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14 iyul 1905 – Aşıq Alı xan Qa ra ya zı lı (Alı xan Qur ban oğ lu Ömə-
rov; 1905-1998) Gür cüs ta nın Qa ra ya zı böl gə si nin Ko sa lı kən din də 
ana dan olub.

14 iyul 1914 – Ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi Köv sər Məm məd qı zı 
Ta rı ver di ye va (1914-2014) İrə van şə hə rin də do ğu lub. 50 il dən çox 
Azər bay can Döv lət Pe da qo ji Uni ver si te tin də Azər bay can ədə biy ya-
tı ta ri xi ni təd ris edib. 

15 iyul 1925 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni-piano çu, pro fes sor Rauf İs-
ra fi l oğ lu Ata ki şi yev (1925 – 3.2.1994) Ba kı da ana dan olub. 1953-
cü il dən Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, bir çox xa-
ri ci öl kə lər də çı xış edib.

15 iyul 1926 – Xalq ar tis ti Sə da yə İs ma yıl qı zı Mus ta fa ye va 
(1926 – 13.8.2004) Şə ki də ana dan olub. Şə ki, Gən cə Dram teatr la-
rın da ça lı şıb, fi lm lər də (“Mən ki gö zəl de yil dim”, “Öl səm... ba ğış la”, 
“Həm zi ya rət, həm ti ca rət” və s.) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

15 iyul 1928 – Ta nın mış tər cü mə çi Meh di Mir ki şi oğ lu Mir ki şi yev 
(1928-1992) Cəb ra yıl ra yo nu nun Mir zə can lı kən din də ana dan olub. 
Rus di lin dən çox say lı ədə bi tər cü mə lər edib.

15 iyul 1930 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Azər Hü seyn oğ-
lu Rza yev (1930 –14.12.2015) ana dan olub. “Ba kı-90” sim fo ni ya sı, 
ka me ra or kest ri üçün “Nok türn” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Fi lar mo ni-
ya nın bə dii rəh bə ri, Ope ra və Ba let Teat rı nın di rek to ru olub.

16 iyul 1913 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Mir zə Əb dül cab bar oğ lu Ba-
ba yev (1913 – 13.1.2003) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Fi-
lar mo ni ya sı nın so lis ti olub, fi lm lər də (“Te le fon çu qız”, “Dər viş Pa ri si 
part la dır”, “Də li Kür” və s.) ma raq lı rol lar oy na yıb. 

16 iyul 1934 – Əmək dar me mar, Döv lət mü ka fa tı laureatı Ra sim 
Hə sən oğ lu Əli yev (1934 – 13.11.2021) ana dan olub. Ba kı şə hə ri-
nin baş me ma rı (1974-1988) iş lə yib. Bir sı ra mə də niy yət sa ray la rı-
nın, Nax çı van da Hü seyn Ca vi din məq bə rə si nin (Ö.El da rov la bir lik-
də) la yi hə müəl li fi  dir.

16 iyul 1949 – Əmək dar ar tist, bəs tə kar, sk rip ka ifa çı sı Fər həng 
Rə him oğ lu Hü sey nov (1949 – 16.2. 2010) ana dan olub. Ya po ni ya-
da “İpək Yo lu” mü sa bi qə si nin (1991) qa li bi ki mi “Ko da yu” ope ra sı nı 
ya zıb, sim fo nik əsər lər müəl li fi  dir.

16 iyul 1958 – Xalq ar tis ti İl ham Tə vək kül oğ lu Əs gə rov (1958 
– 6.9.2015) Ma sal lı ra yo nu nun Xoş ço ban lı kən din də do ğu lub. Mil li 
Dram Teat rın da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də (“Doğ ma sa hil-
lər”, “Biz qa yı da ca ğıq”) ma raq lı rol lar oy na yıb. Film lə rin səs lən di ril-
mə sin də iş ti rak edib. 

17 iyul 1487 – Azər bay can Sə fə vi lər döv lə ti nin ba ni si, gör kəm li 
sər kər də, şair Şah İs ma yıl Xə tai (1487 – 23.5.1524) Ər də bil də do-
ğu lub. 1501-ci il də Təb ri zi pay taxt elan et mək lə Sə fə vi lər döv lə ti ni 
qu rub. “Xə tai” tə xəl lü sü ilə şeir lər ya zıb, “Dəh na mə” poema sı nın 
müəl li fi  dir. 

17 iyul 1898 – Ədə biy yat şü nas, pub li sist Əb dül va hab Ha cı Zey-
na lab din oğ lu Məm məd za də (Yurd se vər; 1898-1976) Ba kı da do ğu-
lub. 1923-cü il də həbs edi lib, 10 il həbs və sür gün dən son ra mü ha-
ci rə tə ge dib. 60-70-ci il lər də İs tan bul da Azər bay can Mil li Mər kə zi nə 
rəh bər lik edib, An ka ra da dəfn olu nub. 

17 iyul 1953 – Xalq ar tis ti Tel man Ab bas qu lu oğ lu Adı gö zə lov 
(1953 – 15.4.2010) Ba la kən ra yo nun da do ğu lub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı ob raz lar ya ra dıb. 
Film lər də (“An la maq is tə yi rəm”, “Gü nay dın, mə lə yim!” və s.) çə ki lib.

18 iyul 1903 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ser gey Ar sen ye viç 
Ma yo rov (1903-1973) ana dan olub. Döv lət Rus Dram Teat rın da 
(1926-1937) qu ru luş çu re jis sor və baş re jis sor iş lə yib.

18 iyul 1927 – Ta nın mış hey kəl tə raş, Xalq rəs sa mı To kay Hə bib 
oğ lu Məm mə dov (1927 – 2.5.2018) Ba kı da do ğu lub. Üze yir Ha cı-
bəy li nin, Nə si mi nin (İ.Zey na lov la bir lik də), Ko roğ lu nun Ba kı da ucal-
dı lan hey kəl lə ri nin müəl li fi  dir. Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de-
mi ya sı nın pro fes so ru olub.

18 iyul 1932 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi, AMEA-nın 
müx bir üz vü Aza də Cə fər qı zı Rüs tə mo va (1932-2006) Ba kı da do-
ğu lub. Ki tab la rı: “Azər bay can epik şeiri nin in ki şaf yol la rı”, “Mə həm-
məd Fü zu li”, “Ni za mi nin poezi ya sə ləfl  ə ri” və s. 

18 iyul 1940 – Əmək dar ar tist, rəq qas Qorx maz Ağa ba baoğ lu Qur-
ba nov (1940 – 20.5.2021) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Mah nı və 
Rəqs An samb lı nın ba let meys te ri, bə dii rəh bə ri və zi fə lə rin də ça lı şıb.

Dün ya
14 iyul 1860 – Rus ta rix çi si, şair, ya zı çı və pub li sist Va si li Lvo viç 

Ve liç ko (1860-1904) ana dan olub. Bir çox ta ri xi ger çək lə rə işıq sa-
lan “Qaf qaz” ki ta bı nın müəl li fi  dir.

14 iyul 1903 – Ame ri ka ya zı çı sı İr vinq Stoun (İr ving Sto ne; 1903-
1989) ana dan olub. Gör kəm li in san lar haq qın da bioq ra fi k ro man la-
rın müəl li fi  dir.

14 iyul 1904 – Yə hu di əsil li Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No-
bel mü ka fa tı (1978) laureatı İsaak Ba şe vis-Zin ger (İsaac Bas he vis 
Sin ger; 1904-1991) ana dan olub. Əsər lə ri: “Şey tan”, “Ni cat ve rən 
gü nah kar”, “Mus kat ailə si” və s.

14 iyul 1918 – İs veç re jis so ru, sse na rist və ya zı çı İnq rid Berq man 
(Ernst İng mar Berg man; 1918 - 30.7.2007) ana dan olub. “Yed din ci 
mö hür”, “Yay ge cə si nin tə bəs sü mü”, “Pı çıl tı və qış qı rıq” və s. fi lm-
lə rə qu ru luş ve rib.

14 iyul 1928 – Gür cü ya zı çı sı No dar Dum bad ze (1928-1984) 
ana dan olub. “Mən, nə nəm, İli ko və İl la rion”, “Ağ bay raq lar” ro man-
la rı, “Ku ka ra ça” po ves ti və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

15 iyul 1606 – Hol land rəs sa mı Remb randt Her mens Van Reyn 
(Remb randt Har mens zoon van Rijn; 1606-04.10.1669) ana dan 
olub. Məş hur əsər lə ri: “Sam son və Da li la”, “Val ta sar qo naq lı ğı”, 
“Da na ya”, “Av ro pa nın oğur lan ma sı” və s.

15 iyul 1901 – İtal yan fi  lo so fu, ek zis ten sializ min ta nın mış si ma la-
rın dan bi ri Ni ko la Ab ban ya no (Ni co la Ab bag na no; 1901-1990) ana-
dan olub.

15 iyul 1919 – İn gi lis ya zı çı sı Ay ris Mer dok (Jean Iris Mur doch; 
1919-1999) ana dan olub. “Tor al tın da”, “Də niz, də niz”, “Mə lək lər za-
ma nı”, “Qa ra şah za də” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

15 iyul 1924 – Çe çen rəq qa sı, SS Rİ Xalq ar tis ti Mah mud Esen-
ba yev (1924-2000) ana dan olub. “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın-
da rəq qa sa həsr olun muş “Əmək və qı zıl gül” (“Mən rəqs edə cə-
yəm”) fi l mi (re jis sor To fi q Ta ğı za də) çə ki lib.

16 iyul 1723 – İn gi lis rəs sa mı və in cə sə nət nə zə riy yə çi si Co şua 
Rey nolds (Jos hua Rey nolds; 1723-1792) ana dan olub. Məş hur 
əsər lə ri: “Ve ne ra nın kə mə ri ni açan Amur”, “İla nı bo ğan ba la ca Her-
ku les” və s.

16 iyul 1911 – Ame ri ka lı akt ri sa və rəq qa sə, “Os kar” mü ka fa tı 
laureatı Cin cer Ro cers (Gin ger Ro gers – əsl adı Vir gi nia Kat he ri ne 
Mc Math; 1911-1995) ana dan olub.

16 iyul 1928 – Məş hur rus şairi An dey De ment yev (1928 – 
26.6.2018) ana dan olub. Po pul yar mah nı la rın söz lə ri nin müəl li fi  dir. 

17 iyul 1846 – Rus ali mi, səy yah və et noq raf Ni ko lay Mik lu xo-
Mak lay (1846-1888) ana dan olub. Cə nub-Şər qi Asi ya nın, Avst ra li-
ya nın müx tə lif xalq la rı nın et noq ra fi  ya sı nı təd qiq edib.

17 iyul 1888 – İs rail ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1966) Sa muel Aq non (Sa muel Jo sef Ag non; 1888-1970) 
ana dan olub. “Toy tal va rı”, “Ge cə qo na ğı” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

17 iyul 1889 – Ame ri ka ya zı çı sı, de tek tiv əsər lə rin müəl li fi  Erl 
Sten li Qard ner (Er le Stan ley Gard ner; 1889-1970) ana dan olub. 
100-dən ar tıq ro ma nın müəl li fi  dir.

18 iyul 1811 – İn gi lis ya zı çı sı Vil yam Tek ke rey (Wil liam Ma ke-
peace Thac ke ray; 1811-1863) ana dan olub. “Şöh rət pə rəst lik yar-
mar ka sı”, “Snob lar ki ta bı” və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan

14–18 iyulXatirə təqvimi

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ərəb dünyası ilə 
əməkdaşlığı genişləndirir

Bey  nəl  xalq Türk Mə  də  niy  yə  ti və 
İr  si Fon  du  nun pre  zi  den  ti Gü  nay 
Əfən  di  ye  va İor  da  ni  ya Ha  şi  mi  lər 
Kral  lı  ğı  nın Azər  bay  can Res  pub  li -

ka  sın  da  kı sə  fi  ri Sa  mi Asem Qo  şeh ilə 
gö  rü  şüb.

Fond  dan bil  di  ri  lib ki, gö  rüş za  ma  nı Gü -
nay Əfən  di  ye  va təş  ki  la  tın hə  ya  ta ke  çir  di -
yi la  yi  hə  lər  dən söz açıb. Fond tə  rə  fi n  dən 
nəşr olu  nan “Azər  bay  can qa  dın şair  lə  ri -
nin poezi  ya an  to  lo  gi  ya  sı” ki  ta  bı  nın ərəb 
di  lin  də nəş  ri haq  qın  da da sə  fi   rə mə  lu  mat 
ve  ri  lib. Gü  nay Əfən  di  ye  va mə  də  niy  yət -
lə  ra  ra  sı dialo  qun in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin  də 
əmək  daş  lı  ğın va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  yıb.

İor  da  ni  ya sə  fi   ri müx  tə  lif si  vi  li  za  si  ya  la  rın 
bir ara  ya gə  ti  ril  mə  si yö  nün  də Bey  nəl  xalq 
Türk Mə  də  niy  yə  ti və İr  si Fon  du  nun fəaliy -

yə  ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  rib. Sa  mi Asem 
Qo  şeh təş  ki  lat ilə İor  da  ni  ya ara  sın  da 
qar  şı  lıq  lı əmək  daş  lı  ğın uğur  lu in  ki  şa  fı  na 
inan  dı  ğı  nı qeyd edib.

Gö  rüş əmək  daş  lı  ğın pers  pek  tiv  lə  ri  nə 
dair fi   kir mü  ba  di  lə  si ilə da  vam edib.

Mil li təs vi ri sə nə ti mi zin İkin-
ci dün ya sa va şın dan son ra kı 
in ki şaf mər hə lə si nin du yu la sı 
də rə cə də rə qa bət li ol du ğu 
döv rün də ix ti sas təh si li ni SS Rİ-
nin bö yük şə hər lə rin də yox, Ba-
kı da kı “Əzim za də mək tə bi”ndə 
alan gənc rəs sam la rın pay taxt-
da ya şa nın ya ra dı cı ya rış ma ya 
qa tıl ma ma la rı za ma nı na gö rə 
tə bii he sab olu nur du. 1950-ci il-
də rəs sam lıq mək tə bi ni bi ti rən-
dən son ra ya ra dı cı lı ğı nı doğ ma 
Neft ça la da da vam et dir mə yə 
qə rar ve rən Adil Ha cı yev (1930-
1991) hə min gənc lər dən bi ri 
idi. Əs lin də, is te da dı na gö rə 
mər kə zi şə hər lə rə üz tu tan 
mə zun-ya şıd la rı T.Sa la hov, 
A.Cə fə rov, E.Şah tax tins ka ya, 
S.Şıx lı, M.Rza ye va, M.Qa fa rov, 
T.Nə ri man bə yov və di gər lə rin-
dən ge ri qal ma yan, la kin ailə 
və ziy yə ti nə gö rə də də-ba ba 
oca ğı na qa yıt ma lı olan Adil 
Ha cı yev tez bir za man da rəs-
sam lar ara sın da möv cud olan 
pay taxt – əya lət ay rı-seç ki li yi nin 
yox lu ğu nu ta nın mış həm kar la-
rı na sü but edə cək di. 

Yu xa rı da ad la rı nı çək di yi miz 
mə zun dost la rı SS Rİ-nin nü fuz-
lu təh sil ocaq la rın da oxu duq la rı 
vaxt lar da Adil Ha cı yev Neft ça la-
da kı or ta mək təb də və Pioner-
lər evin də rəsm fən ni ni təd ris 
et mək də idi. Gü nü nün ço xu nu 
uşaq lar la tə mas da ke çi rən gənc 
müəl lim, mü vəq qə ti də ol sa, 
fər di ya ra dı cı lıq iş lə ri ni kə na ra 
qoy muş du. O vaxt lar Adil Ha cı-
yev dən sə nə tin sir lə ri ni öy rə nən 
Sa kit Məm mə dov, Hə sə na ğa 
Məm mə dov, Təb riz Ab dul la yev, 
Fik rət İb ra him li, Na dir Bay rı şov 
və di gər lə ri nin bu gün sə nət mə-
ka nın da ta nın mış ya ra dı cı lar sı-
ra sın da ol ma la rı müəl lim lə ri nin 
də mə nə vi qa zan cı dır, de sək, 
hə qi qə ti söy lə miş ola rıq. 

Yal nız pay taxt da kı in ter nat 
mək tə bin də işə baş la yan dan 
son ra bu ra da ya rat dı ğı ge niş 
ema lat xa na ona həm də çox dan 
ar zu sun da ol du ğu ya ra dı cı lıq iş-
lə ri ni də yo lu na qoy ma ğa im kan 
ver di. Bu təh sil oca ğı nın çox tez-
lik lə rəs sam lıq tə ma yül lü in ter-
na ta çev ril mə si də bu mə ka na 
sə nət hə vəs li uşaq la rın ma ra-
ğı nın il dən-ilə art ma sı nın nə ti-
cə si idi. Baş qa söz lə de sək, bu 
ema lat xa na da o həm rəs sam lıq 
pe şə si nə hə və si olan uşaq lar la 
məş ğul olur, həm də təh sil son-
ra sı ra yon da apar dı ğı mü şa hi də-
lə ri nə bə dii gör kəm ve rir di. 

O, çox qı sa müd dət də müx tə-
lif janr lar da əsər lər ya rat sa da, 
nə dən sə on la rı ic ti mailəş dir mə-
yə tə ləs mir di. Yal nız pay taxt dan 
onun gö rü şü nə gəl miş həm kar-
la rı nın tə ki din dən son ra Adil Ha-
cı yev rəs sam-müəl lim lə rin Ba-
kı da təş kil olun muş res pub li ka 
sər gi sin də əsər lə ri ni sə nət se vər-
lə rə təq dim et di. Mü qa yi sə üçün 
de yək ki, sər gi nin eks po zi si ya sı-
nı təş kil edən 415 əsər dən 22-
nin müəl li fi  əya lə ti təm sil edən 
Adil Ha cı yev idi. Bu çox say lı 
rəng kar lıq əsər lə ri nin leyt mo ti vi-
ni Neft ça la tor pa ğı, onun əmək 
adam la rı nın və tə biəti nin ro man-
tik vəs fi  təş kil edir di. Müəl li fi n 
“Mu ğan haq qın da mah nı”, “Gö-
rüş”, “Əmək qəh rə ma nı Qüd rət 
Sə mə dov”, “Ana”, “Ba lıq çı lar”, 
“Pam bıq çı qız”, “Arx kə na rın da” 
və s. löv hə lə rin də vur ğu la nan 
möv zu la rın ək si ni gör mək müm-
kün idi. Müəl li fi n hə min tab lo la rın 
bə dii həl lin də nü ma yiş et dir di yi 
özü nə məx sus luq isə, doğ ru dan 
da, fər di və fərq li es te ti ka ya ma lik 
ol maq la, gənc fır ça us ta sı nın ya-
ra dı cı “mən”ini təs diq lə yir di. 

Pay taxt da qa za nı lan ilk uğur 
onu sə nət se vər lər lə ye ni-ye ni 
gö rüş lə rə hə vəs lən dir di. 1969-
cu il də qon şu Sal yan da rəs-
sa mın ilk fər di sər gi si nin təş kil 
edil mə si bu nun əya ni gös tə ri-
ci si ol du. Bu ümid ve ri ci baş lan-
ğıc onu za ma nın axa rın da həm 
Azər bay can da, həm də res pub-
li ka sər həd lə rin dən uzaq lar da 
ke çi ri lən müx tə lif miq yas lı sər gi-
lə rin daimi iş ti rak çı sı na çe vir di. 

Neft ça la in ter nat mək tə bin də ki 
“Adil Ha cı yev stu di ya sı” isə çox 
tez lik lə böl gə nin ən məş hur sə-
nət oca ğı na çev ril di. Qə naəti-
miz cə, onun adı nı za man sız lı ğa 
qo vuş du ran amil lər dən bi ri də 
vax ti lə bu stu di ya da sə nə tin sir-
lə ri ni öy rə nən is te dad lı uşaq la rın 
tez lik lə mil li təs vi ri sə nət mə ka-
nın da ta nın ma la rı ol du. Be lə cə, 
za man həm də rəs sa mın uğur lu 
ya ra dı cı-pe da qo ji fəaliy yə ti nin 
Neft ça la çər çi və si nə sığ ma dı-
ğı nı təs diq lə di. Onun ötən əs rin 
80-ci il lə rin də Ba kı ya işə də vət 
olun ma sı və S.Bəh lul za də adı na 
sər gi sa lo nu nun di rek to ru və zi-
fə sin də fəaliy yə tə baş la ma sı hə-
ya tın da ye ni mər hə lə nin baş lan-
ğı cı na çev ril di. 

Hə min il lər onun bir-bi rin dən 
ma raq lı əsər lə ri nin ya ra dıl ma sı 
ilə də yad da qal dı. Bu mə na da 
rəs sa mın “Xon ça lar”, “Ba har tə-
ra nə si”, “Bu laq ba şın da”, “Ba-
har”, “Xalq mah nı sı”, “Gö rüş”, 
“Gənc rəs sa mın port re ti” və s. 
əsər lə ri nin adı nı çək mək olar. 
Hə min əsər lə rin hər bi rin də mə-
lum janr la rın es te tik çər çi və si ni 
ge niş lən dir mək is tə yi du yul-
maq da idi. Real bi çim li əsər lə-
rin də möv zu la rın ob raz lı həl li nə 
yö nə li göz lə nil məz ra kurs la rın 
möv cud lu ğu hə min löv hə lə rin 
diq qət çə kən xü su siy yət lə rin dən 
idi. 

“Xon ça lar” tab lo su bu mə na da 
du yu la sı ma raq kəsb edir. Adın-
dan da gö rün dü yü ki mi, əsər də 
mil li adət-ənə nə lə ri miz tə rən nüm 
olu nur. Çox fi  qur lu şa qu li kom po-
zi si ya da müx tə lif yaş lı qa dın la rın 
qa yıq la Kü rün bir sa hi lin dən di gər 
sa hi li nə toy xon ça la rı apar ma-
la rı təs vir edil miş dir. Sərt qa ya lı-
ğın ara sın dan sa lın mış pil lə lər lə 
sa hil də ki qa yı ğa doğ ru hə rə kət 
edən ba şı xon ça lı fi  qur la rın ümu-
mi gö rün tü sü nü sə ciy yə lən di rən 
axı cı-oy naq ritm və nik bin rəng 
ça lar la rı mo ti vin ürə ka çan gör-
kəm al ma sı nı şərt lən dir miş dir. 

Za ma nın da res pub li ka təs vi ri sə-
nət mə ka nın da bə dii ha di sə ki mi 
də yər lən di ri lən bu əsə rə ic ti maiy-
yət də bi ga nə qal ma mış dı. Adil 
Ha cı ye vin ya ra dı cı lıq uğur la rı na 
şa hid lik edən gör kəm li kim ya çı 

alim Yu suf Məm mə də li yev, ta nın-
mış fır ça us ta la rı Sət tar Bəh lul-
za də və Ta hir Sa la hov, elə cə də 
rəs sa mın müasir lə ri olan həm-
yer li lə ri – fi  lo loq-alim İmam ver di 
Əbi lov və qa baq cıl maarif xa di mi 
Əb dül sə mid Axun dov onun ba rə-
sin də xoş söz lər söy lə miş lər. 

Rəs sa mın ya ra dı cı lı ğı nın ilk 
döv rü nə aid olan əsər lə rin də bə-
dii ümu mi ləş dir mə lə rin he sa bı na 
mo nu men tal lıq əl də olun ma sı qa-
ba rıq du yu lur. “Bri qa di rin port re-
ti”, “Ba har”, “Kənd mək tə bin də”, 

“Kür ba lıq çı la rı” və s. tab lo lar da 
mo ti vin da şı dı ğı mə na-məz mun 
yü kü real və inan dı rı cı bə dii va-
si tə lər lə ifa də olun du ğun dan, 
möv zu müx tə lifl  i yi nə bax ma ya-
raq, bu əsər lə rin hər bi ri duy ğu-
lan dı rı cı qə bul olu nur.

Adil Ha cı ye vin son ra kı dövr-
lər də ər sə yə gə tir di yi tab lo la rın 
bə dii mə ziy yət lə ri ni Azər bay can 
rəng kar lı ğı üçün ye ni olan bə dii 
şər hin təş kil et di yi ni de mə li yik. 
İkin ci mər hə lə ni da ha də qiq də-
yər lən dir mə li ol saq, kə tan üzə-
rin də təq dim edil miş təs vir lə rin 
realist-ger çək çi for ma da təq-
di ma tı nın ki çi köl çü lü ya xı lar la 
ifa də olun du ğu nu vur ğu la maq 
olar. Bu da ilk ba xış da “sa kit” 
gö rü nən ob raz la rın və mo tiv-
lə rin ro man ti ka ya bə lən miş 
eksp res siv tu tum al ma sı nı şərt-
lən dir miş dir, de sək, ya nıl ma rıq. 
Qra fi k ciz gi lər lə an lam ya ra dan 
bu ya xı la rın əl van bo ya lar la 
qov şa ğı nın ta ma şa çı sı na bəxş 
et di yi es te tik zövq ki fa yət qə-

dər ye ni və zən gin ça lar lı ol du-
ğun dan uzun müd dət unu dul mur. 
Vur ğu la dı ğı mız bə dii mə ziy yət lər 
“Xon ça lar”dan əla və, “Ba lıq ovu”, 
“Kür ba lıq çı la rı”, “Ba la Kü rün Xə-
zər də ni zi nə qo vuş du ğu yer”, elə-
cə də rəs sa mın iş lə di yi çox say lı 
port ret lər üçün də sə ciy yə vi dir.

Yu xa rı da da qeyd et di yi miz ki-
mi, ək sər əsər lə ri nin möv zu su nu 
bi la va si tə Neft ça la və Sal yan mü-
hi tin dən alan rəs sam müx tə lif janr lı 
tab lo la rın da müasir lə ri nin on la rı 
şöh rət lən di rən əmə yi ni yad da qa-
lan – ro man tik tu tum da bə diiləş-
dir mə yə nail ol muş dur. Ba lıq çı və 
pam bıq çı əmə yi hə min əsər lə rin 
əsas leyt mo ti vi ni təş kil edir. Onun 
məş hur pam bıq çı lar Qüd rət Sə-
mə dov və Ay na Qu li ye va ya həsr 
et di yi port ret lər bu qə bil dən dir. 
Rəs sa mın baş qa pe şə adam la rı na 
həsr et di yi əsər lər də də ob raz lı lı ğın 
əl də olun ma sı gö rün mək də dir. Bu 
mə na da məş hur el sə nət ka rı, aşıq 
Pə nah Pə na ho vun və ta nın mış 
müəl lim-fi  lo loq İmam ver di Əbi lo-
vun port re ti ni qeyd et mək olar. 

Adil Ha cı ye vin haq qın da söz 
aç dı ğı mız müx tə lif janr lı əsər lə ri-
nin çox say lı ta ma şa çı ma ra ğı na 
sə bəb ol ma sı həm də on la rın hər 
bi ri nin müəy yən ov qat da şı yı cı-
sı ol ma sı ilə bağ lı dır. Da ha də qiq 
de sək, pam bıq çı nın tor paq sev gi-
si nə (”So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı 
Ay na Qu li ye va nın port re ti”), ana-
nın kör pə mə həb bə ti nə (“Ba har 
tə ra nə si”), gənc lə rin ya şa yıb-ya-

rat maq eş qi nə (“Bu laq ba şın da”), 
in san la rın adət-ənə nə ni ya şat-
maq is tə yi nə (“Xon ça lar”) rəs sam 
ma ra ğı nı qa tan fır ça us ta sı son 
nə ti cə də təq dim et dik lə ri ni ro man-
tik ruh lu mə nə vi- es te tik qay na ğa 
çe vir mə yi ba car mış dır. Ona gö rə 
də onun za man sız lı ğa qo vuş muş 
ya ra dı cı lı ğı bu gün də tə ra vət li, 
ha mı üçün ma raq lı gö rün mək də-
dir... 

Ziyadxan Əliyev
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Ekspressiv cizgilərin romantikliyi
Rəngkar Adil Hacıyevin sənət dünyası haqqında

Teatr, kino və xoreoqrafi ya sənəti 
üzrə qabiliyyət imtahanları

Döv lət İm ta han Mər kə zi (DİM) iyul-av qust ay la rı 
ər zin də ke çi ri lə cək xü su si qa bi liy yət im ta han la-
rı nın is ti qa mət lə ri üz rə təq vi mi təq dim edib.

Teatr, ki no və xo reoq ra fi  ya sə nə ti üz rə ali təh sil 
müəs si sə lə ri nə qa bi liy yət im ta han la rı iyu lun 14, 
18, 22, 25, 29-da təş kil edi lə cək. Bun dan əla və, 
iyu lun 20, 21, 27, 29-da 9 il lik, ayın 26-da isə 11 
il lik təh sil ba za sın da kol lec lə rə teatr, ki no və xo-
reoq ra fi  ya sə nə ti üz rə xü su si qa bi liy yət im ta han-
la rı ke çi ri lə cək.

İm ta han lar Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te tin də, Ba kı Xo reoq ra fi  ya 
Aka de mi ya sın da, həm çi nin DİM-in əsas ofi  sin də 
(on layn) təş kil edi lə cək.

Qeyd edək ki, hər im ta han ta ri xi üçün sə hər və 
ax şam növ bə lə ri bit dik dən son ra apel ya si ya ko-
mis si ya la rı təş kil olu nur.

Ayten
Машинописный текст
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