
Azərbaycan
6 fev ral 1924 – Xalq ar tis ti Fi rən giz Ab bas Mir zə qı zı Şə ri fo va 

(1924 – 20.2.2014) ana dan olub. Uzun il lər Gənc Ta ma şa çı lar Teat-
rın da ça lı şıb. “Qə rib cin lər di ya rın da”, “Ən va cib mü sa hi bə”, “Bay-
quş gə lən də”, “Qətl gü nü” və s. fi lm lər də çə ki lib. 

6 fev ral 1927 – Xalq ar tis ti, re jis sor, akt yor Lüt fi  Şah baz oğ lu 
Məm məd bə yov (1927 – 1.2.2004) Ağ daş da do ğu lub. 50-dək te le-
vi zi ya ta ma şa sı na qu ru luş ve rib. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Sə hər”, 
“Sehr li xa lat” və s. fi lm lər də çə ki lib.

6 fev ral 1950 – Xalq ar tis ti, xa nən də Ağa xan Mi nə xan oğ lu Ab-
dul la yev (1950 – 25.12.2016) Ba kı nın Əmir can kən din də ana dan 
olub. 1977-ci il dən ya ra dı cı lıq la ya na şı pe da qo ji fəaliy yət lə məş ğul 
olub. Və fa tın dan son ra (2017) Tür kan qə sə bə Mə də niy yət evi nə 
A.Ab dul la ye vin adı ve ri lib. 

7 fev ral 1919 – Xalq ar tis ti, gör kəm li ki no re jis sor To fi q Meh di qu lu 
oğ lu Ta ğı za də (1919 – 27.8.1998) ana dan olub. “Gö rüş”, “Uzaq sa-
hil lər də”, “Ar şın mal alan” (1965), “Yed di oğul is tə rəm”, “Də də Qor-
qud”, “O dün ya dan sa lam” və s. fi lm lə ri ilə mil li ki no mu za də yər li 
töh fə lər ve rib.

7 fev ral 1922 – Gör kəm li rəs sam, qra fi  ka us ta sı Bəh ruz Şi rə li bəy 
oğ lu Kən gər li (22.1.1892 – 1922) və fat edib. Və tə nin gö zəl lik lə ri ni 
(“Ge cə mən zə rə si”, “İlan da ğı” və s.) tə rən nüm edib. “Qaç qın lar” sil-
si lə si (1918-1921) er mə ni lər tə rə fi n dən ta ri xi yurd la rın dan qo vu lan 
soy daş la rı mı zın ta le yi nin bə dii ini ka sı dır.

7 fev ral 1959 – Azər bay ca nın ilk mə də niy yət na zi ri, fi  lo loq, Əmək-
dar müəl lim Məm məd Hə mid oğ lu Ələk bər li (1899-1959) və fat edib. 
Res pub li ka nın təh sil na zi ri (1946-1952) iş lə yib, 1953-cü il dən 1955-ci 
ilə dək ye ni ya ra dı lan Mə də niy yət Na zir li yi nə rəh bər lik edib.

8 fev ral 1928 – Əmək dar me mar Na zim Məm məd oğ lu Ha cı bə-
yov (1928 – 23.3.2020) Ba kı da do ğu lub. “Gü lüs tan” sa ra yı nın la-
yi hə si nə gö rə res pub li ka Döv lət mü ka fa tı na (1982) la yiq gö rü lüb. 
Azər bay can Me mar lar İt ti fa qı səd ri nin bi rin ci müavi ni olub.

8 fev ral 1929 – Xalq rəs sa mı Məm mə da ğa Hü sey na ğa oğ lu Hü-
sey nov (1929 – 20.1.2002) Ba kı da do ğu lub. Ki no rəs sa mı ki mi ta-
nı nıb, 20-dən çox fi l mə (“Sə hər”, “Bö yük da yaq”, “Əh məd ha ra da-
dır?”, “Bi zim Cə biş müəl lim” və s.) bə dii tər ti bat ve rib.

8 fev ral 1992 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Əş rəf 
Cə lal oğ lu Ab ba sov (23.3.1920 – 1992) və fat edib. Ü.Ha cı bəy li adı na 
Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın rek to ru (1953-1957) olub.

9 fev ral 1909 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Ca han Rza qı zı Ta lı-
şins ka ya (1909 – 1.3.1967) Lən kə ran da ana dan olub. Mu si qi li Ko-
me di ya Teat rın da iş lə yib.

9 fev ral 1924 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Mi rə ləs gər Mi rə sə dul la 
oğ lu Mir qa sı mov (1924 – 9.11.2003) Ba kı şə hə rin də ana dan olub. 
Cə lil Məm məd qu lu za də nin (Nax çı van), Cə fər Cab bar lı nın (Ba kı) 
mo nu men tal abi də lə ri nin müəl li fi  dir. 

9 fev ral 1925 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Rə hi lə Mi rə ləs gər qı zı 
Hə sə no va (1925 – 28.2.2004) ana dan olub.

9 fev ral 1935 – Xalq rəs sa mı Cab bar Ağa da daş oğ lu Qa sı mov 
(1935-2006) Ba kı da do ğu lub. Bə dii port ret lər, pla kat lar çə kib. Rəs-
sam lar İt ti fa qın da pla kat böl mə si nin rəh bə ri olub.

9 fev ral 1936 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Məm məd 
Meh di oğ lu Qu li yev (1936-2001) Göy çay da ana dan olub. “Al dan mış 
kə va kib” sa ti rik ope ra sı nın müəl li fi  dir.

9 fev ral 1937 – Ki no re jis sor Ra miz Pa şa oğ lu Əs gə rov (1937 – 
27.7.1967) ana dan olub. “Mən ki gö zəl de yil dim” fi l mi nin re jis sor la-
rın dan bi ri dir, fi l min çə ki li şi za ma nı hə lak olub.   

9 fev ral 1946 – Əmək dar ar tist Əs gər Məm mə doğ lu (1946 – 
21.12.2015) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı-
şıb, fi lm lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

Dünya 
6 fev ral 1894 - Gür cü ki no re jis so ru və sse na ris ti, SS Rİ Xalq ar tis-

ti Mi xail Edi şe ro viç Çiaure li (1894-1974) ana dan olub. 
6 fev ral 1932 – Fran sız akt yo ru və re jis so ru, ki no sə nə tin də “ye ni 

dal ğa”nın ba ni lə rin dən bi ri Fran sua Trüff  o (Fran çois Ro land Truf-
faut; 1932-1984) ana dan olub.

7 fev ral 1812 – İn gi lis ya zı çı sı Çarlz Dik kens (Char les John Huf-
fam Dic kens; 1812-1870) ana dan olub. “Oli ver Tvis tin ma cə ra la rı”, 
“De vid Kop per fi ld”, “Dom bi və oğ lu” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

7 fev ral 1885 – Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə ilk ame ri ka lı 
No bel mü ka fa tı laureatı (1930) Sink ler Lyuis (Sinc lair Le wis, 1885-
1951) ana dan olub. 

8 fev ral 1828 – Fran sız ya zı çı sı, səy yah Jül Vern (Ju les Gab riel 
Ver ne; 1828 - 24.3.1905) ana dan olub. “Ka pi tan Qran tın uşaq la rı”, 
“80 gün dün ya ət ra fın da” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

8 fev ral 1928 – Rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Vya çes lav Va sil ye-
viç Ti xo nov (1928 - 4.12.2009) ana dan olub. “Ba ha rın on yed di anı” 
te le se rialın da Ştir lis ro lu ilə şöh rət qa za nıb. “Hərb və sülh”, “Qa ra 
qu laq ağ Bim” və s. fi lm lər də çə ki lib.

9 fev ral 1441 – Bö yük öz bək şairi və mü tə fək ki ri, döv lət xa di mi 
Əli şir Nə vai (Ni za məd din Mir Əli şir oğ lu Nə vai; 1441 – 3.1.1501) 
He rat da do ğu lub. Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”sin dən tə sir lə nə rək 
ey niad lı əsər lər top lu su (beş lik) ya ra dıb.

9 fev ral 1874 – Al man əsil li rus re jis so ru, akt yor, teatr xa di mi 
Vse vo lod Me yer hold (Karl Ka si mir Theodor Me yer gold; 1874-1940) 
ana dan olub. 

9 fev ral 1881 – Bö yük rus ya zı çı sı Fyo dor Mi xay lo viç Dos to yevs-
ki (11.11.1821 – 1881) və fat edib. “Al çal dıl mış və təh qir olun muş-
lar”, “Ci na yət və cə za”, “İdiot”, “Şey tan lar”, “Ye ni yet mə”, “Ka ra ma-
zov qar daş la rı” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.
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Ö
tən yü zil li yin yet mi şin ci il lə rin də Azər bay can təs vi ri sə nət 
mə ka nın da ya şa nan du yu la sı yük sə liş fo nun da gənc ya ra-
dı cı la rın sər gi sa lon la rı nın eks po zi si ya la rı na yol tap ma la rı 
elə də asan de yil di. O vaxt lar ya ra dı cı lıq la rı nın çi çək lən mə 

döv rü nü ke çi rən bir çox gör kəm li rəs sam və hey kəl tə raş lar la 
rə qa bət apar maq sə nə tin çə tin yol la rın da ilk ad dım la rı nı atan 
müəl lif lər üçün, de mək olar ki, müm kün süz dü. Hə min il lər də 
hər han sı gən cin əsə ri nin yaş lı nəs lin nü ma yən də lə ri nin iş ti rak 
et di yi sər gi də nü ma yi şi isə ilk növ bə də yaş lı nəs lin onun gə lə-
cə yi nə bəs lə di yi ümi din gös tə ri ci si sa yı lır dı. Bu mə na da gənc 
Ağə li İb ra hi mo vun 1972-ci il də – M.A.Əli yev adı na Azər bay can 
Döv lət İn cə sə nət İns ti tu tu nun tə lə bə si ola raq “SS Rİ – bi zim və tə-
ni miz dir” ad lı res pub li ka sər gi si nin ko mis si ya sı na təq dim et di yi 
“So na bül bül lər” tab lo su nun ta nın mış sə nət kar lar tə rə fin dən 
təq dir gör mə si və hə min əsə rin rəs sam lıq mə ka nın da ha di sə 
ki mi də yər lən di ril mə si, mil li rəng kar lı ğım za ye ni və çox is te dad lı 
bir ya ra dı cı nın gəl mə si nin eti ra fı ol du. 

Xalq ara sın da məş hur olan 
“So na bül bül lər”in çox fərq li bir 
ifa sı nı sər gi lə yən Qə dir Rüs tə-
mo va həsr olun muş bu tab lo 
ge niş ic ti maiy yə tin hə lə yax şı 
ta nı ma dı ğı xa nən də nin ob ra zı-
nın əya ni ləş di ril mə si ba xı mın-
dan da ma raq lı idi. Əsə rin bə dii 
mə ziy yət lə ri nə gəl dik də isə, ilk 

növ bə də bu ra da gənc müəl li fi n 
çox fi  qur lu kom po zi si ya nı mah-
nı nın rit mi nə mü va fi q ya şan tı lı 
bə dii eksp res si ya ya bə lə mə si ni 
qeyd et mək la zım dır. Xa nən-
də ni mü şa yiət edən beş çal ğı-
çı nın hər bi ri nin ifa et di yi alə-
tin seh ri ilə baş-ba şa qal dı ğı nı 
qa ba rıq gös tər mə yə ça lı şan 
rəs sam mah nı “sehr”inin məhz 
xa nən də nin qey ri-adi ifa sın dan 
qay naq lan dı ğı nı bə dii va si tə lər-
lə vur ğu la mış dı. Bir söz lə, rəng 
sət hin də gö rü nən lər fərq li dün-
ya gö rü şü nün və ifa də tər zi nin 
özü nə məx sus lu ğu nun ifa də si 
idi. Tab lo nun ümu mi es te ti ka-
sın da kı mu si qi li ru hun bi la va si-
tə müəl li fi n həm də or ta mu si qi 
təh si li al ma sın dan və bəs tə lə di-
yi mah nı la rın bir çox ta nın mış 
mü ğən ni lər tə rə fi n dən ifa olun-
du ğun dan da keç di yi ni de mə li-
yik...

Bu yer də onu da əla və edək 
ki, gənc rəs sam “Əzim za də 
mək tə bi”ndə təh sil dən (1960-
1966) dər hal  son ra bir ne çə 
də fə müx tə lif sər gi lər də iş ti rak 
et sə də, hə min əsər lə ri sı ra dan 
qə bul olun muş du. Odur ki, ilk 
bö yük uğur gənc rəng ka rı ye-
ni və da ha ma raq lı  əsər lə rin 
ya ra dıl ma sı na hə vəs lən dir di. 
Onun son ra kı  il lər də ər sə yə 
gə tir di yi “Qoç dö yü şü” (1973), 
“Qa ra bağ ço ban la rı” (1973), 
“Çı raq ilə na tür mort” (1974), 
“Av to port ret” (1975), “Qa çan 
adam” (1976), “XX əsr” (1977) 
və “Nar də nə si” (1977) əsər lə-
rin də dəst-xətt özü nə məx sus-
lu ğu və  ger çək li yə qey ri-adi 
ba xı şın möv cud lu ğu da bu nun 
ifa də si ol du.  Baş qa söz lə de-
sək, hə yat da gör dü yü es te-
tik qay naq işar tı la rın dan be lə 
hey rət lən mə yi ba ca ran rəs sam 
on la rın yad da qa lan bə dii tu-
tum da təq di ma tı ilə öz ta ma-
şa çı sı nı təəc cüb lən dir di yin dən 
hər ye ni sər gi də göz lər onun 
əsə ri ni ax tar maq da idi. 

Onun ilk ya ra dı cı lıq uğur la rı 
ən tə ləb kar sə nət xi ri dar la rı nın 
be lə diq qə ti ni çək miş di. Məş-
hur fran sız sə nət şü na sı Pat rik 
Per se nin onun “Av to port ret” 
ilə bağ lı söy lə di yi təq dir də bu 
mə na da gənc rəs sam üçün 
çox qiy mət li sa yı la bi lər di. Av-
ro pa lı təd qi qat çı ilk növ bə də 
ge cə nin qa ran lı ğın da rəs sa-
mın özü nün əbə diy yət rəm zi 
olan in san kəl lə si ilə qov şaq-
da təq di ma tın da ta ma şa çı sı nı 
duy ğu lan dı ran psi xo lo ji-fəl sə fi  
yü kün in cə lik lə ifa də si ni gö rə 
bil miş di...

Rəs sam lıq mə ka nın da XX yü-
zil li yin son qə ri nə si nin tə zad lı 
və ma raq lı ha di sə lər lə mü şa yiət 
olun du ğu nu xa tır lat maq la de mə-
li yik ki, hə min dövr də ali təh si li 
SS Rİ-nin iri şə hər lə rin də alan-
la rın müəl lim lə ri nin – məş hur 
fır ça us ta la rı nın tə si ri al tı na düş-
mək “mə rəz”i ge niş ya yıl mış dı. 

Bu ba xım dan hə min tə sir dən 
ya xa qur ta ra bil mə yən ək sər 
ya şıd la rın dan fərq li ola raq, Ba-
kı da oxu yan Ağə li İb ra hi mov da 
han sı sa məş hu ra bən zə mə yin 
əla mə ti yox idi. 

Rəs sa mın hər bi rin də emo-
sional lıq du yu lan tab lo la rı nın 
rəng qa tın dan “boy la nan” çox-
qat lı lıq da həm də fəl sə fi  yük 
möv cud ol du ğun dan on la rın 
hər bi ri bü tün mə na lar da dü-
şün dü rü cü dür. Mü qa yi sə üçün 
de yək ki, za ma nın da ya şıd-
la rın dan Fər had Xə li lov da hi 
Sət tar Bəh lul za də nin “fəl sə fi  
mən zə rə” ya rat maq ənə nə si-
ni da vam et dir miş di sə, Ağə li 
İb ra hi mo vun sər gi lə di yi bə dii 
ya naş ma lar da Mir ca vad Mir-
ca va dov və Əş rəf Mu ra doğ lu 
ya ra dı cı lı ğı ilə səs lə şə bi lə cək 
es te ti ka hiss olu nur du. Baş qa 
söz lə de sək, onun ya rat dı ğı 
rəng qa tı nın hər san ti met rin də 
rəs sam qəl bi nin dö yün tü lə ri, 
tə zad lı ya şan tı la rı nın izi du yul-
maq da dır. 

Ağə li İb ra hi mo vun sək sə nin ci 
il lər də sər gi sa lon la rın da ta ma-
şa çı hey rə ti nə sə bəb olan “Toy” 
və “Nov ruz bay ra mı”, elə cə 
də “Ru hun vəh də ti”, “Dör dün-
cü öl çü”, “Hə qi qət qar şı sın da”, 
“Oyan ma” və s. tab lo la rın da el 
adə ti nə və et noq ra fi k də yər lə-
rə mü na si bət, həm də rəs sam 
ar zu la rı ilə qov şaq da təq dim 
olun du ğun dan, on lar da yer 
alan çox say lı fi  qur la rın çöh rə-
lə ri əha tə lən dik lə ri mü hi tə çox-
qat lı fəl sə fi  ba xış ki mi qə bul 
olu nur.

Dox sa nın cı il lə rin ideolo gi ya-
dan azad ol muş təs vi ri sə nə ti, 
müs tə qil li yi mi zin ilk döv rü nü 
əha tə et mək lə ya na şı, həm 
də rəng kar lıq, hey kəl tə raş lıq 
və qra fi  ka sa hə sin də fəaliy yət 
gös tə rən müəl lifl  ə rin çox vaxt 
so na qə dər üzə çıx ma yan da-
xi li ya şan tı la rı nın ifa də si nə im-
kan ya rat dı. Bu yer də de yək 
ki, əs lin də, Ağə li İb ra hi mov 
baş ve rən lə rin bir o qə dər də 
fər qin də de yil di. Çün ki onun 
hə yat ha di sə lə ri nə və on la rın 
bə diiləş di ril mə si nə ası lı lıq dan 
uzaq mü na si bə ti də yiş məz qal-
mış dı. Bu nu onun hə min il lər də 
ya rat dı ğı əsər lə ri də təs diq lə-
yir. Bu mə na da onun “Nar şi-
rə si”, “Va li deyn lə ri min xa ti rə si-
nə”, “Əbə diy yə tə qo vu şan lar”, 
“İuda nın qa yı dı şı”, “Ka ma lın 
xa ti rə si nə”, “Yer kü rə si nin so-
nu” ki mi fəl sə fi  qa yə li əsər lə ri-
nin adı nı çək mək olar. Rəs sam 
iki lə nən in san və za ma nın qar-

şı dur ma sı na işıq sa lan fəl sə fi  
qa yə li əsər lə ri ilə mil li rəng-
kar lı ğı mı zı da ha da zən gin ləş-
dir mə yə nail ol muş dur. Rəng 
qa tı nın hər qa rı şı nı rəs sam 
qəl bi nin dö yün tü lə rin dən qay-
naq la nan es te tik tu tum la zən-
gin ləş mə si nin nə ti cə si dir ki, 
müx tə lif möv zu lu bu tab lo la rın 
hər bi ri cəl be di ci və dü şün dü-
rü cü qə bul olu nur...

Elə ilk əsər lə rin dən sə nət se-
vər lə rin rəğ bə ti ni qa za nan Ağə-
li İb ra hi mo vun sə nət kar lı ğı nın 
ka mil ləş di yi 2000-ci il lər də ya-
ra dı cı lı ğı, say eti ba ri lə əv vəl ki 
dövr lər dən bir qə dər az ol sa da, 
miq ya sı na və əhə miy yə ti nə gö-
rə yad da qa lan ol muş dur. Bu ilk 
növ bə də onun özü nə məx sus 
ya ra dı cı lıq pro se si nə ma lik ol-
ma sı, sü jet li tab lo la rı üzə rin də 
da vam lı ax ta rış lar apar ma sı 
ilə əla qə dar dır. Daima mil li və 
bə şə ri də yər lə rə ob raz lı, da ha 
də qiq de sək, fəl sə fi -psi xo lo ji 
tu tum ve rən rəs sam gö rü nən-
lə ri bir qay da ola raq “sirr qa tı-
na” bə lə di yin dən hə min əsər lər 
bir qay da ola raq ta ma şa çı sı nı 
dialo qa çək mək gü cün də dir. 
Bu na onun Ba kı da ger çək lə-

şən ilk fər di sər gi sin də ki (2011) 
əsər lə rin tim sa lın da da əmin 
ol maq müm kün idi. 38 iri öl çü-
lü tab lo nun nü ma yiş olun du ğu 
hə min sər gi sə nət se vər lər ara-
sın da in di də xa tır lan maq da dır. 
Heç şüb hə siz, ilk növ bə də on-
la rın hər bi rin də çox vaxt gö zü-
müz də adi ləş di yi gü man edi lən 
möv zu la ra fər di və fər li bə dii yo-
zum ta pıl dı ğı na gö rə...

Rəs sa mın sər gi dən bir müd-
dət son ra – 2012-ci il də ta mam-
la dı ğı on metr lik “Soy qı rı mı” 
tab lo su XX əsr də ya şa nan fa-
ciələ ri mi zə ob raz lı tu tum ver-
mək ba xım dan həm də ta ri xi 
əhə miy yət kəsb edir. 1918-ci 
il də daş nak-bol şe vik bir ləş mə-
lə ri nin Azər bay ca nın müx tə lif 
şə hər lə rin də tö rət dik lə ri vəh şi-
lik lər əsə rin əsas sü je ti ni təş kil 
edir. Bu soy qı rı mı nın ümu mi-
ləş di ril miş ob ra zı nı ya rat ma ğa 
ça lı şan rəs sam, kom po zi si ya nı 
üfü qi ola raq iki his sə yə böl mək-
lə, həm ye ri, həm də kə tan da 

du yu la sı yer tu tan sə ma nı mə-
na-məz mun tu tu mu nun açı-
mı na yö nəl də bil miş dir. Odur 
ki, yer də qə rar la şan fa ciə qur-
ban la rı da, on la rın üzə rin də 
“uca lan” və ağ rı da şı yı cı sı ki-
mi təq dim olu nan tə zad lı rəng 
ça lar la rı na bə lən miş sə ma da 
san ki da nı şır...

“So nun baş lan ğı cı” və “Ça-
ğı rış” (hər iki si 2000-ci il lər) 
tab lo la rın da da rəs sa mın ta-
ma şa çı sı ilə dialoq qur maq is-
tə yi du yul maq da dır. Çox fi  qur lu 
ol ma sı ilə yad da qa lan bi rin ci 
əsər də müx tə lif mə nə vi-psi xo-
lo ji tu tum lu ob raz la rın du ruş-
la rın da ifa də olu nan fi  kir yü kü 
ikin ci əsər də ma vi sə ma dan 
im dad di lə yən iki qan lı əl də ifa-
də olu nub. Sual lı ol du ğu elə ilk 
ba xış dan du yu lan hər iki əsə-
rin dün ya mız da ya şa nan lar la 
anım ya rat ma sı ki fa yət qə dər 
hiss olu nan dır...

Əgər rəs sa mın bə dii ir si nə 
nə zər sal saq, onun müx tə lif 
il lər də ər sə yə gə tir di yi “Di var” 
(1985), “Yu va” (2000), “Mə-
nim mə bə dim” (2005), “Tə-
mas” (2000-ci il lər), “Ni yə?” 
(2000-ci il lər), “Ya ra da nın rəs-
sa mı” (2010) tab lo la rın da da 
yu xa rı da vur ğu la dı ğı mız çox-
qat lı es te ti ka nın qə rar laş dı ğı-
nı gö rə bi lə rik. Bə zi əsər lə ri ni 
çıx maq şər ti lə, ək sər tab lo la-
rın da mə na-məz mun yü kü nün 
ger çək çi realizm dən qay naq-
la nan bə dii ümu mi ləş dir mə lər-
lə ifa də olun du ğu nu, bu nun la 
da rəng qa tın dan “boy la nan” 
hə qi qət lə rin ümum bə şə ri ma-
hiy yət da şı dı ğı na bə dii işa rə 
vu ran və Ya ra da nı na “qo vuş-
ma ğa” ça lış dı ğı nı sər gi lə yən 
rəs sam, il kin ağ lı ğı nı –i şı ğı nı 
rəng tə zad la rı na də yi şən səth-
də in sa nın yer üzün də ki mis-
si ya sı na dü şün dü rü cü əya ni lik 
gə tir mə yə nail ol muş dur. Həm 
bu, həm də ümu miy yət lə, di-
gər sü jet li əsər lə rin də bir çox-
la rın dan fərq li ola raq kom po-
zi si ya nın müx tə lif ay rın tı la rı nı 
“də rə cə”lə rə böl mə yən müəl lif 
bu nun la da gö rü nən lə rin bu və 
ya di gər də rə cə də mə na-məz-
mun da şı yı cı sı ol du ğu nu vur-
ğu la maq is tə miş dir.

2009-cu il də ya rat dı ğı və ha-
zır da Va ti kan mu ze yin də nü-
ma yiş et di ri lən “Azər bay ca nın 
ümum mil li li de ri Hey dər Əli yev 
və Ro ma Pa pa sı” tab lo su is-
tis na ol maq la, ək sər əsər lə rin-
də onu dü şün dü rən möv zu la rı 
da ha əha tə li miq yas da təq dim 
et mə yə üs tün lük ve rən Ağə li İb-
ra hi mov, bu nun la da gör dük lə ri-
nin və duy duq la rı nın bə şə ri li yi ni 
gös tər mə yə ça lış mış dır. Odur 

ki, onun za man sız lı ğa və mə-
kan sız lı ğa qo vuş du ğu bir mə-
na lı olan be lə əsər lə ri məş hur 
mu zey lə ri və şəx si kol lek si ya la-
rı bə zə mək də dir. Gör kəm li sə-
nət ka rın res pub li ka nın Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi (2002) və 
Xalq rəs sa mı (2006) fəx ri ad-
la rı na la yiq gö rül mə si də onun 
mil li təs vi ri sə nə ti mi zə ver di yi 
töh fə lə rə ca vab dır. 

Bu gün lər də 75 ya şı ta mam 
olan Ağə li İb ra hi mov ya ra dı cı-
lıq la ya na şı, həm də pe da qo ji 
fəaliy yət lə məş ğul dur. Ba kı Xo-
reoq ra fi  ya Aka de mi ya sı nın pro-
fes so ru olan Ağə li İb ra hi mov 
gənc ya ra dı cı la ra diq qət və 
qay ğı ba xı mın dan həm kar la rı 
ara sın da xü su si lə se çi lir. Ona 
rəğ bət do ğu ran bu key fi y yət lə-
ri nin bən zər siz in sa ni – ya ra dı cı 
tə biətin dən irə li gəl di yi bir mə-
na lı dır... 

Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Rəng qatı fəlsəfi yükə bələnəndə

“Ozan” elm və sənət toplusunun
növbəti buraxılışı

Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin (AAB) nəş ri olan “Ozan” elm və 
sə nət top lu su nun dör dün cü bu ra xı lı şı işıq üzü gö rüb. 

Top lu da Xalq şairi Zə lim xan Ya qu-
bun ana dan ol ma sı nın 70 il li yi nə ge niş 
yer ve ri lib. Bu mü na si bət lə AMEA-nın 
müx bir üz vü, pro fes sor Sə la həd din 
Xə li lo vun “Li rik poezi ya nın epik lən-
gə ri”, Mət buat Şu ra sı nın səd ri Əfl  a tun 
Ama şo vun “İli yi nə qə dər şair” mə qa-
lə lə ri, Xalq şair lə ri Nə ri man Hə sən za-
də və Fik rət Qo ca nın yu bil ya ra it haf 
olun muş şeir lə ri dərc olu nub.

Oxu cu lar, ey ni za man da Aşıq lar 
Bir li yi nin səd ri, Əmək dar elm xa di-
mi Mə hər rəm Qa sım lı, pro fes sor lar 
Mah mud Al lah man lı, İra də Kö çər li, 
Xa ti rə Bə şir li və di gər elm adam la rı-
nın aşıq sə nə ti nə dair mə qa lə lə ri ilə ta nış ola bi lər lər.

Top lu nun “Us tad yu bi ley lə ri” bö lü mün də Oruc Əh mə dov, Əh məd 
Rüs tə mov, Ul duz Qu li ye va, Um bay Axun dov, Xan lar Mə hər rə mov, 
Gü la bı Xın dı Məm məd oğ lu və Cab bar Cab ba rov ki mi sə nət kar la-
rın hə yat və ya ra dı cı lıq la rın dan bəhs edən mə qa lə lər yer alıb.

Top lu da həm çi nin AAB-nin 2020-ci il də fəaliy yə ti ni əks et di-
rən xə bər xro ni ka sı və ötən il dün ya sı nı də yiş miş us tad aşıq lar la 
bağ lı nek ro loq lar da ve ri lib.
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