
Azərbaycan
1 de kabr 1940 – Teatr xa di mi, dra ma turq, akt yor, Əmək dar ar-

tist Mir mah mud Mi rə lək bər oğ lu Ka zı movs ki (1882-1940) və fat 
edib. Ki çik pyes, vo de vil və mu si qi li ko me di ya lar ya zıb. “Ba kı lı lar” 
(1938), “Kənd li lər” (1939) fi lm lə rin də çə ki lib.

1 de kabr 1981 – Ba kı da gör kəm li akt yor, re jis sor Hü seyn Ərəb-
lins ki nin 100 il li yi nə həsr olun muş tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. Res-
pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər 
Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.

1 de kabr 2004 – Xalq şairi Məm məd Araz (Məm məd İn fi l oğ-
lu İb ra hi mov; 14.10.1933 – 2004) və fat edib. Ki tab la rı: “Qa ya la-
ra ya zı lan səs”, “Yolay rı cın da söh bət” və s. Rus di lin dən ədə bi 
tər cü mə lər edib. Azər bay ca nın “İs tiq lal” or de ni nə la yiq gö rül müş 
(1995) ilk şair lər dən bi ri dir.

2 de kabr 1929 – Şair, ədə biy yat şü nas, pe da qoq Hə sə nə li xan 
Qa ra da ği (1848–1929) və fat edib. Alek sey Çern ya yevs ki ilə bir gə 
Azər bay can di lin də “Və tən di li” dərs li yi ni (1882) ha zır la yıb.

2 de kabr 1966 – Əmək dar ar tist Ata moğ lan Ba la ba ba oğ lu 
Rza yev (1912–1966) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub, fi lm lər də (“Kənd li lər”, “Ko roğ lu”) çə ki lib.

2 de kabr 2002 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Rə hi lə Mux tar qı zı 
Cab ba ro va (24.11.1922 – 2002) və fat edib. Ope ra və Ba let Teat-
rı nın so lis ti olub, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs 
de yib.

3 de kabr 1918 – Akt yor, re jis sor, teatr təş ki lat çı sı Əbül fət Məm-
məd hə sən oğ lu Və li (1867-1918) və fat edib. 

3 de kabr 1920 – Şair, qə zəl xan Ələk bər Şa hid (Ələk bər Şah-
baz oğ lu Axun dov; 1920 – 12.12.1999) ana dan olub.

3 de kabr 1937 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no şü nas Na tal-
ya Bo ri sov na Şne yer (1937–2019) ana dan olub.

3 de kabr 1996 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt yo ru 
Mə lik Yu sif oğ lu Da da şov (7.6.1924 – 1996) və fat edib. Aka de-
mik Dram Teat rın da ça lı şıb. Döv lət Rus Dram Teat rı nın di rek to ru 
(1989-1991) olub.

3 de kabr 1997 – Res pub li ka Sa ra yın da Azər bay can pro fes-
sional vo kal sə nə ti nin ba ni si Bül bü lün 100 il li yi nə həsr olun muş 
tən tə nə li yu bi ley ge cə si ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra-
sim də çı xış edib.

3 de kabr 2020 – Əmək dar rəs sam Ra fael Ab bas oğ lu Ab ba sov 
(28.11.1943 – 2020) və fat edib. Port ret lər, sü jet li tab lo lar, Azər-
bay can tə biəti ni tə rən nüm edən mən zə rə lə rin müəl li fi  dir. 

4 de kabr 1979 – Xalq ar tis ti So na Sal man qı zı Ha cı ye va 
(25.6.1907 – 1979) və fat edib. Aka de mik Dram Teat rı nın akt ri sa sı 
olub. “Bəx ti yar”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Qız mar gü nəş al tın da”, 
“Sə hər” fi lm lə rin də çə ki lib.

5 de kabr 1906 – Xalq ar tis ti Əş rəf Əm rah oğ lu Yu sif za də (1906 
– 7.3.1963) Nax çı va nın MR Şə rur ra yo nu nun Sər xan lı kən din də 
do ğu lub. Ba kı Türk İş çi Teat rın da, Gən cə Dram Teat rın da ça lı şıb, 
fi lm lər də (“Sə hər”, “Köl gə lər sü rü nür”) çə ki lib.

5 de kabr 1912 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Sa dıq 
Hü seyn oğ lu Şə rif za də (1912 – 2.1.1986) Təb riz də ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Sət tar xan fə dailə ri Təb riz də”, “Sər kər də Ba bə kin port-
re ti”, “Nə si mi nin port re ti”, “M.Ə.Sa bi rin port re ti” və s. Teatr ta ma-
şa la rı na bə dii tər ti bat ve rib.

5 de kabr 1921 – Ta nın mış akt yor, Xalq ar tis ti Hə sə na ğa Dər-
ya oğ lu Sa la yev (1921 – 2.10.1981) ana dan olub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb. “Gö rüş”, “Onu ba ğış la maq olar mı?”, “Ay-
gün” və s. fi lm lər də çə ki lib. 

5 de kabr 1924 - Ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, Döv-
lət mü ka fa tı laureatı Şa mil Fə rə məz oğ lu Mah mud bə yov (1924 
– 20.5.1997) ana dan olub. “Qa ra ca qız”, “Ro meo mə nim qon-
şum dur”, “Şə rik li çö rək”, “Hə yat bi zi sı na yır” və s. fi lm lə rə qu ru luş 
ve rib.

5 de kabr 1924 – Əmək dar ar tist Şə fi  qə Qa sım qı zı Qa sı mo va 
(1924 – 3.4. 2008) Ba kı da ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya, Ope-
ra və Ba let teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

5 de kabr 1925 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı, pro fes-
sor Na dir Qən bər oğ lu Əb dür rəh ma nov (1925 – 26.7.2008) La çın 
ra yo nun da do ğu lub. “Se vim li na xış lar”, “Çəl tik be cə rən lər”, “Dağ-
lar da ba har” və s. Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın səd ri olub.

5 de kabr 1927 – Ya zı çı, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Cə mil Adil 
oğ lu Əli bə yov (1927 – 26.10.2014) Fü zu li ra yo nu nun Də də li kən-
din də do ğu lub. “Azər bay can fi lm”in di rek to ru olub. “Hə ya tın özü”, 
“İlk mə həb bət” ro man la rı, “Gü lüs tan da qətl” pye si və s. əsər lə rin 
müəl li fi  dir. Rus di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib.

5 de kabr 1927 – Ya zı çı, şair İs ma yıl Abu zər oğ lu Qa ra yev 
(1927 – 9.101989) Go ran boy ra yo nu nun Tap Qa ra qo yun lu kən-
din də ana dan olub. “Gənc lik” nəş riy ya tın da baş re dak tor iş lə yib.

5 de kabr 1934 – Əmək dar ar tist, ta nın mış piano çu Ra fi q Tey-
yub oğ lu Qu li yev (1934 – 19.8.2007) Ba kı da do ğu lub. Ü.Ha cı bəy-
li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.  

5 de kabr 1941 – Bö yük şair, dra ma turq Hü seyn Ca vid (Hü seyn 
Ab dul la oğ lu Ra si za də; 24.10.1882 – 1941) və fat edib. Azər bay-
can ədə biy ya tın da ilk mən zum dram la rın, ta ri xi-fəl sə fi  pyes lə rin 
müəl li fi  dir. 1938-ci il də rep res si ya edi lə rək Si bi rə sür gün olu nub, 
İr kutsk vi la yə tin də dün ya sı nı də yi şib.

5 de kabr 1947 – Xalq ar tis ti La ri sa Afa nas yev na Vi noq ra do va 
(1947 – 16.9.2009) Türk mə nis ta nın Ma rı şə hə rin də ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat rın da ça lı şıb, te le vi zi-
ya ta ma şa la rın da çə ki lib.

Dünya 
1 de kabr 1940 – Ame ri ka lı ko me di ya akt yo ru, sse na rist Ri çard 

Pra yor (Ric hard Pr yor; 1940-2005) ana dan olub.

2 de kabr 1888 – Türk ya zı çı sı, şair Na miq Ka mal (21.12.1840 – 
1888) və fat edib. Əsər lə ri: “İn ti bah”, “Cez mi”, “Cə la ləd din”, “Şah” və s.

2 de kabr 1891 – Al man bo ya ka rı və qra fi  ki Ot to Diks (1891-
1969) ana dan olub.

2 de kabr 1923 – Yu nan əsil li Ame ri ka ope ra mü ğən ni si (sop-
ra no) Ma ri ya Kal las (Ma ria Cal las – Sop hia Ce ce lia Ka los; 1923-
1977) ana dan olub.

3 de kabr Bey nəl xalq Əlil lər Gü nü dür. BMT Baş As samb le ya sı-
nın 1992-ci il 14 okt yabr ta rix li qət na mə si ilə tə sis olu nub.

3 de kabr 1927 – Ame ri ka est ra da mü ğən ni si və akt yor En di 
Vil yams (Andy Wil liams – Ho ward And rew Wil liams; 1927-2012) 
ana dan olub.

4 de kabr 1875 – Avst ri ya lı ek zis ten sialist şair Ray ner Ma ria 
Ril ke (Rainer Ma ria Ril ke; 1875–1926) ana dan olub.

4 de kabr 1896 – Rus şairi, ya zı çı Ni ko lay Sem yo no viç Ti xo nov 
(1896-1979) ana dan olub. Azər bay can şair lə ri nin əsər lə ri ni rus 
di li nə tər cü mə edib.

4 de kabr 1922 – Fran sız akt yo ru Je rar Fi lipp (Ge rard Phi li pe; 
1922-1959) ana dan olub. Film lə ri: “Fan fan-zan baq”, “Bö yük ma-
nevr lər”, “Təh lü kə li əla qə lər” və s.

5 de kabr 1791 – Dün ya şöh rət li Avst ri ya bəs tə ka rı Volf qanq 
Ama dey Mot sart (Wolf gang Ama deus Mo zart; 27.1.1756 – 1791) 
və fat edib.

5 de kabr 1901 – Ame ri ka lı mul tip li ka si ya rəs sa mı, re jis sor, pro-
dü ser Uolt Dis ney (Wal ter Elias “Walt” Dis ney; 1901-1966) ana-
dan olub. Ciz gi fi lm lə ri üz rə 26 də fə “Os kar” mü ka fa tı na la yiq gö-
rü lüb.
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Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz! 
Hər uca rütbədən biliniz fəqət 
Alimin rütbəsi ucadır, əlbət!

Nizami Gəncəvi

Da hi şairi miz Ni za mi Gən cə vi 
də ali min pe şə si nin uca ol ma sı-
nı hər kəs dən üs tün tu tub. Bu 
müd rik kə lam dan gö rün dü yü 
ki mi, elm sa hi bi olan in san la rın 
ya rat dıq la rı sə nət əsər lə ri xal qı-
mı za mə nə vi mi ras dır. Be lə elm 
xa dim lə rin dən bi ri olan sə nət-
şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, 
do sent, Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın (BMA) 
“Şi fa hi ənə nə li Azər bay can pro-
fes sional mu si qi si və onun ye ni 
is ti qa mət lə ri nin təd qi qi: or qa no-
lo gi ya və akus ti ka” el mi təd qi qat 
la bo ra to ri ya sı nın mü di ri, sə nət-
şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, 
do sent Nu ri də İs ma yıl za də nin 
bu ya xın lar da işıq üzü gö rən 
mo noq ra fi  ya sı da Azər bay can 
mu si qi mə də niy yə ti nə bir töh-
fə dir.

BMA-nın El mi Şu ra sı nın qə-
ra rı ilə çap olu nan “Azər bay-
can mu si qi ta ri xin də maarif çi lik 
tə ma yül lə ri (XIX əs rin so nu-XX 
əs rin əv vəl lə ri)” ad lı mo noq-
ra fi  ya nın el mi re dak to ru fəl sə-
fə elm lə ri dok to ru, pro fes sor, 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
aka de mi ya nın elm və ya ra dı-
cı lıq iş lə ri üz rə pro rek to ru Gül-
naz Ab dul la za də, el mi rəy çi lər 
sə nət şü nas lıq elm lə ri dok to ru, 
pro fes sor, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi İm ruz Əfən di ye va və sə-
nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to-
ru, do sent Rü qiy yə Sü ley ma no-
va dır.

Nu ri də xa nım bir sı ra dərs və-
saiti və mo noq ra fi  ya la rın müəl-
li fi  dir. Bun lar dan “Azər bay can 
mu si qi si ta ri xin dən. Me se nat lıq 
və maarif çi lik ənə nə lə ri” (rus di-
lin də),  “Bö yük maarif çi – Əf ra-
si yab Bə dəl bəy li”, “İsa bəy Ha-

cıns ki. Şan lı öm rün sə hi fə lə ri” 
(Azər bay can və rus dil lə rin də), 
“Müasir lə ri miz: Hə sən Ağa Adı-
gö zəl za də”, “ХХ əsr də Azər bay-
can-Ru si ya mu si qi əla qə lə ri” 
(rus di lin də) və baş qa la rı nı qeyd 
et mək olar. Alim ha zır da dok tor-
luq dis ser ta si ya sı nın mü da fi əsi-
nə ha zır la şır. 

“Azər bay can mu si qi ta ri xin-
də maarif çi lik tə ma yül lə ri (XIX 
əs rin so nu-XX əs rin əv vəl lə ri)” 
ki ta bı BMA-nın 100 il li yi nə həsr 
olun muş mo noq ra fi  ya lar dan bi-
ri dir və mu si qi təd ri si ocaq la rı 
üçün dərs və saiti ki mi nə zər də 
tu tu lub. Mo noq ra fi  ya 4 fə sil dən 
iba rət dir. 

“XX əs rin əv vəl lə rin də ilk pe-
şə kar mu si qi təh si li nin ya ran-
ma sı və for ma laş ma sı (1900-
1907)” ad lı I fə sil “XIX əs rin 
so nu – XX əs rin əv vəl lə rin də 
Ba kı da ke çi ri lən qast rol kon sert-
lə ri nin pe şə kar mu si qi təh si li nin 
ya ran ma sın da və in ki şa fın da 
tə si ri” və  “Azər bay can mil li mu-
si qi si nin və Av ro pa klas sik ənə-
nə li mu si qi ifa çı la rı nın pe şə kar 
teatr səh nə lər də ki fəaliy yət lə ri 
haq qın da ümu mi ic mal” böl mə-
lə rin dən iba rət dir. 1900-1907-ci 

il lə ri əha tə edən böl mə lər də Av-
ro pa və Ru si ya  mu si qi çi lə ri nin 
Ba kı ya qast rol sə fər lə ri, bu kon-
sert lə rin Azər bay can din lə yi ci-
lə ri tə rə fi n dən xü su si rəğ bət lə 
qar şı lan ma sı və klas sik mu si-
qi yə olan ma ra ğın art ma sın dan 
bəhs olu nur.

Ki tab da pe şə kar mu si qi təh-
si li ve rən kurs la rın, mək təb lə rin 
açıl ma sı, Ru si ya Kon ser va to ri-
ya sı nın müəl lim lə ri nin Ba kı da 
pe da qo ji fəaliy yə ti işıq lan dı rı lıb. 
Bu nun la ya na şı, da hi bəs tə ka rı-
mız Üze yir Ha cı bəy li nin mü səl-
man Şər qin də ilk ope ra nı (“Ley li 
və Məc nun”) ər sə yə gə tir mə si, 
ope ra nın səh nə yə qo yul ma sı 
haq da mə lu mat lar ve ri lir.

II fə sil Azər bay can mu si-
qi sə nə ti nin in ki şa fın da “Şərq 
kon sert lə ri”nin və “Mü səl man 
ax şam la rı”nın ta ri xi ro lu və əhə-
miy yə tin dən bəhs edir. XX əs rin 
son la rın da Şu şa da və Ba kı da  
ke çi ri lən bu kon sert lə rin, mu-
si qi ax şam la rı nın nəin ki Azər-
bay can da, hət ta onun hü dud-
la rın dan kə nar da da əks-sə da 
do ğur ma sı, bu kon sert lər də 
xalq mu si qi si nin, aşıq mu si qi si-
nin təq di ma tı na ge niş yer ve ril-
mə si xü su si lə qeyd olu nur. 

“Azər bay can mu si qi mə də-
niy yə ti nin in ki şa fın da “Nəşr-
maarif”, “Ni cat”, “Sə fa” maarif çi 
və xey riy yə çi cə miy yət lə ri nin 
ro lu” ad lı III fə sil də XX əs rin əv-
vəl lə rin də maarif çi lik hə rə ka tı 
və onun mə də ni in ki şa fa tə si ri, 
Azər bay can da mil li ope ra nın 
ya ran ma sı və səh nə yə qo yul-
ma sın da “Ni cat” cə miy yə ti nin 
ro lu, ümu miy yət lə, cə miy yə tin 
fəaliy yə ti nin Azər bay can mə də-
niy yə tin də ki əhə miy yə ti qeyd 
edi lir.  Bu nun la ya na şı, di gər 
maarif çi cə miy yət lə rin fəaliy yə ti, 
o cüm lə dən “Z. və Ü. Ha cı bə yov 

qar daş la rı mü di riy yə ti” təş ki la-
tı nın mu si qi mə də niy yə ti miz də 
ro lu işıq lan dı rı lıb. Bu təş ki la tın 
ya ra dı cı la rı Azər bay ca nın, İra-
nın bir çox şə hər lə rin də də qast-
rol sə fər lə rin də ol muş, Üze yir 
bə yin, Zül fü qar Ha cı bə yo vun, 
Müs lüm Ma qo ma ye vin ope ra 
və mu si qi li ko me di ya la rı nı səh-
nə cik şək lin də ta ma şa çı la ra 
təq dim et miş lər.  

So nun cu fə sil “XX əs rin əv-
vəl lə rin də Ba kı şə hə ri nin mu-
si qi ta ri xi nə maarif çi lik tə ma-
yül lə ri kon teks tin də bir nə zər” 
ad la nır və 1907-1914-cü il lə ri 
əha tə edir. Ba kı nın mu si qi hə-
ya tın da baş ve rən əsas ha di-
sə lər, qast ro la gəl miş məş hur 
ar tist lə rin təq dim et dik lə ri ope ra 
ta ma şa la rı və ifa çı la rın kon sert 
proq ram la rı haq qın da mə lu mat 
ve ri lir. Vur ğu la nır ki, ar tıq tək-
cə Ru si ya nın iri şə hər lə rin dən 
de yil, Av ro pa nın nü fuz lu mə də-
niy yət mər kəz lə rin dən – Var şa-
va dan, Mi lan dan da Ba kı ya gə-
lən mu si qi çi lə rin və di ri jor la rın 
iş ti ra kı ilə ke çi ri lən kon sert lər 
Azər bay can din lə yi ci lə ri nin dün-
ya gö rü şü nə və mu si qi mə də niy-
yə ti nə ma ra ğın art ma sı na tə sir 
gös tə rib.

Ki tab da döv ri mət buat da 
(“Kas pi”, “Ba kı”, “İq bal”, “Tə rəq-
qi” və s. qə zet lər) dərc olun muş 
mə qa lə lə rə is ti nad edi lib. 

Mu si qi mə də niy yə ti miz lə bağ-
lı hər ye ni mo noq ra fi  ya, ki tab, 
top lu ümu mi lik də mə də niy yət 
ta ri xi miz üçün nailiy yət dir. Bu 
nailiy yə ti xal qa təq dim edən, el-
mi-ya ra dı cı fəaliy yə ti ilə mə də-
niy yə ti mi zi zən gin ləş di rən elm 
və in cə sə nət xa dim lə ri mi zə tə-
şək kür edi rik.

Fidan NƏSİROVA
BMA-nın elmi tədqiqat 

laboratoriyasının əməkdaşı

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.

Nəhəng vuruşuna dəniz də azdır,
Xırda balıqların yeri dayazdır. 

(“Xosrov və Şirin”)

Dərdə döz, incitmə heç də özgəni,
Ellər qəm çəkincə dərd alsın səni.

(“Leyli və Məcnun”)

Əzəldən sevdiyim əməkdir, işdir,
Hər ağac bir bağdan gətirilmişdir.

(“Yeddi gözəl”)

İnsanı süst edən boş-boş yatmaqdan
Nolaydı, gözünü açaydı insan.

(“İskəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Bərk ayaqda səmimi,
  ürəyi təmiz yoldaş
Nə ayağından çəkər,
  nə səndən qaçırar baş.

(“Sirlər xəzinəsi”)

Nəhəng vuruşuna dəniz də azdır...Nizami sözündən incilər

Musiqidə maarifçilik təmayülləri

Həyatının rəsmini çəkə bilməyən rəssam

Yur du muz öz əsər lə ri ilə 
se vi lib- se çi lən, məş hur 
olan bir çox sə nət kar lar 
ye tiş dir miş dir. Be lə şəx-

siy yət lər öz hə yat yol la rı ilə 
də bi zi bə zən duy ğu lan dı rır, 
bə zən hey rə tə gə ti rir, bə zən 
isə ya şa dıq la rı qar şı sın-
da gös tər dik lə ri ya ra dı cı lıq 
əz mi nə al qış və 
təq dir his si oya dır-
lar. Öz ba ca rı ğı ilə 
se çi lən Aza də nin 
adı da bu si ma-
la rın ara sın da idi. 
Hə yat ona is te dad, 
qa bi liy yət, əvə zo-
lun maz əsər lə ri 
ya ra dan əl lər ver-
miş ol sa da, təəs-
süf ki, Aza də öz 
hə ya tı nın rəs mi ni 
çə kə bil mə di...

Aza də Azad qı zı Əli ye va 
1981-ci il də Ba kı şə hə rin də 
ana dan ol muş du. O, er kən yaş-
la rın dan sə nə tə ma raq gös tə rir 
və ata sı nın – ta nın mış rəs sam, 
hey kəl tə raş Azad Əli ye vin yo-

lu nu da vam et dir mə yə qə rar 
ve rir. 1996-cı il də or ta mək tə-
bi bi ti rib, Əzim Əzim za də adı-
na Rəs sam lıq Tex ni ku mu nun 
Teatr-de ko ra si ya fa kül tə si nə 
da xil olur. İs te da dı ilə ha mı-
nı hey rə tə gə ti rən gənc qız 
2001-ci il də Azər bay can Döv-
lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın 
(AD RA) Qra fi  ka fa kül tə si nə 
da xil olur. Ba ka lavr dip lo mu-
nun mü da fi əsi üçün “Lən kə ran 
qa dın la rı” möv zu su nu se çir. 
Bə dii cə hət dən ol duq ca ma-
raq lı olan və yük sək qiy mət-
lən di ri lən sil si lə əsər lə ri ər sə yə 
gə ti rir. Uğur la rı nın ar dı-ara sı kə-
sil mə yən, daim ya ra dı cı lıq ax ta-
rı şın da olan gənc  rəs sam “Yat-
mış qa dın”, “Qa dın fi  qu ru”, 
“Çi çək”, “Ab şe ron lu ki şi”, “Döv-
lət iqa mət ga hı”, “Mən zə rə”, 
“İçə ri şə hər”, “İs ti ra hət edən qa-
dın”, “Qa dın lar çay qı ra ğın da”, 
“Sap əyi rən lər”, “Qaz la rın dos-
tu”, “Tən dir çö rə yi”, “Ax şa ma 

ha zır lıq”, “Zən bil to xu yan lar” və 
s. ki mi sər gi lər də nü ma yiş olu-
nan və kol lek si ya la ra da xil olan 
əsər lə rin, bə dii ob raz lı, mil li ruh-
da ya rat dı ğı gə lin cik lə rin müəl li fi  
olur.

Ba ka lavr təh si li ni mü vəff  ə-
qiy yət lə ba şa vu ran gənc rəs-
sam qəl bi nin sə si ni din lə yə rək 
nail ol duq la rı ilə ki fa yət lən mir. 
2004-cü il də AD RA-nın Sə nət-
şü nas lıq fa kül tə si nin ma gistr 
pil lə si nə da xil olur. Ya ra dı cı lıq 
ar zu la rı ilə do lu olan gənc qız 
elə hə min il də Azər bay can Bey-
nəl xalq Uni ver si te ti nin Rəs sam-

lıq fa kül tə sin də müəl lim 
və zi fə sin də ça lış ma ğa 
baş la yır. 

Əsər lə ri ni fər di və 
müx tə lif kol lek tiv sər-
gi lər də sə nət se vər lə-
rə təq dim edən Aza də 
gənc həm kar la rı ara-
sın da öz ya ra dı cı lı ğı ilə 
ta nı nır və se çi lir di. Hə lə 
1996-cı il də, tex ni kum-
da təh sil al dı ğı za man 
Əl cə zair də “Dün ya 
gənc lə ri nin əl iş lə ri” ad lı 
sər gi də mil li ge yim li gə-

lin cik lər kom po zi si ya sı ilə çı xış 
et miş, 2000-ci il də AD RA tə-
rə fi n dən təş kil olun muş “Gənc 
rəs sam lar” ad lı sər gi də iş ti rak 
edə rək dip lom və mü ka fat la ra 
la yiq gö rül müş dü. 2003-cü il də 

Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa-
qı nın gənc lər böl mə si nə üzv 
qə bul edil miş, 2004-cü il də 
Azər bay can Döv lət Ope ra və 
Ba let Teat rın da de ko ra si ya 
rəs sa mı ki mi də özü nü sı na-
mış dı.

Onu ta nı yan hər kəs, tə lə-
bə yol daş la rı, müəl lim lə ri ne cə 
meh ri ban, xe yir xah, qay ğı keş, 
gö zəl qəlb li və is te dad lı ol-
ma sın dan in di də ağız do lu su 
bəhs edir. Məhz bu xü su siy-
yət lə ri nə gö rə bö yük bir rəğ-
bət qa zan mış dı. Ki çik öm rü nə 
ol duq ca əha tə li və hər tə rəfl  i 

ya ra dı cı lıq uğur la rı sığ dır dı bu 
gənc qız. Ömür və fa edib ta le 
aman ver səy di, uğur lu bir sə-
nət şü nas da ola caq dı.   

Ya ra dı cı lı ğı ilə həm sə nət se-
vər lə ri va leh edib, həm də di gər 
gənc rəs sam la rın il ham mən-
bə yi ol ma ğı ba ca ran Aza də na-
kam hə ya tı ilə də hər kə si hüz-
nə boğ du. Gənc ya şın da ağır 
xəs tə li yə tu tul du, am ma xəs tə lik 
qar şı sın da sın ma dı. O, öm rü-
nün ən gö zəl ça ğın da ikən, 24 
ya şın da hə ya tın ya şat dı ğı hüz-
nə əyil mə dən dün ya dan köç dü.

Şairə Rə na Mir zə ye va onun 
na kam hə ya tın dan bəhs edən 
“Ge di rəm” ad lı şeir yaz dı. Nə-
ti cə də Hik mət Mir məm məd li nin 
bəs tə lə di yi və Rö ya nın ifa sın da 
eşit di yi miz “Ge di rəm” ad lı mah-
nı ya ran mış ol du. 

Aza də və fa tı ilə ar dın da sə-
nət se vər lə ri bu rax sa da, hə yat 
eş qi ilə do lu olan əsər lə ri ni sə-
nət alə mi nə bəxş edə rək get di. 
Biz onu heç za man unut ma ya-
ca ğıq...  

Ziyarət CABAROVA
Azərbaycan Dövlət Rəsm 

Qalereyasının böyük elmi işçisi


