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Cultural Influences 

 
 

Azerbaijani transcript: 

 

N: Azərbaycan təbii, din... din tərəfindən Azərbaycan İslam... İslam dininə... müsülmandı 
camaatdı. Əksəri... əksəri Shiadı, azlıq Sünnülərdir, ancaq ki bizdə belə bir 60%... 60%-
za gədər Shia, qalanlılarıda kı, 40%-da kı Sünni. Belə. Birdə ki... ümumiyyətlə... belə 
baxsan, statistikaya görə belədir. Ondan bir az biz fərqlənirik, çünki Güni Azərbaycanda 
xəbsi Shiadır, ancaq ki, Küzi Azərbaycanda... Şimalı Azərbaycanda böyük bir qism Sünni 
var. Ancaq ki, belə... 
 
S: Sonra o bir si xalqlar da 
 
N: O bir si xalqlar... Milli azlıqlar bizdə o qədər də, Azərbaycanda... ruslar var... 
 
S: Ləzqilər var... 
 
N: Ləzqilər var, talışlar var bizdə... cənubda talışlar... 
 
S: Yahudilər... 
 
N: Yahudilər var bizdə. Dağ yahudilər... bizdə onlara “tat” deyirlər. Orda bizdə üç cürə 
tatlar var. Bizdə var tat- christian, tat- müsülman, bir də tat- jewish. Onlar üç yerə 
bölünürlər. Ancaq ki, onlar əsasən Quba rayonundadılar, bizdə yaşayırlar orda, bir 
40,000-ə qədərdir... təxmini var. Bakı şəhərində təbii var idi, yahudilərdə var idi, ruslarda 
var idi, ancaq ki belə... həbsi var idi... bizdə belə həmişə multicultural şəhər olub. 
Ermənilərdə var idi, bizdə yaşayırdılar, təbii müharibədən, savaşdan öncə.  
 
S: Mədəniyyətimiz çox zənqindir, xüsusi klassik musiqi, ya da Azərbaycan xalq musiqisi, 
artistlər, komposerlər, sonra... çalğıçılar, müğənnilər, çox məhşur müğənnilər var. 
 
N: Təbii, bizdə həmişə var idi. Bu, təbii. Bu nəynən əlaqədərdir?  
 
S: Musiqi cəhəttəndən, bizim müəllimlərdə o bir si ölkələrə gedir iştəməyə, misal üçün 
Tükriyəyə çöx gedirlər iştəməyə... 
 
N: Təbii. Bu nəynən əlaqədərdir? Bu əsas ondan əlaqədərdi ki, burda deməli 19-ci əsrin 
sonundan başlayaraq, bu neft sənayəsi inkişaf elədi Bakıda və bu petrolium boom-a görə 
təbii ki böyük bir inkişaf getdi Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, deməli, bütün bu türk dilli 
xalqların içərisində, Azərbaycan millətidə onların bir hissəsidir, Türk dilli xalqların 
içərisində ilk qazet, ilk çap mətbu olub Azərbaycan türkçəsində. Həsən bəy Zərdəbit 
tərəfindən... 1878-ci ildə. Sonra, ən birinci teatr, türk dilli millətlərin arasında yenədə 
olub Azərbaycanda, Mirzə Xətəli Axund-zadə tərəfindən. Sonra, ən birinci opera... ən 
birinci opera Şərqdə, Azərbaycanda yaranıb... yenə də Üzeyir bəy Hacıbeyli olub ilk 



opera... ilk operanın yaradıcısı... və Müslim bəy Mağomayev. Deməli demək istəyirəm 
ki, bunlar hamsı var. Sonra, ilk balet türk dilli millətlərin arasında Azərbaycanda olub, o 
da yenədə bu Sultan Xaçıbekov, Əfrəsiyat Badalbeyli, və hamısı bunlar deməli birinci 
bu... 20-dən çox balet yazıblar. Qara Qarayev, sonra Firkət Əmirov, bunlar hamısı... 
Fikrət Əmirov dünyada ilk dəfə, deməli, müğamı qötürdü simfomik muğam yaratdı. 
Sonra deməli... 
 
S: Amma xalq musiqisi məsəl üçün muğamdır. 
 
N: Sonra, caz musiqisi... təbii, təbii. Caz musiqisi. Caz musiqisidə ilk dəfə olaraq, deməli 
sintez, deməli muğamı caza gətirən oldu Vagif Mustafazadə... hansıki Bakıda çox məhşur 
cazmen... ondan əvvəl də olmuşdu Pərviz Rustamzadə... o olmuşdur saksafon çalan, o da 
çox məhşurdu. Amma onu sonra Stalin dövründə tərqib olundu, ancaq ki belə o... mənim 
yadda qalan... təbii mənim zamanımda, uşaqlıqdan mən tanıyıram o Vaqif Mustafazadə, 
onu mən çox sevirəm, təbii. Rafik Babayev. Rafik Babayev, Vaqif Mustafazadə, sonra ki 
composer-lardan Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev. İlk mövbədə.       
 

 

English translation: 

 

N: Azerbaijan of course, religion… from the point of view of religion Azerbaijan Islam… 
religion of Islam… the people are Muslim. The majority… majority are Shia, minority 
are Sunni, however… around 60% are Shia and the rest 40% are Sunni. And also… in 
general… if you look at it, it’s like this according to statistics. We are different a little bit 
because in the Republic of Azerbaijan everybody is Shia, however in Southern 
Azerbaijan there is a big portion of Sunnis. But… 
 
S: Also other nationalities… 
 
N: Other nationalities… National minorities in Azerbaijan… there are Russians… 
 
S: Lezgins… 
 
N: There are lezgins, tallish we have… in the north… 
 
S: Jews… 
 
N: We have Jews. Mountainous Jews… they are called “tat”. There are three different 
tats. We have Christian tats, Muslim tats, and Jewish tats. They are divided into three 
categories. However, they are mostly in the Quba region, they live there, around 40,000 
people. Of course in the city of Baki there were also Jews, Russians… we have 
everybody… we always had a multicultural city. There were also Armenians, living 
there, of course before the war.  
 
S: Our culture is very rich, especially classic music, or Azeri national music, artists, 
composers, what else… musicians, singers, there are very famous musicians. 



 
N: Yes. We always had that. What is this connected with? 
 
S: Regarding music, our music teachers often go to other countries, for example they go 
to Turkey a lot for work… 
 
N: Yes. What is this connected with? It mostly has to do with the fast development of oil 
industry and the petroleum boom in Baki from the end of 19th century. In general, among 
all of these Turkic-speaking nations, and Azerbaijan is one of them, the first newspaper, 
first publication among the Turkic-speaking nations was in Azerbaijan. With the efforts 
of Hasan bey Zardabit… in 1878. Then, the first theater among the Turkic-speaking 
nations… again was in Azerbaijan. From Mirza Fatali Axundzade. Then, the first opera 
ever in the East, was created in Azerbaijan… again, Uzeyir Hacibeyli… first opera… the 
creator of the first opera… and Muslim Magomayev. I want to say that we all have that. 
Then, the first ballet among the Turkic-speaking nations was in Azerbaijan, by Sultan 
Khachibekov, Afrasiyat Badalbeyli, and all these… they wrote more than twenty ballets. 
Qara Qarayev, then Firket Amirov… Firket Amirov was the first person to create 
symphonic mugam. Then… 
 
S: But the national music is mugam… 
 
N: Then, jazz music… of course, of course. Jazz music. For the first time in jazz music, 
synthesis… the person who brought mugam to jazz was Vagif Mustafazade… who was a 
very famous jazz musician in Baki… before him there was Parviz Rustamzade… he was 
a saxophone player, he is also very famous. He was later …. during the Stalin era, 
however… from my time, I know Vagif Mustafazade ever since childhood; I love him a 
lot, of course. Rafik Babayev. Rafik Babayev, Vagif Mustafazade, then from composers 
Tofiq Quliyev, Rauf Haciyev.  
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