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Zərb çal ğı alət lə ri nin kök lə ri çox-çox qə dim lə rə, ib ti dai 
ya şa yış dövr lə ri nə ge dib çı xır. Hə min dövr lər də in san-
lar müəy yən va si tə lər lə ritm lər ya rat mış lar. Bu alət lə rin 
müx tə lif növ lə ri Azər bay can əra zi sin də də ta ri xən çox 

ge niş ya yı lıb və xal qı mı zın mə də ni hə ya tın da özü nə məx sus 
rol oy na yıb. 

Dün ya da ən qə dim in san məs-
kən lə rin dən olan Qo bus tan qo-
ru ğun da kı Cin gir da ğın ətək lə rin-
də on-on iki min il əv vəl lə rə aid 
edi lən qa ya rəsm lə ri ilə ya na şı, 
“qa val daş” ad la nan bö yük bir 
qa ya par ça sı da var. Bu qa ya nı 
daş par ça sı və ya xud hər han sı 
bir ci sim lə dö yəc lə dik də qa va-
lın temb ri nə uy ğun səs lər alı nır. 
Be lə gü man edi lir ki, hə min qa ya 
par ça sı ulu əc dad la rı mız tə rə fi n-
dən zərb alə ti ki mi is ti fa də olun-
du ğun dan bu gü nü mü zə “qa val-
daş” adı ilə gə lib ça tıb. Qa val daş 
bu gün də zərb alət lə ri nə xas 
olan key fi y yət lə ri ni sax la maq da-
dır. 

Zərb çal ğı alət lə ri ara sın da ən 
ge niş ya yı la nı na ğa ra dır. Xal-
qı mı zın adət və ənə nə lə ri nin, 
toy-bay ram şən lik lə ri nin apa rı cı 
çal ğı alət lə rin dən sa yı lan na ğa-
ra nın bir sı ra növ lə ri möv cud dur 
Na ğa ra lar ara sın da ən çox ya yı-
la nı qol tuq na ğa ra və qo şa na ğa-
ra he sab edi lir. 

Ta nın mış na ğa ra çı, Əmək dar 
ar tist Kam ran Kə ri mov “na ğa ra” 
sö zü nün ərəb cə “nə qa rə” sö zün-
dən gö tü rül dü yü nü, mə na sı nın 
“dö yəc lə mək”, “vur maq” ol du-
ğu nu bil di rir. De yir ki, mu si qi də 
nə qə rat his sə si olur – yə ni ey ni 
not lar tək rar olu nur. “Nə qə rat” 
sö zü nün də mən şə yi “nə qa rə” 
sö zün dən dir və ey ni bir an la ma 
gə lir.

***
Na ğa ra alə ti nin öl kə miz də 

ta nın mış ifa çı la rı olub. On lar 
na ğa ra nı mil li alət ola raq in ki-
şaf et di rib ifa çı lıq sə nə ti mi zin 
nə sil dən-nəs lə ötü rül mə sin də 
müs təs na xid mət lər gös tə rib lər. 
Na ğa ra, “qa val daş” de yi lən də, 
söz süz ki, ilk ola raq unu dul maz 
ifa çı, bu il ana dan ol ma sı nın 90 
il li yi ta mam olan Əmək dar ar tist 
Çin giz Meh di yev ya da dü şür. 

Çin giz Meh di yev 1932-ci il 
yan va rın 27-də Ba kı da zi ya lı 
ailə sin də dün ya ya gə lib. Uşaq 
yaş la rın dan rit mə ma ra ğı ol sa 
da, va li deyn lə ri onu hə kim gör-
mək is tə yir di lər. La kin Çin gi zin 
rit mə olan hə və si onu öz sev di-
yi sə nə tə sa rı yö nəl dir. Ata sı nın 
ona al dı ğı qo şa na ğa ra Azər-
bay ca na gə lə cək də qa val da şı nı 
“di lə gə ti rən” Çin giz Meh di ye vi 
bəxş edir. 

Əf sus ki, sə nət ka rın hə ya tın-
da 30-cu il lər rep res si ya ma şı nın 
iz lə ri ni də qeyd et mə li yik. O, 6 
ya şın da olar kən ata sı – Xalq Tə-
sər rü fa tı İns ti tu tu nun de ka nı Hə-
sən ba la Meh di yev həbs olu nub 
gül lə lə nir. Üç kör pə uşaq la ana sı 
Zə kiy yə xa nım Tifl  i sə qa çır. İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə si baş la nan dan 
son ra Zə kiy yə xa nım uşaq la rı ilə 
Ba kı ya qa yı dır. Ba ba sı Çin gi zi 
Üze yir Ha cı bəy li nin ya nı na apa-
rır. Üze yir bəy onu violon çel sin-
fi  nə gö tü rür. Çin giz bu alə ti sev-
mir, na ğa ra çal maq ar zu su ona 
ra hat lıq ver mir. Or ta mək tə bi bi ti-
rən dən son ra isə ana sı onu Tibb 
İns ti tu tu na çə kib apar sa da, “xalq 
düş mə ni”nin oğ lu nun sə nəd lə ri ni 
o ins ti tu ta gö tür mür lər. 

Çin giz təh si li ni zərb alət lə ri 
üz rə da vam et di rir. Təd bir lər də, 
mu si qi ax şam la rın da onun na-
ğa ra ifa sı ar tıq diq qət çək mə yə 
baş la yır. Gör kəm li bəs tə kar Qa-
ra Qa ra ye vin tə ki di və kö mə yi 
ilə Azər bay can Döv lət Kon ser-
va to ri ya sı na (in di ki Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı) da xil olur. Kon-
ser va to ri ya da Hə sən Rza ye vin 
sin fi n də təh sil alır. Hə min dövr də 
tə lə bə-gənc lər ara sın da bey nəl-
xalq fes ti val lar da üç də fə qa lib 
olur. Maest ro Ni ya zi onu “ritm lər 
alə mi” ad lan dı rır mış. 

Tamaşaçı alqışları 
həmişə onu səhnəyə 

qaytarırdı...
Sə nət ka rı 90 il lik yu bi le yi mü-

na si bə ti lə vax ti lə onun la bir lik də 
ça lış mış ifa çı la rın xa ti rə lə ri nin 
işı ğın da da ya da sa laq. 

Xalq ar tis ti, ka man ça ifa çı sı 
Şə fi  qə Ey va zo va: “1959-60-cı 

il lə rə qa yıt maq is tər dim. O vaxt 
mən hə lə mu si qi mək tə bin də 
oxu yur dum. “Ümu mi Ba kı mək-
təb lə ri” ad lı an sambl ya ra dı lır dı. 
12 nöm rə li mu si qi mək tə bin də 
bü tün uşaq lar sı naq dan ke çir di. 
Hə min kon sert də mən də iş ti-
rak edir dim və is te dad lı uşaq-
la rı Çin giz müəl lim se çir di. O 
vaxt mə ni hə min an samb la üzv 
gö tür dü. Rəh bər li yi ilə çox gö zəl 
kon sert lər ha zır la yır dıq. Son ra-
dan isə onun la ey ni səh nə lə ri 
bö lü şür dük. 1981-ci il də Res-
pub li ka Sa ra yın da qu rul tay dan 
son ra bö yük kon sert proq ra mı 
təq dim edil di. Hə min proq ram-
da gör kəm li ifa çı lar Af tan dil İs-
ra fi  lov, Ra miz Qu li yev və Çin giz 
Meh di yev lə bir gə çı xı şı mız ol du. 
Bu çı xış bi zim bir lik də ən unu-
dul maz çı xış la rı mız dan bi ri dir. 

Azər bay ca nın ta nın mış na ğa ra 
ifa çı la rı Ta hir Hü sey nov, Zöh rab 
Məm mə dov Çin giz Meh di ye vin 
tə lə bə lə ri idi. Rəh mət lik Gü la ğa 
Qu li yev də Çin giz mək tə bi nin 
da vam çı sı idi. Çin giz müəl lim lə 
bir-bi ri mi zə bö yük hör mə ti miz 
var idi. Ailə miz, yol da şım Arif 
Əsə dul la yev lə onun ru hu nu hər 
za man əziz tu tu ruq”.

Xalq ar tis ti, tar zən Ra miz Qu-
li yev: “1964-cü il də fi  lar mo ni ya-
ya tə zə işə dü zəl miş dim. Məşq-
lər də, kon sert lər də, ic las lar da 
tez-tez Çin giz müəl li mi gör səm 
də, şəx sən ta nış lı ğım yox idi. 
Əliağa Qu li ye vin an samb lın da 
ça lı şır dım. Onun fərq li ge yi mi, 
xa rak te ri diq qə ti mi cəlb et di yi 
üçün bir gün Əliağa müəl lim-
dən kim ol du ğu nu so ruş dum. 
Çox ali cə nab in san idi. Son ra-
dan ta nış ol duq. 1964-cü il dən 
1992-ci ilə ki mi fi  lar mo ni ya da 
bir gə ça lış dıq. Tez-tez kon sert-
lər də bir gə çı xış la rı mız olur du. 
O, kon sert lə rə öz ifa sı, sə li qə si 
və ali cə nab lı ğı ilə san ki bir ruh 
gə ti rir di. Ta ma şa çı lar al qış la-
rı ilə hə mi şə son da onu ikin ci 
də fə səh nə yə qa yıt ma ğa məc-
bur edir di lər. Xa ri ci öl kə lər də, 
mə də niy yət on gün lük lə rin də 
bir gə çı xış la rı mız olub. Uk ray-
na, Öz bə kis tan, Le ninq rad və 
Mosk va da ey ni səh nə ni bö lüş-
mü şük. Öz ifa üs lu bu ilə se çi lir-
di. Gör kəm li bəs tə ka rı mız To fi q 
Qu li yev lə ya xın dost luq mü na-
si bət lə ri var dı. Be lə sə nət kar la rı 
unut maq ol maz”. 

Əmək dar ar tist, na ğa ra çı 
Kam ran Kə ri mov: “Bu gün biz 
na ğa ra ifa çı lı ğın da Çin giz Meh-
di ye vin nə ti cə lə ri sa yı la bi lə rik. 
Çin giz Meh di yev na ğa ra ifa çı-
lı ğın da in qi lab edib. Ona qə dər 
na ğa ra ikin ci də rə cə li alət he sab 
olu nub. Çin giz Meh di yev sü-
but edib ki, na ğa ra da gö zəl so-
lo par ça lar çal maq müm kün dür 
və o bu sə nət də ilk “Əmək dar 
ar tist” fəx ri adı alan mu si qi çi dir. 
O, çə tin dövr də ya şa yıb-ya ra-
dıb, sə nə ti in ki şaf et di rib. Ona 
gö rə çə tin dövr de yi rəm ki, hə-
min vaxt lar da bu qə dər im kan-
lar, so sial şə bə kə lər ol ma yıb. 

Bu na bax ma ya raq, bi zə bö yük 
bir mə nə vi xə zi nə qo yub. Biz 
onun ifa la rın dan hər za man bəh-
rə lən mi şik. Na ğa ra sə nə ti mi zin 
bu gün kü in ki şa fın da onun və bir 
sı ra na ğa ra ifa çı la rı mı zın bö yük 
əmə yi var. Çox şa dam ki, Çin giz 
Meh di yev dən son ra mən də Qa-
val daş da ifa et mi şəm. Bi zim ən 
üm də bor cu muz bu sə nə ti qo ru-
ma ğı ba car maq dır”. 

Çin giz Meh di yev ilk də fə “Tə-
rə kə mə”ni, “Çən gi”ni, “Vağ za lı”nı, 
“Yal lı”nı bir-bi ri nə bağ la yıb ahəng-
dar şə kil də na ğa ra nın rit min də 
əri dib. Na ğa ra Çin giz Meh di ye vin 
əlin də zir və lə rə uca lıb. 

Bu fi  kir lə ri isə uzun il lər sə nət-
kar la çi yin-çi yi nə ça lı şan na ğa-
ra ifa çı sı El şən Qa sı mov de yir: 
“Çox şa dam ki, bö yük sə nət kar la-
rı həm gör mü şəm, həm də on lar-
la bir gə ça lış mı şam. 1978-ci il də 
Asəf Zey nal lı adı na Mu si qi Tex ni-
ku mu na da xil olar kən ar tıq bu sə-
nət də ta nın mış na ğa ra ifa çı la rı ilə 
bir gə çı xış la rım ol muş du. Azər-
bay can da na ğa ra nın ta nın ma sın-
da Çin giz Meh di ye vin bö yük ro lu 
olub. O, xa ric də öl kə mi zi la yi qin-
cə təm sil edib. İlk ritm ifa çı sı dır ki, 
fəx ri ada la yiq gö rü lüb. Bu gün də 
onun lent ya zı la rın dan bəh rə lə ni-
rik. Çin giz müəl lim ey ni za man da 
pe da qo ji fəaliy yət lə məş ğul olub. 
Zöh rab Məm mə dov, Ta hir Hü sey-
nov və Sə lim Qu li yev onun tə lə-
bə si və ye tiş dir mə lə ri ki mi Azər-
bay can mu si qi si nə bö yük töh fə lər 
ve rib lər. Zöh rab Məm mə dov Rə-
şid Beh bu do vun an samb lın da 
uzun il lər fəaliy yət gös tə rib, Sə lim 
Qu li yev gör kəm li xa nən də Əli ba-
ba Məm mə do vun “Hu ma yun” an-
samb lın da, Ta hir Hü sey nov isə 
Əh sən Da da şo vun an samb lın da 
ifa çı lıq sə nət lə ri ni la yi qin cə da-
vam et di rib lər...”. 

***
1978-ci il də Qo bus tan qa ya la-

rı nın fü sun kar rit mi Çin giz Meh-
di ye vin sə nə tin də “Qo bus tan 
qa val da şı” kom po zi si ya sı nın ya-
ran ma sı na sə bəb olur. 

Ha cı Ağa ye vin müəl li fi  ol du ğu 
“Bar maq la rın mö cü zə si” ki tab ça-
al bo mun da Çin giz Meh di yev “qa-
val daş”la bağ lı xa ti rə lə ri ni be lə 
nəql edir: “1978-ci il də mə ni Qo-
bus ta na ça ğır dı lar. De di lər ki, xa-
ri ci qo naq lar gə lib. Da lım ca ma-
şın gəl miş di. Elə bil dim kon ser tə 
ça ğı rır lar. Na ğa ra mı gö tü rüb yo la 
düş düm. Ta ri xi abi də lə ri mi zin aş-
kar edil mə sin də əvəz siz xid mət-
lə ri olan mər hum alim İsaq Cə-
fər za də mə ni meh ri ban qar şı la dı. 
O, Qo bus tan qa ya la rı ilə bağ lı 
rə va yə ti da nı şan dan son ra əlin-
də ki da şı qa ya la rın bi ri nə vur du. 
Qə ri bə səs lər eşi dil di. Mən də, 
qo naq lar da təəc cüb et dik. Mən 
Qo bus tan qa ya la rın da çal ma ğa 
baş la dım, xo şa gə lən ritm lər alın-
dı. Be lə lik lə, “Qo bus tan qa val-
daş”ı kom po zi si ya sı ya ran dı...”. 

Son ra dan Azər bay can Te le-
vi zi ya sı sə nət ka rın “qa val daş” 
ifa sı nı “qı zıl fond” üçün len tə alır.

Çin giz Meh di yev ya ra dı cı lıq la 
ya na şı, sə nət də da vam çı la rı nı da 
ye tiş di rir di. Uzun il lər Ya sa mal ra-
yo nun da Pioner lər evin də ça lı şıb. 
1970-ci il də ritm qru pu nu ya ra dıb 
və təc rü bə si ni gənc nəs lə hə vəs lə 
öy rə dib. Bu il lər ər zin də bö yük na-
ğa ra ça lan lar an samb lı ye tiş di rib. 

Ye tir mə lə rin dən bi ri də oğ lu 
Hə sən idi. O, ki çik yaş la rın dan 
mu si qi yə hə vəs gös tər miş, ata sı-
nın sə nət yo lu nu da vam et dir mək 
üçün səy lə ça lış mış, Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te tin də təh sil al mış dı. İlk 
də fə 1982-ci il də pay taxt da kı Akt-
yor lar evin də Çin giz Meh di ye vin 
ana dan ol ma sı nın 50 və ya ra dı-
cı lı ğı nın 30 il li yin də ata-oğul du-
eti  ta ma şa çı lar tə rə fi n dən bö yük 
rəğ bət lə qar şı lan mış dı.

Son ra lar Çin giz Meh di yev oğ lu 
Hə sən lə bir lik də bir çox kon sert-
lər də, mə də ni-küt lə vi təd bir lər də 
çı xış edir. Tür ki yə də fes ti val da 
ifa la rı iş ti rak çı la rı hey rə tə sa lır. 
Heç bir mü ka fat nə zər də tu tul-
ma yan fes ti val da təş ki lat çı lar 
son da mü sa bi qə nin me da lı nı 
tə sis edib onu Çin giz və Hə sən 
Meh di yev lə rə ve rir lər...

1992-ci ilin yan va rın da fi  lar-
mo ni ya da sə nət ka rın 60 il lik 
yu bi le yi ke çi ri lir. Hə min ilin 22 
fev ral ta ri xin də Çin giz Meh di yev 
ürək tut ma sın dan dün ya sı nı də-
yi şir. On dan 13 il son ra, 2005-ci 
il də oğ lu Hə sən də bu xəs tə lik-
dən və fat edib. 

Lalə Azəri

Qavaldaşda ifası ilə əsrlərin ritmini 
çağımıza daşımışdı...

Çingiz Mehdiyev – 90

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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