
 � Dünyada mövcud olan idarəçilik sistemlərinin 
yüzilliklərlə davam edən tarixi, əhali arasında normaya 
çevrilmiş özünəməxsus dəyərləri, hər bir xalqın adət-
ənənəsinə söykənən xüsusiyyətləri vardır. Demokratik 
inkişaf həmin ölkələrin hər birində birbaşa “transmilli 
xüsusiyyət” və standartlarla deyil, özünəməxsus formada 
həyata keçirilir.

Müstəqilliyini bərpa edən 
Azərbaycanda ulu öndər Heydər 
Əliyev tarixi təcrübəyə əsaslanaraq, 
yeni şəraitə uyğunlaşdırılan 
idarəçilik konsepsiyasını yaratdı. 
Ulu öndərin əsasını qoyduğu dövlət 
və bələdiyyə idarəçiliyi konsepsiyası 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu 
gün uğurla davam etdirilir.

Azərbaycan Respublikasının 
güclü və iqtisadi cəhətdən inkişaf 
etməsinin başlıca amillərindən biri 
də səmərəli idarəçiliyin olmasıdır. 
Demokratik cəmiyyətimizin Konsti-
tusiyasının tələblərinə uyğun olaraq 
sosial-iqtisadi həyatımızın bütün 
sahələrində olduğu kimi, dövlət 
idarəçiliyi ilə yanaşı bələdiyyə 
idarəçiliyi də fəaliyyət göstərir. 
Bu da demokratikləşmənin dəyərli 
nəticəsi və ən bariz nümunəsidir. 

Azərbaycanda müstəqillikdən 
sonra formalaşan bələdiyyələr 
əvvəllər dövlət tərəfindən həyata 
keçirilən şəhər və rayonların sosial-
iqtisadi inkişafı, əhalinin gündəlik 
həyat və fəaliyyətinin təmin olun-
ması ilə bağlı səlahiyyətlərin bir 
hissəsi qanunvericilik yolu ilə 
bələdiyyələrə verilmişdir. Lakin bu 
məsələni bələdiyyələrə real maliyyə 
mənbələri, onlara uyğun olaraq real 
resurslar verilmədən, bələdiyyə 
mülkiyyətini formalaşdırmadan həll 
etmək mümkün deyil.

Yerli idarəçilik hər ye-
rin təbiətinə, ənənəsinə, yerli 
məşğulluğa uyğun irəli sürülən 
mexanizmdir. Bu mexanizmin 
təşəbbüskarları, qanunyaradıcıları 
həmin ərazinin əhalisidir. 

İnkişaf etmiş dünya ölkələrinin 
bələdiyyələr sahəsində tarixi 
təcrübəyə malik yaradıcı fəaliyyət 
göstərən bələdiyyə institutlarının 
təcrübəsinin öyrənilməsi və onların 
müsbət cəhətlərinin Azərbaycanda 
bələdiyyə idarəçiliyində tətbiq etmək 
məqsədilə ölkəmizin bir çox ali 
təhsil müəssələrində, o cümlədən 
Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasında “Bələdiyyə 
idarəçiliyi” fənni tədris olunur. 

“Bələdiyyə idarəçiliyi” kursunun 
tədrisinin başlıca məqsədi respub-
likada bələdiyyələrin fəaliyyətində 
dünya ölkələrinin  çoxillik 

təcrübəsindən istifadə etməklə, 
Avropa standartlarına uyğun yerli 
özünüidarəetmə orqanlarının və 
bələdiyyə institutlarının yaradıl-
masında və inkişaf etdirilməsində 
yaradıcı rol oynayan, nəzəri və 
təcrübəvi biliklərə yiyələnən səriştəli 
kadrların hazırlanmasıdır. Bələdiyyə 
idarəçiliyini bilmədən bələdiyyələrin 

fəaliyyətini tənzimləmək və idarə 
etmək çətindir. 

Bələdiyyə idarəçiliyi sahəsində 
yüksək nəzəri və praktiki peşəkarlıq 
səviyyəsi tələblərinə cavab verə 
biləcək kadrların hazırlanmasın-
dakı əsas problemlərdən biri də 
respublikada Azərbaycan dilində 
tələbata cavab verən dərsliklərin 
olmamasıdır. Bu boşluğu doldur-
maq məqsədilə Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası dövlət idarəetmə və 
menecment kafedrasının dosenti 
İbrahimxəlil İbrahimov tərəfindən 
hazırlanmış və Təhsil Nazirliyinin 
qrifi əsasında dərslik kimi nəşr 
olunmuş “Bələdiyyə idarəçiliyi” 
kitabı milli-mənəvi dəyərlərimizlə 
bağlı kadrların hazırlanması üçün ən 
dəyərli dərslikdir. 

Kitab 19 fəsildən ibarətdir. 
I fəsildə inkişaf etmiş dünya 
ölkələrində və Azərbaycanda yerli 
özünüidarəetmənin yaranması və 
inkişaf dövrləri haqqında tarixi 
məlumatlar toplanmışdır. Bu fəslin 
2-ci paraqrafında Azərbaycanda 
çar Rusiyasından qabaqkı dövr, 
çar Rusiyası dövründə və Sovetlər 
dövründə yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının formaları və fəaliyyət 
mexanizmləri haqqında tarixi faktla-
ra əsaslandırılmış, dolğun və dəyərli 
material toplanmışdır. 

II fəsildə dünyada mövcud olan 
və tamamilə bir-birindən fərqli olan 
6 dövlət idarəçilik nəzəriyyələrinin 
hər birinin idarəçilik sistemlərinin 

formalaşdırılmasında rolu haqqında 
əsaslandırılmış izahlı məlumatlar 
verilmişdir.

III fəsildə dünya ölkələrində 
yerli özünüidarəetmənin 
(bələdiyyələrin) yaranması və for-
malaşması modelləri (sistemləri), bu 
modellər əsasında idarəçilik sistemi 
formalaşdırılan ölkələrin hüquq 
və səlahiyyətləri müqayisəli təhlil 
edilmiş, müsbət və mənfi cəhətləri 
aydınlaşdırılmışdır.

Kitabın IV fəslində yerli 
özünüidarə nəzəriyyələrinin və ailə 
modellərinin idarəetmə sistemlərinin 
formalaşmasında onların rolları-
nın müqayisəli təhlili verilmiş və 
Azərbaycanda onların tətbiqi forma-

sının reallıqları əsaslandırılmışdır. 
Ölkəmizdə bələdiyyə idarəetmə 

sistemlərinin yaradılmasının 
və inkişaf etdirilməsinin əsas 
səbəblərindən biri respublikamızın 
Avropa Şurası üzvlüyünə qəbul 
olunmasıdır. Avropa Şurasının 
təsdiq etdiyi “Yerli özünüidarə 
haqqında” Avropa Xartiyasının 
tələblərinə əməl etmək məqsədilə 
vəzifələr, Avropa Yerli və Regional 
Hakimiyyət Orqanları Konqresinin 
mahiyyətini, hüquq və vəzifələrini, 
yerli özünüidarə hakimiyyəti üzrə 
beynəlxalq standartları, Avropa 
Şurası ilə əməkdaşlıq və nəhayət, 
Azərbaycanın Avropa Xartiyasının 
bir neçə maddəsini qəbul etməməsi 
və onun səbəblərini öyrənmək 
məqsədilə kitabın V fəslinin 6 
paraqrafında əsaslandırılmış hüquqi 
sənədlər və onların mahiyyəti haq-
qında geniş və məntiqi ardıcıllıqla 
məlumatlar verilmişdir. 

VI fəsildə bələdiyyələrin 
təşkili və fəaliyyətinin həyata 
keçirilmə formaları, bələdiyyə 
mühiti, bələdiyyələrin prinsipləri və 
idarəetmə xüsusiyyətləri haqqında 
elmi əsaslandırılmış normativ hüquqi 
sənədlərin mahiyyəti açıqlanmış, 
məsələlər ətraflı şərh edilmişdir.

Kitabın VII fəslində Azərbaycan 
bələdiyyələrin yaradılmasının obyek-
tiv zərurililiyi və qanunvericilik 
bazasının təşkili, hüquqi əsasları 
aydın şərh edilmişdir. 

Bələdiyyə idarəçiliyinin ən 

vacib problemlərindən biri bələdiyyə 
idarəetməsinin hüquqi təminatı, onun 
tənzimlənməsi və idarə edilməsidir.

Bələdiyyə dövlət orqanı deyil. 
Qeyri-hökumət təşkilatı da deyil. 
Bələdiyyələr seçilməklə əhalinin 
birbaşa iradəsi əsasında təşkilatlanır 
və həm təşkilatlanma üsulu, həm 
də məşğul olduğu fəaliyyət onun 
hüquqi statusunu müəyyən edir. Bu 
baxımdan VIII fəsildə bələdiyyələrin 
statusu, bələdiyyə üzvünün statusu, 
bələdiyyə qulluğu, bələdiyyə qul-
luqçusunun statusu, bələdiyyələrin 
icra aparatı, onun tərkibi və 
təşkili, bələdiyyənin nizamnaməsi, 
bələdiyyələrin səlahiyyətləri, 
bələdiyyə xidmətləri, xidmət növü 

və formaları, bələdiyyə idarəçiliyinin 
elmi-nəzəri və metodoloji əsasları 
haqqında qəbul olunmuş Azərbaycan 
Respublikasının qanunları və nor-
mativ hüquqi sənədlərin mətnləri 
və işləmə mexanizmi ətraflı məntiqi 
ardıcılıqla şərh edilmişdir.

Bələdiyyələrin fəaliyyətləri, 
onlara verilmiş səlahiyyətlərin 
yerinə yetirilməsi, əhalinin sosial-
iqtisadi və ekoloji problemlərinin 
həll edilməsi, işsizlik probleminin 
həlli, regionlarda özəl sektorun və 
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və 
sosial infrastruktur obyektlərin yax-
şılaşdırılmasında ən vacib elementlər 
bələdiyyə təsərrüfatı, bələdiyyə 
mülkiyyəti bələdiyyənin maliyyə 
əsaslarıdır.

Kitabın IX, X və XI 
fəsillərində bələdiyyə mülkiyyəti, 
bələdiyyə təsərrüfatı və bələdiyyə 
maliyyəsinin əsasları, onların 
mahiyyəti, tərkibi, formaları, dövlət 
və bələdiyyə mülkiyyətinə sahib 
olmanın xüsusiyyətləri, bələdiyyə 
təsərrüfatının modelləri, bələdiyyə 
maliyyəsinin hüquqi əsasları, gəlir 
və xərclərin tənzimlənməsi onların 
idarə edilməsinin funksional me-
xanizmi və ona təsir edən amillərin 
açıqlanması öz əksini tapmışdır. 

Ölkənin maliyyə sistemi-
nin iqtisadiyyata ən güclü təsir 
mexanizmlərindən biri vergilərdir. 
Bələdiyyə büdcəsinin formalaşma-
sında yerli (bələdiyyə) vergiləri əsas 
rol oynayır və bələdiyyənin iqtisadi 

siyasətini reallaşdırmağın ən güclü 
vasitəsidir.

Dərsliyin XII və XIII fəsillərində 
bələdiyyələrin büdcəsi, büdcənin 
mahiyyəti, formalaşması, büdcə 
sistemi və təsnifatı, büdcənin gəlir 
və xərcləri, büdcədənkənar fondlar, 
bələdiyyə qiymətli kağızları, yerli 
büdcənin icrasına nəzarət, bələdiyyə 
vergiləri, müəyyən edilməsi, 
növləri və hüquqi əsasları, vergi 
xidməti orqanları, onların vəzifə və 
səlahiyyətlərinə dair məsələlərin 
öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. 

Bazar iqtisadiyyatının formalaş-
ması şəraitində regionların sosial-
iqtisadi və ekoloji problemlərinin 
həlli yalnız dövlət və yerli 

özünüidarəetmə orqanları səylərinin 
əlaqələndirilməsi nəticəsində müm-
kündür. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının 
inkişafının indiki mərhələsində 
bələdiyyələrin hüquqi, təşkilati və 
iqtisadi əsaslarının formalaşdığı bir 
dövrdə regionların sosial-iqtisadi 
inkişafında onların rolu getdikcə 
artır və mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Bununla əlaqədar olaraq region-
ların sosial-iqtisadi inkişafında 
bələdiyyələrin təsiri və onların iştira-
kının konkret formalarının, üsulları-
nın və mexanizimlərinin öyrənilməsi 
üçün dərsliyin XIV fəslində lazımi 
materiallar verilmişdir.

Dünyanın inkişaf tarixindən 
məlumdur ki, torpaq, su və on-
larla bağlı münasibətlər istənilən 
cəmiyyətdə əsas müəyyənedici amil-
dir. Torpaq bu funksiyasını nəinki 
sosial-iqtisadi, həm də siyasi və 
beynəlxalq münasibətlərdə qoruyub 
saxlayır. 

Ölkəmizdə yeni mülkiyyət 
münasibətlərinə və aparılan aqrar 
islahatlara əsasən yeni bələdiyyə 
mülkiyyət forması yarandı. Yeni 
yaranmış bələdiyyə mülkiyyətinə 
əmlakın və dövlət əmlakının 
verilməsi barəsində, onlardan istifadə 
qaydaları və onların idarə olunması 
haqqında kifayət qədər dövlət qanun-
ları, normativ hüquqi sənədlər qəbul 
edilmişdir. Bələdiyyə mülkiyyətinə 
verilmiş əmlakdan, torpaqdan və su 
təsərrüfatından mövcud qanunlara 

əsasən istifadə qaydaları və onların 
idarə edilməsinin öyrənilməsinə dair 
kitabın XV fəslində ətraflı və hüquqi 
qanunlara söykənən dəyərli tədris 
materialları vardır. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, 
yerli özünüidarəetmə orqanları oxşar 
problemlərin həlli istiqamətində öz 
səylərini birləşdirir, öz hüquq və 
səlahiyyətlərinin reallaşdırılması 
naminə əlaqəli fəaliyyət göstərir 
və uğur qazanırlar. Eyni zaman-
da, müxtəlif ölkələrdə bələdiyyə 
birlikləri forma etibarı ilə bir-
birlərindən fərqlənsə də onların 
arasında elə bir ciddi mahiyyət fərqi 
yoxdur. Ölkənin bələdiyyələrinin 
könüllük əsasında yaratdıqları 

birliklərin birgə fəaliyyətləri müsbət 
nəticə verir. 

İnkişaf etmiş dünya ölkələrinin 
təcrübələrinə və Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinin müvafiq 
qanun və sərəncamlarına əsasən 
ölkə bələdiyyələrinin birlikləri, 
əlaqələndirmə şuraları və assosiasi-
yaları yaradılmışdır. Bu qurumların 
yaradılması, fəaliyyət mexanizmi-
nin və bu sahədə dünya təcrübəsini 
öyrənmək və müsbət nəticələrini 
ölkəmizdə tədbiq etmək məqsədilə 
XVI fəsildə çox dəyərli tədris mate-
rialları şərh edilmişdir. 

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə 
nəzarət Avropa Xartiyasının 8-ci 
maddəsinə əsasən bələdiyyə orqan-
ları üzərində inzibati nəzarət, bir 
qayda olaraq, yalnız qanunçuluğa 
və Konstitutsiya prinsiplərinə riayət 
olunmalıdır.

Ölkəmizdə və bir çox dün-
ya ölkələrində bələdiyyələrin 
fəaliyyətinə inzibati nəzarət 
və onların fəaliyyətlərinin 
qiymətləndirilməsini öyrənmək 
məqsədilə dərsliyin XVII fəslində 
materiallar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasın-
da bələdiyyələrin yaradılması və 
təşəkkül tapması obyektiv zərurətdən 
irəli gələn qanunauyğunluqdur. 
Dövlət idarəçiliyi ilə yanaşı, 
bələdiyyə idarəçiliyi də fəaliyyət 
göstərir.

Ölkə Konstitutsiyasına, 
bələdiyyələrin statusuna və digər 

normativ hüquqi sənədlərə uyğun 
olaraq dövlət və bələdiyyələr ara-
sında sələhiyyət bölgüsü müəyyən 
edilir, tənzimlənir və aşağıdakı 
ümumi prinsiplərlə müəyyən edilir: 
Təşkilatı-hüquqi münasibətlər, 
maliyyə-iqtisadi münasibətlər və 
dövlət orqanları ilə bələdiyyələr 
arasında münasibətləri tənzimləyən 
Konstitusiya zəmanətlərinin təmin 
olunması və hazırkı vəziyyətdə 
göstərilən münasibətlərə əməl olun-
ması haqqında müqayisəli, ətraflı, 
dəyərli tədris materialları dərsliyin 
XVIII fəslində verilmişdir.

Müasir cəmiyyətdə informasiya 
hakimiyyətin mühüm mənbələrindən 
biri hesab olunur. İnformasiya 
təminatının səviyyəsi, onun mü-
asir texnoloji və telekommunika-
siya sistemləri ilə təchiz olunma 
dərəcəsi bələdiyyə idarəetməsinin 
səmərəliliyinə əsaslı təsir göstərir. 

Bələdiyyə idarəetməsi onun 
funksiyalarını və eyni zaman-
da, sosial-iqtisadi, sosial-ekoloji 
problemlərin həllinə yönəldilməklə, 
ərazidə əhalinin yaşayışının yax-
şılaşdırılması, mənzil, məişət, 
komunal xidmətlərin, əhalinin 
sosial müdafiəsinin təmin olun-
ması onun məqsəd və vəzifəsidir. 
Bələdiyyələrin fəaliyyəti təhlil 
edilməklə aşkarlıq prinsipi əsasında 
əhalinin nəzərinə çatdırılmalıdır. 
Bunun ən yaxşı üsulu isə bələdiyyə 
idarəetməsi ilə xalq arasında ya-
xınlığı təmin etmək üçün bələdiyyə 
idarəçilik sistemində İnformasiya 
Kommunikasiya Texnologiyaların-
dan (İKT) istifadə olunmasıdır. Bu 
problemlərin öyrənilməsi, onların 
mahiyyəti, təşkili xüsusiyyətlərini 
mənimsəyən peşəkar mütəxəssislərin 
hazırlanması üçün dəyərli materi-
allar dərsliyin XIX fəslində ətraflı 
verilmişdir.

Dərslik Dövlət İdarəçilik Akade-
miyasının və respublikamızın digər 
ali təhsil müəssisələrinin tələbələrin, 
əlavə ali təhsil alan müdavimlərin, 
dövlət rəhbər kadrlarının ixtisaslarını 
artıran magistrlərin, ixtisasartırma 
kurslarının dinləyicilərinin, həmçinin 
müəllimlər, elmi işçilər, bələdiyyə 
orqanlarında, birliklərində, assosiya-
siyalarda çalışan kadrların masaüstü 
kitabı olacaqdır. 

Əli NURIYEV, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət 
Idarəçilik Akademiyasının 
Regional Iqtisadi və Sosial 
Araşdırmalar Institutunun 

direktoru, Əməkdar elm xadimi, 
AMEA-nın müxbir üzvi, professor
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 � Belə məqamda ulu Füzulinin “Artıran söz 
qədrini, sidq ilə qədrin artırar” misrası yada düşür. 
Ustad deyirdi ki, söylədiyin sözün, verdiyin vədin qədrini, 
dəyərini artırdıqca, bu sədaqətlə öz qədrini, dəyərini 
də artırmış olursan. Bu baxımdan biz də “Xalq qəzeti” 
olaraq daim dediyimiz sözün, verdiyimiz vədin dəyərini 
unutmuruq. Elə bu sətirlərin qələmə alınması da məhz 
həmin məsuliyyətin nəticəsidir.

Qəzetimizin 6 may 2018-ci 
il tarixli 102-ci sayında “Tellərə 
bağlı talelər” adlı yazısında bir 
ailədən olan üç mahir kamança 
ifaçısından biri, Xalq artisti, pro-
fessor Şəfiqə Eyvazova haqqında 
oxucularımıza geniş məlumat 
vermişdik. Həmin qəzet materi-
alının sonunda da qeyd etmişdik 
ki, gələcəkdə bu ailənin digər 
üzvləri haqqında da yazacağıq. 
Vədimizə əməl edərək, sözə 
hörmət, əhdə vəfa, sənətkara eh-
tiram istəyi ilə qələmə aldığımız 
növbəti yazı həmin sənətkarlar 
ailəsinin digər üzvü– peşəkar 
ifaçı, Üzeyir Hacıbəyli adına 
Bakı Musiqi Akademiyasının 
professoru, Əməkdar incəsənət 
xadimi Arif Murtuza oğlu 
Əsədullayev haqqındadır.

İlk addımlar

1949-cu il yanvar ayı-
nın 17-də Bakının Buzovna 
kəndində ziyalı ailəsində 
dünyaya göz açan Arif erkən 
yaşlarından musiqiyə, xüsusən 
də kamança sənətinə maraq 
göstərmişdir. Dayısı, Əməkdar 
müəllim, tanınmış xanəndə, 
pedaqoq Nəriman Əliyevin 
evi daim qonaq-qaralı olmuş-
dur. Arifin yaxın qohumu, 
tanınmış qoboy ifaçısı, Xalq 
artisti Kamil Cəlilov, eləcə də, 
respublikanın bir çox tanınmış 
sənət korifeyləri bu evin qo-
nağı olmuş, ustad xanəndədən 
dəyərli məsləhətlər almışlar. 
Belə bir mühitdə böyüyən Arif 
özündən böyük qardaşı Asifin 
tar çalmağını, Cavidin gözəl 
səsini dinlədikcə, musiqiyə 
daha dərindən bağlandı və o, 
gələcəkdə mütləq musiqiçi 
olacağına özündə inam yaratdı. 
Elə bu məqsədlə də 1957-ci 
ildə sənədlərini qonşu Maştağa 
kənd 10 saylı musiqi məktəbinə 
verib kamança sinfinə daxil 

olur. Balaca Arif fitri istedadı 
və zəhmətsevərliyi nəticəsində 
dərs proqramını az bir zamanda 
mənimsəyir. Məktəbin bütün ic-
timai işlərində, konsertlərdə fəal 
iştirak edir. Hər dəfə məktəb 
illərindən söz düşərkən ixtisas 
müəllimləri Fazil Osmanovun 
və Validə Babayevanın adını 
fəxarətlə çəkir. Ulu muğam 
sənətini mənimsəməsində 
əvəzsiz rolu olan əziz müəllimi 

Firuz Əlizadənin adını xüsusilə 
qeyd edir.

Kiçik yaşlarında bədii 
özfəaliyyət kollektivlərinə baxış 
müsabiqələrində uğurla çıxış 
edir. Məktəb tədbirlərində, 
konsertlərdə solo nömrələrlə 
çıxışlar edir, müsabiqə və 
festivalların qalibi olur. Bu 
gün evini bəzəyən diplom və 
tərifnamələri, təşəkkürnamələri 
gənclik illərinin ən xoş xatirəsi 
kimi qoruyub saxlayır. Məhz 
belə konsertlərin birində Xalq 
artisti, görkəmli tarzən Əliağa 
Quliyev Arifin çalğısını bəyənir 
və onu Azərbaycan Dövlət 

Filarmoniyası nəzdində fəaliyyət 
göstərən, özünün rəhbərlik etdiyi 
xalq çalğı alətləri ansamblına 
dəvət edir.

– O günü sevincimdən yata 
bilmədim. O vaxt cəmi 14 yaşım 
vardı. 14 yaşlı bir gənc üçün belə 
mötəbər sənət məbədgahında 
işləmək həm böyük fəxarət, həm 
də həddən böyük məsuliyyət 
idi. 6 il bu kollektivdə çalışdım. 

Respublikanın bir çox tanın-
mış xanəndə və ifaçıları ilə 
yaxından tanış olub, yaradıcılıq 
əlaqələri saxladım, solo ifalarla 
yanaşı, ansambl fəaliyyətində 
də müşayiətçilik təcrübəsinə 
dərindən yiyələnməyə çalışdım–
deyə ötən illəri yada salır.

İstedad təhsillə 
parlaq olarmış 

Az bir zamanda özünü 
peşəkar ifaçı kimi təsdiq edir. 
Lakin bütün bu uğurlara bax-
mayaraq, sənətdə arxaynlığa 

yol vermir. Ali təhsil almağı da 
unutmur. 1967-ci ildə sənədlərini 
Asəf Zeynallı adına Orta 
İxtisas Musiqi Məktəbinə verir. 
1970-ci ildə məktəbi fərqlənmə 
diplomu ilə bitirir. Məktəbdə 
oxuya-oxuya məktəb rəhbərliyi 
ona çox böyük etimad göstərir. 
Tələbəykən pedaqoji fəaliyyətlə 
məşğul olmasına şərait yaradılır. 
Elə həmin il də Əməkdar artist, 

ustad tarzən Əhsən Dadaşov 
Arifi özünün rəhbərlik etdiyi 
“Xatirə” xalq çalğı alətləri 
ansamblına dəvət edir. Gündəlik 
məşqlər, pedaqoji fəaliyyət 
gənci yorsa da, sənətə olan 
inamını, sədaqətini qıra bilmədi. 
Əksinə daha da alovlandırdı. 
1970-ci ildə sənədlərini Üzeyir 
Hacıbəyov adına Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasına verir 
və qəbul olunur. 1975-ci ildə 
xalq musiqisi kafedrasının ka-
mança sinfini fərqlənmə diplomu 
ilə bitirir.

Arif Əsədullayev Xan Şu-
şinski, Şövkət Ələkbərova, Sara 
Qədimova, Rübabə Muradova, 
İslam Rzayev, Elmira Rəhimova 
və onlarca digər tanınmış ifaçıla-
rı müşayiət edərək təkcə öz adını 
deyil, ulu kamança alətinin də 
nəyə qadir olduğunu göstərməyə 
çalışmışdır. Dünyanın 20-dən ar-
tıq ölkəsində qastrol səfərlərində 
olmuş peşəkar kaman ustası hər 
yerdə Azərbaycan incənətini, 
milli musiqimizi layiqli təmsil 
etmişdir. 

Kamança professoru

1967-ci ildən ifaçılıqla 
bərabər pedaqoji fəaliyyətlə də 
məşğul olan Arif Əsədullayev 
1997-ci ilə qədər Asəf Zeynallı 
adına Bakı Orta İxtisas Mu-
siqi Məktəbində müəllim, elə 
həmin ildən də bu günə kimi 

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı 
Musiqi Akademiyasında xalq 
musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi 
kafedrasının baş müəllimi, pro-
fessorudur.

50 illik pedaqoji təcrübəyə 
malik olan Arif Əsədullayev bu 
illər ərzində bir çox tədris proq-
ramlarının, elmi məqalələrin, 
“Cahargah” dəstgahı adlı tədris 
video filminin (1999), böyük 

muğam bilicisi, ustad xanəndə 
və pedaqoq, Əməkdar müəllim 
Seyid Şuşinski məktəbinin layiq-
li davamçısı Nəriman Əliyevin 
anadan olmasının 70 illiyinə 
həsr edilmiş “N. Əliyev–70” CD 
diskinin Azərbaycan instru-
mental muğamları “Humayun”, 
“Bayatı Şiraz”–2003, “Rast”, 
“Cahargah”–2005, “Şur”, 
“Süstər” və “Zabul-segah”–2006 
dərs vəsaitlərinin, eləcə də, ins-
trumental muğamlarının, xarici 
ölkə bəstəkarlarının kamança 
ilə fortepiano üçün işlənmiş 
irihəcmli əsərlərinin, Xalq artis-
ti, professor Eldar İsgəndərovla 
birlikdə “7 klassik Azərbaycan 
muğamı” solo violoncel üçün 
işlənmiş dərs vəsaitinin, “Əhsən 
Dadaşovun rəngləri” metodik 
tövsiyələr, 2014-cü ildə “İns-
trumental muğamlar və onların 
ifaçılıq məziyyətləri” monoq-
rafiyasının müəllifidir. Arif 
Əsədullayev Azərbaycanda 7 
instrumental muğamı nota almış 
ilk ustad kamanca ifaçısıdır.

Muğamlar nota çevrildi

Azərbaycanın Birinci 
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın rəhbərliyi 
və şəxsi dəstəyi ilə 2009-cu 
ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan 
muğamı” interaktiv indivi-
zual sistemin muğam notları 

bölməsində Azərbaycanın 7 
əsas muğamının notları təqdim 
olunmuşdur. Sevindirici haldır 
ki, Arif Əsədullayev tərəfindən 
nota alınmış bu qədim muğam-
ların notları gələcək nəsillər 
tərəfindən daim öyrəniləcək 
və əsrlərlə yaşayacaqdır. Arif 
Əsədullayev 2007-ci ildə 
professor Ramiz Zöhrabovun 
rəhbərliyi ilə “İnstrumental 

muğamlar və onların ifaçılıq 
nəzəriyyəsi” adlı dissertasiya 
işini müvəffəqiyyətlə müdafiə et-
miş “Musiqi sənəti” ixtisası üzrə 
sənətşünaslıq namizədi (fəlsəfə 
doktoru) alimlik dərəcəsinə 
yiyələnmişdir.

İfaçılıq, pedaqoji və 
musiqi elmi sahəsindəki 
xidmətləri nəzərə alınaraq, 
Arif Əsədullayev 2011-ci ildə 
“Əməkdar incəsənət xadimi” 
fəxri adına layiq görülür. 2012-ci 
ildə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Ali Attesta-
siya Komissiyasının 12 oktyabr 
2012-ci il tarixli qərarı ilə Arif 
Murtuza oğlu Əsədullayevə 
Azərbaycan Xalq musiqisinin 
tarixi və nəzəriyyəsi kafedrası 
üzrə professor elmi dərəcəsi 
verilmişdir. Azərbaycan Respub-
likası Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyi Uşaq musiqi və incəsənət 
məktəbləri şagirdlərinin xalq 
çalğı alətləri üzrə I-II-III-IV 
respublika müsabiqələrinin 
münsiflər heyətinin üzvü, eyni 
zamanda, 2016-2018-ci ildə 
“Kamança hazırlanması və 
ifaçılıq sənətinin UNESCO-
nun qeyri-maddi mədəni irs 
üzrə” reprezentativ siyahısına 
daxil olmasına həsr edilmiş 
Habil Əliyev adına gənc ka-
mança ifaçılarının II respublika 
müsabiqəsinin sədri olmuşdur. 

Bu gün Azərbaycan Dövlət 
Teleradio Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyətinin səsyazma studiya-
sında sənətkarın ifasında “Şur”, 
“Süstər”, “Rahab”, “Humayun”, 
“Zabul segah”, “Rast”, “Cahar-
gah” və bir çox digər muğam 
təsnif və dəraməd nümunələri 
qorunub saxlanılır.

Muğam sənətinin qo-
runub saxlanmasında 
müstəsna xidmətləri olan Arif 
Əsədullayevin nota aldı-
ğı muğamlar, onun elmi ilə 
bağlı müxtəlif monoqrafiyalar, 
müəllim və tələbələrin, geniş 
musiqi ictimaiyyətinin, musiqi 
üzrə təhsil alan tələbələrin arxa-
lana biləcəyi çox önəmli tədris 
vəsaiti olaraq qalacaq. 

Böyük bəstəkarımız Arif 
Məlikovun sözləri ilə desək, 
Arif Əsədullayevin gördüyü 
iş təkcə sənətşünaslıq baxı-
mından deyil, bir vətəndaş 
xidməti kimi də çox mühümdür. 
Muğamların Azərbaycanda nota 
alınaraq nəşr edilməsi, onla-
rın milli mənsubluğu ilə bağlı 
sərvətimizə uzanan qərəzli xain 

əllərin bir dəfəlik kəsilməsi 
deməkdir.

Qarşıdan sevimli sənətkarın 
anadan olmasının 70 illik yubi-
leyi gəlir. Yaşının bu vədəsinə 
baxmayaraq, bir gün də olsun 
nə sevdiyi kamançadan, nə də 
pedaqoji fəaliyyətindən qalır. 
Bakı Musiqi Akademiyasının 
professorudur. Arif müəllimin 
tələbələri bu gün respublika-
nın bir çox tanınmış musiqi 
kollektivlərində çalışırlar. Bir 
qismi respublikanın ən yüksək 
fəxri adlarına layiq görülüblər. 
Bu ömrün 50 ilini pedaqoji 
fəaliyyətə, bir o qədər də ka-
mança sənətinin təbliğinə həsr 
etmiş sənətkarın üzərinə 70 yaşı 
da əlavə etsək, edər 170 yaş. 
Yumruq boyda bir ürəkdə əgər 
Vətənə, sənətə, sevdiyi müəllim 
peşəsinə bu qədər sevgi varsa, 
demək – hələ yaşamağa dəyər.

Rafiq SALMANOV, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

“Xalq qəzeti”

Sözə hörmət, əhdə vəfa, 
sənətkara ehtiramla...

Bələdiyyə idarəçiliyi haqqında dəyərli dərslik


