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Həqiqət Rzayevaya həsr olunmuş virtual sərgi 
Mil li Ar xiv İda rə si Xalq 
ar tis ti Hə qi qət Rza ye va-
ya həsr olun muş vir tual 
sər gi ni is ti fa də çi lə rin 
ix ti ya rı na ve rib.

İda  rə  dən bil  di  ri  lib ki, 
S.Müm  taz adı  na Döv  lət 
Ədə  biy  yat və İn  cə  sə  nət Ar -
xi  vin  də sax  la  nı  lan sə  nəd  lər 
əsa  sın  da ha  zır  lan  mış vir -
tual sər  gi Azər  bay  can pro -
fes  sional ope  ra və vo  kal 
sə  nə  ti  nin gör  kəm  li xa  nım 
nü  ma  yən  də  si, Xalq ar  tis  ti Hə  qi -
qət Rza  ye  va  nın ana  dan ol  ma  sı -
nın 115-ci il  dö  nü  mü  nə həsr olu -
nub.

Hə  qi  qət Rza  ye  va 1927-ci il  də 
bö  yük bəs  tə  kar Müs  lüm Ma  qo -
ma  yev tə  rə  fi n  dən din  lən  mə  lə  rə 

də  vət olu  nur və sə  si bə  yə  ni  lə -
rək Azər  bay  can Döv  lət Ope  ra 
və Ba  let Teat  rı  na işə gö  tü  rü  lür. 
Bir il son  ra Azər  bay  can Döv -
lət Kon  ser  va  to  ri  ya  sı  nın mu  ğam 
şö  bə  si  nə qə  bul olu  nan Hə  qi  qət 
Rza  ye  va bu  ra  da Cab  bar Qar -
yağ  dıoğ  lu, Se  yid Şu  şins  ki və 

Qur  ban Pi  ri  mov ki  mi us  tad mu -
si  qi  çi  lər  dən mu  ğam dərs  lə  ri alır.

Ope  ra ta  ri  xi  miz  də məx  su  si ye  ri 
olan ifa  çı  nın ən bö  yük nailiy  yə  ti, 
heç şüb  hə  siz ki, Müs  lüm Ma  qo -
ma  ye  vin “Şah İs  ma  yıl” ope  ra  sın -
da Ərəb  zən  gi ro  lu  nu ifa et  mə  si 
olub. Xa  nən  də Əs  li, Ley  li, Tel  li 

(“Əs  li və Kə  rəm”, “Ley  li və 
Məc  nun”, ”Ar  şın mal alan” 
– Üze  yir Ha  cı  bəy  li) və Şah -
sə  nəm (“Aşıq Qə  rib” – Zül  fü -
qar Ha  cı  bə  yov) ob  raz  la  rı  nı 
da mə  ha  rət  lə ifa edib.

Hə  qi  qət Rza  ye  va ope -
ra so  lis  ti ol  maq  la bə  ra  bər 
mu  ğam və xalq mah  nı  la -
rı  nın özü  nə  məx  sus ifa  çı  sı 
idi. Onun köv  rək və ya  nıq -
lı sə  sin  dən eşi  di  lən hər bir 
mu  ğam par  ça  sı və ya xalq 

mah  nı  sı din  lə  yi  ci  lər tə  rə  fi n  dən 
bö  yük rəğ  bət  lə qar  şı  la  nır  dı. 

İfa  çı bir ne  çə də  fə fi lm çə  ki  liş -
lə  ri  nə də  vət olun  muş  du. Onun 
ki  no lent  lə  rin  də ən yad  da  qa  lan 
ro  lu 1958-ci il  də re  jis  sor Hə  bib 
İs  ma  yı  lo  vun çək  di  yi “Ögey ana” 
fi l  min  də Qə  mər xa  la ob  ra  zı  dır.

Natəvanın əl işi olan köynək bərpa edilir 
Xur şid ba nu 
Na tə va-
nın Mil li 
Azər bay-
can Ta ri xi 
Mu ze yin də 
qo ru nan əl 
iş lə rin dən 
bi ri olan 
köy nək bər-
pa edi lir.

Mu zey dən bil di ri lib ki, eks po na tın ta ri xi və mə də ni əhə miy yə ti 
nə zə rə alı na raq, bər pa və kon ser va si ya iş lə ri za ma nı eks po na tın 
heç bir his sə si de mon taj edil mə dən apa rı la caq. Be lə bir üsul bər-
pa nı ye tə rin cə çə tin ləş dir sə də, Xur şid ba nu Na tə va nın əl işi nin 
tam ori ji nal lı ğı nı qo ru ya caq. Bər pa və kon ser va si ya iş lə ri ye kun-
laş dıq dan son ra eks po nat ic ti maiy yə tə təq dim edi lə cək.

Xa tır la daq ki, eks po na tın kon ser va si ya və bər pa iş lə ri mu ze-
yin teks til üz rə bər pa çı-rəs sa mı Nu ri də Hü sey no va tə rə fi n dən ic ra 
olu nur.

Qa ra bağ da ən qə dim za man lar dan müx tə lif sə nət sa hə lə-
ri tə şək kül ta pıb, za man keç dik cə in ki şaf edib və tək mil-
lə şib. Qa ra bağ da me mar, xət tat, mis gər, də mir çi, zər gər, 
to xu cu, xal ça çı və naq qaş lar mil li-mə də ni də yər lə rin 

bən zər siz nü mu nə lə ri ni ya ra da raq sə nət xə zi nə si ni özü nə məx-
sus və na dir də yər lər lə zən gin ləş di rib lər.

Təd qi qat çı-jur na list Va sif Qu-
li ye vin qə lə mə al dı ğı mə qa lə də 
bu ba rə də söh bət açı lır. 

Xalq me ma rı Kər bə la yı Sə fi -
xan Qa ra ba ği XIX əsr Qa ra bağ 
me mar lıq mək tə bi nin ba ni si olub. 

Na dir şah Əf şa rın döv rün də va li-
deyn lə ri Qa ra bağ dan İra na sür-
gün olu nub. Sə fi  xan da Təb riz 
ya xın lı ğın da kı Əhər şə hə rin də 
do ğu lub, uşaq lıq dan ata sı nın ya-
nın da bən na lıq sə nə ti ni öy rə nib. 

Də rin zə ka ya, ağıl lı dü şün cə yə 
ma lik olub, hə lə gənc li yin də ti-
kə cə yi bi na la rın la yi hə si ni müs-
tə qil su rət də özü ve rib. Kər bə la-
yı İmam Hü sey nin məq bə rə si ni 
zi ya rət et di yi nə gö rə Kər bə la yı 
Sə fi  xan Qa ra ba ği ki mi məş hur-
la şıb. Me mar lıq və in şaat sə nə-
ti ni Təb riz də öy rə nib. XIX əs rin 
bi rin ci ya rı sın da Şu şa ya kö çüb, 
öm rü nün so nu na qə dər bu ra da 
ya şa yıb. Özü ilə Qa ra ba ğa sə-
nət adam la rı nı da gə ti rib.

Kər bə la yı Sə fi  xa nın Qa ra bağ 
me mar lıq mək tə bi nin in ki şa fın-
da mü hüm xid mət lə ri olub. Onun 
in şa et di yi bi na lar da, xü su si-
lə məs cid lər də Şərq me mar lıq 
ənə nə lə ri Azər bay can me mar-
lıq ənə nə lə ri ilə əla qə lən di ri lib. 
Bər də də Cə nu bi Qaf qaz üz rə 
ye ga nə dörd mi na rə li “İmam za-
də” komp lek si nin ye ni dən qu-
rul ma sı (1868), Ağ dam (1870), 
Şu şa da Yu xa rı və Aşa ğı Göv hər 
ağa məs cid lə ri (XIX əsr), elə cə 
də Odes sa şə hə rin də “Ta tar lar” 

(1870), Aş qa bad da “Qa ra bağ-
lı lar” (1880) məs cid lə ri me ma-
rın ən yax şı iş lə rin dən dir. Onun 
Şu şa da tik di yi Uğur lu bəy, Ha-
cı Bə şir, Bəh mən Mir zə Qa car, 
Meh man da rov lar, Ha cı Da daş 
və Zöh rab bə yov la rın ya şa yış 
komp leks lə ri özü nə məx sus lu ğu 
ilə se çi lir. Ma lı bəy li, Ab dal-Gü-
lab lı, Bəh mən li, Qo çəh məd li, 
Azad Qa ra qo yun lu, Qa ra bu laq, 
Ho ra diz və s. yer lər də in şa et di yi 
ti ki li lər də Azər bay can me mar lı-
ğı nın gö zəl nü mu nə lə rin dən dir.

XIX əsr də ya şa yıb-ya rat mış 
məş hur el sə nət ka rı, rəs sam, 
de ko ra tiv bo ya kar lıq və or na-
ment us ta sı Us ta Qən bər Qa ra-
ba ğı Şu şa da və Şə ki də bir sı ra 
ya şa yış ev lə ri nin da xi li ni bə zə-
yən müx tə lif de ko ra tiv pan no 
və kom po zi si ya la rın müəl li fi  dir. 
Şu şa da Meh man da rov la rın ya-
şa yış komp lek sin də ki or na ment li 
və sü jet li pan no lar Us ta Qən bər 
Qa ra ba ği nin ilk əsər lə rin dən, 
İs gən dər bəy Rüs təm bə yo vun 

evin də ki di var rəsm lə ri isə son 
iş lə rin dən he sab olu nur.

Şə ki Xan sa ra yın da çək di yi 
di var və ta van rəsm lə ri bə dii-
es te tik də yə ri nə gö rə ən ka mil 
əsər lər dən dir. Sa ra yın bə dii tər-
ti ba tı za ma nı çək di yi bu rəsm-
lər məz mun və kom po zi si ya 
müx tə lifl  i yi, gül və çi çək, quş və 
hey van təs vir lə ri nin realist li yi ilə 
se çi lir. Rəs sa mın əsər lə rin də 
mi niatür bo ya kar lı ğın dan gə lən 
ənə nə vi şər ti de ko ra tiv üs lub da, 
ye ni realist təs vir xü su siy yət lə-
ri üz vi su rət də əla qə lən di ri lib. 
Rəs sam lıq la ya na şı de ko ra tiv 
tət bi qi sə nə tin müx tə lif sa hə lə-
rin də də ça lış mış dır. Ha zır la dı ğı 
de ko ra tiv bi çim li güz gü lər, əl van 
bə zək li məc mə yi lər, na xış lı san-
dıq lar, döy mə nü mu nə lə ri, zə rif 
şə bə kə lər, ağac dan yon du ğu 
hey kəl lə rin bə zi lə ri son il lə rə qə-
dər sa la mat qal mış dı. XIX əsr də 
xət tat Əsə dul la Ağa ha dı oğ lu nun 
şi kəs tə-nəs tə liq xət lə fars di lin də 
yaz dı ğı 200 sə hi fə lik “Nu şa fə rin 

Göv hər tac və Sul tan İb ra him” 
das ta nı nın əl yaz ma sın da kı müx-
tə lif öl çü lü 23 mi niatü rün müəl li fi  
də Us ta Qən bər Qa ra ba ği dir.

Onun gənc rəs sam la rın ye tiş-
mə sin də mü hüm xid mət lə ri olub. 
Ye tir mə lə rin dən oğ lu Şü kür Qur-
ba nə li, Əli qu lu, Ab bas qu lu, Sə fər 
və baş qa rəs sam lar Azər bay can 
mo nu men tal-de ko ra tiv bo ya kar-
lı ğı nın in ki şa fın da əhə miy yət li rol 
oy na yıb lar.

Mə həm məd Şü ku hi Təb ri zi XIX 
əsr də ya şa yıb. Əs rin bi rin ci ya rı-
sın da məş hur me mar Kər bə la yı 
Sə fi  xan Qa ra ba ği Cə nu bi Azər-
bay can dan Şu şa ya kö çər kən 
özü ilə müx tə lif sə nət adam la rı nı 
da gə tir miş di. Mə həm məd Şü ku-
hi Təb ri zi də on la rın ara sın da idi. 
O da öz us ta dı ki mi Şu şa da məs-
kun la şıb, öm rü nün so nu na dək 
bu ra da ya şa yıb-ya ra dıb. 1868-
1870-ci il lər də ti kil miş Ağ dam 
məs ci di nin ki ta bə sin dən mə lum 
olur ki, onun meh ra bın da kı bə zək 
iş lə ri Mə həm məd Şü ku hi Təb ri-
zi yə məx sus dur. Qa ra bağ da bir 
çox iri bi na lar da kı nəq qaş lıq iş lə-
ri nin müəl li fi  də odur.
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