
1 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

 

 

Əlyazması hüququnda 

 

 

 

AZƏRBAYCAN TƏSVİRİ SƏNƏTİNDƏ RƏQS MOTİVLƏRİ 

(1950-1980-ci İLLƏR)  

 

 

 

 

İxtisas:  6215.01 – Təsviri sənət 

 

 

Elm sahəsi: Sənətşünaslıq 

 

 

İddiaçı: Könül Yaqub qızı Əzimova 

 

 

 

 

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi 

almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın 

 

 

AVTOREFERATI 

 

 

 

 

 

 

Bakı – 2021 





3 

İŞİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Rəqs motivləri 

tarixən hər zaman təsviri sənətin diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Yuxarıda xatırlanan Qobustan qaya təsvirləri rəqsin təsviri sənətdə 

əks olunan ən qədim nümunələrindəndir. Ümumiyyətlə, dünyanın 

əksər bölgələrində ibtidai incəsənətdə dini-mərasim xarakterli rəqs 

təsvirlərinə rast gəlmək mümkündür. Azərbaycan ərazisində aşkar 

edilmiş bir çox dekorativ-tətbiqi sənət məmulatları üzərində rəqs 

səhnələrinə rast gəlmək olar. 

Bədii mədəniyyətin ayrılmaz tərkib hissəsi olan rəqs sənəti 

XX əsr rəssamlıq sənətində də öz əksini tapmışdır
1
. Təsviri sənətdə 

rəqs motivləri müxtəlif formalarda öz əksini tapır. XX əsrin 

əvvəllərində və 30-cu illərədək olan dövrdə rəqs səhnələri əsasən 

sulu boya ilə işlənmiş məişət səhnələrində öz təcəssümünü tapırdı. 

Sonralar həm rəqs sənətinin, həm də təsviri sənətin inkişafı ilə 

əlaqədar olaraq rəssamlıqda rəqs motivlərinin mahiyyəti xeyli 

dəyişilərək inkişaf etdi. 50-60-cı illərdə rəssamlar əsasən peşəkar 

rəqs səhnələri yaratmağa üstünlük verirdilər. Tağı Tağıyevin, 

İsmayıl Axundovun, Böyükağa Mirzəzadənin, Maral 

Rəhmanzadənin, Xalidə Səfərovanın və başqa rəssamların 

yaradıcılığında daha çox peşəkar xoreoqrafiya sənəti nümunələri öz 

əksini tapır. 

70-80-ci illərdə akademik tendensiyada müəyyən dəyişikliklər 

baş verdi, təsviri sənətdə rəqs motivlərinə olan klassik münasibət 

saxlanılmaqla yanaşı, rəssamlarımız rəqs vasitəsilə həm də milli 

xarakter və koloriti əks etdirməyə başladılar. Bu illərdə el 

şənliklərinin, məhsul bayramlarının təsviri sənətdə əksi geniş 

yayılmışdı ki, rəqs səhnələri də bu mövzuların əsas bədii 

elementlərindən biri idi. Nəcəfqulu İsmayılovun
2
, Əyyub 

Məmmədovun, Fərhad Hacıyevin
3
, SirusMirzəzadənin

4
, Sara 

                                                           
1
Əliyev Z.A. Azərbaycan rəqs geyimi. Bakı, Oskar, 2010, 123 s. 

2
https://news.day.az/culture/441063.html 

3
http://1905.az/samaxida-novruz-bayrami-r%C9%99ssam-f%C9%99rhad-

haciyev/ 

https://news.day.az/culture/441063.html
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Manafovanın
5
 və başqa rəssamların yaradıcılığında rəqs 

elementlərinin kənd mövzusunda, həmçinin idman, gənclik 

mövzularında təcəssüm etdirilməsi geniş yayılmışdı. Digər tərəfdən 

70-80-ci illərdə dekorativ səciyyəli kompozisiyaların yaradılmasına 

da maraq xeyli artmışdı. Bu tipli əsərlərdə rəqs sənəti milli adət-

ənənə kontekstində rəssamlarımız tərəfindən gerçəkləşdirilirdi. 

Milli məzmunlu rəqs görüntüləri, toy səhnələri, dekorativ xarakterli 

məişət səhnələri həmin dövrdə rəqs sənətini məhz milli kontekstdə 

əks etdirirdi. Toğrul Nərimanbəyovun, Böyükağa Mirzəzadənin, 

Asəf Cəfərovun, Ağa Mehdiyevin, Maral Rəhmanzadənin və 

başqalarının yaradıcılığında rəqs səhnələri məhz bu formada özünü 

büruzə verirdi. 

Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığındakı rəqs motivlərinin 

öyrənilməsi milli mədəniyyətimizin inkişaf xüsusiyyətlərini əks 

etdirməklə müasir dövrdə milli özünüdərkin formalaşmasına xidmət 

edir. Bu xüsusiyyət nəzərdən keçirilən mövzunun aktuallığı və 

əhəmiyyəti barədə aydın təsəvvür yaradır. 

Azərbaycanın görkəmli rəqs ustalarının portretləri bu 

mövzunun aktualığını əks etdirən cəhətlərdən biridir. Reyhan 

Topçubaşova, Böyükağa Mirzəzadə, Mikayıl Abdullayev kimi 

tanınmış rəssamlarımız Qəmər Almaszadə, Roza Cəlilova, Əminə 

Dilbazi kimi görkəmli Azərbaycan rəqqasələrinin bədii obrazlarını 

böyük məharət və sənətkarlıqla yarada bilmişlər. Bu gün həmin 

sənət nümunələri xüsusi bir aktuallıq kəsb etmişlər. Milli dəyərlərin 

yenidən qiymətləndirildiyi və təbliğ edildiyi müasir dövrdə həmin 

klassik əsərlər cəmiyyət üçün vaxtilə olduğundan daha qiymətlidir. 

Bütün bunlar hazırkı mövzunun aktuallığını bir daha təsdiq edir. 

Bilavasitə hazırkı dissertasiyanın mövzusunu əks etdirən 

elmi-tədqiqat işlərindən S.Dünyamalıyevanın “Azərbaycan geyim 

mədəniyyəti tarixi” (2002) 
6
, “Moda tarixi və dünya xalqlarının 

                                                                                                                                    
4
Vəliyeva N. H. Əməkdar rəssam SirusMirzəzadənin yaradıcılığı (sənətşünaslıq 

üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın 

avtoreferatı). AMEA-nın mətbəəsi, Bakı, 2018, 26 s. 
5
https://azertag.az/xeber/Ressamlar_Ittifaqinin_sergi_salonunda_Sara_Manafova

nin_xatiresine_hesr_edilmis_sergi_achilmisdir-190117 
6
Dünyamalıyeva S.S. Azərbaycan geyim mədəniyyəti tarixi. Bakı, “Elm”, 2002. 

https://azertag.az/xeber/Ressamlar_Ittifaqinin_sergi_salonunda_Sara_Manafovanin_xatiresine_hesr_edilmis_sergi_achilmisdir-190117
https://azertag.az/xeber/Ressamlar_Ittifaqinin_sergi_salonunda_Sara_Manafovanin_xatiresine_hesr_edilmis_sergi_achilmisdir-190117
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milli geyimləri” (2003) 
7
, “Azərbaycan geyim mədəniyyəti tarixi: 

bədii-etnoqrafik tədqiqat” (2003) 
8
, “Azərbaycan geyimlərinin 

bədii-dekorativ xüsusiyyətləri” (2013)
9
 monoqrafiyalarını, 

Z.Əliyevin “Azərbaycan rəqs geyimi” 
10

, S.Sadıqovanın “Orta əsr 

Azərbaycan geyimi” və başqa əsərləri xüsusi qeyd etmək istərdik. 

Çünki burada əsas problemlərdən biri kimi rəqsin əsas 

atributlarından olan milli geyim, həmçinin müxtəlif rəssamların 

yaradıcılığında rəqs mövzusu çıxış edir. Həmçinin T.Əfəndiyevin
11

, 

B.Hacızadənin
12

, T.Bayramovun
13

, F.Mir-Bağırzadənin
14

 və 

başqalarının kitab və ayrı-ayrı məqalələrini göstərmək olar. 

Təsviri sənətdə rəqs elementlərinin başqa, həcm etibarilə daha 

böyük qismini mövzu etibarilə teatr-dekorasiya sənəti ilə bağlı olan 

tədqiqatlar təşkil edir. Bu tədqiqatlar hələ ötən əsrin ortalarından 

başlanır. Azərbaycan sənətşünaslığında bu sahədə ilk tədqiqatlar 

N.M.Miklaşevskayaya məxsusdur. Onun R.Mustafayev
15

, 

S.Yefimenko
16

 və başqalarına həsr etdiyi əsərlərdə dekorasiya 

sənəti ilə yanaşı, geyim eskizlərindən də danışılır. S.Şükürovanın 

“Azərbaycan sovet dövrü teatr-dekorasiya sənəti (1946-1985)” adlı 

fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını 
17

 bu sahədə atılmış ilk uğurlu 

tədqiqatlardan biri kimi dəyərləndirmək olar. S.Sadıxbəyovanın 

                                                           
7
Dünyamalıyeva S.S. Moda tarixi və dünya xalqlarının milli geyimləri. Bakı, 

2003. 
8
Dünyamalıyeva S.S. Azərbaycan geyim mədəniyyəti tarixi: bədii-etnoqrafik 

tədqiqat. Bakı, 2003. 
9
Dünyamalıyeva S.S. Azərbaycan geyimlərinin bədii-dekorativ xüsusiyyətləri. 

Bakı, 2013. 
10

Əliyev Z.A. Azərbaycan rəqs geyimi. Bakı, Oskar, 2010, 123 s. 
11

Əfəndiyev T.İ. Mədəniyyətdə tarixilik və müasirlik.Bakı, “Təhsil”, 2011, 392 s. 
12

HacızadəB.K. 100 illik karikatura tariximiz. Bakı, “Azəri dizayn”, 2006, 237 s. 
13

БайрамовТ.Р. Концентрическая символика ислама и суфизма в 

азербайджанском искусстве // ИзвестияНациональнойАкадемии Наук 

Республики Казахстан. Алматы, НАН РК, 2015, № 2 (281), с. 124-127. 
14

Мир-БагирзадеФ.А. Творчество народного художника Тогрула 

Нариманбекова. Баку, “Aspoliqraf”, 2014, 191 с. 
15

Миклашевская Н.М. Рустам Мустафаев. Баку, 1959. 
16

МиклашевскаяН.М. СергейЕфименко. Баку, 1964. 
17

Şükürova S.İ. Azərbaycan sovet dövrü teatr-dekorasiya sənəti (1946-1985-ci 

illər) Nam. diss. avtoreferatı. Tbilisi, 1990. 
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“Azərbaycan Opera və Balet teatrı rəssamlarının teatr-dekorasiya 

sənəti” (Bakı, 2010) adlı fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının 

avtoreferatında 
18

problem yeni müstəvidə nəzərdən keçirilir. 

Burada XX əsrin 50-80-ci illəri ilə yanaşı, müasir dövrün də bir 

sıra yadda qalan bədii tərtibat işləri tədqiqat obyektinə 

çevrilmişdir. 

Tədqiqat işində yaradıcılığı təhlil edilən Xalq rəssamı 

B.Əfqanlının yaradıcılığı daha geniş öyrənilmişdir. 

D.Səfərəliyevanın 1986-cı ildə işıq üzü görmüş “Bədurə Əfqanlı” 

adlı kitabı bu mövzuda çap olunmuş ilk nəşrlərdən biridir 
19

. 

Rəssamın yaradıcılığı son illərin tədqiqatlarında daha geniş 

işıqlandırılıb. S.Əliyevanın “Bədurə Əfqanlının kino və teatr 

yaradıcılığında bədii-plastik üsullar” adlı fəlsəfə doktorluğu 

dissertasiyasında rəssamın yaradıcılığı əhatəli spektrdə təhlilə cəlb 

edilmiş, yaradıcılığındakı bir sıra xüsusiyyətlər müasirlik 

müstəvisində qiymətləndirilmişdir. 

Müxtəlifillərdə işıq üzü görmüş tədqiqat işləri, o cümlədən 

S.Fərəcovun “İlk azərbaycanlı qadın teatr rəssamı: Bədurə 

Əfqanlı”
20

və “Səhnə əsərlərinə rəng qatan sənətkar” 
21

, 

F.Xəlilzadənin “Üç yolun bir ünvanı” 
22

, G.İbadovanın “Sənətdə iz 

açanlar: Bədurə Əfqanlı” adlı məqalələri 
23

, həmçinin S.Fərəcov, 

X.Əsədova, E.Qasımova, İ.Mustafayev və başqalarının müxtəlif 

yazıları məhz bu mövzuya həsr edilmişdir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın məqsədi 50-80-

ci illər Azərbaycan təsviri sənətində rəqs motivlərini toplayıb təhlil 

etməkdən, onların ayrı-ayrı rəssamların yaradıcılığında və 

                                                           
18

Садыхбекова С.Р. Театрально-декорационное искусство художников 

Азербайджанского театра оперы и балета. Автореф. Дисс. Баку, 2010, с. 7-

10. 
19

Səfərəliyeva D. Bədurə Əfqanlı. Bakı, İşıq, 1986, 47 s. 
20

Fərəcov S. İlk azərbaycanlı qadın teatr rəssamı: Bədurə Əfqanlı // “Mədəniyyət” 

qəzeti,  11 mart 2011, s.12. 
21

Fərəcov S. Səhnə əsərlərinə rəng qatan sənətkar // “Mədəniyyət” qəzeti, 25 

oktyabr 2017,s.15. 
22

Xəlilzadə F. Üç yolun bir ünvanı // “Kaspi” qəzeti, 15 dekabr 2017. 
23

İbadova G. Sənətdə iz açanlar: Bədurə Əfqanlı // “Mədəniyyət” qəzeti, 24 

oktyabr, 2012, s.13. 
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ümumiyyətlə, Azərbaycan təsviri sənətində tutduğu rolun 

əhəmiyyətini müyyənləşdirməkdən ibarətdir. Bu, Azərbaycan təsviri 

sənətində rəqsin rolunun, mahiyyətinin, onun incəsənətin milli 

məzmun və xarakterinin inkişafına göstərdiyi təsirin öyrənilməsi 

baxımından əhəmiyyətlidir. Həmin məqsədi həyata keçirmək üçün 

dissertasiya qarşısında aşağıdakı vəzifələr müəyyən edilmişdir: 

- Azərbaycan təsviri sənətində rəqs motivlərinin tarixi və 

bədii inkişaf xüsusiyyətlərinin araşdırılması; 

- XX əsrin 50-80-ci illərində rəssamların yaradıcılığında rəqs 

motivlərinin əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi; 

- Rəqs səhnələri vasitəsilə təsviri sənətin milli məzmununun 

daha əhatəli formada tədqiq edilməsi; 

- Rəqsin təsviri sənətin ayrı-ayrı növ və janrlarında (məişət, 

portret, tarixi və s.) yayılmasının miqyasının və xarakterik 

xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılması; 

- Rəqs sənəti vasitəsilə incəsənətdə ənənə və müasirlik 

probleminin, onların qarşılıqlı münasibətlərinin işıqlandırılması; 

- Təsviri sənətdə rəqsin müstəqil və tətbiqi formalarının, 

onların qarşılıqlı münasibətlərinin, malik olduğu bədii, tarixi, 

mənəvi xüsusiyyətlərin öyrənilməsi; 

- 50-80-ci illərdə rəssamlıqda yaradılmış rəqs səhnələri və 

elementlərinin müasir incəsənətin milli məzmununu 

formalaşmasına göstərdiyi təsirin əhəmiyyətinin dəyərləndirilməsi. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyektini XX 

əsrin 50-80-ci illərində Azərbaycan təsviri sənəti təşkil edir. Buraya 

təsviri sənətin hər üç növü – rəngkarlıq, heykəltəraşlıq və qrafika 

daxildir. Göstərilən dövrdə rəqs motivləri əsasən rəngkarlıq və 

qrafikada özünü büruzə vermiş, heykəltəraşlıqda nisbətən az təzahür 

etmişdir. Ona görə də dissertasiyada rəngkarlıq və qrafikaya daha 

çox yer ayrılmışdır. 

Tədqiqatın predmeti rəssamlıq əsərləri, bu əsərlərdə təzahür 

edən rəqs motivlərindən ibarətdir. Burada həm akademik (müstəqil 

mövzulu rəssamlıq əsərləri), həm də tətbiqi (teatr-dekorasiya və 

kino sənəti ilə bağlı olan eskizlər) xarakterli bədii nümunələr 

nəzərdən keçirilir. Eyni zamanda vurğulamaq lazımdır ki, 

rəssamlıqla yanaşı, mövzu üzrə müəyyən qədər kiçik həcmli 
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heykəltəraşlıq nümunələri də tədqiqata cəlb edilmişdir. 

Tədqiqatın metodoloji əsasını iki müxtəlif metod – tarixi 

ardıcıllıq və müqayisəli təhlil metodları təşkil edir. Bu, 

dissertasiyanın məzmunu, onun adı, elmi problemin müəyyən dövr 

ilə məhdudlaşması ilə, həmçinin müxtəlif rəssamların 

yaradıcılığının tədqiq olunması ilə əlaqədardır. Tarixi ardıcıllıq 

metodu həm dissertasiyanın əhatə etdiyi dövr çərçivəsində (XX 

əsrin 50-80-ci illəri), həm də müxtəlif rəssamların (Böyükağa 

Mirzəzadənin, Tahir Tahirovun və başqalarının) yaradıcılığında rəqs 

motivlərinin ardıcıl nəzərdən keçirilməsində (bu, rəssam 

yaradıcılığında rəqsin təkamülünün izlənilməsi baxımından 

əhəmiyyətlidir) özünü büruzə verir. Müqayisəli təhlil metoduna 

gəlincə, bu metod dissertasiyada özünü daha əhatəli formada 

təcəssüm etdirir. Tədqiqatişinin strukturundan aydın göründüyü 

kimi, burada geyim və obrazın vəhdəti, təsviri sənətin milli 

xarakterinin təcəssüm etdirilməsində rəqs sənətinin rolu əsas 

problemlər kimi nəzərdən keçirilir. Bu məqsədlə tədqiqat işində 

müqayisəli təhlil metoduna xeyli geniş yer verilmiş, həm müstəqil 

və tətbiqi xarakterli sənət nümunələri, həm müxtəlif rəssamların 

yaradıcılığı, həm də eyni bir rəssamın yaradıcılığının müxtəlif 

mərhələləri müqayisə edilmiş, müvafiq nəticələrə gəlinmişdir. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar aşağıdakılardır: 

-Təsviri sənətdə rəqs motivlərinin ümumi xarakterini 

müəyyən etmək; 

-Təsviri sənətdə rəqsin tarixi-bədii köklərini araşdırmaq; 

- Rəqs motivlərinin süjet və kompozisiya ilə əlaqələrini əks 

etdirmək; 

- Təsviri sənətin mövzu dairəsinin genişləndirilməsində rəqsin 

rolunu vurğulamaq, həmçinin onun bədii yaradıcılıqda əks olunmuş 

ictimai, mədəni və məişət xarakterini göstərmək; 

- Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında rəqs motivlərini 

süjet və məzmun baxımından sistemləşdirmək. 

Tədqiqatın sərhədləri XX əsrin 50-80-ci illərini əhatə edir 

ki, bu da onun adında öz əksini tapır. Tədqiqat işində əsas etibarilə 

həmin dövrdə yaradılmış əsərlərdən danışılır. Eyni zamanda 

nəzərdən keçirilən elmi problemin istinad etdiyi tarixi-bədii 
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ənənələri və onun müasir əhəmiyyətini daha aydın əks etdirmək 

məqsədilə tədqiqat işində rəssamlıqda rəqs elementlərinin həm 

tarixi, həm də müasir xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilmiş, müəyyən 

paralellər və ümumiləşdirmələraparılmışdır. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi özünü onda büruzə verir ki, burada 

ilk dəfə olaraq Azərbaycan təsviri sənətində rəqs motivləri 

mövzusu, ətraflı surətdə elmi-tədqiqat işinə cəlb edilmişdir. Ayrı-

ayrı kiçik tədqiqat işlərinin aparılmasına baxmayaraq sözügedən 

mövzu bu vaxta qədər heç zaman ayrıca tədqiqat mövzusu olmayıb. 

İlk dəfə olaraq həmin mövzu məhz hazırkı tədqiqat işində sistemli 

şəkildə araşdırılır. Tədqiqat işinin elmi yeniliyini aşağıdakı bəndlər 

şəklində ifadə etmək olar: 

- Dissertasiyada ilk dəfə olaraq XX əsrin 50-80-ci illərində 

Azərbaycan təsviri sənətində rəqs motivləri mövzusu tədqiqata cəlb 

edilmişdir; 

- Rəqs sənətinin plastikliyi, onun dərin fəlsəfi məzmunu, 

daşıdığı məna yükü, mənəvi xüsusiyyətləri təsvir dili vasitəsilə şərh 

edilmişdir; 

- Mövzu çərçivəsində bir sıra Azərbaycan rəssamlarının 

yaradıcılığına müraciət olunmuş, onların yaradıcılığı məhz 

göstərilən mövzu müstəvisində işıqlandırılmışdır; 

- Tədqiqatda rəqs motivlərinin milli xarakteri, daşıdığı ideya-

bədii xüsusiyyətlər rəssamlıq sənətinin təcəssüm formaları 

müstəvisində öz təhlilini tapmışdır; 

- Tanınmış Azərbaycan rəqqasələrinin – Qəmər 

Almaszadənin, Roza Cəlilovanın, Əminə Dilbazinin və başqalarının 

portretləri mövzu çərçivəsində tədqiqata cəlb edilmişdir; 

- Azərbaycan təsviri sənətində peşəkar rəqs səhnələrinin 

təcəssüm xüsusiyyətləri və onun spesifikliyi təhlil edilmişdir; 

- XX əsrin 50-80-ci illərində yaradılmış təsviri sənət 

əsərlərinin mədəni-tarixi əhəmiyyəti rəqs sənəti nümunəsində təsvir 

edilmiş, onların malik olduğu bədii-estetik məzmun 

əsaslandırılmışdır; 

- İlk dəfə olaraq karikatura sənətində rəqs motivləri ayrıca 

mövzu kimi təhlilə cəlb olunmuşdur. 

Tədqiqatın nəzəri-praktiki əhəmiyyəti. Dissertasiyada 
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Azərbaycan təsviri sənətində rəqs motivləri nəzərdən keçirilmiş və 

təhlil edilmişdir. Buradakı bir sıra müddəalar (rəqs səhnələrinin 

milli-etnoqrafik, məişət, peşəkar xarakteri, rəssamların dəst-xətt 

xüsusiyyətləri, dünyagörüşü və s.) XX əsr Azərbaycan təsviri sənət 

tarixinin öyrənilməsində nəzəri baza rolunu oynaya bilər. 

Dissertasiya işindən həmçinin praktik məqsədlərlə, o 

cümlədən elmi-tədqiqat və tədris məqsədləri ilə istifadə etmək 

mümkündür. Belə ki, dissertasiya təsviri sənət, yaxud xoreoqrafiya 

sənəti sahəsində tədqiqat aparan doktorant və dissertantlara əlavə 

mənbə kimi kömək edə bilər. Ondan həmçinin tədris məqsədilə 

mədəniyyət və incəsənət yönümlü müvafiq təhsil müəssisələrində - 

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 

Akademiyasında, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində istifadə 

etmək mümkündür. 

Dissertasiyanın aprobasiyası və tətbiqi. DissertasiyaBakı 

Xoreoqrafiya Akademiyasının “Sənətşünaslıq” kafedrasında yerinə 

yetirilmişdir. Onun əsas müddəaları iddiaçının dördü xaricdə 

olmaqla nəşr etdirdiyi on beşməqalədə öz əksini tapmışdır. İddiaçı 

həmçinin mövzu üzrə elmi-nəzəri konfranslarda məruzə ilə çıxış 

etmişdir.Dissertasiya tədrisdə, elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında 

mənbə kimi istifadə və əməli işlərdə tətbiq oluna bilər. 

Dissertasiyanın quruluşu. Dissertasiya giriş, üç fəsil, altı 

yarımfəsil, nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından 

ibarətdir. O cümlədən: Giriş – 15.211, 1.1. – 21.664, 1.2. – 34. 378, 

2.1. – 47.947, 2.2. – 52.545, 3.1. – 34.752, 3.2. – 48.389, Nəticə - 

12.094, Ədəbiyyat – 11. 285 işarə olmaqla dissertasiyanın ümumi 

həcmi 289.591 işarədən ibarətdir. Mövzunu əks etdirən 

illüstrasiyalar ayrıca cilddə (dissertasiyaya əlavədə) təqdim edilir. 

 

TƏDQİQATIN ƏSAS MƏZMUNU 

 

Dissertasiyanın giriş hissəsində mövzunun aktual olması 

əsaslandırılmış, onun məqsədi və qarşısında qoyulan vəzifələri 

müəyyən edilmiş, elmi yeniliyi, daşıdığı praktik əhəmiyyəti, 

quruluşu, həcmi barədə məlumatlar öz əksini tapmışdır. 

I-Fəsil “Təsviri sənətdə rəqs motivlərinin bədii təkamülü” 
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adlanır və iki yarımfəsli özündə birləşdirir. “Rəsm əsərlərində rəqs 

motivlərinin tarixi inkişaf təmayülləri” adlanan birinci 

yarımfəsildə problemin tarixinə nəzər salınmış, Azərbaycan 

mədəniyyətində, təsviri sənətində rəqs motivlərinin tarixi-mədəni 

inkişaf təmayülləri işıqlandırılmışdır. 

Məlumdur ki, Azərbaycan incəsənətində rəqs təsvirləri qədim 

tarixə malikdir. Bunu Qobustandakı Yallını xatırladan qayaüstü 

təsvirlər də sübut edir.Qədim və orta əsrlər dövründə rəssamlıq 

sənətində xeyli sayda rəqs səhnələrinin olduğu məlumdur. Vaxtilə 

Təbriz və Qəzvin miniatür məktəblərində saray həyatını, insanların 

məişətini əks etdirən süjetlərdə rəqs səhnələri də olmuşdur. Bütün 

bunlar rəqs elementlərinin təsviri sənətdə hələ qədim zamanlardan 

etibarən yayıldığını sübut edir. 

Şübhəsiz ki, rəqsin əsas elementlərindən biri də geyimdir. 

“Geyim cəmiyyətin fiziki-fizioloji (ekoloji), mənəvi-əxlaqi 

(psixoloji), estetik-ideoloji və s. baxışları, sosial-mədəni həyatı, 

onun dünyagörüşü ilə əlaqədar olduğuna görə, geyim 

mədəniyyətinin tarixi bütün bu məsələlər barədə bəhs etmək 

zərurətini qarşıya çıxarır.” 
24

. 

Azərbaycan rəqsinin təsviri sənət vasitəsilə təcəssüm 

etdirilməsində vaxtilə bu diyarı gəzmiş Qərbi Avropa və rus 

rəssamlarının müəyyən rolu olmuşdur. Artıq XVIII əsrdən etibarən 

Azərbaycan mədəniyyəti, xalqın güzəranı və məişəti xarici 

rəssamlar tərəfindən realist boyalarla əks olunurdu. Bu rəsmlər 

həmin dövrdə Azərbaycan mədəniyyətinin, o cümlədən rəqs 

sənətinin bədii xüsusiyyətləri haqqında ətraflı təsəvvür yaradır. 

XIX əsrin sonu və xüsusilə XX əsrin əvvəli Azərbaycan 

realist təsviri sənətinin təşəkkül tapması dövrüdür. Həmin dövrdə 

Azərbaycan incəsənəti Avropa və rus incəsənətindən bəhrələnərək 

realist kompozisiya və məzmun xüsusiyyətləri əldə etmişdir. Bu 

proses XX əsrin əvvəllərində daha da canlanmış, Əzim Əzimzadə, 

Abbas Hüseyni, Nəcəf Rasim, Qeysər Kaşıyeva və başqaları 

tərəfindən inkişaf etdirilmişdi. 

                                                           
24

 Dünyamalıyeva S.S. Azərbaycan geyim mədəniyyəti tarixi: bədii-etnoqrafik 

tədqiqat. Bakı, 2003, s. 7. 
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XX əsrin əvvəllərində formalaşan Azərbaycan realist təsviri 

sənəti əsasən məişət-etnoqrafik səciyyəyə malik olmuşdur. Kağız 

üzərində akvarellə çəkilən bu rəsmlərdə müxtəlif məişət səhnələri, 

peşə sahibləri təsvir olunurdu. 

Maraqlıdır ki, məişət təsvirlərinin üstün olduğu bu rəsmlərdə 

müxtəlif rəqs səhnələrinə də təsadüf olunur. Lakin əksər hallarda 

burada peşəkar rəqqas və rəqqasələr təsvir olunmurdu. Həmin 

rəsmlərdə əyləncə və şənliklərdə, xüsusən toy şənliklərində oynayıb 

oxuyan, rəqs edən insanların, qız-gəlinin təsvirləri öz əksini tapırdı. 

Belə rəsmlərə Ə.Əzimzadənin yaradıcılığında daha çox təsadüf 

olunur. Onun yaradıcılığı Azərbaycan təsviri sənətində rəqs 

səhnələrinin inkişafı baxımından mühüm tarixi-bədii mərhələ təşkil 

edir. 

Rəssamın milli-etnoqrafik məzmunlu rəqs səhnələrinin əks 

olunduğu iki əsər diqqəti cəlb edir. Bunlar “Kasıb evində toy” 

(1931) və “Varlı evində toy” (1935) rəsmləridir. Bu iki əsərin 

yaradılması arasında təxminən 4 illik zamanın olmasına 

baxmayaraq onları qoşa əsər adlandırmaq mümkündür. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sovet hökuməti qurulduqdan sonra 

zamanın nəbzinə uyğun olaraq, rəssamın məişət səhnələrində sosial 

bərabərsizliyin nəzərə çatdırılması tendensiyası qüvvətlənməyə 

başladı. Eyni bir səhnəni (toy, Ramazan, Qurban bayramı və s.) iki 

müxtəlif mühitdə - kasıb və varlı evində göstərməklə rəssam sanki 

keçmiş zamanlardakı ədalətsizliyi yada salır, bununla da yaradıcılıq 

tematikasını yaşadığı dövranın siyasətinə uyğunlaşdırmaq istəyirdi. 

“1930-cu illərin əvvəllərində yaradılmış akvarel əsərləri – “Kasıb 

evində toy”, “Varlı evində toy”, “Arvad toyu”, “Kasıb evində 

Ramazan”, “Varlı evində Ramazan”, “Varlı evində Qurban 

bayramı” – rəssamı narahat edən, onu laqeyd qoya bilməyən köhnə 

Azərbaycan cəmiyyətindəki sosial ziddiyyətləri müəyyən istehza və 

kinayə ilə çatdırırdı” 
25

. 

“Kasıb evində toy” əsəri Ə.Əzimzadənin rəqs səhnəsi təsvir 

olunan ən maraqlı işlərindən biridir. Əsərdə əsasən qadınların 

toplaşdığı toy məclisi təsvir olunur. Tamaşaçının gözləri önündə 

                                                           
25

Əzim Əzimzadə. Sərvət. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2013, s. 18-19. 
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sadə və kasıbyana döşənmiş otağın mənzərəsi canlanır. Otaqda əşya 

və müxəlləfat yox dərəcəsindədir. Yerə palazlar döşənmiş, 

divardakı taxçaya yorğan-döşək yığılmışdır. Stol-stul olmadığına 

görə toya gələn qadınlar divar boyu bardaş quraraq əyləşmişlər. 

Kompozisiyanın mərkəzində əllərini qaldıraraq oynayan qadın 

təsvir olunub. Ətrafdakı qadınlar əl çalaraq onu alqışlayırlar. 

Əsərdəki rəqs səhnəsi çox təbii və inandırıcı təsir bağışlayır. 

Rəssamın “Varlı evində toy” əsərində isə tamamilə fərqli 

mənzərənin şahidi oluruq. Xalçalarla başdan-başa zövqlə döşənmiş, 

işıqlı bir zalda zəngin geyimli qadınlar əyləşmişlər. Onların əynində 

qiymətli parçalardan tikilmiş və zinət əşyaları ilə bəzədilmiş libaslar 

var. Zalın ortasında iki qadın üz-üzə duraraq oynayır. Rəssam sol 

tərəfdəki qadını kəskin dönüşdə əks etdirmiş, bununla da rəqsin 

yüksək dinamikliyinə nail olmuşdur. Əks tərəfdəki yaşca cavan olan 

qadının plastikası daha mülayim təsir bağışlayır. O, yuxarı 

qaldırdığı əllərini qoşalayaraq sanki digər qadını daha yaxşı 

oynamağa həvəsləndirmək istəyir. ““Varlı evində toy” və “Kasıb 

evində toy” adlı iki müqayisəli şəkildə əks olunmuş əsərdə olduqca 

məharətlə təzad əks olunmuşdur. Rəssam varlı təbəqə ilə kasıb 

təbəqəni üz-üzə qoyaraq cəmiyyətin belə təzadlı həyat şəraiti 

sürməsində səbəbkar olanları qınayır. O, təsvir etdiyi obrazların üz 

ifadələrində məharətlə həyat şəraitlərini, güzəranların və psixoloji 

vəziyyətlərini əks etdirə bilmişdir” 
26

. 

Birinci fəslin ikinci yarımfəsli “Rəsmlərdə əks olunan rəqs 

səhnələri xalq məişətinin, adət-ənənələrin və milli şüurun vizual 

bədii ifadə vasitəsi kimi” adlanır. Burada rəqs səhnələrinin milli 

xarakteri, onun milli şüurun formalaşmasında oynadığı mədəni, 

tərbiyəvi və estetik roldan danışılır. 

Ümumiyyətlə, təsviri sənətdə rəqs səhnəsini tematik 

baxımdan üç əsas qrupa bölmək olar: 

Peşəkar rəqs səhnəsi; 

Məişət rəqs səhnəsi; 

İctimai həyatda yer alan rəqs səhnələri. 

                                                           
26

 http://medeniyyet.az/page/news/39952/Ezim-Ezimzade-yaradiciliginda-

qeyrimaddi-medeni-irs-movzusu.html 
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Diqqət yetirsək, görmək çətin olmaz ki, hər üç sahədə bədii 

cizgilər və kolorit həlli baxımından zəngin, yaddaqalan tablolar 

yaradılmışdır. S.Şərifzadə, B.Mirzəzadə, M.Rəhmanzadə, 

Əbdülxalıq və başqalarının yaradıcılığında müxtəlif rəqs səhnələri 

öz əksini tapmışdır. Bu əsərlər həmin dövrdə Azərbaycan təsviri 

sənətinin daha rəngarəng, zərif və nikbin xarakter daşımasında, yeni 

bədii xüsusiyyətlər qazanmasında müəyyən rol oynamışdılar. 

Xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyov maraqlı rəqs səhnələri 

əks olunan əsərlər müəllifidir. Rəssamın bir çox əsərlərində lokal 

rəqs səhnələri görmək mümkündür. Onun “Baharın nəfəsi”, 

“Buzovna kəndində bayram”, “Şantiniketanda yarmarka”, “Bayatı” 

kimi tablolarında rəqs motivləri daha qabarıq nəzərə çarpır və 

ümumi kompozisiyada mühüm bədii element kimi çıxış edir. Onun 

Anarın “Dədə Qorqud” kitabına çəkdiyi illüstrasiyalarda, həmçinin 

F.Qarayevin “Qobustan kölgələri”, F.Əmirovun “Nizami” baletinə 

verdiyi dekorasiya eskizlərində maraqlı rəqs motivlərinə təsadüf 

etmək olar. Bu motivlər zəngin plastikaya malik olmaqla balet 

əsərinin ümumi plastik məzmununu vizual formalarda məyyən edir. 

Xalq rəssamı Ağa Mehdiyevin “Toy” adlı kompozisiyası 

nəzərdən keçirilən dövrün rəqs, şənlik elementləri ilə zəngin olan 

tipik nümunələrindən biridir. Yağlı boya ilə işlənmiş bu tabloda 

rəssam toy məclisini yox, bəylə gəlinin təntənəli surətdə, musiqinin 

müşayiəti ilə doqqazdan içəri keçməsini təsvir edib. Əsərdə milli 

xarakter güclü olub insanların simasında, geyimində və təbii ki, rəqs 

səhnəsində özünü büruzə verir. Tablonun çoxfiqurlu olmasına 

baxmayaraq, burada cəmi bir nəfər – bəyin anası rəqs edir. Onun 

ətrafında toplaşan qonaqlar əl çalaraq qaynananı alqışlayırlar. 

Bunun özü də milli adət-ənənə ilə bağlıdır; gəlin evə gələrkən 

qayınana rəqs etməlidir. Yüz illər boyu formalaşmış bu xoş ənənə 

bu gün də xalqımız tərəfindən sevilir və qorunur. Əsərin arxa 

planında dağlar, səfalı Azərbaycan təbiətinin bir hissəsi təsvir 

olunub. 

İstedadlı sənətkar, xalq rəssamı Asəf Cəfərovun “Toy” 

kompozisiyası da məzmun etibarilə yuxarıdakı əsərlə müştərək 

cəhətlərə malikdir. Lakin rəssam öz dəst-xəttinə uyğun olaraq 

obrazları daha yaxın məsafədə əks etdirməklə, həmçinin nisbətən 
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yuxarı rakursdan istifadə etməklə arxa planı xeyli kiçildib. 

A.Cəfərovun da yaradıcılığında milli xarakter özünü güclü tərzdə 

büruzə verir. Rəssamın palitrasının zənginliyi, kompozisiyalarda 

əks olunan dekorativlik buna şərait yaradır. 

Kompozisiyanın mərkəzində bəylə gəlin, yaxud rəqs edən 

insanlar yox, iri, əlvan naxışlı xalça üzərində baba ilə nənə təsvir 

olunmuşlar. Onların arasında nəvələr – oğlan və qız uşağı 

dayanmışdır. Baba öz məzəli rəqsi ilə uşaqları oynamağa 

həvəsləndirir. Babalarına baxaraq uşaqlar da rəqs etməyə 

başlamışlar. Onların arxasında dayanmış ağbirçək nənə də qolunu 

qaldıraraq sanki onlara qoşulub. 

Tanınmış rəssam Fikrət İbrahimlinin yaradıcılığında milli 

xarakter, Azərbaycan təbiətinin vəsfi, tarixi-memarlıq abidələri, o 

cümlədən İçəri şəhərin görüntüləri mühüm yer tutur. Bu baxımdan 

onun sənət dünyasını İsmayıl Məmmədov, Mir Teymur, Əşrəf 

Heybətov, Zakir Hüseynov və başqalarının yaradıcılığı ilə müqayisə 

etmək olar. Fikrət İbrahimli milli məzmunu təkcə sadalanan 

mövzularda yox, həm də milli xarakterdə, milli adət və ənənələrdə 

əks etdirir. Bu baxımdan rəssamın muğam, milli ifaçılıq, bayramlar, 

toy şənliklərinə həsr edilən tabloları diqqəti daha artıq cəlb edir. 

Rəssam yaradıcılığının erkən dövrlərindən – ötən əsrin 70-80-

ciillərindən etibarən bu mövzulara müraciət etmiş, sonralar onları 

daha da təkmilləşdirmişdir. 

Rəssamın yaradıcılığının erkən dövrünün məhsulu olan “Toy” 

kompozisiyası maraq doğurur. Burada milli toy ənənələri geniş 

rakursda öz əksini tapır. Yuxarıda nəzərdən keçirilən digər toy 

səhnələri kimi, Fikrət İbrahimlinin sözü gedən tablosu da çoxfiqurlu 

olması, mütəhərrik, dinamik xarakter daşıması ilə yadda qalır. 

Dissertasiyanın II-fəsli “Təsviri sənətdə rəqs motivlərinin 

peşəkar təzahür formaları” adlanır. Bu fəsil də iki yarımfəsildən 

ibarətdir. “Xoreoqrafik məzmunlu rəqs səhnələrinin əks 

etdirilməsinin bədii-estetik əsasları” adlanan birinci yarımfəsil 

təsviri sənətdə peşəkar rəqs səhnələrinin əks etdirir. 

Məlum olduğu kimi, 50-80-ci illər Azərbaycan təsviri 

sənətində yayılmış rəqs mövzularından biri də peşəkar xoreoqrafik 

səhnələrin əks etdirilməsi ilə bağlı olan süjetlərdir. Kökü əsrin 
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əvvəllərində formalaşan milli-məişət xarakterli təsvirlərlə bağlı olan 

bu süjetlər özündə həm rəngkarlığın, həm də xoreoqrafiya sənətinin 

inkişafını təcəssüm etdirir. 

Təsviri sənətdə peşəkar xoreoqrafik mövzuları aşağıdakı 

tərzdə qruplaşdırmaq mümkündür: 

- Peşəkar rəqqasların ifa zamanı portretləri; 

- Müəyyən bir ifa səhnəsi; 

- Xoreoqrafik tədris prosesinin təcəssümü; 

- Sərbəst kompozisiyalı xoreoqrafik süjetlər. 

Tədqiqat işində nəzərdən keçirilən dövrdə (XX əsrin 50-80-ci 

illərində) bu qrupların hər birinə aid xeyli sayda əsər tapmaq 

mümkündür. Lakin qeyd olunmalıdır ki, xoreoqrafiya ictimai-

mədəni həyatın kütləvi sahəsi deyil. Bu sənət növü olduqca spesifik 

mahiyyətə və məzmuna malikdir. Tamamilə aydındır ki, miqdarına 

və təsviri sənətin inkişafındakı mövqeyinə görə rəqs səhnələrini 

neft, kənd zəhmətkeşləri mövzuları ilə, mənzərə, portret kimi 

janrlarla müqayisə etmək olmaz. Təsviri incəsənətdə rəqs ciddi 

özünəməxsusluqları ilə seçilən, sayca məhdud olan, incə lirik 

məzmunu, zərif estetik mahiyyəti ilə xüsusi ovqat formalaşdıran 

mövzudur. Buradakı kəmiyyət və keyfiyyət münasibətləri fərdi və 

şərti surətdə qəbul edilməlidir. 

Xoreoqrafik portret səciyyəli erkən yaradıcılıq 

nümunələrindən birini Xalq rəssamı Böyükağa Mirzəzadə 

yaratmışdır. Bu, Böyükağa Mirzəzadənin Roza Cəlilovaya həsr 

etdiyi “Rəqqasə” portretidir. Maraqlıdır ki, bu əsər də 1957-ci ildə 

(T.Tağıyevin “Çıxışdan əvvəl” tablosu ilə eyni ildə) çəkilmişdir. 

Beləliklə, 1957-ci ili təsviri sənətdə peşəkar xoreoqrafiya sənətinin 

təcəssümü sahəsində “dönüş ili” hesab etmək olar. 

T.Tağıyev kimi, B.Mirzəzadə də Azərbaycan mədəniyyət 

xadimlərinin böyük bir qrupunun portretiniyaratmışdır. “Öz üslubu, 

dəst-xətti ilə Azərbaycan təsviri sənətində əvəzedilməz rəssam olan 

Böyükağa Mirzəzadə rəngkarlıq tariximizin təşəkkülü və 

yüksəlişində misilsiz rol oynamışdır. 1950-ci illərdə dahi rəssam 

cəmiyyətimizin intellektual həyatında xüsusi yer tutan mədəniyyət 

xadimlərinin portret obrazlarının qalereyasını yaratmışdır: bu - 

Dirijor Niyazi (1951), bəstəkar S.Hacıbəyovun (1955), Rəssam 
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İ.Axundov (1956), Müğənni S.Qədimova (1957), Balerina 

R.Axundova (1955), Müğənni S.Aslanova (1957), Rəqqasə 

R.Cəlilova (1957) və bir çox başqalarıdır”
27

. 

Azərbaycan təsviri sənətində xoreoqrafik portretin maraqlı 

nümunəsini Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev yaratmışdır. Onun 

yaradıcılıq səhifələri çox zəngin və genişdir
28

. 

“Rəqqasə Əminə Dilbazinin portreti” onun yaradıcılığında 

mühüm yer tutur. Rəssam ifaçının portret janrının əsas xüsusiyyəti 

olan həm zahiri, həm daxili simasını, həm xarakterik cizgilərini 

məharətlə yarada bilmiş, obrazını bütün çalarları ilə zəngin və 

realist tərzdə canlandırmışdır. Tamaşaçı koloritə əsasən tablonun 

ruhunu və əhvali-ruhiyyəsini hiss edir
29

. 

Əsər kətan üzərində yağlı boya ilə çəkilmişdir. Rəqqasənin 

koftası nazik ağ ipək parçadan, arxalığı innabı rəngli məxmərdən, 

üzərində qızılı saplarla işlənmə ornamentlər, ətəyi isə açıq innabı 

rəngdədir. Başında qızılı diadema, nazik ipək yaylıq, qulaqlarında 

qızılı sallanma sırğalar, boynunda qızıldan sinəbəndi, hər biləyində 

qızıl qolbağı, belində daşlarla bəzədilmiş qızılı bəzəkli kəməri 

ifaçının yüksək statuslu bir nazlı xanımı təmsil etdiyini bildirir. 

Ümumiyyətlə, geyim Azərbaycan cəmiyyətində elə bir göstəriciyə 

çevrilmişdir ki, qarşısında dayanan adama baxan hər kəs onun 

cəmiyyətdəki statusu, yaşı, ailə və ictimai vəziyyətini 

müəyyənləşdirməyə imkan verirdi ki, bu da xalq rəgs geyimlərində 

öz əksini tapır
30

. 

Gündəlik həyat təsvirlərində rəqs səhnələri istedadlı rəssam 

Yaqub Mehdiyevin yaradıcılığından da yan ötməmişdir. Yaqub 

Mehdiyev 70-80-ci illər Azərbaycan incəsənətində (və sonrakı 

dövrdə) ilk növbədə monumentalçı-rəssam kimi tanınıb. Maraqlıdır 

ki, sənətin bu növünə xas olan monumentallıq, bəzənsə dekorativlik 

rəssamın dəzgah yaradıcılığına da sirayət etmişdir. Onun dəzgah 

incəsənəti sahəsində yaratdığı əsərlər də monumental 

                                                           
27

https://ayselart.wordpress.com/2018/08/12/boyukaga-

mirz%C9%99zad%C9%99-yaradiciliginda-portret-janri/ 
28

Советский Азербайджан. Издательство «Ишыг»,Баку, 1977. 
29

Verdiyev Ə. Dəzgah rəngkarlığı. ”İşıq” mətbəəsi. Bakı 1988, s.56. 
30

Azərbaycan incəsənəti. Mənbələr. ”Buta” dizayn şirkəti. Bakı, 2006. 

https://ayselart.wordpress.com/2018/08/12/boyukaga-mirz%C9%99zad%C9%99-yaradiciliginda-portret-janri/
https://ayselart.wordpress.com/2018/08/12/boyukaga-mirz%C9%99zad%C9%99-yaradiciliginda-portret-janri/
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kompozisiyalar kimi yaradıcılığında mühüm yer tutur. Bu fikir digər 

mütəxəssislərin də tədqiqatlarında öz təsdiqini tapır. “Monumental-

dekorativ rəngkarlıq sahəsində uzun illər çalışmış rəssam, 

respublikanın şəhər və rayonlarını bəzəyən bir çox monumental-

dekorativ əsərlərin müəllifi olmuş, daha çox ictimai binaların, park 

və xiyabanların ticarət və iaşə müəssisələrinin interyer və 

eksteryerlərində mozaika texnikasında iri həcmli pannolar 

yaratmışdır. Bununla yanaşı rəssamın zəngin yaradıcılıq irsində 

divar, dəzgah portret və mənzərə rəngkarlığına, xalçaçılıq sənəti 

nümunələrinə də rast gəlmək mümkündür” 
31

. 

Monumentallıq və dekorativlik xüsusiyyətləri əksər 

monumentalçı-rəssamların dəzgah yaradıcılığında özünü büruzə 

verir. Bu baxımdan S.Mirzəzadənin yaradıcılığındakı dekorativliyi 

xatırlamaq yerinə düşər. “S.Mirzəzadənin bədii dəst-xətti müstəqillik 

dövrü Azərbaycan təsviri sənətində kifayət qədər geniş yayılmış 

dekorativliyi əhatə edir. Eyni zamanda rəssam bu dekorativliyə 

fərqli, özünəməxsus müstəvidə yanaşır. Beləliklə, rəssamın 

yaradıcılığının işıqlandırılması həm müasir təsviri sənətdəki milli-

dekorativ ənənənin, həm də rəssamın özünəməxsus dəst-xəttinin 

təhlil edilməsi baxımından maraq doğurur” 
32

. Oxşar dekorativ 

xüsusiyyətlər Y.Mehdiyevin də yaradıcılığında özünü büruzə verir. 

S.Mirzəzadənin “Qələbə bayramı” əsərində dekorativ məzmun 

güclüdür. Bu fikir bir qədər məhdud şəkildə Y.Mehdiyevin 

“Gənclik” tablosuna da şamil oluna bilər. Lakin S.Mirzəzadənin 

dekorativliyi milli xarakterə malik olduğu halda Y.Mehdiyevin sözü 

gedən tablosunda müşahidə edilən dekorativ təsvir formaları 

transmilli şəhər mədəniyyətini əks etdirir. Bu mənada bu iki əsər 

arasında böyük fərq vardır. 

Y.Mehdiyevin rəqs səhnəsinin əks olunduğu “Gənclik” 

əsərinin süjet və kompozisiya xüsusiyyətlərinə diqqət yetirək. Yağlı 

                                                           
31

http://www.academia.edu/28191897/%C4%B0brahimov_Telman_%C4%B0sm

ay%C4%B1l_o%C4%9Flu._MONUMENTAL%C3%87I_R%C6%8FSSAM_YA

QUB_MEHD%C4%B0YEV%C4%B0N_YARADICILI%C4%9EI 
32

Vəliyeva N. H. Əməkdar rəssam Sirus Mirzəzadənin yaradıcılığı (sənətşünaslıq 

üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın 

avtoreferatı). AMEA-nın mətbəəsi, Bakı, 2018, s. 5. 
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boya ilə işlənmiş bu tabloda bir qrup gəncin işdən sonrakı 

məşğuliyyəti, asudə vaxtını səmərəli keçirməsi, rəqs etməsi təsvir 

edilmişdir. Əsərin ümumi quruluşunda, ideya-bədii qayəsində ötən 

əsrin 80-ci illərində, sovet təsviri sənətində gənclərin həyat tərzinin 

realist bədii vasitələrlə, tematik üslubda ifadə olunduğu tipik əhvali-

ruhiyyə üstündür. O illərdə incəsənətdə zahiri vətənpərvərlik 

pafosu, əmək süjetləri bir qədər aktuallığını itirmiş, Qərb 

tendensiyalarına meyl edən sərbəst, gündəlik həyat tərzinin 

təcəssüm etdirilməsi tədricən özünü daha aydın büruzə verməyə 

başlamışdı. 

Bir qədər məhdud şəkildə rəqs motivlərinə heykəltəraşlıqda 

da təsadüf olunur. İstedadlı qadın heykəltəraş Həyat Abdullayeva 

hələ 1957-ci ildə böyük Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasındakı 

əsas qəhrəmanları – gözəlləri kiçik ölçüdə yaratmışdı. Bu məqsədlə 

heykəltəraş çini, lüst, qızılla zərləmə kimi mürəkkəb texnikadan 

istifadə etmişdi. Maraqlıdır ki, yeddi gözəldən üçü - Xarəzm gözəli, 

Məğrib gözəli və Hind gözəli məhz rəqs edərkən təsvir edilmişlər 

(onların plastikası nisbətən sadə xarakter daşıyır ki, bu da yeddi 

gözəlin ümumi plastikliyindən kənara çıxmamaq məqsədini güdür). 

Bu xüsusiyyət heykəlciklərin plastikasını daha zərif əks etdirməklə 

yanaşı, həm də Şərqə xas olan yüksək bədii mədəniyyəti, o 

cümlədən rəqs mədəniyyətini dolğun əks etdirir. Xarəzm gözəli 

əllərini sinəsinə qaldıraraq, Məğrib gözəli qollarını arxaya açaraq, 

Hind gözəli isə əllərini sinəsində çarpazlayaraq rəqs edirlər. Onların 

məhz rəqs ifası zamanı təsvir edilməsi bu surətlərin plastikliyini 

artırmaqla bərabər, həm də onların bədii cəhətdən daha mükəmməl 

təsir bağışlamasını təmin edir. 

Azərbaycan heykəltəraşlığında özünəməxsus dəstixətti ilə 

seçilən xalq rəssamı Arif Qazıyevin “Cəngi” əsəri daşda həkk 

olunmuş bir rəqs nümunəsidir. A.Qazıyevin 1968-ci ildə yaratdığı 

bu əsər igidlik rəmzi sayılan Cəngi rəqsindəki ruh yüksəkliyini, 

döyüş əzəmətini özündə tamlıqla əks etdirir. 

İkinci fəslin ikinci yarımfəsli “El şənlikləri və bayramlarda 

rəqs səhnələri milli özünüdərkin vizual bədii təcəssümü 

kontekstində” adlanır. Bu yarımfəslidə təsviri sənətdəki rəqs 

motivləri el şənlikləri nümunəsində təhlil edilir. Azərbaycan 
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rəssamlarının yaradıcılığında el şənliklərini əks etdirən yaradıcılıq 

nümunələri yetərincədir. Bunların arasında xeyli sayda rəqs 

səhnələri də vardır. Bu, təbiidir, çünki rəqs xalq şənliklərinin, 

bayramların əsas bədii atributlarından biridir. 

50-80-ci illər Azərbaycan təsviri sənətində ictimai xarakterli 

rəqs motivlərini şərti olaraq aşağıdakı kimi qruplaşdlrmaq olar: 

- Məhsul bayramı (kənd el şənliyi); 

- Qələbə bayramı (əsasən şəhər mühitində); 

- Digər bayramlar və dövlət tədbirləri. 

Qeyd edək ki, hər üç sahədə rəssamlarımız tərəfindən ictimai 

xarakterli rəqs səhnələrinin maraqlı, kompozisiya etibarilə plastik, 

oynaq, ahəngdar nümunələri yaradılmışdır. M.Rəhmanzadə, 

T.Tağıyev, Nəcəfqulu, B.Mirzəzadə, M.Tağıyev, S.Mirzəzadə, 

İ.Məmmədov, X.Səfərova və başqaları tərəfindən bu mövzuda xeyli 

sayda əsər işlənmişdir. 

X.Səfərova Azərbaycanın zəngin palıtrası olan 

rəssamlarındandır. Onun səlis, incə, peşəkar rəng duyumu 

olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, rəssam məhz rənglərin vasitəsilə 

tablolarındakı bədii cizgiləri, hiss və emosiyaları açıb göstərir. 

“Novruz bayramı” tablosu da bu qəbildəndir. Əsər bayrama həsr 

edildiyindən burada rənglər daha şux və parlaqdır. Güclü rəng 

duyumuna istinad edən rəssam çox zəngin təəssüratlar, əsl bayram 

ab-havası oyadan gözəl bir əsər yaratmağa nail olmuşdur. 

Ənənəyə müvafiq olaraq Yallı gedən gənclər bir oğlan bir qız 

düzülürlər. X.Səfərova bu ənənəni öz tablosunda göstərmişdir. 

Burada cəmi altı ifaçı görünür. Onlardan üçü oğlan, üçü isə qızdır. 

Gənclərin şux yerişi, oynaq hərəkətləri, məsud simaları bayram 

ovqatını daha da gücləndirir. 

Xalq rəssamı B.Mirzəzadənin yaradıcılığında baharın gəlişi, 

Novruz bayramının el-oba tərəfindən şadyanalıqla qeyd olunması 

özünəməxsus tərzdə əks olunmuşdur.Bu cəhət korifey sənətkarın 

“Bahar” tablosunda özünü xüsusilə aydın büruzə verir. 

B.Mirzəzadə həyata nikbin mövqedən yanaşır, öz 

qəhrəmanlarının psixoloji aləmi, duyğuları ilə səsləşən parlaq və 

nikbin boyalara əl atır, əsərlərinin koloritini dekorativ və işıqlı 
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rənglərin əlaqəsində qurur 
33

. Onun yaratdığı tablolar tamaşaçıya 

təsvir olunan lövhələrdəki emosionallığı yaşadır. Böyükağa 

Mirzəzadənin yaratdığı rəng koloriti ilə, emosional obrazları ilə 

seçilən kompozisiyalardan biri “Bahar” tablosudur. Günəşli 

palitraya meyl göstərən rəssamın bu tablosunda parlaq günəşli 

işıqlar bərq vurur, işıq-kölgə təzadları göz qamaşdırır. Novruz 

ənənələrinin bərpasında böyük xidmətləri olan professor Azad 

Nəbiyev Novruz bayramının milli-mənəvi dəyərlərindən bəhs 

edərkən qeyd etmişdir ki, “Ulu qaynaqlardan süzülüb gələn, bir-

birindən oynaq, şux, lətafətli bu bayram nəğmələri daha erkən 

görüş və təsəvvürlərlə bağlı ayinlər, etiqadlar, adət – ənənələr, 

mərasimlər tamaşalar nəsillərin yaddaşında yaşayaraq qərinələr 

aşmış, gəlib bu günümüzə qədər çatmışdır…Xalq bayramı pozulmuş 

ahəngini cilalamış, o rəngarəng oyunlar, açıq havada keçirilən 

meydan tamaşaları, yallılar və coşqun rəqslərlə bəzənmiş, 

əzizlənmişdir”
34

.Böyükağa Mirzəzadənin yaratdığı bu əsəri baharın 

gəlişini, novruzun ab-havasını, nəğməsını, şux rəqsini tamaşaçıya 

tamlıqla çatdırır. 

Azərbaycan xalqının zəngin və rəngarəng rəqslərinin hər biri 

canlı tarixdir, keçmiş nəsillərin bizə yadigarıdır. Bu yadigarı göz 

bəbəyi kimi qorumaq isə bizim müqəddəs vəzifəmizdən biridir. 

Böyükağa Mirzəzadənin yaratdığı bu əsərdə ən qədim rəqslərdən 

biri olan “Səməni” rəqsi canlandırılıb. Baharın gəlməsinə həsr 

edilmiş ənənəvi şənlik səhnələrindən biri olan “Səməni” rəqsində 

yalnız qadınlar və qızlar oynayırlar. 

Elimizin adət - ənənəsini və bütün zənginliyini özündə 

birləşdirən, rəng çalarlarında tam bir vəhdət təşkil edən əsərdə gözəl 

bir rəqs motivi əks olunmuşdur. Azərbaycan rəqsləri quş pərvazını 

xatırladır. İfaçılar rəqsin başlanğıcında bir neçə coşqun hərəkət 

edirlər, sonra isə, sanki açılmış qanadlarla incə və zərif hərəkətlər 

ifa edirlər 
35

. 

III – Fəsil “Teatr-dekorasiya, kitab qrafikası və 

                                                           
33

Azərbaycan incəsənəti (kollektiv nəşr). Bakı, İşıq,1992, s. 283. 
34

Nəbiyev A. Novruz, Bakı, Azərnəşr, 1989, s. 7. 
35

Almaszadə Q. Azərbaycan xalq rəqsləri. “Birləşmiş nəşriyyat“. Bakı, 1959, s. 7. 



22 

karikatura sənətində rəqs motivlərinin təcəssüm xüsusiyyətləri” 

adlanır. Bu fəsil də iki yarımfəsildən ibarətdir. Birinci yarımfəsil 

“Teatr rəssamlığında rəqs eskizlərinin bədii təsvir formaları” 

adlanır və teatr-dekorasiya sənətində rəqs motivlərini işıqlandırır. 

Azərbaycan incəsənəti tarixində özünə layiq yeri olan 

yaradıcılıq növlərindən biri teatr rəssamlığıdır. Bu sənət sahəsində 

olduqca maraqlı rəqs təsvirləri yaradılmışdır ki, bunların da böyük 

əksəriyyəti eskiz xarakteri daşıyır. Vaxtilə B.Əfqanlı, İ.Seyidova, 

İ.Abbasov, İ.Axundov və başqaları tərəfindən yaradılmış kostyum 

eskizləri bu gün klassik mədəniyyətimizin ayrılmaz bir parçasına 

çevrilmişdir. 

XX əsrin ortalarında zəngin yaradıcılığı ilə fərqlənən teatr 

rəssamlarımızdan biri Bədurə Əfqanlıdır. O, ilk azərbaycanlı qadın 

teatr rəssamlarından biri olmuşdur. Xalq rəssamı Bədurə Əfqanlı öz 

yaradıcılığında rəqs geyimləri eskizlərinin çəkilməsinə, yeni rəqs 

geyim növlərinin yaradılmasına da geniş yer vermişdir. Rəssam 

tərəfindən hazırlanmış qadın və kişi rəqs kostyumlarının çox 

maraqlı nümunələri qalmışdır. Öncə onun hazırladığı qadın rəqs 

geyim eskizlərinə diqqət yetirək. 

Gözəl Azərbaycan rəqslərindən biri olan “İnnabı” meyvə 

ağacı barının adıdır. Qız rəqsidir. Bir və ya iki qız tərəfindən ifa 

edilir. Məzmunca çox sadə olan bu rəqsdə ifaçılar qadınların naz–

qəmzəsini göstərməyə çalışırlar. Sonra ikinci bir qız, guya könülsüz 

olaraq, ona qoşulur və müdam nazlanaraq kənara çəkilmək istəyir, 

lakin nəhayət rəfiqələr razılığa gəlib şən, coşqun hərəkətlə rəqsi 

davam etdirirlər
36

. Ağ və qırmızı (çəhrayı) rənglərdən istifadə 

edilmiş bu geyimdə məxmərdən, atlas parçadan istifadə olunduğu 

rəssamın istifadə etdiyi texnikadan aydın bilinir. Belə ki, rəqs edən 

qız fiquru kağız, sulu boya texnikası ilə işlənilmişdir. Ətrafının saya 

olması diqqəti mərkəzi fiqurda toplamağa imkan verir. “İnnabı” 

rəqsinə uyğun olaraq innabı meyvəsinin rəngi kimi qırmızı arxalığın 

altından ağ şifon kofta, aşağıya doğru qolların genişlənməsi, 

işlənmə qızıl sikkələr, belində qızıl rəngli kəmər, zinət əşyaları 
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geyimi rəqsə tam uyğunlaşdırır. Baş örtüyü olan sikkələrlə 

bəzədilmiş araqçın və ağ yaylıq qıza rəqs edərkən daha çox zəriflik 

verir. Belə ki, bu geyimi B.Əfqanlı “Nazlana - nazlana” rəqsi üçün 

də nəzərdə tutmuşdur. Bu rəqs geyimində Şirvan bölgəsinin milli 

geyim dəstinin elementləri olan tuman, köynək və yelpazə qollu 

arxalıq stilizə edilərək istifadə edilib 
37

. 

Teatr-dekorasiya sahəsində böyük xidmətləri olan 

sənətkarlardan biri də Xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovdur. 

Rəmzi məzmunlu rəqs səhnələri onun teatr-dekorasiya yaradıcılığı 

üçün xarakterikdir. Rəssam bir sıra baletlərin, o cümlədən 

F.Qarayevin “Qobustan kölgələri”, F.Əmirovun “Min bir gecə” və 

digər baletlərinin bədii tərtibatını işləmişdir. Bu tərtibatlar bədii 

elementlərin çoxluğu, təsvir dilinin zənginliyi, dekorativliyi və 

milliliyi ilə seçilir. Rəssam hətta Azərbaycan mühiti ilə bilavasitə 

bağlı olmayan dekorasiya işləmələrində (misal üçün “Min bir gecə” 

baletində) milli xarakteri qoruyub saxlaya bilmişdir. Eyni sözləri 

onun “Qobustan kölgələri” (F.Qarayev) baletinə verdiyi bədii 

tərtibat barədə demək olar. 

“Qobustan kölgələri” (1969) və “Min bir gecə” (1979) 

baletlərinin superpərdələrinin kompozisiyaları müasir Azərbaycan 

incəsənətinin ölməz nümunələri kimi yadda qalmışdır. Onları 

rəssamın teatr-dekorasiya yaradıcılığının ən uğurlu nümunələri kimi 

dəyərləndirmək olar. Maraqlıdır ki, bu nümunələrdə rəqs 

elementlərinə də rast gəlinir. 

Xalq rəssamı T.Tahirovun əlvan koloritli, zəngin işləməli 

geyim eskizləri vardır. Onun yetkin dövr geyim və rəqs eskizləri 

özünəməxsusluğu ilə seçilir. Əgər B.Əfqanlının geyim eskizləri 

neytral fonda işlənmişsə, T.Tahirovda eskizlər zəngin arxa plana 

malikdir. Buna istinadən deyə bilərik ki, T.Tahirov eskizlərə əsl 

sənət nümunəsi kimi yanaşmış, onları yardımçı bədii vasitələrlə 

zənginləşdirmişdir. Bu eskizlər əslində obrazı mühitdə təsvir edən 

rəsmlər kimi xarakterizə edilə bilər. Əlbəttə, bu dəst-xətt rəssamın 

yaradıcılığının yetkin dövrü üçün xarakterikdir. 
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T.Tahirov 70-80-ci illərdə bir çox eskizlər hazırlamışdır. 

Onlardan xalq rəqslərinin ifası üçün yaradılmış rəsmlər, zənnimizcə, 

daha maraqlıdır. Əvvəla, zaman etibarilə bu eskizlər dissertasiyanın 

əhatə etdiyi dövrə uyğundur. İkincisi, bu eskizlər rəqs sənəti 

əlaqədardır və həmin eskizlərdə obrazlar bilavasitə rəqs zamanı 

təsvir edilmişlər. 

Rəssamın uğurlu rəqs eskizlərindən “Qavalla rəqs”, 

“Uzundərə-Ənzəli”, “Qaytağı”, “Yallı”və başqalarını göstərmək 

olar. 

Üçüncü fəslin ikinci yarımfəsli “Kitab illüstrasiyaları və 

karikatura sənətində rəqs təsvirləri” adlanır. Məlum olduğu kimi, 

Azərbaycan təsviri sənətində rəqs motivlərinin xeyli hissəsini 

kitablara, bədii ədəbiyyat nümunələrinə çəkilmiş illüstrasiyalar 

təşkil edir. Nəzərdən keçirilən dövr – ötən əsrin 50-80-ci illəri həm 

də milli illüstrasiya sənətinin intibahı kimi dəyərləndirilir. 

Azərbaycan təsviri sənətində bədii illüstrasiyanın inkişafı 

Ə.Hacıyev, Q.Xalıqov, İ.Axundov, K.Kazımzadə, Ə.Məmmədov, 

M.Vlasov, S.Şərifzadə, M.Rəhmanzadə, D.Kazımov, O.Sadıqzadə, 

E.Şahtaxtinskaya, R.Mehdiyev və başqalarının adı ilə bağlıdır. 

Həmçinin S.Bəhlulzadə, M.Abdullayev, T.Nərimanbəyov kimi 

rəssamlar kitab qrafikasının inkişafına öz töhfələrini vermişlər. 

Aydındır ki, kitab qrafikası və onun mühüm tərkib hissəsi 

olan illüstrasiya sənəti mövzu və süjet baxımından müstəqil 

olmayıb təcəssüm etdirdikləri bədii ədəbiyyat əsəri ilə əlaqəlidirlər. 

Doğrudur, rəssam öz yaradıcı təxəyyülündən məhsuldarlıqla istifadə 

edərək illüstrasiyada maraqlı, düşünülmüş ştrixlər, ədəbi əsərin 

mahiyyətinin daha dərındən açılmasına yardım edən bədii 

detallardan istifadə edə bilər. Lakin bütövlükdə illüstrasiya sənəti 

bədii ədəbiyyat nümuməsinin – şeirin, poemanın, nəsr əsərinin 

süjetini özündə əks etdirir. 

İllüstrasiyalarda rəqs motivlərinin öz əksini tapması daha çox 

klassik Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı olmuşdur. Nizaminin 

“Xəmsə”, Füzulinin “Leyli və Məcnun”, həmçinin Məhsətinin, 

Nəsiminin və başqalarının yaradıcılığına işlənmiş illüstrasiyalarda 

müxtəlif rəqs səhnələrinə də təsadüf edilir. 

Maraqlıdır ki, bir sıra hallarda klassik poeziyaya çəkilmiş 
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kitab illüstrasiyaları miniatür üslubunda olması ilə seçilir. Bu da 

təsadüfi deyil, çünki klassik Azərbaycan miniatür sənətinin özü bir 

qayda olaraq böyük şərq şairlərinin divanlarına çəkilmiş rəsmlərdən 

ibarət olmuşdur. XVI əsrin görkəmli Təbriz miniatürçüləri 

Firdovsinin “Şahnamə”sinə, Nizaminin “Xəmsə”sinə, Əmir Xosrov 

Dəhləvinin Divanına bir-birindən gözəl, zəngin və nəfis işlənmiş 

miniatürlər çəkmişlər. Həmin miniatürlərin xeyli qismində sarayda 

kef məclisləri, rəqs səhnələri təsvir olunur 
38

. 

Klassik poeziyaya illüstrasiyalar çəkən və rəqs səhnələri əks 

etdirən rəssamlardan biri də O.Sadıqzadədir. Onun Nizaminin 

“Yeddi gözəl” poemasına çəkdiyi illüstrasiyalar (1960) milli 

illüstrasiya sənətimizin ən mükəmməl abidələrindən hesab oluna 

bilər. İllüstrasiyalardan birində rəqs səhnəsi təsvir olunub. 

Maraqlıdır ki, kitab qrafikası texnikasını mükəmməl səviyyədə 

mənimsəyən rəssam illüstrasiyanı iki hissəyə bölmüşdür. Hər hissə 

kitabın bir-birinə qonşu olan iki səhifəsində çap olunub. Sağ 

tərəfdəki səhifədə rəqs edən qız təsviri yer alır. Qara saçlı, qara 

gözlü qızın əynində tünd qırmızı rəngli uzun don, qara xələt, 

başında ağ kəlağayı vardır. O, əlindəki qavalı başı üzərinə 

qaldıraraq ensiz xalça üzərində incə hərəkətlə rəqs edir. Onun rəqsi 

əlində simli musiqi aləti tutmuş musiqiçi tərəfindən müşayiət 

olunur. Rəssam kənar sahələri boş saxlamaqla əsas diqqəti bu iki 

fiqurun – rəqqasənin və onu müşayiət edən musiqiçinin üzərində 

cəmləmişdir. Kompozisiyada həmçinin milli məişət əşyaları – 

dolça, mütəkkə və s. yer alır. 

Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında mühüm xidmətləri 

olan janrlardan biri də karikaturadır. Karikaturalarda müxtəlif həyat 

həqiqətləri maraqlı, güldürücü formalarda əks etdirildiyindən onun 

mənəvi-tərbiyəvi əhəmiyyəti də güclü olur 
39

. 

Ötən əsrin 50-60-cı illərində karikatura sənətinin inkişafında 
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böyük xidmətləri olmuş rəssamlardan biri də Əməkdar rəssam 

Nəcəfqulu İsmayılovdur. Həm yağlı, həm də sulu boya və 

karandaşla eyni dərəcədə mükəmməl işləyən rəssam böyük 

yaradıcılıq irsi qoyub getmişdir. Onun yaradıcılıq irsinin xeyli 

hissəsi karikatura sənəti ilə bağlıdır. Ə.Əzimzadədən sonra onun 

yaratdığı milli karikatura məktəbinin ən layiqli davamçılarından biri 

məhz N.İsmayılov olub. Rəssam eyni zamanda Əzim Əzimzadə 

məktəbinin layiqli davamçısı olmuş, məharətli qrafika ustası kimi 

tanınmışdır. 

Karikaturada rəqs motivləri “Kirpi”nin aparıcı rəssamlarından 

olan Pyotr Şandininyaradıcılığında da özünü büruzə vermişdir. 

Rəssamın hələ 1965-ci ildə çəkdiyi bir karikaturada rəqs motivindən 

ifşaedici mənada məharətlə istifadə olunub. “Belə keyfiyyətin belə 

də keyfi olar” adlı karikaturada zəhmətkeşlər üçün çoxmərtəbəli 

yaşayış binaları ucaldan bəzi tikinti müəssisələrinin, inşaatçıların 

keyfiyyətsiz əməyi satira atəşinə tutulmuş, əsas mahiyyət isə məhz 

rəqs vasitəsilə hədəfə çatdırılmışdır. Rəsmdə “bayram” ab-havası 

hökm sürür. Burada qonaqlıq süfrəsində yeyib-içdikdən sonra kefi 

açılmış və ortalığa düşüb şövqlə rəqs edən qara kostyumlu kişi 

təsvir edilib. Kişi qollarını açaraq atıla-atıla şıdırğı rəqs edir. Stolun 

arxasında əyləşmiş qonaqlar – kişi və qadın əl çalaraq rəqs edən 

sərxoş kişini alqışlayırlar. Uzun ağ süfrə salınmış stolun üstündə 

şərab butulkası, qədəh və s. gözə dəyir. Kişi tullandıqca onun başı 

alçaq tavana dəyərək onu əyir, ayaqları isə döşəmənin parketlərini 

qopararaq havaya qaldırır. 

Göründüyü kimi, əsərdə ifşaedici mahiyyət məhz rəqs 

vasitəsilə açılır. Burada əsas qınaq obyekti evlərin keyfiyyətsiz, 

mənzillərin alçaq tikilməsidir. Məqsədə çatmaq – bu iki nöqsanlı 

cəhəti göstərmək üçün rəssam məhz rəqs motivindən 

yararlanmışdır. 

Nəticədə mövzu üzrə araşdırmaya yekun vurulmuş, aşağıdakı 

nəticələr əldə edilmişdir: 

- Dissertasiyada 50-80-ci illərdə Azərbaycan təsviri sənətində 

rəqs motivlərinin əhatəli mənzərəsi yaradılmış, problemin tarixi, 

bədii və funksional cəhətlərinə nəzər salınmışdır; 

- Tədqiqatın birinci fəslində problem tarixi aspektdə nəzərdən 
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keçirilmiş, qədim və orta əsrlər dövrlərindənXX əsrin ortalarınadək 

incəsənətdə mövcud olmuş rəqs motivlərinin qısa xarakteristikası 

verilmişdir; 

- Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında rəqs motivləri 

təhlil edilmiş, onların mahiyyətinə nəzər salınmış, rəqs motivlərinin 

həmin rəssamların yaradıcılığında nə kimi rol oynamasına aydınlıq 

gətirilmişdir; 

- Dissertasiyada təsviri sənətdə rəqs motivlərinin akademik və 

tətbiqi formaları seçilərək ayrılmış, onların incəsənətdəki rolu və 

əhəmiyyəti işıqlandırılmışdır; 

- Rəqs motivləri təsviri sənətin üç əsas növü nümunəsində 

nəzərdən keçirilmiş, eyni zamanda bölgü prinsipi incəsənətin 

növləri üzrə deyil, rəqs motivlərinin mahiyyəti, məzmunu və 

funksionallığı əsasında aparılmışdır; 

- Tədqiqat işində rəqsin qrafika sənətindəki təzahürlərinə 

xüsusi diqqət yetirilmiş, teatr-dekorasiya sənəti, illüstrasiyalar, 

karikatura və şarjda rəqs motivlərinin əhəmiyyəti geniş müstəvidə 

tədqiqata cəlb edilmişdir; 

- Təsviri sənətdə rəqs motivlərinin öyrənilməsi bu və digər 

rəssamın (misal üçün, B.Mirzəzadənin, X.Səfərovanın, 

B.Əfqanlının, N.İsmayılovun, P.Şandinin və başqalarının) 

yaradıcılığında bəzi cəhətlərin üzə çıxmasına təsir göstərmiş, 

onların yaradıcılıq xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətirmişdir; 

- Dissertasiyada təsviri sənətdə rəqs motivlərinin gələcək 

tədqiqatlarda növbəti tarixi mərhələdə (misal üçün müstəqillik 

dövründə) öyrənilməsi üçün əsaslı elmi-metodoloji baza 

yaradılmışdır. 

Təsviri sənətdə rəqs motivləri olduqca maraqlı mövzulardan 

biridir. Azərbaycan təsviri sənətində rəqs motivləri hər zaman 

populyar olmuş və indi də populyar olaraq qalır. Bu, şübhəsiz ki, 

xalqın şüurunda, onun milli məişətində və mədəniyyətində rəqsin 

əhəmiyyəti ilə bağlıdır. Digər tərəfdən Azərbaycan milli 

xoreoqrafiya məktəbinin klassik və müasir nailiyyətləri rəssamların 

bu mövzuya müraciət etməsini şərtləndirir. Mövzunun araşdırılması 

təsviri sənət tarixinin öyrənilməsinin tərkib hissəsi olub onun yeni 

cəhətlərinin üzə çıxarılmasına zəmin yaradır. Hazırkı tədqiqat işi 
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təsviri sənətdə rəqs motivlərinin yalnız XX əsrin 50-80-ci illərdəki 

təcəssümünü əhatə etmişdir. Ümid etmək olar ki, bu mövzuda 

tədqiqatlar davam etdiriləcək, hazırkı dissertasiya müasir dövrdə 

təsviri sənətdə rəqs motivlərinin araşdırılmasına müəyyən stimul 

verəcəkdir. 
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