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AĞRILI İLLƏRDƏN
İŞIQLI SƏNƏTƏ DOĞRU
Ziyadxan Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi,
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Ötən yüzilliyin birinci yarısında daxili “düşmən” axtarışına
sürüklənən sovet cəmiyyətinin öz əli ilə çox işıqlı simalarına, o
cümlədən də gözəllik aşiqi olan rəssamlara qənim kəsilmələri
mahiyyətinə görə heç şübhəsiz təzadlarla dolu tariximizin heç nə
ilə yuya bilməyəcəyimiz qara ləkəsidir, desək, həqiqəti söyləmiş
olarıq. O vaxtlar taleyi kommunist rejiminin məntiqsiz qadağalarına
tuş gəlmiş rəssamlardan biri də Həsən Əli oğlu Haqverdiyev
(1917-1978) olub...
Əslən Arazın o tayından olan, Qərbi Azərbaycanda dünyaya
gələn Həsən kiçik yaşlarından yaşadığı Bakı mühitində arzularını
qanadlandıracaq rəssamlıq məktəbində oxumuşdu. Təsviri
sənətimizin canlı korifeyi sayılan Əzim Əzimzadədən dərs alan
(1930-1935), qeyri-adi istedadı ilə müəlliminin rəğbətini qazanan
gənc Həsən hələ tələbəlik illərindən respublika sərgilərində fəal
iştirak etmiş, təhsil sonrası illərdə çoxlarını heyrətləndirən birneçə tarixi mövzulu əsərlər çəkmiş, o cümlədən sevimli müəllimi
Ə.Əzimzadənin bu gün də dəyərini itirməyən portretini (1940)
yaratmışdı. Amma ümumi qaydada Ordu sıralarına çağırılmasının
İkinci Dünya savaşı iştirakçısına çevrilməsi ilə əvəzlənməsi onun
həyatının ağlasığmaz dərəcədə dramatik məzmun almasını
şərtləndirdi. Belə ki, müharibədə ağır yaralanandan sonra alman
“əsir düşərgəsi”nin dəhşətli əzablarını dadmış gənc rəssam,
yarımçıq qalmış yaradıcılıq arzularını Qələbədən sonra
gerçəkləşdirmək niyyəti ilə yaşadığı bir vaxtda “etibarsız adam” və
“xalq düşməni” damğaları ilə uzaq Kominin həbs düşərgələrində

Həsən Haqverd yev
Rəsul Rzanın portret n yaradarkən,
1936-cı l, Bakı ş.

Səh. 2
Əz m Əz mzadən n portret , 1938 - 1939
Kətan, yağlı boya
100 x 80 sm
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yaşamağa məcbur edildi. Amma bu da onun üçün son sınaq
olmadı...
Gözlənilməz ailə dramını yaşamağa məcbur olan rəssam,
Stalinin vəfatından sonra bəraət alıb vətənə dönsə də, müharibə
“ləkə”si onu izləməkdə davam edir və o, cəmiyyət üçün
“etibarsız” sayıldığından o dövrün məntiqsiz tələblərinə əsasən
paytaxtda yox, əyalətdə - Ucarda yaşamalı olur. Yalnız əllinci
illərin sonlarından başlayaraq sərgilərdə iştirakı ilə yaşayıbyaratmaq eşqini ruhuna qaytaran Həsən Haqverdiyev tarixi
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Həsən Haqverd yev, müsab qəyə
hazırlaşarkən, “Puşk n. Ərzurum
yollarında Qriboyedovun tabutu ilə
qarşılaşarkən”, 1937-c l, Bakı ş.
Soldan sağa: Həsən Haqverd yev,
Z.Avaqemov, Fuad Əbdürrəhmanov,
1938-c l, Bakı ş.
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mövzuda çəkdiyi tabloları ilə zorən yaşadığı “fasilə”nin onun
istedadına bir o qədər də təsir göstərmədiyini sərgilədi.
Onun bir qərinəlik yaradıcılığı mövzu və janr baxımından
zənginliyi ilə seçilir. Uzaq-yaxın keçmişin bədiiləşdirilməsinə
xüsusi maraq göstərən rəssam müxtəlif illərdə tarixi janrda
maraqlı əsərlər yaratmışdır. Onun “Şəki Xan sarayında cəza”
(1937), “A.S.Puşkinin A.S.Qriboyedovun cənazəsi ilə qarşılaşması”
(1937), “N.Nərimanov fəhlələr arasında” (1955), “İlk kəndli
qurultayı” (1955), “Füzuli oğlu Fəzlinin şeirini dinləyir” (1958),
“Ölməzlər” (1961), “M.P.Vaqif mədrəsədə” (1968), “Oyanma” (1970)
və s. süjetli tabloları realist-gerçəkçi bədii həllinə görə yaşanan
hadisələrin inandırıcı və təsirli tutumda gələcəyə daşımaq
gücündədirlər, desək, yanılmarıq.
Rəssamın bədii irsində əhatə olunduğu gerçəkliyə onun
yaddaqalan bədii münasibətini əks etdirən əsərlər də az deyil.
”Balaca çoban” (1959), “Bahar” (1963), “Çoban qız” (1964), “Sülh
üçün” (1965), “Yaylaqda” (1965), “Balaca rəssam” (1966) və
“Quzular” (1970) əsərlərində müəlliﬁn süjetin lirik-poetik
təqdimatının tamaşaçıda duyğulandırıcı ovqat yaratması hiss
olunandır.
Yaradıcılığında janr məhdudluğu hiss olunmayan Həsən
Haqverdiyevin zaman-zaman çəkdiyi çoxsaylı portret və
mənzərələrdə də onun obrazlara və məkanlara cəlbedici tutum
vermək istəyi qabarıqdır. Bütünlükdə, rəngkarlıq əsərlərində
müşahidə olunan realist bədii prinsiplərin miniatür ənənələri ilə
qovuşması nəticəsində formalaşan dəst-xəttini onun “tanınma
nişanı”, sənətkar “mən”inin təsdiq saymaq olar.
Azərbaycan ictimaiyyətinin Həsən Haqverdiyevi daha çox
görkəmli qraﬁka ustası kimi tanıması da etiraf olunan faktdır. Buna
səbəb ölkənin məşhur satirik jurnalı olan “Kirpi”də onun davamlı

Həsən Haqverd yev oğlu Əl lə,
1942-c l, Bakı ş.
Solda: Həsən Haqverd yev cəbhədə,
Sevastopol müdaf əs ndə, 1942-cı l
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olaraq dadlı-duzlu karikaturalarının, qəzet-jurnal səhifələrində
dostluq şarjlarının, təbliğat xarakterli müxtəlif mövzulu
plakatlarının çap olunmasıdır. Bu nəşrlərin zamanında minlərlə
oxucusunun olması Həsən Haqverdiyev imzasını hamıya kifayət
qədər tanıtdırılmasında az rol oynamamışdı.
Rəssamın müxtəlif peşə adamlarına həsr olunan dostluq
şarjlarında insanların daşıdıqları ikonoqraﬁk dəqiqliyi onları
başqalarından fəqləndirən ﬁzioloji əlamətlərin
qabardılmasından əldə olunan nəticə - bədii bütövlük həmin
şarjların unikal sənət nümunəsinə çevrilməsini
şərtləndirmişdir. Odur ki, belə şarjlar onun tamaşaçısında gülüş
və təbəssüm yaratmaqla yanaşı, həm də icra sənətkarlığının
yüksəkliyinə görə çoxqatlı estetik hisslər aşılayır.
Rəssamın vaxtaşırı çəkdiyi plakatlarda mövzu aktuallığı ilə
ifadə müasirliyi, müxtəlif kitablara çəkdiyi illüstrasiyalarda,
dekorasiyalarını və geyim eskizlərini çəkdiyi tamaşalarda
müəllif mətninə yaradıcı nüfuzun mövcudluğu onun ərsəyə
gətirdiyi qraﬁk nümunələrin çəlbediciliyini və
düşündürücülüyünü təmin etmişdir,
Zamanında Həsən Haqverdiyevin rəngkarlıq və qraﬁk
yaradıcılığını dəyərləndirən yaxın dostu, Xalq rəssamı Tağı
Tağıyev sənətkarın tablolarına xas lirizmin və özünəməxsus
koloritin onun üslubunun göstəricisi, dostluq şarjlarındakı ifadə
vasitələrinin yığcamlığının isə ifadəliliyin əldə olunmasında
önəm kəsb etdiyini vurğulamasını obyektiv dəyərləndirmə
saymaq olar.
(ardı səh. 76)
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Rəssamlar İtt faqında görüş.
Soldan sağa: Səttar Bəhlulzadə, Heydər
Cabbarlı, Odtək n Ağababyev,
Əbdülxalıq, Vəc hə Səmədova, Həsən
Haqverd yev, Mahmud Tağıyev, Qafar
Seyfullayev, Raf k Mehd yev, Səməd
Axverdov, 1967-c l, Bakı ş.
Səttar Bəhlulzadən n emalatxanasında,
1960-cı llər, Bakı ş.
Muzey Mərkəz n n sərg qalereyasında
görüş, 1960-cı llər, Bakı ş.
Həsən Haqverd yev n 1930-cu llər
əsərlər ndən kollaj.
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1906-cı l Stal n n Bayıl həbsxanasından
göndər lməs , 1937 - 1939
Kətan, yağlı boya
80 x 100 sm
Rəsul Rzanın portreti, 1939
Kətan, yağlı boya
150 x 85 sm
Qız portreti, 1938
Kətan, yağlı boya
95 x 65 sm
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“Pravda” təyyarəsinin kolxoza enməs , 1939
Kətan, yağlı boya
85 x 150 sm
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Cəfər Cabbarlının portret , 1940
Kətan, yağlı boya
76 x 61 sm
Bəstəkar N yaz n n portret , 1938
Kətan, yağlı boya
100 x 80 sm
İşığa doğru, 1964
Kətan, yağlı boya
200 x 150 sm
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Qız k tab lə, 1960
Kətan, yağlı boya
95 x 70 sm
İki göyərçin, 1968
Kətan, yağlı boya
76 x 100 sm
Düşüncələrdə, 1960
Kətan, yağlı boya
120 x 80 sm
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Günəşli gün, 1975
Kətan, yağlı boya
116 x 88 sm
Bahar, 1963
Kətan, yağlı boya
135 x 220 sm
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Qara geyimli qız portret , 1963
Kətan, yağlı boya
65 x 50 sm
Dinc cücərtilər, 1965
Kətan, yağlı boya
230 x 115 sm
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İşığa doğru, 1970
Kətan, yağlı boya
100 x 130 sm
Qalada, 1967
Kətan, yağlı boya
75 x 120 sm
Dəvələr, 1965
Kətan, yağlı boya
50 x 47 sm

Zaqatala rayonu S.Vurgun
ad;na kolxozun tütünçüsünün
portret , 1975
Kətan, yağlı boya
130 x 110 sm
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Rəssam qız, 1966
Kətan, yağlı boya
160 x 133 sm
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Oyanma, 1970
Kətan, yağlı boya
195 x 180 sm
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Yeni dünya, 1972
Kətan, yağlı boya
230 x 200 sm
Qoy həm şə günəş olsun! 1973
Kətan, yağlı boya
149 x 147 sm
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Yaylaqda, 1965
Kətan, yağlı boya
60 x 100 sm
Kəllər, 1965
Kətan, yağlı boya
60 x 60 sm
Növbəyə, 1970
Kətan, yağlı boya
31 x 46 sm
Ne daşları, rezervuarlar, 1970
Kətan, yağlı boya
21 x 48 sm
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Adsız, 1967
Kətan, yağlı boya
144 x 250 sm
İnq labçının dəfn , 1970
Kətan, yağlı boya
37 x 95 sm
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Dəvələr, 1965
Kətan, yağlı boya
50 x 50 sm
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Bakı 1917-c ldə, 1977
Tr pt x
Kətan, yağlı boya
330 x 220 sm
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Sənaye sərg s , 1960
Karton, yağlı boya
33 x 47 sm
Bakı, 1960
Karton, yağlı boya
80 x 50 sm
Esk z, 1964
Kağız, karandaş
40 x 32 sm
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HƏSƏN ƏLİ OĞLU
HAQVERDİYEV (1917-1978)
Bayram Kamal oğlu Hacızadə
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor,
Əməkdar incəsənət xadimi

1952-ci ildə “Kirpi” satirik jurnalının nəşri Azərbaycan satirik
mətbuatının və satirik qraﬁkasının inkişafı, karikaturanın bir janr
kimi respublikamızda tanınması və təbliği istiqamətində atılmış ən
uğurlu addımlardan biri oldu. Rəngarəng karikaturalarla zəngin
olan bu jurnal aktual problemlərin və nöqsanların tənqidi,
eybəcərliklərin ifşası mövqeyində duraraq, “karikatura sosial
əhəmiyyətli və lazımlı incəsənət növüdür” prinsipinə istinad edirdi.
Jurnalda cəmiyyətin inkişafına mane olan ünsürlər, hər cür
antipodlar tənqid atəşinə tutulur, irticaçı ideologiya, təcavüzkar
siyasət kəskin şəkildə ifşa edilirdi.
Bu gün tam əminliklə demək olar ki, məhz həmin dövrdə
karikatura bir janr kimi öz yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoymuş, bu janra müraciət edən rəssamların sayı hiss olunacaq
dərəcədə artmışdır. “Kirpi” jurnalının nəşri, sözsüz, respublikanın
mədəni həyatında bir hadisə idi. Ziyalılar, yazıçılar, şairlər,
tənqidçilər, rəssamlar, hətta adi vətəndaşlar da bu jurnal ilə
əməkdaşlıq edir, redaksiyaya yeni yazılar, məqalələr və əlbəttə,
karikaturalar göndərirdilər. Azərbaycan cəmiyyətində “Kirpi”
satirik jurnalına olan sonsuz maraq karikatura janrının
respublikada təbliğinə və bu sənət növünün inkişafına təkan
vermişdir. Təsadüﬁ deyildir ki, “Kirpi” nəşrə başladığı ilk illərdən
jurnal ilə əməkdaşlıq edən Qəzənfər Xalıqov, İsmayıl Axundov,
Hüseyn Əliyev, Əmir Hacıyev, Nəcəfqulu İsmayılov, Kazım
Kazımzadə, Sadıq Şərifzadə, Vsevolod Ternavski, Ziya Kərimbəyli,
Adil Quliyev, Pyotr Şandin, Ələkbər Zeynalov, Rizvan Quliyev və

Həsən Haqverd yev.
1950-c llər, Bakı ş.
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Şək.1.1
- Dey rlər b z texn kaya ﬁk r verm r k,
heç yaxın düşmək olur k , ﬁk r də verək?..
(“Kirpi”, 1956-cı l)

Şək. 1.2
- Burada nə əkm sən?
- Yaxşı yadında dey l, deyəsən pamp qdır. Qoy alağı təm zləns n,
görək altından nəçıxır? (“Kirpi”, 1956-cı l, № 14)

Şək.1.3
Vəz fəs k ç k olanda pək k m d ... Elə k vəz fəs artdı - özünü dartdı.
(“Kirpi”, 1956-cı l)

digər karikaturaçılarla yanaşı, respublikanın tanınmış boyakar
rəssamları da bu vacib işə qoşulmuşdular. Bu rəssamlar
sırasında Azərbaycan təsviri sənətində kifayət qədər tanınmış
fırça ustalarımızdan biri olan Həsən Haqverdiyev də var idi.
Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbinin yetirməsi olan H.Haqverdiyev
müharibədən sonrakı illərdə dövri mətbuat səhifələrində öz
satirik rəsmləri, dostluq şarjları ilə çıxış etməyə başlamışdır.
Azərbaycan karikatura tarixində dostluq şarjlarının ən mahir
ustası kimi tanınmış H.Haqverdiyevin “Kirpi” jurnalının
səhifələrində istər mövzusunun aktuallığı, istərsə də peşəkar
rəssam işi baxımından seçilən əsərləri diqqətəlayiqdir.
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Şək.1.4
Yeni təhv l ver lm ş b na...
(“Kirpi”, 1959-cu l)
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Karikaturaçı rəssamın “Kirpi” jurnalında 1956-cı ildə dərc
olunmuş “Hörmətli müfəttiş, yoldan gəlmisiniz, əvvəlcə yeyib
dincəlin, sonra isə başlayarsınız”, “Deyirlər biz texnikaya ﬁkir
vermirik”, ”Yaxşı yadımda deyil, qoy alağı təmizləsin görək altından
nə çıxırş”. “Vəzifəsi artdı, özünü dartdı”, 1959-cu ildə dərc olunmuş
“Yeni təhvil verilmiş bina...”, “Qəzet və jurnallardan hansına abunə
yazılmısan?”, “Zəmanə mollaları” kimi karikaturalarında
respublikanın daxili həyatında baş verən çatışmazlıqlar və
nöqsanlar işıqlandırılmış, dövlət malına laqeyd təsərrüfatçılar, öz
vəzifəsindən sui-istifadə edən məmurlar, idarə rəhbərləri,
rüşvətxorlar, alverçi və tüfeylilər, içki düşkünləri və fırıldaqçı
mollalar ifşa edilərək, kəskin tənqid olunmuşdur (şək.1).
“Kirpi”nin 1959-cu ilin 16-cı nömrəsinin üz qabığında dərc
olunmuş “Dil pəhləvanı” karikaturasında H.Haqverdiyev tənqid
hədəﬁ kimi iclaslarda və toplantılarda gurultulu çıxışlar edən,
təntənəli vədlər verən, lakin verdiyi vədləri yerinə yetirməyən bəzi
idarə və müəssisə rəhbərlərini seçmişdir. Bir neçə rəngin
vəhdətindən uğurla istifadə etmiş müəllif bu karikaturada öz
“qəhrəman”ını iki variantda təsvir etmişdir. Plakat xarakteri
daşıyan bu rəsmin birinci variantında üzərinə öhdəlik götürmüş
təşkilat rəhbəri iri cüssəli, güclü və özünə əmin şəkildə
göstərilmişdir. Qollarını yuxarı qaldırıb öz əzələlərini nümayiş
etdirən “dil pəhləvanı”nın qarşısında üzərində “öhdəlik” sözləri

Şək.1.5
- Ay qız, qəzet və jurnallardan hansına abunə yazılmısan?
- Hər lk k m yenə də moda jurnalına.
( “Kirpi”, 1959-cu l)

Şək.1.6
Zəmanın mollaları.
(“Kirpi”, 1959-cu l)

Şək.1.6
- Hörmətl müfətt ş, yoldan gəlm s n z, əvvəlcə yey b d ncəl n,
sonra sə başlayarsınız.
(“Kirpi”, 1956-cu l)
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Şək. 2
D l pəhləvanı.
(“Kirpi”, 1959-cu l, № 16)

yazılmış ağır daşlar təsvir olunmuşdur. “Qəhrəman”ın duruşu
və jesti onun bu ağır daşları asanlıqla qaldıra biləcəyinə işarə
edir. Lakin ikinci variantda götürdüyü öhdəlikləri yerinə
yetirmək vaxtı gələndə bu “güclü və cüssəli qəhrəman” hətta
kiçik bir daşı da qaldıra bilmir. Cəmiyyətdə müşahidə olunan
belə neqativ halları çox orijinal şəkildə işıqlandıran rəssam bu
konkret hadisənin müqayisəli şərhini vermişdir. Boş-boş vədlər
verən, özünü qəhrəman kimi təqdim edən məsul işçilərin öz
vədlərini yerinə yetirməməsini, onların əslində güclü qəhrəman
yox, cılız və gücsüz, boşboğaz olmasını ifşa edən rəssam bunu
oxuculara çox orijinal və anlaşıqlı bir dildə təqdim etmişdir.
Peşəkar rəssam işi ilə seçilən bu karikatura öz aktuallığını və
müasirliyini indi də itirməmişdir, çünki belə “dil pəhləvan”ları
cəmiyyətdə, təəssüf ki, hələ də vardır (şək.2).
H.Haqverdiyevin peşəkar rəssam işi ilə seçilən
karikaturalarını onların üzərində müəllif imzası olmadan da
tanımaq mümkündür. Özünəməxsus dəst-xəti ilə seçilən
rəssamın müxtəlif illərdə işləyib hazırladığı “Meşəbəyinin təzə
qohumlarıdır” (1959), “Cibimi böyüt!” (1963), “Az məvacib alırlar,
amma lap padşah kimi dolanırlar” (1970), “İki gündür mən bu

38

Həsən Haqverd yev - 100

Şək. 3.1
- Görəsən meşən z b lləyən bu qər bə heyvanlar k md r?
- Yəg n b z m meşəbəy n n təzə qohumlarıdır.
(“Kirpi”, 1959-cu l)

Şək. 3.2
- Rayon boyüdü, c b m böyüt!
- Bağışla, onu el yə b lməyəcəm!
İştahını boğ!
(“Kirpi”, 1963-cü l, № 2)

Şək. 3.3
- Mən b r neçə adam tanıyıram
k , az məvac b alırlar, amma
lap padşah k m dolanırlar.
(“Kirpi”, 1970-c l)

Şək. 3.4
- İk gündür mən bu skamyanı
rəngləyə b lm rəm
(“Kirpi”, 1979-cu l)
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skamyanı rəngləyə bilmirəm...” (1979) və digər
karikaturalarında dövrü üçün aktual olan problemlər
işıqlandırılmış, cəmiyyətin inkişafına mane olan ünsürləri ifşa
etmişdir (şək.3).
Jurnalın 1974-cü ilin 7-ci nömrəsinin üz qabığında dərc
edilmiş, H.Haqverdiyevin müəlliﬁ olduğu “20 aprel kommunist
iməcliyi günüdür” xüsusi maraq doğurur. Ciddi ictimai-siyasi
yük daşıyan bu rəsmdə cəmiyyəti yabançı ünsürlərdən –
rüşvətxorlardan, dəllallardan, süründürməçi və məsuliyyətsiz
idarə rəhbərlərindən, böhtançı və sərxoşlardan, dələduz və
işbazlardan, fırıldaqçı mollalardan təmizləyən kirpi təsvir
edilmişdir. Əlində qızıl bayraq tutmuş kirpini müəllif güclü və
nəhəng ekskavator arxasında, müsbət Sovet qəhrəmanları
arasında göstərməklə onları yeni, sağlam və güclü dövlət
qurucusu kimi təqdim etməyə nail olmuşdur. Kirpi və onun
silahdaşlarının mübariz, cəsarətli, əzmkar müsbət qəhrəman
kimi təsvir olunduğu rəsmin sağ tərəﬁndə belə bir şeir
verilmişdir:
“Hamılıqla işləyib - biz iməclik günü,
Süpürək yolumuzdan - hər cür tör-töküntünü” (şək.4).
Həsən Haqverdiyevin yaradıcılığında ictimai-siyasi yük
daşıyan ciddi mövzulu karikaturalarla yanaşı, gülüşlə müşahidə
olunan, tamaşaçıda xoş ovqat yaradan dostluq şarjları da xüsusi
yer tutur. Bu illər ərzində H.Haqverdiyev dövrünün tanınmış
insanlarının, əmək qəhrəmanlarının, incəsənət xadimlərinin
şarj qalereyasını yaratmağa nail olmuşdur. Sovet dövründə şarj
növünün geniş yayılmış qolu kimi dostluq şarjları rəssamın
yaradıcılığının ana xəttini və mühüm hissəsini təşkil edirdi.
Rəssam tanınmış insanların, siyasi və ictimai xadimlərin
şarjlarını çəkir, geniş oxucu kütləsinin yaxşı tanıdığı insanları
tamamilə yeni, xoş və maraqlı rakursdan təqdim edirdi.
Tanınmış şəxsiyyətlərə yeni baxış, yeni yanaşma nümunəsi olan
bu rəsmlər orijinal və nadir sənət əsərləri kimi qiymətlidir.
H.Haqverdiyevin “Rəssamlarımız yaradıcılıq növbəsində”
(1959), “Qara Qarayev, Leyla Vəkilova və İsmayıl Axundov”
(1959), “Xalq şairi Səməd Vurğun” (1976) və digər dostluq
sarjları özündə məhz dostluq, xeyirxahlıq, gülüş, təbəssüm və
xoş ovqat daşıyır. Rəssamın böyük rus şairi N.A.Nekrasovun 150
illiyi (1971), eləcə də L.N.Tolstoyun anadan olmasının 150 illiyi
(1978) münasibəti ilə çəkdiyi dostluq şarjlarında təsvir etdiyi
qəhrəmanların təkcə portret bənzərliyi ilə kifayətlənməyərək,
tamaşaçılara hər bir fərdin üslub tərzini və sənət aləmindəki
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Şək. 4
- Hamılıqlar şləy b - B z məc l k günü,
Süpürək yolumuzdan - Hər cür tör-töküntüsü.
(“Kirpi”, 1974-cu l, № 7)
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Şək. 5.1
Leyla Vək lova
(“Kirpi”, 1959-cu l)

Şək. 5.4
Rus şa r N.A.Nekrasovun 150 ll y münas bət lə
(“Kirpi”, 1976-cı l)

Şək. 5.2
Qara Qarayev
(“Kirpi”, 1959-cu l)

Şək. 5.3
İsmayıl Axundov
(“Kirpi”, 1959-cu l)
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mövqeyini də uğurla çatdırmağa nail olmuşdur (şək.5).
H.Haqverdiyev jurnalın 1974-cü il nömrələrindən birində
dərc edilmiş “Teatrımızın üç bahadırı” adlı dostluq şarjı da onun
uğurlu əsərlərindəndir. Yüksək peşəkarlıqla işlənmiş,
özünəməxsus rəssam dəst-xəti ilə seçilən bu rəsm
respublikanın tanınmış incəsənət xadimləri İsmayıl Dağıstanlı,
İsmayıl Osmanlı və Mehdi Məmmədova SSRİ xalq artisti fəxri adı
verilməsi münasibəti ilə çəkilmişdir. Viktor Vasnetsovun məşhur
“Üç bahadır” (“Три богатыря”) əsərinin süjeti əsasında işlənib
hazırlanmış bu rəsmin ön planında qəhrəmanların qarşısından
qaçan antipodlar – aktyorların səhnədə oynadıqları mənﬁ
qəhrəmanlar təsvir edilmişdir. Müəllif tanınmış şəxsiyyətlərin
obrazlarından yerində və məharətlə istifadə edərək, onları
cəmiyyəti yabançı ünsürlərdən təmizləyən barışmaz və mübariz
qəhrəman kimi göstərməyə nail olmuşdur. Rəsmdə hər bir
obraza xas olan xarakterik saç düzümü, üz quruluşu və
maneralar qəhrəmanların yaradıcılıq tərzinə, eləcə də şarj
janrının tələblərinə uyğun olaraq tamamilə yeni rakursdan
işıqlandırılmışdır (şək.6).
Şarj sahəsində xeyli uğurlu əsərlər yaratmış
H.Haqverdiyev şarjın bədii üslubunun, metod və prinsiplərinin
daha dərindən mənimsənilməsi yolunda ciddi və əhəmiyyətli
addımlar atmışdır. Azərbaycan təsviri sənətinin ayrılmaz tərkib
hissəsi olan karikatura sahəsində çalışan rəssam dərin
mədəniyyətə, milli kökə istinad edərək Azərbaycan satirik
qraﬁkasının inkişafında mühüm rol oynamışdır. H.Haqverdiyevin
“Kirpi” satirik jurnalında dərc olunan əsərlərinin təhlili onu
deməyə əsas verir ki, böyük təsir imkanlarına malik Azərbaycan
satirik qraﬁkası karikatura ustalarımızın məhsuldar və səmərəli
fəaliyyəti nəticəsində durumdan inkişaf etmiş, təkmilləşmim,
Azərbaycan təsviri sənəti yüksək ideyalı, dolğun məzmunlu
əsərlərlə zənginləşdirir.
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Şək. 5.4
Azərbaycanın Xalq şa r Səməd Vurgunun
70 ll y münas bət lə
(“Kirpi”, 1976-cı l)
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Şək. 5.4
L.N.Tolstoyun 150 ll y münas bət lə.
- Ay Lev N kolayev ç, s z n k , bu qədər c ldlər n z çıxıb,
neçənc ldən yazıçılar tt faqının üzvüsünüz?
(“Kirpi”, 1978-c l)

Şək. 6
Teatrımızın uç bahadırı.
İsmayıl Dağıstanlı, İsmayıl Osmanlı və Mehd
Məmmədova SSRİ xalq art st fəxr adı
ver lməs münas bət lə.
(“Kirpi”, 1974-cü l)

Şək. 5.4
Rəssamlarımız yaradıcılıq növbəs ndə. M.Rəhmanzadə, M.Abdullayev,
F.Əbdülrəhmanov, T.Salahov, S.Bəhlulzadə, C.Qaryağdı.
(“Kirpi”, 1974-cü l)
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Ə.Əz mzadə
Maral Rəhmanzadə
Z ya Kər mbəyl
1960-cı llər
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1960-cı llər
N yaz
Müsl m Maqomayev
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1960-cı llər
Cəlal Qaryağdı
Tokay Məmmədov
Ömər Eldarov
Fuad Əbdürrəhmanov
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1960-cı llər
M rəl M rqasımov
Bəyağa M rzəzadə
Nad r Əbdürrəhmanov
Nürədd n Həb bov
M kayıl Abdullayev
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1960-cı llər
Qaya qrupu
Tof q Qul yev
F krət Əm rov
Xan Şuş nsk
Rəş d Behbudov
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1960-cı llər
Qara Qarayev
Xəyyam M zəzadə
İslam Rzayev
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1960-cı llər
Maral Rəhmanzadə
Salam Salamzadə
Qafar Seyfullayev
Elbəy Rzaqul yev və Nad r Abdurrahmanov
Lət f Kər mov
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1960-cı llər
Ələkbər Rzaqul yev
Mürsəl Nəcəfov
Tağı Tağıyev
Məmmədağa Tərlanov
Oqtay Sadıxzadə
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1960-cı llər
Toğrul Nər manbəyov
Elm ra Şaxtaxt nskaya
Qorxmaz Əfənd yev
M rcavad Cavadov
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1970-c llər
Ənvər Məmmədxanlı
Rəsul Rza
F krət Qoca
İslam Səfərl
M kayıl Rzakul zadə
Süleyman Rüstəm
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1960-cı llər
Sara Qəd mova
Zeynəb Xanlarova
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1960-cı llər
Polad Bülbüloğlu
Ar f Nər manbəyov
Maqsud İbrah mbəyov
Nəs bə Zeynalova
Anar Rzayev
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1960-cı llər
Tah r Salahov
Vansetta xanım
Xal da Səfərova
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1970-c llər
kar katuralarından
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1970-c llər
kar katuralarından
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DAVAM
Haqverdiyevlərin sənət dünyası
qrup sərgisi
Yaratdıqlarının çoxəsrlik təsviri sənətimizin sovet mərhələsinin
bədii saxlancına layiqli töhfə olduğunu fəhmən duyan Həsən müəllim,
zamanında ona fəxri adın verilməməsindən də üzülmədi, əksinə, özünü
də, balalarını da rejimə yox, sənətə vicdanla xidmət etməyə kökləyə bildi.
Çünki belə səmimi münasibətə nə vaxtsa zamanın dəyər verəcəyinə o,
bütün varlığı ilə inanırdı. İştirakçısı olduğunuz sərgi də bunun
göstəricisidir.
Bu yerdə işıqlı əməlləri ilə Azərbaycan tarixinə qürurdoğurucu
şöhrət gətirən Kəngərlilər, Şahtaxtinskilər, Rəﬁbəylilər, Rəsulzadələr,
Qaryağdılar, Vəkilovlar və Qarayevlər nəslini yada salmaqla,
Haqverdiyevlərin də milli təsviri sənətimizin zənginləşməsinə duyulası
töhfələr verdiyini vurğulamaq istərdik. Bu gün Azərbaycan təsviri sənət
tarixinin uzaq-yaxın səhifələrini ona qədər Haqverdiyev soyadlı rəssamın
bəzəməsi də dediklərimizə əyani sübutdur.
Rəssamın məşhur “Əzimzadə məktəbi”ndə və Ü.Hacıbəyli adına
Bakı Musiqi Akademiyasında təhsil alan böyük oğlu Əli (1939-1992) sənət
aləmində opera müğənnisi və kino aktyoru kimi tanınsa da, özünü dərk
edəndən ömrününün sonuna kimi rənglərə olan sevgisi bir an belə
səngimədi. Onun müxtəlif janrlı əsərləri də bunu təsdiqləyir.
Əlinin İ.L.Karacale adına Milli Teatr və Kino Universittini (Rumıniya)
bitirən və bu gün onun gerçəkləşdirə bilmədiyi rəssamlıq arzularını
həyata keçirməyə çalışan oğlu Fərhadın (1990) əsərlərində isə bizi əhatə
edən mühitə bədii-konseptual münasibətin ifadəsini görmək
mümkündür.
Sənətkarın Bakıda Ə.Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində,
Sankt-Peterburqda isə A.Ştiqlits adına Bədii-Sənaye Akademiyasında
təhsil alan digər oğlu, əməkdar rəssam Hüseyn (1956) isə çağdaş sənət
məkanında özündə ənənə ilə müasirliyi birləşdirən orijinal bədii şərhli
heykəllərin, rəngkarlıq və qraﬁka əsərlərinin müəlliﬁ kimi məşhurdur.
Onun zamanla dialoq kimi qəbul olunan müxtəlif mövzulu-fəlsəﬁ
tutumlu əsərləri tamaşaçı düşüncələrini kifayət qədər qanadlandırmaq
gücündədirlər.
Hüseynin hazırda ABŞ-da yaşayan bacısı Səidə (1957) isə
keramika sənəti ilə məşğuldur. Bakıda (Ə.Əzimzadə adına rəssamlıq
məktəbində və Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda təhsil alıb)
ixtisas təhsili alan rəssamın keramik kompozisiyalarında zaman, forma
və rəng münasibətlərinin qovşağını əks etdirən plastik tutumun
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cəlbedici improvizələrini görmək olar.
Hüseynin kiçik qardaşı Ucal (1960-2004) Bakıda - əvvəlcə
Ə.Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, sonra isə N.Tusi adına
Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetində təhsil almaqla, çox tez bir
zamanda dünyaya özünəməxsus baxışı olan rəssam kimi tanınmışdır.
Onun divar rəsmlərində və çoxsaylı dəzgah rəngkarlığı nümunələrində
insan gözəlliyinin “zaman və gerçəklik” kontekstində gerçəkləşən bədii
yozumu kifayət qədər təsirli və duyğulandırıcıdır.
Ucalın ixtisas təhsilini N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universittində alan həyat yoldaşı Yelenanın (1963) gerçəkliyə bədii
münasibətində isə Şərq motivlərinə və bədii ənənələrinə müasir
yanaşma, onların interpretasiyası-təfsiri duyulmaqdadır.
Ucal və Yelenanın oğlu Butunay (1989) əvvəlcə Bakıdakı “Əzimzadə
məktəbi”ndə təhsil alıb, sonra isə Moskvadakı Britaniya ali dizayn
məktəbində oxuyub. Onun heykəl və instalyasiyalarında insan
duyğularının haldan-hala düşməsinin düşündürücü bədii əksini görmək
mümkündür.
Hüseynin atasının adını daşıyan oğlu Həsən (1988) çox gənc
olmasına baxmayaraq gerçəkliyə çox fərqli münasibəti
olduğunu(Azərbaycan Txniki Universitetini bitirmişdir) elə ilk fərdi
sərgisində əyaniləşdirməklə, şüuraltı düşüncəsində hifz olunanların
duyulası sirr qatına bələndiyini tamaşaçıya nümayiş etdirməyə nail
olmuşdur.
Hüseynin Ə.Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbini və Azərbaycan
Rəssamlıq Akademiyasını bitirən qızı Səbinənin (1978) yaradıcılığında da
bizi əhatə edən gerçəkliyə, tuş gəldiyimiz hadisələrə özünəməxsus
münasibət, görünənlərin bədii təfsiri duyulmaqdadır.
XX-XXI əsr Azərbaycan təsviri sənətində özünəməxsus iz salmış
Haqverdiyevlər nəslinin yaradıcılığının çox qısa və yığcam şərhi göstərir
ki, rəhmətlik Həsən müəllimin ruhu insan mənəviyyatını zənginləşdirən
əsərləri ilə yanaşı, onun sənətini ləyaqətlə davam etdirən oğul, qız və
nəvə yaradıcılığında uğurla yaşamaqdadır. Baba Həsəndən nəvə Həsənə
qədər uzanan bu əhatəli “mənəviyyat qatarı” estetik xəritəsinə görə
özünəməxsus, zamansızlığa qovuşmuş tutumdadır. Odur ki, hələ bundan
çox-çox sonralar da sərgi salonlarında tamaşaçılar qürurla “Haqvrdiyev”
soyadını səsləndirə biləcəklər...
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ƏLİ HAQVERDİYEV
1939-cu ildə görkəmli rəssamları Həsən Haqverdiyev və Güllü Mustafayevanın ailəsində
dünyaya göz açıb. 1955-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
Məktəbinə daxil olub. 1958-ci ildə təsadüfdən o Bakı orta ixtisas musiqi məktəbinə qəbul
edilib. İstisna hal kimi Əli Haqverdiyə hər iki məktəbdə paralel oxumaq imkanı verilib.
1961-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Bakı Dövlət Konservatoriyasının vokal fakültəsinə daxil
olmuş, Şövkət Məmmədovadan dərs almışdır. Azərbaycan Opera və Balet Teatrının solisti
olmuşdur.
1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adı verilmişdir.
1992-ci ilin sentyabr ayının 14-ü dənizə doğru addımlayarkən yüksək gərginlikli cərəyana
qapılması nəticəsində həlak olub.

Meﬁstofel. Faust operasına eskiz.
1970-c llər
Kağız, quaş
84 x 59 sm
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Zabit Rossininin Sevilya bərbəri operasında
1970-c llər
Kağız, kömür
25 x 18 sm
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FƏRHAD HAQVERDİYEV
Fərhad Əl oğlu Haqverd yev 1990-cı ldə doğulub. 2010-cu l Ə.Əz mzadə adına
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində (Bakı) və I. L. Carag ale M ll Teatr və K no
Un vers tet n n (Buxarest) məzunudur.
Azərbaycan Rəssamlar İtt faqının Gənclər bölməs n n üzvüdür.
İşt rak etd y lay hələr və sərg lər: “Ağ və Qara” qrup sərg s Muzey Mərkəz , Bakı (2009),
“ArtBazar” qrup sərg s , “Vətən” k noteatrı, Bakı (2010), “SelfPortra t” qrup sərg s Muzey
Mərkəz , Bakı (2010), “PasswordUnknown” qrup sərg s , Müas r İncəsənət Mərkəz , Bakı
(2012), YARAT Publ c Art Fest valında Sos al Lay hə, Bakı (2013).
Hal-hazırda Buxarest şəhər ndə yaşayıb yaradır.

Kompozisiya.
2013
Dikt, akril
150 x 150 sm
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HÜSEYN HAQVERDİYEV
Hüseyn Həsən oğlu Haqverd yev 1956-cı ldə Ucar şəhər ndə anadan olmuşdur.
Hüseyn Haqverd yev Ə.Əz mzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbin (1975),
həmç n n Sankt-Peterburqda Mux na adına Al Rəssamlıq-Sənaye Akadem yasını
b t rm şd r (1980). Rəssam müxtəl f vəsa tlərlə və müxtəl f janrlarda, o cümlədən
heykəltəraşlıq, rəngkarlıq, şək l, monumental ncəsənət sahələr ndə şləy r; yaratdığı şlərdə
əsasən r həcml formalara üstünlük ver r. O, Bakı Kafedral K lsəs ndə yerləşd r lən
Müqəddəs Məryəm heykəl n n, habelə Sənqəçal Term nalında ep k məzmunlu moza k
pannonun, Bakıda rəssamı Javad M rjavadovun və Moskvada bəstəkarı Qara Qarayev n
xat rə lövhələr n n müəll f d r. 2003-cü ldə ona Azərbaycanın Əməkdar Rəssamı fəxr adı
ver lm şd r.
Hal-hazırda Bakı şəhər ndə yaşayıb, yaradır

Hüseyn Haqverd yev n “DAŞ” adlı personal sərg s ndən görüntü.
2014-cü l, Bakı Müas r İncəsənət Muzey
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SABİNA HAQVERDİYEVA
Sab na Hüseyn qızı Haqverd yeva 1978-c ldə nd k Sankt Peterburq şəhər ndə anadan
olmuşdur. 1997-c ldə Ə.Əz mzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində (Bakı),
2003-cü ldə İncəsənət Un vers tet n (Bakı), 2008-c ldə sə İncəsənət Yen Akadem yasını
(M lan) b t rm şd r. 1995-c ldən müxtəl f yerl və beynəlxalq sərg lər n şt rakçısıdır.
Əsərlər Azərbaycan, Fransa, Avstral ya, ABŞ, Yunanıstan, İtal ya, Türk yə və Böyük
Br tan yada şəxs kolleks yalarda saxlanılır.
Sab na M lan və Bakı şəhərlər ndə yaşayır, yaradır. Hal-hazırda müas r mə şət əşyalarının
şərq üslubunda s ntez n d zaynı lə məşğuldur.

Həndəsə
Qraf k tekstil çapı,
2013-2014
O poet kd r
Foto
2014

81

Həsən Haqverd yev - 100

HƏSƏN HAQVERDİYEV
Həsən Hüseyn oğlu Haqverd yev 1988-c ldə Bakı şəhər ndə anadan olmuşdur. 2009-cu ldə
Dövlət Memarlıq Un vers tet n b t rm şd r. Azərbaycan rəssamlar tt faqının üzvüdür. B r
çox sərg lər n şt rakçısıdır.
Hal-hazırda Bakı şəhər ndə yaşayıb yaradır.

Sadiqlik, 2017
Kağız, qarışıq texn ka
70 x 140 sm
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SAİDA HAQVERDİYEVA
Saida Həsən qızı Haqverd yeva 1957-c ldə Ucar şəhər ndə anadan olub. Ə.Əz mzadə adına
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbin (1977), İncəsənət Un vers tet n (1983) b t rm şd r.
1990-cı ldən Azərbaycan rəssamlar tt faqının üzvüdür. 1998-cı ldən ABŞ-ya köçərək Art4-All ncəsənət məktəb ndə müəll k ed r. Texas keram ka b rl y n n üzvüdür, An T ş və
Müas r İncəsənət Mərkəz ndə sərg lənməyə başlanır. 2010-cü ldə Texas Gulf un vers tet n
b t rərək, keram ka üzrə sərg lərdə şt rak etməkdəd r. 2004-cü ldən et barən Bakı-Xyuston
assos yas yas yasının v tse-prez dent d r və b r çox mədən yyət üzrə lay hələr n n
təşk latçısıdır.
Hal-hazırda Xyuston şəhər ndə yaşayır və yaradır.

Dincələn oğlan, 2015
Keram ka
h-50 sm
Qızılgül qabı, 2016
Keram ka
h-70 sm
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UCAL HAQVERDİYEV
Ucal Həsən oğlu Haqverd yev 1960-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1975-1979 – Ə.
Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində təhsil alıb; 1979-1984 –
V.İ.Lenin adına (indiki Tusi adına) Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun rəssamlıqqra ka
fakültəsində təhsilini davam edib; 1985 – Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının gənclər
birliyinə daxil olub; 1987-ci ildən – Respublika və ümumittifaq gənclər sərgilərində iştirak
etməyə başlamışdır; 1988-1991 – Azərbaycan gənc rəssamlar birliyindən SSRİ Rəssamlar
Akademiyasının təqaüdçüsü olub; 1992-1998 – Beynəlxalq simpoziumların iştirakçısı,
Avstriya, Almaniya, Azərbaycan; 1998-1999 – “Land Art” ekoloji proektində bir sıra
rəssamlarla birgə iştirak etmişdir; 1997 – Azərbaycan Rəssamlar İttifaqına üzv seçilib
“Labirint” qrupunun yaradılmasında iştirak edib; 2000 – “Labirint” qrupu ilə birgə
“Humay” mükafatına layiq görülüb; 2000-2004 – Müqəddəs Həvari Varfolomey Kilsəsi
üçün dini mövzularla bağlı əsərlər yaradıb; 18 dekabr 2004-cü il tarixində Bakı şəhərində
dünyasını dəyişib.

Madonna, 1995
Kətan, yağlı boya
60 x 50 sm
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YELENA HAQVERDİYEVA
Yelena Rafa l qızı Haqverd yeva (Ucal Haqverd yev n həyat yoldaşı) 1963-сü ldə
Xabarovsk şəhər ndə anadan olub. 1982-1987-ci illərdə Azərbaycan pedaqoji institutunda
təhsil alıb. 1997-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür.Rəssamın
əsərləri Azərbaycanda, Fransada, Almaniyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, Türkiyədə,
ABŞ-da şəxsi sərgilərdə saxlanılır. Həmçinin xarici ölkələrdə keçirilən müxtəlif sərgilərin
iştirakçısıdır. Yelena Haqverdiyevanın yaradıcılığında qadınlar mövzusu, milli geyimlər,
qurama, əsas yer tutur. Həmçinin Qacar üslubunun təsirdə duyulur. Muzeyimizdə nümayiş
etdirilən “Günəşli xoş bir gün” əsərində rəssam soyuq bir qış günündə həsrətini çəkdiyi isti
yayı təsvir edib.
Hal-hazırda Bakı şəhər ndə yaşayıb yaradır.

Məhəbbət, 2017
Kətan, yağlı boya
140 x 90 sm

Baxusun gəz nt s , 2017
Kətan, yağlı boya
140 x 90 sm
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BUTUNAY HAQVERDİYEV
Bütünay Ucal oğlu Haqverdiyev 1989-cu ildə Bakıda anadan olub. 2009-cu ildə Ə.Əzimzadə
adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəb n və 2011-ci ildə isə Moskvada Böyük
Britaniya Ali İncəsənət və Dizayn Məktəbini bitirib. Müxtəlif art rezidensiya
proqramlarında iştirak edib, o cümlədən Norveçin Svalbard şəhərində. Bir çox fərdi və qrup
sərgiləri olub: «Əvvəl, ərzində, sonra...» (MİM, Bakı, 2010), “Ön söz” (YARAT, Bakı, 2011),
ZAVOD (YARAT, Bakı, 2012), 55-ci Venesiya Biennalesi (2013), “Azərbaycan xalçaları
incəsənətdə” (Kann Festivallar sarayı, 2015) və s. Bütünay bir sıra layihələrin kuratoru kimi
də çalışıb: Yar Ad An project, У Чушь (Uçuş), Müqavimət. Həmçinin Bütünay Haqverdiyev
divar rəngkarlığı (freska) və bərpaçılıq təcrübəsinə 2003-2008-ci illərdə Müqəddəs Arxangel
Mixail kilsəsi və Müqəddəs Mürdaşıyan Zənənlər Başkilsəsi məbədlərinin bərpası zamanı
əldə etmişdir. Rəssamın əsərləri Azərbaycan, Avstraliya, İngiltərə, Almaniya, Norveç, ABŞın şəxsi kolleksiyalarına daxildir.

Xalça, 2015
Ağac, akr l
160 x 160 x 90 sm
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