
4 www.irs-az.com

KUZEY AZERBAYCAN’DA 
GÜZEL SANATLARIN GELİŞİMİ 

(XIX. yüzyılın ikinci yarısı - XX. yüzyılın başları)

Dr.Esmira VAhABoVA
Tarih Bilimci

“Köse-köse” oyunu. Ressam Azim Azimzade. 1930 yılı (“Köse-köse” oyunu, 
Nevruz Bayramında oynanan Azerbaycan halk geleneklerinden biridir). 1930.

Kültür

XIX yüzyılın ikinci yarısı - XX yüzyıl başlarında 

kapitalizmin hızla geliştiği kuzey Azerbaycan’da 

tiyatro ve müzik, kütüphanecilik, edebiyat 

gelişmekteydi, ancak buna rağmen güzel sanatlar daha 

yavaş gelişiyordu. Belirtilen dönemde Azerbaycan’da 

profesyonel ressamlar mevcut değildi. Buraya yerleşmiş 

rus ressamlar eğitim faaliyetinde bulunuyorlardı. 

Bakü’de ilk resim okulu 1897 yılında açıldı. 

Azerbaycan’ın güzel sanatlar gelişimine Ortaçağ 

minyatür geleneği damgasını vurmuştu. Ancak kuzey 
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Azerbaycan’ın rusya İmparatorluğuna dahil edilmesinin 

ardından rus ressamlarla ilişkiler genişlemeye başladı. 

19. yüzyılın ilk yarısında V.Vereshagin, A.Bogolyubov, 

F.rubo, M.Mikeshin, n.Yaroshenko burada bulunmuştu. 

rusya Sanat Akademisinin başkanı prens G.G.Gagarin, 

A.Bakıhanov’un portresinin birkaç eskizini çizmişti. 

Aynı Akademinin üyesi olan V.İ.Moshkov Türkmençay 

Antlaşmasının resmini çizmişti. 1863 yılında kuzey 

Azerbaycan’ı ziyaret eden V.V.Vereshagin birçok resim 

çizmişti: “Şuşa’da dini tören”, “dramatik temsilin sonu”, 

“Şuşa’da Tatar evinin salonu”, “Şuşa’da Tatar okulu”, 

“Şuşa’da cami”, “Camide dua eden Tatarlar”, “Gazah’lı 

yaşlı kadın”. Bu resimlerde Azerbaycan halkının giyimi, 

ev eşyaları ve yaşam tarzı tam etnografik uygunlukla 

yansıtılmıştı (1, s.730).

19. yy. Azerbaycan’a, alışılmışın dışına çıkma 

cesaretinde bulunan ve halk sanatı geleneğini layıklı bir 

şekilde devam ettiren bir dizi sanat ustalarını verdi. 

Mirza kadim İrevani (1825-1875) şövale resminin 

kurucusu, minyatür ve duvar resimleri ustası olarak 

kabul edilmektedir. O, 1825 yılında İrevan’da (rus 

transkripsiyonunda erivan –e.V.) ünlü ahşap oymacısı 

Şuşa’da Tatar (Azerbaycanlı) evinin salonu. Ressam V.Vereshagin. XIX. yüzyılın ilk yarısı
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olan hacı Memmed hüseyn beyin fakir düşmüş 

soyundan olan bir ailede dünyaya gelmiştir. M.k.İrevani 

o dönem için eğitimli biriydi, rusça, Fransızca ve Farsça 

biliyor, rus ve Batı Avrupa yazarlarının eserlerinden 

oluşan kütüphaneye sahipti, ancak özel sanat eğitimi 

yoktu. Postanede telgrafçı olarak çalıştığı zaman 

babasının öğrettiği dekoratif sanatla meşgul oldu. 

M.k.İrevani sipariş üzerine suluboya ve tempera 

(zamklı boya-terc.) boya ile portreler çiziyordu. 

M.k.İrevani’nin yaratıcılığını araştıran araştırmacı 

n.M.Miklashevskaya, onun çok erken yaşta ipek ve 

altın ipliklerle işlemeler (gülebetin), aynı zamanda, 

duvar resimleri için birçok çizim ve şablonlar yaptığını 

kaydediyordu (2, s.87). 

İrevan mimarisinin incisi ve Türk Safevi ve kaçar 

hanedanlıkları dönemi saray mimarisinin gururu Serdar 

(başkumandan) Sarayı idi. kale duvarları arkasında 

bulunan saray, etrafında farklı amaçlar için inşa edilen 

yapıların olduğu avlu sisteminden oluşuyordu. Avlular 

fıskiye ve çiçek bahçeleri ile süslenmişti. XVII yüzyılda 

İrevan’ı ziyaret eden Fransız gezgin Chardin yazıyordu: 

“ kale içinde bulunan Serdar Sarayı uçurumun kenarına 

inşa edilmiştir. Bu heybetli ve görkemli yapı yazın daha 

bir etkili oluyor”. XVIII yüzyılda hüseynali han hoyski 

mimar Mirza Cafer’e külliyeni yeniden inşa etmesi için 

talimat verdi. 1791 yılında oğlu Muhammed han aynalı 

salon ve yaz köşkünü yaptırdı. 1798 yılında Mahmud 

han külliyeye ek binalar yaptırdı. hemen hemen her 

kuşak saray mimarisine kendisinden bir şeyler kattı. 

Sonuç olarak, XIX yüzyılın ortalarına kadar saray devamlı 

olarak yeniden yapılanma ve genişlemeye tabi tutularak 

yeni mimari unsurlarla zenginleştirilmiş oldu.

rus işgalinden sonra Serdar Sarayı yeni köşkler ve yeni 

dekorlarla büyümeye devam etti, eski yapılar ise restore 

ediliyordu. Sarayın taş ve ahşap yapıları zengin süsleme 

ve doğa resimleri ile kaplıydı. XIX yüzyılın 50’li yıllarında, 

artık el sanatları ustası gibi ünlü olan M.k.İrevani Serdar 

Sarayının resimlerle süsleme çalışmalarına davet 

ediliyordu. duvar resimleri restorasyonunun yanı sıra 

İrevani, serdarların ve saray asilzadelerinin kaçar tarzı 

tuval (2х1м) portrelerini çizdi. Bunlar duvarlara freskler 

yerine asılmıştı. “Abbas Mirza”, “Feteli Şah” portreleri, “Atlı”, 

“derviş”, “rakkas” tabloları Azerbaycan ressamlığının ilk 

şövale eserleri oldu. daha sonra Mirza kadım tempera 

ve suluboya ile bu portrelerin daha küçük boyutlarını 

çizdi. Serdar Sarayının 1914 yılında yıkımı sırasında 

duvar resimleri kaldırılmış, şimdi ise Gürcistan devlet 

Müzesi’nde bulunmaktadır (3, s.15).  

İrevani Azerbaycan ressamlığında ilk şövale portreleri 

çiziyor: “Genç adam”, “Oturan kadın”. Bu portrelerde o, 

kişinin özelliğini ve psikolojik ifadeyi iletmeye çalışmıştır. 

Ayrıca, M.k.İrevani çeşitli konularda – “Veliaht Prens 

Aleksander ve eşi”, “Şah ve vezir” gibi birçok resimler 

yapmıştır. 

M.k.İrevani’nin yaratıcılığının en verimli dönemi 

hayatının son 15 yılı oldu. Bu dönemde o, altısı 

Azerbaycan Milli Sanat Müzesi’nde bulunan 9 portre 

yapmıştı. Bunlar – iki figürlü kompozisyon, Veliaht 

Kültür

Çocuk portresi. Ressam Behruz Kengerli. 1921.
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Prens Aleksander ve eşinin portresi, iki kadın portresi, 

genç adam portresi ve tamamlanmamış “Gül ve bülbül” 

tablosudur.  

M.k.İrevani 1875 yılında kolej eksperi rütbesinde vefat 

etti. n.M.Miklashevskaya’ya göre, onun ölümünden sonra 

aile arşivinde yüzden fazla eseri kalmıştı. Onun oğlunun, 

1918 yılında Taşnak zulmünden İrevan’dan Bakü’ye göç 

ederken, ressamın kütüphanesi ve eserleri İrevan’da 

kalmış, daha sonra tamamen kaybolmuştur (2, s.88). 

Yanlarına almayı başardıkları az bir kısmı (20’den fazla 

portre, işleme ve resim için eskiz ve çizimler) ressamın 

büyük oğlu Alesker’in eşi Fatma hanım Azerbaycan Milli 

Sanat Müzesi’ne vermiştir. Bakü’de yedi portre, figürlü 

iki kompozisyon, atlı tablosu, altı şablon bulunuyor. 

Mirza kadım’ın eserleri Saint-Petersburg ve Tiflis’te de 

bulunmaktadır. ermitaj’da çiçek kompozisyonlu “katlanır 

ayna” ve minyatür portre, Gürcistan devlet Sanat 

Müzesi’nde ise kadın portresi bulunuyor (2, s.95). Sanat 

eleştirmenleri k.kerimov, r.kerimova, n.Miklashevskaya 

ve M.k.İrevani’nin yaratıcılığını araştıran bir sonraki 

araştırmacılar, bütün bu müzelerde şu anda sadece 23 

eseri bulunduğunu kabul ediyor. diğerlerinin akıbeti 

bilinmiyor.   

Bu günlerde Bakü’de düzenlenen “Batı Azerbaycan’ın 

tarihsel anıtları ve kültür mirası” adlı sergide İrevan 

eyaleti Azerbaycanlıların eski kültür eserleri sergilendi 

ve ilk defa ermitaj Müzesi’nden Mirza kadım İrevani’nin 

eserleri getirildi.  

İllüstrasyon. Ressam Mir Möhsün Nevvab. Şuşa. 
XIX. yüzyılın ortaları

Kaçkın kız. Ressam Behruz Kengerli. 1920.
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M.k.İrevani’nin en büyük hizmeti, genlerinde birikmiş 

halk sanatına olan sevgiyi kaybetmeden asırlık kuralların 

dışına çıkmayı başarmaktan ibaretti. 

Azerbaycan’ın Şuşa kentindeki camide eğitimini 

almış Mir Möhsün nevvab (1829-1918) güzel sanatların 

gelişmesine katkıda bulunmuştur. nevvab çok yetenekli 

bir insandı – hattat, süsleme ressamı, şair, müzik üzerine 

tez yazmış, astronomi okumuş, edebi dernek yönetmiş, 

XIX yüzyıl karabağ şairlerinin antolojisini (100’den fazla 

biyografi) derlemiştir (2, s.102).

M.M.nevvab, M.k.İrevani’nin aksine, sanat eserlerini 

sadece imzalamıyor, aynı zamanda tarihini de koyuyordu. 

Örneğin, “Timur’un portresi” 1902 yılında yapılmıştır. 

Ayrıca onun, hatların inceliği, formların uyumu ve doğru 

ifadeliği ile seçilen “kuş”, “çiçekler” adlı şövale eserleri, 

aynı zamanda, şaire hurşit Banu natavan’ın ünlü “çiçekli 

defteri”ndeki birkaç natürmort ve manzara resimleri 

de bilinmektedir. Bu resimler, XIX yüzyıl Azerbaycan 

ressamlığında manzara resminin ortaya çıkmasını 

göstermektedir.

nevvab şiirlerini süs ve çizimlerle süslüyordu – 

bunlar M.Fuzûli el Yazmaları enstitüsünde, Azerbaycan 

Milli kütüphanesinin doğu fonunda bulunuyor, 

aynı zamanda, nevvab’ın Şuşa’daki ev müzesinde 

bulunuyordu (sonuncuların nerde olduğu bilinmiyor! 

–e.V.).

Azerbaycan’ın ünlü ressamlar nesline şaire hurşit 

Banu natavan da dahildir (1832-1897). O sanatsal işleme 

ve hattatlık yapıyordu. Onun albümünde 30’dan fazla 

resimli şiirler  - “Gül üstünde bülbül”, “Pervane ve Mum”, 

ve “Şehir görüntüsü”, “deniz manzarası” gibi manzara 

resimleri bulunuyor. 1858 yılında Azerbaycan’ı ziyaret 

eden Alexandre dumas natavan’la tanışmış ve onun 

çalışmalarına yüksek değer vermiştir. el yazmaları 

fonunda onun sanatsal olarak tasarlanmış 1886 

yılı albümü bulunuyor (fon 7325, 227 s.). Albümde 

natavan’ın Azerbaycan Türkçesinde yazdığı 13 şiiri ve 

Azerbaycan’ın diğer şairlerinin 20 şiiri yer alıyor.

M.k.İrevani ve M.M.nevvab gelenekleri, Azerbaycan’ın 

güzel sanatlarında realizmin (gerçekçilik) kurucuları olan 

Kültür
“Nüşaferin ve Gövhertaç” kitabında illüstrasyon. Ressam Usta Gambar. XIX. yüzyıl
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Behruz kengerli ve Azim Azimzade’nin yaratıcılığında 

gelişmeye devam etmiştir (4, s.113).

1915 yılında özel sanat okulundan (Tiflis) mezun 

olan Behruz kengerli (1892-1922) Azerbaycan’ın ilk 

profesyonel ressamıdır. O farklı usullerde – portre, 

manzara, hikaye konulu suluboya, taslak çiziyor, 

nahçıvan’da tiyatro sahne tasarımları yapıyordu (4, 

s.123). kısa bir hayat yaşayan B.kengerli, kendinden 

sonra 300’den fazla eser- çok sayıda portre (çoğunlukla, 

nahçıvan’da karşılaştığı Azerbaycanlı mültecilerin 

portreleri), manzara resimleri (nahçıvan’ın doğasını 

ve mimari eserlerini yansıtan) ve bir dizi natürmortlar 

bırakmıştır. Onun, “karlı dağlar”, “dağlar”, “deniz 

manzarası”, “karadeniz”, “Ay’ın doğuşu”, “Günbatımı” gibi 

erken manzara resimlerinde doğaya olan derin sevgi, 

doğanın genelleşmiş ve duygusal resmi şiirsel algıyla 

bütünleşmiştir (5, s.22). B.kengerli’yi değerlendiren 

araştırmacı A.Y.kaziyev, onun çalışmalarının “Azerbaycan 

şövale sanatında natürmort üslubunun ilk örnekleri 

olduğunu” kaydediyordu (4, s.123). 

XIX yüzyılın sonu ve XX yüzyılın başlarında 

Azerbaycan’ın süreli basınında ilk defa karikatürler 

yayımlanmaya başladı (4, s.123). Tanınmış yazar ve 

gazeteci Celil Mehmet Gulizade’nin editörü ve yayıncısı 

olduğu “Molla nasrettin” (nasrettin hoca –terc.) dergisi, 

karikatürü öncü fikirlerin güçlü bir aracı haline çevirerek 

kitlelere bağımsız bir üslup olarak getirdi. derginin 8 

sayfasından dördünü resimler oluşturuyordu. Onlar 

o kadar renkli idi ki, hatta okuma yazma bilmeyenler 

de bu dergini alıyordu, çizimler ise tablo olarak 

dükkânların, evlerin duvarlarına asılıyordu (6, s.24). 

“Molla nasrettin” dergisi Müslüman dünyasında geniş 

popülerlik kazanmıştı. Sade ve açık şekilde tasvir edilen 

mizahi resimler geniş halk kitleleri tarafından kolayca 

algılanıyordu.

Mizahi grafiğin en meşhur temsilcisi Azim Azimzade 

idi (1880-1943). 0, 25 nisan 1880 yılında novhanı köyünde 

dünyaya gelmişti. İlk eğitimini mollahanede (medrese) 

aldıktan sonra 3 sınıflı rus-Azerbaycan okuluna devam 
Geyser Kaşiyeva. Azerbaycan’ın ilk 
diplomalı kadın ressamı G.Gagarin’in çiziminde İrevan’daki Serdar Sarayının 

duvar süslemesi görünüyor. Süsleme Mirza Kadim 
İrevani’nindir. XIX. yüzyılın ilk yarısı
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etti ve burada da onun sanatsal yeteneği ortaya çıktı. 

Milyoner Ağabala Guliyev’in Bakü’nün merkezinde 

bulunan konağının iç tasarımını yapan rus ressam 

durov’la tanışlık, A.Azimzade’nin kaderinde bir dönüm 

noktası oldu.

Azimzade’nin bir ressam gibi oluşmasında, 1906 

yılında çalışmağa başladığı “Molla nasrettin” dergisi ve 

derginin çalışanları – O.Shmerling (Tiflis doğumlu, Saint-

Petersburg İmparatorluk Sanat Akademisi mezunu), 

İ.rotter, B.Telingater, Grinevski (Tiflis sanat okulu 

öğretmeni), A.İbrahimzade, dağıstan’lı halil Musayev 

ve diğerleri önemli rol oynadı (6, s.29).  A.Azimzade’nin 

ilk çizimi 19 Mayıs 1906 yılında “Molla nasrettin” 

dergisinin 7. sayısında yayımlandı. A.Azimzade aktif 

bir şekilde “nicat”, “neşri-maarif” gibi kültür dernekleri 

ile işbirliği yapmaktaydı (6, s.14). Onun karikatürleri ve 

çizimleri Bakü’de yayımlanan diğer  – “Mezeli”, “Baraban”, 

“Tuti”, “Zanbur”, “kelniyet”, “Biç”, “Şelale” vs. dergilerin 

sayfalarında yer alıyordu.

1907 yılında A.Azimzade “hümmet” grubuna 

katılıyor, 1909 yılında ise karikatürleri ile din adamlarına 

ve egemen sınıfa alay ettiği, hicivler yazdığı “Zanbur” 

dergisinin editörü oldu. “Zanbur” da 150 karikatür ve 

çizimleri yayınlandı. Yetkililer tarafından baskıya maruz 

Kültür

Manzaralı ev. Ressam Behruz Kengerli. 1919.
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kalan A.Azimzade 1910 yılında Azerbaycan’ı terk etmek 

zorunda kalıyor, fakat iki yıl sonra geri dönerek sanatsal 

ve sosyal faaliyetlerine devam ediyor (4, s.114).  

1912 yılından rusça olarak yayınlanan “Baraban” 

(“davul”) mizah dergisi için A.Azimzade “Aslanov”, “lvov”, 

“Stepanov”, “komar” (Sivrisinek-terc.), “Pavlov”, “Chujoy” 

(Yabancı- terc.) vs. takma adlarla 300’den fazla karikatür 

çizmişti (4, s.34). “Baraban” dergisi devamlı baskıya maruz 

kalıyordu: çizimlerin üzeri siyah boya ile kapatılıyor, 

bazen sayfalar boş kalıyor, altta ise böyle bir metin 

yazıyordu: “çizim, editörlüğe bağlı olmayan sebeplerden 

yayınlanmamıştır” (4, s.35). 1913 yılının eylül ayında dergi 

kapatıldı ve A.Azimzade, karikatürlerini “Svoy” (Yabancı 

olmayan) takma adıyla imzaladığı “Biç” dergisinde 

çalışmaya başladı. Bu mizah dergisi sayfalarında, daha 

çok uluslar arası konulara yer veriyordu ki, çizim ve 

karikatürler de bunun üzerine yapılıyordu.  Mizah 

dergilerinde çalışan A.Azimzade karikatürlerini, “Azimov”, 

“Azim çizgisi”, “A.Azimzade”, veya “demdeki”, “Alekseyev”, 

“kendim”, “Cek” lakapları ile imzalamak zorunda kalıyordu. 

1914 yılından itibaren Azerbaycan dilinde resimli 

haftalık “Mezeli” dergisi yayınlanmağa başladı. 

A.Azimzade “Mezeli”de çalışmaya başlayarak, onun 

sayfalarında 300 karikatür çizdi, fakat derginin toplam 42 

sayısı yayınlandı ve ekim 1915 yılında dergi kapatıldı (6, 

s.36-37). 

1913-1914 yıllarında Azimzade, M.A.Sabir’in 

“hophopname” (“İbibik kitabı”) adlı hicivler kitabına 

24 resim çizmiştir. çizdiği renkli resimler bu kitabın 

yaygınlaşmasına, Sabir hicvinin güçlenmesine katkıda 

bulunuyordu (6, s.36; 7, s.39). 

1915-1917 yıllarında A.Azimzade “Baban-emir”, 

“Tuti” ve “Şelale” mizah dergilerinde, rus-Azerbaycan 

okulunda resim öğretmeni olarak çalışır. Sanat 

eleştirmeni M.necefov, A.Azimzade’nin çizim ve 

karikatürlerinde mübalağa, ironi ve alay kullanılarak dini 
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Mir Talat hanımın portresi.  Ressam Mirza Kadim İrevani. 
XIX. yüzyılın ilk yarısı

Erkek çocuk portresi. Ressam Mirza Kadim İrevani. 
XIX. yüzyılın ilk yarısı
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fanatizme ve çar yönetiminin dış politikasına yönelik 

eleştiriler görüldüğünü kaydediyordu (6, s.33). “Molla 

nasrettin” dergisi ve A.Azimzade’den etkilenerek B.Said, 

G.Memmedov, h.Musayev, M.Aliyev gibi ressamlar 

teşekkül etmişti. 

A.Azimzade, Bakü’de sanat okulunun, tiyatro ve sanat 

atölyelerinin organizasyonunda aktif rol aldı. Onun adı 

Bakü’deki sanat okuluna verilmiştir.

XX yüzyılın başlarında Azerbaycan resim sanatının 

kurucularından biri Ali bey hüseyinzade olarak kabul 

ediliyor. Mümtaz siyaset adamı ve sosyal aktivist olan 

hüseyinzade sanat eğitimi almamıştı, ama bununla 

beraber, onun “Şeyhülislamın portresi” ve “Bibi-heybet 

camisi” resimleri, renklerin dolgunluğu ve gerçek 

kompozisyon kuruluşu ile görenleri hayran bırakıyor.

Şamahı ustaları Aliguli, Gurbanali, Mirza Cafer, XIX 

yüzyılın sonlarında nuha’da yaşamış, flora ve faunanı 

tasvir eden karabağ’dan usta Gambar Garabaği ve onun 

öğrencileri Sefer ve Şükür tarafından yapılan duvar 

resimleri çok ilginçti (8, s.91). Oryantalist ressamlar güzel 

sanatların gelişiminde çok önemli rol oynamıştır. Guba, 

Ordubad, Şeki, Şamahı, Şuşa gibi kentlerdeki binalara 

yaptıkları eserler renk çeşitliliği ve konuların ilginç 

yorumlarıyla dikkat çekmekteydi. 

kitap sanatı ressamlarını da belirtmek gerekiyor. 

Bunların arasında, “kelile ve dimne” el yazmasına 

bilinmeyen ressam tarafından çizilen resimler ve 

Şamahılı necefgulu tarafından 1877 yılında “Yusuf ve 

Züleyha” ya çizilmiş resimler bulunuyor.        

XIX yüzyılda ressamlıkta, ilk önce tematik resimlere 

(tarihsel tarz da dâhil olmak üzere) yer verildiği, daha 

sonra ise portre, manzara resimlerinin geldiği bir tür 

hiyerarşi gelişmişti. Şövale resim türlerinden biri olan 

natürmorta neredeyse en sonda yer veriliyordu.  Sanat 

eleştirmeni V.O.efendiyeva’ya göre, “natürmortun 

ruhu, anlamı, nesneleri yakın mesafeden göstermek 

ve onlara dikkatle bakmaya mecbur etmektedir” (9, 

s.3).  n.M.Miklashevskya’nın belirttiği gibi, XIX yüzyılda 

Azerbaycan duvar resimlerinde natürmort, sadece han 

Sarayı (nuha) duvar resimlerinde değil, aynı zamanda 

Şuşa, lahıç, Guba’daki evlerde de geniş yaygınlaşmıştı. 

XIX yüzyıl ressamlarının eserlerinde natürmort sanatsal 

görüntünün yaratılmasında önemli rol oynamıştır (6, 

s.92).

O dönemde güzel sanatların gelişiminde, bir dizi 

suluboya resim ve çizimler yapmış Abbas hüseyin, 

necef resmi, Y.V.çemenzeminli önemli rol oynamıştır. 

devrim öncesi Bakü basını, Saint-Petersburg’daki 

İmparatorluk resim okulu mezunu İsmail nebi oğlu 

hakkında sınırlı haber yaymıştır.

kuzey Azerbaycan erkek ressamların safını, 

profesyonel sanat eğitimi almış ve portre ve manzara 

resimleri çizmiş Azerbaycanlı kadın Geysar kaşiyeva 

tamamlamıştır. 

XX yüzyılın başlarında Bakü’nün sanat hayatında 

belirgin bir canlanma yaşanıyor. Azerbaycan aydınlarının 

kültür ve eğitim faaliyetleri, yerel ressam –öğretmenlerin 

M.Gerasimov, A.kosichkin, Y.Samorodov, Y.keylisikh, 

Y.Mukhin ve diğerlerinin ortaöğretim okullarındaki 

Kültür

Dağ manzarası. Ressam Behruz Kengerli. 1920.
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faaliyetleri geniş ölçüde yaygınlaşır (10, s.22).

Bir önemli olgu da seyyar sanat sergileriydi. 1903 

yılında Bakü’ye, anlam yokluğu nedeniyle eleştirilen 

Fransız resim sergisi getirildi. 1911 yılında yerel 

ressamların (İ.Samoylov, S.Oleynikov, O.Pogorelova, 

B.Telingater, S.kulikov ve diğer) çalışmalarının ilk iki 

sergisi düzenlendi ki, bu da Bakü sanat hayatında önemli 

olay idi. 1912 yılında “Bakü ressamları derneği” kuruldu. 

Aynı yıl ikinci bir sergi düzenlendi ve bu sergiden sonra 

Bakü sanat derneğinin tesis edilmesine ilişkin karar 

alındı. O dönem Bakü’de bulunan İ.Brodski, söz konusu 

derneğin organizasyonunda ve dernek tüzüğünün 

hazırlanmasında yer aldı. derneğin temel amacı – 

Azerbaycan’da sanat eğitimi düzeyini yükseltmek ve 

sergiler düzenlemekti. Ancak çar memurları bu girişimi 

desteklemedi, patlak veren Birinci dünya Savaşı da 

buna engel oldu. 1913 yılında Bakü’de, çoğunlukla Bakü 

ressamlarının katıldığı üçüncü (esasında ilk) sergi, 1914 

yılında ise Moskova ressamlarının da (Gritsenko, kulbin, 

luppov) katıldığı dördüncü sergi açıldı.

1915 yılında, genç ressamlar Y.Samorodov, 

M.Gerasimov, Y.kelikhis’in girişimleri ile Bakü’de ilk 

sanat stüdyosu açıldı. Bu stüdyoda resim, çizim ve 

heykeltıraşlık eğitimi veriliyordu. Maalesef, stüdyo 

toplam iki yıl faaliyet gösterebildi. 1916 yılında ressam 

n.Mukhin ve mimar İ.edel tarafından, gençlerin isteyerek 

katıldığı çizim ve resim kursları düzenlendi. Stüdyo gibi 

bu kurslar da güzel sanatların gelişiminde önemli bir rol 

oynadı. 

Bakü zenginleri (örneğin, h.Z.Tağıyev) ve amatör-

sanat koleksiyoncuları (M.G.Jislin, V.l.Moravski) 

tarafından sergilerden tablo satın alınması da güzel sanat 

eserlerinin yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır.

Azerbaycan güzel sanatlarının araştırılması ve 

ele alınması, milli ve sanat mirasının özgünlüğünü 

gösteriyor. Sanatın şövale tarzının doğuşu, ressamlıkta 

portre ve manzara türlerinin, grafikte karikatür ve hiciv 

türlerinin ortaya çıkması, Azerbaycan güzel sanatlarının 

realizmin yeni düzeyine yükseldiği anlamına geliyor ve 

sonraki yıllarda Azerbaycan ressamlığının şekillenmesi 

ve gelişmesinde önemli rol oynamışlardır.

Güzel sanatlar alanında profesyonelliğin daha da 

gelişmesinde, 20’li yılların sonunda Bakü’de açılan 

ve çok sayıda yetenekli genç sanatçı yetiştiren Sanat 

okulu büyük önem taşımıştır. 1920 yılından itibaren 

Azerbaycan’da güzel sanatlar alanında yeni bir 

oluşum başladı, bunun sonucu olarak da, 1932 yılında 

Azerbaycan Sovyet ressamları Birliği kuruldu. 
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