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15 okt yabr 1910 – Ta nın mış ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Hü seyn Əli oğ lu Se yid za də (1910 – 2.6.1979) İrə van şə-
hə rin də ana dan olub. “O ol ma sın, bu ol sun”, “Ko roğ lu”, “Də li Kür”, 
“Ye nil məz ba tal yon”, “Qa yı na na” fi lm lə ri ni çə kib. 

15 okt yabr 1919 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Par la-
men ti mət buat azad lı ğı na ge niş im kan lar ya ra dan qa nun qə bul 
edib. Hə min dövr də Azər bay can və rus dil lə rin də fərq li si ya si möv-
qe lə ri əks et di rən 50-dən çox qə zet nəşr olu nur du.

15 okt yabr 1928 – Xalq rəs sa mı Yu sif İs ma yıl oğ lu Hü sey nov 
(1928 –  1.9.2009) Ba kı da do ğu lub. Ya ra dı cı lı ğı ki tab və dəz-
gah qra fi  ka sı, si ya si pla kat lar və  rəng kar lıq əsər lə ri ilə zən gin dir. 
1977-1987-ci il lər də Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı İda rə he yə ti-
nin səd ri olub.

15 okt yabr 1932 – Şair Ha fi z Hə bib oğ lu Ba xış (1932 – 7.9.1989) 
Zən gə zur ma ha lı nın Yu xa rı Ki rə tağ kən din də do ğu lub. Söz lə ri nə 
po pul yar mah nı lar bəs tə lə nib. 

15 okt yabr 1933 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no təş ki lat çı sı 
Nu rəd din Xey rul la oğ lu Ba ba yev (1933-2012) ana dan olub. 

15 okt yabr 1938 – Azər bay can teatr ta ri xin də xid mət lə ri ol muş 
ta nın mış akt ri sa Pan fi  li ya Ni ko la yev na Ta naili di (1891-1938) rep-
res si ya edi lə rək gül lə lə nib. Mil liy yət cə yu nan dır. Tifl  is Azər bay can 
teat rın da, 1925-ci il dən Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. 

15 okt yabr 1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no şü nas, ki no 
təş ki lat çı sı Ab bas İb ra him oğ lu Əli yev (1946-2008) ana dan olub.  

15 okt yabr 1951 – Əmək dar ar tist, akt yor, re jis sor Zil li Yu nus 
oğ lu Na ma zov (1951 – 27.12.2021) ana dan olub. “Azər bay can-
fi lm” Ki nos tu di ya sın da ça lı şıb.

15 okt yabr 1988 – Kris tal loq ra fi  ya sa hə sin də məş hur alim, 
Azər bay can EA-nın müx bir üz vü Xu du Sur xay oğ lu Məm mə dov 
(14.12.1927 – 1988) və fat edib. Sə nət şü nas lıq la bağ lı ya zı la rın, 
“Na xış la rın yad da şı”, “Qo şa qa nad” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

15 okt yabr 1996 – Ta nın mış dik tor, Əmək dar ar tist Gül tə kin Əj-
dər qı zı Cab bar lı (9.3.1929 – 1996) və fat edib. 

15 okt yabr 2016 – Əmək dar ar tist, ta nın mış rəq qas Ka mil Hə-
ni fə oğ lu Da da şov (26.9.1936 – 2016) və fat edib.

16 okt yabr 1923 – Xalq ya zı çı sı, şair, ədə biy yat şü nas Gül-
hü seyn Hü sey noğ lu (Gül hü seyn Hü seyn oğ lu Ab dul la yev; 1923 
– 8.7.2013) Ma sal lı ra yo nu nun Mol laoba kən din də do ğu lub. Azər-
bay can ədə biy ya tın da mən sur şeirin də yər li nü mu nə lə ri ni ya ra dıb. 
BDU-nun pro fes so ru olub.

16 okt yabr 1923 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar As ya 
Ba xış qı zı Sul ta no va (1923 – 22.11.2021) Ba kı da ana dan olub. 
1950-ci il lər dən Mosk va da ya şa yıb, mah nı la rı nı döv rün məş hur 
mü ğən ni lə ri oxu yub lar. 

16 okt yabr 1926 – Bəs tə kar, pe da qoq, Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Ra miz Mus ta fa yev (1926 – 10.4.2008) ana dan olub. “Va qif, “Po-
lad”, “Xan və əkin çi” ope ra la rı nın, ope ret ta la rın, sim fo ni ya la rın 
və s. müəl li fi  dir. 1940-cı il lər də Aka de mik Dram Teat rın da akt yor 
ki mi fəaliy yət gös tə rib.

16 okt yabr 1935 – Ya zı çı və ki nod ra ma turq Əli Hü seyn oğ lu 
Qa fa rov (1935-1979) ana dan olub. “Azər bay can fi lm”də çə kil miş 
bir ne çə bə dii (“Qı zıl qaz”, “Çar va dar la rın izi ilə”) və sə nəd li fi lm lə-
rin sse na ri müəl li fi  dir.

16 okt yabr 1946 – Ki noope ra tor Kö çə ri Məm mə dov (1946-
2008) Gə də bəy ra yo nun da do ğu lub. Azər bay ca nın ye ni ta ri xi ni 
əks et di rən sə nəd li və xro ni kal fi lm lə rin ope ra to ru olub.

17 okt yabr 1915 – Ope ra tor, re jis sor, Xalq ar tis ti Ca van şir Mu-
sa oğ lu Məm mə dov (1915-1997) Şu şa da do ğu lub. Mü ha ri bə il lə-
rin də (1941-1945) Mər kə zi sə nəd li fi lm lər stu di ya sın da fəaliy yət 
gös tə rib. Ba kı ki nos tu di ya sın da sə nəd li fi lm lər çə kib. 

17 okt yabr 1924 – Şair Hü seyn Ra zi (Hü seyn Məm məd oğ lu 
Rza yev; 1924 - 17.2.1998) Or du bad ra yo nu nun Dəs tə kən din də 
ana dan olub.

17 okt yabr 1936 – Ya zı çı Çin giz Əbül hə sən oğ lu Ələk bər za də 
(1936 – 7.1.1999) ana dan olub. “Gül lə lər də niz də sö nür”, “Qı zıl yə-
hər li at” və s. ki tab la rın, “Vul ka na doğ ru” fi l mi nin sse na ri müəl li fi  dir.

17 okt yabr 1949 – Ta nın mış dil çi alim, tür ko loq, fi  lo lo gi ya elm lə-
ri dok to ru Mə həb bət Mir zə xan qı zı Mir zə li ye va (1949 – 22.7.2016) 
Ba kı da ana dan olub.

17 okt yabr 2003 – Ta nın mış şair Nüs rət Yu sif oğ lu Kə sə mən li 
(29.12.1946 – 2003) və fat edib. Bir çox şeir lə ri nə mu si qi bəs tə-
lə nib, sə nəd li fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir. “Azər bay can fi lm”də baş 
re dak tor iş lə yib, “Doğ ma sa hil lər” fi l min də çə ki lib.

18 okt yabr 1926 – Teatr re jis so ru, pe da qoq Nə sir Mü se yib oğ lu 
Sa dıq za də (1926-1996) Şu şa da ana dan olub. Aka de mik Dram, 
Gən cə, Sum qa yıt və b. teatr lar da ça lı şıb, Mə də niy yət və İn cə sə-
nət Uni ver si te tin də dərs de yib. Film lər də (“Qətl gü nü”, “Bəxt üzü-
yü” və s.) çə ki lib.  

18 okt yabr 1949 – Ta nın mış re jis sor, akt yor, Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi Va qif İb ra hi moğ lu (Hə sə nov; 1949 – 12.5.2011) Ba-
kı nın Mər də kan qə sə bə sin də do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya, Mil li 
Dram teatr la rın da ta ma şa lar ha zır la yıb. 1989-cu il də Yuğ teat rı nı 
ya ra dıb. Film lər də çə ki lib: “Qəm pən cə rə si”, “Otel ota ğı” və s.

Dün ya
15 okt yabr 1814 – Rus şairi, ya zı çı, dra ma turq Mi xail Yur ye viç 

Ler mon tov (1814 – 27.7.1841) ana dan olub. Əsər lə ri: “Zə ma nə-
mi zin qəh rə ma nı” (ro man), “Mt sı ri”, “Ha cı Ab rek”, “Qaf qaz əsi ri” 
(poema), “Mas ka rad” (pyes) və s. Azər bay can da olub, “Aşıq Qə-
rib” das ta nı nı qə lə mə alıb.

15 okt yabr 1844 – Al man fi  lo so fu Frid rix Nits şe (Fried rich Wil-
helm Nietzsc he; 1844 - 25.8.1900) ana dan olub. Dün ya fəl sə fi  fi k ri-
nə güc lü tə sir edən əsər lə rin müəl li fi  dir: “Fa ciənin do ğu lu şu”, “Zər-
düşt be lə de yir di”, “Xe yir və şər dən o ya na”, “Büt lə rin qü ru bu” və s.

15 okt yabr 1929 – Serb şairi, ya zı çı, tər cü mə çi Mi lo rad Pa viç 
(1929-2009) ana dan olub. Xə zər xa qan lı ğın dan (VIII-IX əsr lər) 
bəhs edən “Xə zər lü ğə ti” ta ri xi-en sik lo pe dik ro ma nı nın müəl li fi  dir.

16 okt yabr 1888 – Ame ri ka dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı laureatı (1936) Yud jin O’ Nil (Euge ne Glads to ne O’ Neill; 
1888-1953) ana dan olub.  Pyes lə ri: “Üfü qün ar xa sın da”, “Buz pay-
la yan gə lə cək”, “Qa ra ğac lar al tın da mə həb bət”.

16 okt yabr 1927 – Al man ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı laureatı (1999) Gün ter Qrass (Gün ter Wil helm Grass; 1927 – 
13.4.2015) ana dan olub. Əsər lə ri: “Tə nə kə tə bi li”, “Pi şik və si çan”, 
“İt il lə ri”, “İb li sin gün də li yin dən”.

17 okt yabr 1760 – Fran sız mü tə fək ki ri və so siolo qu Klod Sen-
Si mon (Claude-Hen ri de Rouv roy, Com te de Saint-Si mon; 1760-
1825) ana dan olub.

17 okt yabr 1849 – Pol yak bəs tə ka rı və piano çu su, ro man tiz min 
par laq nü ma yən də si Fre de rik Şo pen (Fry deryk Cho pin; 22.2.1810 
– 1849) və fat edib. Vals, nok türn, bal la da, so na ta və di gər janr lar-
da əsər lə rin müəl li fi  dir.

17 okt yabr 1915 – Ame ri ka dra ma tur qu Ar tur Mil ler (Art hur As-
ter Mil ler; 1915-2005) ana dan olub. Əsər lə ri: “Mə nim bü tün oğul-
la rım”, “Kom mi vo ya ce rin ölü mü”, “Sərt sı naq” və s.

18 okt yabr 1859 – Fran sız fi  lo so fu, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı laureatı (1927) An ri Berq son (Hen ri-Louis Berg son; 1859-
1941) ana dan olub. Əsər lə ri: “Ya ra dı cı lıq tə ka mü lü”, “Ma te ri ya və 
yad daş”.

18 okt yabr 1926 – Ame ri ka mü ğən ni si və bəs tə ka rı, rok-n-rol-
lun ilk ifa çı la rın dan bi ri Çak (Çarlz) Ber ri (Char les Ed ward An der-
son Berry; 1926-2017) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

15-18 oktyabrXatirə təqvimi

Azər bay can ədə biy ya tı və mə də niy-
yə ti ta ri xin də öz ye ri, öz xid mət lə ri 
olan Xur şid ba nu Na tə va nın adı 
hə mi şə Qa ra ba ğı mız, onun ta cı 

Şu şa ilə qo şa çə ki lir. Bu il Xan qı zı üçün 
iki qat əla mət dar dır: şairə nin 190, dün-
ya ya göz aç dı ğı Şu şa nın isə 270 il li yi dir. 

Xur şid ba nu Na tə van 1832-ci il də Şu şa-
da, Qa ra ba ğın son ha ki mi Meh di qu lu xan 
Ca van şi rin ailə sin də dün ya ya gəl miş dir. O, 
ailə nin ye ga nə öv la dı, həm də Qa ra bağ xan-
lı ğı nın so nun cu və ri si ol du ğu üçün sa ray da 
“Dür rü-yek ta” (“Tək in ci”), el ara sın da isə 
“Xan qı zı” ça ğı rıl mış dır. Xur şid ba nu sa ray 
tər bi yə si gör müş, döv rün ta nın mış alim və 
sə nət kar la rın dan dərs al mış dır. Onun də rin 
və hər tə rəfl  i bi li yi, zən gin is te da dı ilə bə ra-
bər gö zəl rəsm lər çək mə si, mu si qi ni, o cüm-
lə dən mu ğa mı bil mə si döv rü nün gör kəm li 
şəx siy yət lə ri tə rə fi n dən yük sək də yər lən di-
ril miş dir. 

O, ya ra dı cı lı ğa təx mi nən XIX əs rin 50-ci 
il lə rin dən baş la mış dır. İlk vaxt lar onun “Xur-
şid” im za sı ilə yaz dı ğı şeir lə rin ək sə riy yə ti 
itib-bat mış, yal nız cü zi bir his sə si bi zə gə lib 
çat mış dır. 1870-ci il dən eti ba rən şairə özü nə 
“Na tə van” (kö mək siz, zəif) tə xəl lü sü gö tü rə-
rək də rin məz mun lu qə zəl lər qə lə mə al mış-
dır. 

Na tə van öz xey riy yə çi li yi ilə də Şu şa əha-
li si nin qəl bi nə yol tap mış dı. O, 1873-cü il də 
Şu şa dan yed di ki lo metr ara lı olan Sa rı Ba-
ba tə pə sin də ki su mən bə yin dən şə hə rə su 
kə mə ri çək dir miş, son ra bö yük su an ba rı tik-
dir miş, ho vuz, ha mam və buz xa na dü zəlt dir-
miş dir. Şə hər əha li si nin gə zin ti si və is ti ra hə ti 
üçün ya şa dı ğı evin gün ba ta nın da bağ sal dır-
mış dır. 

Na tə va nın hə ya tın da kı ma raq lı fakt lar-
dan bi ri də onun 1858-ci il də Ba kı da məş hur 
fran sız ya zı çı sı Alek sandr Dü ma (ata) ilə gö-
rüş mə si ol muş dur. Hə yat yol da şı Xa say xa-
nın mü kəm məl fran sız di li bil gi si nə ti cə sin də 
on lar dost laş mış dı lar. A.Dü ma nın “Qaf qa za 
sə ya hət” ki ta bın da bu gö rüş haq qın da mə-
lu mat öz ək si ni tap mış dır. Xur şid ba nu Na tə-
van 1897-ci il okt yab rın 2-də Şu şa da və fat 
et miş, Ağ dam da kı İma rət qə bi ris tan lı ğın da 
dəfn olun muş dur. 

Na tə va nın xa ti rə si ni əbə di ləş dir mək məq-
sə di lə Azər bay can və bir çox xa ri ci öl kə lər də 
şairə nin abi də si ucal dıl mış dır. 1960-cı il də 
qo yu lan ilk hey kə lin müəl li fi  Xalq rəs sa mı 
Ömər El da rov dur. 1980-ci il də ana dan ol ma-
sı nın 150 il li yi mü na si bə ti lə Ağ dam da İma rət 
ad la nan me mar lıq komp lek sin də Na tə va nın 
qə bi rüs tü abi də si qo yul muş dur. Abi də nin 
müəl li fi  hey kəl tə raş El can Şa mi lov dur. O, 
möv zu nu xü su si qay ğı və sə mi miy yət lə iş-
lə miş, Na tə va nı tək cə bə dii söz us ta sı ki mi 
yox, həm də bir ana, zə rif qa dın ki mi təs vir 
et miş dir. Kom po zi si ya da əsas iki xətt – kə-
dər və nik bin lik dol ğun şə kil də öz ək si ni tap-
mış dır. Onun üzün də mə ruz qal dı ğı bü tün 
ağ rı və çə tin lik lər lə ya na şı, xe yir xah lı ğın da 
iz lə ri gö rü nür. Na tə van tək cə əzab çə kən bir 
qa dın de yil, həm də mə nə viy yat ca gö zəl in-
san, mü ba riz qəh rə man dır. 

Təəs süfl  ər ol sun ki, otu zil lik iş ğal za ma nı 
er mə ni van dal la rı tə rə fi n dən Na tə va nın mə-
za rı və abi də si da ğı dı lıb. Və tən mü ha ri bə-
sin də Qə lə bə miz dən son ra azad Ağ dam da 
apa rı lan bər pa-qu ru cu luq iş lə ri çər çi və sin-
də Na tə va nın abi də si ye ni dən ucal dıl mış dır. 

Pre zi dent İl ham Əli yev və bi rin ci xa nım Meh-
ri ban Əli ye va bu gün lər də, okt yab rın 4-də 
Na tə va nın bər pa olun muş qə bi rüs tü abi də-
si nin açı lı şı nı et miş lər. 

Qə bi rüs tü abi də özü nün il kin gör kə mi əsa-
sın da hey kəl tə raş Kə nan Əli yev tə rə fi n dən 
350 san ti metr hün dür lük də boz qra nit ma-
te rialın dan ha zır lan mış və əv vəl ki ye rin də 
qu raş dı rıl mış dır. 1982-ci il də ucal dıl mış və 
El can Şa mi lo vun müəl li fi  ol du ğu qə bi rüs tü 
abi də nin daş yo nul ma sı iş lə ri ni gör müş Rə fi  
Zey na lov 40 il son ra da ey ni abi də nin ha zır-
lan ma sı üçün daş yon muş dur.

Əmək dar rəs sam Na miq Da da şov tə rə fi n dən 
1982-ci il də Şu şa da şairə nin tunc büs tü ucal dıl-
mış dı. 1992-ci il də Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri 
tə rə fi n dən şə hər iş ğal olun duq dan son ra bu abi-
də ilə ya na şı Üze yir bəy və Bül bü lün də büst lə ri 
van da liz mə mə ruz qal mış dı. “Gül lə lən miş hey-
kəl lər” ki mi ta nı nan bu abi də lər Şu şa azad edi-
lən dən son ra əzə li mə ka na qay ta rıl mış dır.

2016-cı il də Bel çi ka nın Va ter lo şə hə ri nin 
mər kə zi par kın da abi də si qo yul muş dur. Hey-
dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə hey kəl tə raş 
İm ran Meh di yev tə rə fi n dən iş lən miş hey kə lin 
pos ta men tin də “Şər qin müasir maarif çi və 
şairə qa dı nı Xur şid ba nu Na tə van, Qa ra bağ 
şah za də si, Azər bay can” söz lə ri ya zıl mış dır. 

2017-ci il də Fran sa nın Evian-le-Bən şə-
hə rin də ki Azər bay can par kın da Xur şid ba nu 
Na tə va nın xa ric də qo yul muş növ bə ti hey-
kə li nin açı lış mə ra si mi ol muş dur. Hey kə lin 
müəl lifl  ə ri isə Xalq rəs sam la rı Səl hab Məm-
mə dov və Əli İba dul la yev dir.

Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi nin kol lek ti-
vi də Xan qı zı nın hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı diq-
qət mər kə zin də sax la yır, onun xa ti rə si nə həsr 
olun muş təd bir lər təş kil edir. 2019-cu il də Nov-
ruz bay ra mı ərə fə sin də təş kil edil miş “Məc li si-
üns” – Xan qı zı nın qo naq la rı” ad lı ədə bi-bə dii 
təd bir də təb liğ olu nan bay ram ənə nə lə ri Xur-
şid ba nu Na tə va nın li ri ka sı na bo yan mış dı.

Xur şid ba nu Na tə van Şərq dün ya sın da tək 
in ci ki mi par la yan ya ra dı cı qa dın, xe yir xah-
lı ğı ilə sa yı lıb-se çi lən “El ana sı” ola raq yad-
daş lar dan heç za man si lin mə yə cək.

Leyla Zeynalova
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin elmi işçisi

Xatirələrdə yaşayan Xan qızıXurşidbanu Natəvan – 190

Oriyentalizmdən ilham alan şərqli rəssam
İlk lər hər za man unu dul maz və də yər li ol maq la ya na-
şı, in ki şa fın da baş lan ğı cı dır. Os man lı rəng kar lı ğı nın 
ba ni si he sab olu nan Os man Ham di bəy (1842-1910) İs-
tan bul da Səd rə zəm (Baş və zir) İb ra him Et hem pa şa nın 
ailə sin də dün ya ya gəl miş di. Fran sa ya hü quq təh si li 
al ma ğa gön də ril sə də, ki çik yaş lar dan qra fik iş lə ri nin 
ecaz kar lı ğı ilə sü but olu nan rəs mə hə və si və ma ra ğı 
onu Fran sa da İn cə sə nət Aka de mi ya sın da Jan-Leon 
Je rom və Gus ta ve Boulan ger ki mi rəs sam la rın ema-
lat xa na sın da təh sil al ma ğa is ti qa mət lən di rir. Fran sa-
ya təh sil üçün gön də ri lən Sü ley man Sey yid və Şe ker 
Ah med Pa şa ilə bir lik də 1867-ci il də Pa ris də ke çi ri lən 
bey nəl xalq sər gi də iş ti rak edə rək, ora da 3 əsə ri ni 
nü ma yiş et di rir. Təəs süf ki, onun sər gi də təq dim et di yi 
“Çin ge ne le rin mo la sı”, “Pu su da Zey bek“ və “Zey be ğin 
ölü mü” ad lı əsər lə ri nin son ra kı aqi bə ti və ha zır da ha-
ra da ol du ğu haq da mə lu mat yox dur. 

Və tə ni nə qa yıt dıq dan son ra İs tan bul da Sa-
ray da pro to kol mü di ri müavi ni və di gər döv lət 
və zi fə lə rin də ça lı şan Os man Ham di bəy vax-
tın dan əv vəl tə qaüdə çı xır. Vax tı nı da ha çox 
Geb ze nin Es ki hi sar kən din də yer lə şən evin də 
rəsm çək mək lə ke çi rir. 1881-ci il də Mü zey-i 
Hu ma yun (İm pe ra tor luq Mu ze yi) – in di ki İs tan-
bul Ar xeolo gi ya Mu ze yi nin mü di ri An ton Det-
hier və fat et dik dən son ra bu və zi fə yə tə yin edi-
lir. 1882-ci il də Sul tan II Ab dül hə mid tə rə fi n dən 
Tür ki yə nin ilk in cə sə nət mək tə bi olan Sa na yi-i 
Ne fi  se mək tə bi nə (in di ki Mi mar Si nan Gü zel 
Sa nat lar Üni ver si te si – Me mar Si nan adı na İn-
cə sə nət Uni ver si te ti) mü dir tə yin olu nur.

Mü zey-i Hu ma yun mü di ri ol duq dan son ra 
Os man Ham di bə yin ilk qə ra rı 1874-cü il də 
qə bul olu nan “Ət niq əsər lər ni zam na mə si”nə 
(“Asar-ı Ati ka Ni zam na me si”) dü zə liş lər edil-
mə si ilə bağ lı olur. 1883-cü il də edi lən də yi-
şik lik Qərb öl kə lə ri nə Os man lı tor paq la rın dan 
ən tiq əş ya la rı nın apa rıl ma sı nın qar şı sı nı al-
maq məq sə di da şı yır dı. Mu zey mü di ri ol du ğu 
za man lar da ilk türk el mi ar xeolo ji qa zın tı la-
rı nı da baş la dan Os man Ham di bəy Nəm rut 
da ğı, La gi na (Muğ la) və an tik dövr də adı Si-
don olan Say da da (Li van) ar xeolo ji qa zın tı lar 
hə ya ta ke çi rir. Say da da ta pın tı lar ara sın da 
ar xeolo gi ya dün ya sı nın şah əsə ri he sab olu-
nan İs kən də rin sar ko fa qı da var. Sö zü ge dən 
əsər lər ha zır da İs tan bul Ar xeolo gi ya Mu ze-
yin də sər gi lən mək də dir. Os man Ham di bəy 
onu məş hur laş dı ran bu araş dır ma lar və qa-
zın tı lar la əla qə li So lo mon Reinach ilə bir lik də 
“Say da Kral mə zar lı ğı” ad lı bir ki tab ya zır və 
o, 1892-ci il də Pa ris də nəşr olu nur.

Bü tün bun lar la ya na şı, Os man Ham di bəy 
rəs sam ki mi də məş hur laş mış dı. Fran sa-
da rəsm dərs lə ri alan ori yen ta list rəs sa mın 
ya ra dı cı lı ğı di gər lə rin dən fərq lə nir di. Onun 
Os man lı in cə sə nə ti nə ilk qa dın fi  qu ru nu və 
çox fi  qur lu kom po zi si ya la rı gə ti rən rəs sam ol-
du ğu da gü man edi lir. Rəsm lə rin də Os man lı 
ge yim lə ri nin də qiq lik lə təs vi ri, me mar lıq abi-
də lə ri ni fon ola raq is ti fa də si, bö yük öl çü lü 
əsər lər iş lə mə si ya ra dı cı lı ğı na xas olan əsas 
xü su siy yət lər dir. 

Bə zi tən qid çi lə rin onun ya ra dı cı lı ğın da 
ateist li yi təb liğ et mə si nə dair fi  kir lə ri Os-
man Ham di nin di ni mo tiv lər də di ni de yil, in-
sa nı da ha ön pla na çək mə sin dən irə li gə lir. 
O cüm lə dən sa çı gö rü nən qa dın fi  qur la rı nın 
məs cid də və ya Qu ran oxu yar kən təs vir lə ri 
yer alan əsər lə ri döv rü nün müs bət qar şı lan-
ma yan əsər lə rin dən dir.

Rəs sa mın “İki mu si qi çi qız” əsə ri di gər 
müasir lə ri nin adət et di yi qa dın ob raz la rı, do-
nuq po za lar dan fərq li ola raq hə rə kət li, gün-
də lik hə yat dan olan ha di sə lə rin əks olun-
du ğu tab lo dur. O, tab lo da mu si qi çi qız la rın 
ət ra fın da yer lə şən de tal la rın hər bi ri ni də qiq-
lik lə təs vir et mə yə ça lı şıb. Məs ci din içə ri sin-
də ka şı la rın or na men ti, qız la rın ge yim lə ri nin 
de tal la rı, həm çi nin saç la rı na bağ la dıq la rı 
yay lıq la rın rən gi nin ge yim lə ri nin rən gi ilə ta-

mam lan ma sı na qə dər bü tün de tal lar in cə lik-
lə təs vir edi lib. Ori yen ta list rəs sam la rın Şərq 
in san la rı nı əsa sən is ti ra hət də təs vir et di yi nin 
ək si nə Os man Ham di ob raz la rı hə rə kət də, 
pro ses əs na sın da əks et di rib.

Onun Os man lı rəs sam lıq ta ri xin də iz qo-
yan, bu gün də təd qiq olu nan və ma raq 
do ğu ran əsə ri “Kap lum ba ğa Ter bi ye ci si”dir 
(“Tıs ba ğa tər bi yə çi si”,  əsl adı “Kap lum ba ğa-
lar ve adam”). Bu əsə rin 1906 və 1907-ci il-
lər də ya ra dı lan iki nüs xə si möv cud dur. 1906-
cı il də çə ki lən tab lo son ra lar Erol Ak soy ad lı 
iş ada mı tə rə fi n dən 1 mil yon dol la ra alı na raq 
İq ti sad Ban kı nın kol lek si ya sı na da xil edi lib, 
da ha son ra auk siona çı xa rı la raq 3,5 mil yon 
dol la ra Pe ra Mu ze yi tə rə fi n dən alı nıb və in di-
yə dək bu ra da sər gi lən mək də dir. Rəs sa mın 
1907-ci il də ya rat dı ğı ikin ci nüs xə Bel ma Si-
ma vi kol lek si ya sın da sax la nı lır. 

Əsər də Bur sa da kı Ya şıl Ca mi nin üst mər-
tə bə sin də yer lə şən bir otaq da di var da tö-
kül müş ma vi ka şı la rın fo nun da mər kəz də 
(rəs sa mın özü nün ob ra zı nın ol du ğu gü man 

edi lən) yaş lı adam, yaş lı ada mın aya ğı nın 
al tın da yar paq la rı ye yən tıs ba ğa lar və yaş lı 
ada mın çiy nin də na ğa ra, əlin də isə ney tut-
muş hal da ki çik he ka yə yə bən zər mo tiv təs-
vir olu nub. Orien ta list rəs sam lar da tez-tez 
rast gə li nən əsər lə rin bir ne çə nüs xə si nin 
ol ma sı Os man Ham di nin də ya ra dı cı lı ğın da 
özü nü gös tə rir. Ey ni za man da bu nüs xə lə ri 
bir-bi rin dən fərq lən dir mək müm kün dür. Tab-
lo nun ilk va rian tın da beş, ikin ci də isə sək kiz 
tıs ba ğa var. İlk nüs xə yə əla və ola raq, ikin ci 
nüs xə də in ter yer də sağ yu xa rı tə rəf də di var-
da tab lo və pən cə rə də qab təs vir olu nub. 

Bu əsə rin məz mu nu nun açıl ma sı haq-
da bir ne çə fər ziy yə möv cud dur. Da ha çox 
söy lə nən fər ziy yə yə gö rə, rəs sam as ta və 
təm kin li hə rə kət edən tıs ba ğa la rın əh li ləş-
di ril mə si ilə bü rok rat la rı ma ni pu la si ya et-
mək cəh di nin qə liz li yi ni əks et dir mək is tə yib. 
Os man Ham di bə yin “Tour du Mon de” ad lı 
fran sız ca jur nal da 1869-cu il də L.Cre pon 
tə rə fi n dən ya pon mil li qra vü ra sı əsa sın da 
təs vir olun muş “Tıs ba ğa tər biy yə çi si” (Char-
meur de tor tues) qra vü ra sın dan tə sir lən di yi 
də eh ti mal olu nur. Rəs sa mın bu haq da ata-
sı na bir mək tub da “Mə nə gön dər di yin “Tour 
du Mon de”ni oxu dum” yaz ma sı bu fər ziy yə ni  
güc lən di rir. 

Rəs sa mın ma raq do ğu ran di gər bir əsə ri 
“Si lah ta ci ri”dir. Bu əsər də də, di gər əsər-
lə rin də ol du ğu ki mi, ha di sə lə rin baş ver di yi 
mə kan in cə lik lə həll olu na raq, ob raz lar bu 
mə ka na uy ğun yer ləş di ri lib. Əsə rin mər kə-
zin də ki iki in sa nın ob ra zı nın Os man Ham di 
bə yin av to port re ti ol du ğu gü man edi lir. İki 
müx tə lif yaş döv rün də olan ob raz la rın xü su-
siy yət lə ri ni, di na mik li yi ni real təs vir edə rək, 
yaş lı per so na jın yor ğun hal da otu rub gənc 
ta ci rin qı lın cı əlin də yel lət mə si nə ta ma şa et-
mə si iz lə yi ci yə hər iki ob ra zın əh va lı nı aşı-
la yır.

Os man Ham di bəy 24 fev ral 1910-cu il də 
İs tan bul da və fat edib və və siy yə ti nə əsa sən 
Es ki hi sar da kı bağ evin də dəfn olu nub. Mə-
za rı nın üzə rin də qə dim Səl cuq döv rü nə aid 
iki ad sız sar ko faq qo yu lub. Es ki hi sar da yer-
lə şən evi 1987-ci il dən Os man Ham di bə yin 
ev-mu ze yi ola raq is ti fa də də dir. 
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