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Kino...Çoxlarıbusözüeşidəndəonusehrlialəm,möcüzələr
lədolubirdünya,sirlibirpəncərəkimixatırlayır.Doğrudan
da,kinematoqrafiyasənətiözününcanlılığıilədigərsənət
növləriniüstələyəncazibədarbiraləmdir.Kinematoqra

fiyageniştexnikiimkanlaramalikolmaqlacanlıgerçəklikləri,
keçmişvəgələcəyi,müxtəlifzamanməkanlarıbütünsənət
növlərindənseçilərəközündəəksetdirməyibacarır.Bunağılvarı
aləminəbədiyaşarəsassakinləriisəaktyorvəaktrisalardır.Bu
günbusehrlidünyanınəbədiyaşarsakini,Azərbaycankinosun
daAnaobrazlarıiləyaddaşlardayaşayanXalqartistiSədayə
Mustafayevanınkinofəaliyyətindənsöhbətaçmaqistəyirəm.

Sədayə Mustafayeva xoş
bəxt taleli sənətkarlarımızdan
olmaqla78 illikömrünün64 ili
ni Azərbaycan mədəniyyətinə
həsr etmiş səhnə ustalarımız
dandır. Bu ömrün 54 illik səh
nə fəaliyyəti isə Gəncə Dövlət
DramTeatrınıntarixiiləbağlıdır.
SədayəİsmayılqızıMustafaye

va1926cıiliyulun15dəŞəkidə
anadanolub.11yaşındaolarkən
anasınıitirib.Beşillikortatəhsilini
bitirdikdənsonra1941ciilmüha
ribəsibaşlayır.O,atasıİsmayılilə
qardaşı Məhəmmədi müharibə
yəyolasalıbvəŞəkidəfəaliyyət
göstərən İpəkçilik kombinatında
Lətifəadlıbirustanınyanındakö
məkçikimi işləməyəbaşlayıb.O
illəri xatırlayanSədayəMustafa
yevayazırdı:“Atamvəqardaşım
müharibəyəyollandığındanevdə
qalan bir qardaşım və bacıma
mənbaxmalıoldum.Atamındos
tuNəsibkişi vəziyyətimizinçıxıl
mazdərəcədəağırolduğunugö
rübmənədediki,gəlsəniaparım
sənətməktəbinə.Həminməktə
binşagirdləritoxuculuqkombina
tındaistehsalattəcrübəsikeçirvə
azmiqdardaəməkhaqqıalırdılar.
MənrazılaşdımvəLətifəadlıbir
ustanınşagirdioldum.Toxuculuq
kombinatındamaşınlarprimitivbir
üsulla işlədilirdi.Bir dəfə dəstəyi
fırladanda “çornik” çıxıb üzümü
yaraladı. Fəhlələr dedilər ki, bu
balacaboylu, çəlimsiz qızın be
ləyerdə işləməyimümkündeyil.
Həm də İpəkçilik kombinatında
işlədiyimmüddətərzindəmüəssi
sənindramdərnəyinəyazıldım”.

Sədayə Mustafayeva Şəki
dəboyuçoxucaolduğundanvə
həmişədəsəmayabaxdığından
Günəbaxan Muxtar adı ilə ta
nınan bir şəxsin vasitəsilə Şəki
Dövlət Dram Teatrında aktrisa
kimifəaliyyətəbaşlayıb.Buteat
rın səhnəsində ilk dəfə Səməd
Vurğunun “Vaqif” tarixi dramın
da rəqqasə kimi səhnəyə çıxıb.
Birmüddətmaraqlı obrazlar ya
radanaktrisadaha sonra fəaliy
yətini Ağdaş və Göyçay Dövlət
Dram teatrlarında çalışıb. Özü
nümaliyyələşdirmə sistemindəki
çətinliklərlə bağlı bir sıra region
teatrlarıkimibuteatrlarda1949
cu ilinsonlarındabağlanır.Aktri
saüçdövlətteatrından–Naxçı
van,GəncəvəGəncTamaşaçılar
teatrlarından dəvət alır. 1950ci
ilinmartındaGəncəDövlətDram
Teatrının direktoru, Xalq artisti
Məhəmməd Burcəliyevin dəvə
ti iləbu teatrı seçir vəGəncədə
fəaliyyətinidavametdirir.
Xalq artisti Sədayə Mustafa

yevanın kino fəaliyyəti 1966cı
ildənbaşlayır.KinorejissorEldar
QuliyevindiplomişiolanS.Qədir
zadənin “Xəzan yarpaqları” he
kayəsininmotivləri əsasında çə
kilən qısametrajlı “Biri vardı, biri
yoxdu”bədiifilmi(quruluşçurejis
soruE.Quliyev)aktrisanınilkde
bütüdür.Kinolentdətənhaqalmış
ikinəfərin–qocakişi iləqarının
nisgilliovqatlarından,təsadüfita
nışlıqdansonraqarşılıqlıqayğıla
rındanbəhsolunur.Filmdəəsas
rollara Sədayə Mustafayeva və
SadıqHəsənzadəçəkiliblər.

Debütdən sonra kinorejissor
larındiqqətinicəlbedənaktrisa
birbirininardıncadahafilmlərə
dəvət olundu.Maraqlıdır ki, ki
norejissorlar onu nədənsəAna
obrazları üçün daha çox dəvət
edirdilər. Bununla da aktrisa
Azərbaycan kinosunun tarixinə
mahir ana obrazlarının yaradı
cısıolaraqdüşür.
1969cuildəkinorejissorMux

tarDadaşovunSüleymanRəhi
movun “Mehman” povesti əsa
sında ekranlaşdırdığı “Qanun
naminə”bədiifilmindəyaratdığı
Xatunobrazı aktrisanın yadda
qalansurətlərindənbiridir.Film
də Xatun ananın oğluna olan
sədaqəti, onun səmimi söhbət
və nəsihətləri aktrisanın ifasın
da azərbaycanlı qadınlarına
xas olan xüsusiyyətləri ilə diq
qəti cəlb edir. Qoca, sadə qa
dının mərd xüsusiyyətləri oğlu
Mehmanın (Bimbolat Vatayev)
yüksək mənəviyyatı şəxsində
əks olunmaqla ana obrazının
mülayimqadınsimasınındəqiq
ştrixlərindəgöstərilir.
Xalq artisti Sədayə Mustafa

yeva “Azərbaycanfilm”in isteh
salı olan 20dən artıq filmə çə
kilib. “Qanun naminə”də Xatun,
“Mən ki gözəl deyildim”də Gö
zəl, “Şərikli çörək”də Şamama,

“Qayınana”daMülayim,“Ölsəm
bağışla”daSuğraxala,“Ağatlı
oğlan”da  Mirvari nənə, “Həm
ziyarət, həm ticarət”də Suğra
xala, “Biri vardı, biri yoxdu”da
Qadın, “Gün keçdi”də Əsmə
rin anası, “Qızıl ayaqlı qaz”da
Şəfiqənin anası, “Var olun,
qızlar”da Rüstəmin anası, “Fi
rəngiz”də  Məsmə, “Gümüşü
furqon”da Mədinənin anası,
“İlıq dənizdə buz parçası”nda
Təqaüdçününanası, “Cinmik
rorayonda”daAna,“İşarənidə
nizdən gözləyin”də Komanda
nınanası,“Şəhərlibiçinçilər”də
Humay, “Azərbaycanfilm”in
Amerika kinematoqrafçıları ilə
birgə istehsalı olan “İlk körpü”
(“Dağıdılmış körpülər”) filmin
dəƏsmərobrazlarıaktrisanın
böyük ustalıqla yaratdığı və
yaddaşlarda yaşanan ana su
rətləridir.
Aktrisanın kino yaradıcılığın

dakı ana obrazları müxtəlif  ti
poloji status formasındadır. Bu
filmlərdəhərbirdövrünkonsep
tual məsələləri aktrisanın şəx
sindəobrazdaxiliifadəvasitələri
iləözünügöstərir.Beləmaraqlı
obrazlardan biri də Rüstəm İb
rahimbəyovunssenarisiəsasın
da1986cıildəkinorejissorRa
sim Ocaqovun ekranlaşdırdığı

“Ölsəm,bağışla”bədiifilmində
ki Suğra xala obrazıdır. Qeyd
etmək lazımdır ki, Xalq artisti
Sədayə Mustafayeva kinorejis
sorlar içərisində daha çox Ra
sim Ocaqovun diqqətini cəlb
edən sənətkarlardan olub. Be
lə ki, aktrisanı bir neçə filminə
dəvətedənRasimOcaqovona
tapşırılacaqobrazlarınöhdəsin
dənböyükustalıqlagələcəyinə
inanıb.
19411945ci illər müharibə

sindən  sonrakı illərdə baş ve
rən hadisələrdən bəhs edən
“Ölsəm, bağışla” bədii filmində
aktrisanın ifasında Suğra xala
ilk baxışda qayğısız, sakit gö
rünsədə,bumülayimqadınfilm
boyucəbhədənyenicəqayıdan
oğlunaqonşularınınhəyatından

söhbətaçır.O,oğlunuməhəllə
xəbərləriilətanışetməkləyana
şıhadisələrəözününmünasibə
tini dəbildirmişolur.Xəstəoğ
lunun,həbsdəhəlakolanhəyat
yoldaşının dərdi dözümlü ana
nın dilindən deyil, yalnız göz
lərindən, ağarmış saçlarından
oxunur.Aktrisaobrazınmüxtəlif
xarakterlərinitamaşaçıyasadə
ləşdirilmiş bir formada çatdıra
bilir. Suğra xala aktrisanın ifa
sında coşqun xarakterli qadın,

oğlunun müharibədən gəlişinə
sevinən adi bir insan kimi də
göstərilə bilərdi. Lakin filmdəki
rejissor traktovkasına xas olan
həddənartıqmillilikməhzSuğra
xala obrazından süzülərək aqil
Ana,təmkinliAzərbaycanqadı
nısurətiolaraqböyükustalıqla
təqdimedilib.
Sədayə Mustafayeva 1994

cü ildə üç bədii filmə – Rasim
Ocaqovun “Həm ziyarət, həm
ticarət”,ƏnvərƏblucun “Ağat
lı oğlan” və Amerika kinema
toqrafçıları ilə birgə “Azərbay
canfilm”də çəkilən, kinorejissor
Rafiq Puyyanın ekranlaşdırdığı
“İlk körpü” (“Dağıdılmış körpü
lər”) bədii filmlərinə dəvət alıb.
Bu filmlər aktrisanın sonekran
yaradıcılığıhesabedilir.

Sədayə Mustafayeva Azər
baycan mədəniyyətinin inkişa
fındaxidmətlərinəgörə1958ci
ildə “Əməkdar artist”, 1981ci
ildə “Xalqartisti” fəxriadlarına
və2003cüildəisəAzərbaycan
RespublikasıPrezidentininfər
ditəqaüdünəlayiqgörülüb.
Unudulmaz sənətkarımız

2004cüilavqustun13dəGən
cəşəhərindəvəfatedib.

Anar BURCƏLİYEV 
teatrşünas-tənqidçi

2006cıilinbugünləri,təxminigünortasaatlarıidi.Havaçoxisti,
Bakıbulvarıboşidi.Günəşingöydənodələdiyisaatdakiminaçıq
havadanəişi?Bircəbiz–ikiüçgəncmüxbirdənizkənarında
vargəledir,dəvətliolduğumuztədbirin(premyeranın)başlaya
cağısaatıgözləyirdik.

Azərbaycan Dövlət Kukla
Teatrınındəniztərəfdənxidmə
tiqapısındadasakitlik idi.Ara
dan35dəqiqəkeçəndənsonra
əsasqapıyatərəfkeçdik.Tama
şanınbaşlamasınaazqalmışdı.
Mənzərə məni heyran etmişdi:
günəşin yandırıcı şüalarında
üzgözüpörtən,bərbəzəklipal
tarlarınınvəistinintəsirindənaz
qaladabanlarındantərdamcıla
yanuşaqlar ikiəllisıxdıqlarıgül
dəstələrini valideynlərinə belə
vermədən səbirlə qapının açıl
masınıgözləyirdilər.Hamısıda
çoxhəyəcanlıvəsevincək.
Budur, nəzarətçi qapını aç

dı və teatrın geniş foyesində
– düz mərkəzdə dayanan bə
yaz və zərli geyimli kişi üzün
dən səadət tökülən təbəssüm
lə “Uşaqlar,xoşgəlmisiz”dedi.
Sonrakı sözləri uşaqların se
vinc çığırbağırlarında, “Ələk
bər əmi” hayhəşirində eşidil
məzoldu. “Ələkbərəmi”dizləri
üstdə çöküb qollarını sonacan
yanaaçdı.Özüdəonlarlauşa
ğıağuşunaalabiləcəkmişkimi
geniş. Bir anda uşaqların əha
təsində itibbatan aktyoru də
qiqələr sonra qırmızı məxmər
səhnə pərdəsinin önündə gör
dük.Teatrmövsümünsonlarına
təsadüfedənnövbəti adgünü
nüyenitamaşailəqeydedirdi...
Uşaqlar,eləböyüklərüçündə

sehrliadamtəəssüratıyaradan
Əməkdar artist, sevilən aktyor,
peşəkarkuklaçıƏləkbərHüsey
noviləsəhnədənsongörüşüm
dən keçən bu 15 il ərzində bir
həqiqətheçvaxtdəyişmədi.O,
səhnəmöcüzəsiidi...

İstedadlı aktyor və rejissor
uşaqları təmənnasız sevməyi
bacaran böyük ürək sahibi idi.
Bütün uşaqları ətirli çiçək ol
duqlarınainandıran(illərlə“Hər
birimizbirçiçək”verilişininapa
rıcısıolub),onlarınsonsuzsev
gisində ağrıacılarını unudan
bənzərsiz teatr, səhnə adamı
yaşasaydı, bu günlərdə 60 illik
yubileyini qeyd edəcəkdi. Təbii
ki,yenəsevimlibalacalarınəha
təsində,onlarınsevgivəgülçi
çəkyağışınınaltında...
Ələkbər Adıgözəl oğlu Hü

seynov 1961ci il iyulun 7də
Bakıda anadan olmuşdu. Uşaq
lıqdan teatra, səhnəyə marağı
var idi. Elə bu istəklə də yolu
nu incəsənət sahəsindən saldı.
19781982ci illərdəAzərbaycan
DövlətMədəniyyətvə İncəsənət
UniversitetininDramvəkinoakt
yorluğu fakültəsində təhsil aldı.
İkincikursdanmüəllimlərinindiq
qətini cəlb etməyi bacardı.Yük
səkenerjisi,tükənməzöyrənmək
istəyivəözünüsərbəst,fərqliifa
dəmaneralarıiləseçilirdi.Təhsi
lini başa vurduqdan sonra təyi
natlaŞəkiDövlətDramTeatrına
göndərildi.Ovaxtparlaqdövrünü
yaşayan Şəki səhnəsi istedad
lıgəncaktyorüçünəslnümayiş
meydanı idi. Eksperimental ta
maşalar, fərqli üslub və yozum
larda səhnə axtarışları onun da
obrazzənginliyinəşəraityaratdı.
Sonra özünün daxili dünya

sınaboylandı.Oradakıməsum
uşağa qulaq verdi və illər əv
vəlki arzusunu gerçəkləşdir
mək–kukla tamaşasıhazırla
maqamalı iləBakıyayollandı.

AbdullaŞaiqadınaAzərbaycan
Dövlət Kukla Teatrında işə qə
bulolundu.Beləcə,1988ciildən
başlanan kuklaçılıq yolu ömrü
nünsonunadəkdavametdi.Nə
busənətəsevgisitükəndi,nədə
əsassəhnəsinidəyişdi.Televizi
yatamaşalarında(“Yaşıleynəkli
adam”,“Bala–başabəla”vəs.),
filmlərdə (“Köpək”, “Etiraf”, “Tə
sadüfigörüş”vəs.)tanınıbsevil
sədə,geniştamaşaçıkütləsinin
rəğbətiniqazansada,teatra–ilk
vəsonməhəbbətimdediyisəh
nəyə sevgisi tükənmədi. Hara
pərvazlansada, isti,doğmayu
vasınıdəyişmədi.

Bu teatrın səhnəsində irili
xırdalısaysızroloynadı.Şirma
arxasından – bəzən əl boyda,
bəzənadamboyukuklanınsə
si,nəfəsikimiuşaqların,teatrın
sehrinəaludəolansənətsevər
lərinqəlbinəyoltapdı.Sənətini
təmənnasız sevməyin nüma
yişi üçün səhnədə gah lələk
(“Bülbül” tamaşası), gah taxta
parçası(“Kral”),gahrəngliiplər
(“Möcüzəli tamaşa”), gahquru
kəllə (“Keçəlin toyu”)... oldu.
Yorulmadı, tükənmədi,bezmə
di.Teatrlarınoağırzamanların
da,maddivəmənəvisıxıntılar
girdabında əzildiyi məqamlar
da da məbədindən qopmadı,
yolundan sapmadı. Hamıdan
bezəndə, qaçanda tək sığına
cağı,yeganətəsəllisiteatrınya
rekvizitotağı,yaemalatxanası,
yadaqaranlıqsəhnəsioldu.
İllərlə bu teatrın səhnəsində

həmaktyor,həmdərejissorkimi
dövrüçünyeni, fərqlivəorijinal
səhnəişlərinəimzaatdı.Yerlivə
xariciqastrollardamillikuklasə
nətimiziustalıqlatəmsiletdi.Bir
neçə festivaldan, teatr yarışın
danlaureat,qalibkimidöndü.

Sənətdə qazandığı nailiy
yətlərə görə “Humay” və “Qızıl
dərviş” mükafatlarına layıq gö
rüldü.2000ciildərespublikanın
“Əməkdarartisti”fəxriadınıaldı.
Uğurları sırasına nəinki Azər
baycanda, ümumən Şərqdə
Polşanın “Təbəssüm” ordeninə
layiqgörülənilksənətçiolması
nıdadaxiletdi.Uşaqlarınsəs
verməsi ilə verilən bu mükafat
onun məhz uşaqlara bəslədiyi
böyüksevgininəslrəmzi,əvəzi
kimiyəqinki,ənböyükqazan
cıidi.
Ələkbər Hüseynov xasiyyət

cə çox şən, mehriban, vicdanlı

adamidi.Kollektivdəhərkəsonu
eynicürsevirdi.Səbəbisəsadə
idi: Ələkbər adamlar arasında
fərqqoymurdu, onlarıTanrımö
cüzəsikimiqəbuledirvəsevirdi.
Özünəvəbaşqalarına,dahadoğ
rusu, aktyorlarına qarşı da çox
tələbkaridi.Ammabunuözişinə
sevgisi, özünə qarşı amansızlı
ğı ilə göstərirdi. Xüsusən teatra
baş rejissor təyin olunmasından

(2006) sonra qəribə bir tələs
kənlik,zamanadiktə ilə işləyirdi.
Hərçənd səhhəti günügündən
ağırlaşır, ağrıacısı artır, çöhrə
sindəkihəyatəlamətləriazalırdı.
Ammao,inadlamüqavimətgös
tərir,teztezdəyişənhalınısəhnə
arxasındaqoyub,məğrurbaxışı,
ilıq təbəssümü vəməhrəm sev
gisiiləsəhnəyəatılır,şaqraqsəsi
iləobrazlarınasonsuzhəyatbəxş
etməyəçalışırdı.
Düşünürəm ki, onun aktyor

taleyinə rəng qatan ən çox iki
tamaşaolub.Onlardanbiri“Ke
çəlintoyu”tamaşasıidivəməhz
bu tamaşadakı roluna görə o

Türkiyədəkeçirilənteatrfestiva
lından laureat kimi qayıtmışdı.
“Bülbül” isə ən uğurlu işlərin
dən, onu teatr mütəxəssisləri
nin, fərqli tamaşaçı qruplarının
qarşısında qürurlandıran nü
munələrdən idi. İki böyük kuk
laçının–rejissorNamiqAğayev
vəaktyorƏləkbərHüseynovun
zəngin yaradıcılıq zəkasının
məhsuluidi“Bülbül”.

Mütəxəssislər  çox zaman
monotamaşanı rejissordan çox
aktyorun tamaşası hesab edir
lər. Məncə, haqlıdırlar. Çünki
əzəmətli,vahiməlisəhnədətək
tənha qalan aktyor ona dikilən
gözlərə obrazını özü anladığı
kimi anladıb, sevdirərsə, ora
daoyundan,aktyoryaşantısın
dandanışmaqolar.Butandem
– rejissorun aktyor oyununda
zühuru “Bülbül”ü yaddaqalan,
sevimlietdi.Tamaşasəhnədən
səhnəyə, ölkədənölkəyə gəz
di.Spesifiküslubdahazırlanan
tamaşa Türkmənistan, İran və
Hollandiyadanmükafatla qayıt
dı.Teatrtariximizdəkuklaçıların
odövrüçünyaddaqalanuğuru
kimi qeyd olundu. O “Bülbül”
Tehran Universitetinin İncəsə
nət fakültəsinin  aktyorluq böl
məsindəhələdətədrisdədir.
Aktyorunözünü,dahadoğru

su, həmkarlarının ömrünü kuk
laya,kukla teatrıpersonajına–
klounaçeviribbütündramatizmi
ilətamaşaçıyatəqdimetdiyibir
“Kral”ıdavar.Butamaşaonun
sonoyunu,sonişiidi.Həyatda,
səhnədə hər zaman tamaşaçı
qəlbinifəthedən,onunhissləri
nəhakimolankraloözüidi.
Ömrünsonunayaxınlaşdığını

biləbilə durmadan möcüzəyə
inanan və hər yeni gün səhnə
üçünplanlarqurandünyaboy
daaktyorürəyi2007ciilin2av
qustunda–46yaşındadayandı.
Obrazı yaddaşlardan, yazıb
pozduğuplanlarıisəgözyaşına
çevrilib yanaqlardan ürəklərə
axdı.Beləcə,təkcəuşaqlaryox,
böyüklər,həttaözündənyaşlılar
daƏləkbərəmisizqaldı.Amma
onunnağılıheçvaxtbitmədi...

Həmidə NİZAMİQIZI

Nağıl  kimi  həyat...
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XIII-XIV əsrlər Azərbaycanda elm və mədəniyyət
Farsdilli mənbələr əsasında

AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasının
(AMEA)ElmTarixiİnstitutununTarixşünaslıq
vəmənbəşünaslıqşöbəsininəməkdaşıElxan
Quliyevin“XIIIXIVəsrlərAzərbaycandaelm
vəmədəniyyət(farsdillimənbələrəsasında)”
kitabıçapolunub.

Kitabınelmiredaktoruinstitutundirektoru,ta
rixelmləridoktoruMəryəmSeyidbəylidir.
Nəşrin məqsədi XIIIXIV əsrlərdə farsdilli

qaynaqlarda Azərbaycanın elm və mədəniy
yət tarixinə dair məlumatları üzə çıxarmaq,
habeləmüasir tədqiqatəsərlərindən faydala
naraq həmin dövrlərdəAzərbaycanın elm və

mədəniyyət tarixini işıqlandırmaqdır. Bəhs
olunan dövrlərdə fars dilində yazılan tarixi
mənbələrdə Azərbaycan elm və mədəniyyət
tarixinədairməlumatvəfaktlarkitabınəsasını
təşkiledir.
KitabXIIIXIVəsrlərdəAzərbaycandamənəvi

vəmədəni həyat, dini görüşlər, bayramlar, toy
vəyasmərasimləri,elmvəmədəniyyətocaqları,
kitabxanalar,səhiyyə,humanitar, ictimai,dəqiq
və təbiət elmləri, eləcə də incəsənət, peşə və
sənətkarlıq,şəhərsalmavəmemarlıqhaqqında
geniştəsəvvüryaradır.
Nəşrmüəllimvətələbələr,eləcədəidarəetmə

ilə məşğul olan vəzifəli şəxslər, Azərbaycanın
elmvəmədəniyyət tarixi iləmaraqlanangeniş
oxucukütləsiüçünnəzərdətutulub.


