~n zamanlar halkımızın aksakal sözüne, aksakal nasihatine ihtiyacı bir O
-.ıtrndar da artmıştır.Karmaşık: sosyal- siyasi şartlarda geniş halk kitleleri
bunalımlı

vaziyetten

çıkış

yolunu

çoğu

zaman,

sırf do~

yol gösterebilen

akıllı

öğütlerde, müdrik fikirlerde görüyor. Ülkemizde giden demolcratikleşme ve
yenileşme

prosesleri bir daha gösterir ki, vaktiyle ictiınai-ekonomik, sosyal-kültürel
deforınasyon halleri, sosyal adaletsizlikler, manevi
hayatımıza da kendi olumsuz etkisini gösterebilmiştir. Tesadüfi değil ki, birçok
manevi-ahlaki niteliklerin kaybolması, idealsızlık, bu sırada bazen kuşaklar
arasındaki manevi ınirasçılık tellerinin kınlması, halkımız arasında uzun asırlık
tarihi olan "büyük-küçük" ilkesinin çiğnenmesi, akaskal sözüne kayıtsızlık,
kabılık, gaddarlık gibi hallerin bile baş kaldırınası ile rastlaşmalı oluyoruz. Hiç
şüphesiz böyle bir durumda halkın ilerici ananelerini yaşatan, onun manevi
terakkisine, hızlı gelişmesine hizmet gösterebilen her bir şahıs özel bir ilgiye
tabidir. Ne yazık ki, bu kabilden olan şalısiyetlerimizin sıralan çok seyrelıniş
gözüküyor.
Asnn başlanndanbu yana onlann adlanm hatırlasak manevi kültürümüzün
ne kadar büyük kayıplara maruz kaldığım görebiliriz. M. E. Resulzade, Neriman
Nerimanov, Üzeyir Hacıheyov, Bülbill, H. Hakverdiyev, M. çemenzeminli, Cafer
Cabbarlı,
Semed Vurgam, Gara Garayev, Fikret Eınirev gibi ölınez
sanatk3rlanmızdan her biri halkı kendi arkasınca, götürebilen, onlara özgürlük ve
terakki yolunu gösteren gerçekten büyük simalar, aksakaHar idi.
Onlann her biri geniş ansiklopedik bilgiye, yüksek profesyonellik seviyesine,
kutsal sorurnluluk hissine malik tekrar olunmaz ve nadir şaiısiyetler gibi halkın
hafızasında silinmez izler koyup gitmişlerdi. Bu ünlü simalara has seciyevi
cihetleri derinden, onlann geçtiği karmaşık, fakat ferahlı yaşam mektebini her
yönlü öğrenmeden halkın aksakalı seviyesine ulaşmak: olanaksızdır. Burada ne
uzun ömürlülük, ne vazife, ne yüksek rütbe, ne de şahsi aktivite... istenilen sonucu
vermiyor. Babalar iyi demişlerdi "Akıl yaşta değil, baştadır." Tabüdir ki, aksakal
gibi hürmet sahibi olmak: hiç de yalnız uzun ömür sürmekle sadece şaş anlayışı ile
kısıtlanmıyor. Halkın haynnda, şerinde yakından iştirak eden, kendi emelleriyle
onun başım daima yüce edebilen, zengin hayat tecrübesi ve geniş bilgi dairesi ile
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seçilen. en ağır dakikalarda bile kendi halkı ile bir sırada dayanabilen şahsiyetler
bu yüksek ada layık görülebilirler. Adeta böyle şahsiyetler hakkında düşünürken,
hayalıında halkımızın görkemli sanatlcin, eski Sovyetler Birliği Ressamlık
Akademisi'nin üyesi profesör Mikayil Abdilllayev'in parlak siması canlaruyor.
Vaktiyle "Azerbaycan Güzel Sanatlar Haricte" monografya..tI1 üzerinde
çalışırken Mikayı1 Hoca'nııı kapsamlı yaratıcılığı ve onun dünyarun 60'tan fazla
ülkesinde biiyük bir başanyla eserlerini sergilemiş olduğunu, seyircilerin derin
rağbetini kazanmasının şahidi oldum. Onun şahsiyetine ve yaratıcılığına daha
derinden ilgi göstermeye başladım. Sanatkann tema ve içerik açısından son derece
kapsamlı yaratıcılığı her şeyden önce onun büyük yaratıcılık faaliyetinden, emek
aşkından, aynı zamanda onu derinden düşündüren ictimai-siyasi hadiseleri, tarihi
eylemleri firçaya almak istediğinden ileri gelir.
Konu çeşitliliği ise ressamı, resmin çeşitli yönlerine müracaat etmeye
mecbur ediyor ve biz onun her bir jannn estetik tabiatını. bedii-tasvir imkanlanmn
estetik sınırlarını. biçim ve kompozisyon özelliiderini ne kadar derinden
duyınasırun şahidi oluyoruz. Ressamlığın demek oluyor ki, böyle bir sahası yoktur
ki, MIkayıl Abdüllayev burada yüksek sanat örneği meydana getirmeIniş olslli1.
jannn estetik imkanlanıu genişletmemiş olsun. Portre, manzara (peyzaj), natünnort
gibi geleneksel janrlarla birlikte ressam bedii tertibat işine, ilüstrasyonlara. aym
zamanda mimarlıkla ressamlığın sanatsal sentezine büyük ilgi göstermekle birlikte,
burada da son derece yüksek sanat örnekleri ortaya koyabilmiştir. Lakin MIkayıl
Abdüllayev hiç de gördüklenni. işittiklerini, okuduklannı sade olarak firçaya alan
ressamlardan değil. Tersine, tasvir için nesne seçtiği her bir hadise, eşya ve olay
onu derinden düşündürüyor; ressam onlan diğer nesne ve olaylarla karşılıklı
ilişkide izlemeye çalışıyor. Hadiselerin mahiyetini, oldukça canlı, hayati ve
seyirciyi derin hisler, emosyalar alemine götürebilk
Ressanun bu ve diğer bedii metod, dünya ressamlık mekteplerine has
seciyevi cihetler, ayn ayn dünya sanatçılanmn yaratıcılık dest-hattı, ayın zamamm
ressanılıkta kompozisyon ve fornı, kolorit ve ışık-gölge gibi sonmlarla ilgili ilgi
çekici fikirleri bir daha Mıkayıl Abdilllayev'in derin bilgi ve yaratıcılık tecrübesini
sergilemiş oluyor. Onun "Yazılanm" adlı temel eserinde (Bakı, Işık 1988) bu
gösterdiğimiz cihetlerle daha derinden tamş olmak münıkündür. Burada sanatçı
yaratıcılığırun
ilk basamaklanndan karşıya çıkan bedii-estetik konulan
araştınnaya, izah etmeye çalışıyor ve sanatsal başanlann, aynı zamanda bazı
uğursuzluklann bile nedenlerini büyük maharetle izah edebilir. Dünya medeniyeti
tarihi ve nazariyesini, özellikle de tasviri sanat problemlerini derinden bilen sanatçı
eserde yeri geldikçe onlara yaratıcılıkla müracaat ediyor. Bu veya diğer bedii
hadiselerin a)'lu zamanda kendi eserlerinin bilimsel analizinde bile onlara istinad
edebilir. Ressamııı şahsen tamş olduğu, dostluk ettiği, yaratıcılığından yararlandığı
sanat adamlan ile yaratıcılık ilişkilerini ya da salsak bu sahada onun sonsuz
imkanlannı idrak edebiliriz. Eserde ressam onlann her birine kendi münasebetini,
sevgi ve saygısım ifade etmekle birlikte, aym zamanda bir sanatkar gibi onlara has
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karakter özellikleri ve cihetleri ilgi çekici örneklerle, ekser hallerde ise Azerbaycan
medeniyeti ve tasviri sanatına münasebette izah etmeye muvaffak oluyor. Esasen
tarihi-kronoloji istikamette yazılmış bu eserde ressam çocuk yaşlarından onun
ellerinden tutan, bir sanatçı gibi gelişmesine. esteti..1c medeniyetinin
zenginleşmesine hizmet eden medeniyet temsilcileri büyük hassasiyetle kaleme
alıyor. Ezim Ezimzade, Üzeyir Hacıheyov. Semed Vurgun, Süleyman Rehimov,
Mine İbrahimov. Süleyman Rüstem, Resul RJza, Gara Garayev, Fikret Emirov.
Dimitri Şostakoviç, Sergey Garasimov. Anna Salvadore, Remdo Guttazo, Cakomo
Mansu. Roman Karmen. Albert Moraviya gibi eski Sovyet ve yabancı ülke
sanatçıları ile onun dostluk ve yaratıcılık ilişkileri MIkayıl hocamn geniş yaratıcılık
ilişkilerini bir daha sergiliyor İlgi çekicidir ki, ressam dostluk ettiği şahsiyetlerin
dahili alemine, maneviyatına. faaliyet muhitine, karaktcrlerine derin bir ilgi
göstermeklc birlikte (hakkında söz açtığmuz eserde onun bu açıdan zengin
izlenimlerinin şahidi oluyoruz.) onların canlı suretlerinin fırçaya alınmasını da son
derece önemli sayıyor. Halkımızın manevi kiiltürünün gelişmesinde sınırsız
hizmetleri olmuş bu ölmez sanatlcirların aynı zamanda birçok zahmet
adanılarımızııı portrelerinin büyük bir ustalıkla meydana getirilmesi ressamın
portre janrı sahasında kazandığı büyük başarıları ispatlamaktadır. Onun bu alanda
meydana getirdiği Cefer Cabbarlı, Üzeyir Hacıbeyav, Semed Vurgun, Süleyman
Rüstem. Mizre İbrahimov. Fikret Emiroy, Ferhad BedeUJeYli. Şamama Hasenova
gibi portrderi bediiliği, yüksek sanatkarlığı, bu tekrar olunmaz şahsiyetlerin dahili
alemine. psikolojik karakterlerine nüfuz etme maharctiyle dikkat çekınektedir.
Hatırlatalım ki, halkın gayretli oğulları. kızları her zaımın resasmm dikkat
merkezinde olmuşlardı. Bu sevgiyi onun Dede KorkııL Nizami, Fuzuli, Nesimi,
Natevan gibi saııatçılarımız11l şahsiyetlerini ifade eden eserlerinde, aym zamanda
bu sanatçıların eserlcrine çektiği röprodüksiyonlarda bir daha gösterebiliriz. Portre
jamı resasmın meydana getirdiği Nizarni'nin Bakü şehrinde yerleşen ayni adlı
Metro istasyonundaki mozaik portresi de dikkat çeker. Dahi şairin poetik
dünyasına, felsefi-estetik dünya görüşüne, ayru zamanda mozaik tekniğine
yakından beled olması sonucunda ressam onun ölmez suretini, zengin yaratıcılık
kdünyasıııı gösterebilmiştir.
Metro salonunun duvarlannda şairin ünlü
"Hamsc"sinden alınmış suretler (Mes. Sırlar Hazinesi, Baykuşların Sohbeti, Kerpiç
Kesenin Masalı, Hüsrev ve Şirin. Leyla ve Mecnun, İskendername vs.)
genelleştirlimiş bir şekilde, yüksek bir sanatsallılda, lakonik ve rengarenk bir dille
ifade edilmiştir. Biz burada aynı zamanda büyük bir enteriyörün 70 metre kadar
uzanan yeraltı salonun amtsal çözümünü daha doğrusu rcal perspel1:iftc bedii ölçü
hissinin yaratıcı bir şekilde ifadesini görebiliriz. İlgi çekicidir ki, salonun her iki
tarafta ifadesirıi bulmuş tasvirler salonun sonunda Nizami'nin mozaik üslubunda
yapılmış muhteşem portresi ile bir bütün teşkil edebilir. Aslında bu bir daha büyük
sanatkarın ölmez ve yaratıcı simasım ebedileştimıek isteğini ifade etmiş oluyor.
Rcsam kendi tanınmış çagdaşlarıııı, ünlü sanat adamlarım ve ilerici siyaset
temsilcileri de sanatı için önemli kılıyor, onların portrelerini yüksek profesyonel1iği
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ile tasvir etmesi kendi için manevi bir borç gibi kabul ediyordu. Hindistan'ın eski
İndira Gandhi ( Onun portresi vaktiyle L Gandhi'nil1 şahsi
kollcksiyonuna dahil edilmiştiL), Dm. Şostakoviç. İtalyan yazarı Alberti Moraviya,
İtalyan heykeltraşı eokoma Mansu. İtalyan ressamı Renato Guttuzo gibi sanat
adamları da bu kabilden idiler. İlgi çekicidir ki, ressam fırçaya aldığı şahsiyetleri
derinden tanımaya, onların dahili alemlerine, düşünce tarl:ına, yaratıcılık tarzına.
psikolojisinc. tamperamamna. da"Tanış medeniyetine yakından beled olmaya
çalışıyordu. Onlaım çoğu ile şahsen ve yakından temas saklıyor, dostluk ediyordu
Mesela, Azerbaycan'ın sevimli şairi Semed Vurgun ile ebedi ve manevi dostluğu
neticesinde şairin birkaç derin manah portresinin meydana gelmesinin şahidi
oluyoruz. "Yazılanm" eserinde ressam Semed Vurgun ailesi ile olan samimi
münasebetleri, tamşıklığı, dostluğu, yetcnekli şairin tekrar olunmaz karakteri
hakkında olan derin izlenimlerini dile getirebilmiştir. Hatırlatalım ki, buna benzer
izlenimleri onun. EI.im Ezimzade. İgor Grabar. Üzeyir Hacıheyov, Resul Rıza.
Süleyman Rehimov. Mirze İbrahimov. Sergey Gerasimov, f\.nna Salvatore gibi
tanınmış sanat adamları hakkmda yazdığı makalelerde bir daha izleyebiliriz. Bu
yazılarda adları geçen şahsiyetlerin, yüksek manevi nitelikleri. estetik idealleri.
yaratıcılık üslubu ay11l zamanda şahsiyeti hakkında son derece değerli bilgiler
verilir. Bu kabilden olan makalelerde aym zamanda genellikle sanaİ. özellikle de
ressamlık sanatı mn bir çok problemleri kendi çözümünü bulabilir. Orasını da
"urgulayalım ki, bu makaleler tabIi ki yaratıcılık mirası ile birlikte resasmın estetik
dünya görüşünü. bedii dest-hartıll1 daha yakından anlamaya inıkan verir. Mesela
ressaımn "Nesimi Sureti" adli makalesinden onun her bir suret üzerinde ne kadar
derinden düşünmesi, genellikle ressamlıkta portre jannmn meydana getirilmesinde
karşıya ne gibi estetik-prati..1c zorunluklann çıkınası vs. Hakkında söylediği derin,
içerikli buna benzer fIkirleri bmmak mümkündür. Resasnnn Nizaıni'ye Fuzuli'ye
hasırettigi makalelerinde de izlemek mümkündür. Bu derin içerikli makaleler her
şeyden önce ressaımn Azerbaycan, aynı zamanda Doğu medeniyetine ne kadar
hassasiyetle yaklaşmasını, burada onun gerçek ve sonsuz potansiyel-estetik
imkanlannm yüze çıkanlmasının bedii kültürüınüz için ne kadar önemli olmasını
isbat etmeye çalışmasının şahidi oluyoruz. Hiç şüphesiz, halkm manevi geçrrıjşine.
klasik mirasına, realist estetik ananelerine. bir sözle maddi ve manevi medeniyetine
olan derin sevgi ve inam hisis sonuçta MIkayı! Abdiillayev yaratıcılığının
halkçılığını, realizınini, kendisine ınahsusluğunu, yüksek bediiliğini, büyük estetik
etki gücüne sahip olmasını gösteren esas özelliklerden olmuştur.
Ressaım ciddi bir şekilde ilgilendiren konulardan biri de Dogu-Bau
medeniyetleri arasındaki karşılıklı ilişki ve zenginleşme problemleri olmuştur.
Onun "Behzad ve Matıss" adlı makalesinde bu sorunlann derin estetik tahlilinin
şahidi oluyoruz. Rafael, Karpaççio, Rembrandt, Şarden, Uta..'llaro ve Hokkıısayi.
Gogen, Kandinski gibi çeşitli milli medeniyetlere mensup olan sanatçılann Doğu
medeniyetlerine, aynı zamanda halı, kilim sanatına, özellikle de minyatür sanatına
olan derin ilgisini gösterebilir. Behzad ile ondan 333 yıl sonra yaşamış Fransız
cumhurbaşkanı
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ressaım empresyonisti Matiss'in yaratıcılıklarını mukayese eden yazar, bir çok
benzerlLlder (renklerin istifadesinde, koloritte. renklerin akrabalığında vs.) yüze
çıkarabılir. ÖZellikle Behzad'ın "Şeybam Hamn Portresi" (1507) ile Matiss'İıı
"Merakeşli Kız" (1912) eserlerini mukayese ederken bu benzerlikleri ayani şekilde
yüze çıkarabilir. Bundan başka Fransız ressamın hayatını derinden araştıran
Mıkayıl Abdullayev, Matiss'in gerçekten de Doğu sanatı. bu sırada Behzad
yaratıcılığı ile de yakından ilgilendiğini ( o aynı zamanda i 903 yılında Münih'te
Herat minyatür mektebillİn üıılü temsilcisı olan Belızad'ın eserlerinin büyük bir
başarıyla sergilenmesini özelolarak kaydediyor.). ondan zenginleştiğini YC bunun
sonucu olarak neoempresyonistlerin puantiliznı' den bir defalık olarak
uzaklaşmasını ispatlanıaya çalışıyor.

Makalenin bir amacı da Belızad yaratıcılığımn WIlliıeyen estetik teravetini
göstermektir. Onun haklı itirafina göre. resa1ll1n yüksek estetik
niteliğini kaybetmeyen üslup tarzı, bedii-estetik ilişkileri. lakonik dili bugün de
çokları için bir örnek rolü oynamaktadır M. Abdüllayev'in manzara (peyzaj)
yaratıcılığına da büyük önem vemıesi tcsadüfi değiL. Vatamn bütün nköşelerini
karış karış gezen sanatçı, rengarenk ve duygusal tablolarında kendi vatan sevgisini,
vatan hasretini, vatandan doğan grurunu yüksek bir poctiklikle ifade edebilıniştir.
Onun "Dağ Eteğinde", "Dağlar a Dağlar" eserlerinde, aynı za1113m12 insanla
doğanın uyumlıı ilişkisini ifade eden "Zafer Bayrağı", "Sevinç", "Şamama
Hasenova" "İhtiyar Çoban" gibi eserlerinde bir daha resaımn zengin ve benzersiz
renk paletini, kompozisyon ve bedii yeteneğini izlemek mümkündür.
MIkayıl Abdüllayev, AL.erbaycan' da salıne sanatımn gelişmesindc de önemli
faaliyette bulunmuştur. Onun özellikle Üzeyil' Hacıheyov'un şöhret bulmuş
"Köroğlu" ve "Leyla ile Mecnuıı" operalarına. Niyazi'nin "Çita" balesine verdiği
tertibat cskizlerini son derece başarılı saymak ınünık'iindür. Bu eserlerin idea
konusu, buradaki kahraınanların yaşadıkları tarihi muhit. milli mensubıyetleri,
zengin psikoloji alemleri karakterleri vs. her zaman ressa1ll1n dikkat merkezinde
olduğundan onlara verilen bedii tertibat oldnkça real, canlı. inandırıcı emosyonel
olmuştur. Tabiidir ki. sırf bu niteliklerine göre de onlar hakkında söz açtığınıız
opera ve bale eserlerinin idea-konularının sanat diliyle dalıa derinden ve bediilikle
ifade oluıınıasına hizmet edebilmişlerdir.
Mıka)'ıl Abdüllayev'iıı çok dallı ve manalı yaratıcılıh'l git gide daha çok ilgi
doğurmaya başlıyor. Onu bütün dünyanın çeşitlİ ülkelerinde başarıyla sergilenen
eserleri tesadüfi değil, geniş seyirci kitleleri ile birlikte uzmanların-sanatşinasların,
poligrafi işçilerinin bile dik.lmtini kendine çeker. Bu açıdan onun eserlerinİn
"İzkustvo" (Bulgaristan) dergisi için yüz kapağı, onun dünya ressamlığı
kataloı;unun (Zeyman Neşriyatı) birinci sayfasmda (Leipzig 1963), Berlin' de
yayınlamnış tasviri sanat eserlerinin yayınına bakış sergisinin afişiııde (1962-63),
Erich Heyne'nin "Renkkarlık Anlayışı İçin Giriş" kitabının çeşitli sayfalarında
(Leipzig, 19622 Yaylll. 1964) Almanya'da yayınlanan "Tasvir-i Sanat" dergisinde
(1964. No:9) vs., yerlerde güzel bir örnek gibi sık sık istifade olunması oldukça
ve

çağdaşlığını
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karakterdir. Ömrünün en dolgun çağım yaşayan büyük sanatlclnn yaratıcılık aşkı.
vatanım, halkım terennüm etmek isteği yine de büyüktür. Hala blU1dan sonra da
onun sihirli fırçasından çıkmış nice nice güzel sanat eserlerini görece~ınize
inamyoruz.
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