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Risalə. Araşdırmalar toplusu. 14-cü kitab 
Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2018, 184 s. 

 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 

“Risalə” elmi araşdırmalar toplusu ildə 2 dəfə nəşr edilir və məzmunu 
etibarilə klassik və müasir ədəbiyyat, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və folklor-
şünaslıq, mədəniyyət problemləri və muzeyşünalıq məsələlərini əhatə edir.  

“Risalə” araşdırmalar toplusu Nizami muzeyinin buraxdığı tədqiqat 
topluları “Xəmsə”sinə daxil olan elmi nəşrdir və “Şərq” (Tərcümə 
toplusu), “Məclis” (Mərasimlər toplusu), “Xəzinə” (Kataloqlar toplusu), 
“Qaynaq” (Mənbələr toplusu) silsiləsini tamamlayır. 

“Risalə” araşdırmalar toplusu Ali Attestasiya Komissiyasının təsdiq 
etdiyi nəşrlər sırasında yer almaqdadır. 

 “Risalə” mütəxəssislər, ali məktəb tələbələri, eləcə də Azərbaycan 
ədəbiyyatı və mədəniyyətinin problemləri ilə maraqlanan geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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 Səadət BÜNYADZADƏ  
 

MUSİQİ VƏ RƏQSLƏRİMİZ XARİCİ MƏNBƏLƏRDƏ 
           

Açar sözlər: muzey fondunun əsasları, tarixi mənbələrin əhəmiyyəti, xarici 
müəllifin erməni və Azərbaycan musiqisi, rəqsləri haqqında təəssüratları 

Кeywords: basics of museum funds, the importance of historical sources, 
the impression of foreign author about Armenian and Azerbaijani music and 
dances 

Ключевые слова: основы музейного фонда, важность исторических 
источников, впечатление иностранного автора (И.Шопен) о армянской и 
азербайджанской музыки и танцах 

  
Muzeylərin fəaliyyəti muzey fondunun əsasları üzərində inkişaf edir. Belə 

ki, muzey işinin uğuru muzey işçilərinin dövrün simasını əks etdirən maddi 
mədəniyyət abidələrinin aşkarlanıb toplanması, sistemləşdirilməsi, elmi 
təsvirlərinin düzgün yazılması, materialların kataloq şəklində nəşr olunması və 
elmi-tədqiqat işləri ilə bilavasitə bağlıdır. 

Tarixi abidələrin, mənbələrin toplanması ilə yanaşı, onların şərh edilməsi 
müxtəlif bilik sahələrinin də zənginləşməsinə xidmət edir. Nizami Gəncəvi 
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi bu sahədə uzun illərin təcrübəsinə 
malikdir. Muzey əməkdaşlarının topladığı, əldə etdiyi sərvətlər bu gün 
ekspozisiya zallarını gəzən tamaşaçılarda zəngin təəssürat yaradır, əlavə 
biliklər bəxş edir. 

Lakin toplanan materialların hamısı ekspozisiyaya sığışa bilməz. Bu 
baxımdan fond materialları arasında ictimai-siyasi, ədəbi əhəmiyyət kəsb 
edənlər ara-sıra şərh olunmalı, ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmalıdır. Bu 
yaxınlarda hörmətlə təqaüdə yola saldığımız muzeyin qocaman işçilərindən  
Rasimə xanım Məlikovanın 1968-ci ildə Moskva şəhəri Lenin kitabxanasından 
gətirdiyi materiallar arasında İ.Şopenin “О музыке и пляске жителей 
Армянской области” adlı məqalə diqqətimi cəlb etdi. 

Məqalədə erməni və türk xalqlarının musiqisi və rəqslərinin müqayisəli 
təhlili verilir, Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilərin öz mahnılarını, 
rəqslərini unutduqları, müasir mahnı və rəqsləri isə türk, Dağıstan və İran 
xalqlarından əxz etdikləri qeyd olunur. İnqilabdan qabaq Rusiya imperiyası 
dövründə yazılmış bu məqalənin fotosurəti “Mədəni irs və mənbəşünaslıq” 
şöbəsinin “Əlyazmalar” bölməsində 17404 inventar nömrəsi altında saxlanılır. 
Məqalənin məzmunu hazırkı zamanımızda da maraq kəsb etdiyi üçün əsas 
məğzini sərbəst tərcümə edib diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 

 
İ.Şopen. “Erməni vilayəti”ndə yaşayan əhalinin musiqi  

və rəqsləri haqqında 
 

Ermənilər heç də şən xalq deyillər. Milli xarakterlərini itirdikləri üçün 
şənlənib-gülməkləri ağalarının əhvali-ruhiyyəsi ilə bağlıdır. Buyruq 
sahiblərinin bircə qəzəbli baxışı bəs edər ki, bayaq gülən erməni indi hönkürlə 
ağlasın. 
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Onlara nisbətdə tatarlar (o zaman müsəlman əhalisi ruslar tərəfindən “tatar” 
adlandırılırdı. Biz bundan sonra “türk” yazacağıq – B.S.) hər cür əyləncələrə, 
xüsusilə oxuyub-oynamağa daha meyillidirlər. Musiqi və rəqs sahəsində 
ermənilərə müəllimlik dərəcəsindədirlər. Ermənilər qədim mahnılarını 
tamamilə unutmuşlar, monqol-tatarların (türklərin) hakimiyyəti altında uzun 
illər yaşadıqları üçün oxuduqları mahnılar türk-İran motivlərinə 
uyğunlaşdırılmışdır. Daim əsarət altında yaşadıqları üçün məlum təmsildəki 
cırcırama kimi mahnı oxumaq əvəzinə qarışqa kimi qara gün üçün azuqə 
toplamaqla məşğul olmuşlar. Lakin hazırda Rus imperiyasının hakimiyyəti 
altına keçdikləri vaxtda azuqə toplamaqla yanaşı musiqidən də zövq ala 
bilərdilər... 

Erməni musiqiçilərinin böyük bir hissəsi zurnaçı adlanır. Onlar kənd-kənd 
gəzib, toylarda, şənliklərdə camaatı əyləndirir, döyüş vaxtı isə özününküləri 
çalğı ilə coşdurur, müxalif tərəfi qulaqbatırıcı səslə qorxudurlar (Eynilə 
türklərdə olduğu kimi – B.S.). Erməni musiqiçilərinin orkestri adətən kamança, 
dəf və nağaradan ibarət olur. Bütün bu alətlər cəhənnəm musiqisinə bənzər 
səslər çıxararaq dinləyicilərin qulaqlarını batırır.  

Türklərin musiqisi daha çox ev şəraitində səsləndirildiyi üçün ermənilərinki 
kimi qulaqbatırıcı deyil. Müğənni və aşıqlar saz, dəf və kiçik təbilin 
müşayiətilə daha çox məşhur şairlərin sözlərinə bəstələnmiş İran və türk, bəzən 
də özlərinin bəstələdiyi mahnıları oxuyurlar. Bu növ musiqilər hər cür toplantı 
və şənliklərin ayrılmaz atributudur. Qəribədir ki, ermənilər musiqini türklərdən 
əxz etdikləri halda türk musiqiçilərinin sayı hazırda daha azdır. İranlıların 
dediklərinə görə, musiqiçiləri ilk dəfə kütləvi surətdə İrana gətirən Bəhram Gur 
(m.ö. 420-ci il) olmuşdur. Rəvayətə görə, şah öz rəiyyətinin hətta 100 tümənə 
də musiqiçi tapmadığı üçün çalğısız oynadığını görüb Hindistandan 12.000 
müğənni və musiqiçi gətizdirməyi əmr edir... 

Ermənilər əgər milli rəqslərinə malik idilərsə də, indi artıq nəğmələrini 
unutduqları kimi, rəqslərini də itirmişlər. İndiki rəqslərini isə türk və 
dağıstanlılardan əxz etmişlər. Eləcə də gürcülərin “Ləzginka” rəqsi əslən 
Dağıstan rəqsidir. 

Erməni qadınları daha çox çöl şəraitində qulaqbatırıcı musiqi sədaları 
altında rəqs etməyi xoşlayırlar. Onlar hündürdabanlı ayaqqabıda daha ritmik 
hərəkətlər edə bilmədikləri üçün asta süzərək əllərini hərəkət etdirirlər. Lakin 
təəssüf ki, oynarkən adətən bellərini bükülü vəziyyətdə saxlayırlar. 

Türk qızlarının rəqsləri daha baxımlıdır. Geyimləri rəqslərini daha da 
gözəlləşdirir. Onların xara parçadan tikilmiş kaftanları qırmızı köynəklərinin 
üstündən geyilərək beldən düymələnir, şalvar əvəzinə büzməli uzun ətək 
geyirlər. Ayaqlarında əlvan yun corab olur. Adətən oyuna 2 nəfər əllərindəki 
dəfi asta və sürətlə səsləndirərək daxil olur. Hərdən dəfin səsi tamamilə kəsilir 
və rəqqaslar yerlərində donub qalır, musiqinin ani səslənişi ilə yenidən 
tamaşaçıları heyran edən qaynar baxışlı, yüngül qamətli və ahəngdar pərilərə 
çevrilirlər. Onların bu oyunu “Mirzəyi” adlanır. 

Başqa bir türk rəqsi “Güvənk” adlanır və oturaq vəziyyətdə ifa edildiyi 
üçün, güman ki, maral obrazını tərənnüm edir. Oyuna başlarkən 2 sıra bir-
birindən uzaq məsafədə qarşı-qarşıya sallağı oturur. Musiqinin sədaları altında 
ritmə uyğun olaraq barmaqları ilə çırtıq vurub, gövdələrini müxtəlif vəziyyət-
lərdə hərəkət etdirirlər və yerlərindən durmadan irəliləyib dizlərini bir-birinə 
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toxundururlar. Bu zaman onların bədən hərəkətləri daha ehtirasla canlanır, 
başlarını sürətlə yuxarı-aşağı hərəkət etdirib, saçlarını döşəməyə toxundururlar. 
Ümumiyyətlə, bu rəqslər zövq və könül xoşluğu yaratmaq məqsədilə daha çox 
hərəmxanalarda ifa olunur. 

Göründüyü kimi, təqdim olunan material qədim Azərbaycan musiqi və 
rəqslərinə bir işıq salan nümunə olmaqla yanaşı, ermənilərin də bu torpaqlara 
sonralar gəldiyini, bu yerlərin sakinlərinin mədəniyyətini mənimsədiyini bir 
daha sübut edir.  

 
Bunyadzade Saadet 

Azerbaijani national music and dances in foreign sources 
S u m m a r y 

 
The article gives comparative analysis of Armenian and Turkish people’s 

music and dances through the eyes of foreign author (F.Chopin) and side by 
side with this in reference to the ancient Azerbaijani music and dances. It 
proves that Armenians were strangers in these lands and misappropriated 
aboriginal population’s culture. 

 
 

Бунятзаде Саадет 
Азербайджанская народная музыка и танцы  

в зарубежных источниках 
Р е з ю м е 

 
В статье даётся сравнительный анализ музыки и танцев армянского 

и турецких народов глазами и иностранного автора (И.Шопен), 
рассказывается о древней азербайджанской музыки и танцах и таким 
образом статья ещё раз утверждает, что армяне были чужаками на землях 
Азербайджана и присвоили культуру коренного населения. 
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