
Azərbaycan
24 ap rel 1866 – Ya zı çı-pub li sist, maarif xa di mi Sul tan mə cid Ha cı 

Mur tu zə li oğ lu Qə ni za də (1866-1942) Şa ma xı da do ğu lub. Ana di-
lin də mək təb lə rin açıl ma sın da, dərs lik lə rin ya zıl ma sın da xid mət lə ri 
olub. Teatr xa dim lə ri haq qın da xa ti rə lər ya zıb, rus ya zı çı la rın dan 
tər cü mə lər edib.

24 ap rel 1902 – SS Rİ Xalq ar tis ti İs ma yıl Os man oğ lu Os man lı 
(1902 – 22.6.1978) Şə ki də ana dan olub. Aka de mik Dram Teat rın da 
ça lı şıb. “O ol ma sın, bu ol sun”, “Mən ki gö zəl de yil dim”, “Nə si mi”, 
“Yed di oğul is tə rəm” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

24 ap rel 1941 – Əmək dar ar tist Ra fi q Mir zə can oğ lu Hü sey nov 
(1941-2018) Ha cı qa bul ra yo nun da do ğu lub. Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lər də çə ki lib. 

24 ap rel 2011 – Xalq şairi, ədə biy yat şü nas Ba laş Azə roğ lu (Ba-
laş Al lah ba xış oğ lu Abi za də; 11.11.1921 – 2011) və fat edib. Ba kı-
da do ğu lub. Cə nu bi Azər bay can da mil li azad lıq hə rə ka tın da iş ti rak 
edib. Təb riz də ilk şeir ki ta bı nəşr olu nub. 1946-cı il də so vet Azər-
bay ca nı na qa yı dıb.

25 ap rel 1905 – Ədə biy yat şü nas, şair, tər cü mə çi Mi ka yıl Hə sən 
oğ lu Rə fi  li (1905 – 25.4.1958) Go ran boy ra yo nu nun Bor sun lu kən-
din də do ğu lub. Rus ədə biy ya tın dan  tər cü mə lər edib. “Sə bu hi” fi l mi-
nin (1941) sse na ri müəl li fi  dir.

25 ap rel 1911 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni El mi ra Ağa qı zı Axun-
do va (1911 – 26.11.1998) Ba kı da ana dan olub. Ope ra və Ba let, 
Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb.   

25 ap rel 1914 – Xalq ar tis ti Mə həm məd İs ma yıl oğ lu Bur cə li yev 
(1914 – 25.11.1994) Şə ki də do ğu lub. 1935-ci il dən Gən cə Döv lət 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub, teatr da di rek tor (1950-52) iş lə yib, ta-
ma şa la ra qu ru luş ve rib. “Də li Kür”, “Göz lə mə ni”, “Qəm pən cə rə si” 
və s. fi lm lər də çə ki lib.

25 ap rel 1933 – Azər bay can pe şə kar mil li teat rı nın 60 il li yi tən tə-
nə li şə kil də qeyd edi lib.

25 ap rel 1942 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Şi rin Hə sən oğ lu 
Rza yev (1942 – 14.4.2020) Gən cə də do ğu lub. Fik rət Əmi rov adı na 
Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın di rek to ru olub.

26 ap rel 1908 – Gör kəm li ya zı çı, ədə biy yat şü nas, Əmək dar 
elm xa di mi Mir Cə lal Əli oğ lu Pa şa yev (1908 – 28.9.1978) Cə nu bi 
Azər bay ca nın Ən də bil kən din də ana dan olub. “Bir gən cin ma ni fes-
ti”, “Di ri lən adam”, “Ya şıd la rım” ro man la rı nın po vest və he ka yə lə-
rin, “Azər bay can da ədə bi mək təb lər” mo noq ra fi  ya sı nın müəl li fi  dir. 
BDU-nun pro fes so ru olub.

26 ap rel 1947 – Ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Gül bə-
niz Yu sif qı zı Əzim za də (1947 – 7.12.2006) Ba kı da ana dan olub. 
Film lə ri: “Qa la dan ta pı lan müc rü”, “Av qust gə lən də”, “Ötən ilin son 
ge cə si”, “Qətl gü nü” və s. 

26 ap rel 1972 – Azər bay can Xal ça sı və Xalq Tət bi qi Sə nə ti Döv-
lət Mu ze yi nin (2014-cü il dən Azər bay can Xal ça Mu ze yi) ilk eks po zi-
si ya sı İçə ri şə hər də ki Cü mə məs ci di nin bi na sın da açı lıb.

27 ap rel 1940 – Folk lor şü nas alim, pro fes sor Bəh lul Ağa ba la oğ-
lu Ab dul la (1940-2011) Le rik ra yo nu nun Lə lə hi ran kən din də ana dan 
olub.

27 ap rel 1951 – Əmək dar ar tist, ta nın mış ka man ça ifa çı sı Əda lət 
Sə fə rə li oğ lu Və zi rov (1951 – 5.10.2002) ana dan olub. Mosk va da 
Bey nəl xalq mu si qi mü sa bi qə si nin (1974) qa li bi olub. Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sın da (in di ki BMA) müəl lim iş lə yib.

27 ap rel 2007 – Məş hur violon çel ifa çı sı, di ri jor, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Ms tis lav Leopol do viç Rost ro po viç (27.3.1927 – 2007) və fat edib. 
Ba kı da do ğu lan sə nət kar dün ya nın bir çox öl kə lə ri nin mü ka fat la rı-
na, o cüm lə dən Azər bay ca nın ən ali təl ti fi  nə – “Hey dər Əli yev” or-
de ni nə la yiq gö rü lüb.

27 ap rel 2020 – Azər bay can da ki tab xa na şü nas lıq el mi mək tə-
bi nin ba ni si, ta rix elm lə ri dok to ru, Əmək dar elm xa di mi, pro fes sor 
Abu zər Alı oğ lu Xə lə fov (25.12.1931 – 2020) və fat edib. 50 il dən 
çox BDU-nun Ki tab xa na şü nas lıq ka fed ra sı nın mü di ri iş lə yib.

Dünya
24 ap rel 1845 – İs veç rə ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 

laureatı (1919) Karl Frid rix Şpit te ler (Carl Fried rich Georg Spit te ler; 
1845-1924) ana dan olub.  Əsər lə ri: “Olim pi ya ba ha rı” (epik poema), 
“Pro me tey və Epi me tey”.

24 ap rel 1905 – Ame ri ka ya zı çı sı və şairi Ro bert Penn Vor ren 
(Ro bert Penn War ren; 1905-1989) ana dan olub. “Kra lın bü tün dəs-
tə si” ro ma nı ilə şöh rət qa za nıb.

25 ap rel 1907 – Rus bəs tə ka rı, SS Rİ Xalq ar tis ti Va si li Pav lo viç 
So lov yov-Se doy (1907-1979) ana dan olub. So vet döv rü nün po pul-
yar mah nı la rı nın, fi lm lə rə mu si qi lə rin müəl li fi  dir.

25 ap rel 1928 – SS Rİ Xalq ar tis ti Yu ri Va sil ye viç Ya kov lev (1928 
– 30.11.2013) ana dan olub. Film lə ri: “İdiot”, “Qu sar bal la da sı”, “Xoş tə-
sa düf və ya hə mi şə tə miz lik də”, “İvan Va sil ye viç pe şə si ni də yi şir” və s.

26 ap rel Bey nəl xalq Əq li Mül kiy yət Gü nü dür (World İn tel lec tual 
Pro perty Day). 2000-ci il də Dün ya Əq li Mül kiy yət Təş ki la tı nın tə-
şəb bü sü ilə tə sis edi lib. 

26 ap rel 1798 – Fran sız rəs sa mı Ejen De lak rua (Fer di nand Vic-
tor Euge ne De lac roix; 1798-1863) ana dan olub. “Bar ri ka da da azad-
lıq”, “Xios da qət liam” və s. ta ri xi tab lo la rın müəl li fi  dir.

26 ap rel 1886 – Ta tar ədə biy ya tı nın klas si ki, şair və ya zı çı Qab-
dul la (Ab dul la) Tu kay (1886-1913) ana dan olub.

27 ap rel 1791 – Ame ri ka rəs sa mı və te leq raf sa hə sin də ix ti ra çı 
Sa muel Mor ze (Sa muel Fin ley Breese Mor se; 1791-1872) ana dan 
olub. Elekt ro maq nit te leq raf apa ra tı və Mor ze ko du (te leq raf əlif ba-
sı) onun adı ilə bağ lı dır.

27 ap rel 1878 – Ta cik mil li ədə biy ya tı nın ba ni si, ya zı çı və şair 
Səd rəd din Ay ni (Səid-Mu rad za də; 1878-1954) ana dan olub. Öz bək 
di lin də də ya zıb. Əsər lə ri: “Odi na”, “Do hun da”, “Qul lar”.

27 ap rel 1927 – Rus akt yo ru Yev ge ni Alek sand ro viç Mor qu nov 
(1927-1999) ana dan olub. Leonid Qay da yın “I” əmə liy ya tı və Şu-
ri kin baş qa ma cə ra la rı”, “Qaf qaz əsi ri” və s. fi lm lə rin də Çox bil miş 
ro lu ilə məş hur la şıb.
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Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si dün ya poetik-
fəl sə fi fik ri nin zir və sin də da ya nır. “Xəm sə”yə 
da xil olan beş poema-məs nə vi də bü tün za-
man la rın ən hu ma nist, ümum bə şə ri ideal la rı 
par laq bə dii ək si ni ta pıb. “Ni za mi Gən cə vi 
İli” qüd rət li söz us ta dı nın mi sil siz xə zi nə olan 
ədə bi ir si nin təb li ği, ey ni za man da təd qiq 
edil mə si və öy rə nil mə si üçün ye ni zə min dir. 

“Ni za mi sö zün dən in ci lər”də da hi şairin 
möh tə şəm beş li yin dən növ bə ti seç mə lə ri 
təq dim edi rik.

Bir şah öz ölkəsini görmək istəsə abad,
Etsin rəiyyətini gərək məsud, qəlbi şad.

(“Sirlər xəzinəsi”)

Heç kimsəylə yola getmirsə bir kəs,
Ona bel bağlayıb bir iş görülməz.

(“Xosrov və Şirin”)

Xudpəsənd olmayan təmiz bir insan
Qorxmaz nə yaxşıdan, nə də yamandan.

(“Leyli və Məcnun”)

Bilir bu hikməti hər arif kişi,
Pis nəticə verməz yaxşının işi.

(“Yeddi gözəl”)

Zatı pis olanı heç yüksəltmə sən,
Qurdu bəsləməkdən ziyan çəkərsən.

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Çarə qapısını bağlı qoyma, gəl,
O, fayda verərsə, daha da gözəl.

(“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

Zatı pis olanı
heç yüksəltmə sən...

Nizami sözündən incilər

Qə dim dövr lər dən türk 
xalq la rı nın məişət 
hə ya tın da to xu cu luq 
və xal ça çı lıq ge niş 

yer tut muş dur. Ar xeolo ji 
ma te rial lar və ya zı lı mən-
bə lər əc dad la rı mı zın hə lə 
era mız dan əv vəl bu sə nət-
lə məş ğul ol du ğu nu sü but 
et miş dir. Azər bay can xalq 
tət bi qi sə nə ti nin qol la rın-
dan bi ri olan xal ça çı lıq mil li 
mə də niy yə ti mi zin rəm zi nə 
çev ril miş dir. 

XII əsr də ərəb lər tə rə fi n dən 
in ki şaf et di ril miş və təd ri cən 
Şərq öl kə lə ri nə ya yıl mış, əl lə 
to xu nan, konk ret sü jet li bi rüz lü 
xal ça lar qo be len və ya şpa le ra 
ad la nır. Dün ya da məş hur olan 
bu əl iş lə ri o dövr lər də türk xalq-
la rı nın da çox iş lət di yi məişət 
əş ya sı ol muş dur. Var lı in san la-
rın ev lə rin də ge niş yer alan de-
kor va si tə si, sa ray la ra, qəsr lə rə 
ecaz kar gö zəl lik bəxş edən tət-
bi qi sə nət nü mu nə si kü bar lı ğın 
rəm zi sa yı lır dı. 

Qo be len xov suz xal ça ola raq 
ay rı ca de ko ra tiv sə nət nö vü ki-
mi ta nın maq da dır. Ha zır lan ma 
tex ni ka sı nın əsa sı nı fi  kir, ide ya 
və ön cə dən çə kil miş es kiz təş-
kil edir. Dün ya da ge niş ya yıl mış 
qo be len sə nə ti Azər bay can-
da qə dim xalq mə də niy yə ti nə 
aid sü jet li xal ça sə nə ti sa yı lır. 
Bu sə nə tin ənə nə lə ri ni öz ya-
ra dı cı lı ğın da ya şa dan və in ki-
şaf et di rən xal ça çı-rəs sam Adil 
Həm dul la oğ lu Şı xə li yev 12 ap-

rel 1946-cı il də Qu ba şə hə rin də 
ana dan ol muş dur. O, 1974-cü 
il də Ə.Əzim za də adı na Azər-
bay can Döv lət Rəs sam lıq Mək-
tə bi ni bi tir miş dir. 1981-ci il dən 
Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı-
nın üz vü dür. 

Rəs sa mın qo be len sə nə ti-
nə vur ğun lu ğu təh sil il lə rin dən 
son ra baş la mış dır. Adil Şı xə-
li ye vin xal ça, pa laz, ki lim, zi li 
və s. to xu ma tex ni ka la rı nı mü-
kəm məl bil mə si ori ji nal əsər lər 
ya rat ma sı na və si lə ol muş dur. 

Rəs sam mil li ruh lu qo be len ya-
rat maq üçün ənə nə vi na xış lar-
dan və or na ment lər dən is ti fa də 
et miş dir. Ya ra dı cı lı ğı nın əsa sı nı 
müx tə lif möv zu və tex ni ka la ra 
məx sus qo be len lər təş kil edir. 
Onun to xu du ğu port ret lər ol-
duq ca real və cəl be di ci dir. Adil 
Şı xə li ye vin qo be len lə ri nin əl van 
və göz alı cı rəng lə ri nin sir ri dər-
man bit ki lə rin dən al dı ğı, tə bii və 
uzu nö mür lü bo yaq lar la bo ya dı-
ğı ip lər dir. Rəs sa mın ide ya dan 
to xun ma sı na qə dər olan uzun, 
zəh mət li pro se si özü nün ic ra et-
mə si qo be len lə ri də yər li və ey ni 
za man da əvə zo lun maz edir.

Rəs sam xal qı mı zın ba şı na 
gə lən fa ciələ ri də əsər lə rin də 
özü nə məx sus şə kil də əks et-
dir mə yi özü nə borc bil miş dir. 

Xo ca lı fa ciəsi nə həsr et di yi “Fər-
yad”, elə cə də “20 Yan var soy-
qı rı mı”, “20 Yan var”, “Mə lək lə rin 
fər ya dı” və s. əsər lər də dəh şət li 
fa ciəni tə sir li şə kil də əks et dir-
mə yə nail ol muş dur. 1918-ci il 
Qu ba qır ğı nı na həsr edi lən “Mə-
lək lə rin fər ya dı” əsə rin də alov-
lar dan yük sə lən tüs tü va si tə si-
lə, bə dən lə ri tərk edən ruh la rın 
ob raz lı, ifa də li təs vi ri ve ril miş dir. 
Qo be len də ki kəl lə sü mük lə ri nin 
hər bi ri ru hu cis min dən ay rı lan 
“qur ban”ı əks et di rir.

Adil Şı xə li ye vin ya ra dı cı lı-
ğın da Ab şe ron, Xə zər və s. 
möv zu lar ge niş yer al maq da-
dır. Rəs sa mın müx tə lif möv zu-
lu əsər lə rin dən “Məh sul bay ra-
mı”, “Şah mat alə mi”, “Kos mos 
sülh na mi nə”, “Od lar yur du”, 
“Şum”, “Qo bus tan ritm lə ri”, 
“Şu şa dan mək tub”, “Hə yat”, 
“Tür kün pən cə rə si”, “Xa rı bül-
bül”, “Xə zə rin sə si”, “Və tə nim 
mə nim”, “Qoç”, “Gü nə ba xan-
lar”, “Ba kı”, “Hey ra tı dö yü şü”, 
“Kə sil miş hə yat”, “Ba har”, 
“Zan baq lar”, “Pa yız in ci si”, 
“Sə hər nəğ mə si” və s. qo be-
len lə ri qeyd et mək olar.

Onun məş hur kom po zi si ya-
la rın dan bi ri “Köç” ad la nır. Bu 
əsər də əsas ide ya nə sil dən-
nəs lə ötü rü lən mə də ni ir si mi zin 

at ri but la rı nın, ele ment lə ri nin öz 
ək si ni tap ma sı dır. Rəs sam qo-
be len də öküz fi  qu ru mil li na xış, 
or na ment, mu si qi alət lə ri və xal-
qı mı zı vəsf edən müx tə lif in for-
ma si ya ilə bir lik də təq dim et miş-
dir. “La lə lər”, “Zan baq lar”, “Xa rı 
bül bül” və s. əsər lər də tə biət təs-
vir lə ri rəng ça lar la rı nın əl van lı ğı, 
li rik duy ğu la rı ilə göz ox şa yan dır. 

Adil Şı xə li yev Azər bay ca nın 
qo be len sə nə ti ni in ki şaf et di rən 
və dün ya da ta nı dan sə nət kar-
ların dan dır. Rəs sam bien na le-

lər də, yer li və xa ri ci sər gi lər də 
də fə lər lə uğur la iş ti rak et miş-
dir. Çin də ke çi ri lən “İpək Yo lu 
və dün ya si vi li za si ya sı” ad lı VII 
Bey nəl xalq Bien na le də öl kə-
mi zi “İpək Yo lu” əsə ri ilə təm-
sil et miş dir. 2016-cı il də 70 il lik 
yu bi le yi nə həsr olun muş sər-
gi ilə ya ra dı cı lı ğı nın bən zər siz 
nü mu nə lə ri ni iz lə yi ci lə ri ilə bö-
lüş müş dür. Onun qo be len lə ri 
Azər bay ca nın bir sı ra mu zey və 
qa le re ya la rın da qo ru nub sax la-
nı lır. 75 ya şı ta mam olan rəs-
sam öm rü nü həsr et di yi qo be len 
sə nə ti nə, ümu mi lik də xal ça çı lıq 
sə nə ti mi zə və mə də ni ir si mi zə 
bu gün də töh fə lər ve rir.

Şəbnəm ƏZİZOVA
Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyasının əməkdaşı

Azərbaycan qobelen sənətində
Adil Şıxəliyev imzası

“Mütaliə edək, dinləyək, tanıyaq”
Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sı Azər bay can poezi ya nü ma-
yən də lə ri nin əsər lə ri nin gənc nə sil ara sın da təb li ği məq sə di lə 
“Mü ta liə edək, din lə yək, ta nı yaq” ad lı la yi hə yə start ve rib. La yi-
hə çər çi və sin də Azər bay can poezi ya sı nın par laq nü ma yən də-
lə ri nin əsər lə ri ilə bağ lı vi deoçarx lar ha zır la nır.

Ki tab xa na nın əmək daş la rı tə rə fi n dən ay rı-ay rı şair lə rin şeir lə ri 
səs lən di ri lib. Hər bir şeir nü mu nə si nə uy ğun vi deoçarx ha zır la na-
raq ki tab xa na nın so sial şə bə kə lər də ki sə hi fə lə rin də yer ləş di ri lib.

 İz lə yi ci lər ki tab xa na nın “İns tag ram” so sial şə bə kə sə hi fə si-
nə da xil ol maq la, bu ra da  Hü seyn Ari fi n “Ana lar”, Nə bi Xəz ri nin 
“Də niz, göy, mə həb bət”,  Nüs rət Kə sə mən li nin “Mən sə ni unu da 
bil mi rəm axı”, Əli Kə rim li nin “Ba kı kü lə yi”, Bəx ti yar Va hab za də-
nin “Qor xu”, “Tək lik”, “Ürək”, Ra miz Röv şə nin “So ğan so ya-so ya 
ağ la yan qa dın...”, Ba ba Və zi roğ lu nun “Öm rün ay la rı” və s. şeir-
lə ri ni din lə mək, bu poetik nü mu nə lə rin hər bi ri nə uy ğun ha zır lan-
mış gö zox şa yan vi deo çarx la rı iz lə mək im ka nı qa za nır lar.

Bun dan əla və, Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sı nın “İns tag-
ram” və “Fa ce book” sə hi fə lə rin də Azər bay can poezi ya sı nın par-
laq nü ma yən də lə ri nin hə yat və ya ra dı cı lıq la rı na həsr olun muş 
pay la şım lar yer ləş di ri lir.

Qarabağın “Bağalı” xalçası
Bu xalçaların təsvirinə avropalı rəssamların yaradıcılığında rast gəlinir

Qa ra bağ xal ça çı lıq mək tə bi 
Azər bay can xal ça sə nə tin-
də özü nə məx sus yer tu tur. 
Qə dim dövr lər dən Qa ra bağ 
elin də to xun muş xal ça lar da 
xal qı mı zın zən gin dün ya gö-
rü şü nün, sə nət du yu mu nun 
gös tə ri ci si ol muş dur. 

Qa ra bağ xal ça mək tə bi nə 
məx sus “Ba ğa lı” xal ça la rı haq-
qın da söz aça ca ğıq. Əsa sən 
XIX əsr dən to xun ma ğa baş la-
nan bu xal ça lar da ha çox mər-
kə zin də ki iri həcm li me dal yon la rı 
ilə məş hur dur.

“Ba ğa lı” xal ça la rı nın əsa sən 
qır mı zı yer lik li olan ara sa hə sin də 
şa qu li for ma da bir-bi ri nin ar dın-
ca dü zül müş tıs ba ğa ya, ya xud 
da qur ba ğa ya bən zər me dal yon 
təs vir olun muş dur. Bu cür me dal-
yon lar əbə di hə ya tı sim vo li zə edir. 

Me dal yo nun mər kə zin də yer lə-
şən sək kiz gu şə li gö lün içə ri sin-
də “ox ba şı” ele men ti, bu ele-
men tin mər kə zin də isə dam ğa 
təs vir olun muş dur. Hə min gö lün 
yu xa rı və aşa ğı his sə lə rin də əj-
da ha nı sim vo li zə edən sxe ma tik 
for ma lı ele ment lər ve ril miş dir. 
Me dal yo nun sağ və sol tə rə fi n-
də ki aya ğa bən zər çı xın tı la rın 
içə ri si, ba la ha şi yə lə rə xas olan 
“si çan di şi” ele ment lə ri ilə təs vir 
edil miş dir. 

“Ba ğa lı” xal ça la rı to xu nar kən 
ara sa hə də dol du ru cu ele ment-
lər dən o qə dər də is ti fa də olun-
mur du. Bu da ta ma şa çı nın əsas 
diq qə ti ni me dal yon la ra yön lən-
di rir di. Xal ça nın qa ra yer lik li ana 
ha şi yə si al tı lə çək li, sək kiz lə çək li 
çi çək lər lə tər tib olun muş, hə min 
çi çək lər bir-bi ri nə bu daq lar va si-
tə si lə bir ləş miş dir. Bu cür ha şi yə 

bə zək lə ri nə “nəl bə ki gül” bə zə yi 
də de yir lər. Şə kə ri rəng li ba la 
ha şi yə lə rin kə nar la rı “si çan di şi” 
ele ment lə ri ilə sər həd lən di ril-
miş, içə ri sin də isə ki çik for ma lı 
yar paq mo tiv lə ri ve ril miş dir. 

“Ba ğa lı” xal ça la rı nın təs vi ri nə 
av ro pa lı rəs sam la rın ya ra dı cı-
lı ğın da da rast gəl mək müm-
kün dür. Bu mə na da al man əsil li 
Fran sa orien ta list rəs sa mı Edu-
ard Rix te rin ( Eduard Fre de ric 
Vil helm Rich ter, 1844-1913) 
“Hə rəm xa na da” (İn the Ha rem) 
əsə ri ni gös tər mək olar. Di gər 
orien ta list rəs sam lar ki mi, Rix-
ter də şərq li lə rin mə də niy yə ti ni, 
məişə ti ni də rin dən araş dır mış, 
bu na əsa sən bo ya kar lıq əsər lə-
ri ya rat mış dır. Bu qə bil dən olan 
“Hə rəm xa na da” əsə rin də biz 
Şərq qa dın la rı nın təs vi ri ni, Şərq 
hə ya tı nı, məişə ti ni gö rü rük. 

Əsər də təs vi ri ve ri lən xal ça 
isə “Ba ğa lı” xal ça sı dır. Yu xa rı-
da sa da la dı ğı mız bü tün xü su-
siy yət lər bu xal ça ya da aid dir. 
Sa də cə bu ra da ha şi yə bə zək-
lə ri fərq li dir. Rəs sa mın təs vir 
et di yi “Ba ğa lı” xal ça sı nın şə kə ri 
rəng li ana ha şi yə sin də “mə şəl” 
ele men ti, onun sağ və sol his-
sə lə rin də “qay çı-ba lıq” ad la nan 
di lik li yar paq təs vir lə ri ve ril miş-
dir. Ba la ha şi yə lər də isə “mol-
la ba şı” ad la nan oxa bən zər ele-
ment lə rin təs vi ri ni gö rü rük. Bu 
cür rəsm əsər lə ri bir da ha sü but 
edir ki, xal ça la rı mız tək cə Azər-
bay can da yox, dün ya nın bir çox 
öl kə lə rin də, o cüm lə dən Av ro-
pa da da şöh rət tap mış dır.

Laçın ASLANOV
Dövlət Rəssamlıq 

Akademiyasının tələbəsi

“Mənim şəhərim” yurdumuzun gözəl yerlərini təbliğ edəcək

Azər  bay  can Döv  lət 
Rəsm Qa  le  re  ya -
sı #Mə  nim  şə  hə  rim 
həş  tə  qi ilə “chal  len  ge” 

(ça  ğı  rış) elan edir. La  yi  hə  nin 
məq  sə  di doğ  ma yur  du  mu -
zun ən gö  zəl yer  lə  ri  ni təb  liğ 
et  mək  dir.

Ak  si  ya  ya qo  şul  maq üçün 
şərt  lər isə be  lə  dir: 

#Mə  nim  şə  hə  rim həş  tə  qi ilə 

əsər  lə  ri  ni  zi öz pro  fi   li  niz  də pay -
la  şın. Pay  laş  dı  ğı  nız post hər 
kəs üçün açıq ol  ma  lı  dır. Pay -
laş  dı  ğı  nız so  sial şə  bə  kə  yə uy -
ğun “Fa  ce  book” və “İns  tag  ram” 
sə  hi  fə  lə  ri  mi  zi eti  ket  lə  yin.

“Chal  len  ge” elan edil  dik  dən 
1 həf  tə son  ra se  çi  lən əsər -
lər Azər  bay  can Döv  lət Rəsm 
Qa  le  re  ya  sı  nın so  sial şə  bə  kə -
lər  də  ki rəs  mi sə  hi  fə  lə  rin  də ya -
yım  la  na  caq.

Mehebbet
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2021.- 23 aprel.- S.7.




