağlı olaraq, həyat təcrübəsini bir sıra hallarda lakonik, obrazlı
ifadəsi kimi özünü göstərir. Uzun əsrlərdən bəri frazeoloji birləşmələr zəruri ehtiyac nəticəsində
formalaşaraq inkişaf etmiş və bu proses müasir dövrdə də davam etməkdədir.  Tarix boyu
müxtəlif mərhələlərdən keçərək xalq dilindən alınan söz və deyimlərə xüsusi hörmətlə
yanaşılmış, günümüzə qədər qorunub saxlanılmışdır. Onlar ədəbi dilin üslub rəngarəngliyində
əhəmiyyətli rol oynayır, ekspressivlik və obrazlılıq xüsusiyyətlərinə görə digər dil vahidlərindən
seçilirlər (2, s.75). Ədəbiyyat adamları öz əsərlərində poetik frazeologiyadan məharətlə istifadə
etmiş, dilin inkişafı ilə yeni ifadələr yaratmışlar. Bu ifadələr həm danışıq, həm də bədii
əsərlərin dilinə xüsusi gözəllik vermiş, fikrin daha qüvvətli ifadə olunmasına xidmət etmişdir
(3, s.251). Şifahi xalq ədəbiyyatının bir qolu kimi bəzi rəvayətlərin frazeologiyanın
zənginləşməsində mənbə kimi iştirak etmişdir. Nümunə olaraq başı əhlət daşına dəymək,
bişmiş toyuğun gülməyi gəlir, başına kül tökmək, dəvəsi ölmüş ərəb kimi bir neçə frazeoloji
vahidləri qeyd etmək olar. Məsələn, Hələ başı əhlət daşına dəyməyib ifadəsi məcazi mənada
bərkdən-boşa düşməyib, çətinlik görməyib. Bişmiş toyuğun gülməyi gəlir ifadəsi fikrin tamamilə
yalan olmasını obrazlı şəkildə ifadə etmək məzmunu daşıyır. Başına kül tökmək qarğış
mənasında istifadə olunur. Dəvəsi ölmüş ərəb, ifadəsi yəni çox çətinliklər görmüş mənasında
işlədilir (1, s.48). Rəvayətlərdən götürülmüş bu tip ifadələrin bəziləri məcazi mənada işlədilmiş,
bəziləri isə həqiqi mənadan məcazi mənaya keçirilərək frazeoloji vahid formasına salınmış və
bu şəkildə dilimizin frazeologiyasına daxil olunmuşdur. 

Bir sıra dilçilər atalar sözü və məsəlləri, idiomları, ibarələri, ədəbi sitatları, aforizmləri,
hikmətli sözləri və dildə hazır şəkildə olan başqa səciyyəli ifadələri frazeologiyanın tərkib
hissəsi adlandırırlar. Qismən də olsa, bunlar frazeologiyanın formalaşmasında, inkişafında,
yeni frazeoloji vahidlərin əmələ gəlməsində, tədricən zənginləşməsində fəaliyyət göstərir.
Həyat təcrübəsindən alınan nəticələr təsiredici, tərbiyəvi, düşündürücü olur və bunları ifadə
etmək üçün atalar sözləri, məsəllər və xüsusi deyimlərdən istifadə olunur. Dilimizdə atalar sözü
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və məsəllərin bir qismi məna və quruluşca dəyişdirilir və frazeoloji vahidlər əlavə olunaraq
zənginləşir. Məsələn, “Tülkü tülkülüyünü edincə dərisini boğazından çıxararlar” ifadəsində
dərisini boğazından çıxarmaq, “Namərdin çörəyi dizinin üstündədir” çörəyi dizinin üstündə
olmaq frazeoloji birləşmələrdir. Belə xüsusiyyətlərə malik olan atalar sözü və məsəllər dilin
frazeoloji sisteminin zənginləşməsində böyük rol oynayır. Frazeoloji birləşmələrin formalaşmasında
söz birləşməsi şəklində olan mürəkkəb tərkibli idiomların da rolu var. Məsələn gözütox adam
söz birləşməsində gözütox mürəkkəb sözü gözü tox olmaq frazeoloji vahidindən əmələ gəlmişdir.

Frazeologiya sahəsində dilçilərin müxtəlif fikirləri var. Dilçilikdə frazeologiyanın tədqiqat
tarixi Ferdinan dö Sosür və Şarl Ballidən başlayır. XX əsrin əvvələrində frazeologiya məsələləri
ilə İsveçrə dilçisi Şarl Balli məşğul olmuş və frazeologiyanı leksikologiyanın müstəqil şöbəsi
kimi müəyyənləşdirmişdir. Nəzəriyyəsində frazeoloji vahidlərə verdiyi təsnifat frazeologiyanın
inkışafına böyük təsir göstərmiş, bu sahədə dilçilər böyük tədqiqat işləri görmüşlər. Şarl Balli
fransız dilində frazeologiyanı bu cür tərif edir: “ Dildə sabitləşən birləşmə “frazeoloji ifadə”
adlanır. Nisbi mütəqilliyini saxlayan sözlərin iştirakı ilə düzələnləri “frazeoloji qrup”, elementləri
tamamilə bir-biri ilə əlaqədar olanları “frazeoloji bitişmə” adlanır. Şarl Balli ( Charles Bally)
frazeoloji birləşmələri müxtəlif qruplara ayırır. Ad verdiyi qruplardan biri də “ara tip” adlı
qrupdur (1, s.8). Bu qrupa feil birləşmələrini misal göstərir. Məsələn décider (qərar vermək),
prendre décision (qərar vermək, qərara almaq), s’engager (səfərbər olmaq, məsuliyyəti boynuna
götürmək), prendre un engagement (məsuliyyəti boynuna götürmək). Şarl Balli öz əsərlərində
fransız dilinin frazeologiyasından geniş bəhs etmişdir (7, s. 23).

Azərbaycan dilçiliyində frazeologiya sahəsində B. Çobanzadə, F. Ağazadə, M. Hüseynzadə,
S. Cəfərov, S. Murtzayev, A. Qurbanov, H. Bayramov və başqaları frazeologiya sahəsində
tədqiqatlar aparmış, bir çox kitablar yazmış, digər yazıçıların əsərlərində frazeologiya məsələlərinə
toxunmuşlar. 

Hər bir dil frazeoloji sistemə malikdir. Azərbaycan dilinin frazeoloji birləşmələri zənginliyi
və müxtəlifliyi ilə başqa dillərdən fərqlənir. Buna səbəb bu dilin qədim tarixə və zəngin
mədəniyyətə malik olmasıdır. Bəzən dillər arasında tərcümə zamanı frazeoloji birləşmələrin
ekvivalentini tapmaq çətin olur. Bir dildə mövcud olan söz birləşməsi və ya ifadə digər dildə
mövcud olmadığı üçün onun ekvivalentini tapmaq bir çox hallarda çətinlik yaradır. Bunun
başlıca səbəbi təbii olaraq müxtəlif xalqların malik  olduğu dünyagörüşün, həyat tərzinin və
mədəniyyətin fərqli olmasıdır. Bir dildən digər dilə frazeoloji səciyyəli terminlər daxil olur və
bu terminlər daxil olduğu dildə bəzən tərcümə olunduğu kimi qalır, bəzən də mənası, məzmunu
dəyişdirilərək istifadə olunur. Başqa dillərin mədəniyyətini,  iqtisadi-siyasi həyatını, dünyagö-
rüşünü xalqlar arasında körpü yaradan tərcümə vasitəsilə öyrənirik. Neçə minillik tarixi olan
tərcümə dünya dillərinin zənginləşməsində, inkişafında, mədəniyyətlərin yaranmasında  böyük
rol oynayır. Frazeoloji vahidlərin olduğu kimi başqa dillərə tərcümə məsələsi həmişə dilçi
tədqiqatçıların axtarış obyekti olmuşdur. Bir çox dilçi alimlər belə qənaətə gelir ki, frazeologi
birləşmələrin digər dilə hərfi tərcüməsi qeyri mümkündür. Bu əlaməti frazeologiyanın dilin
mili xüsusiyyətlərini özündə əks etdirməsi ilə izah edirlər. Bəzi dilçilər isə bir çox hallarda
frazeoloji vahidlərin başqa dillərə tərcümə olunduğunu vurğulayır.  C. Murtuzayev belə qənaətə
gəlir ki, dünya dillərinin frazeologiyasına aid bir xüsusiyyət kimi başqa dillərə hərfi tərcümə
oluna bilməmək Azərbaycan dilinə də aiddir (1, s.63). Dilimizdəki frazeoloji birləşmələr başqa
dilə hərfi tərcümə olunduqda anlaşılmaq söz yığımına çevrilir, heç bir məna vermir ya da tam
başqa mənada olur. Başqa dildən Azərbaycan dilinə tərcümə olunan frazeoloji birləşmələrdə də
həmçinin eyni vəziyyətlə qarşılaşırıq. Məsələn Fransız dilinə tərcümə olunan bir çox frazeoloji
birləşmələri hərfi tərcümə etdikdə eyni mənanı vermir. Bu hal Azərbaycan dilindən Fransız
dilinə tərcümə olunan frazeoloji birləşmələrə də aiddir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Fransız və
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Azərbaycan dilləri geneoloji baxımdan müxtəlif dil qruplarına aiddir. Azərbaycan dili türk
dilləri ailəsinə, Fransız dili isə hind-avropa dilləri ailəsinə mənsubdur. Dilçilərin fikrincə
müxtəlif dil ailələrinə mənsub olan dillərdə frazeoloji birləşmələri hərfən tərcümə etmək olmur
və eyni ailədən olan başqa dillərə də hərfi tərcümə mümkün deyil. Çünki eyni dil ailəsinə daxil
olan dillərin frazeoloji vahidləri yalnız hər dilin özünə məxsusdur. Eyni dil qrupuna aid olan
dillərin fonetik, qrammatik, leksik baxımından oxşarlığı ola bilər. Amma zaman keçdikçə eyni
ailəyə mənsub olan dil qruplarındakı dillər bir-birindən təcrid olunur və hər dilin lüğət
tərkibində fərqlənən spesifik əlamətlər özünü əks etdirir.  Bu vəziyyəti türk dilləri ailəsinə aid
etsək də, çox fərqlənmir, cünki bu dillərdə dil vahidləri yaxın  qohumluq səciyyəsi daşıyır və
bir-birindən az fərqlənir. Demək olar ki, türk dilləri fonetik, qrammatik strukturu və lüğət
tərkibi ilə vahid bir qohum dil qrupunda birləşib. Məsələn Azərbaycan dilində işlədilən yolu
düşmək, dil tökmək, ağlını itirmək, boyun əymək, qan ağlamaq, burnundan gətirmək kimi
frazeoloji vahidlər ümumi mənalarına görə türk dilləri ailəsində olan dillərdə eynilə işlənir,
lakin fonetik olaraq fərqli tələffüz olunur. Dillər arasında fərqli cəhətləri tədqiq edərkən qohum
dillər arasında ümumiliyi də unutmaq olmaz. Bu ümumilik dillərin inkişafından, inteqral və
differensial əlamətlərdən asılı olaraq onlar arasında arta və ya azala bilər.

Frazeoloji birləşmələr dillər arasında tərcümə olunan əsərlər vasitəsi ilə bir dildən digər
dilin lüğət tərkibinə daxil olur. Ərəb, fransız, ingilis, rus, türk və başqa dillərdən Azərbaycan
dilinə, eləcə də Azərbaycan dilindən sadaladığımız dillərə bir çox yazıçıların əsərləri tərcümə
olunmuşdur. Bu əsərlərdəki frazeoloji birləşmələr dildə mübadilə rolunu oynayaraq tərcümə
olunduğu dillərin lüğət tərkibinə daxil olmuşdur.  

Azərbaycan dilində frazeoloji birləşmələr bəzən başqa dildə, qohum olmayan dildə eyni
leksik tərkibə malik olub eyni mənada işlənir. Məsələn, barmağını dişləmək fransız dilində s’en
mordre les doigts.  Bu ifadədə həm feil, həm də isim komponenti hərfi tərcümə olundu, eyni
mənanı verdi və eyni leksik tərkibə malik oldu (kalka üsulu). 

Başqa dillərdə olduğu kimi somatik frazeologizmlər (somatizmlər ürək, baş, qan, sümük
və s.), demək olar ki, Fransız və Azərbaycan dillərində çoxdur və tərcümə zamanı bunların ek-
vivalentini tapmaq çətinlik yaratmır. Insan orqanları (əl, ayaq, qol, göz, hulqum, kirpik, qulaq,
ürək,üz, ağız, boğaz, ciyər, çiyin, dil, diş) ilə işlənən frazeoloji birləşmələr somatik frazeologizmlər
adlanır. Məsələn, tirer l’oreille (les oreilles)- qulağını çəkmək, qulaqburması vermək, s’en
donner au coeur - ürəkdən sevinmək, ouvrir son coeur - ürəyini açmaq,  rester bouche bée
(bouche ouverte) - ağzı açıq qalmaq, təəccüblənmək, regarder du coin de l’oeil - gözucu
baxmaq, xəlvəti nəzər salmaq, perdre sa langue - dilini udmaq, susmaq danışmamaq, perdre la
tête - başını itirmək, ağlını itirmək, ne pas fermer l’oeil - göz yummamaq (7, s.58). Bəzi
hallarda həm semantik-üslubi həm də formaca bir-birinə uyğun gələn frazeologizmlərə rast
gəlmək olur. Lakin belə hal ilə həmişə qarşılaşmırıq. Tərcümə zamanı bir dilin frazeoloji
vahidlərinin qarşılaşdırılan dildə eyni qarşılığının olub-olmaması, ifadə edilən mənanın müqayisə
edilən dillərdə uyğun gəlib-gəlməməsi düşündürücü amillərdən biridir. 

Fransız dilində olan frazeoloji birləşmələri azərbaycan dilinə tərcümə edərkən müəyyən
çətinliklərə təsadüf olunması bu iki müxtəlif dilin lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu arasındakı
fərqlərdən irəli gəlir. Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox sabit söz birləşmələrinin Azərbaycan və
Fransız dillərində tam qarşılığının olmamasının əsas səbəblərindən biri də iki xalqın fərqli
adət-ənənələrə, dünyagörüşə, müxtəlif milli kaloritə mənsub olmasıdır. Tərcümə olunan
frazeoloji vahidlərin mənasını tam başa düşmək və adekvat şəkildə ana dilinə tərcümə etmək
lazımdır. Tərcümə nöqteyi-nəzərdən frazeologizmləri müxtəlif qrupa ayırmaq olar; ekvivalent
frazeologizmlər (tam frazeoloji ekvivalentlər, natamam  frazeoloji ekvivalentlər), ekvivalentsiz
frazeologizmlər. Adından məlum olduğu kimi, ekvivalent frazeologizmlərin tərcümə olunduğu
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dildə ekvivalenti olur, lakin bu hal ya tam, ya da natamam ola bilər. Ekvivalentsiz frazeologizmlərin
isə tərcümə olunduğu dildə ekvivalenti yoxdur, leksik vasitələrin köməyi ilə həyata keçirilir,
bədiilik, ekspressivlik kimi bəzi çatışmazlıqlar olur. 

Dilçi tədqiqatçılar frazeoloji birləşmələrin başqa dilə tərcüməsi prosesində qarşıya çıxan
çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün müxtəlif fikirlər irəli sürmüş və bir neçə tərcümə metodu,
üsulları təqdim etmişlər (s.85, 1). Bu tip ifadələrin tərcüməsi prosesində müxtəlif üsullardan
istifadə etmək mümkündür: ekvivalent üsulu, təsviri (deskriptiv) üsul, analoq üsulu, antonim
tərcümə, kombinə üsulu,  kalka və ya hərfi tərcümə üsulu. Ekvivalent üsulu- tərcümə olunan
dildə frazeoloji birləşmənin qarşılığı tam üst-üstə düşməlidir. Təsviri (deskriptiv) üsul -  tərcümə
olunan dildə frazeoloji birləşmənin ekvivalenti olmadığı halda ifadəni aydın izah etmək üçün
təsviri üsuldan istifadə etmək olar. Analoq üsulu - tərcümə prosesində hədəf dilə tərcümə
olunan ifadələr məna  və məzmun baxımından uyğun olur sadəcə obrazlılıq dəyişir. Antonim
tərcümə üsulu - frazeoloji ifadələrin tərcüməsi inkar formada verilə bilər və ya əksinə, təsdiqdə
də ola bilər. Orijinal dildə inkarda verilməsinə baxmayaraq bəzən ifadənin tərcümə olunan
dildə təsdiqdə verilməsi uyğun olur. Kombinə üsulu- bir dildən digər dilə tərcümə zamanı
frazeoloji ifadələr öz mənasını qismən saxlayır. Kalka üsulu- hərfi tərcümə üsuludur, tərcümə
olunan dildə frazeoloji birləşmələr öz mənalarını qoruyub saxlayırlar. Kalka üsulu iki yolla
həyata keçirilə bilər, orijinaldakı fikrin ekzotikliyinin qorunması və ya ifadəyə uyğun ekvivalentin
tapılması yolu ilə. 

Beləliklə, Azərbaycan və Fransız dillərində frazeoloji birləşmələrin tərcüməsində bu
üsullardan istifadə edərək qarşıya çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaq olar. Frazeoloji birləşmələrin
hər iki dildə tərcüməsi zamanı kontekstdən uzaqlaşmamalı, orijinala uyğun tərcümə üsulları ilə
ifadə etmək lazımdır. 
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Aziza Aliyeva

TRANSLATİON OF PHRASEOLOGİCAL UNİTS İN AZERBAİJANİ AND
FRENCH

Phraseologisms are widely used in Azerbaijani and French. Phraseological units have
preserved the national thinking, traditions, way of life, culture and history of the people since
ancient times. These expressions, filtered from different stages of history, reflect mythological,
philosophical, religious, moralizing, ethical, aesthetic, expressive and other features. As in the
world languages, the Azerbaijani and French languages have phraseological units with animal
names, colors, body parts (somatic) and belonging to another group. Phraseology has been the
subject of research by many linguists, various opinions have been expressed, and works on
phraseology have been written. The ways of overcoming the difficulties on translation of phra-
seological units were studied by linguists from different aspects and methods of translation
were presented.

Keywords: phraseological units; Azerbaijani language; French language; fixed word
combinations; phraseologism; phraseology; translation methods

Азиза Алиева

ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ

Фразеологизмы широко используются в азербайджанском и французском языках.
Фразеологические сочетания сохранили в себе национальную мысль, традиции, образ
жизни, культуру, историю народа с древнейших времен до наших дней. Эти выражения,
перешедшие разные этапы истории, включают в себя мифологические, философские, ре-
лигиозные, назидательные, этические, эстетические, экспрессивные и другие особенно-
сти.

Как и в других языках мира, в азербайджанском и французском языках существуют
фразеологизмы, связанные с названиями животных, обозначающие цвет, выражающие
органы тела (соматические) и относящиеся к другой группе. Фразеологизм стал объектом
исследования многих ученых-лингвистов в языкознании, были высказаны различные
мнения, написаны труды по фразеологии. Пути преодоления трудностей, возникающих
при переводе фразеологических единиц языка, исследованы лингвистами в различных
аспектах и представлены методы перевода.

Ключевые слова: фразеологические сочетания; азербайджанский язык; французский
язык; устойчивые словосочетания; фразеологизм; фразеология; методы перевода

(Filologiya elmləri doktoru Akif İmanlı tərəfindən təqdim edilmişdir) 

Daxilolma tarixi:  İlkin variant 25.01.2021
Son variant  10.03.2021
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UOT 881
FƏRQANƏ HÜSEYNOVA*

İNKARLIQ SAHƏSİNDƏ REMATİK İNKARLIğIN İFADƏ 
OLUNMASINDA KONTEKSTİN ROLU

Bu məqalədə müəllif olaraq inkarlıq haqqında hərtərəfli məlumat verməyə çalışmışam və nəzəri linqivistik
bazanin köməyi ilə , linqvistik kontekstdən istifadə edərək öz fikrlərimi izah etmişəm.Bu məqalədə birdən çox
nümunələr göstərilib və bir cümlədə( bir kontekstdə) yazıçı və  ya natiqlərin  bu cür  cümlələrdən istifadə
etmələrinin səbəbi izah edilir.Bundan əlavə məqalədə bundan əlavə rematik inkarlığın reallaşmasında konteksin
və ya mətinin fövqəladə  rolu   və bu cür inkarlıqda hər bir inkar bir başa hansısa təsdiqin əksini özündə göstərdiyi
xüsusliə vurğulanır.Xülasə olaraq  bütün bu rematik inkarlaşma prosesleri kontekstin və ya mətinin daxilində baş
verir.

Açar sözlər: inkarlıq, kontekst, mətn, rematik inkarlıq, situasiya 

İngilis dilinə aid olan ədəbiyyatlarda inkarlıqdan bəhs edərkən qeyd olunur ki, “not” inkar
hissəciyi dominantlıq təşkil edir və onu da vurğulamaq istərdik ki, ingilis dilində inkar
əvəzliklərinin kökündə, həmçinin bəzi inkarlıq ifadə edən sözlə rin komponentlərindən birincisi
məhz “no” inkar sözüdür. İnkarlığın ifadə olunma sında “no” inkar əvəzliyi digər inkarlıq
bildirən sözlərdən fərqli olaraq universallıq təşkil edir. “No” inkar əvəzliyindən bəhs edərkən
O.Musayev yazır ki, “bir qayda olaraq bu əvəzlik, sifəti əvəzlik kimi işlənir və ismin tıəyini
olur” [2, s.121].

No one took much notice of me, only one man saying, “Is that you, Jim?”. But Silver
called from the other boat wanting to know if it was me. Then I began to worry if I had done the
right thing [3, s.34]. – Heç kəs məni görmədi (heç kəsin nəzrini cəlb etmədim), yalnız bir nəfər
“Bu sənsən Cim” dedi. Bu zaman Silver məni çağırdı başqa qayıqdan, bilmək istəyirdi ki, bu
mənəm. Sonra mən narahat olmağa başladım, mənki hər seyi düz etmişdim (hərəkətlərim də
səhvlik yox idi). 

No wind was there, the small boats pulled the ship three or four miles round the island, to
a safe place to drop the anchor [3, s.33]. – Heç bir külək yox idi (Qətiyyən külək yox idi)
balaca qayıqlar gəmini üç, dörd mil adaətrafında dartdılar ki, təhlükəsiz yerdə gəmilər lövbər
sala bilsinlər. 

“Their camp is in the marsh” the doctor saidç “and they have no medicine for malaria”
[4, s.77]. – “Onların düşərgəsi bataqlıqdadır” həkim dedi: “və onların malariya əlehinə tibbi
ləvazimatı yoxdur”. 

Cümlənin baş üzvünün aktuallaşması onun cümlə quruluşunda son mövqelərə doğru
hərəkəti ilə müşayiət olunur. Mübtədanın remalaşması cümlə quruluşunda özünü göstərir. Zəif
və güclü deyə adlandırğımız aktuallaşma dərəcələri mübtədaya aid ola bilir. Güclü mövqe
mübtəda mübtədanın mütləq cümlənin sonluğunda yerləşməsi nəticəsində yaranır [1, s.118].
K.M.Abdullayev bu problemlə bağlı fikir lərini bir qədər də inkişaf etdirərək, vurğulayır ki,
remanın zəif mövqeyi kimi ayırdı ğımız mövqe ona görə belə səciyyələndirilir ki, remanın
xəbərdən sonra işləndiyi güclü mövqe ilə müqayisədə mübtədanın cümlədə yerdəyişməsi o
qədər də kəskin şəkildə özünü göstər mir. Mübtədanın aktuallaşmasının zəif mövqeyi və
mübtədanın aktuallaşmasının güclü mövqeyi yenə də göründüyü kimi xəbərin ətrafında, xəbərlə
müqayisədə müəyyənləşir. Xəbər əsas çıxış nöqtəsidir. Aktual üzvlənməyə qrammatik düzümdən,
qrammatik səviyyədən gətirilə bilən güc qrammatik informativ bir gücdür. Eyni hal başqa
cümlə üzvləri ilə əlaqədar onların da remalaşması zamanı özünü göstərir [1, s.130]. 
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Bu məqalədə rematik inkarlığın ifadə olunmasında kontekstin rolundan bəhs etmək
istidiyimizdən ilk növbədə aktual üzvlənmədən başlamağımız heç də təsadüfi deyildir. Bu
onunla bağlıdır ki, hər bir inkar birbaşa hansısa təsdiqin əksini özündə əks etdirir və yaxud
inkarda təsdiq müəyyən təzad yaradır və tamamilə məntiqi olaraq qeyd etmək istərdik ki,
bunların hamısı müəyyən kontekst, mətn daxilində (çərçivəsində) baş verir və məsələyə bu
nöqteyi-nəzərdən linqvistik təhlil baxımından yanaşdıqda məsələnin çözülməsində mətnin
(kontekstin) olduqca güclü çəkiyə malik olması məsələsi meydana gəlir və fikrimizcə onun
rolunu xüsusi vurğulamaq lazımdır və əsas hədəf bütün hallarda kontekst, mətn olmalıdır.
Bütün dünya dillərində cümlələrin “təsdiq-inkar” formatı vardır və ingilis dilində də cümlələrin
formal əlaməti təsdiqlik-inkarlıq həm nəqli cümlələrdə, həm sual cümlələrində, hətta bəzi
hallarda əmr cümlələrində belə işlədilə bilir. İlk növbədə qeyd etdiklərimizi adi sadə cümlələr
səviyyəsində aşağıdakı cümlələrdə ifadə edək. 

Anny sleeps – Anny doesn’t sleep. Anni yatır – Anni yatmır
Does Anny sleep? - Anni yatır? 
Anny, sleep! – Anni yatın!
Anny don’t sleep! - Anni, yatmayır!
Nümunə gətirdiyimiz həmin müxtəlif növ cümlələrin “təsdiq-inkarlıq” əlaməti beləliklə

bizə elə gəlir ki, eyni vaxtda həm semantik və həm də formal əkslik yaratması əlaməti vardır.
Tamamilə təbii olaraq həmin cümlələrin struktur-semantik modifikatorunda olan inkarlıq ifadə
edən vasitə cümləyə yeni semantik komponent daxil edir (bir çox hallarda cümlənin əvvəlki
formasında heç bir dəyişiklik etmədən). Başqa yazılarımızda, həmçinin dilçilikdə mövcud olan
vahid fikirlərə istinadən qeyd olunan inkarlıq universal səciyyə daşıyır və onu (yəni inkarlığı)
istənilən cümlə qəbul edə bilir, lakin bu fikirlərlə yanaşı Zolotovanın gəldiyi başqa bir qənaətidə
vurğulamaq istərdik. Rus dilinin materialları əsasında inkarlığın universallığında bəhs edərkən
Zolotova cümlə nümunələri əsasında qeyd edir ki, hər bir halda həmin cümlələrdə yeni
semantik komponent meydana gəlir. Bu məsələnin əhəmiyyətini nəzərə alaraq Zolotovanın
nümunə gətirdiyi cümlələri olduğu kimi sitat gətirib, ana dilimizə tərcümə edirik. 

Узнаю Москвы. Москвы не узнать. – Moskvanı tanıyırım. Moskva tanın mazdır (qeyri-
mümkünlük mənası – yeni semantik komponent). 

У меня есть деньгию У меня нет денег. – Pulum var. Pulum yoxdur (çatışmazlıq məna
– nəyinsə olmaması mənası). 

Здесь есть грибы. Здесь неть грибов. – Burada göbələk var. Burada göbə lək yoxdur
(olmamaq çatışmazlıq – müəyyən yerdə nəyinsə olmaması mənası). 

Он в пальто. Он без пальто. – O paltodadır. O paltosuzdur (nədənsə məhrum olmaq
yəni paltosu olmamaq mənası) və s. [5, s. 146].

Biz belə cümlələrin sayını sitat kimi artıra bilərdik, lakin məqsədimiz ingilis dilində olan
inkarlıq sahəsində tədqiqat olduğundan bunlarla kifayətlənirik. Əlbəttə bütün hallarda ingilis
dilində inkarlıq birbaşa xəbərlə (predikatla bağlıdır, doğrudur ingilis dilində inkar əvəzlik,
zərflik, inkar elementləri xəbərə zərər gətirmədən – yəni xəbər təsdiqdə ola bilir) cümləni inkar
etmək qabiliyyətindədir. Bu barədə əvvəlki yarımfəsillərdə bəhs etmişik, ancaq ayrıca obyektin,
adverbial inkarlıq barədə növbəti yarımfəsildə söhbət açacağıq. Bu yarımfəsildə isə söhbət
məhz rematik inkarlıqdan gedir və burada hansı formada inkarlıq sahəsinin yaranması və
kontekstin rolu məsələsinə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Nümunə gətirək: 

I can’t believe it. I  must  tell you I will never do that. I will not go with them. [4, s. 62]. -
Mən ona inana bilmirəm. Deməliyəm ki, mən heç zaman onu etmərəm. Mən onlarla
getməyəcəyəm. 

Bu mətn (abzas) kimi formalaşan cümlələrin üçü də inkar cümlədir, ikinci cümlənin
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birinci hissəsi hətta nəqlidtir, lakin burada birinci cümlədə modal feil “can” inkarlıq ifadə
etməklə “nəyəsə inana bilməmək”, ikinci də əslində nəqli cümlədir, lakin “never” cümlənin
mənasını inkar edib və üçüncü cümlə də “not” hissəciyi xəbəri (cümləni) inkar edib və
kontekst bu üç müxtəlif vasitələrlə (inkarlıq) formalaşan cümlələrin arasında əlaqəni bərqərar
etmişdir, yəni informa siyanı ötürən şəxs nəyəsə inana bilmir və vurğulayır ki, deməliyəm ki,
(yəqin ki, onun həmsöhbəti mənanı başa düşür) heç zaman o işi görmərəm və nəhayətdə onlarla
getməyəcəyəm deməklə mətni qapayır və fikrimizcə məzmunu onun həmsöhbəti tam anlayır.
Qeyd etdiyimiz kimi rematik inkarlıq burada şərhdən də göründüyü kimi qarşılaşdırılır, lakin
kontrastivlik də baş verir, yəni inana “bilməmək və getməmək”. 

Bəzi hallarda ingilis dilində olan discanktiv sual cümlələrində xüsusilə qarşılaşdırma və
kontrastivlik daha çox olur. Məsələn, 

When we came to the inn, we found the doctor and the squire together. Silver told them the
story from first to last. “That’s how it was, wasn’t it”, “Hawkins?” he asked me from time to
time. And every time I said “Yes, it was”, because what he said was quite true [4, s. 42]. - Biz
mehmanxanaya gələndə həkimlə mehmanxana sahibini bir yerdə gördük. Silvə hekayəti başdan
ayağa onlara danışdı. “Bunlar belə olmuşdur, elə deyilmi” “Hokins” o vaxtaşırı məndən
soruşurdu. Hər dəfə də “Bəli, belə olmuşdur” dedim, ona görə ki,hər şey tamamilə doğru idi. 

Bu mətn parçasında haqqında danışılan hadisələrin doğru olub-olmamasını həmsöhbətdən
sonra adam discanktiv sual ilə tez-tez soruşur və burada bir tərəfdən hadisə təfsilatı ilə şərh
olunsa da əlavə olaraq onun təsdiq olunması, başqası tərə findən ifadə olunması ilə izlənilir. Gö-
ründüyü kimi “That’s how it was” yəni necə deyirəm hadisə elə olmuşdur, tərəf müqabildən
“wasn’t it” - “elə deyilmi?” deyə vaxtaşırı soruşulması və tərəf müqabilin “Yes, it was” - “Bəli
olmuşdur” deyərək (hamısının doğulduğuna görə) təsdiqləməsi rematik inkarlığı kontekstin
köməyi ilə qarşılaşdırılmasını göstərmişdir və nəzərdə tutulan informasiya tam dolğunluğu ilə
ötürülmüşdür. Burada bizi buradha bir cəhət maraqlandırır, bu da ondan ibarətdir ki, əgər
həmin mətn parçasının içərisindən discanktiv sual cümləsini çıxarmış olsaydıq, yəqin ki,
nəzədə tutulan informasiyanın heç bir mənası olmazdı, ən azı ötürülən informasiyanın nə
məqsədi, nə də məzmunu olmazdı. 

“Now, you wanr to know why I let the enemy leaver this place”. Silver went on. “And why
I didn’t let you attack them. Don’t you want to have a real doctor who comes to see tou every
day – you, John, with the wound in your head – or you, George, with your malaria shakes every
six hours? Or may be you don’t know that a second ship will soon come from England to look
for these peopler if they don’t come home by August? We came to terms with the enemy because
you yourselves were asking me to do it: you had nothing to eat, and now we have all the food
andf drink here in this log-house. And not only because of this. Look and see what we have in
our hands now!” [4, s. 111]. - “İndi siz bilmək istəyirsiniz ki, niyə düşmənləri bu yerdən
getməyə imkan verdim” Silver sözünə davam etdi. “Və nə üçün sizin hücum etmənizə icazə
vermədim. Siz məgər hər gün sizi görməyə (baş çəkən) həqiqihəkim istəmirsiniz – sən, Con,
yaralı başında və yaxud hər altı saatdan bir malariyanın ağrılarına görə sən, Gergi? Yoxsa siz
bilmirsiniz ki, tezliklə İngiltərədən təzə (yeni) gəmi gələcək adamlarına baş çəkməyə, əgər
avqusta qədər onlar evlərinə qayıtmasalar? Biz düşmən mövzusuna ona görə gəldik ki, sizin
özünüz məni bunu etməyə vadar edirsiniz: bizim yeməyə heç nəyimiz yox idi və indi bütün
ərzağımız var, həmçinin içkimiz bu ağacdan tikilmiş evdə. Və təkcə buna görə deyil. Baxın və
görün indi bizim əlimizdə nələr var!” 

İstifadə etdiyimiz mətn parçasında bir neçə dəfə inkarlıq ifadə olunub və onların böyük
əksəriyyəti rema (predikatla) ilə bağlıdır və hətta sual inkar cümləsi də vardır ki, inkar olan
cümlələr hardasa insanların xeyiri üçün (yəni kontekstə görə) pozitiv səciyyə daşıyır. 
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Mətnin məzmunu düşmənə aman verilməsi üzərində qurulsa da həmin aman üzərində
dayanan rematik inkarlıq qarşılaşdırılır, yəni düşmə aman verilir, öz adamlarına hücum etməyə
imkan vermir və eyni zamanda Silver öz adamlarından məgər hər gün sizə baxan həqiqi həkimi
istəmirsiniz, həmin düşmənlər avqusta qədər evlərinə getməsələr İngiltərədən həmin adamlar
üçün yeni bir gəmi gələcək, onların (yəni onların gəmisində olan heyətin) yeməyə heç bir şeyi
olmadığı halda, artıq hər cür ərzaq və içkini ağacdan tikilmiş evdə tapıblar və bütün bunların
onların əlində olması hansısa rematik inkarlığın qarşılaşdırılması nəticəsində əldə olunmuşdur
və burada konkret olaraq kontekst və situasiyanın xüsusi rolu danılmazdır, ona görə ki, nəyinsə
inkar olunması nəticəsində nələrinsə kimlərin xeyrinə təsdiq olması fikri qaçılmaz olmuşdur. 

Həmin əsərin başqa bir səhifəsində tamamilə fərqli bir inkarlıq situasiyasının şərhini
verməyimiz fikrimizcə daha məntiqi olardı. 

And that was not all. I still did not understand the plans of my friends. It was still more
difficult to understand the doctor’s last words: “Look out for squalls when you find the treasu-
re…” [4, s. 118]. - Və bu hələ hamısı deyildi. Mərhələ də dostlarımın planlarını başa
düşmürdüm. Həkimin sonuncu sözlərini başa düşmək hələ də çox çətin idi: “Xəzinəni tapanda
qasırğaya, səs-küyə görə diqqətli olun”. 

Rematik inkarlıq sahəsi burada birinci cümlədə bütövlükdə hər şeyi inkar edir, lakin ikinci
cümlədə onun əksinə olaraq bir qədər konkret olaraq yoldaşlarının planlarını başa düşə bilmir. 

“I am not a fool, and I know very well what you can do to me. But I’m not afraid of you all
– I’ve seen too many deaths in this island …I’ve won in this game, and I’m not afraid of you.
Kill me if you want, or don’t kill me. But one thing I’ll say now, only one thing if you don’t kill
me, I’ll try to save you when we bring you back to England, and when you are in court for
piracy. So now you must choose, not I. Either you kill another mand and do yourselves no good
or you don’t kill me, and then you’ll have a man why try to save you from the rope [4, s. 107].
- Mən ağılsız deyiləm və yaxşı bilirəm ki, siz mənə nə edə bilərsiniz. Lakin mən sizin heç
birinizdən qorxmuram. Bu adada çoxlu ölümlər görmüqəm… Mən oyunu uddum və sizdən
qorxmuram. İstəyirsiniz məni öldürün, ya öldürməyin. Ancaq mən sizə indi onu deyə bilərəm
ki, əgər məni öldürməsəniz sizi geriyə İngiltəryə qaytaranda sizi xilas edə bilərəm, siz
quldurluğa cinayətdə hakim qarşısında asılmaq məcburiyyətində qalanda. İndi seçim sizindir,
mənim deyil. Ya siz başqa adamları öldürüb yaxşı görməmişsiniz və yaxud məni öldürməməklə
sizin həyatınızın kəndirdən xilas etməyə cəhd edən adamı qazanacaqsınız. 

Mətn parçasının tərcüməsindən həmçinin orijinal variantdan görünür ki, burada işlədilmiş
rematik inkarlığın ifadəsində birbaşa kontrastlıq vardır. İlk baxışdan hadisəni danışan başqa
sözlə informasiyanı ötürən iki cümlə dalbadal inkarda işlədir, lakin məzmun əslində heç də
onun axmaq olmasını, eləcə də ondan qorxmadığını göstəir. Lakin sonrakı məzmun tərəfində
deyilir ki, istəyirsiniz məni öldürün və ya öldürməyin, ancaq unutmayın ki, mən sizdən
qorxmuram və bircə şeyi deyə bilərəm ki, məni öldürməsəniz geriyə qayıdanda sizi mən xilas
edə bilərəm və indi seçim sizindir, mənim deyil deməklə ikinci dəfə qarşılaşdırma və təzad
rematik inkarlıqla ifadə olunur və bu da özünü konkret kontekstin daxilində özünü göstərir. 

But I can tell you, Jim, I’ve never seen good come of goodness. The man who strikes first
is right. Dead men don’t bite. That’s what I think, Jim [4, s. 98]. - Lakin, Cim sənə deyə bilərəm
ki, heç zaman görməmişəm ki, comərdlik insana xeyir gətir sin. İlk zərbə endirən haqlıdır. Ölü
dişləyə bilməz. Bu mənim düşündüyümdür Cim. 

Bu kiçik mətn parçasında rema inkarlığı situasiyadan asılı olaraq məzmunla əlaqəlidir,
yəni cümlənin birinci tərəfində comərdliyin insana xeyir verməməsi anlamı durursa, sonrakı
mərhələdə birinci hərəkət eləyənə üstünlük verilir və eyni zamanda həmin hərəkətin nəticəsi
kimi “Ölü dişləməz” deməklə əslində tamamilə rematik bir inkarlıq ifadəsi yaranır ki, zərbə
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nəticəsində əks tərəf bir növ sıradan çıxır və qeyd olunan qanadlı söz daha doğrusu atalar sözü
yaranır. 

At last I came to the stockage and the log-house. In front of it a big fire was burning, but I
couldn’t see any body near it. What did it mean? Captain Smollet didn’t let us make big fires:
there wasn’t enough firwood in the stockage. “Has anything happened?” I thought [4, s. 102].
- Nəhayət mən çəpərə və ağac evə yaxınlaşdım. Onun qarşısında böyük tonqal yanırdı, lakin
onun (yəni tonqalın) yanında heç kəsi görə bilmədim. Bu nə demək idi? Kapitan Smollet bizə
böyük tonqal çatmağa icazə vermirdi. Çəpərdə tonqal üçün kifayət qədər odun yox idi. Nəsə ol-
muşdurmu? Mən fikirləşdtim. 

Bu abzasda verilmiş cümlələrdə təsdiqliklə inkarlıq o qədər sıx rematik inkarlıq yaratmışdır
ki, bunu başqa rematik inkarlıqdan fərqləndirir. Böyük tonqal yanırdı – ətrafında heç kəsi görə
bilmədim; kapitan Smollet böyük tonqala icazə vermirdi – odun kifayət deyildi. Burada
həmçinin təsdiqlik – inkarlığın təzad təşkil etməsi sonda həmçinin səbəb-nəticə əlaqəsini də
ifadə edə bilir. 

Rematik inkarlıqdan bəhs edərkən onu da vurğulamaq istərdik ki, ingilis dilində diskanktiv
və alternativ cümlələrlə yanaşı inkar sual cümlələrdə mövcuddur və bu qəbildən olan cümlələr
bir qayda olaraq ana dilimizdə bir qədər fərqli səslənir. Qeydlərimi əyani şəkildə bir neçə
cümlə vasitəsilə illustrativ şəkildə göstərməyimiz hesab edirik yerinə düşər. Məsələn, 

John couldn’t prepare his hometask yesterday – couldn’t he?
Con ev tapşırığını dünən edə bilmədi – (Məgər) doğrudan edə bilmədi? 
Sometimes he could not remember the prayers – couldn’t he?
O bəzən dua edənləri tanıya bilmirdi. Doğrudan tanıya bilmirdi? 
He hasn’t got a prayer – hasn’t he? 
Onun heç bir şansı/imkanı yoxdur. Doğrudan? (Yəni yoxdur imkanı) 
Dəfələrlə vurğulamışıq ki, bütün hallarda kontekst sözə cümləyə semantika verir, çünki

həmin sözün, cümlənin hansı məqamda situasiyada, kim tərəfindən və nə məqsədlə işlədilməsindən
həmin sözün, ifadənin, cümlənin semantikası asılıdır. Sonuncu iki inkar-sual cümlələrdə eyni
“prayer” sözü işlədilib, tərcümədən də göründüyü kimi birinci cümlədə “ibadət edən”, “dua
edən” semantik yükdaşısa da sonrakı cümlədə artıq “şans, imkan” semantik yükünü “prayer”
sözü daşıyır. 

Birinci halda söhbət məsciddə ibadət edənlərdən getsə də, ikinci halda ümumi şəkildə bir
nəfərin nəyə görəsə, hansı şəraitdə imkanının olmamasından gedir və bütün halda rematik
inkarlıq kontrastivlik, təzad təşkil edir, çünki rema inkarlıq kontrastivlik təzad təşkil edir, çünki
rema inkarlıq bildirsə də həmsöhbət heç də həmin inkarlığı tam qəbul edə bilmir və şübhə,
güman yaradır, bu da öz növbə sində qeyd etdiyimiz qarşılaşdırmada kontekstin rolunu bariz
şəkildə göstərir. Why did you him ask for help? – Couldn’t you do it yourself?

Bu cümlədə də rematik qarşılaşdırma vardır, lakin burada birinci tərəf xüsusi sual cümləsi,
ikinci tərəf isə inkar sual cümləsidir, lakin onlar qarşılaşdırılır və kontekst daxilində kontrastlıq
yaradır. Siz nə üçün ondan kömək xahiş etdiniz? Həmin işi özünü bacara bilməzdiniz? deməklə
qeyd etdiyimiz kontrastlıq ifadə olunur. Yenə də hansı məkanda, məqamda, kim hansı situasiyada
bu kontrastiv cüm lələri hansı məqsəd üçün işlədilməsi artıq bütöv mətn çərçivəsində üzə çıxa
bilərdi. 

Yuxarıdakı gəldiyimiz nəticələri ümumiləşdirərək qeyd etməyi vacib sayırıq ki, bütün
hallarda kontekstin rolu danılmazdır və bütün fikirlərin hecalanması, bir-birinə yaxınlaşması
(əlbəttə, inkarlıq haqqında) kontekstdən asılıdır və informasiya ötürənin də qarşıya qoyduğu
məqsəd, niyyətin də əhəmiyyəti heç də az rol oynayır, bəzi hallarda prosodik vasitələrin də rolu
vardır. 
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Başqa yazılarımızda ümumiləşdirici tematik inkarlıq sahəsi fərqləndirici-ayrıcı tematik
inkarlıq sahəsi, rematik inkarlıq sahəsi barədə bəhs etmişik bu məqalədə isə biz çalışacağıq
obyekt inkarlığı barədə bir qədər müfəssəl bəhs edək. Mətn dilçiliyi sahəsində öz sözünü demiş
K.Abdullayev yazır ki, mübtədada olduğu kimi, tamamlıq da rema funksiyasında çıxış edərkən
cümlənin sonunda güclü mövqeyə və xəbərdən əvvəlki yerdə zəif mövqeyə malik olur.
Tamamlıq remanın güclü mövqeyi cümlənin bütövlükdə struktur məkanını yəni, xəbərdən
əvvəlki məkanını bir növ sanki təmizləyir və daha sərbəst edir. Ən azı ona görə ki, əsas
gərginliyi öz üzərinə toplayan tamamlıq bu məkandan qoparılıb, son mövqeyə aparılır [1, s.
130].

All was dark in the house, I could see nothing. But I could hear the snoring of the  people
and  also  a  small,  strange sound, a sound that I couldn’t understand [4, s. 103]. - Evin hər
tərəfi qaranlıq idi və mən heç nə görmədim. Lakin mən adamların xorultusunu eşidə bilirdim
və həmçinin kiçik (balaca) qəribə səs eşidirdim, elə səs ki başa düşmürdüm. 

Bu kontekst daxilində “nothing” sözü obyekt-tamamlıq funksiyasında eləcə də “sound”
sözü informasiya ötürən başa düşmür. İngilis dilinə aid olan elmi ədəbiyyatlarda “nothing”
sözü əslində əvəzlik-isim adlandırılır. Bir çox hallarda inkarlıq ifadə edir. O cümlədən ifadə
inkarlığı obyekt inkarlığı və bəzən həmin söz özünün mənasından uzaqlaşaraq hissəcik (ele-
ment-inkarlıq) kimi çıxış edir və bir çox hallarda “not at all, in no way” ifadələri ilə paralel
şəkildə işlədilir. Bu halda “nothing”, “not” hissəciyindən daha güclü inkarlıq yaradır. 

O.Yespersen “nothing” sözünün feildən sonra işlədilməsinə münasibət bildirərkən qeyd
etmişdir ki, belə halda “nothing” feil yanında işlədilən ədatdır. Təhlillər göstərir ki, belə hallar
iki növə (tipə) bölünür. “nothing” təsirli feildən sonra gəldikdə həqiqətən O.Yespersenin qeyd
etdiyi kimi şübhələnmək olar ki, doğrudanmı bu kontekstdə “nothing” tamamlıqdır yoxsa
feillə işlədilən ədatdır. Məsələn, The Indian I also thought nothing of. If the proofs were in roll
he could not possibly know what they were (A.Conaul Doyle).

Burada tamamilə təbii olaraq qeyd etmək olar ki, heç bir formal əlamət yoxdur ki, sübut
edəsən “nothing” tamamlıqdır yoxsa ədatdır. Biz bu momenti belə dəyərləndirə bilərik. Burada
həm qrammatik moment vardır, həm də semantik. Onları ətraflı nəzərdən keçirərkən qrammatik
momenti nəzərə alsaq “nothing”-i əvəzlik-tamamlıq kimi başa düşmək olar; lakin feilin təsdiq
forması və ondan sonra “nothing” sözünün gəlməsi fikrimizcə ədatlar üçün xarakterik deyildir
və buna görədə “nothing”-in təsirli feildən sonra işlədilməsinə (yəni ədat kimi) heç bir əsas
yoxdur. Ancaq çox nadir hallarda “nothing” təsirli feillərdən sonra işlədilərkən əvvəlki istifadə
olunmalarına görə məna çalarlığı ifadə edə bilir. Yalnız “nothing” sözünün kontekst daxilində
işlədilərkən semantik təhlil edərkən görmək olur ki, öz mənasına görə o ədata yaxınlaşır və
əvəzlik mənası zəifləyir. Qrammatik əlamət olmadan “nothing”-i ədat hesab etmək olar. Biz
burada O.Yespersenin məhşur fikri ilə tam razılaşa bilmirik ki, o iddia edir ki, “nothing” təsirli
feillərdən sonra əvəzlik-tamamlıq funksiyasında bir qədər zəifləmiş mənada olur. Bunlarla
yanaşı qeyd etmək istərdik ki, bəzən “nothing” hətta təsirsiz feildən sonra da gələ bilir. 

He cared nothing for appearing a little obstinate.
Bu kontekst daxilində “nothing”-in mənası yalnız zəifləməyib, həmçinin təsirsiz feildən

sonra gəlməklə bərabər ondan sonra vasitəsiz tamamlığın gəlməsi mümkünsüz olur. 
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THE ROLE OF CONTEXT IN EXPRESSING NEGATION 
IN THE FIELD OF NEGATION

In this article as author first of all İ have attempted to give information about negation
comprehensively and explained my thoughts with the help of theoretical linguistic base and
using  linguistic context . İn this article samples were pointed out with more than one negation
and explains the reason why in one sentence (in one context) the writers or speakers use such
sentences . İn addition,  İt emphaised that the the extraordinary role of context or text in the
realization of rematic negatation , and in  each such negation  is in itself a reflection of some af-
firmation .To sum up . it is pointed out that  all of processes of  rematic negation take place in
context or text.

Keywords: negation, context, text, rematic negation, situation 

Фергана Гусейнова 

РОЛЬ КОНТЕКСТА В ВЫРАЖЕНИИ РЕМАТИЧЕСКОГО 
ОТРИЦАНИЯ В ОБЛАСТИ ОТРИЦАНИЯ

В этой статье как автор я постарался довести всю информацию об отрицании с
помощью лингвистической теории используя лингвистический контекст. В этой статье
указано более одного примера и в одном из тех предложений показана причина того
почему писатели пишут именно так.. Кроме того здесь указано  причина того как влияет
контекст и текст на рематическую отрицании. И каждое утвердительное переходит в
отрицание.В итоге все эти рематическo-отрицательные процессы происходят именно в
тексте.

Ключевые слова: отрицание, контекст, текст, тематический отрицания, ситуация

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir) 

Daxilolma tarixi:  İlkin variant 11.01.2021
Son variant  12.02.2021
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UOT 881
KÖNÜL MƏMMƏDOVA* 

ONOMASTİK FRAZEOLOGİZMLƏRİN FRAZEOLOJİ SİSTEMDƏ 
YERİ VƏ MÖVQEYİ

Frazeoloji birləşmələr dilin zənginliyini müəyyənləşdirən əsas amillərdəndir. İngilis və Azərbaycan dillərinin
frazeoloji fondunda tərkibində onomastik vahidlər işlənən frazeologizmlərlə zəngindir. Bu tip dil vahidləri
semantik mənası, daşıdıqları linqvokulturoloji və konseptual mahiyyət baxımından çox maraqlı dil elementləridir.
İngilis və Azərbaycan dillərinin frazeoloji fondunda tərkibində onomastik vahidlər işlənən frazeologizmlərlə
zəngindir. Bu tip dil vahidləri semantik mənası, daşıdıqları linqvokulturoloji və konseptual mahiyyət baxımından
çox maraqlı dil elementləridir. Onomastik frazeologizmlər istər ingilis, istərsə də Azərbaycan dilində kifayət qədər
çoxluq təşkil edir.

Məqalənin yazılmasında müxtəlif elmi mənbələrdən və lüğətlərdən istifadə edilmişdir.

Açar sözlər: onomastika, frazeologizm, ad, xüsusi, ingilis, Azərbaycan dili.

Hər bir dilin zənginliyinin, orijinallığının əsas faktorları içərisində onun frazeologiyası da
əsas rol oynayır. “...lüğət tərkibi dilin açıq qapısıdır”(1,291). Məhz bu qapı vasitəsilə dilə yeni
sözlər və frazeoloji vahidlər daxil olur. Bu zaman frazeologiyanın fondu çoxalır, yeniləşir və
onun tərkibinə antroponimlərdən, toponimlərdən, etnonimlərdən, ktematonimlərdən ibarət yeni
sabit söz birləşmələr daxil olur. 

Onomastik frazeologizmlər cəmiyyətin düşüncə tərzi ilə müəyyən edilən bir  dil fenomenidir.
Belə dil vahidləri xüsusi adlar aləmini, bu aləmin forma və məzmununu ifadə edir. Onların
dünyanın dil mənzərəsinin yaranmasındakı rolu son dərəcə əhəmiyyətlidir. Onomastik
frazeologizmlər reallığın dərki, ətraf dünya ilə qarşılıqlı əlaqə təcrübəsini yaradan vasitə kimi
dildə yer alır. Mətndə praqmatik və emosional effektin artırılması məqsədi ilə onomastik
vahidlər sabit birləşmələrin tərkibində çox geniş şəkildə istifadə olunur. Onomastik frazeologizmlər
mədəni kontekstdə mövcud olub, müəyyən dil – təfəkkür mədəniyyəti çərçivəsində yaranaraq
mənsub olduğu xalqın etnokulturoloji xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. 

Müxtəlifsistemli ingilis və Azərbaycan dillərindəki frazeologizmlərin tərkibində işlənən
onomastik vahidlər-antroponimlər, toponimlər, etnonimlər, hidronimlər, oronimlər, ktematonimlər
məhz insan və onun ətrafina olan münasibətini əks etdirir.

Dilin mədəni semantikası kimi, onomastik vahidlər də tarixin məhsuludur. Bu dil vahidləri
bir növ tarixin güzgüsüdür. Xalqa tarixini unutdurmaq üçün mənfur düşmənlərimiz ermənilər
ilk növbədə qədim yer adlarımızı dəyişdirmişlər. Lakin onomastik vahidlər o xalqın tarixi,
torpaqları, insanları qədər müqəddəs və toxunulmazdır. Azərbaycan dilçiliyində onomastikanın
bir elm sahəsi kimi əsasını qoymuş A. Qurbanov yazır: “Ad olmasa insanları, bütün canlı
varlıqları, əşya və hadisələri, habelə müxtəlif coğrafi obyektləri seçmək, onları bir-birindən
fərqləndirmək qeyri-mümkün olardı. Buna görə də maddi varlığı öyrənmək, onu dərk etmək
üçün duyulan, düşünülən hər şeyin tarixən adlandırılması başlıca şərt olmuşdur”(2,9). Xüsusi
adlar bəşər tarixi yaranandan bəri insanlarla olmuşdur. İnsanlar bir- birlərini, məkanları, dağları,
çayları, dənizləri, göy çisimlərini fərqləndirmək üçün onlara adlar vermiş, bu adları dillərində
aktiv şəkildə işlətmiş, hətta qismən dilin sonrakı inkişaf mərhələsində yaranmış frazeologizmlərin
işərisində də sabitləşdirib hifz etmişlər. 

Onomastika ilə frazeologiya arasında müəyyən yaxınlıq da mövcuddur. Yəni dil vahidləri
kimi onomastik vahidlər və frazeologizmlər tarixən yaranaraq müəyyən inkişaf yolu keçmişdir.
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“Hər bir xüsusi ad dil qanunları əsasında yaransa da, müəyyən bir tarixi prosesin nəticəsi kimi
meydana gəlmiş, müxtəlif dövrlərdə müxtəlif xalqlar və dillər tərəfindən dəyişikliyə uğramış
və bugünkü şəklə salınmışdır. Bəzən onun etimologiyasını bərpa etmək çox çətin olur”(3,12).
Onomastik frazeologizmin tərkibində işlənən onomastik vahidin semantik sahəsinin denotativ-
ad vasitəsilə ötürülən məlumat qütbü hadisə xarakterlidir. Yəni  “...atalar sözlərində təqdim
edilən təsəvvürlərin daha inandırıcı çatdırılması üçün ad özünün semantik sahəsinin denotativ
qütbünə keçir. Denotativ qütbdən keçən onomastik vahidlərin bir çoxu emotiv qütbə keçə
bilirlər. Bu halda isə onomastik vahidin ekspressiv imkanları daha da genişlənir”(4,10).
Onomastik frazeologizmlərdə işlənən onomastik vahidlər daha çox emotiv qütbdə-yüksək
dərəcədə emosionallıq yaratmada aktuallıq kəsb edirlər. 

Onomastik frazeologiya dil vahidlərinin elə bir layını təşkil edir ki, onun vasitəsilə, yəni
obrazlı, koloritli adlarla milli düşüncə tərzi, dünyagörüşü, eləcə də milli mifologiya haqqında
informasiya ötürülür. Frazeologizmlərin tərkibinə daxil olan xüsusi ad ümumi isimlərin tabe
olduğu normalara uyğunlaşır və çox zaman “potensial söz” kimi çıxış edir, ümumi cinsli
mənası ilə seçilir. Bu cəhətdən ümumi vahidin semantik, həmçinin məzmun, etimoloji təhlili
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki onomastik frazeologizmlər xalqın mədəniyyəti, dünyagörüşü
və həyata baxışı, yaşadığı coğrafi relyefi və təbii mühiti ilə birbaşa olmaqla özündə bir çox
tarixi məlumatları əks etdirir.  

Onomastik frazeologizmlər cəmiyyətin düşüncə tərzi ilə müəyyən edilən dil fenomeni
kimi başa düşülür. Belə birləşmələr müəyyən dil vahidi şəklində qeydə alınır. Hər iki dildə
onomastik frazeologizmlərin dünyanın dil mənzərəsinin yaranmasındakı rolu son dərəcə böyük
əhəmiyyət kəsb edir. 

Əsasən bədii üslubda, bədii əsərlərdə işlənən onomastik frazeologizmlər etno-mədəni
təfəkkürün ifadə vasitəsidir. Mədəniyyət baxımından əhəmiyyətli olan məlumatı nəsillərdən-
nəsillərə ötürə bilmə və etnomədəniyyəti daha qabarıq əks etdirmək baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edərək xüsusi ad tərkibli frazeologizmlər məlumatın formalaşdırılmasında,
modelin qurulmasında xüsusi rol oynayır. 

Onomastik vahidlərin frazeoloji qavranmasında və semantikasında da mövcud olan oxşarlıq
bütün xalqlar üçün ümumi qlobal şərtlərlə əlaqəlidir. Onomastik frazeologizmlər hər iki dildə
eyni forma və məzmunda yaradılır. Lakin hər bir dilin frazeoloji sistemində mili-mədəni
komponentləri özündə saxlayan frazeoloji vahidlər vardır ki, bunlar da onomastik frazeologizmlərdir. 

Onomastik frazeologizmlərin tədqiqi həm ayrı-ayrı elmlər arasında ümumi tədqiqatlar,
həm də dilçiliyin özü üçün maraqlıdır. Onomastik frazeologizmlər dil vahidi kimi öyrənildikcə,
onların  koqnitiv, funksional və üslub tipləri ayırd edildikcə, məlum olur ki, müxtəlifsistemli
ingilis və Azərbaycan dillərində onomastik frazeologizmlər koqnitiv və linqvokulturoloji
aspektdə demək olar ki, öyrənilməmişdir. 

Azərbaycan və ingilis dillərinin frazeologiyası istər ayrı-ayrılıqda, istərsə də müqayisəli
şəkildə tədqiqat obyekti olmuş, frazeoloji birləşmələrin semantik –struktur xüsusiyyətləri,
tematik qrupları hərtərəfli şəkildə araşdırılmışdır. Onomastik vahidlər və frazeoloji söz
birləşmələri ayrı-ayrılıqda öyrənilib tədqiqi olunsa da, tərkibində onomastik vahidləri-
antroponimləri, toponimləri, etnonimləri, ktematonimləri və s. hifz edib sabitləşən dil vahidləri
Azərbaycan dilçiliyində kompleks şəkildə heç bir tədqiqatın mövzusu olmamışdır. Onomastik
frazeologizmlərdən bəhs edən alimlər bu mövzuya səthi toxunmuş, yalnız bu maraqlı dil
vahidləri haqqında məlumat verməklə kifayətlənmişlər. 

İngilis və Azərbaycan dillərində onomastik vahidlərin frazeologiyaya münasibəti ilk dəfə
bu araşdırmada diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. Bir çox dilçi alimlərin monoqrafiya, lüğət və ki-
tablarında onomastik adlardan əmələ gələn frazeoloji vahidlərə rast gəlirik. Bu isə bir daha onu
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göstərir ki,  “Azərbaycan dili həm də onomastik frazeologizmlərlə çox zəngindir”(5, 50-54) və
bu dil vahidlərinin tipoloji-müqayisəli yolu ilə xüsusi olaraq tədqiq edilməsi əhəmiyyətli
dilçilik məsələlərindndir.  

N.Seyidəliyevin “Azərbaycan dastan və nağıl dilinin frazeologiyası” adlı monoqrafiyasında
“Onomastik adların iştirakı ilə yaranan frazeoloji birləşmələr” haqqında məlumata rast gəlirik
(6, 229-238). Tədqiqatçı əsərində onomastik adlarla bağlı yaranan frazeologizmlərin əsasən
tarixi şəxsiyyətlərin və coğrafi adlar əsasında və  digər yollarla yarandığını qeyd edir. Müəllifin
araşdırması zamanı müəyyənləşdirdiyi onomostik frazeologizmlərin bir qismi “Frazeologiya
lüğəti” kitabında verilmişdir(7). Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki,  şifahi xalq ədəbiyyatının
bir qolunu təşkil edən atalar sözü və zərbi-məsəllərdə, nağıllarda, dastanlarda və digər
mənbələrdə də onomastik frazeologizmlərə tez-tez rast gəlmək olur. Bunların bütünlükdə
tədqiqata cəlb olunması vacib məsələlərdəndir. 

Bununla bərabər, F.H.Hüseynov və B.B.Əhmədovun “Məktəblinin frazeoloji lüğəti”(8),
Q.Məhərrəmlinin və R.İsmayılovun “Azərbaycan dilinin frazeologiya lüğəti”(9) kitablarında
qismən də olsa, onomastik frazeologizmlər yer almışdır. Ç. Hüseynzadənin, M. Adilovun və G.
Yusifovun, G.Sadıxovanın əsərlərində də onomastik frazeologizmlərdən bəhs edilir(10; 11).

İngilis dilinin antroponimləri üzərində tədqiqiat aparan F. Qurbanova antroponim tərkibli
frazeologizmlər məsələsinə toxunmuşdur. F. Qurbanovanın monoqrafiyasında oxuyuruq:
“İngilislərin ədəbiyyatı, həyatı, məişəti ilə bağlı xüsusi isimlərin daxil olduğu frazeoloji
vahidləri bir neçə qrupa bölmək olar: 1. Ənənəvi dəbdə olan kişi və qadın adları ilə bağlı
frazeoloji vahidlər. 2. Real antroponimlərdən ibarət olan frazeoloji vahidlər. 3. Ədəbi mənbələrdən
götürülmüş xüsusi isimlərdən əmələ gələn frazeoloji vahidlər. 4. Toponimlərdən ibarət frazeoloji
vahidlər”(1,292).  Tərkibində xüsusi isimlər işlənmiş frazeologizmlərə biz ilk dəfə F.
Qurbanovanın monoqrafiyasında rast gəlirik.  

F. Qurbanova müasir ingilis dilindəki antroponim komponentli frazeologizmlərin böyük
bir qisminin Bibliyadan alındığını qeyd edərək, Bibliyanın İngiltərədə ən çox oxunan kitab
olduğunu yazan alim “ a doubting Thomas; the apple of Sodom; balm on Gilend; he old Adam;
to raise Cain; Job`s comforter; a Judas kiss; as poor as Job; the flesh pots of Egypt”
deyimlərini nümunə göstərir. 

İngilis dilindəki antroponim komponentli frazeoloji ifadələrin bir qismini də antik
mədəniyyət daşıyıcıları olan romalıların və yunanlıların adları təşkil edir. Məsələn, Pandora`s
box, Penelope`s web, between Scylla and Charybdis, a labour of Hercules, Achilles`heel, the
sword of Democles, to appeal from Philip drunk to Philip sober,  və s.

İngilis dilində yazılmış bəzi əsərlərdə də istər ingilis dilindəki onomastik frazeologizmlər,
istərsə də ingilis frazeologizmlərinin digər dillərdəki ekvivalentləri araşdırlmışdır(;). 

Onomastik frazeologizmlərin müəyyən semantik qrupları mövcuddur və bunlar bəlli
mədəni sahələri əhatə edir. Hər hansı bir frazeologizmin semantik sahəsini öyrənmək elə həmin
mədəniyyət sahələrini öyrənmək deməkdir. Frazeoloji vahidlərin hər bir semantik sahəsi
mədəniyyətin müxtəlif sahələri ilə uyğun gələrək milli mentaliteti özündə ehtiva edir.  Onomastik
frazeologizmlərin nüvəsini müxtəlif məzmunlu onomastik vahidlər təşkil edir. Bu cəhəti nəzərə
alaraq onomastik frazeologizmlərin müqayisə olunan dillərdə bir çox növlərini qeyd etmək
mümkündür: 

1.Antroponim nüvəli onomastik frazeologizmlər: İngilis və Azərbaycan dillərindəki
onomastik frazeologizmlə insan anlamı ilə sıx bağlıdır. Azərbaycan dilindəki onomastik
frazeologizmlərin böyük əksəriyyətinin tərkibində antroponimlər iştirak edir. Onomastik
frazeologizmlərin tərkibindəki antroponimlərin təhlilini apardıqda şahidi oluruq ki, burada kişi
adları çoxluq təşkil edir.  Bunun səbəbi isə istər ingilislərdə, istərsə də azərbaycanlılarda
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mövcud olan patriarxal sistemlə əlaqədardır. 
İngilis və Azərbaycan dillərindəki bu tip frazeologizmlərin bir çoxu sadəcə insan adları

tərkibli olur. Məsələn: David and Jonathan; Queen Ann is dead; аs rich as Croesus; dear John
letter; to rob Peter to pay Paul və s. İçindən bir Qəmbərqulu çıxmaq; Ya keçəl Həsən, ya Həsən
keçəl; Bir həsir, bir Məmmədnəsir olmaq və s.

Hər iki dildə frazeologizmlərin tərkibində işlənən elə antroponimlər var ki, onalar tarixi
şəxsiyyətlərin adı ilə bağlıdır. Məsələn, Homeric laughter, Pascal’s wager, Bloody Mary və s.
Şah Abbası taxtda görüb, Nadiri qundaqda; Hər oxuyan Molla Pənah olmaz və s. 

Onomastik frazeologizmlərin formalaşmasında iştirak edən antroponimik kateqoriyalar
iki formada özünü göstərir: əsas adlar və köməkçi adlar. Əsas adlar rəsmi olaraq qeydiyyata
alınır. Köməkçi adlar kateqoriyasına isə ləqəb, təxəllüs və s. aiddir.

Antroponimlər həm bədii üslubda, həm də danışıq üslubunda işlənir. Bu zaman onlar iki
növdə – real və obrazlı şəkildə özünü büruzə verir. Antroponimlərin bu növləri də öz növbəsində
dildə frazeologizmin yaranmasında iştirak edir. İngilis və Azərbaycan dillərində bədii əsərlərdə
işlənən antroponimlər də bəzən onomastik frazeologizmlərin tərkib hissəsi kimi çıxış edirlər.
Məsələn, Bu yerdə Qəribi ağlamaq tutdu. Bu nümunədəki “Qərib” xüsusi adı “Aşıq Qərib”
dastanından götürülmüşdür. Məcnuna dönmək frazeologizmi isə M. Fizulinin “ Leyli və
Məcnun” poemasından götürülmüşdür. İng: To out-Herod Herod və s. Bu deyim V. Şekspirin
“Hamlet” əsərinə aiddir.  

Deməli, hər iki sahənin fərqli cəhətləri odur ki, adından da məlum olduğu kimi, bədii adlar
da bədii ədəbiyyatla bağlılıq özünü göstərirsə, real adların mənbəyini ümumxalq dil təşkil edir. 

İngilis və Azərbaycan dillərindəki onomastik frazeologizmlərin tərkibindəki antroponimlər
real adlardan və  əfsanəvi adlardan- folklorda, o cümlədən nağıl və dastanlarda, əsatir və
əfsanələrdə, miflərdə və s. işlənmiş antroponimlərdən ibarət olur. 

Frazeoloji birləşmələrin və atalar sözlərinin tərkibində xüsusi isimlər mənfi və müsbət
əlamətləri ifadə edirlər. Hər hansı fərdin şəxsi xüsusiyyətləri onomastik frazeologizmin
tərkibində bir növ ümumiləşir və fərdilikdən uzaqlaşır. Onomastik frazeologizmlərin tərkibində
antroponimlər mənfi və müsbət  çalarlı sözlə birlikdə işlənə bilir. Bu hal onomastik
frazeologizmlərin yaratdığı mədəni əsaslarla bağlıdır. İnsanların cəmiyyətdə fəallığı, onların
dünyagörüşü onomastik frazeologizmlərdə  əks olunmasına gətirib çıxarmışdır. Bəzən antroponim
simvolik xarakter daşıyır. Tərkibində antroponim olan onomastik frazeologizmlərin bir qrupu
da folklor personajlarının adları ilə bağlıdır. Bəzən dildə elə antroponim tərkibli onomastik
frazeologizmlər işlənir ki, onlar sırf şəkildə bədii təxəyyül məhsulu kimi meydana çıxır.
Məsələn: “Adın nədir? - Daşdəmir, yumşalarsan, yumşalar”; “Ağa Nəzərəm, belə gəzərəm:
bir yumruğa qırxın əzərəm!”; “Allah verib Zeyniyə, dişi yoxdur çeynəyə”; “Bir həsirdir, bir
Məmmədnəsir” və s. 

2. Etnonim nüvəli onomastik frazeologizmlər. Bu tipli frazeologizmlərin formalaşmasında
onomastik vahidlərin bir növü olan etnonimlər xüsusi rol oynayır. Məsələn, To get one’s Dutch
up, to be Greek to smb.,Məsələn, Tat ata mindi, Tanrısın tanımadı, ləzgi qonağı, dəvəsi ölmüş
ərəb, qaraçı qızından gəlin olmaz, cuhud qan görüb və s. Araşdırma zamanı görürük ki,
onomastik frazeologizmlərin tərkibində işlənən etnonimlər daha çox obrazlılığa malik olurlar.
Çünki etnonimlər bir nəfəri yox, böyük bir toplumu adlandırır.

3.Toponim nüvəli onomastik frazeologizmlər. Məsələn, from China to Per; Egyptian slave;
between Scylla and Charybdis; a wooden Indian və s. Troya atı; Şah da bilir, Şirvan çuxurdadır;
Məkkədən gələn mən, xəbər verən sən və s. Onomastik frazeologizmlərin tərkibində işlənən
bütün toponim və hidronimlər demək olar ki, realdır.  Real xüsusi isimlər mətndə üslubi
ekspressivliyə malik olurlar və mətnə hazır şəkildə gətirilirlər. Tərkibində hidronim və toponim
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işlənmiş hər bir frazeologizmin arxasında real bir hadisə, anlayış, əlamət dayanır desək,
zənnimcə, yanılmarıq. Toponim tərkibli onomastik frazeologizmlərdə müşahidə edilən maraqlı
cəhətlərindən biri də onların bir çoxunun bölgə xüsusiyyətlərini ifadə etməsidir. Məsələn: Biz
istəsən Zərgətə get; Dəvənin azanı Ağcaqabula gedər; Dodurlu hara, Bodurlu hara; Doğa
doqqaza, xaşıl Xaşmaza, yayma yaylağa; Hər kənddən bir dəli, Qalxanlıdan qabağuva gələni;

Onomostik frazeologizmlərdə toponimlərin semantik sahəsi eynicinsli deyil.  Bu anlamı
digər onomastik vahidlərdə də müşahidə etmək olur. Məsələn, Deyirlər İsfahanda eşşək
nərdivana çıxır; Ölmək istəyirsən, get Mazandarana; 

4. Hidronim nüvəli onomastik frazeologizmlər. Məsələn: Mississippi marbles, Father
Thames, the Pink Arabian Sea, the mistress of the Adriatic və s. Araz aşığından, Kür topuğundan
olmaq; Xəzər dənizində gəmilərinmi batıb? və s. Frazeologizmlərin tərkibində işlənən
hidronimlərin hər biri regional informasiyaya malik olur. Hidronim tərkibli onomostik
frazeologizmlərdə bənzətmə, hiperbola və litota kimi üslubi vasitələrdən daha çox istifadə
edilir. Məsələn; “Araz axır, gözün baxır”; “Araz! Аltını dа bilirəm, üstünü də; Araz həmişə
kötük gətirməz; və s.

5. Ktematonim nüvəli onomastik frazeologizmlər: Onomastik frazeologizmlərdə ktematonimlər
obrazlılıq yaratmaq məqsədi ilə istifadə edilir. Frazeoloji ifadələrdə simvolik obrazların
yaranması məqsədi ilə ktematonimdən istifadə, olunur və frazeologizmlərin tərkibində
ktematonim obraza uyğun motivləşir.  Ktematonimlər daha çox informasiya daşıyıcıları olmaqla
bərabər onlar ifadənin tərkibində konkretlik, yığcamlıq və lakonikliyin öz əksini tapmasına
şərait yaradır. 

Məsələn: Oxford mixture, the towel of Babel, the last of the Mohicans və s. Novruz dərdi;
Misri qılınc; Varfolomey gecəsi; Qırmızı kitaba düşmək; Bayramda atdan, qurbanda ətdən,
Novruzda yemişdən ; Özgə özgənin işini Bayatı-Şiraznan görər; Özgə özgənin ölüsünü
“Hololay”nan ağlar; Tarixi-Nadiri yarıyacan oxuyub; Avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran
olsa; Molla Qurandan kəsər, şeytan imandan və s. Ktematonimlərdən istifadə canlı və cansız
varlıqları fərdiləşdirir.  Bu isə həm linqvistik, həm də etnolinqvistik sferada reallaşır.
Ktematonimlərin özünəməxsus konseptual əlaməti olur. Bu əlamət ondan ibarətdir ki,
ktematonimlərin mənası hamı tərəfindən eyni səviyyədə qəbul olunmur. 

Onomastik frazeologizmlərin tərkibində işlənən ktematonimlərin məzmununda insan
faktoru dayanır. Bu tip onomastik frazeologizmlər ktematonimlərin mənasının kontekst daxilində
və ya kontekstdən kənarda tam şəkildə anlamağa yardımçı olur. Bütün bu onomastik
frazeologizmlərdə işlənən ktematonimlərin arxasında insan faktoru dayanır: İnsanın mənfi və
müsbət cəhətləri, emosiyaları, sevgi və nifrəti.

6. Astionim nüvəli onomastik frazeologizmlər: Məsələn: Chicago overcoat, Bronx cheer,
to see Naples and die və s. 

7. Urbaonim nüvəli onomastik fraezologizmlər: to lit up like Main Street, to carry coals to
Newcastle, Tyburn blossom və s.
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THE PLACE AND POSİTİON OF ONOMASTİC PHRASEOLOGY İN THE PHRA-
SEOLOGİCAL SYSTEM

Phraseological combinations are one of the main factors determining the richness of a
language. The phraseological fund of English and Azerbaijani languages   is rich in phraseological
units with onomastic units. These types of language units are very interesting language
elements in terms of their semantic meaning, linguocultural and conceptual nature. Onomastic
phraseology is quite common in both English and Azerbaijani.

Various scientific sources and dictionaries were used in writing the article.

Keywords: onomastics, phraseology, name, special, English, Azerbaijani language.

Кёнюль Мамедова  

МЕСТО И ПОЛОЖЕНИЕ ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ ВО
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Фразеологические сочетания—-один из основных факторов,определяющих богатство
языка.Фразеологический фонд английского и азербайджанского языков богат
фразеологизмами с ономастическими единицами.Эти типы языковых единиц представляют
собой очень интересные языковые элементы с точки зрения семантического
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,лигвокультурологического и концептуального значения.Ономастические фразеологии
довльно много как и в английском,так и в азербайджанском языках.

При написании статьи  использовались различные научные статьи и словари.

Ключевые слова: ономастика,фразеологизм,название,специальный,Азербайджанский
язык.

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir) 

Daxilolma tarixi:  İlkin variant 15.01.2021
Son variant  06.03.2021
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UOT 881
NƏRMİN İBRAHİMLİ 

ŞİFAHİ NİTQ VƏRDİŞLƏRİNİN İNKİŞAF 
ETDİRİLMƏSİNƏ YÖNƏLDİLMİŞ ÇALIŞMALAR SİSTEMİ

Məqaləsdə şifahi ünsiyyət vərdişlərinin inkişafında istifadə olunan tapşırıqların və fəaliyyətlərin tətbiqləri
müzakirə edilmişdir. Ünsiyyət tapşırıqları tələbələrin motivasiyasını artıra, tələbələrin dil biliklərini mənimsəməsini
sürətləndirə və dil öyrənmə təcrübəsini daha xoş hala gətirə bilər. Tapşırıqların əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir
ki, tapşırıq şagirdlərin ehtiyaclarını ödəməlidir. Məqsədə və tələbələrin səriştə səviyyəsinə çatmaq üçün uyğun
olmalıdır. Tapşırıqların seçimi şagirdlərin real dünya ehtiyaclarının diqqətlə təhlilinə əsaslanmalıdır. Ayrıca,
tapşırıq həqiqi ünsiyyəti ortaya çıxarmalı, ingilis dilində danışığı təşviq etməlidir. Bu o deməkdir ki, əks əlaqə ilə
məlumat mübadiləsi olmalıdır. Bu tip tapşırıqlarda şagirdlərin diqqəti dil formasına deyil, kontekstə yönəldilməlidir.
Müəllimlər və dil müəllimləri, müvafiq olaraq kommunikativ səmərəliliyi və xarici dil mənimsəməyi təşviq edən
vəzifələrin xüsusiyyətlərinə daha çox diqqət yetirməlidirlər.

Açar sözlər: tapşırıq, şifahi nitq, dil bacarıqları, təhlil, ünsiyyət

İngilis dilində şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsində əsas vasitə kimi tapşırıq və
çalışmalardan istifadə edilir.  Müvafiq tapşınq və çalışmaların tətbiq olunması zamanı köməkçi
vasitələrdən istifadə etməklə daha uğurlu nəticələrin əldə edilməsi mümkündür. Şifahi nitq
vərdişlərini daha səmərəli şəkildə aşılanması məqsədilə audio-video vasitələr, rəsmlər və başqa
əyani vasitələr istifadə edilir. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə dinlənilən
kommunikasiya xarakterli mətnlər, real kommunikasiya parçaları olan nümunəvi dialoqların
tələbələrə təqdim edilməsi, dildaşıyıcıları tərəfindən istifadə edilən leksik və qrammatik
vahidlərin, və eləcə də intonasiya strukturlarının tələbələr tərəfindən mənimsənilməsinə müsbət
təsir göstərir. Şifahi nitq tədrisində dil daşıyıcıları tərəfindən yazılmış autentik xarakterli
müxtəlif nitq parçalarına üstünlük vermək, zənnimizcə, olduqca əhəmiyyətlidir.

Məlum olduğu kimi, tapşırıq və çalışmalar vərdiş və bacarıqların formalaşması və inkişaf
etdirilməsinin ən məqsədəuyğun yolu hesab edilir. Bu və ya digər konkret məqsədə nail olmaq
üçün, müvafiq olaraq, interaktiv xarakterli şifahi nitq, yazılı nitq, oxu və eşidib anlama
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş çalışmalar sistemlərinin
işlənib hazırlanması dil fakültələrində ixtisas dili tədrisinin səmərəliləşdirilməsini təmin edən
ən önəmli amillərdəndir.

İlk növbədə, hər bir çalışmanın əsas məqsədini müəyyən etmək olduqca vacibdir. Bundan
əlavə, çalışmalar tələbələrin fəaliyyətlərinin xüsusi şəkildə təşkil edilməsini təmin edən əsas
amillərdəndir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, təlim prosesində istifadə edilən çalışmalar
həmişə  müvafiq fəaliyyət növünün inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsinə yönəldilməlidir.
Bu da, öz növbəsində, hər hansı fəaliyyətin dəfələrlə təkrar edilməsini nəzərdə tutur. Çalışmalar
psixoloji, didaktik, linqvistik və digər aspektlər baxımından təhlil oluna bilər. Lakin, hər bir ça-
lışmanın uyğun olan yerdə istifadə edilməsi metodiki baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Tədris edilən xarici dildə, o cümlədən ingilis dilində tələbələrə şifahi nitq vərdişlərinfn
aşılanması proseslndə ən çox istifadə edilən çalışma sistemlərindən danışarkən, ilk növbədə dil
və nitq çalışmalarını qeyd etmək lazımdır. S.F. Şatilovun təklif etdiyi təsnifata əsasən nitq
çalışmaları, öz növbəsində, şərti-nitq və real-nitq tapşırıqlarına bölünür. Eyni zamanda, onu da
qeyd etmək lazımdır ki, şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş çalışmalar
sistemini işləyərkən, müvafiq nitq və vərdişlərinin əsas xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması
uğurlu nəticələrin əldə edilməsini təmin edir. Belə ki, bəzi metodist-alimlərin fikrincə müxtəlif
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fəaliyyət növlərinin təllimində istifadə edilən dil çalışmaları şifahi nitqin əsasını, onun
bünövrəsini təşkil edir. Dil çalışmalarının üstünlüyünü ayrı-ayrı dil strukturlarının məna, forma
və istifadə edilməsi haqqında biliklərin əldə olunması və əldə edilmiş biliklərin möhkəmlədilməsi
məqsədilə həmin strukturların süni şəkildə kommunikasiya prosesindən təcrid edilməsində
görürlər [17].

Öz növbəsində, dil çalışmaları qrammatik, leksik və fonetik çalışmalara bölünür və dil
aspektləri olan leksika, qrammatika və fonetika sahələrində möhkəm biliklərin mənimsənilməsi
və dil vərdişlərinin formalaşdırılması vəzifəsini yerinə yetirir. Eyni zamanda, onu da demək
lazımdır ki, hər hansı dil çalışması müvafiq biliklərin tətbiq edilməsi prinsipi əsasında qurulur,
yəni burada tələbələr tərəfindən mənimsənilmiş qaydalara təkrar müraciət edilməsini nəzərdə
tutur. Bu da şifahi nitq prosesində tələbələrdə diskursiv-məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsini
tələb edir. Bu zaman diqqət leksik vahidlər, qrammatik və intonasiya strukturları deyil, nitqin
məzmunu üzərində cəmləşməsini tələb edir. Dil çalışmalarından fərqli olaraq nitq çalışmalarınnın
isə mütləq hər hansı kommunikativ məqsədə yönəldilir və beləliklə kommunikativ mənaya
malik olur. Kommunikasiya prosesinin əsas məzmununu məhz həmin prosesdə iştirakçıları
qismində çıxış edən insanların nitq fəaliyyətləri ilə təmin olunur. Bundan başqa, dil və nitq
çalışmaları xarakter etibarilə tamamilə fərqli olaraq, burada münasibətlərin əhəmiyyətli dərəcədə
konkret situasiyadan bilavasitə asılı olduğunu sübut edir. (Y.J.Passov). 

ixtisas dilində şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş və həmin
xüsusiyyətləri nəzərə almaqla tərtib edilən çalışmalar sistemi aşağıdakı tələblərə cavab
verməlidir:

1) Çalışmalar kompleks xarakterli və situativ-yönümlü olmalıdır.
2) Çalışmalar əlaqəli şəkildə təşkil edilən nitq materiallan əsasında qurulmalıdır;
3) Çalışmalar mənimsənilən linqvistik materiallardan nitq fəaliyyətlərində yaradıcı şəkildə

istifadə edilməsi üçün lazımi şəraiti təmin etməlidir;
4) Çalışmalar nitq fəaliyyətinin növünə uyğun olaraq tərtib edilməlidir;
Müvafiq olaraq, nitq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş çalışmaların aşağıdakı

xüsusiyyətlərə malik olduğu qeyd edilir: 1) burada linqvistik materiallar əvvəlcədən təqdim
edilmir; 2) linqvistik materiallar üzərində hansı əməliyyatların yerinə yetirilməsi dəqiqləşdirilmir;
3) danışan şəxsin diqqəti nitqin məzmunu üzərində cəmləşdirilir. Bir sıra metodist-alimlər nitq
vərdişlərinin formalaşdırılması məqsədi ilə istifadə edilən çalışmaların bir sıra tələblərə uyğun
olmalarının vacibliyini vurğulayırlar. Həmin şərtlər arasında onların situativ xarakterli olması,
danışanın kommunikativ niyyətinin burada göstərilməsi tələbələrin diqqətinin ilk növbədə
nitqin məzmunu və məqsədinə yönəldilməsi halda məzmun və formanın vəhdətinin təmin
edilməsinin vacibliyini vurğulayırlar. 

Şifahi nitq vərdişlərini aşılayarkən, müvafiq video materialların istifadə edilməsi ixtisas
dilininyönümlü təliminin əhəmiyyətli dərəcədə səmərəliləşdirilməsinə xidmət edir. Lakin
təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, təlim zamanı videonun imkanlarından heç də kifayət qədər
istifadə edilmir. Bununla yanaşı tələbələrinin yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olan əyani vasitələrin
təlim prosesində istifadəsi də tələbələrə şifahi nitq vərdişlərinin aşılanması prosesinin
intensivləşdirilməsinə xidmət edir. Belə ki, tələbələrə müəyyən bir şəkli göstərməklə ingilis dili
müəllimləri üçün təkan verə biləcək, müxtəlif situasiyalar təqdim edə bilər. Şəkildə təsvir
olunmuş situasiyalar əsasında tələbələr rollara girərək dialoq qura, müzakirə və fikir və
ideyalarını özlərinin mövqelərini həmsöhbətlərinə bildirə bilər.

Qeyd edilməlidir ki, həm şifahi monoloji, həm də dialoji nitqin tədrisində tələbələrə
yaradıcı qabiliyyətin aşılanmasına yönəldilən çalışmaların təqdim edilməsi daha səmərəli
nəticələrin əldə edilməsini mümkün edir. İxtisas dili dərslərində yerinə yetirilən şifahi nitq ça-
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lışmalarının növlərinə nəzər salaraq, aşağıdakı şərtlərə riayət edilməlidir:
• Təqlidi çalışmalar. Bu növ çalışmalar nitqin təqlidini nəzərdə tutur. Onu da qeyd etmək

lazımdır ki, təqlid məna əlaqəsi yaratmaq məqsədi ilə deyil, müəyyən dil vahidinə diqqət
yetirmək üçün həyata keçirilir. Tələbələr səslənən cümlələri dinləyir və onları təkrar edir. Bu
növ çalışmaları yerinə yetirməkdə əsas məqsəd tələbələrə linqvistik materiallardan istifadə
etmək vərdişlərinin möhkəmləndirilməsidir. Bu cür çalışmaları yerinə yetirərkən aşağıdakı
şərtlərə riayət etmək məsləhətdir.

- Təqdim edilən çalışmalar tələbələrin şifahi nitq fəaliyyətinin mahiyyətini anlamasını
təmin etməlidir;

•  Qrammatik və ya fonoloji materialların məhdudlaşdırılması;
•  Çalışmalar kommunikativ məqsədə yönəldilməlidir;
• Eyni növ çalışmalar həddindən çox olmamalıdır. Çalışmalar rəngarəng, müxtəlif, tələbələr

üçün maraqlı olmalıdır.
•  İntensiv danışma çalışmaları. Bu növ çalışmalar tələbələrin intensiv danışmasını stimul-

laşdırmalıdır.
•  Dialoji nitqin tədrisinə yönəldilmiş çalışmalar. Tələbələr dialoqun süjet xəttinin mümkün

komponentlərinin hamısmdan istifadə edərkən, dialoqun informativ funksiyası faktoqrafık
(yalnız faktlar əsasında qurulan) xarakter əldə etmiş olur.

• Qarşılıqlı söhbətləşmə xarakterli çalışmalar. Bu növ çalışmalar qarşılıqlı ünsiyyətə
əsaslanan dialoji nitq ünsiyyətini əks etdirir. Belə ki, ünsiyyət sual-cavab ilə bitirilə bilər. Eyni
zamanda, ünsiyyət daha geniş xarakter daşıya bilər. Burada müəllimin replikaları tələbələrə
nitqlərini struktur-sintaktik baxımdan qurmağa kömək göstərir. Bundan əlavə, müəllimin
həvəsləndirici replikalar üslubi xarakterli məlumatın əks etdirilməsi üçün şərait yaradır.
Müəllimin replikaları ünsiyyətin baş verdiyi konkret situasiyanı nəzərə almaq zəruriliyini
nəzərdə tutur, tələbələrin qurduğu dialoqa isə funksional-üslubi vahidlik əlamətləri verilir.

Müasir metodikada hökm sürən cərəyanlara əsaslanaraq, qeyd etmək lazımdır ki, aşağıdakı
fəaliyyət növləri və onlarla əlaqədar olan çalışmalar növlərinin şifahi nitqin kommunikativ-
yönümlü, funksional-yönümlü tədrisinə xidmət edən:

1. Rollu oyunlarla bağlı çalışmalar tələbələri öz fikir və ideyalarından yaxud kartlarda
verilmiş məlumatda istifadə edərək kiçik səhnəciyi canlandırmağa yönəldir. Rol oyununun
məzmunu təqdim olunur və rollar seçilir.  Tələbələrə varvəziyyəti müzakirə etmək üçün
minimum planlaşdırma vaxtı verilir. Sonda tələbələr hiss etdiklərini və bu barədə nələri
öyrəndiklərini  müzakirə edirlər. Rollu oyunlar dildə yeni bacarıqları tətbiq etmək üçün ekkeftiv
bir üsuldur.

2. Simulyasiya daha geniş rollu oyundur.  Bu növ çalışmaları yerinə yetirərkən əsasən
kartlardan istifadə edilir. Sinifdəki bütün şagirdlərə xüsusi rollar verilir və qurulmuş kontekstdə
bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə quraraq nitq bacarıqlarını inkişaf etdirməyə, həmçinin real kontekstdə
fikirlərini ifadə etməyə kömək edir. Simulyasiya tələbələrdə tənqidi düşüncə, problem həll
etmə və münaqişə həll etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində böyük rol oynayır. 

3. Dram oyunları adətən hərəkət və təxəyyül tələb edən qısa oyunlardır.
4. İmprovizasiya. Bir səhnə improvizə olunur. Tələbələr müxtəlif xarakterləri ifa edirlər.
5. Tamaşa ssenarisinin ifa edilməsi qısa yazılı ssenarilərin tələbələr tərəfindən oynanılır.
6. Hazır improvizə olunan dram. Kiçik qruplarda tələbələr qısa tamaşa uydurur və məşq

edirlər, daha sonra isə başqaları üçün ifa edirlər. 
Qeyd etmək lazımdır ki, təsvir etdiyimiz şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinə

istiqamətlənmiş çalışmaların yerinə yetirilməsi ixtisas dilinin kommunikativ yönümlü tədrisi
prosesinin mühüm bir hissəsini təşkil etməlidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tələbələrdə
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şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi məqsədilə dialoji ünsiyyətin
emosional modallığı baxımından əhəmiyyət kəsb edən tapşırıq və çalışmaların yerinə yetirilməsinə
xüsusi diqqət yetirilməlidir.
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A SYSTEM OF TASKS AİMED AT DEVELOPİNG ORAL SKİLLS

This paper has discussed the applications of the tasks and activities which are used in the
developing of oral communication skills. Communicative tasks can enhance students’ motivation,
accelerate students’ acquisition of language proficiency and make the language learning
experience more enjoyable. The main characteristic of tasks is that, task has to address
students’ needs. It has to be appropriate to achieve the goal and to the proficiency level of the
students. Selection of the tasks should be based on a careful analysis of the real-world needs of
the learners.  Also, the task must elicit real communication, promote conversation in English.
This means that there has to be exchange of information with feedback. In this type of tasks
students’ attention should be centered on context, not on the language form. So that teachers
and  language educators need to  give more  attention  to  the  properties  of  tasks  that
respectively  aim  to  promote  communicative efficiency and  foreign language acquisition.

Keywords: task, oral speech, language skills, analysis, communication

Нармин Ибрагимли

СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 
УСТНОЙ РЕЧИ

В этой статье обсуждались приложения задач и действий, которые используются для
развития навыков устного общения. Коммуникативные задания могут повысить мотивацию
учащихся, ускорить овладение ими языковых навыков и сделать изучение языка более
приятным. Основная характеристика заданий заключается в том, что они должны отвечать
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потребностям студентов. Он должен соответствовать достижению цели и уровню знаний
учащихся. Выбор задач должен основываться на тщательном анализе реальных потребностей
учащихся. Кроме того, задача должна вызывать реальное общение, способствовать
разговору на английском языке. Это означает, что должен быть обмен информацией с
обратной связью. В задачах этого типа внимание студентов должно быть сосредоточено
на контексте, а не на языковой форме. Таким образом, учителя и преподаватели языка
должны уделять больше внимания свойствам задач, которые соответственно направлены
на повышение коммуникативной эффективности и усвоения иностранного языка.

Ключевые слова: задание, устная речь, языковые навыки, анализ, общение

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir) 

Daxilolma tarixi:  İlkin variant 15.01.2021
Son variant  05.03.2021
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UOT 881

TÜRKAN İSMAYILLI*

TƏSDİQLƏR, ÖZ TƏSDİQLƏR         

Fəlsəfə, psixologiya elmləri ilə sıx bağlı olan dilçilik kateqoriyası - təsdiqlər geniş, qarışıq, mücərrəd
məhfumdur. Təbii ki, yalnız təsdiq və ya inkarda olan cümlələrlə danışmaq sıxıcı və qeyri-təbii olardı. Dilçilikdə
qrammatik baxımdan bütün inkar cümlələr təsdiqlənə, təsdiq cümlələr isə inkarlaşa bilər. Amma bu bütün
cümlələri əksinə çevirərkən məntiqli olması demək deyil. Bütün bunları təhlil etmək koqnitiv dilçiliyin araşdırma
obyektidir. Məqalədə təsdiqdə olan cümlələrin insanların şüuraltına, onların həyatına edə biləcək təsirlərindən
danışılır. Psixoloji və tibbi araşdırmalar da sübut etmişdir ki, insanlar özləri haqqında təsdiqlərə yüklənərsə, yəni
şüuraltı nəyə köklənərsə həyatımızda baş verən hadisələr də o yöndə cərəyan edər. Belə ki, insanları öz
təsdiqlərinin stresi azaltması, akademik performansı artırması və öz təsdiqlərin insan beynində “dəyər”, “mükafat”
neyro mexanizmlərini məşğul etdiyi sübut olunmuşdur. Tədqiqalar göstərir ki, fikirlərimizin, seçdiyimiz cümlələrin
hisslərimiz və emosiyalarımıza birbaşa təsiri vardir. Həmin emosiyalar beynimizdə müəyyən kimyasalların ifraz
edilməsini sürətləndirir və bu zaman insanlar daha inamlı olurlar. Məqalədə, kiçik yaşlı uşaqlarda, gənclərdə,
ağır xəstəlik diaqnozu qoyulan insanlarda təsdiqdə olan cümlələrə və fikirlərə köklənməyin müsbət effekt
veridiyindən danışılır.

Açar sözlər: təsdiqlilik, öz dəyər təsdiqləri, dilçilik, kateqoriya.

Afirmativlik termini dilçiliyin fəlsəfi mirasının bir hissəsidir. O semantik xüsusiyyətlər
daşıyan qarışıq, mücərrəd dil hadisəsidir. Afirmativlik –təsdiqlilik kateqoriyası digər linqvistik
kateqoriyalar kimi linqvistik olaraq sabit deyil. Təsdiqlilik tamamlıq, mövcudluq, varlıq,
yaxınlıq şəkillərini beynimizdə canlandırmaqla əlaqəlidir. İnkarlıq isə insan beynində ölüm,
boşluq, yoxluq, uzaq məsafə şəkilləri düzəninə əsaslanır. Koqnitiv prinsiplərə görə dil-ünsiyyət-
idrak sadəcə olaraq ətraf dünyanın əks etdirilməsi deyil, həmçinin dünyanı formalaşdırmaq
vasitəsidir. Əslində dildə icad edilən bütün linqvistik vasitələr ünsiyyət zamanı mənanı
çatdırmaq məqsədi daşıyır. İnsanlar alternativ yollarla başına gələn bir hadisəni və ya vəziyyəti
tərcümə etmək, analiz etmək gücünə sahibdirlər. Təsdiqlilik müəyyən dinamik mental
əməliyyatların linqvistik göstəricisidir. Bu məqalədə Fəlsəfə və Psixologiya elmi ilə yaxından
əlaqəsi olan təsdiqlilik kateqoriyasının işləndiyi zaman insanlara necə təsir etdiyi araşdırılır.

İnsanlar təsdiqdə olan fikir və cümlələri müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Afirmativlər nəqli cümlələrdən onunla fərqlənir ki, burada danışanın nəzərdə tutduğu fikrin
doğru olduğuna inanır. Ümumi danışsaq təsdiqlər bizi, özümüz haqqında, dünya haqqında
müəyyən şeylərə inanmağa ruhlandırır. Onlar həmçinin bizim istədiyimiz reallığı yaratmağa
kömək edir- gözəllik, zənginlik, xoşbəxtlik kimi.Valter və Jakobsona görə bu xüsusuiyyətinə
görə təsdiqlərdə bir dəyər vardır, çünki bizim şüuraltı düşüncəmiz bizim arzularımızı əks
etdirməkdə və həyatımızı gerçəkləşdirməkdə mühüm rol oynayır. Süuraltı səviyyədə biz
özümüzlə əlaqəli nəyə inanırıqsa, inandığımız şey hadisələrin baş verməsində əhəmiyyətli
təsirə malik olur.  Daha sadə dildə desək özümüz haqqında yaxşı şey hiss edəndə bizim
həyatlarımız da daha asan davam edir. Müsbət şeylər, maddi asılılığın olmaması, sevgi,
sağlamlıq bizə maqnit kimi çəkililr. İnsanlar yaxşı, tam və faydalı hiss etmək istəyirlər. Həyatın
müəyyən nöqtəsində hər kəs şəxsən “faydalılıq” hissi təhlükəsi ilə üzləşir, buda strese səbəb
olur, performansı və tamlığı gizlədir. İnsanın faydalı ola biləcəyinə gələn təhlükə demotivasiaysı
müxtəlif formalarda gələ bilər. Məsələn məktəbdə tənqidi cavab almaq (Yeager 2014), ciddi bir
xəstəlik diaqnozu (Sherman, Nelson and Steele 2020), intellekt və sosial qrup tamlığı ilə bağlı
üzləşdikləri neqativ stereotiplər (Steele, Aronson) və s.
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Bu təhlükələr akademik perfomansı təhlükəyə salır, fiziki sağlamlığı pisləşdirir (Inzlicht
& Kang, 2010) və özgüvəni aşağı salır (Cohen & Garcia, 2005). Fərdləri bu psixologiayadan
ayırmaq üçün tədqiqatçılar özünü müsbət yönləndirmə istiqamətində “self-affirmation”
nəzəriyyəsinə əsaslanan işlər aparmışlar. Self- affirmativlərin yəni, insanın öz müsbət
düşüncələrinin təhlükəli vəziyyətə düşərkən çıxış yollarını tapmaqda faydaları var, onlar stresi
azalda bilər, akademik performansı artıra bilər, və insanları davranışsal dəyişikliklərə daha açıq
edər.(Sherman 2014) Müsbət yönümlü düşüncələrin uğurlu olmasının bir səbəbi də odur ki,
insanın bütün hərtərəfli perspektivini genişləndirmək xüsusiyyəti vardır və neqativ emosiyaların
təsirini azaldır. Təsdiqlər fərdlərə pozitiv dəyərlərin mənbələrinə diqqəti yönəltməyi artırır. Öz
dəyər təsdiqləri insanların özəl əsas dəyərləri və təcrübələrini əks etdirməyə əsaslanır. Bu cığır
beyində pozitiv “dəyərlər” və “mükafatla” əlaqəli olan neyro mexanizmləri məşğul edə bilər.
Təsdiqlər həmçinin insanların diqqətini müsbət öz dəyər məsələn, şəxsi müvəffəqiyyətlərinə
yönəldir. Müsbət yönümlü düşüncələr gözlənilən təhlükə ilə əalqəli ehtiyac duyulan  psixiloji
mənbələrin daha faydalı istifadəsinə imkan verir. Özünü təsdiqlər, şəxslərin mənliklərinə daha
geniş baxış verə biləcək əsas dəyərləri əksəriyyətdə əks etdirərək, öz dəyərlərini təsdiqləyən
hərəkətlərdir. Bundan əlavə, özünü təsdiqləmək, gələn təhlükə ilə mübarizə aparmaq üçün
lazım olan psixoloji mənbələrin daha səmərəli istifadəsinə imkan yarada bilər.

Araşdırmalar göstərir ki, istər gənclərə, istər kiçik yaşlı uşaqlara, ağır xəstəlik keçirən,
müəyyən qüsurlu insanlarda təsdiqdə işlənən pozitiv fikir və cümlələr şüuaraltına yeridildikdə
müsbət effekt verib. İnsan beyni, insanların şüuraltısı gerçək ilə xəyal edilən arasında fantaziya
və faktı bəzən “ayırd” edə bilmir, qəmli film izləyərkən, bunun sadəcə ədəbi xarakterlər
olduğunu bilə-bilə ağlaya bildiyimiz kimi. Məsələn, uğurlu olmaq istəyiriksə  “Mən uğursuz
olmaq istəmirəm” ( I don’t want to be unsuccessful), yaxud da “Mən xəstə olmaq istəmirəm” (I
don’t want to be unhealthy) kimi şeylər söyləyə bilmərik. Şüuraltı “uğursuzluq” “xəstə”
kəliməsi üzərinə hərəkət edəcək, “olma” kelimesini görməzdən gələrək istənilməyən nəticəni
gerçəkləşdirəcəkdir. Şüuraltı, zehnimizlə ne paylaşacağımızı diqqətlə seçməliyik ve bu səbəblə
təsdiqdə olan cümlələrdən istifadə etmək bu qədər əhəmiyyətlidir.

Aşağıda bəzi öz təsdiq nümunələri (Self- Affirmation Statements) verilmişdir:  I can be a
winner. (Mən qalib ola bilərəm)Ø I am the best friend I have. Ø I have solved problems like this
before. Ø I have the ability to handle this. Ø I am a capable human being.

I choose to be happy; (Mən xoşbəxt olmağa layiqəm)
I’m gifted with and surrounded by amazing friends and family; (affirmations used by wo-

men-qadınlar tərəfindən istifadə edilən)
I am responsible for looking after me; (Mənim öz məsuliyyətim vardır)
By being myself, I bring happiness to other people; (affirmations used by men-kişilərin

istifida etdiyi öz təsdiqlər)
I am a quick, capable learner; (Mən bacarıqlıyam, öyrənə bilirəm)
2 I believe in myself as a person and I believe in all my capabilities; (affirmations   used by

teenagers-gənclər):
Balaca uşaqların erkən yaşlarda müsbət təsdiqlər təcrübəsi onların gələcək həyatlarında

çətinliklərlə üzləşərkən hazırlıqlı olmasına səbəb olur (Bloch, 2015). 
I am loved; (Mən sevimliyəm)
I am creative; (affirmations used by kids-körpələrin anlaya biləcəyi)
When I get a bad grade, I am motivated to do better; (Pis nəticə məni daha yaxşısını

etməyə ruhlandırır)
2 I set high standards for my academic achievement. By putting in time and 
effort, I can accomplish what I set out to achieve; (For students-tələbələrin işlətdiyi)
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I am liberating myself from fear, judgment, and doubt; (Mən qorxu, şübhə və mühakimədən
azadam)

I choose only to think good thoughts; (affirmations used by anxiety people-narahat
insanların istifadə etdiyi)

My baby is secure, loved, and safe;  (Mənim körpəm güvəndədir, sevimlidir)
My baby is going to be healthy and at the best time for us; (affirmations used during preg-

nancy-hamilələr)
I do not need to rely on others judgment for acceptance; (Mən başqalarının mühakiməsinə

deyil, özümə inanıram)
I am resilient and can handle problems with expertise. (affirmations used at work-işdə

istifadə edilən)
Öz dəyərlər insanın sosial çevrəsində rahatlığını artıra bilir. “People genuinely like me

once they get to know me.” • “I deserve positive relationships in my life.”
Uzun müddət sosial rədd edilmədən qorxan insanların gündə yalnız 15 dəqiqə pozitiv

fikirlərə köklənərək 8 həftə ərzində bu çətinliyin öhdəindən gəldiyi görülmüşdür. 
Tədqiqalar göstərir ki, fikirlərimizin, seçdiyimiz cümlələrin hisslərimiz və emosiyalarımıza

birbaşa təsiri vardir. Həmin emosiyalar beynimizdə müəyyən kimyəvi maddələrin ifraz
edilməsini sürətləndirir və bu zaman insanlar daha inamlı olurlar. Öz dəyərlə bağlı təcrübələr
göstərir ki insan dəyər verdiyi şeyləri tez-tez xatırlasa, o zaman öz dəyər hissi də artar. “Brain-
scan study” (beyinin skayneri)  araşdırmaları sübut edir ki,  Öz təsdiq afirmativlərini istifadə
etməyi təcrübə edən insanların beyninin, “öz”  və “mükafat” (self and reward ) ilə bağlı
bölgələrinin fəaliyyəti artmışdır. Öyrənənlərin problem həll etmə bacarıqları da öz təsdiqlərin
sayəsində artmışdır. Carneige Mellon Universitetinin professoru David Creswell belə bir
tədqiqat apararaq sübut etmişdir ki,  təzyiq altında olan insanların problem həll etmə bacarıqları
müsbət öz dəyər təsdiqlərnin işlənməsi ilə artmışdır. Stresin problem həll etməyə neqativ
təsirləri minimuma endirilmişdir.

Məsələn, təhsil müəssisəsində, sinifdə belə bir tətbiq effektli ola bilər. Müəllim sinifdə
təsdiqdə olan  posterlərin nümayişi prosesindən istifadə edərək, həftəlik, aylıq  müəyyən bir
təsdiqdə olan fikri seçərək, onu tələbələrlə onların həyatına necə təsir edəcəyini müakirə
edərək, afirmativ notlardan istfadə edərək, tələbələrin akademik performanslarını artıra bilər.
Tələbələr müəyyən vəziyyət və çətinliklərlə üzləşərkən, buna əsaslanaraq öz təsdiqlərini də
yarada bilərlər. Beynimiz hələ yüz min illər əvvəl mənfilik, inkarlığa qərəzlə inkişaf etmişdir.
Bu tendensiya insanları müxtəlif təhlükələrdən, yırtıcı heyvanlardan qorumuşdur. İnsanlar
müsbət olan şeylərdən çox, mənfiləri xatırlamağa meyllidirlər. Həyata optimist yanaşmaq
üçün, beynimizə təsir etməyimiz lazımdır. Beynimiz müəyyən mənada bir əzələdir, nə qədər
çox müəyyən cığırları gücləndirsək o qədər də həmin cığırlar güclü olarlar. Nə qədər inkara
yüklənsək qarşımıza o qədər çox maneə çıxacaq. Beləliklə, istər Psixologiyada, istərsə də tibb
sahəsində çoxsaylı araşdırmalar da sübut edir ki, təsdiqdə olan cümlələr insan beyninin ona
faydalı ola biləcək cığırlarını inkişaf etdirir.
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Turkan Ismailli

AFFIRMATIONS, SELF AFFIRMATIONS 

The category of linguistics, which is closely related to philosophy and psychology, is a
broad, mixed, abstract concept. Of course, it would be boring and unnatural to speak in
affirmative or negative sentences. In linguistics, from a grammatical point of view, all negative
sentences can be affirmed, and affirmative sentences can be denied. But that doesn’t mean it
makes sense to reverse all the sentences. Analyzing all this is the object of study of cognitive
linguistics. The article discusses the possible impact of affirmative sentences on people’s sub-
conscious and their lives. Psychological and medical research has also shown that when people
are overwhelmed by assertions about themselves, that is, by what they subconsciously focus
on, the events that take place in our lives will proceed in the same direction. Thus, it has been
proven that self-affirmations reduce stress, increase academic performance, and that self-
affirmations engage the neural mechanisms of “value” and “reward” in the human brain. These
emotions speed up the secretion of certain chemicals in our brains, making people more
confident. The article argues that in young children, young people, and people diagnosed with
a serious illness, adjusting to affirmative sentences and ideas has a positive effect.

Keywords:  affirmation, self-affirmation, linguistics, category

Тюркан Исмаиллы

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, СОБСТВЕННЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

Категория лингвистики, которая тесно связана с философией и психологией,
представляет собой широкое, смешанное, абстрактное понятие. Конечно, было бы скучно
и неестественно говорить утвердительными или отрицательными предложениями. В
лингвистике с грамматической точки зрения все отрицательные предложения могут быть
подтверждены, а утвердительные – отвергнуты. Но это не значит, что есть смысл
перевернуть все предложения. Анализ всего этого - объект исследования когнитивной
лингвистики. В статье обсуждается возможное влияние утвердительных предложений на
подсознание людей и их жизнь. Психологические и медицинские исследования также
показали, что, когда люди подавлены утверждениями о себе, то есть тем, на чем они
подсознательно сосредотачиваются, события, происходящие в нашей жизни, будут
развиваться в том же направлении. Таким образом, было доказано, что самоутверждение
снижает стресс, повышает успеваемость и что самоутверждение задействует нейронные
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механизмы «ценности» и «вознаграждения» в человеческом мозгу. Эти эмоции ускоряют
секрецию определенных химических веществ в нашем мозгу, делая людей более
уверенными в себе. В статье утверждается, что у маленьких детей, молодых людей и
людей с серьезным заболеванием адаптация к утвердительным предложениям и идеям
имеет положительный эффект.

Ключевые слова: утверждение, самоутверждение, языкознание, категория

(Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Firudin Rzayev tərəfindən təqdim edilmişdir) 

Daxilolma tarixi:  İlkin variant 10.01.2021
Son variant  03.03.2021
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S Ə N Ə T Ş Ü N A S L I Q

UOT 792.03
ƏLİ QƏHRƏMANOV*

NAXÇIVAN  TEATRININ İLK PEŞƏKAR RƏSSAMI BƏHRUZ KƏNGƏRLİ

Məqalədə Azərbaycan təsviri sənət sahəsində professional rəssamlıq ənənələri yaradan, sənət yolunda düzgün
istiqamət tutan, öz dəsti-xətti ilə seçilən Bəhruz Kəngərlinin sənət yoluna nəzər salınır, yaradıcılığının özünəməxsus
cəhətləri izlənilir. Bəhruz Kəngərli Azərbaycan təsviri sənəti tarixində realist boyakarlığın banisi, bu sahəyə yenilik
gətirən sənətkardır. Bir sıra tarixi mənbələr, arxiv sənədləri əsasında hazırlanan məqalədə Bəhruz Kəngərlinin ilk
peşəkar teatr rəssamı kimi fəaliyyətindən bəhs olunur. O, 1912-1918-ci illərdə Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulan
N.Vəzirovun “Pəhləvanani-zəmanə”, “Hacı Qəmbər”, N.Vəzirovun “Döymə qapımı, döyərlər qapını”,
Ə.Haqverdiyevin “Ac həriflər”, “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan”, “Pəri cadu”, “Ağa Məhəmməd şah Qacar”,
“Kərbalayı Güzəməli”, Rza Quluzadə Şərqinin “Pul, yoxsa Allah?”, “Pulsuzluq”, R.Əfəndiyevin “Qonşu qonşu
olsa kor qız ərə gedər”, M.F.Axundzadənin “Hacı Qara”, “Molla İbrahimxəlil kimyagər”, M.Kazımovskinin
“Molla Cəbi”, N.Nərimanovun “Nadanlıq”, C.Məmmədquluzadənin “Ölülər”, N.Kamalın “Vətən, yaxud Silistrə”,
“Zavallı cocuq”, S.Əfəndiyevin “Dursunəli və ballıbadı”, Ü.Hacıbəylinin “Arşın malalan”, “Məşədi İbad”,
Z.Hacıbəyovun “50 yaşında cavan”, ruscadan tərcümə olunmuş Y.Şvartsın “Qırmızı araçqın” və s. tamaşalara
verdiyi bədii tərtibat faktlarla əsaslandırılır. 

Açar sözlər: Bəhruz Kəngərli, rəssam, tamaşa, səhnə, pyes, bədii tərtibat.

Milli səhnəqrafiyamızın təşəkkülü iyirminci əsrin ilk onilliyindən başlayır. Bu sırada ilkin
adı çəkilənlərdən biri də məhz Bəhruz Kəngərlidir. İlk realist peşəkar teatr rəssamı Bəhruz
Kəngərli 1892-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. “Kiçik yaşlarından rəssamlığa
böyük həvəsi olan Bəhruzun fitri istedadı yaxın qohumu olan yazıçı Eynəli bəy Sultanovun
diqqətini çəkmiş və onun məsləhəti ilə atası onu Tiflisə aparmışdır” [1, 378]. Böyük dramaturq
Cəlil Məmmədquluzadənin köməkliyi ilə o, 1910-cu ildə Tiflis şəhərindəki Zaqafqaziyanın
yeganə rəssamlıq məktəbinə daxil olmuşdur [3, s. 127]. Burada o, rəssamlıq sənətinin
incəliklərinə yiyələnir. 1915-ci ildə təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurub Naxçıvana qayıdır və
vətəninin gözəlliklərini, müasirlərinin surətlərini tablolara köçürür, əhəmiyyətini itirməyən gözəl
əsərlər silsiləsi yaradır. Azərbaycan təsviri sənətində parlaq bir səhifə açır, çoxəsrlik rəssamlıq
sənətimizdə tamamilə yeni olan realist boyakarlığın əsasını qoyur, ona  yeni ictimai məzmun,
forma, janr və təsvir vasitələri gətirir və zənginləşdirir, dərin təfəkkürü sayəsində qızıl fırçalı
rəssam kimi əbədi ömrünün əbədiliyinə qətiyyətlə imza atır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yu-
bileyi haqqında 13 aprel 2012-ci il tarixdə sərəncam imzalayır. Sərəncamda deyilir: “Bəhruz
Kəngərli milli təsviri sənətdə realist boyakarlığın yaradılmasına misilsiz töhfələr vermiş, portret
və mənzərə janrının formalaşmasında böyük rol oynamışdır. Sənətkarın zəngin irsi xalqımızın
tarixi keçmişini və dövrün ictimai-siyasi hadisələrini dolğun əks etdirir. Bəhruz Kəngərli
ölkəmizdə teatr rəssamlığının banilərindəndir...”

XVIII əsrdə Qərbi Avropada formalaşan, təxminən bir əsr sonra Azərbaycan ədəbi-mədəni
mühitində təzahür etməyə başlayan maarifçilik məfkurəsi xalqımızın mədəni inkişafında mühüm
rol oynadı. Bu dövrdə dünyanın bir çox ölkələri ilə mədəni əlaqələr genişləndi. Azərbaycanda
ictimai şüurun, elm və fəlsəfi fikrin, realist ədəbiyyat və incəsənətin inkişafında əsaslı dönüş
baş verdi. Dövrün qabaqcıl ideyalarını əks etdirən realist Azərbaycan ədəbiyyatı inkişaf etməyə
başladı, yeni demokratik məzmun, yeni janr və formalarla zənginləşdi. Dövrün qabaqcıl
ideyalarının əsas tərənnümçüsü olan Mirzə Fətəli Axundzadənin yaradıcılığı ilə Azərbaycan
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ədəbiyyatında yeni ədəbi məktəb formalaşdı. Bu məktəbin görkəmli nümayəndələri  əsərlərində
xəlqilik və humanizm ideyalarını yüksəklərə qaldırdılar. XIX yüzillikdə Azərbaycan
ədəbiyyatında maarifçilik üç əsas inkişaf mərhələsi keçmişdir. Birinci mərhələdə (30-40-cı illər)
A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, M.Ş.Vazeh kimi yazıçılar maarifçiliyin ilk rüşeyimlərini ədəbiyyata
gətirmişlər. İkinci mərhələ (50-60-cı illər) M.F.Axundzadənin simasında təkmilləşib inkişaf
etmişdir. Üçüncü mərhələdə (70-80-ci illər) H.Zərdabi (Məlikov), N.Vəzirov öz əsərlərində
xəlqilik və humanizm ideyaları ilə maarifçiliyi inkişaf etdirib, yüksək səviyyəyə çatdırdılar.
Azərbaycan ədəbiyyatının təsiri nəticəsində bu dövrdə Bakı, Naxçıvan, Şuşa, Gəncə və s.
şəhərlərdə teatr sənəti yaranır.  

M.F.Axundzadənin “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah” əsəri ilə 1883-cü ildə Naxçıvan
teatrı öz qapısını xalqın üzünə  açdı [16, v. 1]. Bu teatr fəaliyyəti dövründə millilik uğrunda
mübarizəyə həmişə önəm verdi, mənəvi dəyərləri yaşatmağa çalışdı və tarixi vəzifəsini şərəflə
yerinə yetirdi. Teatrın yaranması maarif-məktəb və mədəniyyətin inkişafı, qabaqcıl,
tərəqqipərvər ziyalı kadrların yetişməsi ilə sıx bağlı olduğundan görkəmli teatrşünas Cəfər
Cəfərov yazırdı: “Müstəqil olaraq meydana gələn Naxçıvan teatrı Azərbaycanın başqa
şəhərlərində  yaranan teatr mərkəzlərindən daha güclü idi və Azərbaycanda teatr sənətinin
inkişafına daha səmərəli təsir göstərdi. Naxçıvan Azərbaycan teatrına E.Sultanov, M.T.Sidqi,
C.Məmmədquluzadə, B.Kəngərli, H.Cavid, Ə.Qəmküsar, K.Ziya, R.Təhmasib kimi görkəmli
dramaturq, aktyor və teatr təşkilatçıları vermişdir” [5, s. 312]. 

Haqqında söhbət açdığımiz ilk realist peşəkar teatr rəssamı Bəhruz Kəngərli az ömür yaşasa
da Azərbaycan incəsənəti- rəssamlıq sənəti sahəsində mühüm əsərlər yaratdı. Boyakarlıq sənəti
ilə yanaşı adını Azərbaycan teatr salnaməsinə qızıl həriflərlə həkk edə bildi. Tədqiqatçılar qeyd
edirlər: “Bəhruz Kəngərlinin 2000 rəsm əsərindən 511-i muzeylərdə qorunub saxlanılır, 1489
əsərinin taleyi hələ də naməlum olaraq qalır. Onun karandaş, kömür, akvarel və yağlı boya ilə
işlənmiş əsərləri içərisində portretlər, mənzərələr, süjetli rəsmlər, natürmortlar və s. vardır [4,
s. 241]. O, Naxçıvana gələndə Rza Təhmasibin xahişi ilə teatr üçün müəyyən mənzərələri əks
etdirən asma pərdələr (meşə, çay, dağ, şəhər, otaq) hazırlayır. Unudulmaz sənətkar Naxçıvanda
gözəl əsərlər yaratmaqla bərabər teatrda da səmərəli çalışır. Bəhruz Kəngərli milli
səhnəqrafiyanın bünövrəsini qoyanlardan, Azərbaycanda ilk peşəkar teatr rəssamlarından biridir.
O, həssas rəng duyumu, isti və koloritli rənglərdən məharətlə istifadə etməklə Naxçıvan teatrında
40-dan artıq tamaşaya bədii tərtibat vermişdir. 1912-ci ildən 1918-ci ilə kimi bu böyük rəssam
Naxçıvan teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulan N.Vəzirovun “Pəhləvanani-zəmanə”, “Hacı
Qəmbər”, “Müsibəti-Fəxrəddin” H.Vəzirovun “Döymə qapımı, döyərlər qapını”,
Ə.Haqverdiyevin “Ac həriflər”, “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan”, “Pəri cadu”, “Millət dostları”,
“Ağa Məhəmməd şah Qacar”, “Kərbalayı Güzəməli”, Rza Quluzadə Şərqinin “Pul, yoxsa
Allah?”, “Pulsuzluq”, R.Əfəndiyevin “Qonşu qonşu olsa kor qız ərə gedər”, N.Nərimanovun
“Nadanlıq”, “Nadir şah”, C.Məmmədquluzadənin “Ölülər”, M.F.Axundzadənin “Hacı Qara”,
“Molla İbrahimxəlil kimyagər”, M.M.Kazımovskinin “Molla Cəbi”, Namiq Kamalın “Vətən
yaxud Silistrə”, “Zavallı cocuq”, S.M.Əfəndiyevin “Dursunəli və ballıbadı”, “Xor-xor”, İsa bəy
Aşurbəylinin “Azərbaycan”, Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan”, “O olmasın, bu olsun”, “Ər və
arvad”, “Leyli və Məcnun”, Z.Hacıbəyovun “Evliykən subay”, “50 yaşında cavan”, ruscadan
tərcümə olunmuş “Bizim krayənişin özünü öldürdü” (tərcümə Ə.Qəmküsar), Yevgeni Şvartsın
“Qırmızı araçqın” (tərcümə Rəşid bəy Əfəndiyev) və s. tamaşalara irihəcmli panolar çəkmiş,
səhnə tərtibatı və geyim eskizləri vermişdir [7, s. 538-540]. Azərbaycan dramaturgiyasının klas-
sik nümunələri üçün olduqca mənalı və rəngbərəng əlbəsə geyimləri yaratmış Bəhruz Kəngərli
milli xalq geyimlərinin misilsiz bilicisi idi. O. bədii tərtibat verdiyi əsərlərin personajlarını
səciyyələndirən, tarixi dürüstlüyü, milli koloriti, zəngin boyaları, naxışları, bəzəkləri ilə nəzəri
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cəlb edən çoxlu əlbəsə eskizləri yaratmışdır. Kəngərlinin bu tamaşalara verdiyi bədii tərtibatlar
Azərbaycan teatr-dekorativ sənətinin gözəl nailiyyətləri idi. Geniş yaradıcılıq diapazonuna,
zəngin təxəyyülə, incə zövqə malik bu sənətkarın bədii irsi səhnə mədəniyyətimizə gözəl hədiyyə
idi.

Məlum olduğu kimi Zülfüqar Hacıbəyov 1911-ci ilin oktyabr ayında Naxçıvana gəlir və
burada iki ilə yaxın bir müddətdə yaşayır. O, Naxçıvanda Ü.Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun”
musiqili komediyasını 1912-ci ildə tamaşaya qoyur. Tamaşanın səhnə tərtibatı üçün lazım olan
əşyalar evlərdən gətirilir. Tamaşaya bədii tərtibatı Bəhruz Kəngərli verir. Bu tamaşa ilə o, ilk
dəfə teatr rəssamı kimi fəaliyyətə başlayır. Tamaşanın rejissoru M.A.Əliyev, dirijoru
Z.Hacıbəyov idi. Tamaşada Azərbaycan aktyorları ilə yanaşı Naxçıvan şəhər məktəbinin
müəllimlərindən Mirzə Ələkbər Süleymanov, Rza Təhmasib və başqaları iştirak edirlər. Tamaşa
Hüseyn xanın binasında yerləşən məktəbin salonunda nümayiş etdirilir. Tamaşa çox böyük
maraqla keçir və yerli əhalidə opera əsərlərinə maraq yaradılmasında ilk başlanğıc olur.
Tamaşanın Naxçıvanda uğurla keçməsi haqqında “Baku” və “Kaspi” qəzetlərində xəbər verilir.
Tamaşaların iştirakçısı görkəmli aktyor M.A.Əliyev xatirələrində yazır: “Naxçıvanda yerli
həvəskarlar bizə kömək edirdilər. Qadınlar üçün ilk dəfə gündüz tamaşası verdik. Bu iş məni
çox sevindirdi. Çünki o zaman Azərbaycanın heç bir şəhərində qadınların kollektiv surətdə teatra
gəlmələrini görməmişdim... Mən Naxçıvanda teatr həvəskarlarından Əliqulu Qəmküsarla tanış
oldum. Onun evində, Culfada 15 günə kimi qonaq qaldım. O, bizim teatr işlərimizə böyük
köməklik edir, həmişə bizimlə səhnədə qadın rollarında çıxış edirdi” [9, s. 5]. 

Z.Hacıbəyov Naxçıvanda yaşadığı müddətdə onun rəhbərliyi ilə Naxçıvan məktəblərində
müsəlman qızları tərəfindən də tamaşalar hazırlanıb göstərilir. “1912-ci ildə Naxçıvan rus
məktəbində müsəlman qızları tərəfindən qadınlara məxsus “Qırmızı araqçın” əsəri
(Z.Hacıbəyovun ruscadan tərcüməsi ilə) məktəbli qızlar tərəfindən müsəlman qızları üçün
tamaşaya qoyulur” [12]. Zülfüqar Hacıbəyovun “Evliykən subay” operettası və Ə.Haqverdiyevin
“Dağılan tifaq” faciəsi mart, Kərbəlayi güzəməli” məzhəkəsi Böyükxan Naxçıvanskinin nəzarəti
altında aprel ayında tamaşaçılara göstərilir [2, s. 280-283]. Həmin il Naxçıvan teatr həvəskarları
N.Vəzirovun “Pəhləvanani-zəmanə” əsərini yoxsul şagirdlərin xeyrinə tamaşaya qoyurlar. Səhnə
evlərdən gətirilmiş cecim, xalçalar, miz və səndəllər, lampa və şamdanlarla bəzədilir. Bu
tamaşalara səhnə tərtibatını Bəhruz Kəngərli verir. Həsən Səfərli xatirələrində yazır: “Bu
tamaşalara şəhərin müxtəlif millətlərinin ziyalılarından da çox gəlmişdi. Bu tamaşalardan
toplanılan pulu əvvəlki tamaşalardan toplanılan pulla müqayisə etdikdə tamaşaçıların da artdığı
nəzərə çarpır” [11, s. 203].  Ə.Haqverdiyevin  “Dağılan tifaq” faciəsinin   oynanılması haqqında
“İqbal” qəzetinin 10 mart 1912-ci il tarixli nömrəsində məlumat verilir: “Mart ayının 7-də
Hüseynxan Naxçıvanskinin dramında səhnəpərəst Böyükxan Naxçıvanskinin təhti nəzarətində
həvəskarlar tərəfindən “Dağılan tifaq” tamaşaya qoyulmuş, səhnənin bədii tərtibatını Bəhruz
Kəngərli vermişdi. Nəcəf bəy rolunda Böyükxan cənabları, Səlim bəy-Yaqub paşa, Həmzə bəy-
Aslan bəy, Sona xanım-Mirzə Cəlil Mirzəyev və başqaları çıxış etmişlər” [13].

1913-cü ilin iyun ayının 19-da Naxçıvan teatrının səhnəsində Rəşid bəy Əfəndiyevin
“Qonşu-qonşu olsa kor qız ərə gedər” komediyası Bəhruz Kəngərlinin bədii tərtibatında
tamaşaya qoyulur. Bu tamaşa haqqında Əlirza Rasizadə (H.Cavidin qardaşı) “İqbal” qəzetində
“Naxçıvan məişətindən” adlı məqaləsində yazır: “İyun ayının 19-da Xan Naxçıvanskinin
(Böyükxan Naxçıvanski –Ə.Q.) nəzarəti altında Rəşid bəy Əfəndiyevin “Qonşu-qonşu olsa kor
qız ərə gedər” komediyası oynanıldı. Teatrda tamaşaçı əlindən tərpənmək olmurdu. Rollarda:
Xoca Kəsbər-Ələkbər Namazov, Qaçay bəy-Rzaqulu Təhmasibbəyov (R.Təhmasib-Ə.Q), Mələk
xala-Qurbanəli Abbasov, Çiçi xanım-Süleyman Süleymanov idilər. Tamaşaya H.Cavid və
müəllimlərdən Cəmil Mirzəyev baxmış və çox bəyənmişdir.  Əli Səbri Qasımov qonaqlara yer
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göstərib, biletlərə baxırdı…” [14].
1917-ci ildə yenidən Naxçıvana gələn Zülfüqar Hacıbəyov burada bir ilə yaxın yaşayır. O,

Naxçıvanda olduğu müddətdə Üzeyir Hacıbəyovun “Məşədi İbad”, “Ər və arvad” və özünün
“50 yaşında cavan” əsərlərini Bəhruz Kəngərlinin səhnə tərtibatında tamaşaya qoyur [8, s. 84].   

1917-ci ilin axırlarında Rəşid bəy Əfəndiyev Naxçıvanda qızlar məktəbinin müdiri olarkən,
həmin məktəbin müəlliməsi Nazlı xanım Nəcəfovanın, Rza Təhmasibin və Bəhruz Kəngərlinin
köməkliyi ilə məktəbli qızlardan ibarət dram dərnəyi təşkil edir. Bu dərnəyinin yaradılması o
zaman Naxçıvanda görünməmiş tarixi hadisə idi. Bütün aktyorlar və mütərəqqi fikirli ziyalılar
dram dərnəyinə kömək edirdilər. “Dram dərnəyində Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” musiqili
komediyası Bəhruz Kəngərlinin tərtibatında tamaşaya hazırlanır. Məşqlər həm qızlar
məktəbində, həm də Nazlı xanımın mənzilində gedirdi. 1917-ci il noyabr ayının 12-də yalnız
qadınlar üçün Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” musiqili komediyası tamaşaya qoyulur” [8, s.
89]. N.Nəcəfova və S.Sultanova qeyd etmişdilər ki, tamaşa zamanı zal tamaşaçı qadınlarla dolu
idi. Tamaşada iştirak edən həvəskarlar öz rollarını yaxşı oynayırdılar. Rolları aşağıdakı  qadınlar
və qızlar - Sultan bəy-Süsən Sultanova, Cahan xala-Gövhər Kəngərli, Süleyman-Asya
Məmmədəliyeva, Vəli-Xanım Vəzirova, Gülçöhrə-Dilbər Sultanova, Telli-Fatma Şeyxova ifa
etmişdilər [12].

Həmin illərdə çar xəfiyyə idarəsi bütün Zaqafqaziyada, o cümlədən Naxçıvanda, xüsusilə
müsəlman ziyalıları üzərində möhkəm nəzarət qoyur, xalq kütlələrini köləlikdə, zülmətdə
saxlamağa cəhd edir. Bir çox hallarda isə sadəcə olaraq yerli məktəbi, teatrı, maarif
müəssisələrini bağlayır. Bu sahədə göstərilən hər bir təşəbbüsü qadağan edirdi. Bir çox hallarda
məktəb, teatr binası tikdirməyə cəhd göstərmişlərsə də, buna nail ola bilməmişlər. Məhz buna
görə də həmin illərdə xəfiyyə idarəsinin amansız senzura və təqibləri, həbslər, sürgünlər
“Naxçıvan müsəlman incəsənəti və dram cəmiyyəti”nin fəaliyyətini dayandırır. Lakin, bu cür
təqiblər Naxçıvanda çox güclü olan ziyalılar dəstəsini və xüsusilə teatr həvəskarlarını qorxuda
bilmir. Şair Əliqulu Nəcəfov (Qəmküsar) 1917-ci ildə Naxçıvana Mirzə Cəlilin həm yaxın dostu,
həm də yaxın nümayəndəsi kimi gəlir. Burada o, teatr həvəskarlarını ətrafına toplayaraq “El
güzgüsü” adlı dram cəmiyyəti təşkil edir [1, s. 376]. Müharibə şəraitində irticaçı qüvvələrin
müxtəlif partiyalar adından çıxış etdiyi bir dövrdə “El güzgüsü” dram cəmiyyəti siyasətdən
kənarda qalmayıb, günün daha aktyual və siyasi məsələlərini nümayiş etdirir. Xalq kütlələrinin
xarici müdaxiləçilərə və daşnak partiyalarının siyasətinə qarşı mübarizəsi “El güzgüsü” dram
cəmiyyətinin fəaliyyətinə istiqamət verirdi. “El güzgüsü” dram cəmiyyəti 1917-ci ilin aprel
ayında C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” tragikomediyasını təkrar tamaşaya qoyur. Bu tamaşanın
ardınca M.F.Axundzadənin “Molla İbrahim Xəlil Kimyagər”, Ə.Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan”,
N.Vəzirovun “Müsibəti-Fəxrəddin” əsərləri oynanılır. Bu tamaşaların səhnə tərtibatını peşəkar
bir rəssam kimi Bəhruz Kəngərli verir. Hələ 1915-ci ildə R.Təhmasibin rejissorluğu, Bəhruz
Kəngərlinin bədii tərtibatında “Ölülər” əsərinin ilk dəfə məhz Naxçıvanda tamaşaya qoyulması
əlamətdar hadisəyə çevrilmişdir.  

Tərtibat verdiyi əsərlərdə istedadlı realist rəssam B.Kəngərli məzhəkə tamaşalarının
mahiyyətinə dərindən nüfuz edir, öz eskizlərində komik personajların zahiri görkəmini, mənəvi
aləmini üzə çıxarır, səhnəyə lazım olan dekor və pərdələr hazırlayır, geyim eskizlərində
dramaturqların niyyətlərini tam mənası ilə uyğun cizgilərlə şərh edirdi. Tamaşaya qoyulan
“Ölülər”, “Hacı Qara”, “Pəri Cadu” pyeslərinin səhnə tərtibatını çox ustalıqla yaradır. B.Kəngərli
“Ölülər” pyesinin səhnə tərtibatını verərkən demişdir: “Hadisə Naxçıvan şəraitində aparılır.
Tamaşa real olsun deyə aktyorların geyimlərini (çuxa, arxalıq, ayaqqabı və s.) Naxçıvanda
olduğu kimi yaratmaq istəyirəm. Təsvir edilən hadisələrin yerlərini, evləri, qəbiristanlığı
Naxçıvanda olduğu kimi vermək niyyətindəyəm” [11, s. 203]. B.Kəngərli təsvir etdiyi kimi də
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“Ölülər” pyesinin səhnə tərtibatını verir. Əsər tamaşaya qoyularkən səhnədə həqiqətən köhnə
Naxçıvan həyatı canlanmışdır. Görkəmli sənətkarın “Pəri cadu” əsərinə verdiyi tərtibat da çox
maraqlı idi. Bəhruz bəy Kəngərli Naxçıvan səhnəsi üçün gözəl bir dağ mənzərəsi də çəkmişdir
ki, bu rəsm əsəri son zamanlara kimi Naxçıvan teatrının səhnəsində istifadə edilirdi.  

Əliqulu Qəmküsar, Rza Təhmasib və Bəhruz Kəngərli 1917-ci ildə Mir Mahmud
Kazımovskinin “Molla Cəbi” pyesini də tamaşaya qoyurlar. Onlar M.Ə.Sabirin “Parta-part” adlı
şeirini, həmçinin bir neçə satirasını da əsərə əlavə edirlər. Naxçıvanın tarixində 1917-20-ci illər
ən ağır və dəhşətli məhrumiyyətlər dövrü olmasına-yəni İngilis müdaxiləçilərinin, daşnakların
kəskin müqavimət və hücumlarına baxmayaraq teatrın artistləri böyük iradə və mətanət
göstərərək teatrın şərəfini qorumuş, teatr tamaşalarının göstərilməsini davam etdirmişlər. “1918-
ci ilin iyun ayının əvvəllərində erməni daşnaq quldur dəstəsi Andronikin rəhbərliyi ilə Naxçıvana
hücum edir. Bu zaman türk ordusunun baş komandanı Kazım Qarabəkir Paşa Naxçıvana köməyə
gəlir. O, burada mədəni-maarif işləri ilə də maraqlanır. Teatrın böyük təbliğat gücünə malik
olduğunu nəzərə alaraq türk ordusunun tarixi qəhrəmanlığını əks etdirən Namiq Kamalın “Vətən
yaxud Silistrə” və “Zavallı cocuq”  əsərlərinin tamaşaya qoyulmasını təklif edir. 1918-ci ilin
sentyabrında hər iki əsər “İmdad” dram cəmiyyəti tərəfindən tamaşaya qoyulur. Tamaşanın
hazırlanmasında teatrın rejissoru Rza Təhmasib və rəssamı Bəhruz Kəngərli  iştirak edirlər” [6,
s. 43]. Bu tamaşalar çar çinovniklərini bərk narahat etdiyindən, onlar “İmdad” dram cəmiyyətini
bağlatmağa nail olur. Şəhər məktəbinin müəllimləri 1918-ci ildə “Ümid” adlı yeni bir dram
cəmiyyətini təşkil edirlər. “Ümid” dram cəmiyyətinin fəaliyyəti çox qarma-qarışıq bir dövrə
təsadüf etdiyindən cəmisi iki tamaşa göstərə bilir. Bu tamaşalar Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal
alan” operettası və Mirzə Fətəli Axundzadənin “Hacı Qara” komediyası idi. Hər iki tamaşanın
rəssamı Bəhruz Kəngərli idi.

1920-ci ildə Naxçıvan teatrının daha uğurlu tamaşaları “Hacı Qara” və “Müsibəti
Fəxrəddin”, quruluşçu rejissoru Həsən Səfərli və rəssamı Bəhruz Kəngərli olub. Beləliklə, bir
daha o fikiri təsdiqləmək lazımdır ki, Naxçıvanın ilk teatr rəssamı Bəhruz Kəngərlidir [10, s.
556].

Görkəmli rəssamın Naxçıvan teatrında tamaşalara çəkilmiş panolar, səhnə tərtibatı və
geyim eskizləri əlimizə gəlib çatmadığından bu sahədəki fəaliyyəti uzun müddət tədqiqatdan
kənarda qalmışdır. Lakin bir məsələni də nəzərə almaq lazımdır ki, görkəmli sənətkarın bir çox
əsərləri ilə yanaşı, tamaşalara verdiyi tərtibatlar da əlimizə gəlib çatmamış, inqilabdan əvvəlki
qəzet və jurnalların səhifələrində isə teatr tamaşaları haqqında geniş yazılar yox, ancaq xəbərlər
verilirdi. Aktyorların oyunlarına gəlincə, sadəcə olaraq hansı rolu hansı aktyorun oynadığı
göstərilirdi. Bu da o dövrün tamaşaları haqqında geniş rəy söyləməyə imkan vermir. 

Respublikamız müstəqilliyə qovuşduqdan sonra Bəhruz Kəngərli bədii irsinə diqqət və
qayğı daha da artmış, 2002-ci ilin yayında ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə
Naxçıvanda Bəhruz Kəngərli muzeyinin təntənəli açılışı oldu. Ulu öndər həmin mərasimdə
unudulmaz sənətkarın yaradıcılığını yüksək dəyərləndirmiş və demişdir: “Hesab edirəm ki,
Azərbaycanda bizim sənətşünaslar, tədqiqatçılar Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığını daha profes-
sional səviyyədə tədqiq etməli, əsərlər yazmalıdırlar. Həm Bəhruz Kəngərlini Azərbaycan
xalqının görkəmli və yüksək mədəniyyətə malik olan nümayəndəsi, həm də böyük rəssam kimi
təbliğ etsinlər”. Bu müdrik fikrin işığında milli mədəniyyətimizdə xidmətləri olan belə bir
cəfakeş insanın fəaliyyətini tədqiq etmək, gənc nəsillərə sevdirmək baxımından Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Görkəmli rəssam Bəhruz bəy Kəngərlinin 120 illik yu-
bileyinin keçirilməsi haqqında” 2012-ci il 12 yanvar tarixli sərəncamı Bəhruz Kəngərli
yaradıcılığına göstərilən diqqət və qayğının davamı kimi olduqca böyük önəm daşıyır. 

Görkəmli fırça ustası Bəhruz Kəngərli 30 yaşında 1922-ci ildə əbədiyyətə qovuşdu. Ömrünü
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vətəninin, xalqının tərəqqisi yoluna sərf edənlər, maarif və mədəniyyətin inkişafında xidmətləri
olanlar heç vaxt unudulmur, həmişə xoş hisslərlə xatırlanır. Bu mənada görkəmli rəssam Bəhruz
Kəngərlinin yaradıcılığından qalan zəngin bədii irs müasir gənc rəssamlarımıza örnək olmalıdır.
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Ali Gahramanov

BAHRUZ KANGERLI, THE FIRST PROFESSIONAL ARTIST OF
NAKHCHIVAN THEATER

The article examines the career of Bahruz Kangarli, who created the traditions of profes-
sional painting in the field of Fine Art of Azerbaijan, distinguished by his style, and talks about
the characteristics of his creativity. Bahruz Kangarli was the founder of realist painting in the
history of Azerbaijani fine art and the artist brought new innovations to this field. The article,
based on a number of historical sources and archival documents, discusses Bahruz Kangarli’s
activities as the first professional theater artist. His artistic design is based on facts in the per-
formances such as “Pahlavanani-zamane”, “Hajı Qember” by N.Vezirov, “Don’t knock my door
– or your door will be knocked” by H.Vezirov, “Aj herifler” (“Greedy guys”), Daghilan tifag
(“The Breaking of Unity”), Bakhtsiz javan (“Unlucky young man”), Pari Jadu (“Nymph
Magic”), “Agha Mohammad Shah Qajar”, “Karbalai Guzamali” by A.Haqverdiyev, “Money or
God”, “ Poverty” by R.G.Shergi, “If a neighbor is a good neighbor, a blind girl will get married”
R.Afendiyev’s, “Haji Gara”, “Molla Ebrahim Khalil the Alchemist” by M.F.Akhundzade, “Molla
Jabi” by M.M.Kazimovsky, “Ignorance” by N.Narimanov, “The Dead” by J.Mammadguluzadeh,
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“Homeland or Silistra”, “Poor boy” by Namig Kamal, “Dursunali and ballibadi” by S.M.
Efendiyev, “Arshin mal alan”, “ Mashadi Ibad” by U.Hajibeyli, “50-year-old young” by Z.Ha-
jibeyov, “Little Red Riding Hood” by E.Schwartz, translated from Russian staged at the
Nakhchivan Theater in 1912-1918.

Keywords: Bahruz Kangarli, artist, performance, stage, play, artistic design.

Али Гахраманов

ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК НАХЧЫВАНСКОГО 
ТЕАТРА БАХРУЗ КЕНГЕРЛИ

В статье рассматривается творческий путь Бахруза Кенгерли, создавшего в Азербай-
джане традиции профессиональной живописи в области изобразительного искусства,
взявшего верное направление художественного пути, отличавшегося стилем, и просле-
живаются особенности его творчества. Бахруз Кенгерли-основоположник реалистической
живописи в истории изобразительного искусства Азербайджана, новатор в этой области.
В статье, подготовленной на основе ряда исторических источников, архивных документов,
рассказывается о деятельности Бахруза Кенгерли как первого профессионального теат-
рального художника. 

На фактах основано художественное оформление «Пахлаванани-замана», «Гаджи
Гамбар», «Не стучись ко мне, к тебе тоже постучатся» Н.Везирова, «Голодные персо-
нажи», «Разрушенный союз», «Несчастный юноша»,  «Сказочная ведьма», «Ага Мохам-
мад Шах Гаджар», «Кербалаи Гуземали» А.Ахвердиева, «Деньги или бог»,
«Безденежство» Р.Г.Шарги, «Если сосед будет соседом, то слепая девушка выйдет замуж»
Р.Эфендиева, «Гаджи Гара», «Химик Молла Ибрагим Халил» M.Ф.Ахундзаде, «Молла
Джаби» М.М. Казимовского, «Невежество» Н. Нариманова, «Мертвецы» Дж. Мамедгу-
лузаде, «Родина или Силистра» Н.Кямала, «Бедный мальчик», «Дурсунали и баллибади»
С.М.Эфендиева, «Аршин мал алан», «Мешади ибад» У.Гаджибейли, «Юноша лет 50»
З.Гаджибекова, «Красная шапочка» Е.Шварца в переводе с русского и других спектаклей,
поставленных в Нахчыванском театре в 1912-1918 годах.

Ключевые слова: Бахруз Кенгерли, художник, спектакль, сцена, пьеса, художе-
ственное оформление.

(AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma: İlkin variant 05.01.2021
Son variant 15.02.2021
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UOT 78.03

RÖVŞANƏ KƏRİMOVA*

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ MUSİQİLİ-SƏHNƏ ƏSƏRLƏRİNDƏ 
BƏDİİ OBRAZIN TƏCƏSSÜMÜ

Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan bəstəkarlarının musiqili-səhnə əsərlərində bədii obrazın təcəssümü
araşdırılmış və əsasən opera janrı üzərində olan nümunələrə nəzər yetirilmişdir. Məqalədə bədii obraz anlayışı
haqqında məlumat verilmiş və musiqili-səhnə əsərlərində bədii obrazı səciyyələndirən  əsas xüsusiyyətlər
işıqlandırılmışdır. Eyni zamanda məqalədə Azərbaycan bəstəkarlarının vətənpərvərlik, lirik və satirik mövzulu
operalarında bədii obrazın təcəssümü xüsusiyyətləri araşdırılmış və müəyyən opera əsərləri əsasında irəli sürülən
fikirlər əsaslandırılmışdır. Məqalədə bədii obrazın təcəssümündə musiqi dilində milli elementlərin təşkil etməsi
üstünlük xüsusilə vurğulanmışdır.

Açar sözlər: opera, bədii obraz, musiqili-səhnə əsəri, vətənpərvərlik, lirika,  satirik mövzu

Bədii obraz incəsənətin mühüm kateqoriyalarından biri olub, hər hansı bir yaradıcılıq
sahəsinin mənimsəmə üsulu kimi xüsusilə əhəmiyyətlidir. Hər hansı bir janr növündə reallığın
obyektiv əksi, bəstəkar tərəfindən subyektiv şərhi və qiymətləndirilməsi məhz bədii obrazın
təcəssümü ilə bağlıdır. Musiqili-səhnə əsərlərində bədii obrazın ifadəsi canlı təfəkkürü və
mücərrəd düşünməyi musiqinin dili ilə ifadə edir. Bədii obrazın ifadəsi musiqi səhnə əsərlərində
yalnız musiqinin gücü ilə deyil, eyni zamanda müəyyən səhnə funksiyalarının yerinə
yetirilməsində də özünü büruzə verir. Akustik səs keyfiyyətləri (səs, yüksəklik dinamikası, tembr
və s.) səhnə tərtibatı ilə birləşərək əsərin bədii obrazının təcəssüm etdirilməsində mühüm rol
oynayır. Musiqi əsərlərində bədii obraz teatral keyfiyyətlərin üstünlüyünü saxlamaqla, süjet və
hadisələrin assosiasiyasına musiqili məna gətirmişdir. Musiqili-səhnə əsərlərində bədii obraz
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hadisələrin inkişafı məhz bədii obrazın üzərində qurularaq, baş
verənlər onun ətrafında cərəyan edir. Doğrudur, müxtəlif dövrlərdə bədii obraza fərqli tərəflərdən
yanaşma üsullari mövcuddur. Klassisizm dövründə tematizmin xarakteri və onun inkişafında
kontrastlıq daha çox əhəmiyyət kəsb edirdi və səhnə hadisələrini zənginləşdirirdi. Romantizm
dövründə isə ətraf aləmlə qarşılaşma bədii obraza insan hisslərinin həyəcanlılığını, onun emo-
sional təbiətinin açılmasını bəxş edirdi. Müasir dövrdə bədii obrazın açılması artıq müxtəlif
təmayüllərin və istiqamətlərin təsiri nəticəsində fərqli şəkildə özünü büruzə verir. Müasir dövr
səhnə əsərlərində bədii obraz bir növ şəxsiyyət problemini ön plana çəkir. Bədii obrazın psixoloji
tərəfləri daha çox qabardılır: şəxsiyyət öz unikallığı ilə, təkrarolunmazlığı ilə ifadə olunur, re-
alistik tərəfləri daha çox qabardılır. Realistik bədii obraz sanki gerçəkliyin ümumbəşəri bir
bənzərinə qayıdır, lakin bu zaman ziddiyyətli və dinamik, şəxsi və sosial tərəflərdə ön planda
göstərilir. Bədii obrazın musiqidə ifadəsi ənənə ilə əlaqəli olan yeniliklə əlaqələndirilir. 

Musiqili səhnə əsərlərində bədii obraz dedikdə, haqqında danışılan bu və ya başqa hadisə
ilə əlaqədar olan müəyyən şəxslər nəzərdə canlanır. 

Bədii obrazlar aləmi hər bir əsərə uyğun şəkildə fərdiliyi ilə seçilir. Bu yanaşma bəstəkarın
yaradıcılıq istiqaməti, məktəbi, dövrü, əsərdə ifadə etmək istədiyi ideyası ilə sıx bağlıdır. Hər
bir bəstəkarın əsərin bədii obrazına özünəməxsus yanaşma metodları, araşdırma meyarları
mövcuddur. Azərbaycan musiqisinin inkişafı kontekstində isə bu meyarlar inkişaf
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qanunauyğunluqlarına uyğun olaraq milli məktəbin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla dəyişilir və
inkişaf edir. Bu isə öz növbəsində əsərə dramaturji  baxımdan yanaşmada daim yeniləşən
yaradıcı münasibət tələb edir. Əsərin əsas ideyasının açılması prosesində bədii obrazın açılması
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, məhz bədii obrazın yaratdığı xüsusiyyətlər əsərin dra-
maturji inkişafını qabarıq ifadə edir, bu və ya digər obrazların xarakterini müəyyən edir. Əslində
musiqili –səhnə əsərlərində baş verən hadisələrin inkişafı məhz bədii obrazın üzərində qurulur.
Baş verən hadisələrin inkişafı bədii obrazın ifadə olunması ilə bağlıdır. Bəstəkar əsəri yaradarkən
ilk düşündüyü əsərin hansı bədii obraz üzərində qurulması fikridir. Bədii obrazın ifadəsi əsərin
əsas obraz sisteminin əsasıdır, yəni əsərin əsas obraz məzmununu və əsas ifadə vasitələrini
özündə birləşdirir. Geniş şəkildə yanaşsaq, bədii obraz tarixən formalaşmış musiqili nəzəri
anlayışdır. Səhnə hadisələrinin əsas inkişafetdirici vasitəsidir. 

Əslində, musiqili səhnə əsərində bədii obrazın xarakteri bəstəkar təxəyyülünün nəticəsi
kimi meydana çıxaraq, özünəməxsus təkrarolunmaz cəhətləri ilə xarakteri ifadə edir. Əsərdə
bəstəkar bədii obraz vasitəsilə özünün həyata baxışını, əqidəsini işləyib daha da təkmilləşdirir. 

Bədii obrazlılıq fərqli şəkildə təzahür edə bilər. Musiqili-səhnə əsərinin xarakterindən asılı
olaraq, bədii obraz özündə əsərin əsas ideyası ilə bağlı olan cəhətləri ifadə edə bilər. Bu
xüsusiyyət əsərin janr yönümü, eləcə də, irəli sürülən əsas ideyanın ifadəsi ilə bağlıdır. Dövrün
xüsusiyyətlərində, cəmiyyətin tələbatından asılı olaraq, bədii obraz xarakterini dəyişə bilər.
Amma bu bədii obrazın əsərdə ifadə olunan quruluşu ilə deyil, ifadə məzmunu ilə bağlıdır. Bədii
obrazın ifadəsi həm ədəbi əsərlərdə, həm də musiqili əsərlərdə demək olar ki, eyni tərzdə təzahür
edir. Fərqlilik əsərin janr yönümü ilə bağlı olar. Yəni, bəstəkarın ifadə elədiyi bədii obrazlılıq
əsərin əsas ideyasının ifadəsidir və bu zaman əsərin xarakteri də bədii obrazda göstərilir. 

Bədii obraz əsərin məzmunundan asılı olaraq fərqli şəkildə ola bilər: lirik, vətənpərvər,
qəhrəmani, satirik, qrotesk və digər xüsusiyyətlər bədii obrazda ifadə oluna bilər. Bədii obrazı
ümumilikdə səhnə hadisələrində müşahidə etmək mümkün olmasa da, istiqamətverici və
təkanverici qüvvə kimi hadisələrin inkişafında müşahidə olunur. Əsərin ideya məzmununu
dolğunlaşdırır, mənəvi keyfiyyətləri ön plana çəkir. Bədii obraz əsərdə olan hadisələrin
ümumiləşdirici keyfiyyətlərini özündə daşıyır. 

Azərbaycan bəstəkarlarının musiqili səhnə əsərlərində bədii obrazın təcəssümü
özünəməxsus şəkildə həllini tapmışdır. Bunu daha aydın izah etmək üçün Azərbaycan
bəstəkarlarının musiqili-səhnə əsərlərindən müəyyən nümunələrə diqqət edək. Əlbəttə, bədii
obrazın ifadəsi  geniş əhəmiyyətli yanaşma tələb etdiyindən biz məqalənin imkanlarını nəzərə
alaraq, müəyyən mülahizələr irəli sürməyə çalışmışıq və əsas diqqətimizi opera janrına
yönəltmişik. 

Azərbaycan musiqisində vətənpərvərlik mövzusunda yazılmış musiqili-səhnə əsərləri
əsasən opera janrını əhatə edir. Bu mövzuda yazılmış operalarda bədii obrazın təcəssümü
vətənpərvərlik mövzusunu, xalq həyatını, baş qəhrəmanın xalqla sarsılmaz birliyini ifadə edir.
Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” operasında başlayaraq, F.Əlizadənin “İntizar” operasına qədər olan
böyük dövrü əhatə edən bu operalarda bədii obrazın təcəssümü fərqli bəstəkar yanaşmasında
ifadə olunsa da, onların hamısını ümumi bir cəhət birləşdirir: mövzu yaxınlığı, dövrün aktual
məsələlərinə cavab verən ideya ümumiliyi, milli xarakterin ifadə olunması cəhətləri və digər
xüsusiyyətlər. Qərbi Avropa və rus bəstəkarlarının ənənələrindən bəhrələnən Azərbaycan
bəstəkarlarının vətənpərvərlik mövzulu operalarında bədii obraz hərtərəfli şəkildə əsər boyu
açılır. Hadisələrin inkişafı bədii obrazın zəngin keyfiyyətləri fonunda açılaraq, bəstəkarın üslubu,
özünəməxsus dəst-xəttini təcəssüm etdirir. Bu növ operalarda bədii obraz münaqişəli
dramaturgiyanın fonunda verilərək, səhnə hadisələrini zənginləşdirir, hadisələrə öz münasibətini
bildirir.Əslində bədii obrazın baş verənlərə münasibətində bəstəkar sanki özünü nəzərdə tuturaq,
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əsərə öz münasibəti nöqteyi-nəzərindən yanaşır. Məlumdur ki, vətənpərvərlik mövzulu operalar
tarixi dəyişikliklərin ifadəsidir və xalq mənəviyyatının göstəricisidir. Bu baxımdan irəli gələrək,
bədii obrazın təcəssümü münaqişə və toqquşma əsasında qurularaq, əsərə dramatik xüsusiyyətlər
gətirilməsinə səbəb olur, dramaturgiyada dinamikliyi gücləndirir. Bu mövzulu operalar tarixi
varislik ənənələrini daşıdığı üçün bədii obraz cəhətləri də ənənələrə əsaslanan millilik
səviyyəsində özünü büruzə verir. Geniş miqyaslı və epik başlanğıcın üstün olduğu bu operalarda
bədii obraz əsas ideyanın dramaturji xüsusiyyətlərini özündə birləşdirmişdir. Bu növ operalarda
bədii obraz əsərin ictimai mövqeyindən, psixologiyasından, əxlaqi görüşündən irəli gəlir, hiss
və həyəcanlarında, səhnə inkişafında öz davamını tapır. Müxtəlif səhnə situasiyalarında bədii
obrazın xarakteri mürəkkəbləşməyə doğru gedərək, səhnə əsərinin hərəkətverici qüvvəsinə
çevrilir. Onu da nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan bəstəkarlarının səhnə əsərləri ilə milli
xüsusiyyətlərdən irəli gələrək, özünəməxsus xarakterik cəhətlərə malikdir. Milli xüsusiyyətin
verilməsi Qərbi Avropa və rus bəstəkarlarının operalarından fərqli olan bədii obrazın
formalaşmasına səbəb olur. Xüsusilə səhnə hadisələrinin inkişafı nəticəsində bədii obrazın xarak-
teri aydın şəkildə nəzərə çarpmağa başlayır. Belə ki, bədii obraz səhnə hadisələrinin inkişaf pros-
esini və milli xarakteri özündə əks etdirir, epik dramaturji xüsusiyyətlərin daha qabarıq
verilməsində bilavasitə iştirak edir. Ümumiyyətlə,  vətənpərvərlik mövzulu musiqili səhnə
əsərlərində bədii obrazın parlaq təzahürü daha qabarıq yer tutur. Bədii obraz yalnız əsərin
məzmununun, ideyasının ifadəçisi kimi deyil, eyni zamanda milli xarakterin göstəricisi kimi də
diqqəti cəlb edir. Digər tərəfdən bu mövzu dövrə uyğun şəkildə öz simasını fərqli şəkildə göstərə
bilər. Cəmiyyətdə baş verən hadisələr, sosial dəyişikliklərin baş verməsi bilavasitə vətənpərvərlik
mövzulu əsərlərin bədii xarakterinə təsir edir. 

Vətənpərvərlik mövzulu operalarda eyni ideya saxlanılsa da, bədii obraz baxımından
müxtəliflik nəzərə çarpır. Dahi bəstəkar Ü.Hacıbəylinin xalq qəhrəmanlıq dastanı əsasında
yazılan “Koroğlu” operasında xalq obrazı milli qəhrəmanlıq ruhunun musiqidə təcəssümüdür.
C.Hacıyev və Q.Qarayevin “Vətən” operasında isə bədii obraz xalqın yadelli işğalçılara olan
münasibəti üzərində qurulmuşdur. F.Əlizadənin “İntizar” operası isə müasir dövrümüzdə baş
verən hadisələrin musiqidə parlaq təcəssümüdür. Ümumiyyətlə, “Koroğlu” operasından gələn
bədii obrazlılıq vətənpərvərlik-qəhrəmani ruhda yazılmış bütün əsərlərin  əsasını təşkil edir. Bu
növlü operalarda əsas qəhrəman xalqdır və bədii obrazın təcəssümü xalqın üzərində
qurulmuşdur. Bu operada xalqın  obrazının açılışı da mərhələlər üzrə baş verir. Əvvəldə məzlum,
sonradan üsyankar, sonda isə qalib tərzdə təcəssüm olunan xalqın bədii obrazı inkişafda verilir.
“Koroğlu” operasında Koroğlu obrazı bədii baxımdan xalq-kütləvi səhnələrinin əhatəsində açılır.
Bu da bilavasitə obrazlar arasında bağlılığı nümayiş etdirir. Musiqi dili baxımdan yanaşdıqda
vətənpərvərlik mövzulu operalarda  bədii obrazların açılışında möhtəşəmlik duyulur.  Bu növlü
operalarda xalq obrazı təzadlı emosiyalarla, mübarizə və qələbələrdə açılır və digər obrazların
da açılmasına təkan verən  əsas bədii obraza çevrilir. XXI əsrdə müasir mövzuda yazılan ilk
opera olan “İntizar”da bədii obrazların zirvəsində yenə də xalq obrazı dayanır- bütün çətinliklərə
sinə gərən və gələcəyə ümidlə və inamla yanaşan xalq obrazı. Bu operada ailə başçısının, ananın,
övladların hissləri, vətənə sevgisi xalq obrazının ətrafında cərəyan edir və xalq operanın əsas
bədii cəhətlərinin ifadəçisidir. Vətənpərvərlik mövzulu operalarda xalq obrazı eyni zamanda
kütlənin təcəssümüdür və buna görə bu səpkili operalarda xalq obrazının açılışında xorlara üstün-
lük verilir, digər obrazlar isə kütlənin ətrafında cəmləşərək bədii baxımdan açılır. Vətənpərvərlik
mövzulu operalarda operanın məzmunundan, ideyasından irəli gələrək, xalq obrazı əsər boyu
aktivliyini qoruyaraq saxlayır. Bu baxımdan yanaşdıqda, “Koroğlu” və “Vətən” operalarında
bədii obrazların təcəssümündə epik süjetli məzmunun xüsusiyyətləri əks olunur. C.Cahangirovun
“Azad” operasında isə bədii obrazın təcəssümündə əsərin məzmunundan irəli gələrək, lirik
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başlanğıc da əsas rol oynayır. “İntizar” operasında isə faciəvi məzmun bilavasitə əsərin daxilinə
nüfuz edərək, bədii obrazlılıqda dramatikliyi gücləndirir. Eyni zamanda epikliklə yanaşı, lirik
mövzuların istifadə olunması vətənpərvərlik mövzulu operalarda parlaq bədii obrazlılıq yaradır.
“Koroğlu”da Nigar, “Azad”da Səriyyə, “Vətən”də Dilbər, “İntizar”da Mələk kimi lirik obrazların
istifadə olunması vətənpərlik mövzulu əsərlərdə bədii obrazların lirik tərəflərini işıqlandırır. 

Musiqili-səhnə əsərləri içərisində lirik xarakteri ifadə edən bədii obrazın təcəssümü də
xüsusilə diqqəti cəlb edir. Azərbaycan bəstəkarlarının musiqili-səhnə əsərlərində lirik xarakterli
bədii obrazın təcəssümü əsas ifadə vasitələrindəndir. Bu tipli obrazlılıq mövzu müxtəlifliyini
özündə birləşdirən bütün əsərlərdə rast gəlinir. 

Bədii obrazın fərqli şəkildə ifadə olunduğu operalardan biri də M.Maqomayevin “Nərgiz”
operasıdır. Onu da qeyd edək ki, “Nərgiz” operası əsas qəhrəmanın xalq olduğu ilk operadır. Bu
opera eyni zamanda əsas qəhrəmanın qadın olduğu səhnə əsərlərinin başlanğıcını qoydu və bu
əsər gələcəkdə  F.Əmirovun “Sevil”, Ş.Axundovanın “Gəlin qayası” əsərlərinin başlanğıcını
qoydu.  Lirik-dramatik xarakterli səhnə əsərlərində bədii obrazın təcəssümü daha çox portret
formasının yaradılması üzərində qurulur. Bu növlü əsərlərdə bədii obrazın açılışı əsas
qəhrəmanın səciyyəsi ilə bağlıdır. Məsələn, F.Əmirovun “Sevil” operasında bədii obraz kimi
Sevil obrazı verilmişdir və hadisələr məhz bu obrazın ətrafında cərəyan edir. Operada baş verən
hadisələr, dramaturji inkişaf xətti məhz bu obrazın bədii inkişafı ilə bağlıdır. Burada opera janrını
hərtərəfli tədqiq edən tanınmış tədqiqatçı B.Yarustovskinin belə bir fikri yada düşür: “Həyatdan
və xalqdan tədric olunmuş qəhrəman mövcud deyildir. Qəhrəmanların şəxsi dramı xalq səhnələri
vasitəsilə gücləndirilərək, həyatın “nəbzinin” fasiləsiz hissiyyatı ilə inkişaf etdirilir”. [12, s.65]

F.Əmirovun “Sevil” operasında bədii obrazın canlandırılması bir çox cəhətlərilə fərqlənir.
Əvvəla, tarixi zərurətdən yaranan “Sevil” operası azərbaycan qadınının təkamülünü ifadə edən
ən parlaq əsərdir. F.Əmirovu C.Cabbarlının dramına cəlb edən həm də buradakı zəngin obrazlar
silsiləsidir. Zəngin obrazlar qalereyasının olması bu operanın bədii obrazlılığını daha qabarıq
ifadə edir. Sevil və onun dostlarına qarşı duran Balaş və onun mühiti operada obrazlı-tematik
ziddiyyəti artırır. Musiqişünas S.Təhmirazqızı yazır: “Operada dramaturji konfliktin əsasını
mütərəqqi obrazlar qrupu (Sevil və onun dostları) və ölüb gedən dünya (Balaş və onun mühiti)
ilə təşkil olunan iki zidd ictimai qüvvənin bir-birinə qarşı qoyulması təşkil edir. İştirakçıların
ictimai və psixoloji mahiyyətlərinin bir-birinə zidd olması operada obrazlı-tematik və kom-
pozisiya-struktur ziddiyyətini şərtləndirir”. [10, s. 79].

Lirik növlü əsərlərdə  diqqəti cəlb edən digər bir cəhət bədii obrazın mürəkkəbləşmiş xarak-
terinin açılması fonunda lirik qəhrəmanların konkret ifadəsidir. Məsələn,  F.Əmirovun “Sevil”
operasında Balaş obrazı ziddiyyətli xarakterə malik olsa da, ona qarşı qoyulan Sevil konkretliyə
malikdir. Sevilin bədii obrazı yetkindir, hərtərəflidir, məqsədyönlüdür, operada onun inkişaf
xətti bədii obrazını tamamlayır. Bədii obraza  fərqli yanaşmanı Ş.Axundovanın “Gəlin qayası”
operasında da müşahidə edə bilərik. Xan obrazı ilə əsas qəhrəman Gülbahar obrazının bədii
xarakterləri tamamilə fərqlilik təşkil edir. Lirik xarakterli əsərlərdə bədii obrazların
qarşılaşmasında ictimai xəttlərin, sosial elementlərin də rolunu qeyd etmək lazımdır. 

Satirik mövzulu əsərlərdə isə bədii obrazın verilməsində milli  xüsusiyyətlər daha qabarıq
nəzərə çarpır. Bu baxımdan musiqili komediyalarda, satirik opera nümunələrində məişət tərzinə
yaxınlıq, sadə insan obrazlarının yaradılması bədii obrazın ifadəsinə müəyyən qədər sadəlik
gətirir. Milli musiqimizdə Ü.Hacıbəylinin musiqili komediyalarından başlayaraq satirik
obrazların ifadəsində xalq yaradıcılığına əsaslanan musiqi dilinin xüsusiyyətləri daha qabarıq
ifadə olunur. Ü.Hacıbəylinin üç musiqili komediyası sırasında xüsusilə, “O olmasın, bu olsun”da
satira üstünlük təşkil edir. Digər iki musiqili komediyada – “Ər və arvad” və “Arşın mal alan”da
yumor, məzhəkə elementləri daha üstündür, hətta “Arşın mal alan” lirik-komik operaya
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yaxınlaşır. “O olmasın, bu olsun” musiqili komediyasının obrazları yeniliklə köhnəliyin
mübarizəsi tərzində qurulmuşdur. Yeniliyi təmsil edən müsbət obrazlar satirik boyalarla
canlandırılan mənfi personajlarla qarşı-qarşıya qoyulur ki,  bu da əsərin bədii obrazlılığını
zənginləşdirir. Belə növ əsərlərdə bədii obrazın təcəssümü daha çox satira ilə yüklənir və əsas
diqqət bədii obraza deyil, əsərdə baş verən hadisələrə yönəlir. Bu baxımdan yanaşdıqda satirik
səpkili əsərlərdə bədii obrazın təcəssümü baş verən hadisələrin daxilində saxlanılmış olur.
C.Məmmədquluzadənin eyni adlı əsəri əsasında yazılan V.Adıgözəlovun “Ölülər” operasında
bədii obrazlar aləmi zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. “Ölülər” operasında xalq obrazı passiv
şəkildə verilsə də, bədii baxımdan yanaşdıqda xalq baş verən hadisələrin simasını əks etdirir.
Bədii baxımdan yanaşdıqda, xalq obrazı psixoloji baxımdan öz xarakterini açır. Digər obrazların
bədii səciyyəsi məhz xalq obrazı ilə münasibətdə açılır. Bu baxımdan İsgəndər və xalq, Şeyx
Nəsrullah və xalq qarşılaşması operanın bədii obrazlarının xarakterinin açılması istiqamətində
mühüm bir rol oynayır. Satirik əsərdə bədiilik sanki hadisələrin satirik axarında hiss olunmur.
F.Əmirovun “Sevil” operasında Əbdüləli bəy və Məmmədəli bəyin satirik obrazları əsərin lirik
xarakterli bədii obrazlar aləminə dəyişiklik gətirərək, fərqlilik yaradır. Bədii obrazın satirik
mövzulu əsərlərdə maraqlı bir şəkildə ifadəsi  M.Quliyevin “Aldanmış ulduzlar” operasında
verilmişdir. İctimai-fəlsəfi düşüncələrin qabarıq ifadə olunduğu bu operada satirik mövzu sanki
daxildən onu əvəz edən digər mövzu ilə əvəz olunur. Sanki bədii obrazın daxilindən fərqli bir
bədii obraz yaranır. Bu xüsusiyyət rus satirik operaları ilə assosiasiya yaradaraq, təqdim olunur.
Bədii obrazın daha dərindən əks etdirilməsi onun ədəbi mənbəyi ilə də əlaqədardır. Bu baxımdan
M.Quliyevin “Aldanmış ulduzlar” operasında bədii obrazlar baxımından zənginliklə rastlaşmaq
mümkündür. Məlumdur ki, bu opera Azərbaycan ədəbiyyatında realist nəsrin banisi, görkəmli
dramaturq M.F.Axundzadənin “Aldanmış kəvakib” əsəri əsasında yazılmışdır. Təbiidir ki, əsərin
dramaturji süjet xəttindən irəli gələrək, burada bir çox maraqlı obrazlarla qarşılaşmaq
mümkündür. Librettoya xalq nağılları, meydan tamaşalarının səciyyəvi obrazlarının daxil
edilməsi əsərin bədii obraz aləmini zənginləşdirmişdir. Bu operada bədii obrazların səciyyəsi
musiqi dili ilə uyğunluq yaratmışdır. Operanın dramaturji xəttində bəstəkar hər bir obrazın bədii
tərəflərini musiqi vasitəsilə özünəməxsus tərzdə açır. Belə ki, Axund obrazı muğamsayağı musiqi
ilə səciyyələnir, saray şairinin çıxışları isə aşıq musiqisi üslubundadır, əcnəbi qonağın səciyyəsi
komik parodiya şəklində verilir. Bu obrazlar opera boyu eyni səviyyədə bədii baxımdan açılır.
Amma bunların əksinə olaraq, əsərin müsbət obrazlarının səciyyəsi daha sərbəst şəkildə açılır.
Lirik xətti təmsil edən müsbət qəhrəmanların bədii səciyyəsi isə vokal partiyada xalq mahnıları
ilə verilərək, ənənəvi opera ifa üsulu ilə sintez olunur. Xalq yaradıcılığını təmsil edən obrazların
səciyyəsində isə xalq musiqisinin meyxana janrının xüsusiyyətləri tətbiq edilir. Satirik mövzulu
əsərlər sırasında V.Adıgözəlovun “Ölülər” operasının bədii obraz müxtəlifliyini qeyd etmək olar. 

Ümumiyyətlə, məqalənin həcmini nəzərə alaraq, Azərbaycan bəstəkarlarının musiqili-səhnə
əsərlərinə müraciət edilərkən, əsasən opera janrı üzərində dayanılmışdır və nəzərdə keçirilən
əsərlərdən irəli gələrək, bir sıra maraqlı mülahizələr irəli çıxmışdır: 

Azərbaycan bəstəkarlarının musiqili-səhnə əsərlərində bədii obrazın təcəssümü əsərin
məzmunundan, ideyasından asılıdır. Yəni, hər hansı bir obrazın bədii baxımdan qabarıq verilməsi
əsərin süjet xətti ilə bağlıdır. Belə ki, bədii obrazlılıq qəhrəmani-vətənpərvərlik mövzulu
əsərlərdə xalq obrazı ilə, lirik  və satirik məzmunlu əsərlərdə isə əsas qəhrəmanların xarakteri
ilə bağlıdır. Bədii obrazın təcəssümündə musiqi dilində milli elementlər üstünlük təşkil edir.
Belə ki, muğamlardan, milli lad-intonasiya elementlərindən istifadə bədii obrazın təcəssümündə
milli xüsusiyyətləri daha da qabardaraq, milli özünəməxsusluğu formalaşdırır.

Beləliklə, Azərbaycan bəstəkarlarının musiqili-səhnə əsərlərində, o cümlədən nəzərdən
keçirdiyimiz operalarda bədii obrazın təcəssümü milli xüsusiyyətlərin işıqlandırılması
baxımından diqqətəlayiqdir və bədii baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
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THE PERSONIFICATION OF THE ARTISTIC IMAGE IN THE MUSICAL AND
STAGE wORKS OF AZERBAIJANI COMPOSERS 

The article deals with studying the personification of the artistic image in the musical and
stage works of Azerbaijani composers, and reviewing the samples, mainly, of the opera genre.
The article provides the information on the concept of an artistic image and highlights the main
features inherent in an artistic image in musical and stage works. At the same time, the article
considers the features of the personification of the artistic image in operas on the theme of pa-
triotism, lyrics and satire, and substantiates the ideas put forward on the basis of certain operatic
works. The article especially emphasizes the predominance of national elements of the musical
language in the personification of the artistic image. 
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Ровшана Керимова  

ВОПЛОЩЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕ-
НИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

В представленной статье изучено воплощение художественного образа в музы-
кально-сценических произведениях азербайджанских композиторов и рассмотрены об-
разцы, главным образом, оперного жанра. В статье представлена информация
относительно понятия художественного образа и освещены главные особенности, прису-
щие художественному образу в  музыкально-сценических произведениях. В то же время
в статье исследованы особенности воплощения художественного образа в операх на тему
патриотизма, лирики и сатирики  и обоснованы  идеи, выдвинутые на основании опреде-
ленных оперных произведений. В статье особенно подчеркивается преобладание нацио-
нальных элементов на музыкальном языке в воплощении художественного образа. 

Ключевые слова: опера, художественный образ, музыкально-сценическое произве-
дение, патриотизм, лирика, сатирическая тема.

(Sənətşünaslıq elmləri doktoru İnara Məhərrəmova tərəfindən təqdim edilmişdir)
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AKTYORLAR ZƏMANƏMİZİN GÜZGÜSÜDÜRLƏR

Müxtəlif nəzəriyyələrin və konseptual ideyaları tədqiqinə həsr edilən məqalədə aktyor və zaman münasibətləri
önə çəkilir. Burada teatr sənətinin inkişaf yoluna nəzər salınır, Stanislavski sisteminin təsiri ilə formalaşan
səciyyələrə xüsusi diqqət yetirilir. 

Məqalədə həmçinin dünyaşöhrətli dramaturqların teatr estetikası haqqında fikirləri müqayisəli şəkildə təhlilə
çəkilir.  

Açar sözlər: aktyor, teatr, Şekspir, Stanislavski, dramaturgiya, incəsənət

Dahi Şekspirin yaratdığı ölməz qəhrəman Danimarka şahzadəsi Hamlet deyirdi: “Aktyorlar
zəmanəmizin güzgüsü, əsrimizin qısa salnaməsidirlər. Onların haqqımızda dediyi yaman sözlər
biz öləndən sonra başdaşımıza həkk olunacaq pis yazılardan daha pisdir” (11, s. 201). Bu
cümlələr sonralar həm alimləri, həm də sənətkarları xeyli düşündürdü, aktyor sənəti ilə bağlı
bir çox nəzəriyyə və təlimlərin yaranmasına təkan verdi. 

Ümumiyyətlə, Şekspirin şah əsərinin qəhrəmanı bir çox dəyərli, tutarlı, bəzən isə müəmmalı
fikirlər söyləmiş və mütəxəssislər indiyə qədər bu fikirlərin üzərində baş sındırmaqdadırlar.
Amma nədənsə Şekspirin Hamletin dili ilə bəyan etdiyi və bu gün də aktual səslənən aktyor
sənəti haqqındakı fikirləri müasirlərimizin diqqətindən yayınır. Halbuki yüksək poetik dildə
ifadə olunan fikirlərin mahiyyəti öz çəkisini günlərimizə qədər itirməyib. Bu fikirləri sübuta
yetirmək üçün ölməz faciənin sətri tərcüməsinə müraciət etməyə məcburuq. Çünki mövcud olan
poetik tərcümələrdə söylədiyimiz məsələ, bir növ, adaptasiya şəkilində verilir və əslində,
tərcüməçinin öz yozumu kimi nəzərə çatdırılır.

Tərcüməşünas Elşən Eynullayevin bizə təqdim etdiyi sətri tərcümələrindən mövzumuza
müvafiq iki parçaya diqqət yetirək. Ardıcılığı qorumaq üçün ilk olaraq, “Hamlet” faciəsində ik-
inci pərdənin ikinci şəklinə nəzər salaq.

Süjetdən məlum olduğu kimi, Elsinor qəsrinə aktyor truppası təşrif buyurur və Hamlet
onların tamaşaqabağı məşqlərinə baxaraq belə bir qənaətə gəlir.

- “Mən necə də yaramaz, alçaq qulam! Dəhşətlisi budur ki, bu aktyor xəyalları ilə,
arzuladığı ehtirasları ilə ruhunu təxəyyülünə təslim edir, ruhunun təsiri altında onun bənizi
çəkilib, gözləri yaşla dolur, görkəmindən dəlilik yağır, səsi titrəyir, bütün vücudu (hərfi mənada:
funksiyaları - M.Q) təxəyyülünün yaratdığı obraza uyğundur. Və bütün bunlar heçdən!
Hekubadan ötrü”. 

Göstərdiyimiz monoloqun ikinci cümləsinə fikir verək və onu realist-psixoloji teatr
poetikasının aktyor sənəti -  “yaşama məktəbi” adlanan üslubun prizmasından araşdıraq. Hamlet
deyir: “...bu aktyor xəyalları ilə, arzuladığı ehtirasları ilə ruhunu təxəyyülünə təslim edir”. Burada
“ruh“ söz-anlayışını K.S.Stanislavski sisteminin termini olan “yaradıcı təbiət” ifadəsi isə əvəz
etsək, məlum olacaq ki, Hamlet aktyor sənətinin düşünüşlü texnika vasitəsi ilə (burda “xəyal”
və “arzuladığı ehtiraslar” ifadələri “düşüncə” termininin ekvivalentidir) yaradıcı təxəyyülü “işə
salmaq” üsulundan danışır. 

Hamletin növbəti mülahizəsi K.S.Stansilavskinin “doğru vasitələr doğru ovqat yaradır”
(bax 10) postulatının sanki illüstrasiyasıdır: “...ruhunu təxəyyülünə təslim edərkən onun bənizi
çəkilib, gözləri yaşla dolur, görkəmindən dəlilik yağır, səsi titrəyir...” 

Monoloqun növbəti mülahizəsi K.S.Stanislavski sistemində səhnə obrazının zahiri və daxili
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təzahürlərinin uyğunluğu tələbi ilə birbaşa səsləşir: “...bütün vücudu (hərfi mənada: funksiyaları
- M.Q.) təxəyyülünün yaratdığı obraza uyğundur.

Sitat gətirdiyimiz bu kiçik monoloqun qənaəti də olduqca maraqlıdır. Süjetdən məlum
olduğu kimi, aktyor Hekubanın ölümü haqqında təsirli monoloq söyləyirdi. Aydın məsələdir ki,
Hekubanın aqibətinin aktyorun həyatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, söylədiyi sözlər hansısa
pyesdəndir, yəni ki, özünün deyil və aktyorun bu qədər uydurulmuş mətləbə aludə olması onun,
K.S.Stanislavskinin dili ilə desək, “yaşam təməlində başqalaşma” məharətindən xəbər verir.
Odur ki, heyrətə gələn Hamlet “Və bütün bunlar heçdən! Hekubadan ötrü!” deyə aktyorun
yüksək sənətkarlığını təsdiqləyir. Məhz bundan sonra uzun müddət fəaliyyətsiz və  tərəddüdlərdə
qalan Hamlet “siçan tələsi” adlı pyes yazır və aktyorların iştirakı ilə onu hazırlayıb, Klavdiyə
göstərməklə “Kralın vicdanını oyatmaq” niyyətinə gəlir.   Məşqlərdən biri “Hamlet” faciəsində
üçüncü pərdənin ikinci şəklində təsvir olunub. Məsələnin tam açıqlanması üçün sözügedən
parçanı yenə də sətri tərcümədə bütövlükdə vermək məcburiyyətindəyik.

“...Hamlet. Xahiş edirəm, monoloqu mənim oxuduğum kimi, yəni sözlər dilinizin ucunda
oynayırmış kimi oxuyasız. Əgər siz də bir çox aktyorlarımız kimi bütün ağzınızla
oxuyacaqsınızsa, onda mən şeirlərimin şəhər carçısı tərəfindən oxunmağını üstün tutardım. Və
bax, belə - əlinizlə havanı həddindən artıq yarmayın. Amma hər şeyə həlim yanaşın, çünki sel
axınına, tufana, hətta mən belə deyərdim ki, ehtiras burulğanına rəvanlıq verəcək dərəcədə
mülayim olmalısınız.              

İnanın, mən hansısa bir başı parikli yekəpərin səhnədə ehtirası xurd-xəşil edərək, əslində,
səs-küy və onun mənasız pantomimlərindən tamaşaçıların qulağını batırmağa çalışmağını
eşidəndə özümü qəlbimin dərinliklərində təhqir olunmuş sayıram. Mən istərdim ki, termaqantı
termaqantlayan və irodu irodlayan bu sarsağı o ki, var qamçılasınlar. Xahiş edirəm, belə
şeylərdən çəkinin. 

Birinci aktyor. Buna mən zəmanət verirəm, möhtərəm prins.
Hamlet. Amma çox ağciyər də olmayın. Qoy, ustadınız sağlam düşüncəniz olsun.

Hərəkətlərinizi sözlərlə, sözlərinizi hərəkətlərinizlə uzlaşdırın və ən əsası, təbiətin
təvazökarlığından çıxmamağınıza diqqət yetirin. Çünki bu mənada, həddi aşmaq əzəldən
indiyədək məqsədi təbiətin önündə güzgü tutaraq, comərdliyə onun xoş simasını, nifrətə layiq
olana isə öz sifətini göstərən aktyor ifasının vəzifəsinə xəyanət deməkdir. Və bu, fikri teatrı
dolduran bütün tamaşaçıların fikrindən daha dəyərli olan bir ağıl sahibini məyus edəcək. Mən
elə aktyorlar görüb eşitmişəm ki, onları tərifləyib göyün üzünə çıxarıblar, lakin onlar nə nitqiylə,
nə yerişiylə, Allah keçsin günahımdan, nə xristianlara, nə bütpərəslərə, nə də ki, insanlara
bənzəyirdilər. Belələri səhnədə dəridən-qabıqdan çıxıb ulayarkən mən elə zənn edirdim ki, insanı
təbiətin hansısa muzduru yaradıb, özü də çox yarıtmaz bir şəkildə, çünki onlar insan tayfasını
son dərəcədə iyrənc təqlid edirdilər.

Birinci aktyor. Ümidvaram ki, biz özümüzdə bunları müəyyən dərəcə islah etmişik.
Hamlet. Lütfən bunu sondadək islah edin. Bir də təlxək rolunu oynayanlar onlar üçün

yazılanlardan artıq heç nə söyləməsinlər. Onların arasında elələri var ki, pyesin vacib yeri çatar-
çatmaz bir neçə kütbeyin tamaşaçını güldürmək üçün gülürlər. Bu iyrənclik belə hərəkət edən
axmağın şöhrətpərəstliyinə dəlalət edir. Gedin, hazırlaşın“.

Bu qədər uzun sitat verdiyimizə görə üzrxahlıq edib, təqdim etdiyimiz dialoqu aktyor
sənətinin mühüm səciyyələri baxımından araşdıraq. Hamletin səsləndirdiyi birinci “xahiş” aktyor
sənətinin təməli hissələrindən biri olan “səhnə danışığı”na aiddir. Çox maraqlıdır ki, Hamlet əsil
peşəkar tənqidçi kimi aktyorlardan səs tellərindən deyil, “maska” deyilən üsulla, yəni, “sözlər
dilinizin ucunda oynayırmış kimi” oxumağı tələb edir. Daha sonra Hamlet aktyor plastikasına
dair qeydlərini səsləndirir - “əlinizlə havanı həddindən artıq yarmayın“. Etiraf edək ki, Hamletin
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bu qeydini bu gün də bir çox aktyorlara şamil etmək olar.
Hamletin növbəti tələbi “psixoloji dürüstlük” adlanan aktyor sənətinin ən mühüm

kateqoriyalarından birinə aiddir: yersiz hay-küy, ehtiraslı pafos, öz bacarığını nəyin bahasına
olursa olsun, nümayiş elətdirərək “parterdəki” tamaşaçıların rəğbətini qazanmaq şövqü aktyor
sənətini psixoloji ifadəlilikdən məhrum edir. Nəzərə alınsa ki, Şekspirin zamanında parterdə
aşağı səviyyəli tamaşaçılar əyləşirdi, Hamletin tələbini dürüst anlamaq olar.

Etiraf etmək lazımdır ki, bu gün də duyğu-emosiyaları düşüncəsindən üstün olan bəzi ak-
tyorlara Hamletin “Qoy, ustadınız sağlam düşüncəniz olsun” çağırışı olduqca faydalı olardı. Söz
və hərəkətlərin tənzimlənmiş, harmonik vəhdətini vurğulayan Hamlet bunun əksini “aktyor
ifasının vəzifəsinə xəyanət” sayır. Müəyyən mənada, bugünkü komediya aktyorları üçün də
ibrətamiz bir mülahizədə Hamlet onlara “...bir neçə kütbeyin tamaşaçını güldürmək üçün”
dəridən-qabıqdan çıxmamağı tövsiyə edir. Çox maraqlıdır ki, bu sətirlərin yazılmasından dörd
əsrdən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, bu gün də aktyor sənətində ədəbi mətnə hörmətsizlik
mərəzi müşahidə olunur. Təəssüflər olsun ki, bu gün də bəzi “sənətkarlara” “təlxək rolunu oy-
nayanlar üçün yazılanlardan artıq heç nə söyləməsinlər” tələbini təkrar xatıratmağa ehtiyac var.

Aktyor sənətinin təməllərini var gücləri ilə möhkəmlətməyə çalışan, onun qırılmazlığını
təmin etməkdən usanmayan bir çox yazıçı və dramaturqlar öz klassik əsərlərində bu məsələyə
xüsusi diqqət yetirmişdilər. Məsələn, A.N.Ostrovskinin “Meşə” komediyasında faciəvi aktyor
Nesçatlivsev ilə komik aktyor Sçastlivsevin münasibətlərində teatr sənətinə yaxınan bələd olan
dramaturq aktyor sənətinin mənəvi-əxlaqi problemlərini yüksək satirik vasitələrlə təsvir
etməsinin şahidi oluruq. “Günahsız müqəssirlər” dramında isə aktyor sənətini seçənlərin mənəvi
borc problemi dramatik formada araşdırılır.

Somerset Moemin “Teatr” əsərində (bax: 13) burjua cəmiyyətinin teatr və aktyor sənətinə
münasibəti satira atəşinə tutulsa da, aktyor peşəsini özlərinə sənət seçən insanların da bir sıra
mənəvi keyfiyyətləri tənqid olunur. Dahi A.P.Çexovun ilk dram əsəri olan “Qağayı”
komediyasında dramaturq digər həyati mövzularla yanaşı, aktyor sənətinin idealına da toxunur.
Bu ideal Nina Zareçnaya obrazında öz parlaq həllini və dramaturji təzahürünü tapmışdır. Özünü
öldürülmüş qağayı ilə müqayisə edən gənc aktrisa buna baxmayaraq, sənət yollarında əzmlə
yeriməyə özündə mənəvi güc tapır.

Azərbaycan sovet dramaturgiyasının klassiki C.Cabbarlının “Dönüş” komediyasında (1, s.
279-365) aktyor sənətinin novatorluq və intellektual səviyyəsi məsələləri qoyulur. Moskvada
təhsil almış gənc rejissor Gülsabah mühafizəkarlıq çirkabında çabalayan teatrların birinə
təyinatla işləməyə gəlir və yenilik uğrunda yaradıcı mübarizəyə başlayır. Müəllifin öz ideyalarını,
aktyor sənəti haqqında düşüncələrini səsləndirən Gülsabah gənc aktyorları yeni ifa tərzi, sənətə
yeni münasibətlə həvəsləndirərək, nəticədə, gözəl tamaşa hazırlamağa müvəffəq olur. Burada
qeyd etmək lazımdır ki, “Dönüş” pyesində ortaya qoyulan bir çox problemlər təəssüflər olsun
ki, teatr sənətimiz üçün hələ də aktuallığını itirməyib.

Teatr tənqidçilərinin aktyor sənəti haqqında bəzən kəskin tənqidi məqalələr yazması
təsadüfi deyil. Çünki teatr sənətinin özəyi olan aktyor sənəti öz içindən islah olunaraq
təkmilləşməyə meyilli olmasa, təsir və tərbiyəvi gücünü itirməyə məhkumdur. Azərbaycan milli
teatr prosesinin gedişatında inkişaf edərək günlərimizə qədər gəlib çıxan milli aktyor məktəbi
son illərdə öz elmi-nəzəri, konseptual əsaslandırmasını da tapıb. Görkəmli teatrşünas-alimlər
C.Cəfərov (2), M.Məmmədov (8), İ.Kərimov (6), İ.Rəhimli (9), M.Əlizadə (4), İ.İsrafilov (5),
A.Talıbzadə (12), V.Qafarov (7) milli teatr problemlərinə dair sanballı elmi əsərlərində aktyor
sənətinə xüsusi diqqət yetirirlər.

Aktyor sənətinin tədrisinə həsr olunmuş elmi əsərlər və monoqrafiyaların sırasında
F.Cəlilova, E.Cəfərov [3], A.Dadaşova, K.Cəfərova, A.Süleymanova kimi gənc teatrşünasların
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məqalələri də bu sahədə toplanmış təcrübənin, aktyor sənəti tədrisində yaranan problemləri və
aktyor sənəti ixtisası üzrə fənnləri tədris edən müəllimlərin qarşısında duran vəzifələri ehtiva
edir.

Dahi Şekspirin ölməz qəhrəmanı Hamlet aktyorlarla “Siçan tələsi” tamaşasını hazırlayıb
onu krala göstərmişdir. Göründüyü kimi, tamaşa Hamletin istəyincə alınmışdır, çünki süjetdən
məlum olduğu kimi, tamaşaya adi tamaşacı halında baxmağa başlayan Klavdi qəzəblənib salonu
tərk edir. Deməli, aktyor sənəti öz məqsədinə çatdı. Əslində, aktyor sənəti hər zaman məqsədinə
çatıb, çatır və çatacaq da. Yetər ki, onlar zəmanəmizin güzgüsü, əsrimizin qısa salnaməsi
olduqlarını unutmasınlar. 
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ACTORS ARE A MIRROR OF OUR TIME

In the article, where it is researched different theories and conceptual ideas, the main subject
is a actor-time relations. Here it considered development ways of theatre and particularly the
features formed Stanislavski System. In the article there analyzed some opinions of world famous
playwrights about theatre aesthetics.
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Маммадсафа Гасымов

АКТЕРЫ - ЗЕРКАЛО НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В статье, исследующей разные теории и концептуальные идеи, в основном выдвига-
ется мысль об отношениях актёра и времени. Здесь рассматривается путь развития теат-
рального искусства, особое внимание уделяется формирующим особенностям системы
Станиславского. В статье также проводится сравнительный анализ мнения о театральной
эстетике драматургов с мировым именем.

Ключевые слова: актёр, театр, Шекспир, Станиславский драматургия, искус-
ство

(AMEA-nın müxbir üzvü Cəfər Qiyasi tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma: İlkin variant 15.01.2021
Son variant 02.03.2021
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UOT 76.02

SAMİR SADIQOV *

HEYKƏLTƏRAŞ FUAD ƏBDÜRRƏHMANOVUN NİZAMİ GƏNCƏVİ
HEYKƏLİ

Görkəmli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin bədii irsi və poetik obrazı artıq neçə əsrdir ki,
bütün bəşəriyyətin diqqət mərkəzindədir. Gəncəli şairimizin yubileyləri təkcə Azərbaycanda deyil, dünya miqyasında
hər zaman böyük təntənə ilə qeyd edilmişdir. II dünya savaşı illərində onun yubileyinin qeyd edilməsi buna bariz
nümunədir. Bu il də Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi ili” elan edilmişdir. Prezident İlham Əliyevin 2021-ci ili
Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi barədə Sərəncamı şairə, onun yaradıcılığına, poetik obrazına
yenidən müraciəti şərtləndirir və aktuallaşdırır. Bu baxımdan məqalədə Nizami Gəncəviyə ucaldılmış heykəllərin
monumental heykəltəraşlıq baxımından tədqiqi çox aktual və zamanında görülmüş iş sayıla bilər.

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, heykəl, ədəbi, monumental, dəzgah, obraz, plastika.

Heykəltəraşlığımızın nailiyyətlərindən bəhs edərkən ilk növbədə monumental heykəltəraşlıq
nümunələrini nəzərdən keçirmək lazımdır. Çünki Bakıda və digər şəhərlərimizdə ucaldılan
möhtəşəm abidələr heykəltəraşlığımızın yaradıcılıq məharətinin xeyli yüksəldiyini göstərir.
Heykəltəraşlığımızın müharibədən sonrakı inkişafı barədə danışarkən ilk növbədə dahi şairimiz
Nizami Gəncəvinin yubiley tədbirləri çərçivəsində Gəncədə və Bakıda ucaldılan abidələrini
qeyd etmək lazımdır. Həm Gəncədəki, həm də Bakıdakı abidənin müəllifi olan Fuad
Əbdürrəhmanov Nizami obrazı üzərində hələ müharibədən əvvəl işləməyə başlamışdır. 1939-
cu ildə Azərbaycan höküməti Nizaminin Bakıda qoyulacaq abidəsinin layihəsini hazırlamaq
üçün müsabiqə elan etmişdir. Abidə memarlar M.Hüseynov və V.İvanovun layihəsi əsasında
yenidən qurulmuş Nizami muzeyinin qarşısındakı meydanda ucaldılmalı idi. Müsabiqə
şərtlərində abidənin harada qoyulacağı göstərilmiş, onun seçilən yerlə ideya və kompozisiya
əlaqəsi nəzərə alınmışdır. Heykəltəraşlar və memarlar qarşısında abidə ilə ansamblın əsas binası
olan Nizami adına muzey və layihələşdirilmiş yaşıl bağça arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmaq
problemi dururdu. Müsabiqə layihəsinin bu cür bədii əsaslandırıl ması abidə üzərində daha dəqiq
və düşünülmüş iş aparılmasını tələb edirdi. Açıq müsabiqəyə 60-a yaxın abidə layihəsi təqdim
edilmişdir. Layihələrin hər biri nəzər-diqqətdən keçirilməyə layiq əsərlər olmaqla bərabər, bir
növ milli heykəltəraşların yaradıcılıq eskizləri idi. Lakin həm jürinin, həm tamaşaçıların, həm
də heykəltəraşların və memarların diqqətini F.Əbdürrəhmanovun yaratdığı abidənin layihəsi
cəlb etdi. O şair obrazının mülayim, nüfuzedici şərhi ilə digərlərindən seçilirdi. Jüri
F.Əbdürrəhmanov, S.Dadaşov və M.Hüseynova abidənin layihəsi üzərində işi davam etdirməyi
tapşırdı. 

Sonralar Nizaminin doğma şəhəri Gəncə üçün də şairin heykəlini hazırlamaq
F.Əbdürrəhmanova həvalə edildi. Bununla əlaqadar olaraq heykəltəraş modelin Bakı üçün
nəzərdə tutulan ilk variantı üzərində işi dayandırdı və Gəncədə abidəni yeni səpkidə işləmək
fikrinə düşdü. 1945-ci il ərzində Fuad Əbdürrəhmanov abidənin yeni variantı üzərində işini
davam etdirdi və 1946-ci ilin əvvəlində tamamladı.

Heykəltəraş Gəncə üçün yaradılan abidəyə yumşaq, intim və lirik səciyyə verməyə
çalışmışdır. Abidə şaquli kompozisiyada həll edilmişdir. F.Əbdürrəh manov Nizami obrazının
tarixi həqiqətə mümkün qədər daha çox uyğun olmasına çalışmış, şairin həmvətənləri üçün çox
qiymətli surətini yaratmışdır. Əynində əba, əlində kitab olan şairin bütün fiquru bir qədər sərt
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və dinamikdir. Nizami obrazı, ilk növbədə, böyük insani keyfiyyətlərə malik olan böyük şairin
obrazı kimi təcəssüm etdirilmişdir. Şairin sakit və təmkinli duruşu da abidənin ümumi ideyası
ilə həmahəngdir. Aydın və sanballı formalar abidəyə təmkinli və əzəmətli bir görkəm verir.
Gəncədə Nizami abidəsinin qoyulması ilə şəhərin ən maraqlı guşələrindən birinin bədii obrazı
müəyyənləşmiş oldu. Gəncədəki Nizami abidəsi yalnız gənc F.Əbdürrəhmanovun deyil, həm
də bütün Azərbaycan heykəltəraşlığının böyük yaradıcılıq qələbəsidir. Nizami abidəsi öz plastik
keyfiyyətləri baxımından ən uğurlu həllidir. Abidə kompozisiya həllinin aydınlığı, bədii
quruluşun kamilliyi, nisbətlərin dəqiqliyi, hərəkətlərin ahəngdarlığı ilə seçilir. Abidənin ümumi
hündürlüyü  9 metrdir (kürsülük 5 metrdir). Nizami abidəsi onun ətrafında yerləşən bütün
memarlıq ansamblının mərkəzidir. Memarlar kürsülüyün abidə ilə uyarlığına ciddi fikir
vermişlər. Heykəlin özündə olduğu kimi, onun kürsülüyündə də bir yığcamlıq hakimdir.
Çoxbucaqlı prizma şəklində olan kürsülüyün üzləri pilləkənvari geniş bir oturacaqla, o da öz
növbəsində ensiz bir oturacaqla bitişir. Kürsülüyün formaları sadə və ciddidir. O, yuxarıya doğru
istiqamətlənərək öz enli və ensiz üzləri ilə abidənin şaquli vəziyyətini qüvvətləndirən səkkizüzlü
prizma şəklindədir. Sənətşünalıq üzrə elmlər doktoru, professor Cəmilə Novruzova Gəncə
şəhərində ucaldılmış Nizami Gəncəvi heykəli haqqında qeyd edir ki, “F.Əbdürrəhmanov Nizami
Gəncəvinin abidəsində psixoloji aləmi zəngin olan canlı obraz, parlaq xarakter yaratmışdır. O,
heykəltəraşlığın klassik ənənələrinə arxalanaraq, Nizami poeziyası ilə həmahəng olan əzəmətli
və təmkinli bir obraz yarada bilmiş, plastik formaları bir-biri ilə ustalıqla əlaqələndirmişlər.
Memarlar və heykəltəraşlar heykəli və kürsülüyü ətraf aləmlə üzvi sürətdə əlaqələndirməyə nail
olmuşlar” (2, s. 32). Gəncə şəhərində olan Nizami heykəli öz plastik keyfiyyətləri baxımından
Azərbaycan heykəltəraşlığında monumental abidə probleminin ən uğurlu həllidir. Bu heykəl
kompozisiya həllinin aydınlığı, bədii quruluşun kamilliyi, nisbətlərin dəqiqliyi, hərəkətlərin
ahəngdarlığı ilə seçilir. Heykəltəraş bu işinə görə 1948-ci ildə SSRİ Dövlət Mükafatına layiq
görülmüşdür. Fuad Əbdürrəhmanov Gəncə şəhərində Nizami Gəncəvinin fiqurunda da
əzəmətliliyi, lakin bir qədər lirik ovqat daşıyıcılığı ilə fərqlənir (1, s.3). Müəllif əsərdə məna-
məzmun dərinliyi ilə plastik dekorativliyin vəhdətinə nail olmaqla, böyük Nizami dühasının
möhtəşəmliyini özündə yaşadan yaddaqalan obraz yaratmağa nail olmuşdur. 

1947-ci ildə Bakıda Nizami Gəncəvi abidəsinin özülü qoyuldu və 1949-cu il mayın 1-də
abidənin açılışı olur. Heykəltəraş öz yaradıcılıq niyyətini  təcəssüm etdirərək abidənin qabaq-
cadan müsabiqə şərtlərində və tematik tapşırıqda göstərilən yerini nəzərə almışdır. Abidənin
düzgün həllində bunun mühüm rolu olmuşdur. Memarlıq mühiti abidənin şaqulu vəziyyətini
müəyyən etdi. Abidənin görkəminin və həcminin təcəssümü Nizami Muzeyi ilə abidə arasında
yaradılmalı olan ideya və kompozisiya əlaqəsindən irəli gəlirdi. Nizami abidəsi ansamblın əsas
binasının mehvəri istiqamətində yerləşdi. Memarlar M.Hüseynovla V.İvanovun layihəsi əsasında
meydanın ortasındakı bağça yenidən qurulmuşdur. Memarlar bağçanı Nizami muzeyi
istiqamətində pillə-pillə aşağı enən səkilər şəklində həll etmişlər. Bu bağçaya müəyyən dinamik-
lik, ahəngdarlıq verirsə, sanballı monumental formalarda həll edilmiş Nizami Gəncəvi abidəsi
bağçanın ümumi görünüşünə bir sakitlik gətirir. Heykəlin hər tərəfdən görünməsinə şərait yarat-
maq üçün memarlar abidənin yerini və yollarını ciddi surətdə düşünüb müəyyən etmişlər. Bağ
dörd tərəfdən gediş-gəlişli küçələrlə əhatə olunmuşdur. Bağın yaşıllıq az olan bir hissəsi Nizami
muzeyi qarşısında boş sahə əmələ gətirir. 

Detalları incə xətlərlə rəsm edilmiş 6 metr hündürlükdə tunc heykəl, qırmızı labratordan
yonulub pardaxlanmış 9 metrlik səkkizüzlü kürsülüyün üstündə qoyulmuşdur. Kürsünün aşağı
hissəsində oyma naxışlar və tunc lövhələr vurulmuşdur. Lövhələrin birində ithaf sözləri həkk
olunmuş, digərlərində isə Nizami əsərlərindən ayrı-ayrı səhnələr zərif relyeflərdə təsvir
edilmişdir. Abidənin meydanın ortasında deyil, yuxarıda qoyulması tamaşaçıların diqqətini
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Nizami muzeyi ansamblının əsas binasına tərəf istiqamətləndirir. Beləliklə muzeyin baş fasadı
qarşısında lazımi sahə yaradır. Öz hündürlüyü və yerləşdiyi ərazinin quruluşu sayəsində abidə
bütün nöqtələrdən səma fonunda aydın görünür. Memarlar Nizami dövrü abidələrini yaxşı
öyrənmiş, kürsülükdə Azərbaycan memarlıq ünsürlərindən bacarıqla istifadə etmişlər. Abidə
bütovlükdə yuxarıya doğru istiqamətlənmişdir. Kürsülüyün getdikcə ensizləşməsi və heykəlin
özü abidənin şaquli vəziyyətini daha da qüvvətləndirir. Duruşun təcəssümü, təmkinli qaməti,
şairin daxili aləminin dinamikası abidənin bu ideyasına uyğundur (3, s.24). Heykəltəraş Nizami
obrazında ən əvvəl xalqın şair haqqında təsəvvürünü, ideyasını təcəssüm etdirmək istəmişdir.

Abidənin həm yaxından, həm də uzaqdan ən cazibədar ən xoşagəlimli görünən hissəsi şairin
sanki canlı olan, böyük və ülvi fikirlər ifadə edən çöhrəsidir. Nizaminin mənalı gözləri sanki
gələcəyə baxır. Heykəltəraş şairin enli əbasını böyük sənətkarlıqla mənalandırmışdır. Əbanın
qatları lakonik, eyni zamanda da həyatidir. Geyimin, o cümlədən də çalmanın sadəliyi,
kompozisiyanın lakonikliyi abidənin ümümi xarakteri ilə gözəl ahəngdarlıq təşkil edir. Niza-
minin simasından, fiqurundan, qədd-qamətindən müdriklik və böyüklük oxunur.
F.Əbdürrəhmanov klassik heykəltəraşlıq ənənələrinə əsaslanaraq, bütün heykəltəraşlıq
formalarının sanballı və ahəngdar çıxmasına nail ola bilmişdir. Nizaminin duruşu son dərəcə
təmkinli və sakitdir. Fiqurun başının sola və sağa deyil, demək olar ki, düz irəliyə doğru
istiqamətləndirilməsi şairin duruşunun sahitliyini aydın şəkildə nəzərə çarpdırır. Yalnız qollar
heykələ müəyyən bir dinamika verir. Şair bir qolunu dirsəkdən büküb əbanın ətəyini əlinə
almışdır. O biri əlində isə şeir yazılmış bükülü bir kağız tutmuşdur. Abidənin həm Bakı, hən də
Gəncə variantında əllərin vəziyyəti böyük bir sənətkarlıqla tapılmışdır.

Gəncədə qoyulmuş abidə kimi, Bakıda qoyulmuş abidə üçün də Azərbaycanın qədim
memarlıq abidə tipi əsas götürülmüşdür (4, s.123). Lakin Gəncədə qoyulmuş abidənin
kürsülüyünün sadə, harmonik xətləri əvəzinə Bakı variantının kürsülüyünə zəngin dekorativ
ünsürlər, stilaktiklər və tunc ornamentlər daxil edilmiş, burada Azərbaycan memarlıq abidələrinin
dekor motivlərindən çox yerində istifadə edilmişdir. Kürsülüyün əsas tunc lövhəsində şairin adı,
təvəllüd və ölüm tarixi göstərilmişdir. Kürsülüyün qalan yeddi üzü isə rəssam Q.Xalıqovun
eskizləri əsasında heykəltəraş A.Xryunovun yaratdığı barelyeflərlə bəzədilmişdir. Barelyeflərdə
şairin əsərlərindən alınmış ayrı-ayrı səhnələr dayaq relyeflərdə təsvir edilmişdir. Medal texnikası
üslubunda işlənmiş barelyeflər heykəlin məzmununu xeyli zənginləşdirmişdir. Memarlarla
heykəltəraşların birgə zəhməti olan Nizami abidəsi meydanın bütün ansamblını bütöv və bitkin
bir şəklə salmışdır. Nizami abidəsi şəhər mühitində ən dəyərli əsərlərdən biridir.

F.Əbdürrəhmanovun Nizami obrazı üzərində apardığı işin uğuru onun gələcək axtarışları
üçün təkanverici amil oldu və o, yaradıcılığının sonrakı mərhələlərində bir çox Şərq filosoflarına,
eləcə də müasirlərinə həsr etdiyi abidələrdə də əldə etdiyi bədii-texniki məziyyətləri onlarda
tətbiq etməyə nail oldu. 
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Samir Sadigov

MONUMENTS OF NIZAMI GANJAVI - wORKS OF THE SCULPTOR FUAD
ABDURRAHMANOV

The artistic heritage and poetic image of the outstanding Azerbaijani poet and thinker
Nizami Ganjavi has been in the center of attention of all mankind for centuries. The anniversaries
of the poet from Ganja have always been celebrated with great solemnity not only in Azerbaijan,
but all over the world. A striking example of this is the celebration of his anniversary during the
Second World War. This year has also been declared the Year of Nizami Ganjavi in   Azerbaijan.
The order of President Ilham Aliyev on declaring 2021 in Azerbaijan the Year of Nizami Ganjavi
conditioned and actualized the appeal to the poet, his work and poetic image. From this point of
view, the study of the monuments of Nizami Ganjavi in   the article from the point of view of
monumental sculpture can be considered very relevant and timely.

Keywords: Nizami Ganjavi, sculpture, literary, monumental, image, plastic.

Самир Садыгов

ПАМЯТНИК НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ - СКУЛЬПТОРА 
ФУАДА АБДУРРАХМАНОВА 

Художественное наследие и поэтический образ выдающегося азербайджанского поэта
и мыслителя Низами Гянджеви веками находится в центре внимания всего человечества.
Юбилеи поэта из Гянджи поэта всегда отмечались с большой торжественностью не только
в Азербайджане, но и во всем мире. Яркий тому пример - празднование его годовщины
во время Второй мировой войны. Этот год также объявлен в Азербайджане «Годом Ни-
зами Гянджеви». Распоряжение президента Ильхама Алиева об объявлении 2021 года в
Азербайджане «Годом Низами Гянджеви» обусловило и актуализировало обращение к
поэту, его творчеству и поэтическому образу. С этой точки зрения изучение памятников
Низами Гянджеви в статье с точки зрения монументальной скульптуры можно считать
очень актуальным и своевременным.

Ключевые слова: Низами Гянджеви, скульптура, литературный, монументальный,
изображение, пластика.

(AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma: İlkin variant 11.01.2021
Son variant 07.03.2021
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UOT 792.03
HƏBİBƏ ALLAHVERDİYEVA* ,

İNCİ QULİYEVA*

BƏHRUZ BƏY KƏNGƏRLİ YARADICILIğINDA NATÜRMORT 
MÜSTƏQİL JANR KİMİ

Bəhruz Kəngərlinin yaratdığı əsərlər təsviri incəsənətimizdə realist dəzgah boyakarlığının yaranması, portret,
mənzərə və natürmort janrlarının müstəqil janr kimi formalaşması istiqamətində əvəzsiz rol oynayır. Onun
yaradıcılığı Azərbaycan təsviri sənətində tamamilə yeni məktəbin təşəkkülünə özünəməxsus dəst xətti ilə müstəsna
rol oynamış, sənət tarixində silinməz iz qoymuşdur. Onun yaradıcılığında natürmort janrında çəkdiyi əsərləri maddi
mədəniyyət nümunələrimizə olan sevginin real və estetik göstəricisidir.

Açar sözlər: Bəhruz bəy Kəngərli, rəssam, rəsm əsəri, natürmort, janr

Təsviri incəsənətin böyük bir sahəsini natürmort janrı tutur. Bu janrda cansız predmetlər,
insan əli ilə yaradılmış əşyalar, əmək alətləri, məişət avadanlığı, meyvələr, tərəvəz, quş və heyvan
müqəvvaları və s. rəmzi məna kəsb edərək rəssamlıq əsərlərində əhəmiyyətli yer tutmuşdur.
İnsan həmişə gözəllik vurğunu olmuş, özünü həyatda, məişətdə zərif, nadir, faydalı və gözəl
əşyalarla əhatə etməyə meyl etmişlər. Belə əşyalar estetik zövqü formalaşdıran, təkmilləşdirən
mühüm vasitə sayılır. İnsanın hiss və duyğularına təsir edən, onu düşündürən, göz oxşayan
predmetlər aləmi natürmort əsərlərinin mühüm mövzusunu təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, müxtəlif
dövrlərdə yaranmış rəssamlıq əsərlərində natürmort nümüunələrinə tez-tez rast gəlirik.

Azərbaycan rəssamlığı tarixində müxtəlif təsviri sənət əsərlərində sərbəst və ya köməkçi
element şəklində natürmort təsvirlərinə rast gəlmək olur. Məsələn, qədim miniatüralarda
müəyyən bir hadisəni təsvir edən kompozisiyada çox zaman şərti çəkilmiş məişət əşyalarının
təsvirini görmək olur. Belə təsvirlərdə minatüraçı rəssamlara təsvir etdikləri məkan haqqında
geniş təssəvvür yaratmağa imkan verir. 

Lakin Bəhruz bəy Kəngərli Azərbaycan təsviri incəsənət tarixində ilk rəssamdır ki, müasir
natürmort janrı sahəsində ardıcıl olaraq işləmş, bu janrın realist istiqamətdə inkişaf etməsi üçün
çalışmışdır. Bir sözlə Azərbaycan təsviri sənətində realizmin banisi, rəssamlıq təhsili görmüş
ilk peşəkar rəssam Bəhruz bəy Kəngərlinin yaradıcılığında natürmort janrını müstəqil bir janr
səviyyəsinə qalxdığını görürük.  

Ümummilli lider Heydər Əliyev B.Kəngərli haqqında  belə demişdir: “Bəhruz Kəngərli
nadir istedada malik bir insandır.  O, Azərbaycan  xalqının professional rəssamlıq sənətində ilk
rəssamdır”. Realist rəssam yaradıcılığının ilk mərhələlərində portret, karikatura və satirik
rəsmlər, təbiət və məişət səhnələrini özündə əks etdirən rəsm, akvarel və boyakarlıq əsərləri
yaratmışdır. Onun yaradıcılığı yeddi ili əhatə etməsinə baxmayaraq, 2000 yaxın sənət nümunələri
yaratmış, təəssüf olsun ki, günümüzə onlardan 500-ə qədəri gəlib çatmışdır. O, rənglərin
ahəngindən, cizgilərin formalarından məharətlə istifadə edərək, təsviri sənət aləminə bənzərsiz,
əsrarəngiz əsərlər bəxş etmişdir. Qısa ömründə əbədiyaşar əsərlərə həyat verən, incəsənət tarix-
imizin unudulmayan nümayəndəsinə çevrilən Bəhruz Kəngərli dövrünün müasiri kimi gələcək
nəsillərə örnək olmuşdur. Onun rənglər dünyası özünün sirli-sehrli pərdəsini hələ də
saxlamaqdadır. Bəhruz bəy Kəngərli yaradıcılığında portret və mənzərə rəsmlərinə üstünlük
versə də, natürmort janrından da yan keçməyib. Aparılan tədqiqatlar zamanı onun yaradıcılığında
natürmort janrına məxsus 338  rəsm və eskizdən təəssüflər olsun ki, bizim dövrə gəlib çatmış
natürmortları çox azdır. Əsasən tələbəlik illərində çəkdiyi natürmortları bizim dövrə gəlib
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çıxmayıb. Yaradıcılığının Naxçıvanda baş tutan dövründən cəmi beş natürmort qalıb: “Qızıl
güllər” (1916-cı il), “Mavi rəngli dolça” (1921-ci il),  “Çıraq” (1921-ci il), “Naxışlı mis cam”
(1921-ci il), “Mürəkkəbqabı” (1921-ci il).

“Bu əsərlərdə Bəhruz əşyanın fakturası, forma və rənginin kağız üzərində verilmə üsulunu
təkmilləşdirmək məqsədilə işləsə də, onlar da təsviri sənət tariximizdə xüsusi dəyəri olan və
Azərbaycan dəzgah rəngkarlığında natürmort janrının ilk nümunələri sayılır”(3. 47). 

Bu əsərlərdə rəssam maddi mədəniyyət nümunələrinə xas olan etnikçilik, tarixilik daha
qabarıqdır. Bundan əlavə gül-çiçəklərin daşıdığı gözəllik mənbələriniüzə çıxarmaq, estetik
baxımdan əsrarəngiz gözəlliklərin natürmort janrının tələbləri çərçivəsində realist janrda,
özünəməxsus yaratmşdır. 

Rəssamın faner üzərində 1916-cı ildə  işlədiyi “Qızıl güllər” əsərini Bəhruz digər əsərləri
kimi kiçik ölçüdə işləmişdir (şəkil 1). Yağlı boya ilə çəkdiyi bu əsərdə şaquli kompozisiyada
yerləşdirilmiş qızılgül dəstələrini görürük. Ağ və qırmızı qızılgüllərin tünd rəngli yarpaqları
yaşıla çalan boz rəngli fonda verən rəssam klassik natürmort tutumunu verə bilib.

Əşyalara bir qayda olaraq kompozisiyanın əsas məna-məzmun  daşıyıcısı kimi təqdim ol-
unmaqla, həm də madii-mədəniyyət nümunələrinə gözəllik qaynağı kimi baxan rəssamın onlara
sevgisi ifadə olunmuşdu. Onun sulu boya ilə çəkilmiş digər dörd əsərində də müxtəlif məişət
əşyaları təsvir olunmuşdu. Lakin hər əsərdə yalnız bir əşya realist təsvir olunmuşdur.

Şək.1. “Qızıl güllər”

Ömrünün son illərində natürmort janrına müraciət etməsini belə güman etmək olar ki, həmin
vaxtlarda xəstəliyini yaşayan rəssaminsanlarla ünsiyyətdən çox, əşyalar aləmi ilə təmasa üstün-
lük vermişdir. 
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Bəhruz Kəngərli natürmort janrına məxsus əsərləri maddi mədəniyyət nümunələri kimi hal-
hazırda Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində saxlanılır. 

Şək. 2. “Naxışlı mis cam”  Şək.3. “Mürəkkəb qabı”

Rəsm əsərlərinin hər birində ətraf mühitdən təcrid olunmuş əşyanın iri planda çəkilməsi bu
əsərlərdə əşyalar barəsində tamaşaçıya daha zəngin və maraqlı təəssürat oyatmaq rəssamın ən
ümdə vəzifəsi olub. Bütün bunları rəssamın əşyalar üçün seçdiyi tünd və işıqlı fonda
datəsdiqləyir. Çəkilən əşyaların zahiri görkəmi onların qədimiliyindən xəbər verməsinə rəğmən,
bu nümunələr rəssamın gözündə bir gözəllik qaynağı kimi təsvir edilib.

Rəssamın gözü ilə bu əsərlərə baxdıqda bədii tutumu kifayət qədər cəlbedici və
duyğulandırıcı hisslər təqdim olunur. Rəssam fırçasıyla bu obyektlərə başqa baxış, özünəməxsus
forma-biçiminin aşıladığı gözəllik mənbələrinin tamaşaçı tərəfindən duyulmasına kömək etmiş
olmuşdur. Hər bir kompozisiyanın mərkəzində tünd fondda canlı və işıqlı əşyanın parça üzərində
görüntüsü, əşyaların matereallığının təbiliyi kifayət qədər cəlbedici və maraq kəsb edir. Maddi
mədəniyyət nümunələrimizə verilən dəyərin realist təsvirini Kəngərli yaradıcılığında fərqli bir
formada, suluboya texnikasının təmiz, saf xüsusiyyətləri ilə rəssamın özünəməxsusluğu və realist
üslubun  həmahəngliyinin şahidi oluruq.

Şək. 4. “Mavi rəngli dolça” Şək. 5.“Çıraq”
Bəhruz bəy Kəngərlinin digər janrlara nisbətən sayca az olan natürmortlarında rəssam özünə

məxsusluğunu biruzə verən bədii, eyni zamanda estetik məziyyətlər, vurğular mövcuddur.
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Rəssam əşyaları bir qayda olaraq kompozisiyanın əsas məna daşıyıcısı kimi təqdim etməklə,
maddi mədəniyyət nümunələrinə gözəllik mənbəyi kimi onun sevgisi, baxışı, hətta hissləri də
ifadə olunmuşdur. Hətta, rəssamın natürmort janrına məxsus əsərləri onun zəngin yaradıcılığına
özünəməxusluq və rəngarənglik bəxş etmişdir. “Odur ki, rəssamın bu bədii irsi sayca az olmasına
baxmayaraq onun zəngin yaradıcılığına özünəməxsusluq və rəngarənglik bəxş edən əsərlər kimi
qəbul olunurlar...(1, 177)”

Sənətkar təsviri sənətin müxtəlif janrlarında özünü təsdiqləməyə nail olmuşdur. Bəhruz bəy
Kəngərli yaradıcılığı boyu ərsəyə gətirdiyi rəsm əsərlərində kompozisiyalara daha ətralı məna-
məzmun tutumu verməyə çalışmış, təsviri sənət dünyasına özünün fırçasıyla yeni rənglər, kolorit-
lik bəxş etmişdir. Bəhruz Kəngərli cəmiyyətə faydalı olmaq, dövrün mədəni həyatına müsbət
təsir etmək, gənclərin zövqünü düzgün istiqamətləndirmək naminə öz əsərlərini özündən sonrakı
nəsilə əyani təqdim etmişdir.
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Habiba Allahverdiyeva, Inji Guliyeva

IN THE wORKS OF BAHRUZ  KANGARLI, STILL LIFE AS AN INDEPEND-
ENT GENRE

Bahruz Kangarli presented his works to the youth in order to be useful to the society, to
have a positive impact on the cultural life of the time, to direct the tastes of the youth. In our
fine arts, the artist’s works play an irreplaceable role in the emergence of realist bench painting,
the formation of the genres of portrait, landscape and still life as an independent genre. His still
lifes made an exceptional contribution to the formation of a completely new school in the visual
arts of Azerbaijan with their unique predetermined line and left an indelible mark on the history
of art.

Keywords: Bahruz Kangarli, artist, painting, still life, genre.
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Габиба Аллахвердиева, Инджи  Гулиева

НАТЮРМОРТ  КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
ЖАНР В ТВОРЧЕСТВЕ БАХРУЗА БEК КЕНГЕРЛИ

Бахруз Кенгерли представил свои работы молодежи, чтобы они были полезны обще-
ству, положительно влияли на культурную жизнь того времени направляли вкусы  В
нашем изобразительном искусстве произведения художника играют незаменимую роль в
возникновении реалистической скамейки, становлении жанров портрета, пейзажа и на-
тюрморта как самостоятельного жанра. Его натюрморты внесли исключительный вклад
в формирование совершенно новой школы в изобразительном искусстве Азербайджана
со своей уникальной заданной линией и оставили неизгладимый след в истории искус-
ства.

Ключевые слова: Бахруза бeк Кенгерли, художник, картина, натюрморт, жанр.

(AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma: İlkin variant 5.01.2021
Son variant 22.01.2021
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UOT 78.792

TƏRANƏ YUSİFOVA*

OQTAY KAZIMİNİN SƏHNƏ ƏSƏRLƏRİ

Oqtay Kazıminin çoxşaxəli yaradıcılığı içərisində məhsuldar işlədiyi sahələrdən biri səhnə əsərləridir. Buraya
opera, operetta, balet, musiqili komediyalar və teatr tamaşalarına yazılan musiqilər aiddir. Bəstəkarın teatr musiqisi
tamaşaçıların qəlbinə yol tapa bilmişdir. Bəstəkar böyük ustalıqla musiqini bədii süjet xəttindən ayrılmaz etməyi
bacarır. Əsərin məzmunu ilə musiqinin vəhdəti Oqtay Kazıminin bəstəkarı olduğu bütün səhnə əsərlərində özünü
göstərir. Teatr kollektivi ilə işləməyi çox sevməsi bu əsərlərin təqdim olunan siyahısında da öz əksini tapır. Türkiyə
tarixinin mühüm dönəmində baş verən hadisələrə həsr olunmuş “Ədirnə Fəthi” dram əsəri qorxmazlıq və igidliyi
əks etdirən musiqi nömrələri ilə zəngindir. Əsərdə bəstəkar təsvirçilik elementlərinə yer verir və qəhrəmanların
daxili aləmini açan musiqi nümunələri yaradır.

Açar sözlər: bəstəkar, teatr, musiqi, obraz, melodiya, janr

Azərbaycan simfoniya janrının inkişafında əvəzsiz xidmətləri olan Cövdət Hacıyevin
yetirməsi Oqtay Kazıminin yaradıcılığı rəngarəng və çoxşaxəlidir. Onun yaradıcılığa başlaması
20-ci əsrin 60-cı illərinə təsadüf edir. Bu dövr mədəniyyət və incəsənətin müxtəlif sahələrində
inkişaf, yeniliklər, axtarışlar dövrü kimi xarakterizə olunur. Bəstəkar xalq musiqisinə söykənən
müxtəlif janrda əsərlərində yeniliyə meylli olduğunu ifadə vasitələri və ritm fərqliliyi ilə nümayiş
etdirir. Oqtay Kazımi yaşadığı dövrdə mahnı bəstəkarı kimi tanınsa da, yarım əsrlik yaradıcılı-
ğında müxtəlif janrlara müraciət etmiş, Azərbaycan musiqi sənətinə dəyərli töhfələr vermişdir.
Müasirləri kimi o, da yaradıcılığında milli lad-intonasiya sistemi ilə müasir ifadə vasitələrini
üzvi surətdə birləşdirməyə nail olmuşdur.

“Ritm beynəlmiləl, melodiya milli” deyən bəstəkarın həm iri həcmli, həm də kiçik həcmli
əsərlərində mahnıvarilik və lirika hökmranlıq edir. Janr və mövzu baxımından hərtərəfli yara-
dıcılığa malik olan Oqtay Kazımi XX əsrin son onilliyində vətənpərvərlik mövzusunda
“Qəhrəmanlıq simfoniyası” (ikinci redaktə), “Qarabağ lövhələri” simfonik suitasi, “Yaşa Res-
publikam” kantatası (ikinci redaktə), “Nəğməm sən Azərbaycan” kantatasi, “Millətin oyaq
gecəsi” oratoriyasi kimi bir çox əsərlər yazır. Bu isə bəstəkarın torpağını, yurdunu, vətənini,
elini sonsuz məhəbbətlə sevən, həyatsevər, xalqına ürəkdən bağlı vətəndaş olduğunu əks etdirir.
Genis və maraqlı yaradıcılığa malik olan bəstəkarın əsərlərinin bir qismi təəssüf ki, ifa edilməyib.

Bəstəkarın yaradıcılığının ilk dövrlərindən onun yeniliyə meyilliliyi aşkar şəkildə özünü
göstərmişdir. Bu, təkcə onun müraciət etdiyi yeni janrlarla ölçülmür. O.Kazımi bu janrların
ideya-obraz aləmini dinləyicinin qəlbinə nüfuz edən ifadə vasitələri ilə çatdırmağı bacarır. Onun
musiqi üslubunda müasir musiqi ifadə vasitələri xalq musiqisindən ilhamlanaraq gözəl melodik
dillə zənginləşir. Obrazların daxili aləmi, emosional-psixoloji dünyası xalqın başa düşəcəyi bir
dildə açılır. 

O.Kazımi yaradıcılığında olan iki təmayül, bəstəkarın bütün əsərlərinin melo diya sında
xüsusilə özünü əks etdirir. Sırf estrada üslubunda yazılmış əsərlərindən fərqli olaraq, milli
xüsusiyyətləri özündə əks etdirən melodiyalarda folklora aid intonasiyalar, muğamsayağı xır-
dalıqlar, bəzək işarələrindən vaxtaşırı istifadə nəzərə çarpır. Lakin hər iki növ əsərlərdə sinkopalı
ritm və sekvensiyalı hərəkət hökmranlıq edir. Sekvensiyalı hərəkətin variasiya olunmuş forma-
larından istifadə, bəstəkarın nəinki mahnılarının, eləcə də iri həcmli əsərlərinin melodiyasının
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yadda qalmasına gətirib çıxarır. O.Kazıminin əsərlərində melodik hərəkət müxtəlifdir. Bu me-
lodiyalar, bəzən yüksək səsdən enmə vasitəsilə aşağıya doğru hərəkət edir, bəzən isə əksinə,
aşağı səsdən hərəkət edərək yüksəyə qalxır. Bəstəkarın simfonik musiqisində mahnıvarilik parlaq
şəkildə öz əksini tapır. O.Kazımi yaradıcılıq üslubunu xarakterizə edərkən, əsasən, sinkopalı
ritmi onun əsərlərinin leyt-ritmi, lirikanı isə əsərlərinin leyt-mövzusu kimi şərtləndirmək olar.

О.Каzıminin yaradıcılığı tematika baxımından çox zəngindir. О, təkcə lirika ilə
məhdudlaşmır. Vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, əmək mövzusu, məhəbbət mövzusu О.Каzıminin
yaradıcılığında mühüm yer tutur. Bu əsərlərdə Аzərbaycan təbiətinin gözəllikləri tərənnüm edilir,
vətən oğullarından, əmək qəhrəmanlarından bəhs olunur. Bəstəkarın müraciət etdiyi şairlər sı-
rasında B.Vahabzadə, C.Novruz, F.Qoca ilə yanaşı, R.Zəka, R.Heydər, İ.Coşqun, Y.Həsənbəy
və bir çox başqa şairlərin adları vardır. Ümumiyyətlə, O.Kazımi həm müraciət etdiyi musiqi
janrlarında, həm də mövzularda cəsarətli addımlar atmışdır. H.Cavidin “İblis” əsəri, M.Ə.Sabirin
“Hophopnamə” əsərlərində kəskin satira, dövrün çirkin və ədalətsiz tərəflərini aşkara çıxarmaq
cəhdləri, bəstəkarın daxilində alovlanan etiraz səsini ucaltmaq üçün bir vasitəyə çevrilir.

O.Kazıminin teatr tamaşalarına bəstələdiyi musiqi аyrıca bir tədqiqat оbyektidir.
Bəstəkarın bəzi teatr tamaşalarına yazdığı musiqisi haqqında musiqişünas Nailə Kərimovanın
“XX əsrdə Azərbaycan teatr musiqisi tarixi” (rus dilində) monoqrafiyasında [4], eləcə də,
R.A.Süleymanovanın “Azərbaycan dram əsərlərinin dramaturji inkişafında musiqinin rolu”
(1970-2000-ci illər) dissertasiya işində (2008-ci il) [3] qısa şəkildə bəhs olunur.
O.Kazıminin teatr musiqisi də mahnıları qədər güclü emosional təsir qüvvəsinə malik olmaqla
dinləyicilərin qəlbinə yol tapa bilmişdir. Bəstəkar səhnə əsərlərinə yazılan musiqi sahəsində çox
məhsuldar işləmişdir. Aşağıda təqdim olunan səhnə əsərlərinin siyahısı Oqtay Kazıminin teatr
musiqinə olan sevgi və marağının bariz nümunəsidir:
1. “Etiraf”, müəllif  M.Atəş  (1970)
2. “Kəşfiyyatçının taleyi”, müəllif  V.Şevçenko  (1971)
3. “Yatmış gözəl və yeddi qardaş”, müəllif A.Puşkin, tərcümə R.Heydər (1974)
4.   “İnam”, müəllif  F.Məmmədov (1974)
5. “Sınaq”, müəllif  R.Heydər (1975)
6. “Tamahkar”, müəllif  S.S.Axundov (1975)
7. “Yadda saxla”, müəllif  A.Məmmədov (1975)
8. “Domokl qılıncı”, müəllif  N.Hikmət (1975)
9. “Qılınc və qələm” , müəllif  M.S.Ordubadi (1975)
10. “Ümid”, müəllif  M.İbrahimbəyov (1976-1977)
11. “Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah”, müəllif  M.F.Axundov (1978)
12. “Mezozoy əhvalatı”, müəllif  R.İbrahimbəyov (1978)
13. “Qaraçılar”, müəllif  A.S.Puşkin (1978)
14. “Cehizsiz qız”, müəllif A.Ostrovski (1979)
15. “Fitnə”, müəllif  A.Şaiq (1979)
16. “Şeyx Sənan”, müəllif  H.Cavid (1983)
17. “Çahargah” fantaziyası, müəllif K.Kərimov (1984)
18. “Dəli İbrahim” Naxçıvan DramTeatrı üçün (1984) 
19. “Büllur sarayda”, müəllif İ. Əfəndiyev (1985) 
20. “Ver yeyim, ört yatım”, libretto müəllifi F.Məmmədov (1999) 
21. “Ədirnə Fəthi”, müəllif  C.Cabbarlı (2000)
22. “Azad köpəklər”,  libretto müəllifi  K.Sergeyenko (S.Puşkinin “Axırın cı qatar”  (2001)
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Opera, operetta
23. “Meşədə futbol”, uşaqlar üçün operetta-müzikl, müəllifi İ.Coşqun (1968)
24. “Sehrli yaylıq”, uşaqlar üçün operetta-müzikl, müəllif K.Həsənov  (1970)
25. “Tiki-Riki-Tavi” operetta, müəllif  L.Babinskaya
26. “Danabaş kəndinin əhvalatları” operetta, C.Məmmədquluzadənin eyniadlı povesti əsasında,
libretto müəllifi  C.Səlimova (1977)
27. “Çal oyna” uşaqlar üçün operetta, libretto müəllifi  İ.Coşqun (1982) 
28. “Məhəbbət oyunu”, iki hissəli operetta, müəllif Q.Rəsulov (1983)
29. “İblis” iki hissəli opera, H.Cavidin “İblis” pyesi əsasında, natamam, libretto müəllifi
Ə.Nemətzadə (1985-1987)
30. “Dəli Domrul” qəhrəmanlıq operası, libretto müəllifi A.Məmmədov (1989)
31. “Qızıl toy”, müəllif  R.Heydər, I redaktə (1974), II redaktə (1989), III redaktə (1990)
32. “Hophopnamə”, rok opera, M.Ə.Sabir, A.A.Tufarqanlı və Dilqəm (1991)
33. “On min dollarlıq keyf”, 2 hissəli operetta (natamam) (1995)
34. “Dəli dünya”, operetta libretto müəllifi F.Məmmədov (1999)
35. “Dədə Qorqud nəğmələri”, epik-dramatik opera (2000)
36. “Nazir arvadı” operetta, libretto müəllifi Ə.Səmədli (natamam) (2001)

Bildiyimiz kimi, teatr tamaşalarına, kino-filmlərə yazılan musiqi daha çox gözəl melodi-
yalarla məşhurlaşır. Burada təqdim olunan qəhrəmanların ifa etdikləri mahnılar, romanslar son-
radan müğənnilərin repertuarında əbədi həyat qazanır. Bu baxımdan T.Quliyevin kino-filmlərə
yazdığı musiqini yada salmaq kifayətdir. Mahnı janrının peşəkarlarından biri sayılan O.Kazı-
minin teatr musiqisi də məhz bu keyfiyyətlərə malik olmaqla fərqlənir. Onun müxtəlif məzmunlu
əsərlərə bəstələdiyi musiqi bədii süjet xətti, obrazlar aləmi ilə üzvi vəhdət təşkil edərək tamaşa-
çıların yaddaşına hopmağa və onların dilində sevilən zümzüməyə çevrilməyə qadirdir.

O.Kazıminin müraciət etdiyi ədəbi mənbələr daim öz bəşəri mövzuları, samballılığı, bədii
dəyəri ilə diqqəti cəlb edir. Bu xüsusiyyət onun teatr musiqisində daha çox duyulur. Azərbaycan
dramaturgiyasında H.Cavid yaradıcılığı daim diqqət mərkəzində olmuşdur. “Şeyx Sənan” dramı
bəstəkar yaradıcılığında teatr tamaşalarına bəstələnmiş musiqi ilə yaddaşlarda qalmışdır. Bu ba-
xımdan, 1956-cı ildə F.Əmirovun “Şeyx Sənan” tamaşasına yazdığı musiqinin parlaq
nömrələrindən biri olan “Kor ərəbin mahnısı” bu gün də öz məşhurluğunu qoruyub saxlayır.

O.Kazıminin “Şeyx Sənan” tamaşasına yazdığı musiqi ilk gündən maraq və diqqəti cəlb
etmişdir. İki sənətkarı bir-birinə bağlayan romantik üslubun özünü göstərməsi musiqi ilə mətn
arasında bədii əlaqənin yaranmasına xidmət etmişdir. O.Kazıminin musiqisi əsərin dramatik in-
kişaf xəttinin, emosional-psixoloji məqamlarının açılmasında mühüm rol oynayır.
Ədəbiyyatşünaslıqda “Şeyx Sənan” əsəri qəhrəmanın daxili aləminin, mənəvi dünyasının uğra-
dığı proseslərin əsasında süjet xəttinin qurulması xüsusi olaraq qeyd olunur: “Şeyx Sənan” sırf
sufizm mövqeyindən yazılmış əsərdir. Burada qəhrəmanın keçdiyi dərəcələr və yetişdiyi son
məqam əsərin əsas süjet xəttini təşkil edir. Konflikt qəhrəmanın mənəvi yüksəliş xətti ilə dəf
olunan nəfsləri arasındadır. Obrazların əsərdə daşıdığı funksiya və işlətdikləri ifadələr sufizmin
obraz və ifadələrini, ona aid baxışlar sistemini, təriqətləri bilmədən tam bir qaranlıq və dolaşıqlıq
yaradır” [1, s. 50].

Tamaşada mərkəzi obraz Şeyx Sənan həm solo nömrələrdə, həm də duetlərdə musiqinin
dili ilə açılır. Bəstəkar qəhrəmanın mürəkkəb, təzadlı obrazını bir sıra maraqlı musiqi nömrələri
ilə açmağa cəhd etmiş və buna ustalıqla nail olmuşdur. Şeyx Sənanın obrazı ilk dəfə proloqun
musiqisi səsləndikdən sonra təqdim olunur. Burada qəhrəmanın daha çox lirik, romantik hissləri,
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xarakterinin xəyalpərvər cəhətləri vurğulanır. Bu obraz Şeyx Sənanın Xumarla duetində davam
etdirilir. Bəstəkar lirik hissləri geniş kantilen melodiya, sekvensiyalı inkişaf prinsipi vasitəsilə
yaratmağa çalışır. Duetdə isə daha çox romans janrının xüsusiyyətləri özünü büruzə verir.
Qəhrəmanın təzadlı, çoxtərəfli obrazı müxtəlif musiqi nümunələri ilə təcəssüm olunur. Bu
nömrələrdən ən parlağı monoloqdur. Burada Şeyx Sənanın fəlsəfi düşüncələri muğam inkişaf
prinsipləri vasitəsilə çatdırılır.

Bəstəkarın yaratdığı musiqi teatr musiqisinin ənənəvi cəhətlərinin təcəssüm etdirilməsində
yüksək qiymətləndirilir: “O.Kazıminin “Şeyx Sənan” pyesinə yazılmış musiqi yalnız tamaşanın
psixoloji emosional məzmununu ifadə etməklə kifayətlənmir. Bəstəkarın musiqisi tarixən teatr
musiqisinin digər önəmli funksi yasını, yəni təsviredici rolunu da yerinə yetirir. O, dövrün ab-
havasını, hadisələrin cərəyan etdiyi müəyyən məkanı kifayət qədər dolğun əks etdirir” [2, s.114].

Maraqlı musiqi nömrələrindən biri “Sənanın yuxusu” daha çox Xumarın incə simasını təsvir
edən elementlərlə zəngindir. Burada bəstəkar xromatik səslənmələri violinin ifasında gözəl və
zərif melodiyanın tərkibində verməklə qızın obrazının xəyalını canlandırmağa çalışır. Təsviredici
elementlər “Öldürülmə və yanğın” səhnəsində səslənən musiqidə də özünü göstərir.

Tamaşada hadisələrin məkan dəyişməsi musiqidə öz ifadəsini tapmışdır. Belə ki, burada
bəzi hadisələr Gürcüstanda baş verdiyi üçün bəstəkar gürcü əhval-ruhiyyəsi yaratmaqdan ötrü
onlara məxsus xalq rəqslərinin ritm və intonasiya elementlərindən istifadə etmişdir.

Bəstəkarın 1983-cü ildə İ.Əfəndiyevin pyesi əsasında səhnələşdirilmiş “Büllur sarayda” ta-
maşasına bəstələdiyi musiqi isə daha çox psixoloji aspektin üstünlüyü ilə diqqəti cəlb edir. Döv-
rün haqsızlıqları ilə razılaşmayan, insan təbiətinin meşşan xarakterini pisləyən, sadə və təvazökar
sənətkar bu əsərdə qəhrəmanların iç dünyasını parlaq şəkildə əks etdirməyə nail olmuşdur. Əsərin
baş qəhrəmanı Aynurun obrazı “Büllur saray”ın digər qəhrəmanlarından fərqlənir. Onun daxili
aləmi zəngin emosional-psixoloji cəhətlərə malikdir. Bu obraz “Büllur rəqs” nömrəsində daha
parlaq əks olunur. Əsərin məhəbbət mövzusu isə Aynurla Həbibin mövzularında eşidilir, aqressiv,
dağıdıcı hisslərə malik mövzular isə əsərin digər qəhrəmanı Qədimə məxsusdur. Baxmayaraq
ki, əsərin məzmunu daha çox qəhrəmanların iç dünyasının açılmasına xidmət edir, bəzi
səhnələrdə bəstəkar təsvirçilik elementlərinə yer verir. Bu baxımdan “Aylı gecə” musiqi
nömrəsini misal göstərmək olar.

O.Kazıminin teatr tamaşalarına yazdığı musiqinin səciyyəvi cəhətlərini aşkara çıxarmaq
məqsədilə bir neçə tamaşaların musiqisini nəzərdən keçirmək istərdik.

Bəstəkarın musiqi bəstələdiyi tamaşalardan biri də C.Cabbarlının böyük türk sərkərdəsi
Mustafa Kamal Atatürkə həsr etdiyi “Ədirnə Fəthi” əsəridir. 1917-ci ildə ilk dəfə tamaşaya qo-
yulan bu əsərin süjeti Türkiyə tarixinin mühüm dönəmində baş verən hadisələrə həsr olunmuş-
dur. 1999-cu ildə Heydər Əliyevin C.Cabbarlının 100 illiyinin keçirilməsi haqqında fərmanından
sonra bu əsər 2000-ci ildə yeni səhnə həllini tapır. Bu zaman tamaşanın musiqi həlli Oqtay
Kazımiyə həvalə olunur. Əsərdə türk xalqının qəhrəmanlıq səhifələri fonunda məhəbbət
hisslərini tərənnümü, eləcə də igidlik və qorxmazlıq nümayiş etdirən döyüş nömrələri tamaşanın
parlaq musiqi lövhələrindən hesab olunur.

Tamaşa “Fəlakət” adlanan musiqi nömrəsi ilə açılır. Burada xalqın ağır həyat şəraiti, eləcə
də uzun sürən müharibələr nəticəsində yaşanan aclıq və səfalət mövzusu şüştər ladının
pədələrində punktirli sekundaların verilməsi ilə xarakterizə olunur. Həmin mövzu növbəti
“Səfalət” nömrəsində davam etdirilir. Lakin birinci nömrədə əsas mövzu daha çox dramatik xa-
rakter daşıyır. Sekundaların üçsəslilərlə verilməsi, eləcə də şüştərə xarakter olan artırılmış se-
kundanın eşidilməsi bu dramatizmi artırır. Bu zaman basda əsas tonun (“sol”) orqan punktu

141

AXTARIŞLAR     ●     RESEARCHES      ●     ПОИСКИ 

Oktay Kazıminin səhnə əsərləri, səh.138-144



kimi saxlanılması şüştər intonasiyalarını bir qədər də vurğulayır. Sekundaların hərəkəti soprano
ilə aşağı registrdə növbələşmə prinsipi ilə verilir. Gərginlik artdıqca sekundaların ölçüsü kiçilir
və hərəkət tezləşir. Mövzunun ilk xanəsində ladın mayə pərdəsinə eniş və onun ardınca qeyri-
sabit pərdələrdə aşağı istiqamətdə art.2-lı hərəkət ilk baxışdan hümayun intonasiyalarını xatır-
latsa da, basda eşidilən əsas ton şüştər yüksəkliyini vurğulayır. Bütün nömrə bu motivin variant
dəyişiklikləri üzərində qurulur. Melodiyada əsas ton yalnız sonuncu xanələrdə kadans zamanı
eşidilir.

Hümayun muğamının intonasiyalarının üstünlüyü isə növbəti “Səfalət” nömrəsində özünü
göstərir. Burada xalqın aclıq və safələt içində yaşaması, ağır həyat tərzi Andantino tempində
humayunun kədərli melodik motivləri ilə səsləşir. Qeyd etmək lazımdır ki, kədərli mənzərəni
yaratmaq üçün bəstəkar muğam  improvizasiya xarakterli melodik frazalardan istifadə edir. 

Növbəti “Mətanət” nömrəsində xalqın qəhrəmanlıq əzmi nümayiş olunur. Burada ilk ba-
xışdan faktura dəyişməsə də, musiqinin tembr rəngarəngliyi diqqəti cəlb edir. Tonal yüksəkliyin

dəyişməsi (c-moll-a-moll), eləcə də melodiyada art.2-lı motivlərin sekvensiyası musiqiyə bir
qədər hərəkətli xarakter verir. Sekvensiya nömrənin sonuna qədər davam etdirilir və əsas tonal-
lığın tonikasında tamamlanır.

Bəstəkarın şəxsi arxivində əldə olunmuş əlyazmada (klavir) dördüncü nömrə kimi təqdim
olunan “Döyüş” əvvəlki nömrələrdən bir sıra cəhətlərinə görə fərqlənir. İlk diqqəti cəlb edən
fakturanın dəyişməsidir. Əsas mövzunun getdikcə əlavə səslərlə qatılaşması tembr
rəngarəngliyini artırmaqla yanaşı, musiqiyə gərginlik gətirir. Punktirli notlardan istifadə olun-
ması tamaşanın demək olar ki, bütün musiqi nömrələri üçün xarakterikdir. “Döyüş” səhnəsində
bəstəkar punktir hərəkəti bütöv bir akkord silsiləsinə tətbiq etmişdir. Bu nömrədə harmonik dilin
mürəkkəbləşməsi diqqəti cəlb edir. Əvvəlki nömrələrdə daha çox üçsəsli tərkibə üstünlük verən
bəstəkar burada ikili dominantalardan geniş şəkildə istifadə edir. Gərginliyin azalmasına və
məhəbbət hisslərinin ön plana çəkilməsinə səbəb olan “Orxanın məhəbbəti” səhnəsi tamaşanın
lirik nömrələrindən biridir. Burada sevgi hissləri ilə alışan gəncin ülvi məhəbbəti tərənnüm olu-
nur. Əsas mövzu violinin solosunda təqdim olunur. Reçitativ tipli melodiya yenə də şüştər into-
nasiyaları üzərində qurulmuşdur. 

Lirik hisslərin tərənnüm edilməsinə baxmayaraq, ümumi əhval-ruhiyyənin tutqun olması,
xalqın başında duran bəlaların çəkilməməsi burada da özünü göstərir. Sadə iki hissəli formada
verilmiş bu nömrə gərginliyin bir qədər azalmasına xidmət edir və onun ardınca yenidən döyüş
meydanı təsvir olunur.

Tamaşanın mərkəzi nömrələrindən biri də “Təntənə” adlı qalibiyyət marşıdır. Parlaq ton-
larda, marş fakturasında yazılmış bu nömrədə B-dur tonallığı verilmişdir. Qəhrəmanlıq və qələbə
sevinci ruhunda yazılmış marşda xalqın sevinci və əzmli xarakteri nümayiş olunur. 
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Marş sadə üç hissəli formadadır. Qalibiyyət marşının mərkəzdə yerləşməsi hələ mübarizənin
sona çatmamasından xəbər verir və növbəti nömrə yenidən düşmənlə yaranan döyüş səhnələrini
təsvir edir. Xalqın yenidən döyüşə qalxmasına yönələn süjet xəttində lirik obrazların tərənnümü
canlanır. Burada məhəbbət və ülvi hisslərin təsvirinə daha geniş yer verilmişdir. Orxanla Ulduzun
məhəbbətinə həsr olunan lirik adajio tamaşanın maraqlı musiqi nömrələrindəndir. Burada faktura
tamamilə dəyişmişdir. Segah intonasiyaları eşidilir, müşayiətdə verilən akkord fakturası musiqidə
lirik xarakteri daha qabarıq göstərir. Geniş kantilen melodiya aşağı istiqamətli sekvensiyalarla
zəngindir. Adajioda üç hissəlilik meydana çıxır. 

Tamaşa “Qələbə marşı” ilə tamamlanır. Sonda bəstəkar C-dur tonallığında parlaq və əzmkar
ruhlu musiqidən istifadə etmişdir. Bu əsərin xarakteri bir qədər türk əsgərlərinin marşlarının
xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir.

Bəstəkar əvvəldə qeyd etdiyimiz əsərlərdə olduğu kimi, burada da təsvirçilik elementlərinə
yer verməklə yanaşı, qəhrəmanların daxili aləmini açan emosional-psixoloji musiqi nümunələri
yaratmışdır. Bəstəkarın bir çox teatr tamaşalarına bəstələdiyi musiqi əsasən lirik-romantik ruh-
dadır. Əksər tamaşalarda orkestrə təsviredicilik həvalə edilir. “Ədirnə fəthi” tamaşasına musiqi
isə qəhrəmani-mübariz ruhdadır. Eyni zamanda burada lirik musiqiyə də müəyyən yer verilir.
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Tarana Yusifova
THE STAGE wORKS BY OGTAY KAZIMI

The stage work is one of the areas by Ogtay Kazım that is productive. It includes the music
written for opera, operetta, ballet, musical comedies and theatre performances. The composer’s
theatrical music was able to find its way into the hearts of the audience. The composer manages
masterfully to make music inseparable from the plot line. The unity of music and the content of
the work show itself in all the stage works by Ogtay Kazimi. His love of working with the theatre
team is reflected in the presented list of these works. The drama work “Edirne Fethi” (“Conquest
of Edirne”), dedicated to the events that took place in an important period of Turkish history, is
rich in musical numbers reflecting fearlessness and bravery. In the work the composer indicates
the elements of descriptiveness and creates musical samples that show the inner world of he-
roes.

Keywords: composer, theatre, music, image, melody, genre

Тарана Юсифова 

СЦЕНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОГТАЯ КАЗЫМИ

Одно из самых продуктивных направлений многогранного творчества Огтая Казыми
это сценические постановки. Сюда входят оперы, оперетты, балеты, музыкальные
комедии и музыка для театральных постановок. Театральная музыка композитора
завоевала сердца публики. Композитор с большим мастерством не отделяет музыку от
художественной сюжетной линии. Единство содержания произведения и музыки
отражено во всех сценических произведениях Огтая Казыми. Его любовь к работе с
коллективом театра отражена в списке этих работ. Посвященный событиям важного
периода в истории Турции, спектакль «Покорение Эдирне» богат музыкальными
номерами, отражающими бесстрашие и отвагу. В произведение композитор включает
описательные элементы и создает музыкальные образцы, раскрывающие внутренний мир
героев.

Ключевые слова: композитор, театр, музыка, образ, мелодия, жанр

(Sənətşünaslıq elmləri doktoru İnara Məhərrəmova tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma:  İlkin variant: 07.01.2021
Son variant: 19.02.2021
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UOT 78.07
GÜLNAR MİRZƏYEVA*

ELMİRA NƏZİROVANIN FORTEPİANO ÜÇÜN DÖRD ETÜDÜ

Məqalə istedadlı Azərbaycan bəstəkarı və pianoçusu Elmira Nəzirovanın fortepiano üçün yazdığı etüdlərin
tədqiqinə həsr edilmişdir. E.Nəzirova milli musiqi incəsənətinin bəstəkar, pianoçu və pdeaqoq kimi dəyərli yer
tutmuş peşəkar nümayəndəsidir. Professional pianoçu kimi alətin bədii-texniki imkanlarına yaxından bələd olan
sənətkar öz əsərlərində bu biliklərdən ustalıqla istifadə etməklə yanaşı, milli musiqi dilinin xüsusiyyətləri ilə zəngin
parlaq miniatür nümunələri yaratmışdır. Azərbaycan musiqisində etüd janrının ilk nümunələri sırasında daxil olan
bu əsərlər ifaçılıq repertuarının zənginləşməsində və etüd janrının milli ənənələrə söykənən meyarlarının
formalaşmasında mühüm rol oynamışdır.

Açar sözlər: Elmira Nəzirova, fortepiano, etüd, üslub, texniki çalışma, obraz, məzmun

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda fortepiano alətinə yaranan maraq ilk
olaraq kübar təbəqələrdə özünü göstərsə də, tədricən daha geniş əhatədə yayılmağa başladı. Bu
proses respublikada sistemli musiqi təhsilinin formalaşması ilə daha da gücləndi. Fortepiano
alətində ifaçılıq sənətinin inkişafı bəstəkar yaradıcılığına da öz təsrini göstərərək bu alət üçün
milli repertuarın formalaşmasına təkan vermiş oldu. Qeyd edək ki, Azərbaycanda fortepiano
sənətinin tarixi inkişaf yolu ilə bağlı professor alim T.Seyidovun samballı tədqiqatları mövcuddur
ki, bu əsərlər tədqiqat işimizdə aparıcı elmi mənbə rolunu oynayır. Təkrarçılığa yol verməmək
məqsədilə, dissertasiya işinin əsas tədqiqat obyekti olan etüd janrının Azərbaycan fortepiano
sənətində və bəstəkar yaradıcılığında mövqeyini araşdırmağı məqsədəuyğun hesab edirik.

Məlumdur ki, etüd janrı, xüsusilə fortepiano alətində ifaçılıq mədəniyyətinin
formalaşmasında mühüm rol oynayır. Musiqi tarixinin müxtəlif dövrlərində bu janrın oynadığı
rolu başqa alternativ janrlar da yerinə yetirirdilər. Məhz bu cəhət yenidən XX əsr bəstəkar
yaradıcılığında təzahür etməyə başlamışdır. Bu da etüd janrının keçdiyi evolyusiya prosesi ilə
birbaşa bağlıdır. Çünki etüd janrının yarandığı ilk dövrdə daşıdığı kontruksitv mahiyyət tədricən
öz yerini bədii-konsert növlərin yaranmasına verərək, etüdlərin ifaçılıq sənətinin inkişafında
yerini fərqli mərhələyə daşımışdır. 

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında etüd janrı Avropa və rus bəstəkarlarında olduğu
qədər geniş mövqeyə sahib olmasa da, sırf ifaçılıq sənətinin formalaşmasının ilkin mərhələsində
mühüm önəm daşıyan nümunələr yaranmışdır. Azərbaycan bəstəkarlarından E.Nəzirova,
F.Quliyeva, Əziz Əzizov, Ə.Abbasov, Niyazi bu janra müraciət edərək onun maraqlı
nümunələrini yaratmağa nail olmuşlar. 

İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, ümumilikdə Azərbaycan bəstəkarları etüd janrında az
sayda əsər bəstələmişlər. Bundan başqa etüd janrının mövqeyini özündə əks etdirən digər növ
miniatürləri qeyd etmək lazımdır. Onlardan S.Ələsgərovun rəqs-tokkatası, M.Mirzəyevin,
A.Bəbirovun tokkatalarını misal göstərmək olar. “Azərbaycan fortepiano pyeslərində müxtəlif
forma və yazı üsullarının, janr dairəsinin genişləndirilməsi göz qabağındadır. Həmin dövrdə
(50-60-cı illərdə) milli bəstəkarların yaradıcılığında az həyata keçirilmiş yeganə janr etüddür.
Belə ki, E.Nəzirova, F.Quliyeva və Ə.Əzizovdan başqa bu janra heç kim müraciət etməmişdir.
Buna baxmayaraq, bir sıra prelüdlər və tokkatalarda etüd xüsusiyyətlərinin mövcudluluğu bu
janrın sonrakı dövrlərdə potensial imkanlarının inkişafını göstərir”. (1, s.122)

Bu məqalədə E.Nəzirovanın fortepiano yaradıcılığında yer alan dörd etüd nəzəri təhlilə cəlb
edilmişdir. İlk növbədə E.Nəzirovanın Azərbaycan pianoçuluğunun inkişafında göstərdiyi
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xidmətləri və milli piano repertuarının zənginləşməsində xüsusi rol oynayan bəstəkarlıq
fəaliyyəti haqqında qeyd etmək istərdik. E.Nəzirova pianoçu və bəstəkar kimi XX əsrin birinci
yarısında F.Əmirov, Q.Qarayev, Ə.Abbasov, Niyazi kimi sənətkarlarla çiyin-çiyinə yaradıcılığa
başlamış, onun parlaq pianoçuluq fəaliyyəti Azərbaycanda fortepiano ifaçılığının çiçəklənməsi
dövrünə təsadüf etmişdir. “Azərbaycan fortepiano məktəbinin yaradıcı nailiyyətlərinə parlaq pi-
anoçu və istedadlı bəstəkar, Əməkdar İncəsənət Xadimi, professor Elmira Nəzirova da böyük
töhfələr vermişdir”. (1,s.92) Həm pianoçu, həm də pedaqoq kimi Azərbaycan fortepiano ifaçılığı
sənətinin inkişafında, istedadlı pianoçuların yetişdirilməsində böyük əmək sərf edən
E.Nəzirovanın bəstəkarlıq fəaliyyəti də bu sahəyə yönəlmişdir. Fortepiano üçün müxtəlif janr-
larda maraqlı nümunələr yaratmış E.Nəzirovanın fortepiano və simfonik orkestr üçün konserti,
prelüdləri, etüdləri, müxtəlif həcmli pyesləri milli repertuarın zənginləşməsinə xidmət edir. Belə
nümunələrdən biri də fortepiano üçün yazılmış dörd etüd silsiləsidir. “Özünün dörd etüdündə
Elmira Nəzirova fortepianonun ifadəli imkanlarını cürbəcür meydana çıxarır. Bu, alətin təkcə
“orkestr” şərhi ilə deyil, eyni zamanda fortepiano boyalarının spesifikasının istifadəsi ilə əldə
olunur. Bununla bərabər, Nəzirova həmişə olduğu kimi, hər bir etüddə hansısa bir ifadə forması
işləyib hazırlamır. Pyeslərin əksəriyyətinin obrazlı məzmununun təzadlılığı hər bir pyesin
daxilində müxtəlif faktura üsullarının istifadəsinə səbəb olur” (1, s. 112).

Mahnıvari və poetik xarakterə malik birinci etüd (Sostenuto, 6/4) romantizm dövrünün
prelüdlərini xatırladan müqəddimə ilə başlayır. Əsərin melodik xətti bir inkişaf dalğası üzərində
qurulmuşdur. Reçitativ deklomasiyalı monoloqu xatırladan bu bölmə on beş xanədən ibarətdir,
burada tempin və metrin dəyişməsi (qeyd edək ki, metrin dəyişməsi bütün etüd boyu müşahidə
edilir) baş verir. İlk bölmənin musiqi məzmunu təmkinli və tutqun xarakteri ilə nəinki birinci
etüdün, ümumiyyətlə dörd əsərdən ibarət silsilənin obraz-emosional mahiyyətini müəyyən edir.
Belə ki, etüdlər arasında müşahidə edilən obraz-emosional əlaqələr, həm də faktura, ritm, in-
tonasiya və s. cəhətdən özünü büruzə verir. Məsələn, birinci etüddə yer alan vals dördüncü
etüddə, oktavalı keçidlər isə üçüncü etüddə yenidən müşahidə olunur. Baxmayaraq ki, bəstəkar
etüdlərdə hər hansı texniki tapşırığın həlli məsələsini ön plana qoymur, miniatürlərin hər birində
müəyyən faktura tipinin üstünlük təşkil etməsini görmək mümkündür. Xüsusilə ikinci və üçüncü
etüddə barmaq texnikasının inkişafına xidmət edən onaltılıqlar və triollar, birinci və dördüncü
etüddə akkordlu faktura, oktava keçidləri misal ola bilər. Birinci bölmənin (A bölməsi) ilk beş
xanəsində bəm registrdə aşağı istiqamətli sekvensiyalı hərəkət h-moll-un (əsas tonallıq) domi-
nanta kadansında tamamlanır. Onun xarakteri olduqca gərgin və düşüncəlidir. Bu cümlə ümumi
etüdün girişi kimi çıxış edir. Birinci cümlə (Andante ilə işarələnir, 7/4) dramatizm elementləri
ilə boyanmışdır. Beş xanəlik bu cümlədə akkordlu faktura özünü göstərir. Qeyd edək ki, bu
cümlənin əsasını təşkil edən ilk motivin ritmik quruluşu özündə vals elementlərini daşıyır, sanki
bir xanə daxilində iki 3/4 metrinə xas qruplaşma üsulu birləşmişdir. 

Nümunə 1
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Növbəti cümlə daha çox əsas mövzuya keçid xarakteri daşıyır və yuxarı istiqamətli qam-
mavari passajlarla səciyyəvidir. Qeyd edək ki, passajın genişlənmiş ölçüdə basda da keçməsi
maraqlı vəhdət yaratmışdır. Bu cümlənin son üç xanəsi isə girişə məxsus ilk motiv üzərində qu-
rulur və A bölməsinə tamlıq, bitkinlik gətirmiş olur. Bununla belə sonuncu xanədə h-moll-un
dominantasında yarım kadans yaradaraq etüdün növbəti B bölməsinə keçidi təmin edir. Bu bölmə
öz daxilində 6/4+3/4 ardıcıllaşması yaradır və 6/4 daxilində 3/4+3/4 bölgü əsasında qruplaşalaraq
vals ritmini təmin edir. 

B bölməsi on xanədən ibarət, (4+6) iki cümləli periodu təşkil edir. Hər iki cümlə ilk motivin
yüxarı registrdə sekvensiyalı keçidləri üzərində qurulur. Qeyd edək ki, bu bölmədə dramatik
əhval-ruhiyyə yumşalaraq lirik tonlarla əvəzlənir. Birinci cünkı variantlı təkrarla səciyyələnən
iki ibarədən əmələ gəlir. Növbəti cümlədə həmin ibarələr növbəti yüksəklikdə yeni müşayiət
tipi ilə səslənir. B bölməsinin orta hissəsində A bölməsindən birinci cümlə genişlənmiş və
müəyyən fərqlərlə verilir. Burada A bölməsinin birinci cümlənin hər xanəsindən sonra bir xanəlik
passaj əlavə edilir və nəticədə orta hissənin həcmi səkkiz xanəni təşkil edir. Qeyd edək ki, bu
passajlar öz əsasını A bölməsinin ikinci cümləsindən götürmüşdür. 

B bölməsinin üçüncü hissəsi repriza xarakterli olmaqla öz həcmini dəyişməsə də, müəyyən
fərqlərlə təqdim edilir. Fərq əsasən müşayiətdə və ikinci cümlənin ikinci ibarəsində özünü
göstərir. Birinci hissədə bu cümlə eyni ibarənin sekvensiyaalrı üzərində qurulduğu halda, burada
orta hissənin passajlı keçidləri xarakterikdir. Onun ardınca on üç xanəni əhatə edən koda əsas
etibarilə girişin motivləri üzərində qurulur və həmin bir qədər ağır təbiətli təmkinli xarakteri
yenidən bərpa edir. Burada B bölməsinin leytmotivi ilə girişin basda səslənən sekvensiyalı
hərəkəti növbələşir. 

Birinci etüd özündə daha çox prelüd janrının təəssüratını yaratmaqla, bəstəkarın əsas
məqsədini ifadə edir. Burada kədərli və düşüncəli obrazın təcəssümü rəngarəng harmonik boy-
alarla müşayiət edilən zərif melodiyada öz əksini tapır. Etüdün kiçik həcmi və texniki cəhətdən
mürəkkəblik nümayiş etdirməməsi onun əsas etibarilə musiqi məktəblərinin pedaqoji
repertuarında pyes kimi yer almasına da dəlalət edir. Əsərin ifası pianoçuda bədiilik, duyğularını
aramla çatdırmaq kimi keyfiyyətləri formalaşdırmağa təkan verir. Əsasən pyeslərə xas olan
təmkinlilik, poetiklik və əzəmətin ifaçılıq texnikası ilə vəhdəti baş tutmuşdur. 

İfaçılıq məsələləri ilə bağlı birinci etüd haqqında bəzi metodiki göstərişləri də qeyd edə
bilərik. Sol əlin dolğun, çiyindən gələn zərbləri əsərin ifa üsulunun sütununu təşkil edir. Sağ
əlin mahnıvariliyi, oxunaqlığı isə bu sütunlara dayaqlanır. Hansı ki, sol əlin bu cür səslənməsi
ifaçıdan fiziki güc tələb edir. Bu oktavaların səslənməsi almaq üçün sol əl düzgün toxunuşda
olmalıdır. Dirsəkləri bədənə istiqamətləndirib sıxmaqla onların əlavə hətəkərinə mane olaraq,
çiyindən gələn səs və təzyiqlə  həmin səslənməni əldə etmək olar. Oktavaları sona qədər bu
pozisiyada ifa etmək lazımdır. Çərəklər üzərində gedən melodiyanı açıq barmaqlarla ifa etmək,
onların vahid xətdə səslənməsinə nail olmaq mümkündür. Çunki ifa zamanı barmaqların
yumrulanmış (qarmaqvari) hal alması, sümüklərin qabardılması notları bir-birindən ayıraraq
vurğulayır, hansı ki, buna ehtiyac yoxdur. Baxmayaraq ki, not üzərində non legato qeyd edilib,
səslənmənin əlaqəli ifasını əldə etmək lazımdır. Və bu çərək notlardan başlayaraq daha uzun
ölçülü notlar üzərində baş verərsə bundan xüsusilə qaçınmaq lazımdır. Bilək vasitəsilə idarə ol-
unan açılmış bütöv barmaqlar bu əsərdə lazımi səslənməni almaq üçün daha əlverişlidir. (Barmaq
açılır, dirsək isə olduğu kimi saxlanılır, zərblər biləkdən qaynaqlanır. Bu üsul çərək notlar
arasında qırılma, fasilə yaratmır, notlara bilək vasitəsilə zərbə endirilərsə tələb edilən bağlılıq
əldə oluna bilər). Qeyd edək ki, bu ifa üsulu hər iki əl üçün keçərlidir. 

İkinci etüd (Andante sostenuto, 3/4) birinci etüdə nisbətən janrın texniki inkişaf
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istiqamətində qoyduğu tələbləri özündə ifadə edir. Bu da onun arpeciolu quruluşu təmsil edən
fakturası ilə və bu quruluşun bütün etüd boyu saxlanılması ilə səciyyələnir. Bir etüd daxilində
eyni faktura tipinin qorunub saxlanması və müəyyən texniki tapşırığın həllinə yönəlməsi janrın
əsas tələbinə cavab verməsini təmin edir. Etüd üç hissəli formaya malikdir ABA. 

On üç xanədən ibarət A bölməsində ilk iki xanə Andante sostenuto tempi ilə qeyd edilir və
bir növ giriş mövqeyi daşıyır, bununla belə bu xanələr reprizada da təkrar edilir. Üçüncü xanədə
əsas hərəkət başlanır və Agitato tempi qeyd edilir. Arpeciolu quruluş bu bölmədə iki əl arasında
bölünərək ifa edilir. Bu zaman hər akkordun ilk səsi özündə müəyyən melodik xətti də əmələ
gətirir və bir növ Şopenin etüdlərində müşahidə edilən gizli melodiya prinsipini xatırladır. 

Nümunə 2

A bölməsi (ilk iki cümlə istisna olmaqla) iki cümləli periodu əmələ gətirir. Birinci cümlə
yeddi xanədən ibarətdir və öz daxilində iki ibarəni birləşdirir. Birinci ibarə ikinci cümlədə də
eşidilir, lakin onun davamı uzun sürmür və melodiya öz axarı ilə B bölməsinə keçid alır. 

B bölməsi kənar bölmələrə nisbətən geniş həcmlidir və işlənmə xarakteri daşıyır. Onun
daxilində iyirmi dörd və on bir xanəyə ayrılmaqla iki hissə zöünü göstərir. Birinci hissədə A
bölməsinin melodik xəttin vurğulanması prinsipi bir müddət davam etdirilir. Lakin burada həmin
funksiyanı bas səsləri yerinə yetirir. Arpeciolu fiqurlar isə harmonik boyaların rəngarəngliyi və
müxtəlif tonallara yönəlmələrlə xarakterikdir. 

İkinci hissə daha kiçik həcmli olaraq özündə faktura və xarakter dəyişikliyi nümayiş etdirir.
Burada akkordlu quruluş üstünlük təşkil edir. Maestoso temp göstəricisi musiqidə müşahidə
edilən gərginliklə yanaşı, hərəkətin bir qədər zəifləməsini də şərtləndirir. Bu hissə etüdün
kulminasiyasını təşkil edir və obrazın bütün dramatizmini üzə çıxarmağa xidmət edir. Qeyd edək
ki, burada yenidən əsas tonallıq (fis-moll) bərpa olunur. Maestoso hissəsində yuxarı səsdə A
bölməsinin motivlərini də eşitmək mümkündür. Bu üçüncü və dördüncü xanədə müşahidə edilir. 

Maraqlıdır ki, bəstəkar reprizada bütün A bölməsinin məzmununu bərpa etsə də, tempi
dəyişmir. Lakin musiqinin daxili quruluşu və xarakteri məntiqi olaraq tempin bir qədər
sürətlənməsinə dəlalət edir. Qeyd edək ki, A bölməsi burada bir qədər qısalmış verilir, bu
qısalmanın əvəzində isə beş xanəlik koda xarakterli genişlənmə yer alır. Etüd arpeciolu pas-
sajlarla, pp nüansında tamamlanır. 

Bu əsərdə ifaçılıq tərzinin bəzi məqamlarını diqqətə çatdırmaq istərdik. Mövzu hər iki əl
arasında professionallıqla bölünmüşdür. Mövzu əvvəlcə yuxarı səsdə təqdim edilir ki, bunu da
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beşinci barmaq icra edir. Bu zaman mövzunu yuxarı səsdə ifadə edən həmin barmaq bir qədər
içəriyə doğru əyilərək sanki qarmaq formasını almalıdır. Bununla həmin mövzunu, notda da
qeyd olunduğu kimi qabarıq ifa etmək və  mövzunu sanki klaviaturaya bərkidərək onu daha
dolğun və davamlı səslənməsinə nail olmaq mümkündür. Daha sonra mövzu sol əldə və yenidən
sağ əldə təqdim edilir ki, yuxarıda izah edilən ifa üsulu burada da tətbiq edilir. (s.6-II,III sətir)
Etüdün inkişafının arpeciolara həvalə edilməsi ilə mövzu sağ əlin birinci barmağında,
arpecioların ilk səsində təzahür edir. Arpecioları ifa edərkən biləyi bir qədər əlin yerləşməsi
səviyyəsindən hündürdə saxlayırıq ki, bu da birinci barmağın sürətli, vaxtında və rahat dönməsini
təmin edir. Bu etüd arpecioların tətbiqi ilə daha çox F.Şopenin C-dur etüdünü xatırlatsa da, obraz-
emosional cəhətdən impressionizm əlamətləri hiss olunur. Əsər texniki xarakter daşısa da,
ifaçılıq prinsipi olaraq konkretlikdən uzaq, impressionistlərə xas olan müəyyən anı əks etdirmə
kimi ifaçılıq tendensiyasına əsaslanıb. Musiqidəki obrazlılıq məhz bunu tələb edir. 

III etüd (Andante, 3/4)  də özündə üç hissəli quruluşu əhatə edir ABA. İkinci etüddə olduğu
kimi, burada da orta hissə kənar hissələrə təzad təşkil edir. Lakin burada təzadlılıq daha qabarıq
büruzə verir. Belə ki, kənar hissələrin təmkinli və bir qədər ağır təbiətli musiqi məzmunu orta
hissənin yüngül, həyatsevər və oynaq xarakteri ilə qarşılaşdırılır. 

Nümunə 3

A bölməsi (on yeddi xanə) iki cümləli periodu əhatə edir. Birinci cümlə yeddi xanədən
ibarətdir və əsas tonallığın VI pərdə və D səsləri üzərində kadans təşkil edir. Qeyd edək ki, bu
bölmədə ikinci pillənin bəmləşməsi çox təsadüf edilir və təbii olaraq onunla bağlı II bəmləşmiş
pərdənin üçsəslisi eşidilir. Eyni zamanda bu bölmədə dominanta natural variantda keçir və
nəticədə diatonik abu-hava yaranır. İkinci cümlədə harmonik tərkiblər bir qədər mürəkkəbləşir,
alterasiyalı səslər artır. Burada bir sıra yönəlmələrə də rast gəlinir. Lakin ikinci cümlə sonda a-
moll-un tonikasında diatonik kadansla tamamlanır. 

Orta hissə B özündə barmaq texnikasının inkişafına yönələn triollarla səciyyəvidir. Burada
temp (Animato) dəyişir, hərəkət sürətlənir. Bununla belə harmonik və tonal planda inkişaf, qeyri-
sabitlik hökm sürür, b-moll-B-dur, d-moll, fis-moll, h-moll kimi tonallıqlara yönəlmələr
müşahidə edilir. Bölmənin daxilində (həcmi iyirmi iki xanə) fasiləsiz inkişaf hər hansı forma
çərçivəsini mümkünsüzləşdirir və sərbəst quruluş gətirmiş olur. Reprizada hər hansı bir
dəyişikliyə yol verilmir və A bölməsi olduğu kimi təkrarlanır.

Üçüncü etüdün ifaçılıq prinsiplərindən bəhs edərkən onu silsilənin texniki cəhətdən ən
mürəkkəb əsəri kimi qiymətləndirə bilərik. Üç mövzudan ikisi sağ əldə yer alır, sol əldə isə bas
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ostinato üzərində qurulur. Yuxarı səsdə beşinci barmaqla ifa edilən mövzu daha qabarıq və dəqiq,
qəti xarakterli, ikinci mövzu isə daha yumşaq səslənməyə malikdir. Sağ əldəki mövzular
birləşərək, ifa zamanı bir mövzu digərini üstələmək kimi təəssürat oyansa da, hər iki mövzunun
qabarıq ifası tələb edilir. Bu etüdün ifasında pianoçunun polifonik ifaçılıq təcrübəsi mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Yaxşı olar ki, əsərin öyrənilməsi zamanı hər səsə ayrıca diqqət ayrılsın. Bu,
düzgün eşitməni təmin etmiş olar. Orta bölmədə (animato) canlanma yaranır, o da öz növbəsində
texnika və applikaturaya xüsusi diqqət yetirmək tələb edir. Burada 19 xanə ərzində fasiləsiz
texniki ifa tələb edilir və biləyin yorulmamasına maksimum diqqət vermək lazımdır. Xırda
texnika olmasına baxmayaraq, burada hər səsin eşidilməsi dəqiq şəkildə həyata keçirilməlidir.
İfaçılıq cəhətdən qeyd edilən metodik tövsiyələr etüdün üçüncü bölümü üçün də səciyyəvidir.   

Dördüncü etüd (Allegretto, 3/4) d-moll tonallığında yazılmışdır. İlk baxışdan vals ritmi,
eləcə də intonasiya elementləri bu miniatürü birinci etüdlə yaxınlaşdırır. Lakin burada xarakter
birinci etüdə nisbətən daha təmkinlilik və yığcamlıq nümayiş etdirir. İki hissəli formada yazılmış
etüdün birinci hissəsi A öz daxilində hər biri səkikiz xanədən ibarət üç cümləni birləşdirir. Birinci
cümlə ilə üçüncü cümlənin musiqi materialı eyni olduğu halda, orta cümlədə həmin məzmun
x5 yuxarı təkrar olunur. Üç cümlədən təşkil olunmuş periodun daxilində sanki reprizlilik yaranır:
aba. Qeyd edək ki, burada d-moll-un dominanta pərdəsi natural şəkildə keçməsi və “si bemol”
səsinin tez-tez bekarlaşması bir qədər diatonika hissəni artırır. Eyni halı orta cümlədə tonallığın
müvəqqəti a-moll-a keçməsi zamanı da görmək mümkündür. 

Nümunə 4

İkinci hissə B öz daxilində üç hissəlilik təşkil etmişdir. Birinci bölmə on səkkiz xanədən
ibarətdir. Bu bölmə öz daxilində A hissəsinin məzmununu müxtəlif tonallıqlarda keçərək inkişafa
uğraması ilə səciyyəvidir. Burada fis-moll, A-dur, B-dur kimi tonallıqlar tətbiq edilir. B hisəssinin
orta bölməsi leytmotivin basda əsas tonallıqda keçməsi ilə başlanır. Bu bölmədə tonal
münasibətlər A hissəsində olduğu kimi qurulmuşdur. Lakin bu dəfə əsas mövzu basda keçir və
musiqi materialı məntiqi olaraq aşağı registrə köçürülür. Reprizada yenidən ilk keçid fiss-moll
tonallığında bərpa olunmaqla on altı xanəlik təkrarda sonra doqquz xanəlik koda fis-d
novbələşməsi ilə aşağı istiqamətli arpecio passajları üzərində qurulur. Sonuncu xanələrdə d-
moll-da əsas leytmotiv səslənərək, əsər tamamlanır. Beləliklə də, əsər daxili müxtəlif bölmələr
bir-birini əvəz etsə də, ümumi etüd bir mövzunun inkişafı üzərində qurulur. Bəstəkar mövzunu
tonallıq və registr dəyişmələri ilə inkişaf etdirərək müxtəlif harmonik və melodik rəngarənglik
əldə edir. Etüddə d-moll-da olan əsas mövzu leytmotiv kimi bütün əsər boyu hər iki əldə
təkrarlanır. Təkrar zamanı hansı əldə keçməsindən asılı olmayaraq eyni xarakter və intonasiyada
ifa edilməlidir. Yönəlmələr zamanı müəyyən xarakter dəyişikliyinə yol verilmiş olsa da, d-moll-
da keçərkən ifaçılıq baxımdan da leytmotiv prinsipinə əməl etmək və ənənəvi intonasiyanı bərpa
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etmək lazımdır. Çərək və səkkizliklərdən ibarət əsər non legato notlala yazılsa da, bu nüans ifa
zamanı notları bir-birindən ayırmaq məqsədi güdmür və intonasiya cəhətdən birnəfəsə ifa olunur
ki, bu da əsərə bütövlük gətirir.          

Bu etüdlərdə başlanan üslub xətti E.Nəzirovanın prelüdlərində davam etdirilir. Xüsusilə
obrazın təcəssümündə tətbiq edilən musiqi ifadə vasitələrinin seçimi bunu deməyə əsas verir.
Bununla yanaşı, etüdlərdə texniki resursların ikinci plana keçməsi, tətbiq edilən fakturanın daha
çox obraz-emosional məzmunun açılmasına xidmət etməsi bu yaxınlığı şərtləndirmiş olur. 
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FOUR ETUDE BY ELMIRA NAZIROVA FOR PIANO

The article is dedicated to the study of piano sketches written by the talented Azerbaijani
composer and pianist Elmira Nazirova. E. Nazirova is a valuable representative of the national
music art as a composer, pianist and pedagogue. As a professional pianist, the artist, who is well
acquainted with the artistic and technical capabilities of the instrument, skillfully uses this knowl-
edge in his works, as well as created bright miniatures rich in the features of the national musical
language. These works, which are among the first examples of the etude genre in Azerbaijani
music, played an important role in the enrichment of the repertoire of performers and the for-
mation of the criteria of the etude genre based on national traditions.

Keywords: Elmira Nazirova, piano, etude, style, technical work, image, content 

Гульнар Мирзаева

ЧЕТЫРЕ ЭТЮДА ЭЛЬМИРЫ НАЗИРОВОЙ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО

Статья посвящена исследованию фортепианных этюдов, написанных талантливым
азербайджанским композитором и пианисткой Эльмирой Назировой. Е. Назирова - цен-
ный представитель отечественного музыкального искусства как композитор, пианистка
и педагог. Как профессиональный пианист, художник, хорошо знакомый с художествен-
ными и техническими возможностями инструмента, умело использует эти знания в своих
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произведениях, а также создает яркие миниатюры, богатые особенностями национального
музыкального языка. Эти произведения, являющиеся одними из первых образцов этюд-
ного жанра в азербайджанской музыке, сыграли важную роль в обогащении репертуара
исполнителей и формировании критериев этюдного жанра, основанного на национальных
традициях.

Ключевые слова: Эльмира Назирова, фортепиано, этюд, стиль, техническое про-
изведение, образ, содержание.

(Sənətşünaslıq elmləri doktoru İnara Məhərrəmova tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma:  İlkin variant: 14.01.2021
Son variant: 24.02.2021
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UOT 78.03

GÜLYANAQ FƏRZƏLİYEVA*

NAXÇIVAN TEATRINA “DÖVLƏT” STATUSU VERİLDİKDƏN   
SONRA BURADA TAMAŞAYA QOYULMUŞ BƏSTƏKAR ƏSƏRLƏRİ

(1920-30-cu illər)

Məqalədə Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının inkişafı illərində - 1923-1939-cu illər ərzində milli
bəstəkarların əsərləri əsasında hazırlanmış tamaşalardan bəhs edilir. Burada hər bir tamaşa ətraflı təhlil olun-
maqla, onların premyera tarixləri də dəqiq göstərilir. Həmçinin müəlliflər – bəstəkarlar haqqında məlumat
verilməklə, rejissor və rəssam işi, eləcədə də bu tamaşalarda iştirak edən aktyorlar, onların obrazları geniş
işıqlandırılır.

Açar sözlər: Naxçıvan Teatrı, opera, operetta, bəstəkar, rejissor, rəssam, dirijor, aktyor.

1923-cü ildə Naхçıvan Vilayət Mərkəzi İcraiyyə Kоmitəsi Naхçıvan Tеatrına “dövlət dram
tеatrı” adını vеrməklə оnun 40 illiyinin kеçirilməsi barədə qərar qəbul еdir. Naхçıvan Tеatrı
“Dövlət Dram Tеatrı” statusu aldığı ilk illlərdən bu diyarda köhnəliklə mübarizənin,
yеniləşmənin əsl avanqardına çеvrildi. Yеrli əhalinin tеatra marağı daha da artdı.

“Naxçıvan Teatrında 1923-1924-cü illərdə rejissorluğu, əsasən Səməd Mövləvi və Həsən
Səfərli edirdilər. A.Qasımlı da bir neçə tamaşaya quruluş verib. Rəssamlıqda Adil Qazıyev və
musiqi tərtibatında Adil Kəngərli çalışırdılar. Truppa tam fomalaşmamışdı. Bununla belə, teatr
kiçikhəcmli pyeslərlə yanaşı, dram və faciələr də hazırlayırdı” (6, s. 67). Bu illərdə teatrın
müraciət etdiyi musiqili əsərlər Üzeyir bəy Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”,
“Şah Abbas və Xurşidbanu”, “Arşın malalan”, “O olmasın, bu olsun”, Zülfüqar bəy Hacıbəyovun
“Aşıq Qərib”, “Əlli yaşında cavan”, “Evli ikən subay” kimi opera və operettalarından ibarət
olmuşdur.

Həmin vaxt teatrın truppasında ən fəal aktyorlar Səməd Mövləvi, Rza İsfəndiyarlı, Əli
Xəlilov, Mirhəsən Mirişli, Murad Tutayuq, Əli Eldarov, Zina Budaqova, Kişvər Axundova,
Səkinə Rzalı, Nadirə Rzayeva, Yelena xanım, Bela xanım, Rza Vəzirov, Teymur Qasımov, Tanya
Səfərli, Şura Mirişli, Muxtar Nəsirov, sonralar Akademik Dram Teatrda işləyən Cabbar Əliyev,
Rza və Heydər Məhəmmədzadələr, Allahverdi Qasımlı, Musa Məhəmmədov, Nəcəf Tağızadə
olmuşlar.

Bu dövrdə repertuarda daha çox qalan tamaşa “Arşın malalan” hesab olunur. H.Səfərlinin
quruluşundakı bu operettada R.İsfəndiyarlı (Əsgər), Z.Budaqova (Gülçöhrə), M.Tutayuq (Sü-
leyman), Səkinə Rzalı (Xala),  Ə.Eldarov (Soltan bəy), Yelena (Asya), Ə.Xəlilov (Vəli), K.Ax-
undova (Telli) iştirak etmişlər. 1923-cü ilin yayında tamaşa aktyor heyətində qismən dəyişiklik
edilərək Naxçıvana gəlmiş Abbasmirzə Şərifzadənin Soltan bəy rolunda iştirakı ilə bir neçə gün
göstərilmişdir. 

Teatrın ilk direktoru, sonralar Naxçıvan MSSR əməkdar artisti olmuş Əli Xəlilov özünün
“Naxçıvan Teatrının tarixi”  kitabında 1923-cü ildəki əlamətdar hadisələri belə xatırlayır: “1923-cü
ildə Naxçıvan Teatrının 40 illiyi tamam olurdu. O zaman teatrımızın fəal üzvlərindən Həmid
Mahmudov Naxçıvan SSR xalq maarif  komissarı idi... Vilayət Partiya Komitəsinin katibi
Əhməd Haşımovun  və başqa yoldaşların təşəbbüsü ilə yubileyi keçirmək üçün komissiya təşkil
olundu. Naxçıvan hökumətinin buraxdığı vəsaitlə biz binanı əsaslı surətdə təmir etdik ( 1,
s. 52). 
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“Tеatrın işini yaхşılaşdırmaq, aktyоrların pеşə ustalığını daha da artırmaq məqsədilə 1924-cü
ildə Naхçıvan Хalq Maarif Kоmissarlığı İncəsənət İşçiləri İttifaqı ilə birlikdə Bakıdan görkəmli
səhnə ustadı Kazım Ziyanı Naхçıvana dəvət еdir. Bu illərdə Naхçıvan Dövlət Dram Tеatrında
çalışan Kazım Ziya aktyоrların dili üzərində gərgin işləyərək оnlara səhnə danışığının
incəlklərini aşılayır, rоl üzərində aktyоr işinin хüsusiyyətlərini açıqlayır və bеləliklə də yaradıcı
kоllеktivin püхtələşməsinə öz töhfəsini vеrmiş оlur...”  (3, s 32-34). 

Naxçıvan Teatrında məhz Kazım Ziya müəllifi bəstəkar olmayan tamaşaların da musiqilə
müşayiət olunması məsələsini qaldırmış və bunun həyata keçməsinə nail olmuşdu. Repertuarda
olan və yeni hazırlanan tamaşaların hamısı üçün məzmunauyğun musiqilərin tərtib olunması
işinə başlanıldı. 

1925-ci ildə Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında yeddi yeni tamaşa hazırlanmışdı ki, onlardan
Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operası (12 aprel, quruluşçu rejissor S.Mövləvi, rəssam
A.Qazıyev, dirijor A. Kəngərli) özünün bədii-estetik dəyəri və tamaşaçı rəğbətilə daha böyük
uğur qazanmışdı. 1927-ci il yenə də opera və operettaların bolluğu ilə yadda qalmışdır. Həmin
ildə “Leyli və Məcnun”, “Arşın malalan”, “Məşədi İbad” yeni quruluş və tərkibdə bir daha
təqdim olundu. Bu tamaşaların rejissorları Səməd Mövləvi və Həsən Səfərli olmuşlar. Hər üç
tamaşaya həmişəki kimi Adil Kəngərli dirijorluq etmişdi.

Səməd Mövləvi 1929-cu il may ayının 28-də Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru
təyin edilir. 1930-cu il 22 aprеl tariхli “Şərq qapısı” qəzеti Naхçıvan Tеatrının mövcud
truppasının tərkibi barəsində məlumat vеrərək yazmışdır: “Azərbaycan Dövlət Tеatr
Tехnikumunu bitirmiş Tükəzban Əhmədоva tеatrımıza gəlmiş. Bu bizim tеatrımızda birinci türk
qızıdır ki, iхtisas təhsili almışdır” (8).

Azərbaycanın əməkdar artisti Sidqi Ruhulla (sоnralar SSRİ хalq artisti) 1931-ci ildə
Naхçıvan Dövlət Dram Tеatrının dirеktоru və baş rеjissоru təyin оlunur. Оnun tеatra rəhbərliyi
dövründə rеpеrtuar zənginliyinə və rəngarəngliyinə, truppaya yеni kadrların, хüsusən də
gənclərin cəlb оlunması işinə, kоllеktivin muхtar rеspublikanın ictimai-siyasi həyatında daha
fəal iştirakının təmin оlunmasına diqqət artırılır. Naхçıvan Tеatrının görkəmli sənətkarları kimi
tanınan R.İsfəndiyarlı, Х.Qazıyеva, İ.Musayеv, F.Əliхanоva, M.Mirişli, Ə.Haqvеrdiyеv məhz
bu dövrdə “Sidqi məktəbi” kеçərək səhnə danışığı və səhnə mədəniyyətinin incəliklərinə
yiyələnmiş, sənətdə püхtələşmişlər. 

Bu illərdə hazırlanan bir sıra dram tamaşalarının musiqi tərtibçisi Tapdıq Hüseynov olub.
“1922-ci ildən Naxçıvan Teatrının kollektivinə daxil olan T.Hüseynov o zamandan muxtar
respublikanın mahir tarzənlərindən biri kimi  tanınmış, qısa müddət ərzində gənc musiqiçiləri
toplayıb xalq çalğı alətləri ansamblı yaratmış, eyni zamanda bir sıra tamaşaların musiqi tərtibçisi
kimi də fəal yaradıcılıqla məşğul olmuşdur” (5, s 35). 

“Aktrisa Firuzə Əlixanova 1932-ci ildə Naxçıvan Teatrına gəldi, Ordubadın gənc aktrisası,
mövhumat mühiti içərisində böyümüş Firuzə teatra gələndə, keçmişin qara pərdəsi – çadra hələ
başında idi... İlk dəfə Naxçıvan Teatrına qədəm qoyduğu gündən etibarən Firuzə Əlixanova öz
həyatını əbədi olaraq səhnəyə bağladı və çox çəkmədi ki, Naxçıvanın istedadlı aktrisalarından
biri oldu... Gözəl səsə malik olması onun opera və operettalarda müvəffəqiyyətlə çıxış etməsinə
imkan yaradırdı” (1, s. 65-66). 

Naxçıvan Teatrı 1934-cü ildə artıq muxtar respublikanın demək olar ki. bütün kəndlərinin
əhatə edə bilirdi. Yaradıcı kollektiv kəndlərdə yığcam tamaşaların göstərilməsi üçün müxtəlif
briqadalar şəklində səfərə çıxırdı. Teatrın direktoru “Şərq apısı” qəzetinin 12 mart tarixli
nömrəsində bildirmişdi ki: “Yaz əkini başlayandan qurtarana kimi kolxozçulara teatrda 30 pulsuz
yer ayrılmışdır” (8).

1937-ci ilin birinci yarımili ərzində Ü.Hacıbəyovun “Ər və arvad” operettası ilə “Leyli və
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Məcnun” operası yeni quruluşda hazırlanır. Hər iki tamaşanın quruluşçu rejissoru S.Mövləvi,
rəssamı Ş.Qazıyev, dirijoru T.Hüseynov olmuşdur.

Premyerası mart ayının 3-də olan “Ər və arvad” tamaşasında rolları S.Mövləvi və Ə.Mənsur
(Mərcan bəy), F.Əlixanova (Minnət), M.Mirişli (Kəblə Qubad), M.Məmmədova (Gülpəri),
S.Həsənzadə (Səfi), Ə.Rüstəmov (Əli), N.Rzayev (Pristav), Ə.Abutalıbov (Tamada), R.Bacıoğlu
(Vəli), A.Əliyev (Baqqal), G.Mahmudova (Gürcü qızı), RşAğayeva və X.Qazıyeva (Pristavın
arvadı), Ə.Nəsirov (Gülməmməd), L.Niftəliyev (Aşpaz Həsən), R.İsfəndiyarlı (Lotu Behbud)
oynamışdılar.

İlk tamaşası iyun ayının 6-da olan yeni quruluşdakı “Leyli və Məcnun”da isə əsas rollarda
Hüseynqulu Sarabski və Səməd Mövləvi (Məcnun), Firuzə Əlixanova (Leyli), Mirhəsən Mirişli
(Məcnunun atası), Rza İsfəndiyarlı (Leylinin atası), İsa Musayev (Nofəl), Rza Tumbullu (İbn
Səlam), Əşrəf Rüstəmov (Zeyd) çıxış etmişdilər.

Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti yanındakı İncəsənət İşləri İdarəsinin sərəncamı
ilə Naxçıvan Teatrına göndərilən İbrahim Həmzəyеv taleyini həmişəlik bu sənət ocağı ilə
bağlayaraq ömrünün sonunadək 50-dən artıq tamaşaya quruluş vermiş, bir o qədər sayda
müxtəlif xarakterli obrazlar silsiləsi yaratmış, bu qocaman sənət ocağının baş rejissoru və di-
rektoru vəzifələrinədək yüksəlmiş, Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adına layiq görülmüşdür. 

“1939-cu ilin aprel ayında Naxçıvan şəhərinin teatr lövhələrində S.Vurğunun “Vaqif”
pyesinin afişası göründü. Bakıdan dəvət olunmuş rejissor H.Əliyev “Vaqif” tamaşasının
quruluşçu rejissoru idi. Aprel ayının 12-də “Vaqif” pyesinin ilk tamaşası göstərildi. İmkanı
olmadığına görə tamaşaya gələ bilməyən S.Vurğun yaradıcı kollektivə təbrik teleqramı
göndərmişdi. Lakin sonradan şair Naxçıvan Teatrında “Vaqif” tamaşasına baxmış və çox razı
qaldığını bildirmişdi.

Rejissor tamaşada maraqlı aktyor ansamblı yarada bilmişdi: Vaqif – İ.Həmzəyev, Vidadi –
S.Mövləvi, Ağaməhəmməd şah Qacar – S.Həsənzadə, Xuraman – X.Qazıyeva, Eldar –
İ.Musayev, İbrahim xan – M.Mirişli...” (4, s. 13.).

Quruluşçu rəssamı Ş.Qazıyev olan “Vaqif” tamaşası üçün Tapdıq Hüseynov hər bir səhnəyə
və hadisəyə uyğun olan gözəl və yaddaqalan melodiyalardan ibarət musiqi tərtib etmişdi.

M.F.Aхundоvun anadan оlmasının 125 illiyi münasibətilə 1938-ci ilin mart ayında
Naхçıvan MSSR Ali Sоvеti Rəyasət Hеyətinin Fərmanına əsasən Naхçıvan Dövlət Dram
Tеatrına böyük mütəfəkkir və dramaturqun adı vеrildi. Bеləliklə, bu qədim sənət оcağı həmin
vaхtdan 1964-cü ilədək M.F.Aхun dоvun adını daşıdı.

“... Səfər Rəcəbli Naxçıvanın musiqiçiləri üçün tanrı payı idi. Bu insanın musiqi təhsili
yox idi. Heç bir məktəb oxumamışdı. Bütün bu işıqlı hisslər onun qəlbinə qeybdən gəlirdi…
Hələ demirəm ki. Naxçıvan Teatrının bir çox tamaşalarına musiqi bəstələyib… Hələ demirəm
ki, Naxçıvan musiqiçilərinin əksəriyyəti onun “şinelindən” çıxıblar.

Çoxdur xidmətləri Səfər Rəcəblinin Naxçıvan mədəniyyəti üçün. Ölümündən üç il əvvəl
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti adına layiq görüldü. Halbuki, bu fəxri adı o,
çox-çox qabaqlar almalıydı. Nəinki Naxçıvanın, hətta Azərbaycanın da fəxri adı bu işıqlı insanın,
işıqlı xidmətlərin müqabilində çox-çox balaca idi. Nə isə… Qoca dünyanın çox qəribə-qəribə
işləri var. Səfər müəllimin gözləri görmürdü. Uşaq ikən dünya işığına həsrət idi o gözlər. Və
dünyanın bir qəribəsi də bu idi ki, o, görməyə-görməyə böyük aləm yaradırdı” (7, s. 16-17).

1939-cu ilin yeni və bərpa olunan tamaşaları sırasında Ü.Hacıbəyovun “Ər və arvad”
operettası da var idi. Quruluşçu rejissoru S.Mövləvi, dirijoru H.Sadıqov olan tamaşanın
premyerası  mart ayının 29-da olmuşdur. 

1939-40-cı ilin repertuarında olan yeni tamaşalar arasında bir opera və iki operetta yeni
quruluşda tamaşaçılara təqdim olunmuşdur. May ayının 18-də premyerası olan “Arşın malalan”
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tamaşasının quruluşçu rejissorları H.Ağayev və İ.Həmzəyev, rəssamı Ş.Qazıyev, dirijoru
H.Sadıqov, rejissor assistenti F.Əlixanova olmuşdur. Rollarda S.Mövləvi (Əsgər), F.Əlixanova
(Gülçöhrə), M.Məmmədova (Cahan xala), M.Mirişli (Soltan bəy), İ.Həmzəyev (Süleyman),
X.Qazıyeva (Asya), Ə.Haqverdiyev (Vəli), T.Əkbərova (Telli) çıxış etmişlər.

İyun ayının 18-də premyerası olan “Məşədi İbad” tamaşasının quruluşçu rejissoru
S.Mövləvi, rəssamı Ş.Qazıyev, dirijoru H.Sadıqov, rejissor assistenti Ə.Haqverdiyev, baş və əsas
rollarda iştirak edənlər Ə.Haqverdiyev (Məşədi İbad), F.Əlixanova (Gülnaz), S.Mövləvi
(Sərvər), M.Mirişli (Rüstəm bəy), S.Həsənzadə (Hambal), İ.Həmzəyev (Həsən bəy), İ.Musayev
(Rza bəy), R.Bacıoğlu (Həsənqulu bəy), M.Quliyev (Qoçu Əsgər), M.Məmmədova (Sənəm)
olmuşlar.Premyerası iyul ayının 23-də olan “Leyli və Məcnun”un quruluşçu rejissoru S.Mövləvi,
rəssamı Ə.Qazıyev, dirijoru H.Sadıqov, rejissor assistenti F.Əlixanova idi. Məcnunu S.Mövləvi,
Leylini F.Əlixanova, Nofəli M.Quliyev, İbn Səlamı Ə.Rüstəmov, Zeydi K.Şeyxov, Məcnunu
atasını R.İsfəndiyarlı, Məcnunun anasını X.Qazıyeva, Leylinin atasını İ.Musayev, Leylinin
anasını M.Məmmədova, ifa etmişlər. 1940-ci ilin əvvəllərində Naхçıvan Dövlət Dram Teatrının
truppası artıq yеtkin və püхtələşmiş aktyоrlarla yanaşı, həvəskar gənclərin də aхını hеsabına
хеyli böyümüş, truppa əsas və yardımçı hеyətlərə bölünmüşdü. 

Muхtar Rеspublika İncəsənət İşçiləri İttifaqının təşəbbüsü ilə 1938-1940-cı illərdə Naхçıvan
Dövlət Dram Tеatrı aktyоrlarının, хüsusən də gənclərin sənətkarlıq səviyyəsini, pеşə ustalığını
artırmaq üçün tеatrda Azərbaycan dili və ədəbiyyatına, natiqlik sənətinə dair mühazirələr,
sеminarlar təşkil оlunmuşdu. 

Əsasən Naхçıvan Pеdaqоji Tехnikumu müəllimlərinin və fəal tələbələrin iştirak еtdikləri
bu tədbirlərdə gənclər və həvəskar aktyоrlar Azərbaycan dilinin incəliklərinə yiyələnir,
Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının, хüsusən də pоеziyanın ən gözəl nümunələrilə yaхından
tanış оlaraq оnları mənimsəyir, düzgün, qüsursuz danışıq vərdişlərinə yiyələnirdilər. 

1940-cı ildə artıq güclü truppaya və mükəmməl orkestrə malik оlan Naх çıvan Dövlət Dram
Tеatrında rəngarəng və məzmunlu rеpеrtuar bərqərar оlmuş, zəngin paltar, rеkvizit, qrim sехləri
yaradılmış, musiqi bölməsi, işıq, dərzi, parik, butafоr və dülgər sехləri təşkil оlunmuşdu.

“1933-1941-ci illər arasında... daim axtarışlar aparmaq, yeni sənət nailiyyətləri qazanmaq
əzmində və niyyətində olan Naxçıvan Teatrının kollektivi öz sələflərinin gözəl işini davam
etdirərkən dövrün tələblərinə uyğun çıxış etməyə çalışırdı”  (2, s. 118).
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Gulyanag Farzaliyeva

COMPOSER STAGED HERE AFTER THE NAKHCHIVAN THEATER wAS
GIVEN THE STATUS OF "STATE" wORKS (1920-30)

The article deals with the performances based on the works of national composers during
the years of development of the Nakhchivan State Drama Theater - 1923-1939. Here, each per-
formance is analyzed in detail, and their premiere dates are clearly shown. Also, information
about the authors - composers, the work of the director and artist, as well as the actors involved
in these performances, their images are widely covered. 

Keywords: Nakhchivan theater, opera, operetta, composer, producer, artist, conductor,
actor.

Гюльянаг Фарзалиева 

СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ КОМПОЗИТОРОВ
В НАХЧЫВАНСКОМ ТЕАТРЕ ПОСЛЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЕГО СТАТУСОМ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ» (1920-30-ые годы)

В статье рассказывается о спектаклях подготовленных на основе произведений на-
циональных композиторов в 1923-1939-х годах – в годы развития Нахчыванского госу-
дарственного драматического театра. Всесторонне анализируя каждый спектакль, здесь
точно указывается даты премьер. Кроме того информируя об авторах – композиторах, об-
ширно освещается работа режиссеров, художников и актеров, выступивших в этих спек-
таклях. 

Ключевые слова: Нахчыванский театр, опера, оперетта, композитор, режиссер,
художник, дирижер, актер.

(Sənətşünaslıq elmləri doktoru İnara Məhərrəmova tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma:  İlkin variant: 07.01.2021
Son variant: 19.02.2021
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UOT 78.07
İLHAMƏ XANKIŞIYEVA*

AZƏR DADAŞOVUN FORTEPİANO ÜÇÜN “ÇİÇƏKÇİN” PYESLƏR
SİLSİLƏSİ

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş fortepiano əsərləri, o cümlədən
müxtəlif silsilələr geniş yer tutur. Təqdim edilən məqalə istedadlı bəstəkar Azər Dadaşovun azyaşlı pianoçular üçün
nəzərdə tutulmuş “Çiçəkçin” adlı fortepiano silsiləsinin təhlilinə həsr edilmişdir. Silsilədə yer alan yeddi pyesin
hər biri xalq rəqslərinin melodik və ritmik özüəlliklərini özündə əks etdirir. Bu baxımdan bəstəkar miniatürləri rəqs
adlandırmışdır. Pyeslərin fakturası az yaşlı pianoçular üçün nəzərdə tutulduğundan çox sadə və aydındır. Burada
xüsusi ifaçılıq hazırlığı tələb edən texniki çalışmalar müşahidə edilmir. A.Dadaşov xalq rəqslərinə xas olan
melodiya, ritm, lad, faktura və s. elementlərdən ustalıqla istifadə edərək bu fortepiano silsiləsində maraqlı obrazlar,
rəngarəng emosiyalar yaratmış və musiqi dilində geniş şəkildə təqdim olunan variantlığa nail olmuşdur. 

Açar sözlər: Azər Dadaşov, fortepiano silsilələri, janr, pyes, rəqs, yallı.

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında fortepiano silsilələrinin geniş vüsət alması daha
çox XX əsrin ikinci yarısına təsadüf edir. Bu dövrdə F.Əmirov, Q.Qarayev, C.Hacıyev,
V.Adıgözəlov, M.Mirzəyev, Ə.Abbasov, T.Quliyev kimi bəstəkarların yaradıcılığında azyaşlı
pianoçular üçün rəngarəng fortepiano silsilələri meydana gəldi. Həmin silsilələrdə əsas etibarilə
uşaqların həyatını əks etdirən müxtəlif mövzular, təbiət mənzərələri öz təcəssümünü musiqi
dilinin müxtəlif ifadə vasitələri ilə tapır. “Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında uşaq
fortepiano musiqisi parlaq nümunələrlə təqdim olunub. Bu sahə böyük inkişaf yolu keçərək milli
musiqi mədəniyyətinin vacib qollarından birini təşkil edir. Azərbaycan bəstəkarları uşaq
psixologiyasına uyğun olaraq və musiqi dilində milliliyə əsaslanaraq aydın musiqi obrazları
yaratmağa çalışırlar” [1, s.58]. Fortepiano silsilələri quruluş, janr xüsusiyyətləri və üslub
baxımından fərqli mahiyyət kəsb edir. Bu nöqteyi-nəzərdən fortepiano repertuarı polifonik
silsilələr (prelüd və fuqa), süitalar, pyeslər toplusu, variasiyalar və s. kimi maraqlı nümunələrlə
zəngindir. Fortepiano silsilələrinə müraciət etmiş bəstəkarlardan biri də Azərbaycan milli
bəstəkar məktəbinin istedadlı nümayəndəsi, Xalq artisti Azər İsmayıl oğlu Dadaşovdur. Onun
yaradıcılığında prelüdlər, müxtəlif xarakterli pyeslər, eləcə də xalq rəqslərinə əsaslanan fortepi-
ano silsilələri mövcuddur.

Azər Dadaşov yeddi pyesdən ibarət “Çiçəkçin” silsiləsini 1986-cı ildə yazmışdır. Təhlil et-
diyimiz silsiləni bəstəkarın digər miniatür silsilələrindən fərqləndirən əsas cəhəti onun bütünlüklə
xalq rəqslərinin mövzularına əsaslanmasıdır. Bu özünü silsilənin adında da göstərir. Belə ki,
bəstəkar onu yeddi rəqs kimi qeyd edir və burada yer alan hər miniatürdə müəyyən xalq rəqsinin
mövzusundan bəhrələnir. Eyni zamanda bəstəkar hər pyesdə xalq musiqisinin müxtəlif
incəliklərinə də istinad edir. Belə ki, bəstəkar bəzi pyeslərdə xalq rəqsinin melodiyasından,
bəzilərində isə ritmik quruluşundan istifadə etmişdir. Bu da A.Dadaşovun xalq musiqi janrlarına
nümayiş etdirdiyi özünəməxsus yaradıcı münasibətini ifadə edir. “XIX əsrin rus musiqisində
olduğu kimi burada da məişət instrumental musiqi ilə sıx bağlı olan lirik və rəqsvari miniatürlər
üstünlük təşkil edir” [6, s.120]. Qeyd edək ki, silsilədə yer alan miniatürlər sadə quruluşa malik
olub fortepiano ifaçılığı baxımından azyaşlı ifaçılar üçün nəzərdə tutulur. Lakin bununla belə,
bəstəkar öz musiqi dilinə xas olan rəngarəng ritmik quruluşlardan istifadə edərək musiqiyə milli
çalarlar gətirmiş, onun təbii və saf xarakterini göstərməyə nail olmuşdur.  

Birinci pyesdə (Allegretto, 6/8) A.Dadaşov Azərbaycan xalq rəqsi olan “Qarabağ
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yallısı”nın mövzusundan istifadə etmişdir. Məlumdur ki, yallı rəqsinin bəzi növləri vokal-in-
strumental şəkildə ifa edilir. “Qarabağ yallısı” da bu növə aiddir və onun vokal partiyası bəzən
xalq mahnısı kimi də ifa edilir. Yallının vokal-instrumental variantının nəqarət bölməsinin musiqi
məzmunu pyesin əsas mövzusu kimi çıxış edir. Bu mövzu öz ifadəsini ilk beş xanədə tapır. 

Daha sonra həmin cümlə yenidən, cüzi variant dəyişikliyi ilə təkrar edilir və birinci periodu
tamamlayır. İkinci period rəqsin növbəti motivlərinə istinad edir. Onun da quruluşu təkrarlanan
cümlələrdən ibarətdir. Pyesdə sağ əlin partiyası daha fəaldır, sol əlin partiyasında isə musiqinin
lad mənsubiyyətini - “mi” mayəli Segah ladını vurğulayan kadans xanələri yer alır. “Azərbaycan
bəstəkarlarının fortepiano musiqisində muğamlarla bağlılıq məqam-intonasiya
xüsusiyyətlərində özünü geniş surətdə göstərir”. [2,s.8618] Təkrarlanan cümlələr isə bir-birindən
dinamik təzadlarla seçilir. İlk baxışdan çox sadə quruluşa malik olan bu miniatür silsilənin girişi
kimi qəbul edilə bilər. Bəstəkar bu pyesdə xalq rəqsini sitat şəklində istifadə edir və sanki
silsilənin proloqunu təqdim edir. Burada xalq rəqsinə xas olan 6/8 metr ölçüsü, punktirli ritm,
variantlı təkrar, lada məxsus istinad pərdəsinin vurğulanması kimi məqamlar kiçik pianoçu üçün
xalq rəqsinin ritmik və melodik xarakteri ilə tanışlıq funksiyası daşıyır.

“Çiçəkçin” fortepiano silsiləsinin ikinci pyesində (Andantino, 6/8 (3/4)) A.Dadaşov pyesin
ritmik dilinə daha diqqətlə yanaşır. Bu ilk növbədə 6/8-3/4 metro-ritmik ölçülərinin bərabər
istifadəsində özünü göstərir. Bir çox Azərbaycan xalq mahnı və rəqslərində bu ölçülərə xas
ritmik qruplaşmaların növbələşməsi müşahidə olunur. Bəstəkar bu cəhəti ikinci pyesdə məharətlə
tətbiq etmiş və bununla da gənc pianoçu qarşısında bir qədər ritmik dəqiqlik tələb edən ifaçılıq
tapşırığı qoymuşdur. Burada ritmin növbələşməsini həm də bəstəkarın istinad etdiyi rəqsin
səciyyəvi cəhəti kimi qeyd etmək olar. Belə ki, bu pyesdə “Naxçıvan” yallısının motivlərindən
istifadə edilmişdir. 

Qədim Azərbaycan xalq rəqsi olan “Yallı”nın bir çox növləri mövcuddur. Bu rəqsin
quruluşunda yer alan üç hissəlilik musiqi məzmunu ilə bərabər metrin və təbii olaraq ritmik
quruluşun dəyişməsi ilə də özünü göstərir. Melodiya kənar hissələrdə 3/4, orta hissədə isə 6/8
metrinə əsaslanır, temp dəyişir və rəqs sürətlənir. Təhlil etdiyimiz pyesdə isə A.Dadaşov yallının
orta hissəsinə özünəməxsus yanaşma nümayiş etdirir. Maraqlıdır ki, orijinalda cəld temp olduğu
halda, bəstəkar pyesin tempini Andantino kimi müəyyənləşdirib. Bu da təbii olaraq musiqinin
xarakterinə bir qədər sakitlik və təmkinlilik gətirir.        

İkinci rəqsin ilk bölməsi iki cümlədən (4x+3x) ibarətdir. Onun musiqisində Andantino
tempinin istifadəsi, ilk xanələrdə səslərin yuxarı və aşağı istiqamətlərə yönəlməsi müşahidə
edilir.  

Orta bölmədə də iki cümləli period yer alır. 4+6 xanədən ibarət iki cümlənin musiqisi
variantlı təkrara əsaslanır. Pyes sonda birinci periodun yalnız birinci cümləsinin təkrar edilməsi
ilə tamamlanır. Burada cümlələr təkrarlanan zaman dinamik təzadlılıq tətbiq edilir. Miniatürdə
rəqsin əsaslandığı “mi” mayəli Çahargah ladı aydın eşidilir. Xüsusilə, “mi” mayə səsinin sol
əlin partiyasında dəfələrlə aksentlə vurğulanmasını qeyd etmək olar. 

Silsilənin üçüncü pyesi (Allegretto, 6/8)  xarakteri, musiqi məzmunu və ritmik quruluşu
ilə sanki ikinci pyesin davamı kimi çıxış edir. Burada tətbiq edilən qısa motiv pyesin mahiyyətini
açır və demək olar ki, rəqsin musiqisi onun üzərində qurulur. İlk dörd xanədə səsləndirilən və
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birinci cümləni təşkil edən bu mövzu ikinci rəqsin birinci cümləsinin ikinci ibarəsi ilə yaxınlıq
təşkil edir. Sadəcə ritm fərqliliyi onun obraz-emosional xarakterini dəyişdirərək cəld rəqslərə
yaxınlaşdırır. Bununla yanaşı, üçüncü pyesdə Şur intonasiyalarının tətbiqi bu fərqliliyi bir qədər
də gücləndirir.  

Miniatürün maraqlı cəhətlərindən biri də geniş istifadə olunan pauzalarla bağlıdır. Əslində
pauza burada musiqi arası fasilə deyil, cümlələrin kadans funksiyasını daşıyır. Bunu birinci pe-
riodun  ikinci cümləsində, eləcə də ikinci periodun ikinci cümləsində müşahidə etmək
mümkündür. Hər iki cümlə melodik cəhətdən sanki tamamlanmadan bitir, lakin onun ardınca
verilən bir xanəlik pauza məhz həmin cümlədə kadans mövqeyini daşımış olur ki, bu da obraz-
emosional məzmunun çatdırılmasına xidmət edir. Əvvəlki pyeslərə nisbətən burada dinamik
təzadlıq daha sabit xarakter daşıyır. Orta bölmədə müşahidə edilən ostinato xarakterli bas da
pyesin maraqlı cəhəti kimi diqqəti cəlb edir. Bu da təsadüfi deyil, çünki üçüncü pyesdə Şurun
Mayə rənginə xas olan intonasiyalar üstünlük təşkil edir. Rənglərdə ladın əsas istinad
pərdələrinin vurğulanması və ostinato təşkil etməsi səciyyəvi haldır. Bəstəkar da bu pyesdə məhz
həmin cəhəti önə çıxarmağa çalışmışdır. 

Dördüncü pyes (Allegretto, 6/16) ilk baxışdan ritm oyununu xatırladır. Burada sanki zərb
aləti ifaçısı solo ifa edir. Tez-tez təsadüf edilməyən metr ölçüsü və ritmik variasiyalar maraqlı
abu-hava yaradır. Burada sanki Qobustan qayalıqlarında təsvir edilən rəqs səhnələri, qaval
daşının zərb səsləri altında rəqs edən qədim insanlar göz önündə canlanır. Yenidən müşahidə et-
diyimiz çoxsaylı pauzalar obrazın yaranmasında iştirak edir. İlk zərb səsini duyan insanın
rabitəsiz şəkildə daşa toxunmasını xatırladan yuxarı və aşağı istiqamətli kiçik ibarələr pauzalarla
bir-birindən ayrılır. Pauzalar sanki insanın əldə etdiyi səsdən doğan təəccübünü, heyrətini ifadə
edir. Bu əhval-ruhiyyə səsin uzaqlaşaraq azalmasını və yenidən artmasını təmin edən dinamik
təzadlarla bir qədər də güclənmiş olur. Pyesdə yaranan obraz-emosional məzmun eyni zamanda,
sanki kiçik uşağın musiqi alətinə ilk toxunuşlarından yaranan hiss, təəcccüb və heyrətini də ifadə
edə bilər. Hər iki halda pyes insanın musiqi ilə ilk təmasından yaranan hisslərini əks etdirir. 

Beşinci pyes (Andantino, 6/8) silsilənin lirik mərkəzini təşkil edir. “Bəstəkarın musiqisində
əsas cazibə qüvvəsi onun özünəməxsus lirizmində təcəssüm olunur və hər bir motiv, harmonik
tərkib və ya ibarə özündə müəllif dəsti-xəttinin enerjisini daşıyır” [5, s.7]. Burada bəstəkar lirik
qadın rəqslərinə xas olan bəzi cizgilərdən istifadə edir. Pyesin musiqi məzmunu müşayiət xarak-
terli motivin variantlı təkrarlanması üzərində qurulmuşdur ki, bu da müəyyən mənada ostinato
təəssüratı yaradır.

Musiqi sanki instrumental müşayiət altında rəqs edən qadın obrazını canlandırır. Bununla
belə, müşayiəti əmələ gətirən sol əlin partiyasında səsaltı melodik xətti hiss etmək mümkündür.
Melodik xəttin bu üsulla formalaşması əsərin səslənməsinə gözəl  əhval-ruhiyyə bəxş edir. Bu-
rada eyni zamanda lidik lad-intonasiyanın rol oynaması xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. 
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Pyes iki perioddan təşkil edilmiş təkrar quruluşlu sadə formada yazılmışdır. Hər period öz
növbəsində iki cümlədən ibarətdir. Birinci period 4+4 kvadrat quruluşludur, ikinci cümlə  bir-
incinin variantlı təkrarını təşkil edir. İkinci periodda birinci periodun musiqi materialı bir oktava
yuxarı təkrar edilir. Son cümlədə dinamik yüksəliş və daha canlı fakturanın istifadəsini müşahidə
etmək olar. Dominanta səsində tamamlanan son kadans xanəsi isə musiqinin sanki davamını
tələb edir. Bu da təsadüfi deyil, çünki bəstəkar növbəti pyesdə sanki bu obrazı davam etdirir. 

Altıncı pyesdə (Andante, 6/8) gördüyümüz kimi, temp, metr, faktura, ritmik quruluş (bir
qədər inkişaflı) olduğu kimi qorunub saxlanılır. Diqqəti cəlb edən məqam isə xromatik səslərin
çoxalması ilə bağlıdır. Bəstəkar sağ və sol əldə diatonik və xromatizmlə bağlı olan səslərdən
yararlanmışdır. Sağ əlin partiyasında əsasən diatonik səslərin, sol əldə isə xromatizmin geniş
istifadəsini görmək olar. Bu da musiqinin səslənməsinə xüsusi rəngarənglik daxil etmiş olur.

Pyes özünəməxsus iki hissəli formada yazılmışdır. Hər period iki cümlədən təşkil edilib.
Birinci period iki tam bərabər (4x+4x) cümlədən ibarətdir. Burada cümlələr bir-birini təkrar edir,
yalnız kadans xanələrində cüzi dəyişiklik gözə çarpır. 

İkinci periodun birinci cümləsi bir motivin dörd dəfə təkrarı ilə bağlıdır. Burada C-dur-un
harmonik subdominantası eşidilir. Pyes birinci periodun ikinci cümləsinin təkrar olunması ilə
başa çatır. Sonuncu xanədə verilən tonika səsi isə iki pyesi əhatə edən vahid obraz-emosional
məzmunun tamamlanmasını ifadə edir. 

Silsiləni tamamlayan yeddinci pyes (Allegro, 2/4) aşağı və yuxarı istiqamətli arpeciolar
üzərində qurulub. Bu pyesi silsiləni tamamlayan koda kimi qəbul etmək olar. Burada daha çox
yürüş xarakteri, marşvarilik hiss olunur ki, bu da sanki rəqs kollektivinin birgə koda çıxışı
sərgiləməsini xatırladır. Sonuncu pyes silsilənin həcm baxımından ən kiçik həcmli nömrəsidir.
Bu pyesi səkkiz və on bir xanədən yaranan iki cümlədən ibarət olan period təşkil edir. Cümlələr
təkrar quruluşa malikdir. İlk səkkiz xanə eyni səslənir, ikinci cümlənin son üç xanəsində isə yed-
dinci xanəni təşkil edən motiv genişlənmiş ölçüdə səslənərək son kadansı əmələ gətirir. İkinci
cümlənin sonunda verilən  ff nüansı  silsilənin təntənəli sonluqla tamamlanmasına bir işarədir.  

Silsilənin səciyyəvi cəhəti Azərbaycan xalq rəqslərinin müxtəlif janr xüsusiyyətləri üzərində
qurulması ilə bağlıdır. Bu səbəbdən də bəstəkar miniatürləri rəqs adlandırmışdır. Pyeslərin
fakturası az yaşlı pianoçular üçün nəzərdə tutulduğundan çox sadə və aydındır. Miniatürlərdə
xüsusi ifaçılıq hazırlığı tələb edən texniki çalışmalar müşahidə edilmir. A.Dadaşov xalq
rəqslərinə xas olan melodiya, ritm, lad, faktura və s. elementlərdən ustalıqla istifadə edərək bu
fortepiano silsiləsində maraqlı obrazlar, rəngarəng emosiyalar yaratmış və musiqi dilində geniş
şəkildə təqdim olunan variantlığa nail olmuşdur. “Bəstəkarın kamera yaradıcılığı, tematizm
təşkili üsulları, xalq musiqisindən istifadə prinsipləri, kompozisiya texnikası vasitələri
baxımından fərqli və maraqlı nümunələrlə zəngindir” [4, s.32]. Digər fortepiano silsilələrində
özünü janr və obraz cəhətdən büruzə verən təzadlılıq prinsipi bu silsilədə milli rəqslərin xarakter
müxtəlifliyi və  rəngarəng ritmik boyalarla əldə edilmişdir.  
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AZER DADASHOV'S SERİES OF PLAYS “CHİCHEKCHİN” FOR PİANO

Piano works for children, as well as various cycles are widely used in the works of Azer-
baijani composers. The presented article is dedicated to the analysis of the piano cycle
“Chichekchin” composed by talented composer Azer Dadashov for young pianists. Each of the
seven pieces in the cycle reflects the melodical and rhythmical features of folk dances. In this
regard, the composer called the miniatures a “dance“. The texture of the pieces is naturally very
simple, as they are intended for young pianists. There are no technical passages that require spe-
cial performance training. By skillfully using melodies, rhythms, moods, textures and other el-
ements which are typical of folk dances, A. Dadashov created interesting images, colorful
emotions and achieved a wide variety of musical language in this piano cycle.

Keywords: Azer Dadashov, piano cycle, genre, piece, dance, “Yalli”.

Ильхама Ханкишиева

ЦИКЛ ПЬЕС ДЛЯ ФОРТЕПИАНО АЗЕРА ДАДАШЕВА «ЧИЧАКЧИН»

В творчестве азербайджанских композиторов широко используются фортепианные
произведения, а также различные циклы, предназначенные для детей. Представленная
статья посвящена анализу фортепианного цикла “Чичекчин“ для юных пианистов талант-
ливого композитора Азера Дадашева. Каждая из семи пьес цикла отражает мелодические
и ритмические особенности народных танцев. В связи с этим композитор назвал миниа-
тюры «танцами».Фактура пьес очень проста и понятна, так как они предназначены для
юных пианистов. Нет технических переходов, требующих специальной исполнительской
подготовки. Умело используя мелодии, ритмы, лады, фактуры и др.характерные для на-
родных танцев элементы А.Дадашeв создал в этом фортепианном цикле интересные об-
разы, красочные эмоции и достиг разнообразия музыкального языка.

Ключевые слова: Азер Дадашов, фортепианный цикл, жанр, пьеса, танец, «Яллы».

(Sənətşünaslıq elmləri doktoru İnara Məhərrəmova tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma:  İlkin variant: 07.01.2021
Son variant: 19.02.2021
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UOT 75
LƏMAN MƏMMƏDOVA*

MƏTANƏT MƏMMƏDOVA*

XALÇALARDA ƏBƏDİLƏŞƏN RƏSSAM ÖMRÜ

Azərbaycan incəsənəti dəryasında özünəməxsus yer tutan xalça sənəti xalqın milli sərvətidir. Xalça
nəsillərdən-nəsillərə ötürülmüş, hər naxışı bir məna kəsb edən sənət əsəridir. Azərbaycanda xalça sənətinin bir
elm kimi formalaşıb, inkişaf etdirilməsində dahi sənətkar, xalçaçı-rəssam Lətif Kərimovun misilsiz rolu olmuşdur.
O, Azərbaycanın hər bir bölgəsini, dağını, aranını qarış-qarış gəzmiş, xalça ilə bağlı topladığı bütün məlumatları
qələmə almış, xalça sənətinin bütün incəliklərinə, sirlərinə yiyələnmişdir. Ömrünü bu sənətə həsr etmiş sənətkar,
neçə-neçə möhtəşəm əsərlərə öz imzasını atmışdır.

Açar sözlər: xalça, Lətif Kərimov, ornament, kompozisiya, naxış, xalq sənəti, xalçaçılıq, dekorativ motiv. 

Azərbaycan xalçaları bədii xüsusiyyətinə - kompozisiya zənginliyinə, naxış elementlərinin,
ornament motivlərinin orijinallığına və nəfis koloritinə görə digər Şərq xalçalarından əsaslı
surətdə fərqlənir. Xalçanın bədii xüsusiyyəti onun fakturası (səthinin xovlu, yaxud xovsuz
olması), materialın xassəsi (yun, ipək, kətan, pambıq və s. ilə toxunması), ölçüsü, ornamentlərin
kompozisiya quruluşu (həndəsi, stilizə edilmiş ornamentlər, nəbati və s. naxışların haşiyədə,
göllərdə, arasahədə yerləşdirilməsi), haşiyə ilə arasahə arasında uyğunluq, rəng münasibətləri
və s. ilə müəyyən edilir [1]. Unikal Azərbaycan xalçaları lokal intensiv tonların vəhdəti və
əsrarəngiz parlaq koloriti ilə fərqlənir. Xalçaların ornamentləri də istehsal yerinə və növünə görə
fərqlənir. Məsələn, “Quba”, “Qazax”, “Şirvan” xalçalarına mürəkkəb həndəsi naxışlar, heyvan
və insan  fiqurların sxematik təsvirləri; “Naxçıvan”, “Təbriz”, “Qarabağ” xalçalarına isə
rəngarəng gül motivlərindən ibarət, özünəməxsus, zərif, parlaq koloriti ilə fərqlənən nəbati
ornamentlər xasdır.

Xalçalarımızın bu kimi bir çox üslub xüsusiyyətlərinin araşdırıb üzə çıxarılmasında böyük
alim və sənətkar Lətif Kərimovun misilsiz rolu olmuşdur.

Lətif Hüseyn oğlu Kərimov 1906-cı ildə Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi olan Şuşa
şəhərində doğulmuş, məhz Şuşada boya-başa çatmışdır. Şuşa Azərbaycanın ən səfalı, sıx meşəli,
buz bulaqlı məkanıdır. Qoynunda  neçə-neçə görkəmli sənətkarlar yetişdirən Şuşa məşhur
müğənnilər Cabbar Qaryağdı oğlu, Bülbül, Rəşid Behbudov, şair-ədəbiyyatşünas, rəssam Mir
Möhsün Nəvvabın vətəni olmuşdur. Peşəkar Azərbaycan musiqisinin banisi sayılan böyük
bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov da Şuşada yaşayıb yaratmış sənətkarlardandır. Lətif Kərimov üçün
də Şuşa ilham mənbəyi olmuşdur. “Şuşa havamdır” deyən sənətkarın ürəyi hər zaman vətəni ilə
döyünmüşdür. Şuşada təbiətin və mədəniyyətin münasibətləri bir-biri ilə üzvü sürətdə bağlıdır.
Onlar sonralar rəssamın yaradıcılığında əksini taparaq, başqa janrlara, başqa növlərə və rəsmlərə
çevrilmişdir [2]. 

Lətif Kərimovda təbii dünya ilə insan əllərilə yaradılmış dünya arasında tarazlıq hissi qeyri-
adi dərəcədə inkişaf etmişdi. Bütün varlığı ilə həyatı dərk etməsində, Şuşada keçdiyi məktəbin
böyük rolu var. Lətifin dünyanı dərk etməsi xalçanı dərk etməsi ilə yanaşı gedirdi. Lətif anasının
toxuduğu xalçaya yaxınlaşıb xalçaya ilk ilməsini vuranda onun yəqin ki, on dörd yaşı olardı və
artıq sənətin sehrinə düşmüşdü. Gördüyü hər gül, hər kəpənək onun təfəkküründə dəyişib naxışa
çevrilir, xalça üzərində öz əksini tapırdı. Kim bilə-bilərdi ki, Lətifin xalçaya vurduğu bir düyün,
gələcəkdə vuracağı minlərlə ilmənin ilk ürək döyüntüsüdür. O, hər hansı klassik Azərbaycan
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xalça elementini ayıra bilir və müstəqil bir bütövlükdə təşkil edə bilirdi. Eyni zamanda, Lətif
Kərimov, ənənəvi əsaslara görə, yalnız özünə xas olan imzası ilə, sadə, bütöv bir quruluşa, fikrin
əhəmiyyətini ortaya qoyan rəngarəng təsvirli unikal xalçalar yaradırdı. Görkəmli rəssam
simvolikanı virtuoz ustalıqla açırdı. “Əfşan”, “Xətai”, “Xətai sayağı” və digər xalçalar belə
yarandı və dünyaya tanındı. Onun qavrayışı həm də mənalı bir quruluş nümunəsini dərk
etməkdən ibarət idi. Məsələn, gizli bir quruluş planı dörd hissədən ibarət olan “Bahar”, “Yeni
bahar” “Dörd fəsil” klassik xalça kompozisiyadan gəlir (qədim əkinçilik simvolikası): mərkəzi
medalyon günəş təsviri ilə dörd fazanı-fəsilləri təmsil edir (şək.1). Həmçinin, Lətif Kərimov
xalçaların ornamentikasının yenilənməsində də çox böyük rol oynamışdır. Sənətkar Azərbaycan
xalqının misilsiz irsindən məharətlə istifadə edərək, yeni ornament kompozisiyaların yeni üslub
həllini davamlı olaraq, yaradıcılıq axtarışlarında axtarırdı: “Araz”, “Yeni xalça”, “Qızıl xalça”,
“Pambıqnaxış”, “Göy-göl”, “Ləçək turunc”.

Şək.1. Lətif Kərimov “Bahar”, 1967

Şuşada olduqca çox xalçatoxuyan qadın var idi. Demək olar ki, hər evdə bir neçə dəzgah
var idi. Xalçalar yüksək qiymətləndirilirdi, hərçənd onları nadir hallarda satırdılar. Məhz böyük
sənətkarın nəsli – bütün «Allahverənlər» tayfası toxuduqları qəşəng xalçaları ilə Qarabağ
mahalında məşhur olmuşdur. 1912-ci ildə onların ailəsi İranın Məşhəd şəhərinə köçmüşdür.
Xalça sənətinə məhəbbəti Lətifi burada Mirzə Ələkbər Hüseynzadənin emalatxanasına gətirib
çıxarmışdır. Gənc Lətif Təbriz, Ərdəbil kimi məşhur xalça mərkəzlərini gəzib, hər sənətkardan,
hər toxucudan bir təkrarsız ilmə vurmaq, bir naxış salmaq öyrənmişdir. Şuşa şəhərində
«Qarabağxalça» artelində 1928-ci ildə təlimatçı kimi fəaliyyət göstərən Lətif Kərimov, başqa
rayonlarda da yerli xalçatoxuma işinin sirlərini öyrənirdi. O, 1930-cu ildən xalça sənəti
mütəxəssisi kimi «Azərbaycanxalça» birliyində rəssam-təlimatçı vəzifəsində fəaliyyət
göstərmişdir. İlk dəfə olaraq Bakıda və Qubada (1932−1936-cı illər) xalça məktəblərinin
açılmasında Lətif Kərimovun böyük zəhməti olmuşdur. Lətif Kərimov təkcə xalçaçılıq sahəsində
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deyil, dekorativ tətbiqi sənətin başqa sahələrində də fəaliyyət göstərmişdir. O, kitab qrafikasının
gözəl nümunələrinin, nəfis zərgərlik əşyalarının, parça ornamentlərinin, çini qabların, memarlıq
ansambllarının dekorativ tərtibatının yaradılmasında mühüm rol oynamışdır [3]. 

1930−1940-cı illər Lətif Kərimovun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Bu illərdə yaratdığı
bədii təptibatlarda və başqa sahələrdə Şərqin bədii sənət xəzinəsindən ilham almış ustad əlinin
izlərini görürük. Lətif Kərimovun xalçaları həmin illərdən başlayaraq artıq Azərbaycandan uza-
qlarda da böyük rəğbətlə qarşılanırdı.

Böyük sənətkar xalq ənənələrinin dirçəlməsi, inkişafı və zənginləşməsində rolu olduqca
böyükdür. Lətif Kərimov xalçaçılıq sənətinin baçlıca bədii istiqamətlərini, onların üslub
xüsusiyyətlərini müəyyən etmiş, Azərbaycan xalçalarının dəqiq təsnifatını vermişdir ki, bu da
onun  “Azərbaycan xalçası” üçcildlik fundamental kitabında öz əksini tapmışdır. Azərbaycan
xalçalarını uzun müddət Şərq xalçalarının ümumi kütləsindən ayırmır və ya onları “Qafqaz
xalçası” termini ilə müəyyən edirdilər. Lətif Kərimovun elmi araşdırmaları bu inciləri vətənə
qaytardı, sübut etdi ki, dünya muzeylərində  “Qafqaz xalçaları” adlandırılan xalçaların azı doxsan
faizi Azərbaycan xalçalarıdır [4]. 

O, min illərdən başlayaraq Azərbaycan xalçalarının müxtəlif növlərinə aid kompozisiya və
naxışları toplanmış və beləliklə Quba, Şirvan, Bakı, Qazax, Gəncə, Qarabağ, Naxçıvan, Təbriz,
Borçalı və s. xalça qruplarına daxil olan 150-dən artıq xovlu və xovsuz xalça məmulatı
çeşidlərini yığıb, onların rəngli reproduksiyasını hazırlamışdır. Lətif  Kərimovun  eskizləri
əsasında toxunmuş  “Əfşan” (1932-ci il), “Qonaqkənd” (1939-cu il), “Ləçəkturunc” ( 1952-ci
il), “ Şuşa” (1953-cü il), “Göygöl” (1958-ci il), “Qarabağ” (1960-cı il), “İslimi” (1964-cü il),
“Butalı” (1965-ci il), “Bahar” (1966-1976-cı illər), “Heyvanlar aləmində” (1969-cu il), “Şəbi-
Hicran” (1975-ci il), “Zərxara” (1977-ci il), “Firdovsi” (1934-cü il), “Səməd Vurğun” (1956-cı
il), “Vaqif” (1967-ci il), “Füzuli” (1972-ci il), “Nəsimi” (1974-cü il), “Səfiəddin urməvi” (1975-
ci il), “Əcəmi” (1976-cı il) və s. xalçaları Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin qiymətli
nümunələrindəndir [3]. Böyük sənətkar “Ən sevimli xalçanız hansıdır?” sualına belə cavab
vermişdir: “Özümün yaratdığım bütün xalçalar  mənim üçün əzizdir”. Bəli, xalça onun həyatının
mənasına çevrilmişdi. Toxuduğu xalçalar ona övladı qədər əziz idi.

Lətif Kərimov tanınmış rəssamlarımız (K.Kazımzadə, İ.Axundov və başqaları) ilə birlikdə
1940–1941-ci illərdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin yubileyinə həsr edilmiş beş xalça
hazırlamışdır. Bu xalçalarda şairin «Xəmsə»sinə daxil olan poemalardan götürülmüş epizodlar
təsvir edilmişdir. Lətif Kərimovun yaradıcılığında ornamental xalçalar da mühüm yer tutur.
Elmi-yaradıcılıq fəaliyyətinə Azərbaycan SSRİ EA-nın Memarlıq və İncəsənət institutunda
başlayan Lətif Kərimov 1945-ci ildə ayrıca xalça şöbəsinin açılmasına nail olmuşdur. Onun
«Azərbaycan xalçalarında ornament» kitabı xalçalarımızdakı naxışların, ornamentlərin
öyrənilməsi baxımından misilsiz əhəmiyyətə malikdir. Böyük elmi əhəmiyyəti olan bu əsərə
görə 1950-ci ildə Lətif Kərimova Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) şəhərində sənətşünaslıq
namizədi-alimlik dərəcəsi verilmişdir. Onun monumental tədqiqat işlərindən biri də çoxcildli
«Azərbaycan xalçası» monoqrafiyasıdır. 

Birinci cildi 1961-ci ildə dərc edilən monoqrafiya qırx ilə yaxın aparılan elmi işlərin
bəhrəsidir. Azərbaycan xalça sənətinin elm sahəsi kimi öyrənilməsi və peşəkar xalçaçı
rəssamların yetişdirilməsi məhz onun adı ilə bağlıdır. Həm tələbkar, həm də mərhəmətli müəllim
olub. 

O, təkcə xalçaçılıq sahəsində deyil, dekorativ tətbiqi sənətin başqa sahələrində də fəaliyyət
göstərib. Görkəmli sənətkar Azərbaycan xalçalarına əsl mənada ikinci ömür verdi, bir çox
unudulmuş milli ornament növlərini və kompozisiyalarını bərpa etmişdir. Azərbaycan xalçasının
nüfuzunu yenidən yüksəklərə qaldırdı. 
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Dünya yenidən bu xalçanı gördü, ona Lətif Kərimovun gözləri ilə nəzər saldı. Böyük
sənətkarın təşəbbüsü ilə 1967-ci ildə Azərbaycan Xalça Muzeyinin əsası qoyulub. 26 il sonra
isə muzeyə milli mədəniyyət və incəsənətinin görkəmli xadimi Lətif Kərimovun adı verilmişdir. 

Beləliklə, görkəmli xalçaşünas, alim Lətif Kərimov “Azərbaycan xalçası” adlı üçcildliyi
Azərbaycan xalçasının ensiklopediyasıdır. Lətif Kərimov Azərbaycan xalça sənətinin inkişaf
genezisini izləyərək, ilk dəfə olaraq, xalça növlərinin dəqiq təsnifatını vermiş, sırf Azərbaycan
xalçalarını digər xalqların xalçalarından fərqləndirmişdir. Azərbaycan xalçaçılıq sənəti
YUNESKO-nun “Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyahısı”na daxil
edilmişdir. 
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Leman Mamedova, Metanet Mamedova

AN ARTIST’S LIFE IMMORTALIZED IN CARPETS

The article shows the main trens in the work of the outstanding Azerbaijan carpet weaver,
known for his contribution to both to carpet weaving and his contribution to various other
branches of art. Ancient, traditional, unique carpet art, which occupies a special place in Azer-
baijan culture, is a national treasure of our people. A carpet is a work of art passed down from
generation to generation, and here each pattern, each ornament has its own (artistic, philosoph-
ical, aesthetic, etc.) meaning. In the formation of the art of carpet weaving, as a science, a brilliant
artist, carpet weaver Latif Kerimov played an important role in its development. The artist, who
devoted his whole life to this art, possessed all the subtleties and secrets of the art of carpet
weaving. The great scientist left a huge amount of information about the carpet, collected
throughout his life. Azerbaijan carpets are included in the UNESCO Intangible Cultural Heritage
List.

Keywords: carpet, Latif Kerimov, ornament, composition, pattern, folk art, carpet weav-
ing, decorative motive

Ляман Мамедова, Метанет Мамедова

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКА УВЕКОВЕЧЕННАЯ В КОВРАХ

В статье показаны основные тенденции творчества выдающегося азербайджанского
ковроткача, известного своим вкладом как в ковроткачество, так и вкладом в другие раз-
личные отрасли искусства. Древнее, традиционное, уникальное ковровое искусство, за-
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нимающее особое место в сокровищнице азербайджанской культуре, является националь-
ным достоянием нашего народа. Ковер - это произведение искусства, передаваемое из по-
коления в поколение, и здесь каждый узор, каждый орнамент имеет своё (художественное,
философское, эстетическое и т.д.) значение. В формировании искусства ковроткачества,
как наука гениальный художник, ковроткач Лятиф Керимов сыграл большую роль в его
развитии. Художник, посвятивший всю свою жизнь этому искусству, владел всеми тон-
костями и секретами искусства ковроткачества. Великий учёный оставил огромную ин-
формацию о ковре, собранную на протяжении всей жизни. Азербайджанские ковры
включены в Список Нематериального Культурного Наследия ЮНЕСКО.

Ключевые слова: ковёр, Лятиф Керимов, орнамент, композиция, узор, народное
искусство, ковроткачество, декоративный мотив

(AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 78.03
NURAY BƏKTAŞİ*

RƏQS TARİXİMİZƏ BİR NƏZƏR

Məqalədə Azərbaycan xalqının mədəniyyət incisi olan rəqs sənətinin mənəvi inkişafından, insanların
məişətindən, adət-ənənəsindən, ictimai həyat tərzindən bəhs olunur. Həmçinin məqalədə qədim rəqslərimizin
qayaüstü rəsmlərdəki təsviri, tarixi keçmişi, məzmun, mahiyyət və dəyəri haqqında geniş məlumat verilir. Dahi
bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə ilk dəfə 1936-cı ildə Azərbaycanda mahnı və rəqs ansamblının
yaradılması, ilk peşəkar rəqqas Əlibaba Abdullayevin yaradıcılığından söhbət açılır. Bunlarla yanaşı rəqslərin
adlarının yaranması, onların rəngarəng olması, kişi və qadın rəqslərinin oynanılma qaydası vurğulanır. Rəqslərin
toplanıb bərpa olunması, nota salınmasından da söz açılmış və nəticədə onlarla rəqs növünün qorunub saxlanılması
və günümüzədək gəlib çatmısından bəhs edilmişdir.

Açar sözlər: Rəqs sənəti, xalq şənlikləri, toy mərasimləri, xalq rəqsləri, mahnı və rəqs ansamblı, kişi və qadın
rəqsləri.

Azərbaycan xalqının qədim dövrlərdən bu günə kimi geniş yayılmış və inkişaf etmiş
incəsənət növlərinin incisi olan rəqs sənətində insanların ictimai həyat tərzi, dünyagörüşü, arzu
və istəkləri, məhəbbət hissləri, sevinci və kədəri, müxtəlif duyğuları öz ifadəsini tapmış, onlar
xalqın mədəniyyət səviyyəsinin və estetik zövqünün ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Rəqs sənəti
milli-mənəvi dəyərlərin təzahür formalarından biri olaraq çoxəsrlik mədəniyyətin göstəricisidir.
Rəqs dedikdə, musiqi və xoreoqrafiyanın vəhdəti nəzərdə tutulur. 

Aparılan tədqiqatlardan məlumdur ki, Azərbaycan xalq rəqsləri böyük bir təkamül yolu
keçmişdir. Rəqs sənətimizin tarixi zərb musiqi alətlərinin tarixindən də xeyli qədimdir. İbtidai
icma quruluşunun ilk mərhələlərində xalq musiqi alətləri meydana gəlməzdən əvvəl Azərbaycan
ərazisində yaşayan müxtəlif qəbilə və tayfalar uğurlu ov etdikdən sonra əllərini bir-birinə vuraraq
(və yaxud ağac və daşları) ahəngdar ritmik zərblərin müşayiət ilə öz sehrli ayinlərini plastik
hərəkətlərdən ibarət çeviklik, qıvraqlıq, insan gücünü nümayiş etdirən rəqslərlə həyata
keçirirdilər. Bu baxımdan Gəmiqayadakı qayaüstü təsvirlər daha səciyyəvidir. Qayaüstü rəsmlər
Azərbaycan xalqının zəngin incəsənət tarixi ilə yanaşı, musiqi və rəqs mədəniyyətinin inkişaf
tarixini öyrənmək üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həmin təsvirlərdən məlum olur ki, qədim
əcdadlarımız ova getmək ərəfəsində ovlamaq istədikləri heyvanların rəsmlərini qayalara çəkib
onun ətrafında rəqs (dini ayin) ifa edərmişlər. 

Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, eramızdan 2-3 min il əvvəl, tunc
dövründə Azərbaycanda rəqs sənəti insanların məişətində, adət-ənənəsində müəyyən mövqe
tutmuşdur. “Alimlər Bakının yaxınlığında, Qobustanda qədim rəqslərdən xəbər verən qaya
təsvirlərini - rəqs edən fiqurları aşkara çıxarmışlar. Uzaq keçmişin rəssamı bu rəsm təsvirini
təqribən səkkiz-on min il bundan əvvəl yaratmışdır” [3, s.5]. Qobustanda iri qaya üzərindəki
Yallının təsviri də böyük maraq oyadır. Aydın olur ki, indi də xalqımızın mənəvi mədəniyyətinin
incisi olan, mühafizə olunan və daim oynanılan Yallının tarixi lap qədimdir. Tədqiqat zamanı
Ordubad rayonunun Nəsirvazlı kəndindən 7 km. şimal-şərqdə yerləşən Gəmiqaya adlı yerdə
arxeoloq Vəli Əliyev tərəfindən aşkarlanan çox qiymətli qaya təsvirlərində bir rəqs rəsmi diqqəti
cəlb edir. “Qayanın mərkəzi hissəsində od və günəş rəmzi sayılan kiçik dairə, onun ətrafında
isə qollarını yuxarı qaldırıb rəqs edən insan rəsmləri verilmişdir” [2]. “Naxçıvan ərazisində
tapılan, üç min ildən artıq tarixi olan boyalı qabın üzərində iki nəfərin rəqsi təsvir edilmişdir”
[1, s.254]. Mingəçevir ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunan və iki min ildən artıq
yaşı olan bir neçə möhür və üzüyün ikisi rəqs tariximizin araşdırılması üçün də çox maraqlı
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faktdır. “Yerli ustalar tərəfindən hazırlanmış dairəvi möhürün üzərində başsız insan rəqs etdiyi
vəziyyətdə təsvir olunub. Üzüyün qaşında isə bir kişinin rəqsi verilmişdir. Azərbaycan ərazisində
yaşamış qədim albanlara məxsus bir qabın üzərində mürəkkəb kompozisiyalı rəsm və naxışlar
təsvir edilmişdir. Həmin qab üzərindəki rəsmlərdə rəqqasələr və çalğıçılar qabarıq cizgilərlə
nəzərə çarpır. Eramızın IV-V əsrlərinə aid edilən bu nadir yadigar həmin dövrdə Azərbaycanda
xoreoqrafiya sənətinin mövcud olduğuna və geniş şəkildə yayıldığına sübutdur” [1, s.255].
Eramızın IV-V əsrlərinə aid edilən Alban mədəniyyətinə aid mədəniyyət nümunələrində rəqs
edənləri və çalğıçıları əks etdirən mürəkkəb naxışlı kompozisiyalara da təsadüf olunur. Xalqın
arzu və istəkləri, inancları və dini ayinlərini yerinə yetirmək üçün yaradılan rəqslər dövrlə, za-
manla bağlı səhnə sənətinə çevrilmişdir. Beləliklə bu qənaətə gəlmək olur ki, şifahi xalq
ədəbiyyatın müxtəlif növləri və janrları, xüsusilə incəsənətin tərkib hissəsi olan xalq rəqsləri
Azərbaycan xalq yaradıcılığından bəhrələnib.

Qədim dövrlərdə rəqslər heç də tamaşa üçün nəzərdə tutulmurdu. Buna görə də rəqs
edənlər və tamaşaçılar bölgüsü yox idi. Rəqslər hər bir mərasimin vacib elementi idi. Ovun,
döyüşün uğurlu olmasını arzulayan, fövqəltəbii qüvvələrə səcdə edən hər kəs özünün
münasibətini məhz mərasim rəqsində nümayiş etdirirdi. Bu folklor nümunələri sonradan peşəkar
rəqs sənətinin meydana çıxmasına zəmin yaratmış və onun daha da inkişaf etməsinə səbəb
olmuşdur. Rəqslərin qədimliyi musiqi dilində də özünü büruzə verir. Qədim dövrlərdə sadə
quruluşa malik olan, zaman keçdikcə mürəkkəbləşən rəqs musiqisi müəyyən mənada xalqın
musiqi təfəkkürünün təkamülünü əks etdirir. Bu qədim sənətdə insanların yaranışdan başlayaraq
təbiət hadisələrinə, dünyanın mövcudluğuna, insanlığa, dövrə, zamana, həyata münasibəti və
yaşamaq uğrunda mübarizəsi də öz əksini tapmışdır. 

Xalq rəqslərimiz zaman keçdikcə inkişaf etmiş, dövrə və mühitə uyğun dəyişmiş, lakin öz
təravətini itirməyərək, günümüzədək gəlib çıxmışdır. Xalqın həyat və məişətinin hər bir
sahəsində tətbiqini tapan xalq rəqsləri ifaçılıq sənətinin inkişafı ilə sıx bağlı olmuşdur. Xalq
rəqslərinin bugünkü rəngarəngliyi və zənginliyi də ifaçılıq sənətinin yüksək səviyyəsini nümayiş
etdirir. 

1920-ci ildən etibarən Azərbaycan xalqının mədəni-mənəvi inkişafı üçün geniş imkanlar
yarandı, incəsənətin bütün sahələrdə canlanma uğurla nəticələndi və daha geniş şəkildə təşəkkül
tapdı. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə ilk dəfə 1936-cı ildə Azərbaycanda mahnı
və rəqs ansamblı yaradıldı. Üzeyir Hacıbəylinin rəhbərliyi ilə bu ansamblın yaradıcı kollektivi
tez-tez Azərbaycanın rayonlarına səfər edərək həm konsertlər verir və xalq arasından rəqs
materiallarını toplayırlar. Ansamblın ifasındakı rəqsləri tamaşaçılar böyük rəğbətlə qarşılayırlar.
Xalq rəqslərinə böyük məhəbbətin nəticəsində klub və mədəniyyət saraylarında özfəaliyyət rəqs
dərnəkləri yaradılır. “Əlbəttə, milli rəqsləri bilmədən yeni rəqs quruluşlarını yaratmaq mümkün
deyildi. Milli rəqslərin yaranması və inkişafı barədə məlumat yox dərəcəsində idi. Çünki, bu
barədə ətraflı mənbələr yox idi. Rəqslər haqqında məlumata müəyyən əsrlər Azərbaycanda olmuş
tarixçilərin, şair və rəssamların yazılarında və miniatür rəqslərində rast gəlmək mümkündür”[3,
s.3].

Milli rəqslərimizə xas olan və onu başqa xalqların rəqslərindən fərqləndirən səciyyəvi
cəhətlər sözsüz ki, yox deyildir. Azərbaycanda peşəkar rəqsin təməlini Əlibaba Abdullayev
qoyur. O, Azərbaycan rəqs sənətinin inkişafında, rəqslərin toplanıb bərpa olunmasında,
oynanılmasında əsas rol oynayıb. Azərbaycan Dövlət Mahnı və rəqs ansamblı yaradılanda ilk
peşəkar rəqqas Əlibaba Abdullayev olmuş və özündən sonra onlarla rəqs ustadı yetişdirir.
Rəqsləri adətən xalq çalğı alətləri - zurnaçılar triosu (2 zurna və 1 nağara), sazəndə triosu (tar,
kamança, dəf) və s. müşayiət edirdi. Əlibaba Abdullayev məktəbinin davamçıları – Azərbaycanın
tanınmış rəqqasları Əminə Dilbazi, Afaq Məlikova, Roza Xəlilova, Böyükağa Məmmədov və
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başqaları öz ifalarında milli rəqsin elementlərini qoruyub saxlamaqla rəqs sənətini xeyli inkişaf
etdirmişlər.       

Azərbaycan rəqslərinin nota salınması və nəşri 1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyasının Elmi-Tədqiqat Musiqi Kabinetinin yaradılmasından sonra həyata keçirilir.
Buraya rəhbərliyi məşhur müğənni, xalq musiqisinin dərin bilicisi Bülbül edirdi. “Azərbaycan
rəqs havaları” adlanan ilk toplunu 1937-ci ildə Səid Rüstəmov hazırlamış və nəşr etdirmişdir.
Məcmuəyə 30 ən məşhur rəqs daxil edilmişdir ki, bu gün də həmin rəqslər öz təravətini qoruyub
saxlayır” [4, s.25]. Daha sonra Tofiq Quliyev, Zakir Bağırov və Məmməd Saleh İsmayılovun
not yazılarına əsasən 1951-ci ildə Azərbaycan Dövlət Musiqi Nəşriyyatı tərəfindən “Azərbaycan
xalq rəqsləri” adlı toplu nəşr olunur, toplunun redaktoru və ön sözün müəllifi bəstəkar Səid
Rüstəmov idi. “Bu məcmuədə döyüş ruhlu, əzəmətli, zövq oxşayan, lirik rəqs, xalqın istək və
arzularını ifadə edən musiqilər toplanmış və nəsillərdən-nəsillərə keçərək xalq ruhunu oxşayan
gözəl çalarlarla daha da zənginləşmişdir [5, s.10]. 

Xalq musiqiçilərinin Azərbaycanda yaratdıqları rəqslər mənalılığı, təsirliyi ilə zəngindir.
Rəqslərdən qədim mərasimlərimiz, adət-ənənələrimiz, eyni zamanda, xalqımızın yaşayışı,
mədəniyyəti, etnoqrafiyası haqqında dəyərli məlumatlar əldə etmək olar. Xalq şənliklərini, toy
mərasimlərini, bayramları rəqssiz təsəvvür etmək mümkün deyildir. Söz yox ki, qədim dövrün
rəqsləri yalnız mərasim xarakterli rəqslər olmuşdur. “Rəqs heç də tamaşa edilmək üçün
yaradılmamışdı, əksinə hər hansı bir mərasimin vacib elementi hesab olunurdu. Uzaq keçmişdə
insanlar günəşə və aya, küləyə və oda, ağaca və suya sitayiş edərdilər. Tonqallar yandırılar,
mərasim mahnıları və rəqslər icra olunar, odun gücünə inanan insanlar tonqal qalayıb onun
ətrafına toplanaraq mərasimə aid rəqs edərdilər. Getdikcə rəqslər məna və formaca daha yığcam
şəkildə ifa olunmağa başlayır. Bu rəqslərdə müəyyən dərəcədə məişət və mərasim təsvirləri də
özünü göstərirdi. Bəhs etdiyimiz dövrlərdə rəqslər sənət ustalığı səviyyəsində deyildi. Onlar
xeyli müddət sonra, tədricən, öz dini mərasim xarakterini və ibadət mənzərəsini dəyişərək sənət
tərzinə düşməyə başlayır. Rəqslərin adlarının yaranma tarixçəsi də maraqlıdır. Rəqs adlarının
çox az bir hissəsi təsadüfi adlar olduğu halda, əksər hissəsi, müəyyən bir anlayış yaradır, nəyəsə,
kiməsə həsr olunurdu. Bu həsr edilmələr, əvvələn, təbiətə, güllərə, çiçəklərə və s. aid idi” [6,
s. 21-25]. Müəyyən yerlərə: dağlara, dərələrə, kəndlərə, şəhərlərə həsr olunan rəqs adları da az
deyildir. “Asta Qarabağı”, “Ağır Qaradağı”, “Qazağı”, “Qaytağı”, “Dəsmalı”, “İnnabı”, “Hey-
vagülü”, “Darçını”, “Alça gülü”, “Asma-kəsmə”, “Vağzalı”, “Brilyant”, “Abayı”, “Avarı”,
“Yallı” və s. kimi məşhur xalq rəqslərimiz mövcuddur.

Azərbaycanın istedadlı rəqqasları əsrlərlə milli rəqslərimizi yaşadıb və təbliğ ediblər.
Yüzillər boyu xalq arasında yaşayan, ən çox el şənliklərində, toylarda yaşadılan bu rəqslər
yüksək səviyyədə inkişaf etdiyindən saraylarda da oynanılmış, inkişaf etmiş və nəticədə onlarla
rəqs növü qorunub saxlanılmış, günümüzədək gəlib çatmışdır. “Böyük Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvi əsərlərində saray rəqslərindən bəhs etmiş, ədəbiyyatda “rəqs” sözünü də ilk dəfə Ustad
şair işlətmişdir. Nizami öz qiymətli sətirlərində oyunun necə rəqsə keçdiyini təsvir edirdi” [3,
s.7]. Deməli, hələ qədim zamanlardan oyun və rəqs bir-birinə qovuşur, vahid bir süjetdə birləşir.
Buna “Yallı”, “Gülüm ey”, “Cəhribəyim” və s. kimi rəqsləri misal gətirmək olar. 

Azərbaycan xalq rəqsləri olduqca rəngarəngdir. Rəqslərin ritmi, ifa tərzi, musiqi müşayiəti
və mövzusu bir neçə qrupa bölünür: Mərasim (toy, bayram, siyasi-imənəvi həyatla bağlı: “Kos-
Kosa”, “Vağzalı”, “Ekspress”), məişət (uşaqlar üçün, lirik, əşyalarla rəqs, təbiətə həsr olunmuş,
məzəli, satirik, etiraz rəqsləri: “Bənövşə”, “Nəlbəki”, “Turacı”, “Şalaxo”), əmək (əkin-biçin,
bağçılıqla bağlı: “Araba”, “Cütcü”),  hərbi-qəhrəmanlıq, idman (“Misri”, “Koroğlu”, “Qoç Əli”,
“Beşatılan”), coğrafi adları əks etdirən (“Aşqabadı”, “Dərbəndi”), hansısa şəxslərin tanınmış
rəqsləri (“Gülgəz”, “Gülüstanı”, “Arazı”), rəqəmlərlə adlandırılmış (“Yüz bir”, “On dörd”, “Altı

170

AXTARIŞLAR     ●     RESEARCHES      ●     ПОИСКИ 

Rəqs tariximizə bir nəzər, səh.168-172



nömrə”) rəqslər və s. Bundan yanaşı, müxtəlif xarakterə malik ayrı-ayrılıqda kişi və qadınların
tək, qoşa, kütləvi milli rəqsləri, habelə oynaq mahnı ilə müşayiət olunan kişi -(“Qazağı”,
“Qaytağı”, “Xançobanı”) və qadın-(“Vağzalı”, “Nəlbəki”, “Ceyranı”, “Turacı”, “İnnabi”) rəqslər
də az deyildir. Kişilərin ifaları üçün nəzərdə tutulmuş milli rəqslər əsasən oyun tamaşa xarakteri
daşıyır. Bu milli rəqslərin əksəriyyəti kişilərin güc və şücaətini göstərmək üçün ifa olunur. Qadın
rəqslərində isə ən çox zəriflik nümayiş etdirilir.

Müasir dövrdə yeni-yeni rəqslərin yaranması, qədim rəqslərin yeni variantlarının aşkar
edilərək üzə çıxarılması rəqs sənətimizin inkişafına güclü təsir göstərmişdir. Xalq və peşəkar
ifaçıların yaradıcılıq məhsulu olan milli xalq rəqsləri Azərbaycan milli musiqi sənətimizdə
özünəməxsus yer tutmaqla,  milli xalq rəqslərimizin peşəkarlıq səviyyəsinin daha da yüksəldiyini
təsdir edir.
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Nuray Bektashi

A LOOK AT OUR DANCE HISTORY

The article discusses the spiritual development of the art of dance, which is the pearl of
culture of the Azerbaijani people, people’s lives, traditions and public life. The article also pro-
vides detailed information about the description of our ancient dances in rock paintings, their
historical past, content, essence and value. The creation of a song and dance ensemble in Azer-
baijan in 1936 on the initiative of the great composer Uzeyir Hajibeyli, we are talking about the
work of the first professional dancer Alibaba Abdullayev. In addition, the origin of the names of
the dances, their colorful, the order of performance of men’s and women’s dances are empha-
sized. There was also talk about the collection and restoration of dances, the recording of notes,
and as a result, about the preservation of dozens of types of dances and their survival to this day.

Keywords: Dance art, folk festivals, wedding ceremonies, folk dances, song and dance en-
semble, men’s and women’s dances.
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Нурай Бекташи

ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ НАШЕГО ТАНЦА

В статье рассматривается духовное развитие танцевального искусства, являюще-
гося жемчужиной культуры азербайджанского народа, быт, традиции и общественная
жизнь людей. Также в статье дается подробная информация об изображении наших древ-
них танцев на наскальных рисунках, их историческом прошлом, содержании, сущности
и ценности. Речь идет о создании в 1936 году по инициативе великого композитора Узеира
Гаджибейли ансамбля песни и танца в Азербайджане, о творчестве первого профессио-
нального танцора Алибабы Абдуллаева. Наряду с этим подчеркивается происхождение
названий танцев, их многообразие, порядок исполнения мужских и женских танцев. Также
в статье рассказывается о сборе и восстановлении танцев, записи нот, в результате чего
десятки видов танцев сохранились и дошли до наших дней.

Ключевые слова: танцевальное искусство, народные гуляния, свадебные обряды,
народные танцы, ансамбль песни и пляски, мужские и женские танцы.

(AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma:  İlkin variant: 05.01.2021
Son variant: 24.02.2021
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UOT 78.03
PƏRVİN RÜSTƏMOVA*

AZƏRBAYCAN MÜASİR BƏSTƏKARLIQ MƏKTƏBİNİN NÜMAYƏNDƏSİ
AYAZ QƏMBƏRLİNİN KLASSİK JANRA NOVATOR BAXIŞI

Bu məqalə Ayaz Qəmbərlinin fortepiano və orkestr üçün konsertinin təhlilinə həsr olunmuşdur. Məqalədə
təqdim olunan əsərdə instrumental konsert janrına novator baxış və klassik formaların interpretasiya
xüsusiyyətləri işıqlandırılmışdır. 

Təhlil prosesində formanın struktur təşkilatı, onun tonal planının xüsusiyətləri açıqlanır. Bundan başqa,
təqdim olunmuş tədqiqatda konsertin milli ənənələri ilə əlaqəsi də vurğulanır.

Açar sözlər: Fortepiano konserti, forma, klassik ənənələr, novator baxış, interpretasiya, quruluş, solist,
orkestr.

Müasir dövrün bəstəkarları arasında öz stilistikası ilə seçilən Ayaz Qəmbərlinin 2007-ci
ildə qələmə aldığı fortepiano və simfonik orkestr üçün konserti solo instrumental konsertin
novator musiqi dili və klassik ənənələrini birləşdirən bir əsərdir. 

Konsert ilk dəfə 2011-ci ildə Azər baycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında gənc bəs -
təkar  ların əsər lərin dən ibarət gecədə Əməkdar artist Eyyub Quliyevin dirijorluğu
altında Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə gənc və
istedadlı pianoçu Zakir Əsədovun ifasında səslənmişdir. Əsərin növbəti ifası isə 2018-ci ildə
Qəbələ X Beynəlxalq Musiqi Festivalında yenə də Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Sim-
fonik Orkestrinin müşayiətində Əməkdar artist Fuad İbrahimovun dirijorluğu altında, lakin bu
dəfə daha professional bir ifada – Xalq artisti, tanınmış pianoçu Yeganə Axundovanın
interpretasiyasında musiqisevərlərə təqdim olunmuşdur.

Bu konsertdə hissələrin temp (cəld-yavaş-cəld) və obraz (dram-lirika-janrlılıq) təzadı prin-
sipi ilə tipik əvəzlənməsinə əsaslanan üçhissəli struktur sırf fortepiano konserti üçün ənənəvidir.
Eyni zamanda bəstəkar klassik konsertlərin mühüm hərəkətedici inkişaf vasitəsini qoruyub
saxlayır. Daha dəqiq desək isə solist və orkestr partiyaları arasındakı yarış prinsipini saxlayır.
Bənzər inkişaf hər bir partiyanın tematik materialının həm başlanğıc, həm də inkişaf
mərhələsində bərabərhüquqlu iştirakı (solistin partiyasının azacıq üstünlüyü ilə) ilə öz yerini
tapır. Konsertin müəllifi həm də solistin əsərin dramaturgiyası və strukturunda mühüm yerə
sahib olan, eyni zamanda klassik solo konsertlərin quruluşunda mühüm əhəmiyyət kəsb edən
virtuoz kadensiyasından da imtina etmir.

Bununla belə, sözügedən əsərin bir çox elementlərində müasir bəstəkarın klassik janra olan
novator baxışını aydın şəkildə sezmək mümkündür. İlk növbədə buna misal olaraq konsertin
musiqi dilini nümunə gətirə bilərik. Eləcə də konsertdə bəstəkar tərəfindən ənənəvi formaların
interpretasiyası da çox maraqlıdır.

Konsertin birinci hissəsini müəllif özü sonato alleqrosu kimi qələmə verir. Lakin bəstəkar
tərəfindən bu klassik formanın traktovkası onun ənənəvi normalarından bir qədər fərqlənir. İlk
növbədə bu, bəstəkarın birinci hissədə istifadə etdiyi sonata formasının müxtəlifliyidir. Daha
dəqiq desək isə - işlənməsiz sonata forması. Bu formanı bəstəkarlar əsasən sonata-simfonik
silsiləsinin cəld templi yox, yavaş templi orta hissələri üçün istifadə edirdilər. Fikrimizcə bənzər
struktur seçimi, onunla bağlıdır ki, bu formanın inkişafında sərbəst tematik törəmələrin nümayiş
vasitələri tematik materialın inkişaf prinsipləri və dəyişimi ilə müqayisədə daha çox üstünlük
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təşkil edir. Nəticə etibarilə sərbəst mövzularla dolu olan yetəri qədər geniş ekspozisiyalı forma
meydana çıxır. Bununla da müəllifin ənənəvi struktura və onun klassik konsert janrında olan
təcəssümünə novator baxışı özünü göstərir.

Klassik konsertlərin artıq iki əsrdir ki, davam edən ənənəsinə uyğun olaraq, Ayaz
Qəmbərlinin sonata formasında olan əsəri ayrı yox, məhz solist və orkestrin birgə ekspozisiyası
ilə başlayır. Burada bəstəkar alleqronu çox da böyük olmayan – 3 xanəli orkestr girişi ilə verir.
Əsərin musiqi dili baxımından bu kiçicik girişin xüsusi bir əhəmiyyəti vardır. Bu əhəmiyyət
inkişaf zamanı akkord ahənginin olmasından ibarətdir. Bu akkord ahəngi daha sonralar öz-
özlüyündə leytintonasiya rolunu oynayacaq. Bu səs ahəngi isə C-dur tonallığında T35-dir. Artıq
giriş hissədə bu harmoniya özünün təkrarına, eləcə də iti dissonans ahənglərinin
fonunda konsonantlığına görə kəskin bir şəkildə seçilir. Bu fərqli üsullarla
bəstəkar dinləyicilərin fikrini buradakı inkişaf elementinə -
sözügedən leytharmoniyaya cəmləmək istəyir.

Nümunə № 1

Yuxarı və aşağı registrdə dəfələrlə təkrarlanan “do” əsas partiyanın inkişafının çıxış nöqtəsi
olur. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu intonasiya silsilənin bu hissəsinin mühüm inkişaf
mərhələlərində dəfələrlə təkrarı hesabına öz namizədliyini leytintonasiya rütbəsinə iddia edə
bilər. Əsas partiyanın ilk keçirilməsini (6 xanə) bəstəkar solistə həvalə edir. Bu zaman orkestrin
partiyası ayrı-ayrı akkordların çox kasad dəstəyi ilə məhdudlaşır. Beləliklə, faktura nöqteyi-
nəzərindən əsas partiyanın debüt keçirilməsi maksimum dərəcədə şəffaf və lakonik olur.

Əsas partiyanın mövzusu ekspozisiyada hər dəfə yeni səslənmə və emosional ahəngdə üç
dəfə keçirilir. Əsas partiyanın ilk keçirilməsini (6 xanə) bəstəkar solistə həvalə edir. Bu zaman
orkestrin funksiyası ayrı-ayrı akkordların sadə dəstəyi ilə kifayətlənir. Nəticədə əsas partiyanın
debütü maksimum şəffaf və lakonik səslənir. 

Əsas partiyanın inkişafının növbəti mərhələsi onun orkestrin partiyasında keçirilməsidir.
Bu dəfə musiqi alətinin dəyişməsindən əlavə əsas mövzu öz tessiturasını (bir oktava aşağı
səslənir) və fakturasını (solistin partiyasındakı ayrı-ayrı səs ahəngləri və intonasiyaların hesabına
səslənmə daha da dolğun olur) dəyişir. Ümumilikdə götürəndə isə bütün bunlar artırılmış
gərginliyi nümayiş etdirmək üçün çox gözəl bir vasitədir. Onu da vurğulayaq ki, məhz bu
cür ardıcıllaşma ilə (6 xanə) orkestrdə əsas partiyanın keçirilməsi sonluğu bir qədər dəyişir.
Nəticə etibarilə əsas partiyanın ekspozisiyada üçüncü-sonuncu keçirilməsi leytharmoniya ilə
yox (C-dur T35), onun C-dur tonikasında bir neçə oktavada təkrarlanmış yaxın variantı ilə verilir.
Bununla da belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, leytharmoniya və tonikanın əsas funksional rolu
tematik materialın inkişafının fərqli mərhələləri arasındakı sərhəd funksiyalarıdır.

Əsas partiyanın mövzusu ikinci dəfə öz tessiturasını (bir oktava aşağı səslənir) və fakturasını
dəyişərək orkestrdə səslənir. Bütün bu nüanslar cəmləşərək gücləndirilmiş gərginliyin ən dolğun
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ifadəsini nümayiş etdirir. Əsas partiyanın ikinci və üçüncü keçirilməsini bir neçə oktavada
təkrarlanan tonika (C-dur) ayırır. Beləliklə, leytharmoniya və tonikanın (C-dur) funksional rolu
tematik materialın inkişafının müxtəlif mərhələlərinin sərhəd funksiyaları hesab olunur. 

Ekspozisiyada əsas partiyanın inkişafının üçüncü mərhələsi onun solistin partiyasındakı
növbəti keçirilməsidir (6 xanə). Bu dəfə keçirilmə daha sıx faktura və orkestr partiyasının tam
dəstəyi ilə əvvəlki yüksəklikdə həyata keçirilir. Bu isə gücləndirilmiş dinamik gərginliyin
simvoludur. Faktiki olaraq, bütün ekspozisiya boyunca məhz əsas partiya daha aktiv inkişafa
məruz qalır. Onun artıq ekspozisiyanın içində inkişafa başlaması bəstəkara işlənmə bölməsindən
imtina etməyə icazə verir. Beləki, bu mövzunun müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmasını artıq
ekspozisiyanın tərkibində müşahidə etmişdik. Mərhələlərin qovşağında C-dur
T35 leytharmoniyasının növbəti çıxışı da diqqətəlayiqdir.

Ekspozisiyanın növbəti mərhələsində inkişafa yeni tematik material qoşulur. Bu yeni mövzu
bəstəkar tərəfindən reprizalı klassik üçhissəli formanın strukturuna daxil edilmişdir (6 xanə +
10 xanə + 6 xanə., 3-4-5 saylarına uyğun gəlir). Bu mövzunun (bu mövzunu bağlayıcı
da adlandırmaq olar) xarakterik özəlliyi inkişafın laylara bölünməsidir. Bu zaman orkestrin
müxtəlif səslərində və fortepianoda bir-birinə sıxılan və demək olar ki, polifonik olan
özünəməxsus fakturanı müşahidə etmək mümkündür. Lakin tematizmin dəyişməsinə baxma-
yaraq, burada da leytharmoniya və C-dur tonikası öz funksional rolunu oynayır. Bununla belə,
C-dur T35 bu mərhələdə T9 çevrilir, onun ayırıcı funksiyası isə birinci hissə ilə orta hissə
arasında həyata keçirilir. C-dur tonikası orta hissə ilə repriza arasında sərhəd rolunu oynayır.

Növbəti gələcək inkişafa parlaq təzad olaraq fərqli tonallıqda yeni mövzu meydana çıxır.
Bu mövzunun ən birinci səs ahəngi eyni vaxtda fərqli registrlərdə və hər iki partiyada çox güclü
və parlaq səslənən As-dur T35-dir. Maraqlıdır ki, mövzunun bütün növbəti inkişafı (8 xanə)
verilmiş səs ahənginin fortepianonun partiyasında dəfələrlə səslənməsi fonunda həyata keçirilir.
Lakin, bu səs ahəngi daha çox əlavə sekundalı kvinta bünövrəsi formasındadır. Azərbaycan
bəstəkarlarının musiqi dilində bu növ kvarta-kvintalı səs ahəngləri yarandığı zaman onlar qeyri-
ixtiyari olaraq bizə aşıq səslənməsi təəssüratı yaradır. Sözügedən mövzunun bir çox
xüsusiyyətlərinin (tonallığın dəyişməsi, obraz dairəsinin ziddiyyəti) köməkçi partiyaya yaxın
olmasına baxmayaraq onu köməkçi adlandıra bilmərik. Çünki onun növbəti inkişafında köməkçi
partiyanın əsas xüsusiyyəti –repriz bölməsində təkrar yoxdur. Vacib məqamlardan biri də odur
ki, bu mövzu leytharmoniya (C-dur T35) ilə yekunlaşır, onun ardınca yeni mövzu meydana çıxır
və bu mövzu bizi yenidən əsas tonallığa qaytarır. Bu nöqteyi-nəzərdən deyə bilərik ki, sözügedən
konsertin birinci hissəsinin ekspozisiya mərhələsində sonato alleqrosunun inkişafı çox sayda
sərbəst tematik materialın (bu material nə əsas, nə də köməkçi partiya ilə əlaqəli deyil) varlığı
ilə seçilir. Bununla yanaşı bu tematik materialın əsas və köməkçi partiyalar arasında yerləşməsi
onu sərbəst tematik törəmələrlə dolu genişləmiş bağlayıcı partiyanın bir mərhələsi olaraq qələmə
verməyə imkan yaradır.

Köməkçi partiya ekspozisiyada geniş inkişaf etmiş üçhissəlli struktura malikdir. Onun bir-
inci hissəsi inkişafın iki mərhələsində - əsas mövzunun növbəli şəkildə ilk öncə solistin, daha
sonra isə orkestrin partiyasında səslənməsi ilə realizə olunur. Bununla da bəstəkar orkestr və
solistin partiyaları arasındakı nisbəti saxlamağa davam edir. Əsas partiyanın inişafında olduğu
kimi ilk mərhələdə solistin ifasında mövzu olduqca lakonik – orkestrdə dəyişməz dəqiq
akkordların fonunda faktiki olaraq təksəsli səslənir. Nəticədə klassik homofon-harmonik faktura
formalaşır. 

Köməkçi partiyanın orta hissəsinin başlaması ilə tonal növbələşmə meydana çıxır. Əvvəlcə
D-dur, ilk frazanın təkrar keçirilməsində isə eyniadlı minor səslənir. Beləliklə, köməkçi
partiyanın birinci hissəsində qarşıya qoyulmuş major-minor növbələşməsi prinsipi özünü orta
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bölmənin inkişafında realizə edir. Yeni bölməyə keçid zamanı yenidən Cdur T35 leytharmoniyası
meydana çıxır. Köməkçi bölmənin reprizi dinamik bir tərzdə C-dur T9 leytharmoniyası ilə
yekunlaşır. 

Növbəti bölmə - kadensiya - konsertin birinci hissəsinin inkişafında mühüm əhəmiyyətə ma-
likdir. Sonato formasının inkişafında bu bölmənin ərsəyə gəlməsi bəstəkarın konsert janrının
klassik tərzdə təqdim olunmasına olan bağlılığını təsdiq edir. Bununla yanaşı, bu kadensiyanın
bir sıra özəllikləri Ayaz Qəmbərlinin fərdi bəstəkarlıq üsullarını meydana çıxarmağa kömək edir.

Birincisi – kadensiya yerləşməsi. Ənənəvi olaraq solist kadensiyasının
yeri reprizdən öncədir. Lakin, kadensiyanın yekunlaşması zamanı biz köməkçi partiyanın
inkişafının davam edildiyini müşahidə edirik. Lakin bu bir o qədər də nəzərə çarpmır. Və məhz
bundan sonra repriz öz işinə başlayır. Bu yolla bəstəkar kadensiyanın klassik ənənəvi roluna
nisbətən onu yerindən tərpədir və kadensiya bölməsini köməkçi partiyanın daxili inkişafına
əlavə edir.

İkincisi – kadeniyanın həmcins olmamasıdır. Faktiki olaraq sözügedən kadensiya iki bir-
birinə yetəri qədər təzad təşkil edən hissədən ibarətdir: sakit və tez. Təhlil etdiyimiz kadensiyanın
üçüncü vacib xüsusiyyəti məhz bu özəlliklə bağlıdır. Bu, kadensiyanın inkişafına əsas
partiyanın mövzsunun əsas tonallıqda salınmasıdır ki, bu da kadensiyanın ikinci cəld hissəsini
təşkil edir. Müəyyən məqamda hətta reprizin başlaması təəssüratı da yaranır.
Lakin, repriz köməkçi partiyanın yuxarıda adıçəkilən davamiyyətindən sonra başlayır.

Repriz çox dinamikləşmişdir. Əsas partiyanın bu mərhələdə keçirilməsi ekspozisiya ilə
müqayisədə genişlənmişdir və dinamik baxımdan daha çox zənginləşmişdir. Fikrimizcə, bu
keçirilmənin ekspozisiya keçirilməsindən əsas fərqi orkestrdəki bas xəttidir (bu xəttdə bütün
keçirilmə boyunca “fa” dayaq nöqtəsi dəfələrlə təkrar edilir). Klassik harmoniya nöqteyi-
nəzərindən bu dayaq nöqtəsi “do” tonikası ilə münasibətdə Subdominanta mənası daşıyır.
Bununla belə klassik repertuarda belə demək düzgündürsə - yalançı repriz nümunələri az deyil.
Bu reprizlərdə əsas partiya məhz subdominanta tonallığında keçirilir.

Ekspozisiyada olduğu kimi, reprizdə də bağlayıcı partiyanın bölməsi yeni tematik
törəmələrin meydana çıxması üçün bir mühit rolunu oynayır. Bu dəfə Andante tempində
tamamilə yeni akkordlu mövzu yaranır. 

Həm əsas, həm də bağlayıcı partiyada olduğu kimi, köməkçi partiya da reprizada
əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalır. Bu isə ilk növbədə partiyanın ixtisarlaşması ilə bağlıdır.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq, təsdiq edə bilərik ki, Ayaz Qəmbərli yuxarıda təhlil etdiyimiz
formada ixtisarlara müraciət edərək ancaq mərkəzi hissələri saxlayır. Eyni zamanda reprizdə C-
dur T35 leytintonasiyasının saxlanılmasını da vurğulamaq yerinə düşərdi.

Birinci hissə kimi, ikinci hissə də bəstəkarın klassik konsert janrına olan münasibətində
ənənəvi və novator xüsusiyyətlərinin qovuşmasıdır. II hissənin funksional rolu tipikdir. Bu
bütünlükdə sonata-simfonik silsiləsinin asta tempdə olan lirik mərkəzidir. Lakin bu mərkəzin
qurulduğu forma olduqca maraqlı və fərqlidir. Ümumilikdə bu hissənin inkişafında 3 əsas tem-
atik kompleksi ayırmaq mümkündür: I mövzu, II mövzu və kadensiya. Bu üç mövzunu bəstəkar
solistin kadensiyası rolunda olan mərkəzli simmetrik struktura daxil edir (yerləşdirir). Nəticədə
növbəti forma əmələ gəlir: A B C B1 A

Burada I mövzu – A, II mövzu – B, Kadensiya isə - C – dir.
Bəstəkar ilk mövzunu əvvəldən axıradək orkestrin partiyasına həvalə edir. İntonasiya

baxımından bu mövzu maksimum dərəcədə xromatikləşdirilmiş və iti dissonans
ahənglərlə doldurulmuşdur. Onun inkişafında müəyyən ritmik şəkil xüsusi rol oynayır. Bu ritmik
şəkil tərsinə punktir – nöqtəli onaltılıq və səkkizlik notların uyğunluğudur. 
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Nümunə № 2

İlk mövzuda əsas rolu tamamlayıcı ahənglər oynayır. Bu bir neçə paralel kvintaların
uyğunluğudur. Birinci mövzunun yekununda əmələ gəlmiş bu ahənglər bütün ikinci hissə boyu
strukturun müxtəlif bölmələri və hissənin inkişafının fərqli mərhələlərinin qovşağında təkrarən
meydana çıxacaqlar. Beləliklə, I hissədə olduğu kimi, II hissədə də biz müəyyən ahənglərin
inkişafın düyün nöqtələrində əmələ gəlməsi hesabına mühüm funksional əhəmiyyət – demək
olar ki, leytintonasiya əhəmiyyəti kəsb etdiyini müşahidə etdiyimiz üsulları görürük. Habelə
onu da vurğulamalıyıq ki, bəstəkarın çətin musiqi dilinə olan bağlılığına baxmayaraq, onun leyt-
intonasiya instrumentləri rolunda çox sadə ahənglər – I hissədə üçsəsli və ikiləşmiş dayaq
nöqtəsi, II hissədə isə paralel kvintalar çıxış edir.

İkinci mövzu maksimum dərəcədə birinciyə təzad təşkil edir. Təmkinli
sakit uzunluqlarla düzgün hərəkət, alterasiyasız sadə təmiz intonasiyalar bu mövzunun əsas
xüsusiyyətləri olurlar. II hissə solistin partiyasına həvalə olunmuşdur.

Nümunə № 3

II hissənin inkişafının mərkəzi mərhələsi solistin kadensiyası hesab olunur. I hissədən
fərqli olaraq bu dəfə kadensiya olduqca lakonikdir və onun həm intonasiya, həm də ritmik
inkişafında I mövzunun intonasiyaları mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır (həmin xromatik
intonasiyalar və parlaq ritmik punktir).
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II hissənin strukturunun II yarısı ikinci mövzunun repriz keçirilməsindən başlayır. Bununla
belə qeyd etmək lazımdır ki, bu repriz dinamikləşmişdir. Birincisi, mövzunun özü bu dəfə
orkestrin partiyasına həvalə olunmuşdur. Beləliklə, bəstəkar öz ənənəsinə sadiq qalmağa davam
edir və solist-orkestr partiyaları arasında bərabərlik nisbətini qoruyub saxlayır. İkincisi, fortepi-
ano partiyasında akkomponiment qismində az bir müddət öncə kadensiyada səslənmiş melodik
frazalar çıxış edirlər. Habelə, belə bir təəssürat yaranır ki, kadensiya heç də yekunlaşmamışdır.
Lakin, hissənin ikinci mövzusu ilə eyni vaxtda səslənməyə davam edir. 

Birinci mövzunun reprizası parlaq təzad xarakteri daşıyır. Məğzinə görə bu tamamilə statik
bir reprizdir. Burada yeganə dəyişiklik bəzi intonasiyaların solistin partiyasında ikiləşməsidir.
İkinci hissənin ümumi inkişafını paralel kvintaların leytharmoniyası yekunlaşdırır.

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunan simmetrik formadan başqa, II hissənin inkişafı II növ
formanı nümayiş etdirir: ABC – orta hissə - işlənmə - A

Burada ABC – əsas mövzularının ekspozisiyası ilə bağlı birinci hissə, orta hissə - işlənmə
- əsas mövzuları həm də səslərin polifonik uyğunlaşması üsulu ilə inkişaf etdirən orta bölmə, A
– ixtisar olunmuş reprizadır.

Təhlil etdiyimiz fortepiano konsertinin III hissəsi əvvəlki iki hissə kimi əsərin janr
mənsubiyyəti baxımından olduqca ənənəvidir. Klassik sonata-simfonik silsilələrində olduğu
kimi burada da final bəstəkarın Scherzando kimi xarakterizə etdiyi parlaq janr obrazıdır. Hissənin
cəld tempi, eləcə də onun rondovari forması da olduqca ənənəvidir.

İnkişafın başlanğıcı orkestrin partiyasına həvalə olunmuşdur. Bu partiya I hissə ilə analoji
olaraq qısa üçxanəli girişi ifa edir. Beləliklə, sözügedən konsertin hər üç hissəsi məhz orkestrin
partiyası ilə başlayır. Bununla belə, əsərin I hissəsi ilə analogiyanı davam etdirərək özünün qısa
olmasına baxmayaraq, finalın girişi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Birinci hissənin girişində olduğu
kimi, burada da musiqi parçası intonasiya və səs ahəngləri ilə (nəticədə leytintonasiya mənasını
kəsb edən) zənginləşdirilmişdir. Xüsusən bu cür funksiyanı ilk çıxışa başlayan kvinta
intonasiyası və onunla bağlı olan kvarta intonasiyası öz üzərinə götürür. Refrenin girişi ilə kvarta-
kvinta intonasiyaları həm refrenin mövzusunu, həm də orkestr akkomponimentini zənginləşdirir.
Bu mövzuda kvarta-kvinta səs ahənginin müşayiəti, həm də inkişafın janr xarakteri hesabına
yenidən bizə aşıqların musiqi yaradıcılığında olduğu kimi saz səslənməsini xatırladır.

Refrenin mövzusu özünün ilk keçirilməsi zamanı bir neçə inkişaf mərhələsinə sahib olur.
Rondonun növbəti mərhələsi – B epizodudur. Refrenin mövzusu kimi bu epizodun da bir

neçə inkişaf mərhələsi vardır. Epizodun mövzusu refrenə təzad təşkil edir. Be -
mol tonallıqlarına doğru dönüş, onaltılıqlarla parlaq hərəkət, mövzunun əksərən yüksək registrdə
inkişafı B epizodunu gözlənilən növbəti inkişafdan fərqləndirir. Sözügedən mövzunun bütün
növbəti inkişaf mərhələləri dinamikanın tədrici gücləndirilməsinə yönəldilmişdir.

Refrenin solistin partiyasına həvalə olunmuş mövzusu ikinci keçirilmədə maksimal
dərəcədə kasad formada səslənir. Sadəcə bir neçə xanə sonra refrenin mövzusu sanki bir qədər
zəifləyərək solistin genişlənmiş kadensiyasına keçir. Bu kadensiyada əvvəlki iki kadensiyada
olduğu kimi bəstəkar inkişafın əsas mövzularının musiqi materiallarından sitat gətirir. Bu dəfə
kadensiyanın inkişafında mərkəzi yeri B epizodu və girişdəki kvinta intonasiyası tutur. Artıq
səslənmiş material üzərindəki bu cür təfərrüatlı motiv işi rondo-sonata formalı işlənmə bölməsi
ilə təəssürat yaradır.

Növbəti C epizodunun mövzusu yeni temp, faktura, ritmik həll və intonasiya dolğunluğu
hesabına gözlənilən bütün musiqi materiallarına kəskin dərəcədə təzad təşkil edir. Həm refren,
həm də birinci epizod kimi bu epizod da bir neçə inkişaf mərhələsi keçir. Bu mərhələlərdən hər
biri digərindən daha gərgin və dinamik olur.

Rondonun yeni inkişaf mərhələsi – Scherzandodur. İlk baxışda bu mövzu xüsusiləşmiş
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təzadlı musiqili obraz təəssüratı yaradır. Mövzu demək olar ki, bütünlüklə orkestrdə səslənir.
Lakin inkişaf ərzində məlum olur ki, bu refrenin şəklinidəyişmiş mövzusudur. Bu mərhələdə
sözügedən mövzunun inkişafının özəlliyi leytintona siya kvintasının akkom -
ponimentindəki böyük rolundan ibarətdir. Orkestr partiyasında refrenin ilk mövzusunun girişi
ilk dəfə olaraq əsas tonallıqda yox, bir ton yuxarı səslənir. 

Refrenin yekunlaşmasından sonra yenidən bizə tanış olan B epizodu çıxışa başlayır. Birinci
hissənin reprizasında keçirilən köməkçi partiya kimi B epizodu da finalda öz ilk tonallığını
saxlayır. Bununla da Ayaz Qəmbərlinin bəstəkarlıq üslubunun stilistik özəllikləri –
mövzunun tonallığının dəyişməsini vacib saymamaq özəlliyi özünü göstərir. 

Finalın ümumi inkişafını girişin şəklinidəyişmiş mövzusu tamamlayır. Sonluqda təkrarlanan
və bu dəfə hər iki partiyaya həvalə olunan giriş mövzusu tematik arka təəssüratı yaradır. Bu tərz
struktur quruluşunda həm də bəstəkarın simmetrik strukturlara olan meylliliyini də aydın əkildə
sezmək mümkündür. Bun ikinci və üçüncü hissələrin forması təsdiqləyir. 

Bundan əlavə, tədqiqatı sonlandırarkən bir neçə faktı – konsertin hər bir hissəsinin
inkişafında leytmövzu, leytintonasiyaların əhəmiyyətli rolunu və bəstəkarın ekspozisiyada
ifaçıların (solist və orkestr) partiyaları və musiqi materialının növbəti inkişafında paritetin
qorunub saxlanması yolunda atdığı addımları vurğulamaq yerinə düşərdi. 

Hər bir faktı göz önünə alaraq demək olar ki, Ayaz Qəmbərli tərəfindən konsert janrının
yuxarıda göstərilən tərzdə traktovkasının özəllikləri bu janrın klassik ənənələrinə söykənir. 
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THE INNOVATIVE LOOK OF AYAZ GAMBARLI wHO IS THE DELEGATE OF
MODERN AZERBAIJAN COMPOSER`S SCHOOL TO CLASSICAL GENRE
This article is devoted to the analysis of the Piano concerto by Ayaz Gambarli. The article

highlights the peculiarities of the interpretation of the classic forms in the presented work. In
the process of analysis, the aspects of structural organization of the form, features of its tonal
plan are revealed. The author focuses on the continuity of classical traditions and innovation in
the interpretation of the form. In addition, the article emphasizes the 
rela tions  between the concert and national traditions.
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Пярвин Рустамова

НОВАТОРСКИЙ ВЗГЛЯД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АЕРБАЙДЖАНСКОЙ
СОВРЕМЕННОЙ КОМПОЗИТОРСКОЙ ШКОЛЫ АЯЗА ГАМБАРЛИ К К

ЛАССИЧЕСКОМУ ЖАНРУ

Данная статья посвящена анализу концерту для фортепиано и оркестра Аяза
Гамбарли. В статье освещаются особенности интерпретации в представленном
произведении  жанра инструментального концерта с точки зрения классических форм и
новаторского взгляда автора. В процессе анализа раскрываются тональный план,
структурная организация формы произведения.  Кроме того, в представленном
исследовании подчёркивается связь концерта с национальными традициями.

Ключевые слова: фортепианный концерт, форма, классические
традиции, новаторский взгляд, интерпретация, структура, солист, оркестр.

(Sənətşünaslıq elmləri doktoru İnara Məhərrəmova tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma:  İlkin variant: 07.01.2021
Son variant: 19.02.2021
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УДК 78.03

РУХСАРА АЛЛАХВЕРДИЕВА*

ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ ЖАНРА СКЕРЦО В ОДНОИМёННОЙ
ПЬЕСЕ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО И КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА Э.АЛИЕВОЙ

Представленное исследование посвящено изучению стилистических черт пьесы “Скерцо” для фор-
тепиано и камерного оркестра композитора Э.Алиевой. На первом этапе автор осуществляет обзор ис-
торического развития скерцо, чтобы выделить наиболее характерные и исторически самые устойчивые
признаки данного жанра. В процессе анализа автор раскрывает особенности музыкального развития
пьесы, а также уделяет пристальное внимание вопросу диалога между партиями солиста и оркестра и в
целом проблеме соотношения между этими партиями. Название «Скерцо» определяет многие стилисти-
ческие особенности анализируемого произведения, его метр, темп, структуру. Вместе с тем данное про-
изведение характеризуется использованием некоторых приёмов, сближающих пьесу к концертному жанру.
В заключении автор приходит к выводам о том, что данное произведение многими своими характеристи-
ками продолжает традиции в области трактовки скерцо. При этом индивидуальная концепция сочинения
обусловила наличие в нём ряда характерных стилистических особенностей, определяющих его неповто-
римое своеобразие. 

Ключевые слова:Камерный оркестр, фортепиано, особенности трактовки,  жанр, скерцо, стили-
стические черты

Жанр скерцо – один из любимых композиторами музыкальных жанров, насчитываю-
щий более чем пятисотлетнюю историю развития. За этот период своего существования
жанр скерцо претерпел существенную эволюцию, касающуюся с одной стороны внешних
признаков, с другой – внутреннего образного содержания.

Обращаясь к истории развития этого жанра, мы можем наблюдать, каким образом
происходил процесс преобразования скерцо, как жанра. Так, из истории музыки хорошо
известно, что в момент своего появления в  XVI веке скерцо представлял собой «трёхго-
лосные канцонетты, а также одноголосных вокальные пьесы на тексты игривого, шуточ-
ного характера» [7], что обусловлено этимологией слова «скерцо», в переводе
означающего «шутка». При этом оба эти понятия – шутка и игра – с самого появления
жанра скерцо мыслились, как очень близкие, более того по мнению некоторых исследо-
вателей именно игровое, а не шуточное начало в этом жанре является первичным: «со-
держательным “инвариантом” скерцо является не столько шутка, сколько игра» [2, с.32].
Кроме того, исследователи допускают и более широкую трактовку этого жанра с точки
зрения его содержания: «Скерцо – не просто шутка, скерцо – не просто средоточие ко-
мизма. Классическое скерцо есть “свободная игра человеческих сил” (Б. Яворский), ничем
не стесненное, радостное их проявление» [6, с.109–110].

Подобная трактовка образного содержания скерцо была сохранена и спустя несколько
десятилетий, когда под названием скерцо стали сочинять инструментальные пьесы, а
также в XVII веке, когда скерцо стали входить в старинные циклические произведения.
В качестве примера здесь будет уместно вспомнить Партиту №3 для клавира И.С.Баха.
Таким образом уже на первом этапе развития жанра скерцо мы видим определённую тен-
денцию, связанную с одной стороны с многообразной интерпретацией этого жанра с точки
зрения внешних признаков (так как скерцо могли быть как вокальными, так инструмен-
тальными произведениями, как самостоятельными пьесами, так и частью того или иного
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цикла.), с другой с устойчивым эмоционально-образным содержанием пьес в этом жанре. 
Дальнейшее развитие этого жанра оказалось направленным на расширение эмо-

ционально-смыслового содержания скерцо. Одним из самых важных этапов развития
скерцо стал период венского классицизма, что связано в определённой степени с измене-
нием художественной образности, а также эмоционального содержания музыки компо-
зиторов-классицистов. «Принципиально новую сторону (от автора - в музыке венских
классиков) составляет преобладание радостных эмоций, сопряженных с господством ма-
жорных тональностей. <…> Радостные эмоции в музыке венских классиков имеют осо-
бенно много градаций: активные, бодрые, героические, пасторальные, грациозные,
скерцозные. На последние надо особенно обратить внимание, ибо они здесь были рас-
пространены так широко, как ни в одну другую эпоху истории музыки,- в скерцо, менуэ-
тах, рондо, многих финалах циклов, также и в первых частях». [5, с.63]. Именно в период
венского классицизма скерцо прочно входит в сонатно-симфонический цикл. Впервые
термин скерцо в отношении части цикла использовал Й.Гайдн в своих «русских» кварте-
тах. При этом по своей сути эти скерцо были ещё слишком близки менуэтам.

Большой вклад в обогащение жанра скерцо своим творчеством внес Бетховен, су-
щественно расширив палитру образного содержание этого жанра, благодаря, в том
числе, расширению выразительных средств, способствующих более яркому воплоще-
нию скерциозной образной сферы. «Классический тип скерцо сложился в творчестве Л.
Бетховена, который оказал этому жанру явное предпочтение перед менуэтом. Это опре-
делялось выразительными возможностями скерцо, намного более широкими сравни-
тельно с менуэтом, ограниченным преимущественно сферой “галантных” образов». [7].
«В сво их симфониях, квартетах, трио, сонатах Бетховен создал устойчи вый тип скерцо,
отличающийся вполне определенными вырази тельными приемами:
а) сложная трехчастная структура, членящаяся на краткие и четкие эпизоды и нарочито
обыгрывающая эффект «назойливой» повторности;
б) характерный тематизм, «отрицающий» кантиленность и опирающийся на резкие
стаккатные звучания и ритмические перебои;
в) прием противопоставления далеких регистров и тембров;
г) намеренный контраст между динамичным энергичным обли ком обрамляющих частей
и более статичной серединой;
д) быстрый темп и трехдольный метр.

Именно эти черты служили Бетховену средством создания иг ривого, скерцозного»
образа». [8]

Ещё более широкую эмоционально-образную трактовку скерцо получает в творчестве
композиторов эпохи романтизма, вплоть до полных драматизма скерцо в творчестве Шо-
пена. С именем этого композитора связано также утверждение скерцо в качестве полно-
ценного самостоятельного сочинения, даже несмотря на то, что первые пьесы с таким
названием появляются в творчестве Шуберта. С эпохой романтизма связано также по-
явление первых скерцо, написанных для оркестра. «Инструментальное скерцо – жанр,
трактовавшийся композиторами XIX века по-разному: в плане героики или гротеска, бы-
товой танцевальности или фантастики» [4, с. 457].

В ХХ столетии в эволюционном развитии жанра скерцо наступает новый этап, ха-
рактеризующийся существенным обогащением образного содержания и расширением
спектра эмоциональных красок. Трагедия, сатира и даже гротеск находят отражение в
произведениях, написанных в жанре скерцо. «Тенденция заострения образной  характер-
ности приводит в XX в. к ироническому или гротескному варианту скерцо (у Малера,
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Прокофьева), а далее к злобно-агрессивным скерцо Шостаковича, иногда сближающимся
с токкатой» [3]. Более того, многие внешние (метро-ритмические, структурные) признаки
скерцо также постепенно перестают быть обязательными

Таким образом история развития жанра скерцо характеризуется последовательным
расширением его эмоционально-образного содержания и в соответствии с содержанием
таким же расширением палитры выразительных средств. В результате к началу XXI века
скерцо становится жанром, способным выразить максимально богатый спектр художе-
ственных образов с возможностью привлечь в воплощении образа все доступные средства
выразительности.

Написанное в обозначенный исторический период «Скерцо»  молодого азербайджан-
ского композитора Элары Алиевой демонстрирует с одной стороны приверженность ав-
тора определённым классическим традициям, с другой – свой личный композиторский
подход в интерпретации этого жанра.

«Скерцо» Э.Алиевой представляет собой небольшое, длительностью всего две с по-
ловиной минуты, произведение для камерного оркестра и фортепиано. Однако это про-
изведение очень интересно с точки зрения особенностей трактовки обозначенного жанра
композитором. Так, молодой автор Э.Алиева сохраняет в своей пьесе такие характерные
признаки скерцо, как трёхдольный метр (в данном случае 9/8), быстрый темп (Allegro) и
определённые структурные особенности. С другой, демонстрирует в развитии пьесы не-
которые принципы, сближающее скерцо с другими жанрами.

В первую очередь привлекает внимание состав исполнителей произведения: форте-
пиано и камерный оркестр, ограниченный группой струнных. Хорошо известно, что во
многих произведениях для камерного оркестра фортепиано становится органической
частью общего оркестрового звучания и сливается со струнными и иными инструментами
в единый ансамбль. Но не в случае с анализируемым произведением. В течение практи-
чески всего произведения композитор будто бы намеренно противопоставляет партии
фортепиано и оркестра, привнося в их «взаимоотношения» элементы соревновательности
и тем самым сближая данное скерцо с концертным жанром. В результате в данной пьесе
партия фортепиано выполняет роль солиста, которому противопоставляется оркестровая
партия.  С этой точки зрения определённый интерес в данном произведении представляет
вопрос функционального распределения ролей между партиями оркестра и солиста. В ре-
шении этого вопроса автор опирается на структуру произведения. В свою очередь форма
анализируемой пьесы напрямую обусловлена образным содержанием скерцо.

Следует отметить, что автор в рамках одного произведения сумела продемонстриро-
вать два типа собственной трактовки этого жанра, поскольку структура написанного ею
«Скерцо» состоит из трёх разделов с ярко контрастной серединой. Каждый раздел посвя-
щён раскрытию одного очень яркого художественного образа, но при этом оба этих образа
максимально между собою контрасты. Как следствие, каждый из разделов скерцо, будучи
связанным с определённым художественным образом, отличается от другого раздела прак-
тически всеми параметрами музыкальной выразительности. 

В первую очередь разделы контрастируют между собой с точки зрения распределения
ведущей роли между партиями исполнителей. Дело в том, что это распределение целиком
и полностью обусловлено структурой пьесы, которая, в свою очередь, становится отра-
жением двух контрастных художественных образов. Так, первый раздел выражает активно
энергичный характер, основанный на беспрерывном быстром моторном движении. Такая
трактовка скерцо, как известно, в истории музыки является одной из самых распростра-
нённых. Это беспрерывное активное движение, составляющее суть образного содержания
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скерцо на первом этапе, поручено солирующей в этой части произведения партии форте-
пиано. С самых первых и до последних тактов первого раздела ни на секунду не преры-
вается интенсивное движение триолями восьмых в правой руке фортепианной партии. В
то же время партия оркестра, как и левая рука фортепианной партии, осуществляют под-
держку отдельными аккордами на первую долю каждой триоли, то есть фактически вы-
полняет функцию аккомпанемента. 

Пример №1

Данный раздел представляет интерес и с точки зрения динамического развития,
так как основой этой области музыкальной выразительности здесь становятся часто встре-
чающиеся внезапные переходы от тихого звучания к громкому, и наоборот. Такая конт-
растность динамики становится отражением внутренней структуры раздела, также она
во многом компенсирует и уравновешивает единобразие мелодико-ритмического разви-
тия. 

Общее развитие пьесы начинается с небольшого четырёхтактового вступления,
сразу же вводящего в атмосферу активного, энергичного движения. В основе строения
первого раздела однотемная простая трёхчастная форма. В её развитии преобладает квад-
ратные периоды повторного строения, что ещё более усиливает эффект механической мо-
торности. Вместе с тем каждое из повторных предложений звучит на контрастном по силе
звуке, что и обеспечивает отмеченные выше резкие динамические переходы в развитии
первого раздела. Определённую терпкость и остроту звучанию придают использованные
автором диссонантные сочетания в гармонических созвучиях. 

С началом второго раздела характер развития резко меняется. Своеобразной границей
между разделами становится внезапное быстрое  нисходящее арпеджио в партии форте-
пиано, завершённое долгой репетицией тоники «Ре».  В новом разделе в первую очередь
обращает  на себя внимание внезапная остановка движения восьмых у фортепиано. Од-
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новременно происходит резкая смена тональности с D-dur на B-dur. Этот переход осу-
ществляет уже упомянутый устой «Ре», который из тоники превращается в терцию нового
тонического трезвучия. Также происходит смена темпа, который становится несколько
спокойнее. Кроме того, впервые с начала пьесы основное тематическое развитие перено-
сится от партии фортепиано к оркестру, а точнее к партии первых скрипок, поддержанных
выразительными аккордами и подголосками других струнных. На какой-то момент партия
фортепиано вовсе исчезает из партитуры с тем, чтобы вернуться отдельными быстрыми
переливами арпеджио.

Пример №2
Лишь во второй половине второго раздела к фортепиано возвращается роль вырази-

теля основного тематического содержания. Композитор на этом этапе поручает форте-
пиано повторить тему, ранее прозвучавшую в партии струнных оркестра в новых красках,
благодаря аккомпанементу, построенному на быстрых арпеджио. В результате тема вто-
рого раздела получает новое, более динамичное звучание. 

Пример №3
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При этом выразительное развитие партии оркестра продолжается, благодаря чему об-
разуется полноценный дуэт солиста и оркестра. Важно отметить, что в отличие от первого
раздела, развитие средней части целиком опирается на консонантные диатонические
звучания. В совокупности новые средства развития, использованные композитором во
втором разделе, служат раскрытию яркого и полнозвучного лирического образа.

Кроме того, средняя часть отличается от первой также особенностями своего внут-
реннего строения, так как квадратные, в определённой степени похожие друг на друга
структуры первой части сменяются практически сквозным развитием второй части.

Таким образом, в развитии первых двух разделов в вопросе тембрально-фактурного
развития легко заметить деление на своеобразную трёхчастность с ведущей ролью фор-
тепиано в первой части, ведущей ролью оркестра – во второй и абсолютным равноправием
в третьей части. Отметим также, что изначально спокойная уравновешенная тема второго
раздела с подключением быстрых арпеджио в аккомпанементе фортепиано постепенно
динамизируется и достигает яркой кульминации в самом заключении.

Подводя итоги своему исследованию отметим, что в результате аналитического раз-
бора пьесы «Скерцо» композитора Э.Алиевой, мы смогли прийти к следующим выводам.
В своём произведении композитор сохраняет многие внешние признаки жанра скерцо –
трёхдольный метр, быстрый темп, трёхчастная структура, а также энергичное моторное
движение в первом разделе. Вместе с тем переключение развития в сугубо лирическую
сферу во втором разделе, а также привнесение в развитие пьесы элементов концертной
соревновательности между партиями исполнителей наполняют многовековой классиче-
ский жанр новыми красками.  
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Rüxsarə Allahverdiyeva
E. ƏLİYEVANIN FORTEPİANO VƏ KAMERA ORKESTRİ ÜÇÜN EYNİADLI

ƏSƏRDƏKİ SCHERZO JANRININ TƏFSİRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Təqdim olunan tədqiqat işi bəstəkar E.Əliyevanin fortepiano və kamera orkestri üçün
“Skertso” pyesinin üslub xüsusiyyətlərinə həsr olunmuşdu. Birinci mərhələdə müəllif janrin
xarakterik və tarixi əlamətlərini ön plana çəkmək üçün skertso janrinin tarixi inkişafini
verir.Təhlil prosesində müəllif pyesin musiqili inkişafın xüsusiyyətlərini,o cümlədən  orkestr və
solistin partiyalari arasindaki dialoqa və ümumilikdə bu partiyalarin münasibətinə xüsusi diqqət
ayirmişdi .

“Skertso” adi  əsərin metr ,temp ,struktura kimi bir çox üslub xüsusiyyətlərini
müəyyənləşdirir. Bununla yanasi, verilən əsər bir çox priyomlarına görə konsert janrina da
yaxindi. Sonra müəllif belə bir nəticəyə gəlir ki, verilən  əsər  bir çox üslub xüsusiyyətlərinə
görə skertso  təfsiri sahəsindəki ənənələri davam etdirir. Bununla belə, əsərin individual kon-
sepsiyasi ona təkrarolunmaz özünəməxsusluq verən bir sira xarakterik  üslub xüsusiyyələri ilə
sərtlənmişdir.

Açar sözlər: Kamera orkestri, fortepiano, təfsir xüsusiyyətləri, janr, skerso, üslub
xüsusiyyətləri

Rukhsara Allahverdiyeva
FEATURES OF THE INTERPRETATION OF THE GENRE OF SCHERZO IN

THE PIECE OF THE SAME NAME FOR PIANO AND A CHAMBER ORCHESTRA
BY E.ALIYEVA

The presented research is devoted to the study of stylistic features of the piece “Scherzo”
for piano and chamber orchestra by the composer E. Aliyeva. At the first stage, the author re-
views the historical development of the scherzo in order to highlight the most characteristic and
historically most stable features of this genre. In the process of analysis, the author reveals the
features of the musical development of the piece, and also pays close attention to the issue of
dialogue between the parts of the soloist and the orchestra and, in general, the problem of the
relationship between these parts. The name “Scherzo” defines many stylistic features of the an-
alyzed work, its meter, tempo, structure. At the same time, this work is characterized by the use
of some techniques that bring the play closer to the concert genre. In conclusion, the author
comes to the conclusion that this work, with many of its characteristics, continues the traditions
in the field of interpretation of the scherzo. At the same time, the individual concept of the com-
position determined the presence in it of a number of characteristic stylistic features that deter-
mine its unique originality.

Keywords: Chamber orchestra, piano, peculiarities of interpretation, genre, scherzo, sty-
listic features

(Sənətşünaslıq elmləri doktoru İnara Məhərrəmova tərəfindən təqdim edilmişdir)
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УДК 782/785

СЕВДА ГУСЕЙНОВА*   

ПРОБЛЕМЫ МНОГОГОЛОСИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ МУЗЫКЕ

Ашугская музыка – древний жанр профессиональной азербайджанской народной музыки. Ашугские
интонации легли в основу творчества современных азербайджанских композиторов. Кара Караев в
третьей симфонии, Акшин Ализаде в пьесе «Ашугская» для камерного оркестра очень ясно, с исключи-
тельным мастерством, свойственным почерком, использовали агугские интонации. Одним из основных
украшений этих произведений являются многоголосие и ее виды, которые являются достоянием ашугских
напевов, мугамов, чем воспользуясь композиторы, создают гениальные произведения. По этой причине ис-
точником многоголосия в профессиональной азербайджанской народной музыке являются мелодии для
саза, ашугские напевы и дастаны. Ашугская музыка, мугамы, зерби мугамы, ренги, теснифы, народные
песни и танцы глубоко пронизаны различными видами многоголосия. В этих произведениях очень ярко, ино-
гда и скрыто, со своими естественными особенностями выявляются виды многоголосия. Не будь много-
голосия и ее видов в природе самого мугама, невозможно было бы обработать, создать симфонические и
вокальные мугамы, вызвавшие большой интерес в международном музыкальном мире. Многоголосие и ее
виды – одна из ценностей всего богатства, которым обладает профессиональная азербайджанская му-
зыка.  

Ключевые слова: ашугская музыка, многоголосие, азербайджанская народная музыка, мугам, го-
мофонный вид многоголосия, подголосочный вид, гармоническая разновидность, мелодия. 

В своем научно-теоретическом произведении «Основы азербайджанской народной
музыки» Узеир Гаджибеков писал: «Азербайджанская музыка по своей природе одного-
лосна. Но это не доказывает, что азербайджанская музыка должна оставаться навеки веков
одноголосной. Стройная система азербайджанских ладов и строгие законы образования
осмысленной мелодии не только не препятствует введению многоголосия, а наоборот,
представляет собой крепкий фундамент для строительства крупных многоголосных
форм» [1]. Это говорит о том, что, несмотря на то, что основоположник профессиональной
азербайджанской музыки выдвигает идею об одноголосности азербайджанской музыки,
одновременно говорит и о проблеме многоголосия. Отсюда можно утверждать, что Узеир
Гаджибеков выдвигал идею одноголосности именно в то время потому, что проблема мно-
гоголосия в азербайджанской народной музыке не была разрешена, над чем он сам рабо-
тал. Гаджибеков предполагал, что только теоретически разрешив эту проблему, можно
говорить о многоголосии, которым обладает профессиональная азербайджанская народная
музыка.

На практике многоголосие в азербайджанской народной музыке открыто выявляет
себя. Особенно мелодический, опорно-органный и фигуративно-ритмический голоса, не
говоря еще о других. Опорно-органный голос, без которого не исполняется и не исполня-
лось ни одно азербайджанское народное музыкальное произведение. Исключение состав-
ляют лишь мелодии для саза, где местами мелодия исполняется одноголосно, то есть часто
другие голоса паузируют. Опорно-органный и фигуративно-ритмические голоса, без ко-
торых немыслимо исполнение азербайджанских народных музыкальных произведений,
отрицает их одноголосность [2]. А если включить к этим и другие голоса, и их виды, то
без противоречия, с уверенностью можно сказать, что профессиональная азербайджанская
народная музыка многоголосна. 

Необходимо отметить, что в профессиональной азербайджанской народной музыке
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используются следующие виды многоголосия: подголосочный, гомофонный, гармониче-
ский и полифонический разновидности. Вкратце опишем каждую из этих разновидностей. 

Подголосочный вид многоголосия в ашугской музыке проявляется в отличительном
интересном виде. При использовании мелодии для саза ашуг местами играет лишь мело-
дический голос и порой часто смешивает свободные струны со струнами, на которых ис-
полняется мелодия. Ашуг смешивает то одни свободные струны с мелодическим голосом,
то все свободные струны. В первом случае образуется двухголосие, во втором – трехго-
лосие. Наряду со смешиванием голосов возникает и расхождение голосов на интервалы.
Причем при расхождении образуются одновременно различные интервалы, а это зависит
от строя саза. Саз настраивается в зависимости от исполняемой мелодии. При исполнении
таких мелодий, как «Яныг Керем», «Дилгам», «Баш дубейти» первые три струны, на ко-
тором исполняется основная мелодия, настраиваются звуком «До» первой октавы, вторые
три струны звуком «Ре» первой октавы (причем одна из этих струн для бархатного звуча-
ния настраивается на октаву ниже, то есть звуком «Ре» малой октавы), а третьи три струны
звуком «Си�» (�-бемоль) малой октавы [3]. При смешивании всех струн во время испол-
нения образуются следующие интервалы: 

«Си�–До»; «Си�–Ре»; «До–Ре»; «Ре–Ре»; «Ре–До»; «Ре–Си�».

Одновременно образуются и различные интервалы между основным мелодическим
голосом и голосами, исполняемыми на свободных струнах. Звуки в основном голосе дви-
жутся в различных направлениях, а аккомпанирующие звуки, исполняемые на вторых и
третьих струнах, расположены в стабильном, горизонтальном направлении, то есть изло-
жены приемом остинато. В этом примере одновременно образуются три подголосочные
линии. Первая подголосочная линия – это опорно-ритмический голос, исполняемый на
свободной струне, настроенный звуком «Ре» первой октавы, вторая – на свободной струне,
настроенной звуком «Ре» малой октавы и третья – исполняется на свободной струне, на-
строенной звуком «Си�» малой октавы. Итак, вместе с мелодией эти голоса составляют
всего 4 голоса. Необходимо отметить, что кроме главной мелодии, остальные три голоса
играют роль опорного, ритмического голоса. Эти голоса то паузируют, то сливаются все
вместе с мелодическим голосом. В данном произведении главная мелодия исполняется в
той тональности тоническим голосом, которой настроена одна из свободных струн саза.
Свободные струны настраиваются наиболее опорно-основными ступенями тональности
данной мелодии. Голос, текущий по струнам, настроенных тоникой главной тональности
данного произведения, является главным опорно-ритмическим голосом, а остальные сво-
бодные струны, настроенные другим строем, тоже играют роль опорно-ритмического го-
лоса, но не главного. Остинатный голос, состоящий из звуков «Ре» и «Си�», является
главным по отношению к другим сопровождающим голосам, так как этот голос выявляет
опорную главную тональность данного произведения. Но главной отличительной чертой
подголосочного склада в этом примере является то, что каждый голос, исполняемый на
свободных струнах, до конца произведения состоит из одних и тех же звуков, которыми
настроены струны. Эти голоса представлены полифоническим приемом остинато, что и
характерно ашугской музыке. Благодаря не столь богатым аккомпанирующим голосам,
основная мелодия получает возможность более проще и шире показать все свои досто-
примечательности. Остальные же аккомпанирующие голоса «с уважением» создают все
условия для представления мелодического голоса. И эта форма представления естественна
для ашугского творчества. 

Этот же пример можно рассмотреть и как проявление гомофонного склада. В данном
примере мелодия до конца произведения ведется на верхнем голосе, то есть на первых

189

AXTARIŞLAR     ●     RESEARCHES      ●     ПОИСКИ 

Проблемы многоголосия в Азербайджанской народной музыке, стр.188-193



струнах саза, а нижние голоса только сопровождают ее. Это гомофонный склад. Значит
на одном и том же примере за одним складом скрывается другой. Но гомофонный склад
более четко просматривается в ашугских напевах, когда исполняет его ашуг-певец, играя
одновременно на сазе, и сопровождающие его балабанисты. Первый балабанист испол-
няет с певцом-ашугом мелодический голос, то вместе с ним, то точь-в-точь имитируя его,
как бы повторяя, поддерживая певца. А второй – до конца произведения держит опорно-
органный голос. Между партиями певца-сазиста, первого и второго балабанистов отчет-
ливо прослеживается гомофонный склад. В данном случае гомофонный склад проявляется
в четырехголосии. Для наглядности просмотрим любую ашугскую песню в исполнении
ансамбля ашугов, в состав которых входят сазисты, два балабаниста, бубнист и гоша-на-
гарист. Первый балабанист одновременно с сазистами играет главную мелодию про-
игрыша песни. Второй балабанист ведет опорно-органный голос, а ударные инструменты
– ритмический рисунок. После проигрыша начинает петь певец-ашуг. Это первый голос.
Первый балабанист имитирует певца, иногда не давая ему возможность закончить фразу.
Это второй голос. Одновременное сопровождение сазистов ритмическим рисунком яв-
ляется третьим голосом. Причем так как в аккомпанементе сазистов преобладает ритми-
ческое сопровождение, то к этому голосу присоединяется партия бубниста и
гоша-нагариста. Несмотря на то, что партии этих инструментов схожи благодаря ритми-
ческому рисунку, одинаковой фактуры, только при внимательном подходе ко всему звуча-
нию вместе, можно выявить высоту звуков бубена и гоша-нагары, которые скрываются
за высотой опорно-органного и ритмически сопровождающего голоса сазистов. И наконец
четвертым голосом в этом примере является опорно-органный голос, с которым до конца
произведения не расстается второй балабанист.  В этом примере гомофонный склад рас-
сматривается между партией второго балабаниста с партиями певца-ашуга, первого ба-
лабаниста и сазистов. В данном случае одновременно есть и подголосочный склад.
Подголосочный склад выявляется при ритмическом сопровождении сазистами основной
мелодии. В этом отрывке можно очень ясно проследить и гармонический склад. Сазисты
и первый балабанист исполняют в проигрыше главную мелодию. Затем они передают ме-
лодию певцу-ашугу, сами же аккомпанируют ему. Местами опять сазисты и первый ба-
лабанист принимают мелодию, при этом певец-ашуг паузирует. Итак, повторяется
несколько раз. Мелодия переходит от одного голоса к другому. Это проявление гармони-
ческого склада. Необходимо уделить внимание на то, что мелодия проходит не во всех го-
лосах. Второй балабанист не расстается со своим опорно-органным голосом, выдерживая
как бы «фундамент» всего произведения. Итак, в одной ашугской песне мы рассмотрели
слияние подголосного, гомофонного и гармонического видов многоголосия. Такой синтез
многоголосия еще раз показывает в простой, понятливой ашугской песне естественную
сложность, которая ждет своего анализа [4]. 

В этом синтезе участвует и следующий вид многоголосия – полифинический. Поли-
фония – это ансамбль самостоятельных мелодий. Именно эта самостоятельность харак-
терна для профессиональной азербайджанской народной музыки. Если внимательно
всмотреться, то можно встретить в одном и том же произведении наряду с вышеуказан-
ными видами многоголосий применение видов полифонии. А именно контрапункта, по-
лиметрии, имитации, канона и их разновидностей. Рассмотрим две разновидности
полифонии: контрастную и имитационную. 

Различные виды контрапункта и полиметрия относятся к контрастной полифонии.
Контрапункт в ашугских песнях выглядит следующим образом: когда в середине или в
конце песни ашуг-певец исполняет отрывок из мугама, то есть самостоятельную мелодию
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в различных переменных метрах и размерах, одновременно аккомпанирующий ансамбль
играет или первоначальную мелодию, или ритмическими рисунками сопровождает соли-
ста. Если солист исполняет отрывок из мугама при завершении песни, то слияние основ-
ной мелодии и аккомпанирующего голоса происходит в последнем такте. И это слияние
играет роль совместного завершения произведения, а не слияние голосов для дальнейшего
развития темы. В конечном итоге есть простой контрапункт. А при исполнении отрывка
из мугама в середине песни прослеживается сложный контрапункт, так как при соедине-
нии этих голосов они заключают в себе возможность и обязательность нового соединения.
И после исполнения отрывка из мугама соединяются партии солиста и аккомпанирующего
состава, продолжая развитие темы песни. Различные виды сложного контрапункта – по-
движной, вертикально-подвижной (двойной), вдвойне-подвижной в основном характерны
зерби-мугамам, народным песням и теснифам. Проявление контрапункта неотделимо свя-
зано с полиметрией. Полиметрия одновременно выявляется вместе с контрапунктом при
исполнении отрывка из мугама внутри или в конце ашугской песни. Ашуг-певец испол-
няет этот отрывок произвольно в переменных метрах и размерах при опорно-ритмическом
сопровождении инструментального состава, которые аккомпанируют солиста в первона-
чальном стабильном метре и размере. Происходит одновременное слияние различных
метров и размеров. И таким образом полиметрия и контрапункт в данном примере про-
слеживаются между основным солирующим голосом и аккомпанирующими четырьмя го-
лосами.

Имитационная полифония – следующая, вторая разновидность полифонического
многоголосия. В вышеуказанном примере имитация выглядела в следующем виде. Ашуг-
певец имитировал сам себя в сопровождении саза и причем имитировал свободно, то есть
небольшими мелодическими рисунками вокруг тоники данного отрывка. А первый бала-
банист имитировал ведущий голос, в основном так как она есть, то есть на той же высоте,
в том же ритме, теми же мелодическими рисунками, а иногда в варьирующем виде, то
есть свободно, своеобразно, как бы ломая мелодические и ритмические рисунки основной
мелодии. Значит одновременно ведется имитация и в прямом, и в варьирующем движе-
ниях. Имитирование сазистом певца и местами имитирование певца первым балабани-
стом, есть варьирующий вид. Точнее имитирование первым балабанистом певца – это
прямой вид имитации. На этом примере имитация ведется в трех голосах одновременно.
При имитации основной мелодии первый балабанист то строго имитирует ее, то местами
паузирует. Свободное продолжение имитирующего голоса – это простая имитация. В
ашугских песнях часто происходит повторение имитирующего голоса, то есть канониче-
ская секвенция [5]. Но отличительно то, что второй голос повторяет первый на той же вы-
соте, давая возможность первому голосу закончить свою фразу. После повторения вторым
голосом, первый голос исполняет ту же фразу, но на другой высоте, а затем также, как и
в первый раз, второй голос на той же высоте имитирует первый голос. Такой вид секвен-
ции в ашугских песнях рассматривается не только как повторение, но и как бы «Состяза-
ние» (дейишме), что свойственно ашугской музыке. Вместе с указанными голосами
велика и роль опорно-органного голоса, с которым до конца песни не расстается второй
балабанист и роль сопровождающего голоса, которую ведут сазисты, бубнист и гоша-на-
гарист. На этом примере происходит слияние имитации с сопровождением, которая на-
зывается имитация с сопровождением. Но следует отметить, что в ашугских песнях, когда
ашуг-певец исполняет отрывок из мугама, имитирующий голос на сазе не очень активен,
так как в этом голосе просматриваются только тонические звуки и небольшие мелодиче-
ские рисунки вокруг этого звука. Этот голос становится активнее лишь тогда, когда ашуг-
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певец передает главную мелодию ашугу-сазисту, а сам, как певец, паузирует. Если рас-
смотреть партию саза, в этот момент, как отдельный голос, то можно говорить о пятиго-
лосии в ашугской музыке. Но необходимо учесть, что этот голос пронизывает не все
произведение, а только часть ее, когда при ритмическом сопровождении ансамбля ашугов
исполняется отрывок из мугама. 

В жанре ашугской музыки есть и такой вид ашугского творчества, как дастан, где
преобладает речитативное исполнение ашуга. В дастанах ашуг с собственным сопровож-
дением на сазе исполняет целый рассказ о героях, вышедших из народа и на другие темы.
Дастан состоит из нескольких разделов. В основу сопровождающей мелодии на сазе вхо-
дят ашугские напевы и отрывки из мугамов. А речитативное исполнение ашуга, местами
незначительно переливается в свободное мелодическое, мугамнообразное исполнение.
Если внимательно всмотреться в дастан, то в нем мы увидим предок мугама, который
схож с дастаном приблизительно и количеством разделов. А переход местами, будь и не-
значительное, речитативного исполнения в мугамнообразное, убеждает, что дастан яв-
ляется первым шагом в истории зарождения мугама. И кроме того мы знаем, что ашугская
музыка древнее мугамов [6, 7]. 

Многоголосие и ее разновидности наиболее и ярче выглядят в мугамах, зерби-муга-
мах, теснифах, ренгях, народных песнях и танцах. Так как эти произведения взяли все
ценное, прекрасное из ашугской музыки, дополнили и дополняют своими достопримеча-
тельностями клад профессиональной азербайджанской народной музыки.                  
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Sevda Hüseynova

AZƏRBAYCAN XALQ MUSİQİSİNDƏ ÇOXSƏSLİLİK PROBLEMLƏRİ   

Məqalədə Azərbaycan xalq musiqisində çoxsəsliliyin problemlərindən bəhs olunur. Hər
bir xalqın musiqisi, həmin xalqın tarixinin səslər vasitəsilə əks etdirilməsidir. Azərbaycan xalq
musiqisi həqiqətin, xalqın həyata fəlsəfi baxışının əks etdirilməsidir. Azərbaycan xalq musiqisi
yaradıcılığı mədəniyyətimizin özülüdür. Aşıq musiqisi peşəkar Azərbaycan xalq musiqisinin
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qədim bir janrıdır. Bu sənətin abidələrindən olan dastanlarımız əsasında onun forması və fəlsəfi
mahiyyəti üzərində dərin məzmunlu musiqimiz yaranıb. Qeyd etmək lazımdır ki, peşəkar
Azərbaycan xalq musiqisində bir necə növdə çoxsəslilikdən istifadə olunur. Çoxsəslilik və onun
növləri muğamlarda, zerbi-muğamlarda, təsniflərdə, xalq mahnıları və rəqslərində özünü daha
parlaq biruzə verir. Bu əsərlər aşıq musiqisindən dəyərli və gözəl hər məqamı götürdüyü üçün
peşəkar Azərbaycan xalq musiqisi xəzinəsini tamamlayır. Təcrübədə Azərbaycan xalq
musiqisindəki çoxsəslilik özünü açıq şəkildə göstərir, xüsusilə melodik və məcazi-ritmik
səslərdə. İstisna yalnız saz üçün melodiyalara aiddir, burada bəzi yerlərdə melodiya birsəslə ifa
olunur, digər səslər tez-tez dayandırılır. Azərbaycan xalq musiqi əsərlərinin ifasını məcazi-ritmik
səslərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil və bu da onun təksəsliliyini inkar edir. Digər səsləri və
onların növlərini daxil etsək, ziddiyyət olmadan deyə bilərik ki, peşəkar Azərbaycan xalq
musiqisi çoxsəslidir. 

Açar sözlər: aşıq musiqisi, çoxsəslilik, Azərbaycan xalq musiqisi, muğam, homofonik
çoxsəslilik növü, alt səs növü, harmonik müxtəliflik, melodiya.   

Sevda Huseynova 

THE PROBLEMS OF POLYPHONY IN AZERBAIJANI FOLK MUSIC

The article discusses the problems of polyphony in Azerbaijani folk music. The music
of each nation is the reflection of the history of that nation through sounds. Azerbaijani folk
music is a reflection of the truth, the people’s philosophical view of life. Azerbaijani folk music
is the foundation of our culture. Ashug music is an ancient genre of professional Azerbaijani
folk music. On the basis of our epics, one of the monuments of this art, we have a music with a
deep meaning on its form and philosophical essence. It should be noted that several types of
polyphony are used in professional Azerbaijani folk music. Polyphony and its forms are more
pronounced in mughams, zerbi-mughams, classifications, folk songs and dances. These works
complement the treasury of professional Azerbaijani folk music, as they take every valuable and
beautiful moment from the music of ashugs. In practice, the polyphony in Azerbaijani folk music
is obvious, especially in melodic and figurative-rhythmic sounds. The only exception is melodies
for saz, where in some places the melody is played in unison, while other sounds are often
stopped. It is impossible to imagine the performance of Azerbaijani folk music without metaphor-
ical-rhythmic sounds, which denies its monotony. If we include other sounds and their types,
we can say without contradiction that professional Azerbaijani folk music is polyphonic.

Keywords: ashug music, polyphony, Azerbaijani folk music, mugham, homophonic type
of polyphony, sub-voice type, harmonic variety, melody.

(Sənətşünaslıq elmləri doktoru İnara Məhərrəmova tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma:  İlkin variant: 07.01.2021
Son variant: 19.02.2021
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UOT 7.001.8
ZENFİRA SEYİDOVA* 

SƏNƏT NÜMUNƏLƏRİNDƏ YAŞANAN TARİX

Zəngin təbiəti, əlverişli coğrafi şəraitə malik Naxçıvanda hələ qədim dövrlərdən xalçaçılığın geniş inkişafı
üçün əlverişli şərait olmuşdur. Kültəpə yaşayış məskənindən tapılmış (e.ə IV – III minillik) ibtidai gil cəhrələr və
sümükdən hazırlanmış iy ucları Naxçıvanın o zamanlar ən qədim toxuculuq mərkəzlərindən biri olduğunu sübut
edir. Naxçıvan xalçaları ümumilikdə Azərbaycan xalça sənətini öz ənənəvi naxışları ilə zənginləşdirmişdir. Məqalədə
Naxçıvan qrupu xalçalarından bəhs olunur və onların təbliğində Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin rolunun əvəzsiz
xidmətləri açıqlanmışdır.

Açar sözlər: Muzey, xalça, sənət, xovlu, xovsuz, ekspozisiya, nəbati, həndəsi

Uzaq keçmişimizdən bu günümüzə miras qalmış Azərbaycan xalçalarının hər bir naxışında,
hər bir elementində tarixi məlumatlar gizlənir. Azərbaycan xalçaları nəinki ölkə daxilində eyni
zamanda dünya mədəniyyəti tarixində özünəməxsus yeri olan və bədii sənət təcrübəsinin
zənginləşməsinə xidmət edən sənət nümunələridir. 

Tarixi mənbələrdə Azərbaycan xalçaları haqqında verilən məlumatlar xalqımızın milli
sərvəti olan xalçaçılıq sənətinə aid dəyərli faktları özündə əks etdirir. Bu məlumatlar da xalçaçılıq
sənətinin dekorativ – tətbiqi sənət nümunələri arasında daha çox araşdırılmasına ehtiyac olan
sahələrdən biri olmasını şərtləndirir. Maddi-mənəvi tələbata əsaslanaraq və böyük inkişaf yolu
keçən xalçaçılıq nümunələri, sonralar sənət əsərlərinə, hazırda isə nadir və dəyərli muzey
əşyasına çevrilmişlər. Qədim tarixi olan ölkəmizin çoxsaylı sənət nümunələrinin bir hissəsi
müxtəlif muzeylərdə, şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır və belə sənət nümunələri birbaşa ölkəmizi
təbliğ edir. Bu təbliğdə Azərbaycan onun tarixi, coğrafi mövqeyi, yaşam tərzi, mədəniyyəti, iq-
tisadiyyatı, inkişafı və s. bir çox amillər öz əksini tapır ki, bu da bütövlükdə ölkəmizə olan
marağı artırır.

Xalçaçılıq xalq yaradıcılığının ən qədim örnəklərindən biridir. Maddi-mədəniyyət tariximizi
özündə yaşadan, nənələrimizin ana və bacılarımızın min bir zövqlə toxuduqları bu sənət
nümunələrinin özünəməxsus cəhətləri, spesifik xüsusiyyətləri ilə seçilib, fərqlənib, ta qədimdən
şöhrət alıb. Odur ki, qiymətli sərvətlərimiz, sənət incilərimiz həmişə səyyahların, alimlərin,
tədqiqatçıların diqqətini çəkmiş, hər bir naxışında xalqımızın adət-ənənəsini, əxlaqını,
mədəniyyətini, həmçinin onu yaradan sənətkarın qəlb çırpıntılarını yaşadan bu sənət incilərimizi
dünyanın bir çox ölkələrinə aparmışlar (3, s.17).

Naxçıvan ərazisində də xalçaçılıq sənətinin yaşı qədimdir. Azərbaycan xalçaçılığının Nax-
çıvan məktəbi özünəməxsusluğu ilə həmişə diqqət çəkmişdir. Burada yaşayan insanlar erkən
vaxtlardan əyiriçiliklə məşğul olublar. Bunu Kültəpə qədim yaşayış məskənindən tapılmış ibtidai
gil cəhrələr və sümükdən hazırlanmış iy ucları kimi arexoloji materiallar bir daha sübut edir (2,
s.12).

Naxçıvanda xalçaçılığın geniş vüsət alması və bu ərazidə toxunan xalçaların şöhrət qazan-
ması barədə məlumatlara orta əsr ərəb müəlliflərinin əlyazmalarında da rast gəlmək mümkündür.
Naxçıvanda istehsal edilən 20 – 30 m2 – dək iriölçülü, qalın toxunuşa malik xovlu xalça, keçə,
palaz, cecim, kilim, şəddə, zili kimi xovsuz xalçalardan evlərdə döşəmələrin örtülməsində, otaq-
ların isidilməsində və bəzədilməsində istifadə edilmişdir. Özünəməxsus inkişaf yolu keçən Nax-
çıvan xalçaçılığının layiqli nümunələri qədim ipək yolu vasitəsilə başqa ölkələrə də aparılmışdır. 

Qürurla deyə bilərik ki, muxtar respublikamızda xalçaçılıq sənəti bu gün də yaşayır və
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nəsildən – nəsilə ötürülür. Qeyd edim ki, bu sənət örnəklərimiz də qorunur, tədqiq və təbliğ olu-
nur. 1998-ci ildə paytaxt şəhərimizdə fəaliyyətə başlayan Naxçıvan Dövltə Xalça Muzeyi belə
maddi – mədəni irsimizə böyük diqqətin, qayğının təzahürüdür. Hazırda bu mədəniyyət
müəssisəsində bir-birindən orijinal, gözəl xalçalar nümayiş etdirilir. Həmçinin burada xalçaçı-
lığın inkişaf yolu barədə tamaşaçılara məlumat verilir. Ekspozisiyada divarboyu zövqlə düzül-
müş estetik baxımdan yüksək zövq aşılayan, insanı düşünməyə sövq edən Naxçıvan xalçaları
üslub və kompozisiyalarına görə də bir birinə bənzəmirlər. Xalçaların elementlərinə diqqət
yetirdikdə və onlardan hər hansı birinin yaranma mənbəyini araşdırdıqda məlum olur ki, bu
təsvirlərin əksəriyyəti sənət nümunələri vasitəsilə qədim dövrlərdən bu günümüzə qədər gəlib
çatmışdır. Naxçıvan xalçalarındakı bir çox naxışlar özündə xalqımızın mənəviyyatını, məişətini,
folklorunu, mərasimlərini və həyat tərzini əks etdirirlər. Bu naxışların hamısını tipoloji cəhətdən
bir neçə qrupa bölmək olar: Həndəsi, zoomorf, astral, nəbati, epiqrafik naxışlar. 

Bütün bu naxışlar üslub cəhətdən də fərqlərə malikdirlər. Belə ki, onlardan bəziləri əyrixətli
digərləri isə sxematik və ya həndəsi formadadırlar. Naxçıvan xalçalarında ən çox rast gəlinən
həndəsi naxışlar kimi müxtəlif rombları, dördbucaqlıları, dairələri, üçbucaqları və s. göstərmək
olar (1, s. 18).

Bu həndəsi motitvlər mücərrəd fikirləri və ideyaları rəmzi şəkildə əks etdirirlər. Belə ki,
romb bolluğu, məhsuldarlığı, dördbucaqlı şumlanmış yeri, dairələr isə səma cisimlərini, xaç
günəşi, üçbucaqlar isə dağları, sərhədləri ifadə edirlər. 

Xalça “Cələbi” Yun xovlu 220x145 1800-cü il Naxçıvan qrupu
Xalçanın ara sahəsinn əsas bəzəyi ara sahədə yerləşdirilmiş iki böyük ölçülü göldən

ibarətdir.Göllərin içərisində “dörd ünsür” element vardır.”Dörd ünsür” elementinin mərkəzində
rombvari medalyon işlənib.Medalyonun içərisində boz, qəhvəyi, şəkəri, ağ rənglərlə işlənmiş
dördləçəkli gül, yuxarı, aşağı, sağ və sol künclərində isə sarı, kərpici rəngli səkkiz ləçəkli güllər
vardır.Güllərin kənarlarında “dörd ünsür” motivlərinin üzərində kiçik ölçülü çiçəklər işlənmişdir.

Göllərin kənarları alov dillərinə bənzər çıxıntılardan ibarətdir.bu alovlanan predmetlər xal-
çanın ara sahəsindəki boşluqlar istiqamətində şaxələnərək xalçaya çox zəngin görünüş
gətirmişdir.

Xalçanın ara sahəsinin boşluqlarında kiçik və nisbətən böyük ölçülü “butalar, dörd, altı
ləçəkli ceyran fiqurlarının üzərində mavi-çəhrayı, mavi-sarı, qəhvəyi-ağ rəngli kvadrat şəkilli
elementlər vardır.Nisbətən böyük ölçülü  butalar, dörd altıləçəkli gül-çiçək və stilləşmiş ceyran
təsvirləri verilib.Qəhvəyi ağ rəngli kvadratşəkilli elementlər vardır.Nisbətən böyük ölçülü bu-
taların içərisində ağac motivləri işlənib.

Zoomorf motivli naxışlarda Naxçıvanın zəngin faunası öz əksini tapmışdır. Tovuzquşu, qar-
tal, at, it, dəvə, qoç, maral və s. heyvan təsvirləri naxışlara çevrilərək tarixi məlumatla bərabər
dekorativ xüsusiyyətlərə malik olmuşlar. 

Xalça naxışlarında rast gəlinən müxtəlif astral motivlər əcdadlarımızın inanclarını və
pərəstişlərini əks etdirirlər. Belə ki, günəşin, ayın, ulduzların çoxsaylı təsvirləri əcdadlarımızın
mənəvi aləmini və ideologiyasını ifadə edirlər. 

Nəbati naxışlar Azərbaycanın zəngin florasının əks etdirməklə bərabər əcdadlarımızın
təbiətə, gözəlliyə vurğun olmalarını nümayiş etdirirlər. Belə naxışlardan müxtəlif güllərə,
çiçəklərə, ağac və kol növlərinə rast gəlinir.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində mühafizə olunan XVIII – XX əsrlərdə
toxunmuş “Ordubad xalçası”, “Leyli və Məcnun”, “Ömər Xəyyam”, “Ovçuluq” və digər
müxtəlif ölçülü xalça və xalça məmulatları sənətkarlıq baxımından kamil əsərlər hesab edilirlər.
XX əsrə aid edilən və dolambac naxışlarla bəzədilmiş “Ordubad” adlı xalça kompozisiya quru-
luşu ilə seçilir. Xalça göl təsvirindən ibarətdir. Ordubad rayonunda toxunmuş bu xovlu xalçada
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göl paxlavari formada təsvir olunub və kənarları haşiyələnib, nəbati naxışlarla bəzədilib. Bu
sənət incisinə diqqətlə nəzər salsaq Ordubad təbiətinin füsunkar gözəlliyini duya bilərik. Bu gün
Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin ekspozisiyasında Şahbuz rayonunun Keçili kəndindən
gətirilmiş XVIII əsrin əvvəllərinə aid ovçuluq adlı qədim bir xalça nümayiş etdirilir. Bu xalça
öz orjinallığı, rəng həlli üzərindəki insan və heyvan, həmçinin qoç təsvirləri ilə tamaşaçıları hey-
ran edir. Xalçadakı rəmzi detallar, iplərin qalınlığı, ilmələrin azlığı və üzərindəki həndəsi naxışlar
ovçuluqla məşğul olan ulu babalarımızı yada salır və Naxçıvan xalçaçılıq məktəbinin min illər
bundan əvvəlki qədim tarixindən xəbər verir. 

Təəssüflə bildirməliyəm ki, hələ orta əsrlərdən Naxçıvana gələn əcnəbi səyyahlar, tacirlər
zaman-zaman burada talançılıqla və işğalçılıqla məşğul olan gəlmə insanlar Naxçıvanın belə
qiymətli, tarixi xalçalarını ələ keçirərək xarici dövlətlərə aparır və başqa millətlərə məxsus sənət
nümunələri adı ilə satardılar. Bu gün bəşər mədəniyyətinin dünya şöhrətli incilərini özündə qo-
ruyub saxlayan Luvr (Paris), Vatikan (Vatikan), Viktoriya və Albert (London), Metropoliten
(Nyu-york), Ermitaj (Sankt-Peterburq) və başqa məşhur muzeylərdə müxtəlif adamların kollek-
siyalarında, Təbriz, Gəncə, Qazax, Quba, Şirvan, Qarabağ xalçaları ilə yanaşı çox qədim tarixi
olan Naxçıvan xalçalarını da görürük. Çeşnisi məlum olan bu xalçalar tacirlər və səyyahlar
tərəfindən əmtəə halında alınıb Naxçıvandan aparıldığından, elmi-tədqiqat işləri aparılmadığın-
dan, ünvanları dəqiqləşdirilmədiyindən bu xalçalar sadəcə İslam mədəniyyət nümunəsi kimi
qeydə alınmışdır. 

Lakin sevindirici haldır ki, Lətif Kərimov bu sənətin əhatə dairəsini cənuba və şimala
bölmədən bütövlükdə Azərbaycan xalçasının inkişaf genezisini işləmişdir. Bu yolda ilk dəfə
olaraq xalça növlərinin dəqiq təsnifatını vermiş, sırf Azərbaycan xalçalarını İran, Qafqaz və
digər regionların xalça nümunələrindən fərqləndirmişdir. 

O, xalçaçılıq məktəblərinin fərqlərini, onların bədii, texniki xüsusiyyətlərinə görə
müəyyənləşdirərək ayırd etmişdir. Lətif Kərimovun “Azərbaycan xalçası” monoqrafiyasından
sonra dünya muzeylərində və kitablarda şərq, İran, Qafqaz və s. kimi ümumi adlar altında şöhrət
tapmış yüzlərlə xalçaya yeni pasport verildi. Əsl vətənləri yurdu-yuvası bəlirləşdi. (4, səh 23) 

Naxçıvan xalçalarının dünya şöhrəti qazanması yalnız onların toxunuşu ilə fərqlənmir. Xal-
çalarımızın milli elementləri arasında klassik Azərbaycan şairlərinin əsərlərindəki sürətlərin
təsvirlərinə də geniş yer verilir. Bədiilik  baxımından son dərəcə maraqlı olan balaca ölçülü
“Leyli və Məcnun” adlı xovlu xalça öz mürəkkəb kompozisiyası ilə digər xalçalardan seçilir.
Xalçadan təbiət mənzərəsi və iki gəncin ağac budağı üzərində namə oxuması təsvir olunub. Onu
da qeyd edək ki, bu xalçanın toxunuşundan müxtəlif rənglərdən istifadə edilsə də, onlar arasında
simmetrik ahəngdarlıq pozulmamışdır. 

Əksinə bu rəng çalarları kompozisiyada bir bitkinlik və bütövlük yaratmışdır. Müxtəlif na-
xışlarla bərabər xalçaların rənglər aləmi də tarixi məlumata malikdir. Belə ki, müxtəlif qruplara
aid olan xalçalardakı aparıcı rənglər yerli təbiətin əsas rənglərini əks etdirmişlər. 

Naxçıvan toxuculuq texnologiyalarının da dərindən öyrənilməsi və yenidən yaradılması bu
günün ən aktual məsələlərindən biridir. Bu işdə Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi əməkdaşlarının
da xüsusi əməyi var. Muzeydə bir-birindən dəyərli xalça və xalça məmulatları mühafizə olunur,
xovlu xalça kompozisiyası üzrə toxunulmuş xalçaların strukturu, nisbəti və s. oxşar-fərqli
cəhətləri təhlil olunmaqla öyrənilir. 

Xalçalardakı oxşar və fərqli cəhətlər – onların texnoloji xüsusiyyətləri (iplikləri, sıxlıqları),
rəng özəllikləri, bədii əhəmiyyəti, dövrü və s. ən başlıca amillərdir. Muzeydə bu istiqamətdə
aparılan işlər hər bir xalçanın texniki xüsusiyyətlərinin ayrı-ayrılıqda tədqiq olunması ilə
nəticələnmişdir. Belə ki, muzeyin əməkdaşları xovlu və xovsuz xalçalar toplularına aid olan hər
bir eksponatın - ərişinin, arğacının, üz ipliklərinin, saçaqlarının, şaquli və üfiqi yatımını və başqa
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texiniki xüsusiyyətlərini özəlliklər araşdırmışlar. Müxtəlif xalça və xalça məmulatları üzərində
tədqiqat işləri aparılmışdır ki, beləliklə də sənət nümunələrimizin zənginliyi, onların texnoloji
və bədii kamilliyi müəyyən olunmuşdur. Bu sənət əşyaları üzərindəki naxışların tədqiqi və on-
ların geniş tamaşaçı kütləsinə təqdim olunması mədəniyyətimizin təbliğinə, tariximizin
öyrənilməsinə xidmət edir.

Azərbaycan xalçaçılıq sənəti xalqımızın zövqünü, bədii düşüncə tərzini əks etdirməklə
bərabər tarixi məlumatları da gələcək nəsillərə çatdırırlar. Bu məlumatların hər birini dərindən
araşdıraraq öyrənmək xalqımızın ümumi tarixinin öyrənilməsinə dəyərli töhfə olardı.

Bəli, bu gün Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinə üz tutan hər bir tamaşaçı burada incə toxu-
nuşlu xalçalarımızdan zövq almaqla yanaşı xalçaçılığın tarixi, müxtəlif dövrləri, xalçaların
ornamentləri ilə əyani şəkildə tanış ola bilərlər.

*Naxçıvan Dövlət Universiteti,
E-mail:seyidova_z@mail.ru
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Zenfira Seyidova

HISTORY LIVING IN ART wORKS

Nakhchivan, which has a rich nature and favorable geographical conditions, has had favo-
rable conditions for the comprehensive development of carpet weaving since ancient times. Pri-
mitive clay pots and bone fragments found in Kultapa settlement (IV-III millennium BC) prove
that Nakhchivan was one of the oldest weaving centers at that time. In general, Nakhchivan car-
pets enriched the Azerbaijani carpet art with its traditional patterns. The article discusses the
carpets of the Nakhchivan group and the invaluable services of its role in the promotion of the
Nakhchivan State Carpet Museum.

Keywords: Museum, carpet, art, pile, pileless, exposition, flora, geometry. 

Сеидова Зенфира

ПРОЖИВАЮЩАЯ НА ОБРАЗЦАХ ИСКУССТВА

Богатая природа и благоприятные географические условия Нахчывана издревле
имели подходящие условия для всестороннего развития ковроткачества.  Первобытные
глиняные горшки и фрагменты костей, найденные в поселении Култапа (IV-III
тысячелетия до н.э.), доказывают, что Нахчыван был одним из древнейших центров
ткачества того времени.  В целом, нахчыванские ковры обогатили азербайджанское
ковровое искусство своими традиционными узорами.  В статье рассматриваются ковры
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Нахчыванской группы и неоценимые заслуги Нахчыванского государственного музея
ковра в их продвижении.

Ключевые слова: музей, ковер, искусство, ворс, без ворса, экспозиция, флора,
геометрия.

(AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma:  İlkin variant: 19.01.2021
Son variant: 04.03.2021
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UOT 7
SİDDİQƏ HACIYEVA* 
TÜRKAN QULİYEVA*

KERAMİKA SƏNƏTİNİN BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Dekorativ tədbiqi sənətin  bu növünün tarix boyu mənsub olduğu xalqın məişəti ilə bağlı olub onun milli-
mənəvi dəyərlərini, dünya görüşünü, bədii etstetik zövqünü  özündə etiva edir.Keramikadan yaradılan sənət
nümünələri hər zaman idea zənginliyi, forma və üslub müxtəlifliyinəı görə maraq doğurub. Məqalədə Azərbaycan
keramika sənətinin inkişafina nəzər salınmış, onun bədii xüsusiyyətləri vurğulanmışdır. 

Açar sözlər: Dulusçuluq, plastik forma, zoomorf qablar, ornament.

Qədim dövr sənətkarlığının əsas sahələrindən olan dulusçuluq, özündə həm rəngkarlığın,
həm heykəltəraşlığın, həm də qrafikanın vəhdətini təşkil edir. Dulusçuluq sənətinin tədqiqi
cəmiyyətin inkişafının, məhsuldar qüvvələrinin və istehsal münasibətlərinin
müəyyənləşdirməsində böyük əhəmiyyət daşıyır. Qədim kökləri olan və kütləvi sənət sahəsi
hesab edilən dulusçuluğun belə məsələlərin tədqiq olunmasında köməyi əvəzsizdir. Bu cəhətdən
orta əsrlər dövrünə aid dulusçuluq sənət nümunələrinin öyrənilməsi daha maraqlı nəticələr
çıxarmağa imkan verir. Dulusçuluq məmulatları qazıntılar zamanı ən çox rast gəlinən tarixi
nümunələr sırasındadır. Buna əsaslanaraq deyə bilərik ki, dulusçuluq, tətbiqi sənətin xüsusi bir
növü kimi öz-özlüyündə hər zaman tarix yazmışdır. 

Dərin soy, kök və milli-mənəvi dəyərlərə malik xalqların qədim  tarixinin sübutu onun
keramikası ilə müəyyən edilir. Dulusçuluq sənəti bütün insanlıq üçün ən dəyərli maddi-mədəni
irslərdən  hesab olunur. 

Ümumilikdə minilliklərdən bəri insan sivilizasiyasının tarixi daha  çox keramika ilə ölçülür.
İncəsənətin bu növü tarix boyu mənsub olduğu xalqın məişəti ilə bağlı olub onun milli-mənəvi
dəyərlərini, dünya görüşünü, bədii etstetik zövqünü ifadə edir. 

Mütəxəssislərin başlanğıcını neolit dövrünə aid etdikləri bu sənət növü ilk zamanlar yalnız
qadınlar tərəfindən icra edilməsinə baxmayaraq enneolit dövründə tətbiq edilən bir sıra yeni
texniki nailyyətlər nəticəsində müstəqil sənət sahəsinə çevrilmişdir. 

Qazıntılar zamanı aşkar olunmuş keramika məmulatları formasına, ölçülərinə, materialına
və bişirilmə texnologiyasına görə bir-birindən tamamilə fərqlənirlər. 

Dulusçuluq tarixi haqqında dolğun məlumatları bu sənət növünə aid materialların aşkar
olunduğu qədim yaşayış yerlərindən əldə olunmuşdur. Arxeoloji abidələrimiz hesab edilən bu
yaşayış yerlərinə misal olaraq Azərbaycanın bir çox bölgələrinin adlarını qeyd edə bilərik. On-
lardan Naxçıvan,   Dağlıq Qarabağ, Quba, Qusar , Mingəçevir, Şamaxı,  Qax və.b yaşayış
yerlərini nümunə göstərə bilərik (1, s 3-7). 

Qazıntılar zamanı adlarını sadaladığımız bölgələrin küp qəbrləri, katakompları, daş qutu
qəbirləri və yaşayış yerlərinin tədqiqi zamanı aşkarlanmış məmulatlar bunlardan ibarətdir:
Zoomorf qablar, küpələr, dopu, gil qazanlar, bardaq qırıqları, iri küp parçaları, təkayaqlı piy-
danlar, camlar, sərniclər, oyuncaqlar, təsərrüfat küplərinin ağız hissələri, yastı nimçə qırıqları,
su qabları, çıraqlar, qırmızı və qara rəngli qablar iy başlığı, və müxtəlif həcmli dolçalar.

Eyni zamanda Naxçıvanda da  Erkən Tunc dövründə əsas istehsal sahələrindən biri du-
lusçuluq olmuşdur. Naxçıvanın Kür-Araz mədəniyyəti abidələrindən aşkar olunan dulus
kürəsinin qalıqları və çoxsaylı keramika məmulatı dulusçuluğun yüksək inkişaf səviyyəsinə
malik olduğunu, müxtəlif mərhələdən keçdiyini göstərir. 
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Kür-Araz mədəniyyətinin erkən mərhələsinə aid olan qablar yaxşı yoğrulmuş gildən
hazırlanmış keyfiyyətli bişirilmiş və anqoblanmışdır ( 2, s 58).

Naxçıvanın  I Kültəpə, Ovçular təpə, Naxçıvançay, Şortəpə, Sirabçay və Qahabçay
vadisində, Uçan Ağıl yaşayış yerlərində dulusçuluq məmulatları rast gəlinmişdir. Buradan
aşkarlanmış keramika nümunələri Azərbaycanın digər yaşayış bölgələrindən fərqli olaraq daha
zəngin və texnoloji cəhətdən daha irəlidə olmuşdur. Naxçıvanda aşkarlanmış keramika
nümunələri sırasında boyalı keramika növləri üstünlük təşkil etmişdir (4, s 6-8).

Orta əsr dulusçularının texniki və bədii axtarışları sayəsində, sadə görünüşlü qablar, maraqlı
bədii görünüşlü keramika nümünələrinə çevrilmişdir. Müxtəlif yerlərdə qazıntı zamanı tapılmış
keramik nümünələr istər hazırlanması, istərsə də forma və bədii xususiyyətlərinə görə oxşar
olmasına baxmayaraq, ayrı-ayrı şəhərlərin bəzək üsulları, rəng həlli,dekorunun üslub
xususiyyətlərailə fərqlənirdi.

VIII-X əsrlərdə bədii cəhətdən yenicə formalaşan şirli saxsı məmulatın texnoloji üsulları
Yaxın Şərqin bədii keramikası ilə sıx əlaqədə və xronoloji cəhətdən eyni vaxtda inkişaf edirdi.
Yerli keramika məmulatının dekorunda Yaxın Şərqdə məlum olan bütün texnoloji üsullar öz
əksini tapmışdır.Qab üzərində anqobla rəsm, anqoblaşmış yerlik üzərində rəngli boyalarla rəsm
və cızma dekorla işləmə üsulu geniş inkişaf tapmışdır.Lakin Azərbaycan şirli keramikasının ilk
orta əsr nümünüələri tamamilə özünəməxsus xususiyyətlərə malik olub, Zaqafqaziya və Yaxın
Şərqin eyni dövr keramika məmulatından tamamilə fərqli, orjinal dekor üslubu sənət nümünələri
kimi fərqlənir (3, s 21).

Keramikada yaranmış texniki vasitələr, yəni polixrom rəsm üsulu ilə(IX), anqoblu səth
üzərində cizma rəsmin rənglə birgə işlənməsi üsülü (X əsr) ilə orta əsr keramik məmulatların
dekorunda əsaslı dönüş etmişdir.

Müxtəlif  qədim yaşayış yerlərindən  çoxlu miqdarda müxtəlif həcmli və formalı  bəzək
əşyaları, qab qırıqları, metal əşyalar tapılmışdır. Yaxşı cilalanmış və qırmızı rəng alana qədər
bişirilmiş, eləcədə bişirilmə səviyyəsindən asılı olaraq qara və boz rəngli gil qablara təsadüf
edilmişdir. Bunuda qeyd edək ki, buradan aşkarlanmış dulusçuluq məmulatlarının əksəriyyəti
dulus çarxında istehsal olunmuşdur.

IX əsrdən başlayaraq şirsiz keramika məmulatının keyfiyyəti xeyli yaxşılaşmağa başlayır
və onların bədii görünüşü müxtəlif dəyişikliyə məruz qalır. Bu dövrün keyfiyyətli gildən
hazırlanmış nazik divarlı qabları plastik formalarına, dəqiq işlənmələrinə görə xüsusilə seçilirlər.
IX əsrdən başlayaraq, keramika məmulatının bəzəyində müxtəlif dekor vasitələrindən daha geniş
istifadə edilirdi (3, s 27).

IX-X əsr şirsiz keramika məmulatının dekorunda işlədilən xarakterik bəzək vasitələrindən
biri də yapışdırma naxışlardır. Nadir qab nümunələrində təsadüf edilən bu bəzək motivləri əsasən
yastı gil düymələrdən ibarət olub, qabların qulplarına, boğaz və çiyin hissəsinə bərkidilirdi (3,
s 27). 

Əsasəndə həndəsi və stilizə edilmiş nəbati naxışlarla zəngin bu keramika məmulatının
bəzəyində nadir hallarda heyvan, quş və insan təsvirinə də rast gəlinir.

Orta əsrlərdə yaradılan keramika nümunələri əsasında dekorativlik xüsusiyyətləri daşıyırdı.
Bu dövr keramika məmulatları məişət təlabatını ödəməklə bərabər interyerlərin dekorativ həllini
artırmaq məqsədini daşımışdır. Həmin dövrdə  keramika istehsalında tətbiq olunan mərhələ onun
naxışlanma prossesi idi.

Etnoqrafik müşahidələr göstərir ki, gil qabların naxışlanması iki mərhələdə-birincisi, qab
formalaşdırıldıqdan və qabın yalnız naxışlanacaq hissəsi hazırlandıqdan sonra; ikincisi, basma
üsulu ilə aparılır (1. s 32).

Bu dövr  keramikaları üzərində qazma, yapma, basma  və möhürləmə olaraq dörd qrup
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naxış müşahidə olunur. Bu naxışlar arasında ilk və geniş yayılmış naxış qazma üsulu ilə yaradılan
naxışlardır.

Boya üsulu ilə dekorativlik qatılan saxsı qablar iki üsul ilə bəzədilirdi. Şirə  üstü və şirə
altı boyama. Şirə üstü boyama bir başa gil qab üzərinə tətbiq edilir. Şirə batırılaraq odda qızdırılır.
Şirə altı boyama üsulunda isə yüksək tempratura davamlı boyalardan istifadə edilirdi. Orta əsr
Azərbaycan keramikasında şirə üstü boyama şirə altı boyamaya nisbətən az istifadə olunurdu

Oyma üsulu Azərbaycanda geniş yayılmışdı. Bu üsulla əsasən kasa, nimçə tipli qablar
bəzədilirdi. Yüksək sənətkarlıqla yonulmuş və boyanmış bu qablar üzərində müxtəlif növlü
ornamentlər, quş heyvan hətta insan təsvirləri çəkilirdi.  Oyma bəzəkli qablarda əsasən yaşıl,
sarı və bənövşəyi rənglərdən istifadə olunurda. Bu tipli qablara Gəncə ərazilərində daha çox
rastlanılır.

Qabartma üsulu isə xüsusi qəliblər vasitəsi ilə tətbiq olunurdu. Həmin bu qəliblər vasitəsi
ilə alınan qabartma təsvirlə rsadəcə qablara dekorativ görünüş qazandırmırdı. Eyni zamanda
saxsı məmulatları istehsal edən ustaları və emalatxanaları bir birindən fərqləndirirdi. Bu fərqə
misal olaraq demək olarki, Qəbələ saxsı qabları üzərində şir və quş rəsimləri olduğu hada,
Beyləqan saxsı məmulatları üzərindəki yarım dairə şəkilli qönçələri ilə seçilir.

Bir çox tarixi mənbələrdən bizə məlumdurki bu dövrdə Azərbaycanda saxsı məmulatlarla
yanaşı bişmiş kərpic, su boruları və müxtəlif bədii kaşılar da istehsal edilirdi.
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ARTISTIC  FEATURES OF CERAMIC ART

Pottery, one of the main fields of ancient art, is a combination of painting, sculpture and
graphics. The study of pottery, which has ancient roots and is considered a popular art form, al-
lows us to draw more interesting conclusions. We get detailed information about the history of
pottery from the ancient settlements where materials related to this art form were found. The art
of pottery is considered one of the most valuable material and cultural heritage for all mankind.
Medieval ceramics are distinguished by their shape and content, as well as decorative features.
In general, the history of human civilization for millennia has been measured more by the art of
ceramics. This type of art is connected with the life of the people to whom it belongs throughout
history and expresses its national and spiritual values, worldview, artistic and aesthetic taste.

Key words: pottery, plastic form, zoomorphic utensils, ornament
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Сиддига Гаджиева
Тюркан Гулиева

XУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЕРАМИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА

Гончарное дело, одно из основных направлений античного искусства, представляет
собой сочетание живописи, скульптуры и графики. Изучение керамики, имеющей древние
корни и считающейся популярным видом искусства, позволяет сделать более интересные
выводы. Подробную информацию об истории гончарного дела мы получаем от древних
поселений, где были обнаружены материалы, относящиеся к этому виду искусства. Гон-
чарное искусство считается одним из самых ценных материальных и культурных ценно-
стей всего человечества. Средневековая керамика различается по форме и содержанию, а
также декоративным особенностям. Вообще, история человеческой цивилизации на про-
тяжении тысячелетий больше измеряется искусством керамики. Этот вид искусства связан
с жизнью народа, которому он принадлежит на протяжении всей истории, и выражает его
национальные и духовные ценности, мировоззрение, художественный и эстетический
вкус.

Ключевые слова: керамика, пластическая форма, зооморфные посуды, орнамент.

(AMEA-nın müxbir üzvü Cəfər Qiyasi tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma:  İlkin variant: 19.01.2021
Son variant: 04.03.2021
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UOT 78.03
AYNUR QASIMOVA*

NƏRİMAN MƏMMƏDOVUN YARADICILIğININ ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Məqalədə Görkəmli bəstəkar, professor Nəriman Məmmədov yaradıcılığının, musiqi üslubunun formalaşması
və onun üslub xüsusiyyətlərinin ümumiləşdirilməsindən bəhs olunmuşdur. Bəstəkarın instrumental musiqiyə üstünlük
verməsi, bu sahədə  bütün janrlara müraciət etməsi- baletlər, simfoniyalar, müxtəlif janrlı simfonik əsərlər- poe-
malar, süitalar, konsertlər, kamera-instrumental əsərlər yaratması, həmçinin vokal- instrumental və kamera-vokal
musiqi sahəsində yaranmış “Azərbaycan” oratoriyası  və “Naxçıvan” süitası əsərlərdə vətənpərvərlik mövzusunun
qabarıq ifadə olunması, orkestr əsərlərində  romantizm xüsusiyyətlərinin təzahürü yaradıcılığında əks olunmuşdur.
Fortepiano və litavrlar üçün İkinci simfoniya, “Qəlbimin səsi” Dördüncü simfoniyası, “Xocalı şəhidlərinə” Yeddinci
simfoniyası, İkinci və Üçüncü Fortepiano konsertləri, “Humay” baleti yaradıcılığının mərhələ əsərləri olub.
N.Məmmədovun yaradıcılıq  üslubunda muğamla bağlılıq, muğam ənənələrinin son dərəcə fərqli, rəngarəng
təcəssümü özünü göstərir. Muğamvari inkişaf prinsipləri, orkestr tembrlərinin uzlaşdırılması və bir çox digər
cəhətlər bəstəkarın yaratdığı bütün əsərlərdə öz əksini tapmışdır.

Açar sözlər: bəstəkar, yaradıcılıq üslubu, milli köklər, musiqi ənənələri, janrlar.

Görkəmli bəstəkar, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, professor Nəriman Həbib oğlu Məmmədov (1928-
2015) özünəməxsus yaradıcılıq dəst-xəttinə malik sənətkar kimi Azərbaycan musiqi
mədəniyyətində layiqli yer tutmuşdur. Milli musiqi mədəniyyətini rəngarəng əsərləri və dəyərli
tədqiqatları ilə zənginləşdirən Nəriman Məmmədovun yaradıcılığının araşdırılması onun üslub
xüsusiyyətlərinin rəngarəngliyini üzə çıxarır. 

Bəstəkarın kamera orkestri, fortepiano və litavrlar üçün İkinci simfoniyası, Hüseyn Cavidə
həsr olunmuş “Qəlbimin səsi” Dördüncü simfoniyası, “Xocalı şəhidlərinə” Yeddinci simfoniyası,
İkinci və Üçüncü Fortepiano konsertləri, “Humay” baleti, “Azərbaycan” oratoriyası, “Naxçıvan”
vokal-simfonik süitası onun yaradıcılığında mərhələ əsərlər olub, onun üslub xüsusiyyətlərinin
ümumiləşdirilməsinə imkan verir. 

N.Məmmədovun yaradıcılığının bütün mərhələlərində diqqəti cəlb edən əsas
xüsusiyyətlərdən biri onun əsərlərinin peşəkarlıq səviyyəsi ilə bağlıdır. Bu da bəstəkarın musiqi
üslubunun formalaşmasını, bəstəkarlıq yazı texnikasına  mükəmməl yiyələnməsini göstərir.
Bəstəkara xas olan klassik təfəkkür tərzi və muğam ənənələrinin  qovuşması musiqi dilinə emo-
sional dolğunluq aşılayır. Bəstəkarın instrumental musiqiyə üstünlük verməsi, bu sahədə  bütün
janrlara müraciət etməsi- baletlər, simfoniyalar, müxtəlif janrlı simfonik əsərlər- poemalar, süi-
talar, konsertlər, kamera-instrumental əsərlər yaratması onun musiqi maraqlarını müəyyən edir.
Tədqiqatçı Fatimə Əliyeva N.Məmmədovun konsertlərinə həsr olunmuş məqaləsində yazır:
“Nəriman Məmmədovun konsertlərinin lirik-dramatik üslubu özündə klassik və milli formaların
qanunauyğunluqlarını orijinal şəkildə uzlaşdırır. Sonata-simfonik silsiləsinin formasına
dayaqlanan bəstəkar burada müxtəlif musiqi obrazlarına və səciyyəvi janr tematizminin
improvizəyə əsaslanmış muğam inkişaf üslubuna istinad edən kontrast tərkibli kompozisiya
yaradır. Bu onu göstərir ki, bəstəkar konsertlərin muğam prinsiplərindən qaynaqlanan formasına
yaradıcı şəkildə yanaşır” (2, s. 177). 

Bununla belə, vokal musiqi sahəsi də bəstəkarın yaradıcılığında vokal- instrumental və
kamera-vokal əsərlərlə təmsil olunur. Burada müxtəlif ifaçılıq tərkiblərindən- kamera orkestri,
simfonik orkestr, xalq çalğı alətləri orkestrinin və kamera ansamblının imkanlarından istifadə
olunması da mühüm əhəmiyyətə  malikdir. Orkestr əsərlərində gərgin dramatizmi, faciəvi
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boyaları, fəlsəfi düşüncələri, həmçinin, romantik lirikanı əks etdirən mövzulara rast gəlirik.
Vokal-instrumental musiqi sahəsində yaranmış əsərlərdə vətənpərvərlik mövzusunun qabarıq
ifadə olunduğunu qeyd etməliyik, lakin bu əsərlərin bir qisminin proqramlı adı bilavasitə Vətən
obrazı ilə bağlıdır. Bu kimi əsərlər sırasında N.Məmmədovun “Azərbaycan” oratoriyası  və
“Naxçıvan” süitası diqqətəlayiqdir.     

N.Məmmədovun orkestr əsərlərində  romantizm xüsusiyyətlərinin təzahürü ədəbi
əsərlərə müraciətində özünü qabarıq nümayiş etdirir. Bu baxımdan Nizaminin, Hüseyn Cavidin,
Səməd Vurğunun əsərlərinə müraciət diqqətəlayiqdir. Bu şairlərin əsərlərinin motivlərinin
musiqidə konkret şəkildə təcəssümündən daha çox, adı çəkilən şairlərin yaradıcılığına, onların
poetik dünyasına münasibətin, bu zəngin mənbədən ilhamlanan bəstəkarın lirik-dramatik
düşüncələrinin əks olunduğunu qeyd etməliyik. 

Bəstəkarın əsərlərindəki klassik ənənələr özünü aydın təfəkkür və ifadə tərzində, dəqiq
ölçülüb-biçilmiş formalarda büruzə verir. N.Məmmədov klassik quruluşa əsaslanaraq, onların
imkanları çərçivəsində bəddi məzmuna uyğunlaşdırır. Bununla belə, ənənəvi forma daxilində
yeniliklərə can atması, simfonik silsilənin quruluşunda, sonata forması daxilində variasiya
formasının xüsusiyyətlərindən istifadə etməsi onun musiqi dilinin əsas cəhətlərindən biridir.
Digər Azərbaycan bəstəkarları kimi, Nəriman Məmmədovun da yaradıcılığında diqqəti cəlb
edən başlıca cəhət milli musiqini – xalq mahnı və rəqslərini, aşıq havalarını, muğamları öz
bəstəkarlıq təfəkkürünün süzgəcindən keçirməsi ilə bağlıdır. Əlbəttə ki, hər bir bəstəkarın
yaradıcılığı kontekstində bu cəhət müxtəlif yozumda özünü göstərir. Bununla belə bəstəkarların
musiqi dilinin özəyinin milli musiqinin ənənəvi intonasiyaları ilə bağlı olması, janrından və
həcmindən asılı olmayaraq, demək olar ki, bütün əsərlərdə özünü büruzə verir. 

N.Məmmədovun  musiqi dilinin daha bir cəhəti musiqi ifadə vasitələrindən – melodiya,
harmoniya, faktura, məqam və s. böyük qənaetçilliklə istifadə etməsi ilə bağlıdır. Bu da
bəstəkarın məharətini nümayiş etdirən amillərdəndir. Bəstəkar çox zaman kiçik intonasiya
özəyinin daxili potensialını məqam, faktura, metroritmika, tembr cəhətdən inkişaf etdirərək,
bitkin musiqi lövhəsi yaradır. Bəstəkarın üslubuna xas olan bu cəhətin dərin köklərinin muğam
ənənələrilə bağlı olduğunu qeyd etməliyik. Kiçik intonasiya özəyinin tədricən böyüyərək bütöv
kompozisiyanın tematizmini təşkil etməsi Azərbaycan muğamları üçün çox səciyyəvidir və
N.Məmmədovun əsərlərində qabarıq şəkildə üzə çıxır. Bu da bəstəkarın əsərlərində tematik
tamlığını nümayiş etdirir. Musiqi dilindəki xalq musiqisi ilə bağlı qanunauyğunluqların üzə
çıxarılması bəstəkarın yaradıcılıq üslubunun milli xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilə bağlıdır. Bu
cəhətdən bəstəkarın yaradıcılığının tədqiqi onun xalq musiqisi ilə əlaqəsindən yaranan musiqi
dilinin əsas qanunauyğunluqlarını dərk etməyə imkan verir. Eyni zamanda, bəstəkar
yaradıcılığında özünü göstərən müasir musiqinin yeni meylləri də milli köklərlə üzvi surətdə
əlaqədardır.

N.Məmmədovun musiqi dilinin diqqətəlayiq xüsusiyyətlərindən biri də orkestrləmə
sahəsindəki nailiyyətləri ilə bağlıdır. Orkestr vasitələrindən istifadədə N.Məmmədov müxtəlif
tərkibli orkestrlərdən çox səmərəli istifadə edir. O, xüsusi orkestr effektlərinə, qeyri-adi tembrlərə
deyil, daha çox klassik ənənələrə arxalanaraq, özünəməxsus yeniliklərini həyata keçirir. Digər
musiqi vasitələrində olduğu kimi, orkestr dilində də bəstəkar mövcud ənənələrdən bəhrələnərək,
eyni zamanda, hər bir əsərin məzmunu və obrazlar aləminin ifadəsi üçün orkestr vasitələrini
seçməsi, tembr-dramaturji imkanlardan istifadə etməsi, əsərlərində alətlərin təbii imkanları
çərçivəsində tamamilə yeni səslənmə keyfiyyətinə nail olması da qeyd olunmalıdır.
N.Məmmədovun musiqi dilində  klassik ənənələr çərçivəsində müasirlik, məzmun yeniliyi, obra-
zlar aləminin təcəssümü, təravətli orkestrləmə keyfiyyətləri ilə xarakterizə olunur.  

N.Məmmədovun çoxcəhətli yaradıcılığında simfonik musiqi, eləcə də müxtəlif tərkibli
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orkestrlər üçün yazılmış əsərlər xüsusi yer tutur. Bəstəkar bədii ifadə vasitələri sahəsində
axtarışlarını çox zaman orkestr musiqisi sahəsində aparmışdır. Orkestrə dərindən bələd olan
N.Məmmədov yaradıcılığının erkən dövründən orkestr musiqisinə xüsusi diqqət yetirmişdir.
Bəstəkarın yaradıcılığı çoxcəhətli olduğu kimi, onun orkestr musiqisi də çoxjanrlı və
rəngarəngdir. Onun iri həcmli orkestr əsərlərində musiqi üslubunun əsas cəhətləti – klassik forma
duyumu və onun muğam inkişaf prinsiplərilə dolğunlaşdırılması, melodik özəklərin variantlı
təkrarlanmalarına və variasiyasına əsaslanan işlənmə xüsusiyyətləri, muğama xas olan mərhələli
inkişafın simfonik əsərlərdə kompozisiyanın əsas quruluş prinsipinə çevrilməsi, milli musiqinin
lad-intonasiya əsaslarının müasir yazı texnikası ilə qovuşdurulması və s. üzə çıxır.

N.Məmmədovun yaradıcılığında şifahi ənənəli musiqi irsinə - muğama, aşıq havalarına,
xalq mahnı və rəqslərinə yaradıcı münasibət parlaq sürətdə təzahür edir. Onun musiqisində
muğam sənətinin zəngin intonasiya əsasından, aşıq, xalq mahnı və rəqs musiqisindən istifadə
üsulları rəngarəngdir. 

Bəstəkarın yaradıcılığında başlıca xüsusiyyət obrazın mərhələli açılışına xidmət edən
quruluşda muğam kompozisiyasının cizgiləri özünü göstərir. Bəzən əsər bötüvlükdə muğam
quruluşuna əsaslanır. Muğam dramaturgiyasının quruluşu, muğandakı intonasiya inkişafı
bəstəkar yaradıcılığında yeni keyfiyyətlər kəsb edir. Yaradıcılığında muğam ənənələrinin son
dərəcə fərqli, rəngarəng təcəssümü özünü göstərir. Muğam kompozisiyasındakı mürəkkəb,
davamlı mərhələli inkişaf prosesi simfonik musiqidə xüsusilə qabarıq təzahür edir. İlkin in-
tonasiya özəyindən bütöv bir simfonik epizodun yaranması və bununla bağlı ekspozisiya
mərhələsinin variantlı inkişaf xüsusiyyəti qeyd olunmalıdır.

N.Məmmədovun yaradıcılıq  üslubunda muğamla bağlılıq özünü qabarıq şəkildə büruzə
verir. Bu cəhəti həm əsərlərin proqramlı adında, həm də musiqi dilinin xüsusiyyətlərində
müşahidə edirik. Məsələn, orqan üçün “Muğam və rəng” adlı sonata, xalq çalğı alətləri orkestri
üçün  “Zərbi muğam” süitası, solistlər və xalq çalğı alətləri orkestri üçün  “Dəstgah” vokal- in-
strumental kompozisiyası bunun bariz nümunəsi ola bilər. Musiqişünas-alim Ramiz Zöhrabovun
yazdığı kimi, bəstəkar öz əsərlərində “muğamların ecazkar səslənməsini bacarıqla yarada
bilmişdir. Lakin müəllif heç zaman muğamlarımızdan sitat kimi istifadə etməmiş, əksinə,
muğamlara novatorcasında yanaşmış, müxtəlif səciyyəli muğamları bədii cəhətdən bir-birilə
gözəl uzlaşdıra bilmişdir”( 1, s.100). 

Bəstəkarın muğama yaradıcı münasibətindən danışarkən, musiqişünas Rəna Fərhadova belə
bir xüsusiyyəti də qeyd edir ki, o, muğam fraqmentlərini, hisslərini təkrar etmir, sitat gətirmir,
bir ştrixlə, bir ritmik fiqurla, bir səsin dəyişdirilməsi ilə bir məqamdan digərinə yönəlmə yaradır.
Belə məqam dəyişkənliyi, həm də məqamların qovuşdurulması ilə nəticələnir. Eyni zamanda,
bu , qeyri-adi intonasiya təravəti əmələ gətirir (2, s.21). Muğamvari inkişaf prinsipləri, orkestr
tembrlərinin uzlaşdırılması və bir çox digər cəhətlər bəstəkarın yaratdığı bütün əsərlərdə özünü
büruzə verir. Xalq və şifahi ənənəli professional musiqi qanunlarına əsaslanan bəstəkar onları
klassik musiqi ifadə vasitələrilə qovuşaraq, öz üslubunu yaratmışdır.

Beləliklə, Nəriman Məmmədovun yaradıcılığında musiqi dilinin tədqiqi janr xüsusiyyətləri,
mövzu dairəsi, forma və məzmunun əlaqələri, musiqi ifadə vasitələrinin- melodika, məqam, har-
moniya, ritmika, orkestrləşdirmə və s. cəhətlərin araşdırılması, xalq və klassik musiqidən
bəhrələnmə və bunun musiqi dilinə təsiri məsələləri baxımından aparılması, bəstəkarın
yaradıcılığının ətraflı səciyyələndirilməsinə imkan verir.
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Aynur Gasimova

STYLE FEATURES OF  NARIMAN MAMMADOV’S CREATIVITY

The article discusses the formation of the work of the famous composer, Professor Nariman
Mammadov, his musical style and the generalization of its stylistic features. The composer’s
preference for instrumental music, his appeal to all genres in this field - ballets, symphonies,
symphonic works of various genres - poems, suites, concerts, chamber-instrumental works, as
well as the “Azerbaijan” oratorio in the field of vocal-instrumental and chamber-vocal music
and The “Nakhchivan” suite is reflected in the works, the expressive theme of patriotism in the
works, the manifestation of the features of romanticism in the orchestral works. There were the
Second Symphony for piano and lyre, the Fourth Symphony “Voice of my heart”, the Seventh
Symphony “To the martyrs of Khojaly”, the Second and Third Piano concerts, stage works of
the ballet “Humay”. N.Mammadov’s creative style is connected with mugham, a very different,
colorful embodiment of mugham traditions. The principles of mugam development, harmoniza-
tion of orchestral timbres and many other aspects are reflected in all the works created by the
composer.

Keywords: composer, creative style, national roots, musical traditions, genres.

Айнур Гасимова

СТИЛЬНЫЕ OСОБЕННОСТИ  В ТВОРЧЕСТВЕ 
НАРИМАНА МАМЕДОВА

В статье рассматривается становление творчества известного композитора, профес-
сора Наримана Мамедова, его музыкальный стиль и обобщение его стилистических осо-
бенностей. Пристрастие композитора к инструментальной музыке, его обращение ко всем
жанрам в этой области - балеты, симфонии, симфонические произведения разных жанров
- стихи, сюиты, концерты, камерно-инструментальные произведения, а также оратория
“Азербайджан” в области вокально-инструментальной и камерно-вокальной музыки и др.
Сюита “Нахчыван” отражена в произведениях, выразительная тема патриотизма в про-
изведениях, проявление черт романтизма в оркестровых произведениях. Это Вторая сим-
фония для фортепиано и литургии, Четвертая симфония “Голос моего сердца”, Седьмая
симфония “Ходжалинским мученикам”, Второй и Третий фортепианные концерты, сце-
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нические произведения балета “Хумай”. Творческий стиль Н.Мамедова связан с мугамом
- совершенно иным, ярким воплощением традиций мугама. Принципы развития мугама,
гармонизации оркестровых тембров и многие другие аспекты отражены во всех произве-
дениях, созданных композитором.

Ключевые слова: композитор, творческий стиль, национальные корни, музыкальные
традиции, жанры.

(AMEA-nın müxbir züvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma:  İlkin variant: 07.01.2021
Son variant: 19.02.2021
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UOT 76.02
SEVİNC ƏSGƏROVA*

AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN BƏRPASINDAN SONRA
MEMARLIğIN İNKİŞAFININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

Məqalədə ölkəmizin müstəqillik illərində və sonrakı illərdə memarlığın inkişafının əsas istiqamətləri
araşdırılmış, müasir dövr üçün memarlığın inkişafının formalaşdırılması yolları öyrənilmişdir.  Memarlığın tarixinə,
ötən illərin təcrübəsinə və yaradıcılığına müraciət müəyyən zaman çərçivəsində yeni memarlıqın axtarışına imkan
yaradır. İqtisadi yüksəliş tempinə görə bu gün Azərbaycan dünya dövlətləri arasında birincilər sırasındadır.
Azərbaycanın şəhərlərinin simasının yaxşılaşdırılması, rayon və qəsəbələrdə abadlıq işlərinin geniş vüsət alması
bir faktdır Azərbaycanda müasir memarlıq mühitinin təşkili artıq fərdi layihələr üzrə tikilmiş kütləvi yaşayış
məkanları ilə də xarakterizə oluna bilər. İstənilən mühit təşkilində müasir insanın rahat yaşaması naminə ona tələb
etdiyi mühit təklif olunmalıdır.

Açar sözlər: müstəqillik dövrü, müasir memarlıq mühiti, müasir mühit həlləri, memarlıq abidələri, Qərb
dizaynı, yüksək texnologiya.

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan xalqının mübarizliyi, əzmi və çoxillik arzusu, həmçinin
dövrün əlverişli geosiyasi şəraiti 1991-ci ilin oktyabr ayında ölkəmizin öz dövlət müstəqilliyinin
bərpasını reallaşdırdı. Bir müddət sonra Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlət statusu ilə
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Avropa Şurasının bərabərhüquqlu üzvü oldu.

Azərbaycan  1991-cı ildə müstəqillik qazandıqdan sonra, 90-cı illərin sonlarından
başlayaraq ölkənin tikinti sektorunda radikal dəyişikliklər baş verdi. Ölkəmizin bütün
regionlarını əhatə edən iri miqyaslı tikinti işləri şəhərlərin və digər yaşayış yerlərinin arxitekur
görünüşünün əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə gətirmişdir. 1990-2010-cu illər tikinti işlərinin
kəskin sıçrayış və yeni texnologiya və tikinti materiallarının tətbiq edilməsi imkanlarının artması
ilə səciyələnir.

Keçən əsrin 90-cı illərinin ortalarından başlayaraq ölkədə ümumi inkişafın, o cümlədən
şəhərsalmanın tempi və həcmi artır, müasir çoxmərtəbəli yaşayış evləri tikilir, ictimai binalar
yenidən qurulur, avtomobil yolları, müasir körpülər, idman qurğuları, otellər və sair müxtəlif
təyinatlı obyektlər istismara verilir.

1990-cı illərdən sonra Azərbaycan ərazilərinin işğalı, yeni bazar iqtisadiyyatı, əhalinin
məkan dəyişkənliyi prosesi 13 il ərzində yeni mühit təşkillərinə gətirib çıxardı. Ötüb keçən kap-
italizmin yenidən qayıdış prosesini bir çox ölkələr kimi yaşayan Azərbaycan ərazisində bu gün
“qaçqın şəhərciyi”, “zəngin fərdi yaşayış rayonu”, ticarət mərkəzləri, yeni parklar, bank və
müəssisə binaları mühiti və s. məkan tiplərinə rast gəlinir. 

1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin yenidən əldə olunması ilə Azərbaycanda olduğu kimi,
paytaxt Bakı, bütün öz inkişafında obyektiv və subyektiv səbəblərdən bir sıra mürəkkəb
problemlərlə qarşılaşdı [4, s.17]. Azərbaycan ərazisinin beşdə bir hissəsini işğal edən qonşu
Ermənistanın təcavüzü nəticəsində meydana gələn bir sıra ən ciddi problemləri həll etməyə
məcbur olmuşdu. Ən çətin məsələ isə öz doğma ocaqlarını tərk etməyə məcbur olmuş və demək
olar ki, hər şeyini itirmiş bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçünün mənzil probleminin
aradan qaldırılması ilə bağlı məsələnin həll edilməsi idi. Qeyd etmək mütləqdir ki, artıq il 2021-
ci ildir və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edib. 2020-ci ildə müzəffər ordumuzun
qələbəsiylə nəticələnən II Qarabağ müharibəsində ölkəmiz öz əzəli torpaqlarını düşmən
tapdağından təmizləmişdir.
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90-cı illərin əvvəllərində daxili siyasi qeyri-sabitliyin və keçid dövrünün iqtisadi
problemlərinin hökm sürdüyü bir şəraitdə Bakının problemlərini həll etmək çox çətin idi.

Sovet hakimiyyətinin uzun qadağa illərindən sonra Bakıda ilk dəfə dini təyinatlı bir sıra
binalar tikilmişdir. Bibi Heybət və Təzə-Pir dini-memorial kompleksləri bərpa edilmiş, Heydər
məscidi inşa edilmiş, Hacı Cavad məscidinin yeni binası istifadəyə verilmişdir. Bakının müxtəlif
hissələrində, eləcə də yeni yaşayış rayonlarında bir sıra məhəllə və rayon məscidləri istifadəyə
verilmişdir [3, s.141].

Azərbaycan Respublikasında 1990-2010-cu illərin təcrübəsi ölkəmizdə şəhərsalma işinin
yüksəlişinin şəhərlərimiz üçün əlverişli nəticələrini, onun dövlət milli statusunu əldə etməsini
göstərdi. Azərbaycan Respublikasında bu dövrdə ictimai-inkişaf, həm də şəhərsalma inkişafına
daha çox müsbət təsir edən amillər aşağdakılardır 

- “Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının Dövlət Proqramının”
uğurla yetirilməsi nəticəsində ölkənin daxili ümumi məhsulun yüksək səviyyəsi. Beş il ərzində
real həcmi 2.6 dəfə artaraq 38 mlrd. Manat təşkil edib, adam başına düşən nominal səviyyəsi 5
dəfə artıq, qeri-neft sektoru 1.8 dəfə artıb. 2008-ci ilik yekunlarına əsasən qeyri-dövlət sektoru-
nun olan payı 84.5% təşkil edib. Sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrindəki artım müvafiq olaraq
2.5 və 1.4 dəfə təşkil edib; 

- “şimal-cənub” və “şərq-qərb” istiqamətləri üzrə strateji əhəmiyyətli əsas geosiyasi mövqe.
Bu gün Azərbaycan Respublikası dünyanın vacıb enerji regionu sayılır. Bir çox dünya
dövlətlərinin və Avropa ölkələrinin maraqları burada bir- birinə maraqları burda bir-birinə
toqquşur. 

- həyat keyfiyyətinin inkişafı; “2011- cu il üşün BMT –nin Bəşəriyyətin Tərəqqisi haqqında
İnkişaf Proqramı” nın hesabatını əhatə edən 169 ölkə arasında Azərbaycan son 5 il ərzində ən
yüksək inkişaf tempinə çatan dövlətdir. Azərbaycan 2005-ci ildə 105-ci yeri tutsa da, 2010-cu
ildə 67-cı yerə yüksəlmişdi. Nəticədə, Azərbaycan“insanın inkişafının orta səviyyəsi” ölkələr
qurupundan çıxaraq, Brazilya, Türkiyə və Malaziya ilə bərabər“insan inkişafının yüksək
səviyyəsi” ölkələri kateqoriyasına daxil edilmişdir [1, s. 197].

Müasir mühit həllərinin nisbətən yeni ixtisasçılar - memar-dizaynerlər tərəfindən yerinə
yetirilməsi bu günün reallığıdır. Dizaynerlərin müxtəlif istiqamətlər üzrə müasir mühit
təşkillərində parça-parça həllər şəklində şəhər mühitinin təşkilində sürətli şəkildə
ixtisaslaşmaqdadırlar.

Bu bir faktdır ki, yeni ixtisasların yaradıcılıq yolları birbaşa şəhər mühitinin təşkilində
sürətli şəkildə formalaşmaqdadır. Uzun illərin təcrübəsi nəticəsində şəhərsalma nəzəriyyələrinin
ayrı-ayrı istiqamətlərində ixtisaslaşdırılmış kadrlar yetişmişdir. Bir əsrə yaxın Bakı və ona yaxın
şəhər mühitlərində müasir dizayn elminin inkişafı ləng getmişdir [3, s.89].

Qərb dizaynı, təbii ki, artıq uzun illər təcrübəsini keçərək professional üslub və alətlərlə
işləməyə alışmışdır. Məhz Qərb dizayn həlləri monopoliya yaratmaq üçün aparıcı qüvvə kimi
istifadə edilmiş və edilməkdədir. Dünya ölkələrinin bu sahədə bizdən öndə getməsi yaradıcılığın
bu sahəsində də mükəmməl biliklərə yiyələnmək tələbi irəli sürür.

Mürəkkəb bir cəmiyyətdə mürəkkəb bir sistem mövcuddur. Bu, ixtisasçının təbii obraza
yaradıcı yanaşması, sifarişçinin iş potensialını hər vasitə ilə nümyaiş etdirməsidir. Təbii ki, əgər
bu sistemin içərisində qeyri-ixtisasçılar da iştirak edərlərsə, onda tarixi şəhər və müasir şəhər
mühitlərinin uzun illər araşdırılmış paralel təşkilləri problemlərsiz ötüşməyəcəkdir. Müasir
memarlıqdakı elmi nəzəriyyələr öz praktiki həllini də tapmalıdır. Bakı və Azərbaycanın digər
şəhərlərində yeniləşmə prosesində şəhər strukturlarının deformasiyaya uğramasına yol
verməməlidirlər. Bunun üçün inkişaf etmiş ölkələrin praktikasına daima müraciət edilməlidir.
Azərbaycanın iri şəhərlərinin ən yaxın 10 il müddətində yeniləşən memarlıq mühit problemlərinə
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indidən proqnoz xarakterli məlumatlar verilməlidir.
Azərbaycanın müasir memarlıq mühiti problemləri daha çox paytaxt şəhəri Bakının

timsalında seçilməkdədir. 70 illik tarixə malik olan Bakının yeni yaşayış rayonlarındakı
memarlıq mühitinin ən az miqyasda dəyişməsi ümumi şəhər strukturunda daha ziddiyyətli qəbul
olunmaqdadır. Mərkəzi və ətraf şəhər mühiti həllərindəki fərqli inkişaf Bakının yarı inkişaf
prosesindən xəbər vermiş olur. Təbii ki, sahnmış geniş miqyaslı Səadət sarayları, Ticarət
mərkəzləri, Heydər parkları, “yanacaqdoldurma məntəqələri” hardasa bu boşluqları
doldurmaqdadır. Sadəcə Bakının mərkəzi rayon mühitlərindəki hündür və kiçik mərtəbəli yaşayış
evləri kənar rayonlarda fərqli inkişafdadır [2, s.161].

Azərbaycan memarlıq mühitinin müasir problemləri bütün respublika ərazisində paralel
xəttlər üzrə həll olunması vacibliyini nümayiş etdirməkdədir. Təbii ki, hər bir rayonun, vilayətin
özünəməxsus xüsusiyyətləri (ənənəvi memarlıq, relyef, iqlim, sərmayə, əhalinin sabit sıxlığı və
s.) yeni memarlıq mühitinin tənzimlənmə prosesinə öz təsirini göstərəcəkdir.

Müasir memarlıq mühitinin inkişaf prosesi yaşayış məskənlərində əhalinin məşğuliyyəti
problemlərinin mövcud dövlət tərəfindən düzgün aparılması siyasətindən də asılıdır. Çünki
müasir insanın normal iş yeri və şəraiti, onun istirahəti və arzusu, normal yaşayış məkanı müasir
memarlıq mühiti inkişafını tənzimləyən faktorlar kimi çıxış etməkdədir.

Dünya təcrübəsi göstərir ki,  hər hansı bir yüksəktexnologiya sahəsində lider olmaq istəyən
dövlət, şəhərlərin planlaşdırma quruluşunu formalaşdıraraq onu öz ərazisində inkişaf
etdirməlidir. Bununla belə, şəhərin və onun texniki parkının geniş təşkili innovasiya dövrünün
azalmasına, yəni ideya və hazırlanmadan məhsulun axırıncı həyata keçməsinə qədər vaxtının
sürətlənməsinə səbəb olmalıdır. Texniki parkların yerləşdirilməsinin bu cür məsələsi ilə
memarların, şəhərsalma mütəxəssislərinin texnoloq və ekoloqların birgə əməyi sayəsində bacar-
maq olar. Azərbaycanın şəhərlərinin şəhərsalma quruluşunda, istehsalat və sahibkarlıq məktəb
və eliminin qarşılıqlı əlaqələrinin daha dərin formaları öz təcəsümünü tapır ki, bunlarsız da XXI
əsrin texnologiyalarının geniş realaşmağı mümkün deyil. 

Müasir memarlıq incəsənət və ağılın, həm də çoxlu ağılların hesabına tikiləcəkdir [2, s.158].
Bu sözlər müasir mühit təşkillərinə birbaşa təsir edən faktoru açıqlaya bilər. Müasir mühit
təşkilində ağıllar toplusunun mürəkkəbliyi və tələbi hər bir yaradıcılığa öz təsir “effektini”
göstərir. Bu təsir uzun illərin kapitalist şəhərlərinin, indi isə Bakı kimi mürəkkəb formasiyalar
dəyişkənliyi yaşayan şəhərlərin üzərinə düşmüşdür.

Təbii ki, Bakı və Azərbaycanın müxtəlif regional memarlıq mühitləri təşkilində yeniləşmə
müasir dizayn və memarlıq həllərində görünməkdədir. Hal-hazırda müxtəlif funksional bina
həllərinin yaratdıqları memarlıq mühiti dini, idman, bank, park, mehmanxana, “şadlıq evləri”nin
timsalında sürətlə inkişaf etməkdədir. Bu, zamanın tələbidir. Lakin bu zaman heç bir an dayan-
mayacaq ki, biz yeni tikililərin memarlıq kompozisiya həllərindəki “yeniliyi” normal halla əvəz
edək.

Böyük ənənəsi olan dini tikili - məscidlərin kütləvi vüsət alması mənəviyyata görə
normaldır. Ancaq onların memarlıq kompozisiya həlləri həmişə qənaətbəxş deyildir. Bu tikilinin
ənənəvi formalarında nisbət anlayışı funksional bina elementlərinə görə artıq tapılmış sayılmalı
idi. Lakin bu gözəl həcm-fəza kompozisiyasına yeni kəsik nisbətlərin gətirilməsi, inşaat
materiallarının düzgün seçilməməsi, onların ətraf mühitlə uyğunlaşdırılmaması çox təəssüf
doğurur. Azərbaycan memarlığında məscid tikililərinin öz memarlıq dizayn ənənələri mövcud
olmuşdur. Bu cür dini tikililər şəhər mühitində dominant kimi seçim qazancını özünə
qaytarmalıdır. Müsəlman Şərq şəhərlərinin ümumi şəhər strukturlarmdakı ali yeri məscid
tikililərini əsrlərdən - əsrlərə aparmışdır. Bu ənənəyə sadiq qalmaq məntiqli səslənməlidir [5,
s.19].
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Müstəqillik dövründə ölkənin nəqliyyat sektoru sürətlə inkişaf edir. Bu nəqliyyat sisteminin
inkişafı böyük dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilir.

Böyük Bakının regional inkişaf planına və uzunmüddətli inkişaf planına uyğun olaraq 5
xətdən ibarət Bakının metropoliten şəbəkəsində stansiyaların sayı 76, yolların uzunluğu isə 119
km. çatacaqdır. 53 yeni stansiya və 84 km yeni metro xətti çəkiləcəkdir.

Azərbaycan Respeblikası Prezidentinin 1999-cu il tarixli Fərmanı ilə “Məcburi köçkünlərin
sosial inkişafı Fondu” yaradılmışdır. 2001-2010-cu illərdə bu Fond tərəfindən Neft Fondunun
vəsaitləri hesabına 60 qəsəbə tikilib istifadəyə verilmişdir. Ümumi sahəsi 1,0 mln. kv.m. çox
olan yaşayış evləri, 10 min şagird yerlik məktəb, 1500 yerlik uşaq bağçası, 110 çarpayılıq
xəstəxana istifadəyə verilmişdir [2, s.20].

Bakının memarlığı tikilməkdə olan yüksək komfortlu yaşayış evləri, ən yüksək dünya
standartlarına cavab verən mehmanxana kompleksləri, böyük supermarketlər, bank binaları,
ofislər və s. ilə tədricən zənginləşdi. Bununla belə qeyd etmək lazımdır ki, bu binalar
yerləşmələrinə, memarlıq formalarına, mərtəbəliliklərinə və rəng həllinə görə şəhərin müasir
simasının yaradılmasında fəal rol oynayır. Hazırda Bakıda bir sıra dünya miqyaslı tikinti
şirkətləri uğurla fəaliyyət göstərirlər (Şəkil 1).

Şəkil1. Bakı şəhərinin mənzərəsi.

Mənbə:https://bakucity.preslib.az/az/page/HMBF9ls30A
Beynəlxalq nəqliyyat-kommunikasiya layihələri çərçivəsində “XXI əsrin İpək yolu” ad-

lanan layihənin həyata keçirilməsində Bakı olduqca mühüm rol oynayır. 2006-cı ildə Bakı-Tbil-
isi-Ceyhan ixrac boru neft kəməri istismara verildi. 2017-ci il oktyabrın 30-da istifadəyə verilmiş
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Trans-Avropa və Trans-Asiya dəmir yolu şəbəkələrinin
birləşdirilməsini təmin etdi.

Yeni reallıqlar şəhərimizin inkişafının yeni şərtlərini diktə edir. Xüsusilə də mərkəzi sənaye
zonasının, eləcə də “Qara şəhər” adlanan köhnə sənaye rayonunun sürətlə müasirləşdirilməsi
“Ağ şəhər” yaşayış kompleksinin inşa edilməsi sürətlə davam etdirilir (Şəkil 2.).
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Şəkil 2. Ağ şəhər.

Mənbə: https://bakucity.preslib.az/az/page/HMBF9ls30A

Bakıda son illərdə ideyasına görə maraqlı, formatına görə müasir və eyni zamanda da
özündə milli xüsusiyyətləri birləşdirən inzibati, ictimai və yaşayış binaları ucaldılmışdır və hal-
hazırda da bu cür binaların tikintisi davam etdirilir. Respublikanın hər bir vətəndaşı üçün
müqəddəs olan yerdə - Şəhidlər xiyabanında “Əbədi məşəl” memorial kompleksinin
ucaldılmasını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. “Əbədi məşəl” memorial kompleksi Azərbaycanın
ənənəvi memorial memarlığına məxsus ən yaxşı xüsusiyyətləri özündə birləşdirir.

Məqalənin nəticəsi olaraq qeyd edə bilərik ki, cəmiyyətin bəşər tarixi boyu ən kəskin, ağır
qanunlarını yaşayan respublikamızda memarlıq mühitinin inkişafı öz axarı ilə getməkdədir. Bu
prosesi saxlamaq mümkün deyil. Əhalinin inkişaf səviyyəsi, elm-texnika, kapital artımı bu pros-
esi təbii axını ilə aparmaq məcburiyyətindədir. Təbii ki, bu mürəkkəb və sürətli inkişaf prosesləri
yeni yaradılan memarlıq mühit təşkillərində, tarixi şəhər mühitində problemlərsiz ötüşmür.

Uzun illərin sakit miqyaslı, orta nisbətli memarlıq mühitlərinə yeni dalğalar gəlməkdədir.
Elmi-nəzəri, elmi-praktiki araşdırmalar göstərir ki, memarlıq mühitinin təkamül prosesində
istənilən zaman “şüur” öz önəmli rolunu oynamışdır. Hər bir prosesin inkişafında yeniləşmə
prosesi memarlıq və şəhərsalmanın qanunlarına, daha doğrusu sınanmış qanunlarına uyğun
aparılmasını tələb edir. Müasir dövr üçün Azərbaycanın müasir memarlıq mühitinə bütövlükdə
ənənəvi memarlıq mühiti kimi yanaşılma məntiqi daha dolğun səslənə bilər.
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Sevinc Asgerova

MAIN DIRECTIONS OF ARCHITECTURE DEVELOPMENT AFTER
RESTORATION OF STATE INDEPENDENCE IN AZERBAIJAN

The article examines the main directions of the development of architecture in the years of
independence of our country and in the following years, the ways of forming the development
of architecture for the modern period. An appeal to the history of architecture, the experience
and creativity of the past years allows you to search for new architecture within a certain period
of time. Today, Azerbaijan is among the first countries in the world in terms of economic growth.
It is a fact that the improvement of the image of Azerbaijani cities, the expansion of landscaping
in the regions and settlements, the organization of a modern architectural environment in Azer-
baijan can already be characterized by public housing built on individual projects. In any envi-
ronment, modern people must be offered the environment they need in order to live comfortably.

Keywords: independence period, modern architectural environment, modern environmen-
tal solutions, architectural monuments, Western design, high technology.

Севиндж Аскерова

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ ПОСЛЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

В статье рассматриваются основные направления развития архитектуры в годы не-
зависимости нашей страны и в последующие годы пути формирования развития архитек-
туры на современный период. Обращение к истории архитектуры, опыту и творчеству
прошлых лет позволяет вам искать новую архитектуру в течение определенного периода
времени. Сегодня Азербайджан занимает одно из первых мест в мире по темпам эконо-
мического роста. Фактом является то, что улучшение имиджа азербайджанских городов,
расширение благоустройства регионов и населенных пунктов, организация современной
архитектурной среды в Азербайджане уже можно охарактеризовать государственным
жильем, построенным по индивидуальным проектам. В любой среде современным людям
должна быть предоставлена   среда, необходимая для комфортной жизни.

Ключевые слова: период независимости, современная архитектурная среда, совре-
менные экологические решения, памятники архитектуры, западный дизайн, высокие тех-
нологии.

(AMEA-nın müxbir üzvü Cəfər Qiyasi tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma:  İlkin variant: 07.02.2021
Son variant: 09.03.2021
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UOT 73

EMİL AğAYEV*

MARAL RƏHMANZADƏ YARADICILIğINDA QADIN OBRAZLARI

Azərbaycan təsviri sənətinə diqqət yetirsək, aktual mövzulardan biri qadın obrazlarına həsr edilən
kompozisiyalardır. Zərif, liderlik xüsusiyyətlərini ağ-qara rənglərlə tamaşaçılara çatdıran Maral Rəhmanzadənin
adını xüsusilə vurğulamalıyıq. Qadınları cəmiyyətin müxtəlif mərhələlərində təsvir edən sənətkar milli ənənələrimizə
sadiq qalmışdır.Məqalədə rəssamın yaradıcılığında mühüm yer tutan qadın obrazları təhlil edilmişdir.

Açar sözlər: Azərbaycan, qrafika, Maral Rəhmanzadə, qadın, obraz, ağ-qara

Azərbaycan təsviri incəsənət tarixinə nəzər yetirsək mövzu baxımından daima aktual olan

silsilə əsərlər görə bilərik. Qadın obrazı qədim dövrlərdən, müasir incəsənətimizin inkişafı

kontekstində daima rəssamlarımız tərəfindən tez-tez müraciət edilir.Zərif, incə, liderlik

keyfiyyətləri kompozisiyada tamaşaçıya çatdırılacaq ideya kimi təsvir dili ilə daha da

qabardılır.Xüsusilə qadın sənətkarlarımız bu mövzuya öz incə qəlbləri ilə yaratdığı tablolarda,

fərqli rəng metod-üsulu ilə bir birindən maraqlı əsərlər təqdim etmişlər. Belə sənətkarlardan biri

də xalq rəssamı Maral Rəhmanzadədir. (1916-2018)

Maral Rəhmanzadə 1916-cı ildə Bakının Mərdəkan kəndində zərgər ailəsində anadan

olmuşdur. 1930-cu ildə Bakıda rəssamlıq texnikumuna, 1934-cü ildə V.İ.Surikov adına Moskva

Dövlət rəssamlıq instituna daxil olur.Təhsil aldığı illərdə B.Favorski, D.Moor, P.Pavlov və digər

tanınmış sənətkarlardan təhsil alır. Rəssam tələbəlik illərindən qadın mövzusuna öz

yaradıcılığında aktual olaraq müraciət etmişdir. Maral Rəhmanzadənin “Azərbaycan qadını

keçmişdə və bu gün” adlı diplom işi rektor İqor Qrabarın diqqətini çəkir. 11 silsilədən ibarət

diplom işini bütövlükdə Azərbaycan qadınının tarixi inkişaf mərhələsini özündə birləşdirən

səlnamə adlandırmaq olar... “ 

Dağ kəndinin anaları” (1964)  rəngli linoqravür texnikası ilə yerinə yetirilmiş əsərdə

bənövşəyi və qırmızı rənglərində dağ qadınlarına məxsus geyimləri ilə təsvir edilmiş iki qadın

obrazı verilmişdir. Arxa fonda təbiətin əks edilməsində miniatür ənələrinə xas olan şərti şəkildə

həll edilmiş, məkan və obrazın qarşılıqlı münasibətlərinin kompozisiya daxilində bir-birini

tamamlamasını görə bilərik.”Azərbaycan qadınları” silsiləsinə daxil olan

“Xalçaçılar.Qonaqkənd” (1964) əsərində bir qrup qadının ardıcıl olaraq toxuculuq dəzgahı

qarşısında əyləşərək, milli geyimdə xalça toxumaları əks edilmişdir. Rənglər ritmik olaraq əsər

boyu təkrarlanır. Rəssam dörd qadının geyimində ilin fəsillərini əhatə etmişdir.Bu silsiləyə daxil

olan digər əsərdə isə bir qadının gəncliyi və qocalığı arasında dialoq yaradan rəssam

özünəməxsus fəlsəfi-fikir yaratmışdır. Baş geyimlərində buta ornamentinin işıq-kölgə ilə

vurğulanması, rəssamın milli ənənələrimizə üstünlük verdiyinin göstəricisidir.

214

AXTARIŞLAR     ●     RESEARCHES      ●     ПОИСКИ 

Emil Ağayev



İLL 1. “Dağ kəndinin anaları” (1964) (kağız, rəngli linoqravür)

Maral Rəhmanzadə yaradıcılığında “Neft daşları” silsiləsi mühüm yer tutur. Bu silsiləyə
daxil olan maraqlı əsərlərdən biri də “Montajçı qızlar” adlanır. Kağız üzərində litoqrafiyaya
məxsus olan ağ-tünd qara rənglərin bir-birinə zidd olan xüsusiyyətləri verilmişdir. Əsərin əsas
mərkəzində montajçı qızlar təsvir edilmişdir. Bu çətin iş prosesində rəssam gender bərabərliyini
göstərərək, neft daşlarındakı əzmkar qadınlara həsr edilən kompozisiya işləmişdir. Xalq rəssamı
Maral Rəhmanzadənin yaradıcılığına nəzər yetirsək 70-ci illərdə Naxçıvan silsiləsinə daxil olan
əsərlərin birində simvolik təsvir həllindən istifadə edərək, Naxçıvanı ana obrazı ilə qarşılaşdırır.
Ananın üzündəki qırışlar, geyimindəki ağ və çəhrayı rənglər, Naxçıvan təbiətinin qış və yaz
fəsillərindəki gözəlliyinə işarədir. “Ana Naxçıvan” kompozisiyası ilə sənətkar qadını vətən, tor-
paq kimi daha da ucaldır....

“Laçın” silsiləsinə daxil olan “Dağlı qızlar” (1972) əsərində dağ əhalisinin köçməsini təsvir
edən rəssam, ön planda iki qadının tamaşaçıya doğru baxan obrazlarını mərkəzdə
canlandırmışdır.Məkan həlli, prespektiva və qızıl-bölgü prinsipi, geyimlərindəki naxışlar, təbiət-
qadın mövzusu bir-biri ilə sıx vəhdət təşkil edərək, kompozisiyada bitkinlik təəssüratı yaradır.
“Lənkəran qızlarının rəqsi” (1970) əsərində üç qız yerli rəqsi ifa edərək oynayırlar. Dinamika,
mimika və jestlər, naxışların ritmik təkrarlanması əsərə canlılıq gətirir.

Rəssamın yaradıcılığında maraqlı silsilələrdən biri də “Quba” silsiləsidir. Bu silsiləyə daxil
olan “İstirahət vaxtı” əsərində yay vaxtı istirahət edən bir qrup qadın təsvir edilmişdir. Kom-
pozisiyada qadınların birinin qəzet oxuması, digərinin uşağının saçını daraması, radioya qulaq
asan ananın xəyallara dalması, süfrə açan qızların söhbəti əsərə nağıl xarakteristikası verir.
“Quba” silsiləsinə daxil olan “Zəhmətkeş  qız”, “Bazarda” əsərlərində rəssam öz zəhmətləriylə
işləyən qadın obrazları yaratmışdır.

Tətildə” əsərində gənc qız yaşlı qadınların qarşısında əyləşərək onların məsləhətini dinləyir.
Kompozisiyada ağ-qara ştrixlər, xalçadakı naxışlar və geyimdəki ornamentlər illüziya təəssüratı
yaradır. “Üzüm yığımı” (Üç gül silsiləsindən) və “Çayçı qızlar” ( Lənkəran silsiləsindən)
əsərlərində gənc qızların mahnı oxuyaraq, dinamik obrazları yaradılmışdır. “Tarla sahibələri”,
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“Rəfiqələr” əsərlərində söhbət edən qadınlar dünyanın “vacib məsələlərini” həll edirlər.

İLL 2. “Lənkəran qızlarının rəqsi” (1970) (kağız, linoqravür)

“Günəşin şirəsi” əsərində arxa fonda axşam vaxtı təsvir edilən İlanlı dağ önündə qadınların
üzümləri səbətlərə yığma səhnəsi canlandırılmışdır. Uzunsov, müxtəlif  ifadə və mimikalara
məxsus olan zəhmətkeşlər günəşin şirəsini öz incə-sevgi dolu qəlbləriylə daha da isidirlər. “İnsan
və torpağ” silsiləsinə daxil olan 1984-cü ildə yaradılmış “Torpağın töhfəsi” əsəri iki hissədən
ibarətdir. Diptixin birinci hissəsində günəşli məkan təsvir edilmişdir. İkinci hissədə isə torpaqdan
öz məhsulunu yığan qadın obrazları yaradılaraq, rəssam tərəfindən bu əsərə fəlsəfi bir məna
gətirilmişdir. Qadın və kişi bərabərliyi gender münasibətləri kontekstində əsərin əsas ideyası
kimi səsləşir. 

“Maral Rəhmanzadə yaradıcılığında qadın obrazı” mövzusunda yazılan məqalənin nəticələri
aşağıdakılardır. 

-Maral Rəhmanzadə yaradıcılığının bütün mərhələrində qadın mövzusu qırmızı xətt kimi
keçir 

-Maral Rəhmanzadə yaradıcılığında qadın obrazları zəhmətkeş, sadə, kənd həyatı
yaşayanlardır

- Maral Rəhmanzadə qadın obrazlarını yaradarkən onların geyimindəki milli naxışları,
daxili aləmlərinin ifadəliliyini ustalıqla əks etdirmişdir. 
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Emil Agayev

wOMEN’S IMAGES IN THE wORKS OF MARAL RAHMANZADE

If we pay attention to the fine arts of Azerbaijan, one of the actual topics is the compositions
dedicated to women’s images. We should especially emphasize the name of Maral Rahmanzad,
who conveys his elegant, leadership qualities to the audience in black and white. The artist, who
depicts women at different stages of society, has remained faithful to our national traditions.
The article analyzes the images of women that play an important role in the artist’s work.

Keywords: Azerbaijan, graphics, Maral Rahmanzade, woman, image, black-white

Эмиль Агаев 

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВОДСТВАХ МАРАЛА РАХМАНЗАДЕ

Если обратить внимание на изобразительное искусство Азербайджана, одна из акту-
альных тем - композиции, посвященные женским образам. Особо следует выделить имя
Марала Рахманзада, который в черно-белых тонах передает свои элегантные лидерские
качества. Художник, изображающий женщин на разных этапах жизни общества, остался
верен нашим национальным традициям: в статье анализируются женские образы, играю-
щие важную роль в творчестве художника.

Ключевые слова: Азербайджан, графика, Марал Рахманзаде, женщина, изобра-
жение, черно-белое

(AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma:  İlkin variant: 18.01.2021
Son variant: 02.03.2021
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B İ B L İ O Q R A F İ Y A

ƏBÜLFƏZ QULİYEV* 

İŞIQLI İNSAN, ELM FƏDAİSİ:AKADEMİK İSMAYIL HACIYEV

Akademik İsmayıl Hacıyevin 70 yaşı tamam oldu. Belə baxanda 70 il nədir ki.... Onunla
biz təxminən yaşıdıq. 70 ilin zirvəsindən dönüb geri baxanda adam sevinir ki, nə yaxşı bu
qloballaşan, keşməkeşli, mürəkkəb dünyamızda İsmayıl müəllim kimi işıqlı insanlar var. Bu,
erməni işğalçılarına haqlı deyən ədalətsiz dünyamızda ədalətin, haqqın, insafın yanında olan,
(insafını itirməyən) çöhrəsindən təbəssüm, nur əksik olmayan İsmayıl müəllim......

Mən Əməkdar elm xadimi, akademik, tarix elmləri doktoru, professor İsmayıl Hacıyevi
ümumilikdə 47 ildən artıqdır tanısam da, təxminən 43 ildir daha yaxından, əmək cəbhəsində
yoldaş, iş yoldaşı, həmkar kimi tanıyıram. O, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarix
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Ot kökü üstündə bitər,-deyiblər, İsmayıl müəllim,
hamının halal adam kimi tanıdığı, halallıq mücəssəməsi olan Muxtar müəllimin ailəsində bö-
yümüşdür. O Muxtar müəllim ki, keçən əsrin 60-70-ci illərində muxtar respublikada hörmətli
ağsaqqal, gözəl pedaqoq, adlı-sanlı maarif xadimi kimi tanınırdı, qapısından qonaq əskik
olmazdı.  1971-ci ildən üzvü olduğum indiki Naxçıvan Dövlət Universitetində İsmayıl müəllim
1978-ci ildə əmək fəaliyyətinə başladı. Az müddətdə qabiliyyəti, səmimiyyəti, işğüzarlığı,
məsuliyyəti, dosta sədaqəti ilə bütün universitet kollektivinin rəğbətini qazandı. Bu yüksək
insani sifətləri, idarəçilik keyfiyyətləri, nəcibliyi, alicənablığı, işinə bağlılığı, xüsusilə akademik
İsa Həbibbəylinin rektor işlədiyi dövrdə diqqəti cəlb etdi. Ona görə İsmayıl müəllim ümidverici
kadr kimi irəli çəkildi, dekan müavini, dekan, tədris işləri üzrə prorektor işlədi. İsmayıl
müəllimlə dostluğa sədaqətli, mehriban iş yoldaşı kimi ünsiyyətimiz yarandı, səmimi
münasibətlərimiz də elə o illərdə başladı. Həmin dövrdə o, namizədlik (fəlsəfə doktoru),
doktorluq dissertasiyası müdafiə etdi. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycan Prezidenti yanında
AAK-ın səyyar müdafiə şurasının Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilmiş iclasında İsmayıl
Hacıyev yüksək səviyyədə dissertasiya müdafiə edib tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsini aldı.

İsmayıl müəllim işgüzar və çalışqan pedaqoq-alimdir. Prorektor işlədiyi müddətdə tədrisin
səviyyəsi xeyli yüksəldi, idarəçilik işi yaxşılaşdırıldı. Bu illərdə mənim onda müşahidə etdiyim
və təqdir etdiyim ən yaddaqalan xarakter cəhət o oldu ki, o, kimin və ya nəyin xatirinəsə heç
vaxt nahaqq danışmayıb, düzün düz olduğunu, əyrinin əyri olduğunu deyib, haqqı nahaqqa
verməyib. Adamın nöqsanı olanda da birbaşa üzünə deməyib, dolayı yollarla, yumşaq şəkildə,
incə eyhamla deyib, onu islah etməyə, düz yola gətirməyə çalışıb. 

Universitetdə tədrislə yanaşı elmi fəaliyyətini də davam etdirən alim hərdən həmkarı olan
müəllim yoldaşlarla əməkdaşlıq edir, müştərək tədqiqat əsərləri işləyib nəşr etdirirdi. Bizim də
belə bir müştərək çalışmamız oldu. Yadımdadır ki, 1995-ci ildə İsa müəllimin başçılığı altında
(onda prorektor işləyirdi) Ankaraya, oradan da Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinə elmi konfransa
getmişdik. Qayıdanda o, Ankara Universitetinin rektoru ilə də görüşdü, iki universitet arasında
əməkdaşlıq haqqında protokol imzalanması qərara alındı. Naxçıvan Dövlət Universiteti Ankara
Universiteti ilə qardaş universitet oldu. Filologiya və tarix əlaqəli elm sahələri olduğuna görə
İsmayıl müəllimlə birlikdə ikimiz bir kitab yazıb hazırlamışdıq. Elmi-kütləvi səciyyə daşıyan
“Tarixdə və günümüzdə Naxçıvan” adlı həmin kitabı da Ankara Universitetinin nəşriyyatında
çap etdirdik. Onu da deyim ki “Tarixdə və günümüzdə Naxçıvan” kitabı Naxçıvan diyarı
haqqında türk dilində Türkiyədə nəşr olunan ilk kitab idi. Və ona görə də türk alimləri,
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oxucuları bu kitaba çox maraq göstərirdilər. Yadımdadır ki, Türkiyədəki bir elmi tədbirdə
məşhur cərrah, türkoloq Cavad Heyətlə rastlaşanda kitabı bəyəndiyini söylədi və atamın
Naxçıvana səfərini də göstərsə idiniz yaxşı olardı,-dedi (atası keçən əsrin 20 - ci illərində indiki
İran ,İslam Respublikasının ədliyyə naziri olmuşdu-Ə.Q.) İnsaf naminə deyim ki, həmin
kitabda xeyli arxiv materiallarından istifadə etmişdik. Bunların hamısı İsmayıl müəllimin
sayəsində mümkün olmuşdu.

2002-ci ilin avqust ayında ulu öndər Naxçıvana səfərə gəldi, ziyalılarla, elm adamları ilə
görüş keçirdi,bu diyarda elmi müəssisənin yaranma zərurətini əsaslandırdı və az sonra ümummlli
lider indiki AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin təşkil olunması, yaradılması haqqında sərəncam
imzaladı. Bu bölmənin sədri vəzifəsinə də ən layiqli namizəd kimi o zaman tarix elmləri
doktoru olan İsmayıl Hacıyev təsdiq edildi, o, 2003-cü ildə AMEA-nın akademiki seçildi.
Naxçıvan Bölməsinin sədri olan İsmayıl müəllimin dəvəti ilə mən də 16 fevral 2003-cü il
tarixdə İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun ditektoru kimi fəaliyyətə başladım. 

Burada bir məsələni də qeyd edim ki, həmin dövrdə doktorluq işim bir neçə il idi hazır idi,
ancaq müdafiə etmək həvəsim yox idi, çünki ətrafımdakılar mənə qarşı açıq qısqanclıq
göstərirdilər. Bunun bir səbəbi elm sahəsində fəalllığım, digər səbəbi də xarici ölkələrdə
keçirilən beynəlxalq konfranslara tez-tez dəvət almağım, daha sonra bir müddət Türkiyədə
universitetdə müəllim işləməyim idi. Ona görə məndə bir az küskünlük yaranmışdı. O illərdə
İsmayıl müəllim məni müdafiə edir, dilə-dişə salan o bədxahlardan qoruyurdu. İsmayıl müəllim
bu dövrdə məni ruhdan düşməyə qoymadı, özümü topladım, onun təhriki ilə elə akademiyada
işə başladığım il, yəni 2003-cü ildə müdafiə edib elmlər doktoru elmi dərəcəsini aldım.

Onu da deyim ki, Ali Məclis Sədrinin təklifi, ulu öndərin sərəncamı ilə yaradılan Naxçıvan
Bölməsinin inkişafına, dirçəlməsinə dövlət hər cür qayğı göstərirdi və bu diqqət bu gün də
davam etməkdədir. Belə ki, bölmənin rəyasət heyəti, Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
və İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu üçün yeni bina verildi, həmin bina əsaslı təmir edildi. 

Bu binanın, eləcə də digər institutların inzibati binalarının yüksək səviyyədə təmir edillib
istifadəyə verilməsində Bölmə sədrinin böyük əməyi olub, onların təmiz saxlanması, otaqların
səliqə-səhmanlı olması İsmayıl müəllimin həmişə diqqət mərkəzində olub. Bölmənin maddi-
texniki bazasının genişləndirilməsi də nəzərdən qaçmayıb, qısa müddətdə elmi işçilərin hər biri
kompüter, printer, internetlə təmin olunub. Nəşriyyyat, mətbəə, elektron kitabxana təşkil
olunub, “Elmi əsərlər” və “Axtarışlar” adlı elmi jurnallar, Nəbatat bağı fəaliyyətə başlayıb,elmin
istehsalata tətbiqi istiqamətində xeyli iş görülüb. Elmi qurumlar artıq, demək olar ki,
komplektləşib. Tarix və kimya ixtisasları üzrə dissertasiya şuraları yaradılıb. İsmayıl müəllimin
tələbkarlığı nəticəsində bölmənin elmi əməkdaşlarının böyük bir hissəsi müdafiə edib elmi
dərəcə almışdır. Nə qədər gənc kadr yetişmişdir. Elə İsmayıl müəllimin özünün rəhbərliyi
altında burada 29 fəlsəfə və elmlər doktoru dissertasiya müdafiə etmişdir. Məhz bu təşkilatçılığın
nəticəsində elə 2020-ci ildə bölmədə adambaşına düşən əsər sayı 7.4 olmuşdur. Bütün bunların
hamısının həyata keçirilməsi İsmayıl müəllimin böyük əməyi sayəsində başa gəlibdir. 

İsmayıl müəllim təşkilatçı müəssisə rəhbəri olmaqla yanaşı, həm də tanınmış elm xadimidir.
Onun tarixşünaslığa və naxçıvanşünaslığa böyük töhfələri elmi ictimaiyyət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir. Akademikin 50-dən artıq monoqrafiya və kitabı, 400-dən artıq elmi
məqaləsi nəşr olunmuşdur. 

İsmayıl müəllimin bu gün Qarabağda müzəffər ordumuz tərəfindən “beli qırılan” bədnam
ermənilərin Naxçıvan iddialarının yalan və uydurma olduğunu sübut edən, onlara tutarlı elmi
sübutlarla, faktlarla cavab verən elmi araşdırmaları Azərbaycan tarixşünaslığında hələ uzun
müddət öz aktuallığını, sanbalını qoruyub saxlayacaqdır. Onun elmi fəaliyyətində ulu öndər
Heydər Əliyevin siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti, Azərbaycan milli dövlətçiliyi tarixində
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Naxçıvanın yeri və rolu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Naxçıvanla əlaqəsi, Araz-Türk
Respublikasının tarixi, Azərbaycanın itirilmiş tarixi torpaqları, ermənilərin Azərbaycana qarşı
ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri, törətdikləri soyqırımlar, Moskva və Qars müqavilələrinin
imzalanması və bu prosesdə o dövrün tanınmış dövlət xadimi Behbud ağa Şahtaxtinskinin rolu
və iştirakı, Naxçıvan bölgəsinin ərazi taleyi, sosial-iqtisadi tarixi, mədəni inkişafı, görkəmli
yetirmələri kimi məsələlərin tədqiqi mühüm yer tutur. 

Onu da qeyd edək ki, akademik İsmayıl Hacıyevin elmi irsində “Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı” (1995-2019) və “Naxçıvan Azərbaycanın milli
dövlətçilik tarixində” monoqrafiyaları xüsusi yer tutur. Belə ki, birinci monoqrafiyada 1995-
2019-ci illərdə muxtar respublikanın sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının ilk hərtərəfli elmi
tədqiqi həyata keçirilmişdir. 2018-ci ildə Azərbaycanda, 2020-ci ildə Sankt-Peterburq şəhərində
rusca nəşr olunan “Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçiliyi tarixində” monoqrafiyası isə ermənilərin
saxta Naxçıvan iddiallarına ən tutarlı cavab verən elmi əsər kimi böyük elmi və siyasi
əhəmiyyət kəsb edir. Təsadüfi deyil ki, bu monoqrafiya 2019-cu ildə Naxçıvan Muxtar
Respublika Ali Məclisinin mükafatına layiq görülmüşdür. 

İsmayıl müəllimin bölmə kollektivi arasında böyük nüfuzu vardır. O, inzibatçı deyil, hər
bir elmi işçiyə qayğı və diqqət göstərir, elmi fəaliyyəti ilə fərqlənən gənc kadrları xüsusilə
yüksək qiymətləndirir. Ən əsası isə nəcib, sadə və səmimi insandır. Bu gözəl insanla bir neçə
dəfə xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq konfranslara səfər etmişik və bu səmimiyyətin canlı
şahidi olmuşam. 

İsmayıl müəllimin o ölkələrin elmi müəssisələri ilə əməkdaşlıq protokolu imzalamaq üçün
var qüvvəsi ilə çalışdığının canlı şahidiyəm. Bu protokollar bölmə əməkdaşlarının beynəlxalq
əlaqələrinin genişləndirilməsinə xidmət göstərmişdir. Burada akademik İsmayıl Hacıyevin
xarakterindəki əzmkarlığı, qətiyyəti, sabit əqidəli insan olmasını da özümlə bağlı olan bir
epizodla qeyd etmək istəyirəm. Məsələ belədir: Mən 2007-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü
seçildim. Amma İsmayıl müəllimin qətiyyəti, iradəsi olmasa idi, bu baş tutmaya da bilərdi.
Seçkidən bir neçə müddət əvvəl Bakıdan akademiyanın rəyasət heyətindən bir vəzifəli şəxs
İsmayıl müəllimə axşamüstü zəng etmiş və sabah qəzetdə akademiyanın seçki elanının çap olu-
nacağını, bizim yerlərin də çıxacağını xəbər vermişdi. İsmayıl müəllim də soruşmuş ki, hansı
yerlər çıxacaq. Oradan demişlər ki, ədəbiyyat ixtisası. Bölməmizin sədri demiş ki, axı mən
ədəbiyyat ixtisasını sifariş verməmişəm,siz səhv edirsiniz, yer dilçilik ixtisasıdır. Bakıdakı o
şəxs nüfuz və vəzifəsindən istifadə edərək yuxarının belə məsləhət bildiyini demiş, İsmayıl
müəllim bu qərarla razılaşmayanda o şəxs Bölmənin sədrinə təzyiq göstərməyə çalışmış, amma
İsmayıl müəllim güzəştə getməmiş, o şəxsin təhdid dili ilə danışmasından qorxmamış, cəsarət
göstərmiş, nəhayət, Ali Məclisin Sədrinin də işə qarışması ilə həqiqət öz yerini tapmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi, akademik İsmayıl Hacıyev ictimai
xadim kimi müstəqil dövlətimizin dövlətçilik siyasətinə həmişə sidq-ürəklə xidmət göstərir. O,
2000-ci ildə Naxçıvan Ali Məclisinin, 2005, 2010-cu illərdə Azərbaycan Milli Məclisinin
deputatı olmuş, bir sıra qanun və qərarların hazırlanmasında iştirak etmişdir. 

Akademik ölkə prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının və Dövlət
Mükafatı Komissiyasının üzvüdür. Görkəmli elm xadimi elmi-pedaqoji sahədə xidmətlərinə
görə bir sıra dövlət mükafatlarına, o cümlədən Naxçıvan Ali Məclisinin Xatirə medalına, Fəxri
Fərmanına, AMEA-nın və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanlarına
layiq görülmüşdür.

Görkəmli tarixçi alimin anadan olmasının 70 yaşı tamam olur. Onun elm və təhsil,
mədəniyyət sahəsindəki xidmətləri dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Təqdirə
layiq haldır ki, akademik İsmayıl Hacıyev bu yaxınlarda ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin
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sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeni, Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun sərəncamı
ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasına xidmətlərinə görə” nişanı ilə təltif olunmuşdur.

Biz də elm təşkilatçısı, nəcib, qayğıkeş və səmimi insan, AMEA Naxçıvan Bölməsinin
sədri, Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi, akademik,”Şöhrət” ordenli İsmayıl Hacıyevi anadan
olmasnın 70 illiyi münasibətilə ürəkdən təbrik edir, ona can sağlığı, uzun ömür, Azərbaycan
tarix elminin inkişafı yolunda yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirik. Sağ ol, var ol İsmayıl
müəllim!

*AMEA Naxçıvan Bölməsi,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor

E-mail: ebulfez1950@mail.ru
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AYTƏN CƏFƏROVA*

ƏDƏBİYYATIMIZDA ORTAQ ZAMAN MÖVQEYİNDƏ YARANMIŞ YAZILI
QƏHRƏMANLIQ EPOSU VƏ QORQUD ŞƏXSİYYƏTİNƏ ƏHATƏLİ ELMİ BAXIŞ,

YAXUD “KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” YAZILI EPOS VƏ YA EPOPEYA” 
MONOQRAFİYASI HAQQINDA QEYDLƏR

Dünya eposşünaslığında öz tarixiliyi və mifik parçalarında da tarix nümayiş etdirməsi
nöqteyi-nəzərindən  türk dastançılıq sistemində “tərəzinin ağır gözünü” özünə əbədi yer edən
ölməz sənətkarlıq abidəsi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı müxtəlif zamanlarda araşdırmalara
sözün ən gözəl mənasında məruz qalsa da, hər zaman öz yeniliyini, yeni araşdırma müstəvisinə
ehtiyacını qoruyub saxlayır. Dastanın müqəddiməsindən başlamış hər bir boyunda millət, xalq,
adət, ənənə, türkçülük təbliğatı hər zamanda öz mükəmməl yeniliyi ilə diqqət cəlb etməkdədir.
Hər zaman ədəbiyyat “dəbində” dəyişməz yeri ilə tədqiqatçıların diqqətini cəlb edən bu abidə
mənəvi sənət xəzinəsi olaraq son dərəcə incə xüsusiyyətləri ilə maraq dairəsində olmuşdur.
Düzdür,  “xalqımızın şəxsiyyət kitabı” adlandırılan bu abidə meydana çıxdığı zamanlardan
etibarən araşdırlmaya cəlb olunsa da əsərin qədimliyi, bu qədimliklə əlaqəli incə məqamlar,
diqqət edildikcə, bir çox digər məqamların sanki gözdən yayınması təsirini bağışlayır. Yəni,
köklü şəkildə araşdırılma aparıldığı düşünülsə də, hər bir parçası, hətta hər bir cümləsi,
kəliməsi türk tarixi, adət-ənənəsi, dünyagörüşünün ifadəçisi kimi hələ də geniş araşdırılmaya
ehtiyac olduğunu göstərir. 

Əsərin bir folklor hadisəsi olaraq təqdimatı da uzun illərdir ki, elm aləminə məlum idi.
Baxmayaraq, ara-sıra əsərdə yazılı ədəbiyyat ünsürləri ilə bağlı olan ciddi məqamlar haqqında
görkəmli alimlər maraqlı fikirlər söyləmişdirlər. Lakin konkret şəkildə bu fikri təsdiqləyən,
onun dastandan – kitabdan gətirilmiş aydın nümunələrlə elm aləminə təqdimi məhz haqqında
bəhs edəcəyimiz “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı epos və ya epopeya” monoqrafiyası vasitəsilə
gerçəkləşib. Və məhz ilk dəfə olaraq bu monoqrafiyada xalqımızın ölməz sənət əsəri “Kitabi-
Dədə Qorqud”dan Azərbaycan ədəbiyyatının ortaq başlanğıc dövründə yaradılmış yazılı
ədəbiyyat abidəsi kimi bəhs olunur. Monoqrafiyanın müəllifi akademik İsa Həbibbəylidir. Mo-
noqrafiyaya maraqlı ön söz yazan yazıçı Anar müəllifin sözügedən əsəri vasitəsilə Dədə
Qoqrqudun şəxsiyyəti haqda ilk və maraqlı açıqlamalar verdiyini yazır.  Anar müəllifin “Kita-
bi-Dədə Qorqud”un müəllifinin  – Dədə Qorqudun mifik obraz deyil, məhz real tarixi şəxsiyyət
olmasını əsərə istinad edərək gətirdiyi dəlillərlə maraqlı izahını təqdim etdiyini ön sözdə yazır.
O cümlədən, “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı Qalın Oğuz Elinin Azərbaycan dövlətçiliyi baxımından
tədqiq olunmasında akademik İsa Həbibbəylinin xidmətini ilk addım hesab edir. Anar çoxlu
sayda bu sahədə – “Kitabi-Dədə Qorqud”un yazılı ədəbiyyat nümunəsi kimi aparılan araşdırmalar
sistemində ən mükəmməl addım məhz bu monoqrafiyanı - “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı epos
və ya epopeya” monoqrafiyasını hesab edir. Yazıçı özünün vaxtilə “Kitabi-Dədə Qorqud”u xal-
qımızın ana abidəsi adlandırmağı barədəki fikrini məhz akademik İsa Həbibbəylinin abidəni
“xalqımızın ata kitabı” möhürü ilə əvəz edir, bu möhürü bir az daha dastanaməxsus qədimliyə
vararaq genişləndirir, əsəri ədəbiyyatımızın “Dədə kitabı” adlandırır. 

Qeyd edək ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı epos və ya epopeya” monoqrafiyası xalq
yazıçısı Anar tərəfdən yazılmış ön sözdən, giriş, 4 fəsil, nəticə, istifadə olunmuş ədəbiyyat si-
yahısından ibarətdir. 

Girişdə müəlllif dastanı bir çox məziyyətlərinə görə daha çox “yazılı ədəbiyyatın
xüsusiyyətlərinə cavab verən möhtəşəm roman-epopeya” adlandırır. Və bu fikri də özünə
sərlövhə seçərək tədqiqatını fəsillərdə geniş və məntiqli istiqamətdə davam etdirir.
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Monoqrafiyanın I fəsli “Kitabi-Dədə Qorquq” şifahi və yazılı ədəbiyyat abidəsi kimi”
adlanır. Bu fəsildə müəllif “Dədə Qorqud” kitabının tədqiqat taleyindən bəhs edir. Hamıya
məlum olan məqamlardan biri kimi – dastanın boylarının VII əsrdə yaranması haqda məlumatı
yeniləyərək müəllif yazır ki, “Dədə Qorqud” boylarının heç də hamısı VII əsrdə yaradılmamışdır.
Belə ki, “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy” hələ miladdan əvvəl mövcud olmuş, oğuz tayfaları
arasında yayılmışdır”. Müəllif, o cümlədən, “Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul boyu”ndakı
hadisələri İslamın Azərbaycanla əlaqəsi dövründən daha əvvəlki dövrlərə aid olduğunu,
buradakı əks olunan ideyaların oğuz tayfalarının tək Tanrıçılıq dininə etiqadı ilə bağlılığını
sübut edir. 

Maraqlı məsələlərdən biri kimi “Dədə Qorqud kitabı”nın müəllifinin real tarixi şəxsiyyət
olmasını müəllif İsa Həbibbəyli bu əsərin Qorqud ata adlı oğuzların Bayat boyundan çıxmış bir
ustad tərəfindən yarandığını elə əsərin özündə mövcud olan maraqlı faktlarla sübut edir. 

Müəllif İsa Həbibbəyli monoqrafiyanın “Kitabi – Dədə Qorqud” – Azərbaycan yazılı
ədəbiyyatının ilk ədəbi abidəsi kimi” başlıqlı hissəsində “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin
yazılı ədəbiyyat nümunəsi olması barədə zamanında görkəmli mütəxəssislərin söylədikləri
qənaətləri əsas tutaraq bu barədəki öz dəyərli fikirlərini daha da genişləndirmişdir. “Kitabi-
Dədə Qorqud”un ilk tədqiatçılarından olan akademik Həmid Araslının, professor Məmmədhüseyn
Təhmasibin, sonrakı dövrlərdə Əlyar Səfərli və Xəlil Yusiflinin, xalq yazıçısı Anarın, akademik
Tofiq Hacıyevin və b. söylədikləri fikirləri təsdiq edərək, əsərin yazılı ədəbiyyata aid
xüsusiyyətlərinin daha çox olduğunu yazır.

“Kitabi-Dədə Qorqud”un adındakı “kitab” sözünün mahiyyəti haqqında da müəllif çox
maraqlı fikirlərlə çıxış edir. O yazır ki, Qorqud boyalarının məhz “kitab” adlandırılması əsəri
toplanılmış və ya üzü köçürülmüş hər hansı bir əlyazma deyil, onun müstəqil bir əsər olduğu
düşüncəsini formalaşdırır. Dədə Qorqud da zəngin xalq ənənəsi əsasında özünün “Oğuznamə”
adlandırdığı “Kitab”ı yaratmışdır.

Əsərdəki “namə” sözü haqqında da müəllifin maraqlı fikri diqqət cəlb edir: “Dədə Qorquda
aid edilən “Oğuznamə” anlayışındakı “namə” sözü bu abidənin müəllif tərəfindən yaradılmış
yazılı ədəbiyyat olduğunu bildirən əlamətdir” .

Müəllifin haqlı olaraq yanaşdığı məsələlərdən biri də sözügedən kitabdakı boylarda fərqli
süjetlərin, mükəmməl bədii obrazların, əvəzsiz bədii təsvir vasitələrinin və bu kimi yazılı
ədəbiyyat əlamətlərinin mövcudluğudur. Müəllif qeyd edir ki, bütün bunlar da əsərdən yazılı
ədəbiyyat nümunəsi kimi bəhs etməyə geniş imkan verir.

Bu fəsildə akademik İsa Həbibbəyli həm də “Kitabi-Dədə Qorqud”un təkvariantlı olması
prinsipini də vurğulayır. Qeyd edir ki, folklorşünasların özləri də xalq ədəbiyyatının çoxvariantlılıq
xüsusiyyətini əsas götürürlər. “Kitabi-Dədə Qorqud”da isə bu prinsip yoxdur. Əsər birvariantlı
şəkildə yaranaraq belə də formalaşmışdır. Çoxnüsxəli olmasına baxmayaraq  əsər təkvariantlı
orijinal əsər kimi elmi mühitə məlumdur. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”un bədii dilinin zənginliyindən də bəhs edən alim bunu da əlavə
edir ki, bu əsər bədii dilinin obrazlılığı baxımından ən zəngin əsərdir. O cümlədən, əsərdəki
zəngin bədii təsvir və ifadə vasitələri mükəmməl şəxsiyyətin – Qorqud atanın obrazlı bədii
təfəkkürünün məhsuludur. Nəhayət, müəllif, “Kitabi-Dədə Qorqud”un yaradıcısı – Dədə
Qorqudun müəlliflik məsələsinə geniş yer vermişdir. “Dədə Qorqud”un kitaba çevrilməsini
xalq ədəbiyyatı motivlərinə yaradıcı şəkildə yanaşması ilə həyata keçirən Qorqud ata böyük
istedada, geniş dünyagörüşünə malik şəxsiyyətdir. Və tarixi şəxsiyyət olaraq Qorqud ata
haqqında da əsərdə mövcud olan “Rəsul əleyhissəlam zamanına yaxın Bayat boyundan Qorqud
Ata diyərlər, bir ər qopdu. O kişi Oğuzun tamam bilicisi idi: nə deyirdisə, olurdu. Gələcəkdən
dürlü xəbər söylərdi. Qorqud Ata Oğuz qövmünün müşkülünü həll edərdi. Hər nə iş olsa,
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Qorqud ataya danışmayınca iş görməzdilər. O nə buyursa, qəbul edərdilər, sözün tutub
gedərdilər. Bu məlumat  Dədə Qorqudun tarixi şəxsiyyət olduğunu, həzrəti-Məhəmməd
peyğəmbərin müasiri olduğu faktını sübut edir. Və müəllif Dədə Qorqud haqqında ilk tutarlı
məlumatın XIV əsr Misir Məmlük tarixçisi Seyfuddin Əbubəkir ibn Abdullah bin Aybək əd-
Dəvadarinin “Dürlər xəzinəsi və zəmana tarixindəki seçilmişlərin toplusu” kitabında mövcud
olduğu haqda yazır. Əlavə olaraq müəllif Dədə Qorqud haqda olan mifik təsvvürlərin də yer
aldığı bir məlumatı bu bəhsdə oxucuya təqdim edir: “Haqqındakı rəvayətlərə görə o, alagözlü
div qızı ilə izdivacdan dünyaya gəlmişdir”. Bu kimi fikirlərlə yanaşı, müəllif  Dədə Qorqudun
və  boyların digər qəhrəmanlarının qəbirlərinin mövcudluğunun onların real tarixi şəxsiyyətlər
olmasını sübut edən fakt kimi dəyərləndirir. 

İsa Həbibbəyli Dədə Qorqud şəxsiyyətinin real və tarixiliyini tutarlı faktlara əsasən
açıqlamaqla yanaşı həm də onu dünyanın bir çox böyük yazarları ilə müqayisə edir, bu
yazarların, konkret olaraq antik yunan ədəbiyyatının, bəzi mənbələrə əsasən Avropa ədəbiyyatının
banisi, əsasçısı Homerlə müqayisə edir. Hər iki müəllifin: Dədə Qorqudun yaratdığı “Kitabi-
Dədə Qorqud” və Homerin yaratdığı “İlliada” və “Odisseya” poemaları malik olduğu məkanların
cəmiyyətini, həyatını, ədəbiyyatını təcəssüm etdirən qiymətli nümunələrdir. Müəllif apardığı
maraqlı və tutarlı müqayisələrə əsasən bu nəticəni əldə edir ki, “Dədə Qorqud Azərbaycan
ədəbiyyatının Homeri olduğu kimi, Homer də yunan ədəbiyyatının Dədə Qorqududur”.

“Kitabi-Dədə Qorqud”dakı müqəddiməçilik ənənəsi də əsərin yazılı ədəbiyyata aidiyyatını
bir daha artırır. Ümumiyyətlə, müqəddiməçilik ənənəsi Azərbaycan klassik ədəbiyyatında ilk
dəfə “Kitabi-Dədə Qorqud”da formalaşmışdır. Yəni yazılı ədəbiyyatın ilk müqəddiməsi “Kita-
bi-Dədə Qorqud”un müqəddiməsi hesab oluna bilər ki, bu da əsəri – “Kitabi-Dədə Qorqud”u
ilk Azərbaycan yazılı ədəbiyyat nümunəsi kimi dəyərləndirməyə imkan verən məqamlardan
biridir. Klassik ədəbiyyatdan bizə məlum olan Allaha minacat məqamı “Kitabi-Dədə Qorqud”un
müqəddiməsində yer almışdır. Dədə Qorqudun dilindən təqdim olunan bu minacatdan sonra
hökmdarın tərifi, fəxriyyə hissəsi klassik ədəbiyyat ənənələrinin başlanğıcı hesab oluna bilər.
Bu barədə də akademik İ.Həbibbəyli haqlı olaraq yazır ki, yazılı ədəbiyyatda möhkəm yer
tutan bədii müqəddimə prinsipləri ilk dəfə Dədə Qorqud kitabında yaradılmışdır. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”da şeirlərə –  soylamalara da dərindən diqqət yetirən müəllif bu
şeirləri – soylamaları “vəznli sərbəst şeirlər” adlandırır. Və bu soylamaları “Kitabi-Dədə
Qorqud”un yazılı ədəbiyyat nümunəsi olmasını sübut edən vacib faktlar olduğunu yazır. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”u yazılı epos adlandıran akademik İsa Həbibbəyli qeyd edir ki,
yazılı eposun şərtlərində olduğu kimi, bu əsər də qoşulub-düzüldüyü epoxanın əsas problemlərini
əks etdirir. Bu barədə müəllif yazır ki: “Bu məqamda böyük bir epoxanı və ümummilli idealları
əks etdirdiyinə görə “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı epos anlayışı ilə “Kitabi-Dədə Qorqud”
epopeyası təyinatı bir-birini tamamlayır”.  Müəllif sadalanan məziyyətləri nəzərə alaraq əsərin
janrını da yazılı ədəbiyyatın roman-epopeya janrına aid edir. 

Monoqrafiyanın II fəsli “Kitabi-Dədə Qorqud”un əlyazma nüsxələri: mirzəçilikdən
katiblərədək” adlanır. “Kitabi-Dədə Qorqud”un əlyazma nüsxələri haqqında” adlı yarımbaşlıqda
əsərin taleyi haqqında müfəssəl məlumat öz əksini tapır. “Kitabi-Dədə Qorqud”un əlyazma
nüsxələrinin tapılma və ictimai mühitə məlum olması, fərqli və oxşar məqamları monoqrafiyanın
bu hissəsində öz əksini tapır. Əsərin məlum olan “Kitabi-Dədə Qorqud – alp ozan qiraəti,
yaxud Xan-Sultan əlyazması” nüsxəsi haqqında müəllif yazır ki, əsərin Həmid Araslının
haqqında bəhs etdiyi XI əsr əlyazması “Xan-sultan əlyazması”ndan üzü köçürülüb. “Xan-
sultan əlyazması”nın təxminən VII əsrdə alp ozanların dilindən söylənməsi və o dövrdə
yaşayan mirzələr tərəfindən yazıya alınmasından bəhs edən müəllif  XI əsr nüsxəsinin daha da
savadlı, təhsilli mirzələr tərəfindən köçürülməsini söyləyir.  “Kitabi-Dədə Qorqud”un akademik
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Həmid Araslı versiyası – XI əsr nüsxəsi tədricən “Xan-sultan əlyazması”nı sıxışdırıb aradan çı-
xarmışdır. 

Naməlum XV əsr əlyazmasından bəhs edən akademik bu nüsxənin isə XI əsr nüsxəsindən
üzünün köçürüldüyünü yazır. Burda səbəb kimi XV əsr nüsxəsindəki dil xüsusiyyəıtlərini əsas
götürür. Qeyd edir ki, XV əsr nüsxəsinin dil xüsusiyyətlərinin mövcud dövrlə – XV əsrlə
müqayisə edərkən XI əsr dil xüsusiyyətləri daha uyğun gəlir. Bu da XV əsr nüsxəsinin XI əsr
nüsxəsindən köçürüldüyünü təsdiq edir. Müəllif  digər tədqiqatçılar kimi Drezden nüsxəsini
ümumiyyətlə məlum nüsxələrin ən əsası hesab edir, nüsxənin faksimilesinin Azərbayacana
gətirilməsində ümummilli lider Heydər Əliyevin əvəzsiz rolu haqqında bəhs edir. Vatikan
nüsxəsinin nəşrini isə ümumiyyətlə qorqudşünaslıq elminin inkişafı üçün, Azərbaycanın elmi-
mədəni həyatı üçün əsas hadisələrdən hesab edir.  “Kitabi-Dədə Qorqud”un Berlin nüsxəsinin
taleyindən bəhs edərkən, onun Fridrix fon Dits tərəfindən Drezden kitabxanasından götürülüb
üzü köçürüldükdən sonra Berlin kitabxanasına verildiyini yazır. Və əlavə edir ki, bu nüsxəni də
ilk dəfə Türkiyədə Kilisdən olan Rüfət adlı bir müəllim 1916-cı ildə nəşr etmişdir. Əsərin
“Türkmən Səhra nüsxəsi: üçüncü əlyazma”sı “Kitabi-Dədə Qorqud”un üçüncü əlyazması
olaraq 2018-ci ildə İranın Gülüstan ostanının Günbəd şəhərində yaşayan Vəli Məhəmməd
Xoca tərəfindən aşakara çıxarılaraq elm adamlarına göndərilmişdir. Bu baxımdan həmin nüsxə
Günbəd nüsxəsi də adlanır. Bu nüsxədə də mifoloji məqamlar diqqət çəkir. Həm də bu nüsxə
“Salur Qazanın yeddi başlı əjdahanı öldürməsi” adlı bir boydan ibarətdir. Bu boyda Dədə
Qorqudun şəxsiyyətinə dair nisbətən fərqli məqamların olduğunu yazan müəllif həm də bu – on
üçüncü boyu “Kitabi-Dədə Qorqud”u tamamlayan bədii mətn kimi dəyərləndirir, bu nüsxənin
əvvəlki nüsxələrlərdən fərqli cizgiləri haqda dəyərli fikirlərlə çıxış edir. “Sankt-Peterburq
əlyazması olubmu? Yaxud Bəkir Çobanzadə versiyası” başlıqlı hissədə müəllif diqqətçəkən
məqamı araşdırmaya cəlb edir. Bəkir Çobanzadənin Leninqrad Şərqşünaslıq İnstitutunda qədim
əlyazmaları araşdırarkən rast gəldiyi boy haqqındakı yazdığı məqalənin tapılmasının qoqudşünaslıq
üçün böyük töhfə olacağını hesab edir.

Monoqrafiyanın III fəsli  “Kitabi-Dədə Qorqud boyları: qalın Oğuz elinin hekayətləri”
adlanır. Əcdad düşüncəsinin tamamilə geniş şəkildə əks olunduğu bu ədəbi-əbədi abidənin
mövzusu və ideyasını müəllif oğuz tayfalarının həyat tərzi və dünyabaxışında, fəaliyyətində,
daxili-mənəvi həyatında, ittifaq və nifaqında, cəsurluğu və mənəvi dünyasında, adət-ənənələrində,
oğuz eli qadınlarının oğuz cəmiyyətindəki rolunda və s. məqamlarda üzə çıxarır. Müəllif bu
abidəni “oğuz tayfalarının həyat tərzi, mübarizəsi və qüdrəti haqqında möhtəşəm kitab”
adlandırır.  “Kitabi-Dədə Qorqud”un coğrafiyasından bəhs edərkən əsərdə baş verən hadisələrin
təzahür etdiyi məkanların əsas etibarilə Azərbaycan ərazilərinə məxsus olduğunu yazır.
Azərbaycanın bir çox məkanları ilə yanaşı əsərdə Naxçıvana aid olan əllidən çox toponimin
adının çəkilməsi abidəni ümumtürkçülüklə yanaşı,  azərbaycanşünaslıq abidəsi olması faktını
bir daha təsdiqləyir.  “Kitabi-Dədə Qorqud”un müxtəlif zamanlarada qadağa qoyularaq mürtəce
abidə damğası vurulmasını, sonradan bəraət qazanaraq yenidən Həmid Araslıdan başlayaraq bu
günədək araşdırılmağa başlanması məsələlərindən akademik İsa Həbibbəyli ətraflı və geniş
şəkildə bəhs etmişdir. Ümummilli liderin “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illik yubileyinin
keçirilməsi ilə bağlı imzaladığı 7 aprel 1997-ci il fərmanı ilə həm ölkəmizdə, həm də dünyanın
müxtəlif yerlərində bu sahədə tədbirlərin keçirilməsi ilə davam etmişdir. Ulu öndərin xidmətini
milli dövlətçiliyimizə həsr olunmuş ən böyük xidmət olaraq dəyərləndirən müəllif  “Kitabi-
Dədə Qorqud”da həm də Azərbaycanın dövlətçilik ənənələri ilə bağlı maraqlı faktları ön
planda araşdımaya cəlb edir. Qalın Oğuz Elinin Azərbaycan dövlətçilik ənənəsinin ilkin
faktorlarının cəmləşdiyi bir “el, məkan” olduğunu akademik qürurla vurğulayır, əsərin
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müqəddiməsindəki incəlikləri çox həssaslıqla və bədii-fəlsəfi məqamların zənginliyi nöqteyi-
nəzərindən araşdırmaya cəlb edir. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”un müqəddiməsində verilmiş zəngin mənəvi dəyərlərin təsviri ilə
yanaşı müəllif boyların əsas mövzu ideyasını, mahiyyətini açıqlayır: “Dirsə xan oğlu Buğac
boyu: Bayandır xanın təqdimatı və Buğacın hekayəti”ndəki oğuz türklərinə məxsus mərasim
və adətlər qabardılır. Müəllif bu boyda təsvir olunan adqoyma mərasimini qəhrəmanın “ikinci
doğuşu” adlandırır. Bu boyda, həmçinin, qadının Oğuz cəmiyyətindəki yeri və rolunun təhlili
də müəllif tərəfindən uğurla aparılmışdır. “Qazan və Uruz boyları silsiləsi”ndən bəhs edən
müəllif oğuzların əsl döyüş səhnələri haqqındakı məqamların təhlilini ön plana çəkir, oğuz
cəmiyyətindəki münasibətlər haqqında dəyərli mülahizələrlə çıxış edir. Müəllif bu silsilə
boyları “bütövlükdə Oğuz cəmiyyətini təqdimetmə” xüsusiyyətlərinə görə səciyyələndirir,
sədaqət, ləyaqət, vəfa, etibar, mərdlik kimi alicənab xüsusiyyətlərin döyüş zamanında da oğuz
igidlərinin qanında tüğyan etdiyi məqamları boydakı təsvirlərə əsaslanaraq açıqlayır. Və bu
kimi xüsusiyyətləri təsvirə gətirib müxtəlif bədii ifadə vasitələrinin köməyi ilə təqdim olunmasını
müəllif “əsl ədəbiyyat hadisəsi” adlandırır. Belə məziyyətlərin də “Kitabi-Dədə Qorqud”u
məhz yazılı ədəbiyyata yaxınlaşdırmasını bir daha vurğulayır. 

III fəslin “Bamsı Beyrək romanı” adlandırılan hissəsində müəllif  “Baybörənin Beyrək
boyu”nun bir neçə məqamı: oğuz cəmiyyətinin siyasi və mənəvi həyatını, sədaqəti, adqoyma
adətini, qalın oğuz elində möhkəm ailə və nəslin çoxalması məsələsini, müharibə ilə bağlı etnik
milli özünümüdafiə düşüncələrini açıqlayır. Yenə də həmin fəslin “Dəli Domrul boyu:
ölümdənqaçma motivi” adlı hissəsində “Duxa oğlu Dəli Domrul boyu”ndakı hadisələri türkün
ailə, əxlaq düşüncəsini, etno-mədəni baxışlarını müasir türkçülük üçün ölməz mədəni-əxlaqi
dəyər mirası kimi qiymətləndirir. Ümumiyyətlə, “Kitabi-Dədə Qorqud”da qadının oğuz
cəmiyyətindəki yüksək mövqeyə malik yerini müəllif təsadüfi hal deyil, uzun tarixi-mədəni
prosesin məhsulu olaraq dəyərləndirir. Bu baxımdan yazır ki: “Fikrimizcə, “Dəli Domrulun
halalı” olan qadın dünya ədəbiyyatında bərabəri olmayan  dönməz vəfa sahibi olan ömür-gün
yoldaşı obrazıdır”. Müəllif bu boyda ölümsüzlük, ölümdənqaçma motivini incəliyinədək
açıqlayaraq yenə də yazır: “Dəli Domrul boyu”ndakı ölümdənqaçma motivi həyatın mənasının
yalnız özü üçün deyil, başqaları üçün də yaşamaqda axtaran, əsl məhəbbət və sədaqət yolunda
canını qurban verməyi bacaran insanların ölümsüzlük qazanması ideyasını təsdiq etməyə
xidmət edir”. 

“Qalın Oğuz Elinin vəziri və onun oğlu Yegnək” adlı hissədə müəllif “Qazılıq Qoca oğlu
Yegnək” boyundakı soylamaya xüsusi dəyər verən müəllif bu soylamanı Qazlıq Qoca oğlu
Yegnəyin “Bayandırnamə”si adlandırır. Bu soylamadakı məlumatları, həm də müəllif müsqətil
bir boya çevrilmək hüququ qazana biləcək məlumatlar olaraq dəyərləndirir. 

“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”u haqlı olaraq akademik İ.Həbibbəyli “Kitabi-Dədə
Qorqud”u dünyaya tanıdan boy adlandırır. Dərin mifoloji kökləri olan bu boyun əsas obrazı
olan Təpəgözü Fridrix fon Dits tərəfindən Homerin “Odisseya”sındakı Polifemlə müqayisəsi
haqda bəhs edən müəllif üstünlüyün elə Dits tərəfindən “Kitabi-Dədə Qorqud” boyuna
verildiyini qeyd edir. Qeyd edək ki, sonrakı dövrlərdə azərbaycanlı qorqudşünaslar: professor
Məmmədhüseyn Təhmasib, professor Əli Sultanlı, akademik Kamal Abdulla  və s. mütəxəssislər
tərəfindən  “Kitabi-Dədə Qorqud”un “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”dakı Təpəgözlə
Homerin “Odisseya”sındakı Polifem obrazı arasında müqayisələr aparılmışdır. Müəllif monoq-
rafiyada bu barədə də maraqlı fikirlərlə çıxış edir. 

“Bəkil oğlu İmran boyu: dövlətçilik və təhlükəsizlik məsələləri” adlı yarımbaşlıqda
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sözügedən boyda Qalın Oğuz Elinin dövlətçilik ənənələrini, sərhədlərini, bu elin camaatı
arasındakı münasibətləri müəyyən etmək baxımından son dərəcə əhəmiyyətli sayır. Müəllif
yazır ki, bu boyda dövlətçilik məsələləri ön plandadır. Boydakı mifoloji köklər Bəkili söykökünə,
ictimai düşüncə isə milli dövlətçiliyə möhkəm, qırılmaz şəkildə bağlayır. Müəllif bu boyu
“islamiyyətdən qabaqkı mifik təfəkkürlə bağlı”, milli dövlətçilik ənənələrinin qorunması
baxımından əhəmiyyəti yüksək boy olaraq araşdırır.

“Uşun Qoca oğlu Səgrək boyu: Sədərəkdən  Dərəşama və Əlincə qalasına” adlı III fəslə
aid bu hissədə müəllif boyda əksini alan Səgrək sözünün qorqudşünaslıqdakı bir çox izahlarını
təqdim edir, bu sözü – Səgrəyin Naxçıvandakı Sədərək rayonun adı ilə, Səgrəyin qardaşı
Əgrəyin isə Qərbi Azərbaycanda və Naxçıvanın Şahbuz rayonundakı yer adları ilə bağlı
olduqlarını tarixi və coğrafi araşdrımalara əsasən təsdiqləyir. 

“İç Oğuza Dış Oğuzun dönük çıxması və Beyrəyin öldüyü boy: faciəli sonluq, yoxsa
nikbin final?!” adlı hissədə “Kitabi-Dədə Qorqud”un Drezden nüsxəsində yer alan sonuncu
boy – “İç Oğuzun Dış Oğuza dönük çıxması boyu”nu “Azərbaycan oğuznaməsinin möhtəşəm
yekunu” adlandırır. Bu boyda da müəllif ictimai münasibətləri geniş şəkildə şərh edir, bu
münasibətləri, ümumiyyətlə, Oğuz Elinin humanist dünyagörüşünü tam müəyyən edən məqamları
aşkarlayır. “Günahlarından keçməyi xahiş etdilər” və “Qazan onların günahını bağışladı”
cümlələrinin malik olduğu mənanı müəllif incəliklərinə qədər araşdırır və ümumiyyətlə, Oğuz
Elinin hələ o dövrlərdə ictimai-siyasi baxımdan tam formalaşmış cəmiyyət olduğu fikirlərini
irəli sürür. 

Müəllif bu bəhsin sonunu maraqlı fikirlərlə yekunlaşdırır: “Xan Qazan “İç Oğuza Dış
Oğuzun dönük çıxması boyu”nda Alp Aruzu öldürməklə Qalın Oğuz elindəki xəyanətə layiqli
cəza vermiş, “Salur Qazanın yeddibaşlı əjdahanı öldürməsi boyu”nda isə yeddibaşlı əjdahanı
məhv etməklə, ümumiyyətlə yer üzündən şəri məhv etmək missiyasını həyata keçirmişdir.
Dünya eposunun və Azərbaycan ədəbiyyatının şah əsəri olan “Dədə Qorqud kitabı”ndan çıxan
ən möhtəşəm ictimai-əxlaqi nəticə budur”.

IV fəsil “Kitabi-Dədə Qorqud”un poetikası” adlanır. Bu fəslin “Kitabi-Dədə Qorqud”da
təhkiyə və tərənnüm: boylama və soylama” adlı yarımbaşlığında akademik İsa Həbibbəyli “Ki-
tabi-Dədə Qorqud”un müəllifinin – Dədə Qorqudun milli yaradıcılıq ənənələrinə sadiq qalaraq
nağılçılıq ənənələri kimi məqamlardan faydalanmasını diqqət mərkəzinə çəkir, boyların
təhkiyəsində Azərbaycan nağılçılıq ənənəsinin mühafizə olunduğunu vurğulayır. “Kitabi-Dədə
Qorqud”dakı epik təhkiyə məqamlarının sonrakı dövrlərdə Nizami yaradıcılığına da təsirini
müəllif sistemli şəkildə izah edir. 

Türk aləminə belə böyük miras bəxş edən müəllif – Dədə Qorqud yaratdığı bu əsərdə
“Kitabi-Dədə Qorqud”da təkcə müəllif, el ağsaqqalı və s. möqelərdə çıxış etmir. Həm də
peşəkar rəssamlıq qabiliyyəti də “Kitabi-Dədə Qorqud”un müəllifinin – Dədə Qorqudun əsas
cəhətlərindən biridir. Belə ki, Dədə Qorqud təsvir etdiyi obrazları rəssam dəqiqliyi ilə təqdim
edir. Bu baxımdan  akademik İ.Həbibbəyli “Bənzərsiz obrazlar yaratmaq ustadı: Dədə Qorqud
yazıçı-rəssam kimi” yarımfəsildə haqlı olaraq yazır: “Tərəddüd etmədən demək olar ki, dünya
ədəbiyyatı və təsviri sənətində Dədə Qorqud səviyyəsində bu qədər ən incə cizgilərinə qədər
fərqli obrazlar yaradan, bənzərsiz portretlər çəkən şair-yazıçı və ya rəssam görmək çətindir...
Dədə Qorqud nadir istedada malik olan dahi yazıçı-rəssamdır”. Söylənilən gerçəkliyi monoqrafiya
müəllifi boyların ayrı-ayrılıqda təhlilini apararaq şərh edir.

“Dədə Qorqud şeir mədəniyyəti: xalq şeirindən yazılı şeirə keçid” adlı yarımfəsildə
müəllif Dədə Qorqud şeirlərini “Azərbaycan şeir mədəniyyətinin klassik örnəkləri” adlandırır.
Buradakı poetik mətnləri incələyən müəllif onları vəzn, qafiyə baxımından tədqiqata cəlb edir

227

AXTARIŞLAR     ●     RESEARCHES      ●     ПОИСКИ 

Ədəbiyyatımızda ortaq zaman mövqeyində yaranmış yazılı qəhrəmanlıq eposu və Qorqud şəxsiyyətinə əhatəli elmi
baxış, yaxud “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı epos və ya epopeya” monoqrafiyası haqqında qeydlər, səh.222-229



və haqlı olaraq bu mətnləri heca və sərbəst vəznin sintezindən ibarət vəznə malik olmalarını
söyləsə də, burada daha çox sərbəst şeir əlamətlərinin olduğunu vurğulayır. Şeirlərin tam
şəkildə Qorqud ata ruhunun məhsulu olduğunu müəllif əsərdəki bütün poetik mətnlərin vahid
dil-üslub xüsusiyyətlərinə malik olması ilə əlaqələndirir. 

“Dədə Qorqud şeirində məcazlar”ı araşdıran müəllif boylarda epitetlərdən istifadənin daha
çox olduğunu müəyyən edir. Hətta müəllif silsilə epitetlərin var olduğu poetik mətnləri də
təqdim edərək nəsr bölməsində bu bədii təsvir vasitəsinin zənginliyini qeyd edir. Lakin epitetlə
yanaşı “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarında digər bədii təsvir vasitələrinə, o cümlədən, mübaliğələrə
rast gəlməyin mümkün olduğunu yazır. Fantastik mübaliğələrin boylarda mükəmməl şəkildə
istifadəsi onları düzüb-qoşan müəllifin – Dədə Qorqudun bədii düşüncəsinin zənginliyini sübut
edən məqamlardandır. 

“Dədə Qorquq şeirinin janrları” bəhsində müəllif  “Dədə Qorqud kitabı”ndakı öyüdlərin
“yumlar” adlandırıldığını söyləyir. Müəllif yazır ki, klassik öyüdnamələrdən fərqli olaraq Dədə
Qorqud yumları nəsihət vermək, dua etmək, çağırış motivlərini özündə əks etdirir. Bunun da
kökləri xalq yaradıcılığı, xalq təfəkkürü ilə bağlanır ki, folklorşünaslıqda da yumların “alqış
məzmunu” daşıması haqda fikirlərə əsaslanaraq müəllif bunu  Dədə Qorqudun poetik mətnlərinin
çox vaxt xeyir-dua anlamına malik olması ilə izah edir. Bununla yanaşı, müəllif Dədə Qorqud
boylarında ağı janrının izlərinə rast gəlindiyi söyləyir. Bu məqamı – ağı izlərini, əsasən,
“Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”da kafərlər tərəfindən əsir alınmış Uruzun
ölüm-qalım xəbərini ala bilməyən Burla xatunun dilindən verilən poetik nümunə vasitəsilə
təqdim edir.

Akademik İsa Həbibbəyli monoqrafiyada “Kitabi-Dədə Qorqud”un indiyədək qorqudşünaslar
tərəfindən aşkara çıxarılmış incəlikləri ilə yanaşı gizlində qalmış, gözdən, diqqətdən yayınmış
həssas məqamlarına da tutarlı faktlarla aydınlıq gətirmişdir ki, bunlardan biri də “Dədə
Qorqudun süjetli lirikası” məsələsidir. Dədə Qorqud şeirlərinin çoxunda süjetli lirikanın
olduğunu konkret olaraq “Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul” boyu üzərində müşahidə apararaq
aşkara çıxarır. Hətta buradakı süjetli şeiri “Dədə Qorqud kitabı”ndakı şeir təcrübəsinin aparıcı
tərkib hissəsi kimi qiymətləndirir. 

“Dədəm Qorqud: Nizami müdrikliyi, Füzuli şeiriyyəti və Şəhriyar sadəliyi” adlı hissədə
müəllif mütəfəkkir düşüncə sahibi olan Dədə Qorqudu Azərbaycan ədəbiyyatında Nizamiyə
bənzədir. Qeyri-adi bədii təsvir vasitələrindən istifadəyə görə isə Dədə Qorqudun şeirlərini
Məhəmməd Füzuli lirikası ilə müqayisə edir. Dədə Qorqudun peşəkarcasına istifadə etdiyi
məcazlar həyatilik baxımından Molla Pənah Vaqif şeirinin, hikmətlə zəngin olması baxımından
Hüseyn Cavid, dilinin sadəliyi və səlisliyi baxımından Məhəmmədhüseyn Şəhriyar, Səməd
Vurğun yaradıcılığının təməlidir. “Kitabi-Dədə Qorqud”un müəllifinin – Dədə Qorqudun
şeirlərdə işlətdiyi bədii təsvir vasitələrini müəllif haqlı olaraq ədəbiyyatımızın “bədii kəşfi”
adlandırır. 

“Nəticə” adlanan bölmədə akademik İsa Həbibbəyli “Kitabi-Dədə Qorqud”da zərgər
dəqiqliyi ilə apardığı araşdırmaları bir neçə punkt – bölmə vasitəsilə ümumiləşdirir, “Kitabi-
Dədə Qorqud”u şifahi xalq ədəbiyyatı ənənəsi ilə yazılı ədəbiyyat ənənəsinin vəhdəti kimi,
şifahi yolla yaradılan Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının mükəmməl bünövrəsi, özündən sonra
yaranmış yazılı ədəbiyyata gur işıq salan, təkan verən abidə adlandırır. “Kitabi-Dədə Qorqud”un
müəllifi – Dədə Qorqudu isə oğuz elinin başbiləni, müşkülləri həll edən, yol göstərən adlandırır.
Sonda müəllif, haqlı olaraq, bu əsəri – “Kitabi-Dədə Qorqud”u “azərbaycançılıq ideyasının
beşiyi və alınmaz qalası” adlandırır.

Monoqrafiyanın sonunda Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərindəki ədəbiyyatın,
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Azərbaycanda nəşr olunmuş Azərbaycan və rus dillərində qorqudşünaslıqla bağlı nəşrlərin
siyahısı, rusca “Xülasə”, kitabdan istifadəni istiqamətləndirən “Bələdçi” təqdim olunur.

Akademik İsa Həbibbəylinin “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı epos və ya epopeya” adlı mo-
noqrafiyası ədəbiyyatımıza qorqudşünaslıqla bağlı yeni fikirlərlə zəngin olan dəyərli  töhfədir.

*AMEA Naxçıvan Bölməsi
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail:ceferli_ayten@mail.ru
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M Ü Ə L L İ F L Ə R İ N  N Ə Z Ə R İ N Ə

1. Jurnаlın əsаs məqsədi elmi keyfiyyətə cаvаb verən оrijinаl elmi məqаlələrin dərc edilməsidir.
2. Jurnаldа bаşqа nəşrlərə təqdim edilməmiş yeni tədqiqаtlаrın nəticələri оlаn yığcаm və
mükəmməl redаktə оlunmuş elmi məqаlələr dərc edilir.
3. Məqаlənin həmmüəlliflərinin sаyının üç nəfərdən аrtıq olmamalıdır.
4. Məqаlələrin keyfiyyətinə, оrаdа göstərilən fаktlаrın dəqiqliyinə müəllif birbаşа cаvabdehlik
daşıyır.
5. Məqаlələr АMEА-nın həqiqi və müхbir üzvləri və ya redаksiyа heyətinin üzvlərindən biri
tərəfindən təqdim edilməlidir.
6. Məqаlələr iki dildə – Аzərbаycаn və rus dillərində çаp оlunа bilər. Məqаlənin yаzıldığı dildən
əlаvə digər 2 dildə хülаsəsi və hər xülasədə açar sözlər verilməlidir.
7. Məqаlənin mətni jurnаlın redаksiyаsınа kоmpyuterdə, А4 fоrmаtında “12” ölçülü hərflərlə,
səhifənin pаrаmetrləri yuхаrıdаn və aşağıdan 2 sm, sоldаn 3 sm, sаğdаn isə 1 sm məsаfə ilə,
sətirdən-sətrə “defislə” keçmədən, sətir аrаlığı 1,5 intervаl оlmаqla hazırlanmalıdır.
8. Məqalə rus və Azərbаycаn dilində yalnız Microsoft Word proqramında Times New Rоmаn
hərfləri ilə yazılmalı, CD, DVD daşıyıcıda, həmçinin elektron poçt vasitəsilə jurnаlın məsul
kаtibinə təqdim edilə bilər. Mətndə оlаn şəkil və cədvəllər yalnız JPG formatında şəkillərin
keyfiyyətinə üstünlük verilməklə sayı 3 ədəddən çox olmamalıdır.
9. Səhifənin ortasında “12” ölçülü qаlın və böyük hərflərlə müəllifin (müəlliflərin) аdı və sоyаdı
yаzılır.
10. Bir sətir bоş burахılmаqlа “12” ölçülü böyük hərflərlə məqаlənin аdı yazılır və məqаlənin
yazıldığı dildə “10” ölçülü əyri hərflərlə xülasə və açar sözlər yazılır. Xülasələr 150 – 200 söz
aralığında məqaləni əhatə etməlidir. Müəllifin işlədiyi təşkilаtın аdı, elmi dərəcəsi və e-mail
ünvanı, “12” ölçülü əyri və qalın kiçik hərflərlə ədəbiyyat siyahısından sonra sağdan yаzılır.
(məs.: АMEА Nахçıvаn Bölməsi; e-mail: axtarislar@mail.ru).
11. Mövzu ilə bаğlı elmi mənbələrə istinаdlаr оlmаlıdır və istifаdə оlunmuş ədəbiyyаt
хülasələrdən əvvəl “12” ölçülü hərflərlə, kоdlаşdırmа üsulu və əlifbа sırаsı ilə göstərilməlidir.
“Ədəbiyyаt” sözü səhifənin оrtаsındа qаlın və böyük hərflərlə yаzılır. Ədəbiyyаt siyаhısı аdi
hərflərlə verilir. İstifadə edilən mənbələrin sayı 3-dən az, 15-dən çox olmamalı, müstəqillik
dövrü və latın qrafikası ilə çap olunmuş ədəbiyyatlara üstünlük verilməlidir.
Nümunə.

Kitаb: 
Quliyev Ə.A. Qədim uyğur türklərinin onomastikası, Bakı: AzAtaM, 2014, 208 s.
Kitаb məqаləsi: 
Həşimli H.M. Ərtoğtol Cavidin bədii yaradıcılığı / Əğtoğrol Cavid: taleyi və sənəti,

Naxçıvan: Əcəmi, 2019, s. 15-25.
Jurnаl məqаləsi: Allahverdiyeva H.R. Mikayıl Abdullayevin yaradıcılığında portret janrı

// АMEА Nахçıvаn Bölməsinin Axtarışları, 2020, № 1, s. 107-110.
12. Məqаlənin хülаsəsində müəllifin аdı və sоyаdı “12” ölçülü kiçik, qаlın hərflərlə; mövzunun
аdı böyük, qаlın hərflərlə; хülаsənin özü isə аdi hərflərlə yаzılır. Хülаsə məqаlənin məzmununu
tаm əhаtə etməli, əldə оlunаn nəticələr ətrаflı verilməlidir. 
13. Məqаlədəki istinаdlаr mətnin içərisində verilməlidir. Məsələn: (4, s. 15)
14. Məqаlələrin ümumi həcmi fоtоlаr, cədvəllər, ədəbiyyаt siyаhısı və хülаsələrlə birlikdə 6-9
səhifədən çох оlmаmаlıdır.
15. Məqаləyə müəlliflər hаqqındа məlumаt (sоyаdı, аdı, iş yeri, vəzifəsi, alimlik dərəcəsi və
elmi аdı, ünvаnı, e-mail adresi, əlaqə telefоnu) mütləq əlаvə оlunmаlıdır.
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16. Məqalənin məzmununa əsaslanan UOT kodu yuxarı sol tərəfdən mütləq qeyd olunmalıdır.
QEYD: АMEА Nахçıvаn Bölməsinin “Axtarışlar” jurnаlınа təqdim оlunаn məqаlələr yuxarıdakı
qaydalara uyğun hazırlandığı halda jurnalın redaksiya heyəti üzvlərinə təqdim olunur və müsbət
rəy verildikdən sonra çapa tövsiyyə edilir.
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I N F O R M A T I O N  F O R  A U T H O R S

1. The main purpose of this journal is to publish original scientific papers that meet the criteria
of scientific quality.
2. The journal publishes compact and perfectly edited scientific papers, which are the results of
new research and have not been published in other publications previously.
3. The number of collaborators exceeding three is undesirable.
4. The author is directly responsible for the quality of papers and the accuracy of the facts pre-
sented.
5. The papers must be submitted by full members and corresponding members of ANAS or one
of the Editorial Board members.
6. The papers can be published in two languages – Azerbaijani and Russian. In addition to the
language in which a paper is written, an abstract should be provided in two other languages and
keywords should be pointed.
7. A paper text is submitted to the editor-in-chief of the journal along with an electronic copy, it
must be printed on a personal computer, on white A4 paper, in Times New Roman font, font
size “12”, page parameters 2 cm above, 2 cm below, 3 cm on the left, 1 cm on the right, without
hyphenation, in 1.5 interval, and in one of the languages mentioned above. Margins for figures
and tables inside the text should be 3.7 cm left and right.
8. The name and surname of the author (authors) are indicated in bold and capital letters in the
center of the page, font size “12”.
9. Below, after one blank line, the title of the paper is indicated in capital letters, font size “12”.
Then there is abstract including keywords in the language of the paper, font size “10”, italics.
The organization name, the author’s scientific degree and e-mail address are written below the
references in lowercase letters, font size “12”, bold italics (for example: Nakhchivan branch of
ANAS; E-mail: tusinesr@gmail.com).
10. Reference should be made to scientific sources on the subject, the list of references should
be given before the abstract, in accordance with the encoding rules, in alphabetical order, the
font size “12’. The word “references” in the middle of the page is highlighted in bold and in
capital letters. References are in lowercase letters in the language in which this edition has been
published. The used sources mustn`t be more than 15. Eg.:
Books:
Gasymov V.I. Ancient monuments. Baku: Light, 1992, 321 p.
Book papers:
Habibbeyli I.A. Science and culture in Nakhchivan / Nakhchivan in the history of Azerbaijan. 
Baku: Science, 1996, p. 73-91.
Journal papers:
Bakhshaliev V.B., Guliev A.A. Writing elements in the drawings of Gemigaya // Proceedings
of the Nakhchivan Branch of ANAS, 2005, №. 1, p. 74-79.
11. The author’s name and surname in the abstract are indicated in lowercase letters in bold font,
size “12”; the title of the paper is capitalized in bold; and the abstract itself is in lowercase letters.
The abstract should correspond to the full content of the paper; the results are to be given in de-
tail.
12. Links in the paper should be in the text. Eg.: [4, p. 415].
13. The total amount of a paper including graphic materials, photographs, tables, formulas, ref-
erences, and reviews should not exceed 5-8 pages.
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14. Authors’ data must be specified additionally (last name, first name, patronymic, place of
work, position, degree and academic title, address, email address, work and home phone    num-
bers).
15. A paper’s code based on UDC should be indicated on the left.
NOTE: Taking into account the large number of papers submitted to the “Proceedings” journal
of the Nakhchivan section of ANAS, and the limited capabilities of the “Tusi” publishing house,
it is assumed that only one paper of each author will be published in one issue.
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К   С В Е Д Е Н И Ю   А В Т О Р О В

1. Основной целью журнала является публикация оригинальных научных статей, соот-
ветствующих требованиям науки.
2. Журнал публикует содержательные и в совершенстве отредактированные научные
статьи, являющиеся результатами новых исследований и не опубликованные ранее в дру-
гих изданиях.
3. Желательно, чтобы число соавторов не превышало трех.
4. Автор несет прямую ответственность за качество статьи, достоверность представлен-
ных в них фактов.
5. Статьи должны быть представлены действительными членами и членами-корреспон-
дентами НАНА или одним из членов Редколлегии журнала.
6. Статьи могут быть представлены на двух языках – азербайджанском и русском. Анно-
тацию и ключевые слова необходимо представить на двух других языках. 
7. Текст статьи представляют в редакцию журнала в электронной форме и в бумажном
экземпляре на бумаге формата А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12 pt., па-
раметры страницы: верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, без
переносов, межстрочный интервал – 1,5 см. 
8. Статьи на азербайджанском и русском языках должны быть набраны по программе Mi-
crosoft Word на компьютере шрифтом Times New Roman и посредством компактных дис-
ков CD, DVD отправлены Ученому секретарю журнала электронной почтой по адресу.

Имеющиеся в статье рисунки и таблицы исключительно в формате JPG и не
должны превышать 3-х единиц.
9. В правом верхнем углу первой страницы заглавными жирными буквами размером
шрифта 12 pt. пишется фамилия, имя и отчество автора (авторов) статьи.
10. После пропущенной строки размером шрифта 12 пт. заглавными буквами пишется на-
звание статьи, ниже размером шрифта 10 pt. курсивом на языке статьи пишутся аннотация
и ключевые слова. Объем аннотации должен находится в пределах 150-200 слов. Справа
после списка литературы размером шрифта 12 pt. курсивом жирными срочными буквами
указывается место работы, научная степень и электронный адрес автора, например,
НАНА, e-mail: axtarislar@mail.ru
11. В статье следует указать ссылки на научные источники по тематике, список использо-
ванной литературы указывается перед аннотацией в соответствии с правилами кодирова-
ния в алфавитном порядке размером шрифта 12 pt. Слово «Литература» пишется
посредине страницы жирными заглавными буквами, список литературы составляется
обычными буквами. Количество использованных источников должно быть не менее 3-х
и не более 15-ти, отдается предпочтение источникам, вышедшим в свет после установле-
ния независимости и напечатанным латинской графикой.

Образец:
Книга: Гулиев А.А. Ономастика древних тюрков уйгуров. Баку: Азатам, 2014,   208 с.
Книжная статья: Гашимли Г.М. Художественное творчество Эртогрул Джавида.

Нахчыван: Аджами, 2019, с. 15-20.
Журнальная статья: Аллахвердиева Г.Р. Портретный жанр в творчестве Микаила

Абдуллаева // Нахчыванское отделение НАНА, Поиски, 2020, № 1, с. 114-117.
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12. В аннотации статьи фамилия, имя и отчество автора пишутся строчными жирными
буквами. Аннотация пишется строчными буквами, она должна полностью охватывать ста-
тью и отражать результаты исследования.
13. Ссылки должны быть представлены в статье в следующем виде, например, (4, с. 15).
14. Общий объем статьи, фотографии, рисунки, таблицы, список литературы и аннотация,
не должны превышать 6 – 9-ти страниц.
15. Обязательно указываются сведения об авторе: фамилия, имя и отчество, место работы,
должность, адрес, электронный адрес, рабочий телефон.
16. Необходимо указать слева в верхней части код УДК статьи.

Примечание.
При соответствии статей выше указанным условиям они будут представлены   Ред-

коллегии журнала 
«Поиски» Нахчыванского отделения НАНА и после положительного отзыва будут

опубликованы.
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