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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin beş 

topludan ibarət elmi-tədqiqat “Xəmsə”sinə (“Şərq” – Tərcümə toplusu, “Məclis” – 
Mərasimlər toplusu, “Xəzinə” – Kataloqlar toplusu, “Qaynaq” – Mənbələr toplusu) 
daxil olan “Risalə” – Araşdırmalar toplusunun bu sayı akademik Rafael 
Hüseynovun rəhbəri olduğu gənc alimlərin məqalələrindən tərtib edilmişdir. Məqalə 
müəllifləri arasında elmlər doktorları, fəlsəfə doktorları da var, dissertasiya 
müdafiəsinə hazırlaşan cavan tədqiqatçılar da. Akademik Rafael Hüseynovun elmi 
məktəbinin təmsilçiləri olan bu araşdırıcılar Azərbaycan klassik və müasir 
ədəbiyyatının bir sıra aktual və az öyrənilmiş problemlərinə yeni görüş bucağından 
yanaşırlar.  
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Gülsəba HƏSƏNOVA  
 

CƏLAL QARYAĞDININ “FƏRHAD BİSÜTUN DAĞINI YARARKƏN” 
HEYKƏLTƏRAŞLIQ KOMPOZİSİYASI 

 
Açar sözlər: Xosrov və Şirin, Bisütun dağı, heykəltəraşlıq 
Key words: Khosrov and Shirin, the mountain of Bisutun, sculpture 
Ключевые слова: Хосров и Ширин, гора Бисутун, скульптура 

 
Ötən əsrin 30-cu illərindən etibarən Azərbaycan milli heykəltəraşlığında 

nəhəng bir nəsil formalaşmağa başlamışdır. Bu nəslin böyük nümayəndəsi 
heykəltəraşlıq məktəbinin banilərindən biri Cəlal Qaryağdı idi. Görkəmli 
sənətkar dünya klassik incəsənətinin ən gözəl ənənələrindən bəhrələnmiş, 
sərbəst yaradıcılıq həyatına qədəm qoyduğu ilk günlərdən realist sənət yolunu 
tutaraq irəliləmişdir.  

Cəlal Qaryağdının bədii irsinin əsas hissəsini muzeylərdə, sərgi 
salonlarında göz oxşayan dəzgah heykəlləri təşkil edir. Heykəltəraşın dəzgah 
heykəltəraşlığının müxtəlif janrlarında yaratdığı və sənətsevərlərin rəğbətini 
qazandığı heykəl və barelyeflər sənətkarın hansı istedada malik olmasından və 
yüksək peşəkarlıq səviyyəsindən geniş məlumat verir.  

Görkəmli heykəltəraşın yaradıcılığı elə dövrə təsadüf edir ki, o vaxtlar 
respublikamızın mədəni həyatında baş verən bir sıra hadisələr – muzey və 
sərgilərin açılışı, yeni mədəniyyət ocaqlarının təşkili, tarixi yubileylərin qeyd 
edilməsi və bu kimi səbəblər heykəltəraşları yeni yaradıcılıq uğurlarına 
ruhlandırırdı. Xüsusən də Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyinin yaradılması kimi əlamətdar hadisə təsviri sənət nümayəndələrinin 
yaradıclığında sıçrayışa səbəb oldu.  

Təsviri sənətin bütün sahələrində təsvir olunan mövzular dahi Nizaminin 
800 illik yubileyi münasibətilə çox vaxt “Xəmsə”nin motivləri əsasında 
qurulurdu. Bu ənənə bir neçə əsr incəsənətin müxtəlif sahələrində çalışan 
sənətkarları “Xəmsə” süjetli rəngarəng sənət əsərləri yaratmağa ruhlandırmışdı. 
Nizаmi pоеmаlаrının süjеti əsаsındа yаrаdılmış хаlçаlаr, pаrçаlаr, bədii mеtаl 
məmulаtı, kеrаmik qаblаr, divаr rəsmləri və s. kimi dеkоrаtiv və tətbiqi sənət 
nümunələri ilə dövrümüzə хеyli “Хəmsə” süjеtli əsаri-ətiqələr gəlib çаtmışdır 
[3, 146]. 

Lakin heykəltəraşlıq sahəsində Nizami qəhrəmanlarının obrazlı əksi 
bütün nəsillər üçün xüsusi üslubda çatdırılmışdır. Məhz heykəltəraşların 
yaratdığı bu obrazlar hər bir insanın yaddaşında onların təsvir etdiyi kimi həkk 
olunur, unudulmaz xarakter daşıyır. Müharibə illərində isə bu məqamlar daha 
qabarıq şəkildə özünü göstərirdi. Çünki o illərdə yaradılan əksər incəsənət 
əsərləri bu və ya digər mənada xalqın qəhrəmanlıq tarixindən bəhs edirdi. Belə 
əsərlər arxa cəbhədə vətənpərvərlik ruhunu yüksəltməli, qələbəyə inamı 
artırmalı idi. Bədii ədəbiyyatda qəhrəmanlıqları ilə tarixə düşmüş simaları 
yaradarkən sənətkarlar ilk növbədə onların möhkəm iradə və əyilməzliyini 
qabartmağa, bununla da həmin qəhrəmanların timsalında müsbət xasiyyət 
cizgilərini tərənnüm etməyə çalışırdılar [2, 25]. 

 Nizami Gəncəvinin ədəbi qəhrəmanlarını təsvir edən kompozisiyaların 
yaradıcısı olan C.Qaryağdı həm rəssam, həm heykəltəraş kimi müxtəlif 
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janrlarda monumental heykəl, portret, büst, relyef xarakterli əsərlər yaradıb. 
Onun ucaltdığı abidələr Azərbaycanın mədəniyyət və dövlət xadimlərinin, 
qəhrəmanlarının heykəl obrazlarını müasir və gələcək nəsillər üçün inandırıcı 
şəkildə çatdırır. Heykəltəraşın yaratdığı simalar hər bir azərbaycanlının 
yaddaşında məhz Cəlal Qaryağdının təsəvvür etdiyi obrazlar kimi həkk olunur.  

Nizami muzeyinin bədii tərtibatında yaxından iştirak etmiş sənətkar 
muzey üçün “Xosrov və Şirin” poemasının motivləri əsasında özünün ən 
məşhur əsərini ─ “Fərhad Bisütun dağını yararkən” irihəcmli relyef xarakterli 
kompozisiyanı yaratmışdır. Heykəltəraş bu əsərində həm obrazların, həm də 
mənzərənin təsvirində müəyyən şərtiliyə yol verir. Fiqurların arxasında 
görünən dağların miniatür üslubuna bənzər bir səpkidə verilməsi buna misal 
ola bilər. Lakin bu şərtilik əlamətləri heç də əsəri realizmdən uzaqlaşdırmır, 
əksinə, ayrı-ayrı detalların miniatür üslubunda həll edilməsi barelyefi Nizami 
poeziyasına yaxınlaşdırır, onu poemanın ruhuna uyğun bir şəklə salır [3, 147]. 

Ümumiyyətlə, Cəlal Qaryağdı yaradıcılığında müsbət cəhətlərdən biri 
odur ki, yaratdığı heykəl kompozisiyalarında insan fiqurunu, onun 
anatomiyasını, hərəkət xüsusiyyətlərini yüksək bacarıqla verməyə nail 
olmuşdur. Hətta onun əsərlərinə baxanda bu üslub asanlıqla seçilir. 
Heykəltəraşın “Fərhad Bisütun dağını yararkən” relyef kompozisiyasında məhz 
bu fikirlər özünü təsdiqləyir. İnsan plastikasının və sərt hərəkət 
xüsusiyyətlərinin mahir ifadəçisi kimi özünü göstərən sənətkar bu əsəri ilə dahi 
Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasını təsviri rəmzdə tarixə yazdı. Buna görə 
də 1943-cü ildə yaradılmış bu iriölçülü barelyef müharibədən sonra tikilmiş 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin girişində bərkidilir. Muzeyə daxil 
olaraq ilk bu irihəcmli kompozisiya ilə rastlaşmağımız özü də Cəlal Qaryağdı 
yaradıcılığına verilən dəyərin bariz sübutudur.  

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə” toplusuna daxil olan “Xosrov və Şirin” 
poeması, mənbələrdən bəlli olduğu kimi, əməyin tərənnümü, insan hünərinə 
inam, əməkçi xalqa məhəbbət kimi misilsiz keyfiyyətləri ilə seçilməkdədir. Bu 
cəhətdən Fərhad obrazı əsərdə xüsusilə səciyyəvidir. Nizami Fərhadı kübar 
nəsildən yox, zəhmətkeş ailədən götürmüş, eşq aləmində şah ilə zəhmətkeşi 
qarşı-qarşıya qoymuş, bununla da “Xosrov və Şirin” poemasında maraqlı bir 
ziddiyyət yaratmışdır. Həm Şirinin Xosrovu sevməsi, həm də Fərhadın Şirinə 
vurulub həyatının sonuna qədər aşiqi-sadiq olması eşq aləmi üçün yüksək bir 
nümunədir.  

Məhz bu təzad C.Qaryağdının irihəcmli relyef kompozisiyasında da 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kəskin dinamikliyi ilə seçilən Fərhadın 
fədakarlığı, məqsədə çatacağına inamı və əməksevərliyi plastik vasitələrlə 
ifadə olunmuşdur. Mürəkkəb rakursda və kəskin hərəkətdə olan Fərhadın 
fiquru arxa planda süstlüklə səciyyələnən Şirin və rəfiqələrinin fiqurları ilə 
təzad təşkil edir [2, 22]. 

Belə ki, heykəltəraş bu təzadı Fərhadın Şirinə yetişmək üçün bütün 
qüdrəti ilə əlindəki külünglə sıldırım qaya üzərində onun şəklini nəqş etməsi və 
onu sevməyən, lakin ona mahir sənətkar kimi hörmət bəsləyən Şirinin Fərhada 
təşəkkür dolu baxışları arasında yarada bilmişdi. Şirin Fərhadın gördüyü işləri 
şəxsən müşahidə etmək və ona təşəkkür bildirmək üçün rəfiqələri ilə Bisütun 
dağına gedib onu təşviq edir. Fərhadın saraya çəkdiyi süd arxını görəndə insan 
əlindən belə möhtəşəm iş gəlməsinə inana bilməyən Şirin sıldırım qayada öz 
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əksini və çəkilən yolu görərək lap heyrətə gəlir. Fərhadın bir heykəltəraş kimi 
alın təri ilə, sevgi dolu qəlblə yaratdığı bu sənət əsərini gördükdə Şirinin onun 
sənətinə dəyəri, hörməti daha da artır.  
 

Yol uzunu müşki-ənbər saçaraq, 
Fərhad çapan dağa çatdı gümüş dağ.  
Dağlarda üzünün əksi göründü, 
Dağlar bir qırmızı bir yaquta döndü.  
Fərhad düşünərək o ləl dodağı 
Mahir kənkanlartək çapırdı dağı.  
Daşlara dəysə də bu yolda başı, 
Yenə yorulmadan qırırdı daşı.  
O yerdə Fərhadın qırdığı qaya 
Heç bir tərəziylə gəlməz araya.  
Yarırdı külünglə daşı, torpağı, 
Özünün qəmi bir Dəmavənd dağı [5, 313]. 

 
Fərhad obrazı ilə Cəlal Qaryağdı və dahi Nizaminin arasında bir 

vəhdətlik, ümumi xarakter görürük. Birinci məqam heykəltəraşın görkəmli 
ədibin poemasından olan sujeti təsviri sənətdə eynisilə canlandırmasıdır. 
Əlbəttə, dəzgah heykəltəraşlığının аyrı-аyrı bölməsində Nizаmi mövzulаrının 
əks olunması bu sahədə qаzаnılаn təcrübədən, pоеziyаnın təsviri sənətə, təsviri 
sənətin isə pоеziyаyа qаrşılıqlı təsirindən, nəһаyət, оnlаrın küll һаlındа insаn 
zövqünün fоrmаlаşmаsındа оynаdığı rоldаn irəli gəlir. Amma əsas uyğunluq 
ondadır ki, Cəlal Qaryağdı da, Nizami kimi, sadəcə ötəri həvəs və yüngül 
ehtirasa deyil, insanı kamilləşdirən, onun xarakterini mənfidən müsbətə doğru 
dəyişdirən ülvi məhəbbətə himn yaratmışdır. Nizaminin əməkçi insanlar 
içərisindən seçərək böyük məhəbbətlə təsvir etdiyi Fərhad obrazı sənətkar 
vüqarı, ləkəsiz mənəviyyat, saf məhəbbət təcəssümü kimi şair tərəfindən 
yaradıcılığa gətirilmişdir. Görkəmli heykəltəraş Fərhada məxsus bu müsbət 
keyfiyyətləri onun simasında mənəvi sərvət səviyyəsinədək yüksəldə bilmişdir. 
Təxəyyülünün məhsulu kimi təsvir etdiyi bu qəhrəmanlıq rəmzli obrazda əsl 
Nizaminin görmək istədiyi Fərhadı yarada bilmişdir. Poemadakı monumental 
obrazlardan biri olan Fərhad sonrakı dövrlərdə bir çox Nizami ardıcıllarını necə 
ilhamlandırmışdırsa, Cəlal Qaryağdının da bu irihəcmli kompozisiyası özün-
dənsonrakı sənətkarlara bir məktəb olmuşdur.  

Müxtəlif tarixlərdə eyniadlı kompozisiyaya bir neçə sənətkarın 
yaradıcılığında rast gəlinmişdir. Buna misal olaraq hal-hazırda elə Nizami 
muzeyinin ekspozisiyasında tamaşaçıların diqqətini xüsusi kəsb edən 
Azərbaycanın Xalq Rəssamı Lətif Kərimovun yaratdığı xalçanı göstərmək olar. 
L.Kərimov 1940-1941-ci illərdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 
yubileyinə həsr edilmiş beş xalça hazırlamışdır. Bu xalçalarda şairin 
“Xəmsə”sinə daxil olan poemalardan götürülmüş epizodlar təsvir edilmişdir. 
Onun bir-birindən möhtəşəm rəng çalarları ilə işlədiyi xalça rəsmində “Xosrov 
və Şirin” poemasından Şirinin Bisütun dağına – Fərhadın görüşünə getməsi 
epizodudur.  

Bundan başqa, Bakı şəhərinin mərkəzində ucaldılan Nizami Gəncəvinin 
əzəmətli abidəsinin özül-pyedestalı üzərindəki barelyefi misal göstərmək olar. 
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Heykəltəraş Fuad Əbdürrəhmanov və Xalq Rəssamı Qəzənfər Xalıqovun 
möhtəşəm sənət əsəri olan bu tunc heykəl səkkiz üzlü qırmızı qranit özül-
pyedestal üzərində yüksəlir. Onun üzərində Nizami Gəncəvi dövrünün 
Azərbaycan memarlıq elementlərindən istifadə edilib. “Xəmsə” külliyyatına 
daxil olan poemaların süjetlərini əks etdirən barelyeflərin müəllifi görkəmli 
heykəltəraş P.Xryunov da “Fərhad Bisütun dağını yararkən” səhnəsini təsvir 
etmişdir.  

Sənətkarların hər birinin yaradıcılığında “Xosrov və Şirin” poemasından 
eyni epizodları görürük. Bir qədər müqayisəli təhlil etsək görərik ki, hər üç 
sənət əsəri bədii-estetik mahiyyət və məzmun baxımından eynilik təşkil edir. 
Lakin onların hər biri işlənmə xüsusiyyətləri, istehsalat texnologiyası, cizgilər 
və obrazların statuarlığı, mütənasibliyi baxımından bir-birindən kəskin 
fərqlənir. Məsələn, Xryunov tunc üzərində işləsə də, barelyefi daha kiçik 
həcmdə, Şirini at belində, Fərhadı nisbətən arxa hissədə vermişdir. Və yaxud 
Lətif Kərimov rəng və cizgiləri fərqli formada işləmişdir.  

Məhz buna görə də C.Qaryağdının möhtəşəm əsəri barədə sənətşünaslıq 
doktoru Nurəddin Həbibov yazır: “Qabartma heykəli dərin ekspressiya 
qüvvəsinə malikdir. Gərgin dramatik vəziyyətdə verilən Fərhadın fiquru 
Bisütun dağının sərt cizgiləri fonunda möhtəşəm və əzəmətli görünür” [4]. 

Yekun olaraq qeyd edilən fikirlərdən Fərhad və Cəlal Qaryağdı arasında 
bir oxşarlıq diqqəti çəkir. Dahi Nizami sadə adamlar içərisindən seçdiyi Fərhad 
adlı qəhrəmanı, poemadan göründüyü kimi, tişə ustası tək qələmə verir və bir 
sözlə, sənəti şahlıqdan üstün tutaraq cəsarətli fikir irəli sürür:  
 

Ustamız bilirdi hər bir peşəni, 
Mənə qələm verdi, ona tişəni.  
Külünglə başlarkən sənətkarlığa 
Yeri quş qayırıb yüklər balığa.  
Qızıl rəng alır işindən güllər, 
Daşlara dəmirlə çin nəqşi çəkər.  
Sənətinin səsi yayılmış Ruma, 
Tişəylə qart daşı döndərir muma [5, 284]. 

 
Belə ki, onların hər ikisi eyni sənətin sahibidir. Qaryağdının, bəlkə də, 

poemadan olan bu epizoda üstünlük verməsi sənətkarlıq baxımından Fərhadı 
daha yaxşı anlamasından irəli gəlir. Onu deyə bilərik ki, Fərhad sıldırım 
qayalar üzərində Şirinin əksini necə məharətlə yaratmışdırsa, Cəlal Qaryağdı 
da Fərhad obrazını bir o qədər yüksək keyfiyyətlə yarada bilmişdir.  
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Gulsaba HASANOVA 

 
THE SCLUPTURAL COMPOSITION “FARHAD PICKING THE 

MOUNTAIN  OF BISUTUN” OF JALAL GARYAGDI 
SUMMARY 

 
In this article we become closely acquainted with the relief composition 

“Farhad picking the mountain of Bisutun” of scluptor Jalal Garyagdi which 
based on motives of epic poem “Khosrov and Shirin”. Here the scluptor could 
perfectly demonstrate the human body, human anatomy and the features of 
human acts through the character of Farhad. The article informs that the 
abovementioned work has been prepared for the Nizami Museum and it sets a 
good example for other fields of fine arts.  

 
Гюлсаба ГАСАНОВА 

 
СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЖАЛАЛА ГАРЙАГДЫ  

«КАК ФАРХАД ПРОБИВАЕТ ГОРУ БИСУТУН» 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье мы близко знакомимся с композицией рельефного 

характера «Как Фархад пробивает гору Бисутун», созданной скульптором 
Джалалом Гарйагды по мотивам поэмы «Хосров и Ширин». В этой 
скульптурной композиции с помощью образа Фархада скульптору 
удается с очень высоким мастерством преподнести человеческую фигуру, 
его анатомию, особенности движения. Из статьи также становится 
известно, что произведение создано для музея Низами и является 
образцом для других областей изобразительного искусства.  
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