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Risalə. Araşdırmalar toplusu. 14-cü kitab 
Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2018, 184 s. 

 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 

“Risalə” elmi araşdırmalar toplusu ildə 2 dəfə nəşr edilir və məzmunu 
etibarilə klassik və müasir ədəbiyyat, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və folklor-
şünaslıq, mədəniyyət problemləri və muzeyşünalıq məsələlərini əhatə edir.  

“Risalə” araşdırmalar toplusu Nizami muzeyinin buraxdığı tədqiqat 
topluları “Xəmsə”sinə daxil olan elmi nəşrdir və “Şərq” (Tərcümə 
toplusu), “Məclis” (Mərasimlər toplusu), “Xəzinə” (Kataloqlar toplusu), 
“Qaynaq” (Mənbələr toplusu) silsiləsini tamamlayır. 

“Risalə” araşdırmalar toplusu Ali Attestasiya Komissiyasının təsdiq 
etdiyi nəşrlər sırasında yer almaqdadır. 

 “Risalə” mütəxəssislər, ali məktəb tələbələri, eləcə də Azərbaycan 
ədəbiyyatı və mədəniyyətinin problemləri ilə maraqlanan geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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İnarə SƏFİYEVA  
 

ƏDƏBİ ŞƏXSİYYƏTLƏR HEYKƏLLƏRDƏ 
 

Açar sözlər: Azərbaycan heykəltəraşlığı, Ədəbiyyat muzeyi, təsviri 
sənət, ədəbi şəxsiyyətlər 

Keywords: Azerbaijani sculpture, Museum of Literature, fine arts, 
literary personalities 

Ключевые слова: азербайджанская скульптура, Музей литературы, 
изобразительное искусство, литературные личности  

 
Həyat gözəlliklərini təsvir etmək üçün incəsənətin müxtəlif növləri var. 

Bunlardan biri də insanı, onun şəxsi, fərdi və ictimai duyğularını, həyat 
mübarizəsini, dünyagörüşünü əks etdirən heykəltəraşlıqdır. Heykəltəraşlıq 
sənətinin kökləri və mənşəyi ibtidai icma quruluşu dövründə insanın əmək 
fəaliyyəti, mənəvi etiqadı, estetik təsəvvürü іlə əlaqədar olmuşdur. Dünyanın 
bir sıra ölkələrində aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində Qədim daş 
dövrünə aid müxtəlif heykəl nümunələri tapılmışdır. 

Azərbaycan heykəltəraşlığı öz mənşəyinə görə bir çox tarixi, bədii 
yaradıcılıq ənənələrinə bağlıdır ki, bunların da kökləri Orta daş dövrünə aid 
Qobustan qayaüstü təsvirlərinə gedib çıxır. Qobustan qayaüstü rəsmlərinin 
minilliklərlə yaşı olsa da, oradakı insan obrazları həm sadəliyi, həm də 
mürəkkəb konstruktivliyi ilə insanı heyrətləndirir. Bədii, fəlsəfi, estetik və 
tarixi yöndən qədim əcdadlarımızın təbiət və insan haqqında nə qədər yüksək 
biliyə və zövqə malik olmaları bugünkü elmi nailiyyətlər baxımından da insanı 
təəccübləndirir. Qobustanda ən sadə, ən primitiv görünən insan obrazları іlə 
yanaşı, elmi izahı çox mürəkkəb görünən və həm də yalnız o dövrün məişəti ilə 
əlaqəli olmayan çoxlu element mövcuddur. 

XX əsrin ortalarından Azərbaycanda heykəltəraşlıq sənəti çox inkişaf 
etmişdir. İnsan gözəlliyini, onun mənəvi və cismani qüdrətini, əzəmətini 
şöhrətləndirən heykəltəraşlıq zəngin bədii emosional imkanlara malikdir. 
Azərbaycanda monumental heykəltəraşlıq sənəti və onun büst, barelyef, 
qorelyef, dekorativ və dəzgah kimi növləri daha çox inkişaf etmişdir. 
Azərbaycan heykəltəraşlarının yaratdıqları əsərlərdə milli xarakterlərin canlı 
cizgilərini, onların bənzərsizliyini, özünəməxsusluğunu müşahidə etmək olar. 
Sənətkar hər hansı bir şəxsiyyəti yaradarkən onun daxili aləmini, həyat eşqini 
üzündəki cizgilər vasitəsilə əks etdirir. Heykəltəraş hər bir obraz üzərində uzun 
zaman düşünür, kağız üzərində onlarla cizgilər yaradır, sonra əsər gipsdən 
hazırlanır. Əvvəlcə kiçik həcmdə, nəhayət, son variantda hazırlanaraq, 
tamaşaçıya təqdim olunur. Bu heykəl və büstlərə daş fiqur kimi baxmaq 
düzgün deyil, onlar fərdilikdən çıxıb mürəkkəb psixoloji xarakteri özündə 
ümumiləşdirən, yüksək ideyaları cəmləşdirən sənət əsərləridir. Hər bir insan bu 
sənət əsərlərinə tamaşa etdiyi zaman canlı bir insan surəti ilə təmasda olduğunu 
hiss edir. 

 Milli Elmlər Akademiyasıınn Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyində Azərbaycanın görkəmli filosof, şair və yazıçılarının 
heykəl və büstləri nümayiş olunur. Ekspozisiyada klassik və müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatının dahi şəxsiyyətləri N.Gəncəvinin, M.Gəncəvinin, 
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Ə.Bəhmənyarın, Ə.Xaqaninin, İ.Nəsiminin, Ş.İ.Xətainin, M.Füzulinin, 
M.P.Vaqifin, M.F.Axundovun, H.Zərdabinin, X.B.Natəvanın, C.Məmməd-
quluzadənin, M.Ə.Sabirin, M.Müşfıqin, H.Cavidin, S.Vurğunun, R.Rzanın, 
S.Rəhimovun, A.Şaiqin və başqa ədiblərimizin obrazlarını görmək olar. Bu 
heykəllərin bəziləri təxəyyül, bəziləri isə naturadan işlənmişdir. Orta əsrlərdə 
insan şəkillləri çəkmək qadağan olunduğu üçün klassik şairlərimizin həyatı 
daha çox onların əsərlərinin tədqiqi nəticəsində öyrənilmış və surətləri 
rəssamlar tərəfindən çəkilmişdir. 

Muzeydə Azərbaycanın məşhur heykəltəraşlarından F.Əbdürrəhma-
novun, E.Şamilovun, M.Rzayevanın, Ə.B.Salikovun, E.R.Tripolskayanın, 
C.Qarayağdının, Ö.Eldarovun, P.V.Sabsayın, C.Rəhimovun, A.Mirqasımovun, 
H.Abdullayevanın, T.Məmmədovun, E.Hüseynovanın yaratdıqları heykəl və 
büstlər nümayiş olunur. 

Muzeydə qadın heykəltəraşımız, ömrünün son illərini ədəbiyyat muzeyi 
ilə bağlayan Münəvvər Rzayevanın yaratdığı heykəllər üstünlük təşkil edir. Bu 
sənət əsərləri arasında şair, filosof və yazıçılarımızın surətlərini görmək olar. 
Yaratdığı obrazların daxili aləmini, psixoloji dünyasını əks etdirmək üçün 
şəxsiyyətin gözlərinə böyük önəm verən M.Rzayeva istedadı, zəngin 
təxəyyülü, yüksək professionallığı ilə seçilirdi. Onun yaratdığı surətlərdən biri 
XI əsrin filosofu Əbülhəsən Bəhmənyardır. Heykəltəraş filosofu başı çalmalı, 
saqqallı, dərin düşüncələrə dalmış vəziyyətdə yaratmışdır. Elə bil, fılosof 
özünün fəlsəfı fıkirlərini baxışları ilə insana aşılamağa səy göstərir. 
M.Rzayevanın işlərindən biri də XII əsrin qadın şairəsi Məhsəti Gəncəvidir. 
Şairə başında çalma, əynində yaxası düyməli paltar, üstündə dizi qədər 
gödəkçə, belində qurşaq, sağ əli dizində oturmuş vəziyyətdə təsvir olunmuşdur. 
Gipsdən hazırlanmış obrazın simasında heykəltəraş Məhsəti xanımın 
dəyanətini, həyat sevgisini, vüqarını ümumiləşdirən bəşəri duyğuları daşıyan 
portret yaratmağa nail olmuşdur. Heykəl-portretə tamaşa etdikcə şairənin 
rübaisi yada düşür:  

Zülfün camalına bir yaraşıqdır, 
Xərabat əhlinə nurdur, işıqdır, 
Ey Şərq günəşinin nuru, xoş gəldin! 
Gözəllər şahına qapı açıqdır [4, 25]. 

 
Ekspozisiyada sənətkarın ağacdan hazırladığı XIV əsrin hürufi şairi 

İmadəddin Nəsimi başında çalma, arxalıqda və kəndirlə çarmıxa çəkilmiş, 
amansız həyatından zülm və özbaşınalıqdan şikayət edirmiş kimi təqdim 
edilmişdir. Büstdə şairin daxili aləmi, möhtəşəmliyi çox böyük məharətlə 
canlandırılmışdır. 

Heykəltəraş A.Mirqasımov isə Nəsimini başında çalma, saqqallı, əynində 
arxalıq, qaşları çatılmış üsyankar bir şair kimi canlandırmışdır. 

 
Hərgiz zəmanə kimsəyə xoşnud qılmadı, 
Hər fel namüvafiqü hər fel nasəvab [6, 62]. 

 
Ekspozisiyada XV əsrin dövlət xadimi və şairi Şah İsmayıl Xətainin də 

heykəli nümayiş edilir. M.Rzayeva Ş.İ.Xətaini oturmuş, saqqallı, ciddi baxışlı, 
əlində vərəq düşüncələrdə – yəni şeirə, mədəniyyətə olan münasibətini, sağ 
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əlində isə qılınc tutmuş halda verməklə Xətainin döyüş meydanında göstərdiyi 
qəhrəmanlıqların simvolu kimi təsvir etmişdir. 

1937-ci il repressiya qurbanlarından olmuş Hüseyn Cavidin və Mikayıl 
Müşfıqin acınacaqlı taleyini sənətkar üz cizgilərində, kədərli baxışlarında çox 
böyük bacarıqla həkk edə bilmişdir. Müşfiq çal saçlı, dərin xəyallara dalmış, 
sağ əlində kitab çənəsinə söykənərək, Cavid isə seyrək saçları yana daranmış, 
qaşları altında ciddi baxışlı təsvir edilmişdir. Heykəltəraşdan soruşanda ki, bu 
heykəlləri və büstləri yaradarkən nə hiss edirsiz? O, cavab verirdi: "Onlar 
mənim həyatımın bir hissəsidir". 

Muzeydə iki istedadlı və yaxın dost olmuş Elcan Şamilovun və Əhməd 
Salikovun hazırladığı heykəllər çox əzəmətli və möhtəşəm görünür. Hər iki 
sənətkarın məqsədi bədii təfəkkürün süzgəcindən keçən obrazlar yaratmaq və 
eyni zamanda insanların estetik zövqünün formalaşmasını təmin etmək idi. XII 
əsrin qəsidə ustadı Xaqani Şirvani uzun sivri burunlu, başında çalma, əynində 
arxalıq üsyankar baxışlarla təcəssüm olunmuşdur. Mərmərdən hazırlanmış XIX 
əsrin Azərbaycan dramaturgiyasının banisi M.F.Axundov başıaçıq, paqonlu, 
əynində köynək, arxalıqda qabarıq şəkildə verilmişdir. Azərbaycan mətbuatının 
və teatrının bünövrəsini qoymuş Həsən bəy Zərdabi əyləşmiş halda, 
kostyumda, başında papaq, əlləri ilə dizlərini qucaqlamış, millətinin gələcəyini, 
maariflənməsini düşünərkən əks edilmişdir. Azərbaycan xalqının böyük 
şəxsiyyətləri Nəriman Nərimanov və XX əsrin dramaturqu Cəfər Cabbarlının 
büstləri də böyük ustalıqla işlənmişdir. 

Elcan Şamilov XVI əsrin dahi ustadı M.Füzulini qoca, kürsüdə əyləşmiş, 
dərin düşüncələrə dalmış, sol əlində tumar, sağ əli dizində yaşadığı dövr və 
mühiti canlandırmaqla istər obrazın dərin ifadə qüvvəsinə görə, istərsə də 
plastik formanın bitkinliyinə görə çox monumental hazırlanmışdır. Bu sənət 
əsəri şairin məşhur şeirini xatırladır: 

 
Ömrüm nə mənasız, nə hədər keçdi, 
Sənətdən hələ çox bixəbər keçdi. 
Ömür keçdisə də, əfsus etmirəm. 
Əfsus o ömrə ki, bisəmər keçdi [7, 45]. 

 
Sənətkarın uğurla yaratdığı heykəl-portretlərdən biri də XX əsrin dahi 

şairi Səməd Vurğundur. Ağ mərmərdən saçları dağınıq, gözləri yol çəkən şair 
şeirində yazdığı kimi canlandırılmışdır: 

 
Saç ağardı, ancaq ürək 
Alovludur əvvəlkitək. 
Saç ağardı, ancaq nə qəm, 
Əlimdədir hələ qələm [9, 222]. 

 
Muzeyin ekspozisiyasında Nizami Gəncəvinin müxtəlif prizmalardan 

yaradılmış heykəl-portretlərini görmək olar. Bu sənət əsərləri tamaşaçıda 
Nizami dühasını, fəlsəfəsini anlamaq üçün canlı bir vasitədir. Nizaminin əksi 
bizim dövrə qədər gəlib çatmamışdır. Onu rəssam və heykəltəraşlar təxəyyüllə-
ri və əsərlərini oxumaqla surətini yaratmışlar. Heykəltəraş Fuad Əbdür-
rəhmanov Nizamini başında çalma, əynində uzun əbası, belinə enli parçadan 
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qurşaq bağlamış, bir əlini belindəki qurşağın üstünə, bir əlində isə şeir yazılmış 
bükülü kağız tutmuş halda təsvir etmişdir. Sənətkar şairin müdrikliyini, onun 
həyat təcrübəsini aydın ifadə edə bilmişdir. F.Əbdürrəhmanovun yaratdığı 
Nizami 1948-ci ildə SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. 

1954-1955-ci illərdə Tokay Məmmədov Azərbaycan heykəltəraşlığında 
ilk dəfə olaraq Nizaminin büstünü ağacdan yonmuşdur. Büstə tamaşa etdikcə 
şairin sakit, nurani çöhrəsi, mənalı baxışları göz önündə canlanır. Heykəl-
portretdə şair obrazına xas olan bir sıra səciyyəvi cizgilər ona əsl romantik 
görkəm aşılamışdır. Nizami surətinin leytmotivi olan şairanəlik, müdriklik kimi 
sifətlərin təbii və ifadəli çıxması təmin edilmişdir. T.Məmmədovun yaradıcılıq 
uğuru sayılan bu əsər vaxtilə yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu sənət əsəri 1955-
ci ildə gənclərin VI Ümumdünya Festivalı zamanı Varşavada təşkil olunmuş 
sərgidə nümayiş etdirilmişdir. 

Şairin obrazını təcəssüm etdirən başqa bir eksponat heykəltəraş 
P.V.Sabsay tərəfındən hazırlanmışdır. Burada şair azacıq irəli əyilmiş, oturan 
vəziyyətdə, əlində kitab tutaraq xəyala dalmış, şairin sakit və məğrur duruşu 
kompozisiyanın əsas ideyasını qabarıq surətdə nəzərə çarpdırmışdır. 

Pinsas Vladimiroviç Sabsayın digər işlərindən biri də XIX əsrin 
dramaturqu Mirzə Fətəli Axundzadədir. Sənətkar böyük mütəfəkkirin obrazını 
canlı və qabarıq vermək üçün əlverişli bədii detallardan, orijinal ifadə 
vasitələrindən istifadə etmişdir. Burada ədib fılosof, yazıçı, görkəmli ictimai 
xadim olmaqdan əlavə, həm də qəlbi həmişə insanlara xeyirxahlıq arzusu ilə 
yanan vətəndaş kimi verilmişdir. Sabsayın yaradıcılığında əzəmət, 
möhtəşəmlik həmişə lirik bir tonla, duyğuların zərifliyi ilə müşahidə 
olunmuşdur. 

Qarabağın sonuncu hakiminin qızı Xurşidbanu Natəvan "Xan qızı" ləqəbi 
ilə şeirlər yazmaqla yanaşı, həm də xeyriyyəçi, maarifçi kimi tanınmış və 
sevilmişdir. Onun surəti bir çox heykəltəraşlar tərəfindən işlənmişdir. 
Gerçəkliyin bədii təsvirində gözəllik amili estetik meyar kimi götürüldükdə 
insana layiqli səviyyədə təqdimi reallaşır. Bu meyarlara əsasən Xalq rəssamı 
Ömər Eldarov ilk əsərlərindən biri olan X.Natəvanı yaratmışdır. Başında 
kəlağayı, əynində çəpkən və uzun tuman olan şairə stulda yanakı oturmuş 
vəziyyətdədir. O, bir əlini dizinin üstünə qoymuş, bir qolunu isə stulun 
söykənəcəyinə dayamışdır. Bu heykəldə nəzərə çarpan əsas şey el gözəlinin 
bənizi, onun susmaz duyğularından, könül dünyasından söhbət açan 
baxışlarıdır. Ö.Eldarovdan soruşanda ki, ən çox sevdiyin əsər hansıdır? Deyir: 
"Natəvan". 

Heykəltəraş E.R.Tripolskaya Natəvan xanımın obrazını etnoqraflk 
xüsusiyyətlərinə, əsərin ideya və məzmununa ciddi yanaşmaqla bitkin bir sənət 
əsəri ərsəyə gətirmişdir. Əsərə baxarkən şairənin milli mənsubiyyəti, fərdi 
cəhətləri, geyimi, başındakı kəlağayısı tipik bir azərbaycanlı qadınının 
təəssüratını oyadır. 

"Molla Nəsrəddin" məktəbinin iki böyük ədibi Cəlil Məmmədquluzadə və 
Mirzə Ələkbər Sabirin muzeydə silsilə heykəlləri nümayiş olunur. Heykəltəraş 
Cabbar Qaryağdının monumental əsərlərindən biri Sabirin büstüdür. Başında 
papaq, saqqallı, əllərini sinəsində çarpazlamış munis və həzin siması, 
düşüncəli, yorğun gözləri, zəif vücudu Sabirin keçdiyi həyat yolunu bizə 
aydınlatmaq üçün canlı bir surət kimi işlənmişdir. Heykəltəraş yalnız zahiri 
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oxşarlıqla kifayətlənməmiş, şairin daxili aləmini də açıb göstərməyə 
çalışmışdır. N.Əhmədov M.Ə.Sabiri başında dəri papaq, bığlı, əynində yaxalı, 
uzun köynək və palto geyinən şair sağ əli ilə paltosunun yaxasından tutmuş, sol 
əlində isə kitabla təsvir edilmişdir. Əsərdə şairin fərdi xüsusiyyətlərini açmaq 
üçün sənətkar jestdən, heykəlin formasının plastikliyindən, kompozisiyanın 
mənalılığından bacarıqla istifadə etmişdir. 

Heykəltəraş Mirəli Mirqasımov isə böyük Azərbaycan yazıçısı Cəlil 
Məmmədquluzadənin büstünü sənətkarlıq cəhətdən istənilən yüksəkliyə qaldıra 
bilmişdir. Dramaturqun gəcdən hazırlanmış büstündə o, başıaçıq, saçları iki 
tərəfdən yana daranmış, əynində pencək, jilet və köynəkdə təsvir edilmişdir. 
Büstə baxarkən Cəlilə xas olan xüsusiyyətlər – vətənpərvərlik, maarifçilik 
aydın görünür. 

Ömər Eldarovun yaratdığı M.Ə.Sabir və C.Məmmədquluzadə 
kompozisiyasında başıaçıq, əynində kostyum, sağ əli ilə çiyninə saldığı 
paltosundan tutmuş dramaturq sol əlini başında buxara papaq, əyninə palto 
geyinən, sol əlindəki kitabı yan əyilmiş sağ dizinin üstünə qoyarkən ayaq üstə 
dayanan Sabirin çiyninə qoymuş halda görmək olar. Bu sənət əsəri hər iki 
ədibin bir-birinə olan yaxın münasibətinin bariz nümunəsidir. 

XX əsrin görkəmli şairi Rəsul Rzanın gipsdən hazırlanmış heykəl-
portretində Elmira Hüseynova şairi qollu-budaqlı qocaman ağacın fonunda 
təqdim etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, heykəl-portret naturadan işlənmişdir. 
Sənətkar şairin ən gözəl məziyyətlərini, onun dərin insani mündəricəsini, 
torpaqla, insanla olan vəhdətini cizgilər vasitəsilə ifadə edə bilmişdir. Şairin 
"Çinar" şeirində yazdığı kimi: 

 
Gecə qara, durdum düşündüm bir az 
Dedim nədən ulu çinar yıxılmaz? 
Birdən çinar dilə gəldi, dedi: bax, 
Bu torpaqda dərindən kök salaraq 
Hər tərəfə uzatmışam qolumu, 
Övladlarım bürüyüb sağ-solumu [8, 7]. 

 
Nizami muzeyində nümayiş olunan heykəl-portretləri insanın kamillik 

və gözəllik meylinin estetik təcəssümü kimi qiymətləndirmək olar. Ədəbi 
şəxsiyyətlərimizin heykəlləri bir daha sübut edir ki, ədəbiyyatla təsviri sənətin 
sintezindən doğub büllurlaşan müasir Azərbaycan incəsənəti milli ənənələr 
üzərində zəruri inkişaf qanunauyğunluğu və misilsiz müvəffəqiyyətidir. 
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Inara Safiyeva 
 Literary persons in the sculpture  

S u m m a r y 
 
In the article “Literary persons in the sculpture” gives information about 

fine art of Azerbaijan and the ways of its development. The sculptural images 
of representatives of Azerbaijani literature, philosophy are demonstrated in the 
exposition. 

It is widely spoken about creation of famous sculptors M.Rzayeva, 
F.Abdurahmanov, T.Mammadov, E.Shamilov, A.Tsalikov and others, who 
artistically created the images of Khagani, Nizami, Nasimi, Khatai, Fizuli, 
Akhundov, Zardabi, Natavan and others by the way of gestures, mimicry and 
expression of their faces. 

Инара Сафиева 
 

Литературные деятели в скульптуре  
Р е з ю м е 

 
В статье «Литературные деятели в скульптуре» даются сведения о 

изобретательном искусстве Азербайджана, о путях его развития. В 
экспозиции музея демонстрируются скульптурные изображения 
философов, поэтов и писателей Азербайджана.  

В статье подробно освещается творчество известных скульпторов 
М.Рзаевой, Ф.Абдуррахманова, Т.Мамедова, Э.Шамилова, А.Цаликова, 
П.Сабсая, О.Эльдарова, Д.Рагимова, Дж.Карягды, мастерски сумевших 
создать скульптурные образы Хагани, Низами, Насими, Хатаи, Физули, 
Ахундова, Зардаби, Натаван, Мирза Джалиля, Сабира, Джавида, 
Мушфига, Вургуна с помощью языка жестов, мимики, выражения лица.  
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