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Milli Musiqi Günündə 
Üzeyir Hacıbəylinin məzarı önündə

“Bu gün Üzeyir bəyin və Şuşadan olan digər görkəmli 
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin ruhları şaddır”

AzərbaycanprofessionalmusiqisənətininbanisiÜzeyir
Hacıbəylinin(1885-1948)dünyayagəldiyi18sentyabrtarixi
ölkəmizdəənənəviolaraqMilliMusiqiGünü(“Üzeyirmusi-
qigünü”)kimiqeydedilir.

Mədəniyyət tariximizin bu
əlamətdar gününün tədbirlər
silsiləsi ənənəvi olaraq Fəxri
xiyabandadahibəstəkarınmə
zarınınziyarətolunmasıiləbaş
landı.
Mərasimdəmədəniyyətnaziri

AnarKərimov,AzərbaycanBəs
təkarlar İttifaqının sədri, Xalq
artisti Firəngiz Əlizadə, Bakı
MusiqiAkademiyasınınrektoru,

Xalq artisti Fərhad Bədəlbəy
li, Azərbaycan Milli Konserva
toriyasının rektoru, Xalq artisti
Siyavuş Kərimi, Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq
yazıçısıAnar,AzərbaycanDöv
lət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetinin rektoru Ceyran
Mahmudova,mədəniyyətvəin
cəsənətxadimləri,musiqisevər
ləriştirakedirdilər.

Mədəniyyət naziri Anar Kə
rimov mərasimə toplaşanları
MilliMusiqiGünümünasibətilə
təbrikedərəkbildirdiki,bugün
mədəniyyətimizin ən əlamət
dar günlərindən biridir: “Ya
dınızdadırsa, keçən il burada
çıxış edərkən söylədik ki, ən
böyük arzumuz bu günü Şu
şamızda keçirməkdir. Şükür
lər olsun ki, biz bu günü gör
dük.Ali Baş Komandanımızın
rəhbərliyi iləOrdumuzŞuşanı
düşməndənazadetdi.Bugün
ÜzeyirbəyinvəŞuşadanolan
digər görkəmli mədəniyyət və
incəsənət xadimlərinin ruhla
rı şaddır.Mənbir dahaVətən
müharibəsində canlarından
keçən şəhidlərimizə Allahdan
rəhmət,qazilərimizəşəfadilə
yirəm.Musiqi bayramınızmü
barəkolsun”.

AzərbaycanBəstəkarlar İttifa
qının sədri, Xalq artisti Firəngiz
Əlizadə çıxışında Üzeyir Hacı
bəylinin musiqi dahisi kimi mə
dəniyyəttariximizdərolunuqeyd
edərəkonuŞərqinMotsartıad
landırdı.Söylədi ki,nəqədərki

Azərbaycanxalqıvar,dahibəs
təkarınölməzirsihərzamanya
şayacaq.
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı

MusiqiAkademiyasınınrektoru,
Xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli
vəAzərbaycan Milli Konserva

toriyasının rektoru, Xalq artisti
Siyavuş Kərimi də dahi bəstə
karın ölməz irsindən söz açdı
lar,Milli Musiqi Gününün azad
Şuşayaqayıtdığınıvurğuladılar.
ÇıxışlardansonraAzərbaycan

DövlətXorKapellası (bədii rəh
bər – Xalq artisti Gülbacı İma
nova) heyətinin ifasında Üzeyir
Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”
operasından “Şəbihicran”kom
pozisiyasısəsləndirildi.
Daha sonra mərasim iştirak

çıları Fəxri xiyabanda uyuyan
Azərbaycanmusiqisininkorifey
lərindən Qara Qarayev, Fikrət
Əmirov, Bülbül, Rəşid Behbu
dov, Niyazi və Müslüm Maqo
mayevinməzarlarınıziyarətet
dilər.
Mərasim iştirakçıları ümum

milli lider, mədəniyyətimizin
böyük hamisi, 1995ci ildə im
zaladığı fərmanla mədəniyyət
təqvimimizəMilli Musiqi Günü
nübəxşetmişHeydərƏliyevin
və görkəmli oftalmoloq alim,
akademikZərifəxanımƏliyeva
nınxatirəsinidəehtiramlaana
raqməzarları üzərinə tər çiçək
dəstələridüzdülər.

NURƏDDİN

Konservatoriyada musiqi bayramı
18sentyabr–MilliMusiqiGünününnövbətiənənəvitədbiri
AzərbaycanMilliKonservatoriyasındakeçirildi.MilliKonser-
vatoriyanınhəyətindəmusiqibayramımünasibətiləkonsert
proqramıtəqdimolundu.

Əvvəlcətədrisocağınınrektoru,XalqartistiSiyavuşKərimiçı
xışedərəkÜzeyirHacıbəylininadıiləbağlıolanMilliMusiqiGü
nününönəmindən, dahi bəstəkarın yaradıcılığından,Azərbay
canmusiqisinin inkişafında xidmətlərindən danışdı. Bildirdi ki,
builmusiqibayramıölkəmizdəxüsusiabhavada,Qələbəruhu
iləqeydolunur,ÜzeyirbəyinəsərləriŞuşadasəslənir.
MədəniyyətnaziriAnarKərimovhərilənənəviolaraqMilliMu

siqiGünündəaçılışıkeçirilənÜzeyirHacıbəyliBeynəlxalqMusi
qiFestivalınınölkəmizin,mədəniyyətimizindünyadatanıdılma
sındaəhəmiyyətinivurğuladı.Qeydetdiki,MilliMusiqiGünüvə
Üzeyir bəyinadınıdaşıyan festivalın ilk konserti bugünonun
doğmaşəhərində, azadŞuşada keçirilir. Festivalın konsertləri
Ağdamda,Gəncədədətəşkilediləcək.

“ArtıqbizŞuşada–mədəniyyətimizinpaytaxtında“Xarıbülbül”
MusiqiFestivalınıvəVaqifPoeziyaGünlərinikeçirmişik.Gələn
ildənÜzeyirHacıbəyliBeynəlxalqMusiqiFestivalınındaböyük
birhissəsiniŞuşadakeçirəcəyik.Beləliklə,Azərbaycanmədə
niyyətini,ÜzeyirHacıbəylimirasınıvəölməzəsərlərinibirdaha
dünyayatəqdimedəcəyik”,–deyəAnarKərimovvurğuladı.
Nazir çıxışının sonunda bir daha bütünmusiqisevərləri əla

mətdargünmünasibətilətəbriketdi.
BakıMusiqiAkademiyasınınrektoru,XalqartistiFərhadBədəl

bəyliçıxışındaÜzeyirHacıbəylininmusiqisininhərzamanbizimlə
olduğunuvurğuladı.Bildirdiki,Azərbaycanmusiqisininbusəviy
yəyəgəlibçatmasıonundühasınınməhsuludur.Üzeyirbəyhər
yerdəvarvəonunəsərlərihərzamanseviləsevilədinlənilir.
Sonramusiqiproqramıtəqdimedildi.AzərbaycanMilliKonser

vatoriyasıXalqçalğıalətləriorkestrininmüşayiətiiləƏməkdarar
tistTəyyarBayramov,xanəndələrRəvanəƏmiraslanovavəAy
tənMəhərrəmovanınifasında“Qarabağşikəstəsi”səsləndirildi.

Üzeyir bəyin ocağında musiqili görüş
ÜzeyirHacıbəylinindoğumgünündə(18sentyabr)bəstəkarın
ev-muzeyindəMilliMusiqiGünümünasibətilətədbirkeçirilib.

Qonaqlarısalamlayanmuzeyindirektoru,Xalqartisti,bəstəkar
SərdarFərəcovMilliMusiqiGünününəhəmiyyətindənsözaçıb.
Sənətşünasalim,Əməkdar incəsənətxadimi,professorZiyad

xanƏliyevAzərbaycanbəstəkarlıqməktəbininbanisiÜzeyirHacı
bəyliiləbağlıfikirlərinibölüşüb.ƏməkdarrəssamYaşarSəmədov
Üzeyirbəyəhəsretdiyiyenirəsməsərinimuzeyəhədiyyəedib.
TədbirinmusiqilihissəsindəG.Şaroyevadına35nömrəliMusi

qiməktəbininfortepianomüəllimiDürdanəAxundovanınrəhbərliyi
iləhəminməktəbinşagirdiŞirinƏmiraslanovavəBakıMusiqiAka
demiyasınınnIIkurstələbəsiFidanƏlişovanınifalarındapianoda
“LeylivəMəcnun”operasındanmüqəddiməvəIIpərdəyəgirişsəs
ləndirilib.MusiqişünasvokalistSevincİbrahimova“Arşınmalalan”
operettasındanGülçöhrəninariyasını,“Koroğlu”operasındanNiga
rınariyasını,bəstəkarınyarımçıqqalmış“Firuzə”operasındanFiru
zəninariyasını,habeləbəstəkarƏdiləHüseynzadənin“Vəslinhə
vəsi”romansını,AğabacıRzayevanın“Könlüm”mahnısınıifaedib.
Sonda dünya şöhrətli pianoçu, pedaqoq, FransaAli Musiqi

AkademiyasınındirektoruAdiləƏliyevaSərdarFərəcovunVə
tənmüharibəsindəki Qələbəmizə həsr olunan “Cıdır düzündə
bayram” əsərini ifa edib. Tədbirdən sonra qonaqlar muzeyin
ekspozisiyazallarıilətanışolublar.

Mədəniyyətimizin bayramına çevrilən gün

AzərbaycanMusiqiMə-
dəniyyətiDövlətMuzeyi
ÜzeyirHacıbəyliadına
BakıMusiqiAkademiyası

(BMA)iləbirgə18sentyabr–
MilliMusiqiGünümünasibətilə
tədbirkeçirdi.

Sentyabrın 17də gerçəkləşən
tədbiri muzeyin direktoru, Əmək
dar mədəniyyət işçisi Alla Bay
ramova açaraq ümummilli lider
HeydərƏliyevinmüvafiqfərmanı
naəsasənelanolunanMilliMusi
qi Gününün əhəmiyyətindən söz
açdı. Bildirdi ki, böyük bəstəkar
Üzeyirbəyindoğumgününüsim
vollaşdıran musiqimizin bayramı
münasibətilə ölkəmizdə hər il sil
silətədbirlərkeçirilir.
Muzeyin direktoru daha sonra

dahibəstəkarÜzeyirHacıbəylinin
yaradıcılığındansözaçdı.Diqqə
təçatdırdıki,Azərbaycanprofes
sional musiqisinin banisi Üzeyir
bəybənzərsizəsərləriiləmillimu
siqimədəniyyətimizin yoluna işıq
salıb.Onungələcək inkişafyolla
rını müəyyən edib: “O, bəstəkar,

musiqişünas, yazıçı, publisist, ic
timaixadim,eynizamandamüsəl
manŞərqində ilkoperanınbanisi
kimi tanınan sənətkardır. Məhz
onun fədakar əməyi nəticəsində
Azərbaycan milli opera sənətinin
tarixi 113 il bundan öncə tama

şaya qoyu
lan “Leyli
və Məcnun”
operası ilə
b a ş l a n d ı .
25 yanvar
1908ci ildə
Bakıda Ta
ğıyev teat
rında oy
n a n ı l a n
tamaşanın
dirijoru Əb
d ü r r ə h i m

bəy Haqverdiyev, rejissoru Hü
seynƏrəblinskiolub.Məcnunro
lundaölməzsənətkarHüseynqulu
Sarabski,LeylirolundaisəƏbdür
rəhimFərəcovçıxışediblər”.
Çıxışdan sonra muzeyin Qə

dim musiqi alətləri ansamblının
müşayiəti ilə Xalq artisti Teyyub
Aslanov, Əməkdar artist Nuriy
yəHüseynova, BakıMusiqiAka
demiyasının müəllimləri Nərgiz
Kəngərli,Liliyaİmanova,Məryəm
Yusifova və tələbələrin iştirakı ilə
konsertproqramıtəqdimedildi.
Tədbir çərçivəsində muzeyin

kolleksiyalarındangörkəmlibəstə
karlarÜzeyirHacıbəylivəMüslüm
Maqomayevin həyat və yaradıcı
lıq yolunu əks etdirən videoçarx
nümayişolundu.

Savalan FƏRƏCOV

Sentyabrın18-dəMilliMu-
siqiGünününəsastən-
tənəlitədbiriBakıMusiqi
Akademiyasınınqarşı-

sında–ÜzeyirHacıbəylinin
heykəliönündəkeçirildi.

Tədbirdə mədəniyyət nazi
ri Anar Kərimov, nazirin birin
ci müavini Elnur Əliyev, nazir
müavini Sevda Məmmədəliye
va, Azərbaycan Bəstəkarlar İt
tifaqının sədri, Xalq artisti Fi
rəngiz Əlizadə, Bakı Musiqi
Akademiyasının rektoru, Xalq
artisti FərhadBədəlbəyli,Azər
baycan Milli Konservatoriyası
nınrektoru,XalqartistiSiyavuş
Kərim, Üzeyir Hacıbəylinin Ev
Muzeyinindirektoru,Xalqartisti
SərdarFərəcov,mədəniyyətvə
incəsənət xadimləri, musiqise
vərləriştirakedirdilər.
Mərasimdəçıxışedənmədə

niyyət naziri Anar Kərimov bil
dirdiki,ənənəyəsadiqqalaraq

MilliMusiqiGününüÜzeyirHa
cıbəyli adına BakıMusiqiAka
demiyasında da qeyd edirik:
“Bu il Bakı MusiqiAkademiya
sının yaradılmasının 100 ili ta
mamolur.Mənbumünasibətlə
burada çalışan bütün kollektivi
təbrik edirəm, onlara işlərində
uğurlararzulayıram”.
Nazir vurğuladı ki, ümummilli

liderHeydərƏliyevin1995ciildə
imzaladığı fərmanla hər il sent
yabrın18iölkəmizdəMilliMusiqi
Günükimiqeydolunur.BuilkiMilli
MusiqiGünüəvvəlkiillərdəkindən
fərqli keçirilir. 44 günlük Vətən
müharibəsindətorpaqlarımızdüş
məntapdağındanazadolunubvə
Üzeyirbəyinəsərləribugündoğ
maŞuşaşəhərindəsəslənir.
UluöndərHeydərƏliyevinmə

dəniyyətimizə, musiqimizə gös
tərdiyi diqqət və qayğının Pre
zident İlham Əliyev tərəfindən
davam etdirildiyini, eləcə də Bi
rincivitseprezidentMehribanxa

nımƏliyevanınmədəniyyətimizin
hamisikimimüstəsnafəaliyyətini
diqqətə çatdırannazir bildirdi ki,
məhzbununnəticəsiolaraqÜze
yirHacıbəylinin,onunəsərlərinin
yubileyi UNESCO səviyyəsində
qeydedilib.2009cu ildənetiba
rənHeydərƏliyevFonduMədə
niyyət Nazirliyi ilə birgə Üzeyir
Hacıbəyliadınafestivalkeçirir.
Üzeyir Hacıbəylinin Azər

baycan mədəniyyətində köklü
dönüş yaratmış sənətkar oldu
ğunuvurğulayanAnarKərimov
söylədiki,dahibəstəkarınqoy
duğu ənənələrə sadiq qalaraq
musiqimiziinkişafetdirməli,onu
yadtəsirlərdənqorumalıyıq.
2021ciilinölkəbaşçısıİlham

Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə
“NizamiGəncəviİli”elanedildiyi
nideyənnazirqeydetdiki,ənə
nəviolaraq18sentyabrda–Milli
MusiqiGünündəbaşlananÜze
yir Hacıbəyli BeynəlxalqMusiqi
FestivalındadaNizamiyə,onun

irsiiləbağlımusiqiəsərlərinəxü
susi yer ayrılacaq.Beləliklə, bu
festivalvasitəsiləikidahimizibir
arayagətirəcəyik.
Bakı Musiqi Akademiyasının

rektoru, Xalq artisti Fərhad Bə
dəlbəylidətəhsilocağının100il
likyubileyindənbəhsedərəksöy
lədiki,istərAzərbaycanmusiqisi,
istərsədəbualitəhsilocağıÜze
yirbəyinadı iləbağlıdır: “Üzeyir
HacıbəylininQaraQarayev,Fik
rətƏmirov,Niyazi,CahangirCa
hangirov,SoltanHacıbəyovkimi
tələbələriolub.Heçbirmüsəlman
ölkəsində belə bəstəkarlar və
musiqimədəniyyəti yoxdur.Ona
görə də biz mədəni sərvətimiz
olanmusiqiirsimizimütləqsaxla
malı,daimainkişafetdirməliyik”.
DahasonraMüdafiəNazirliyi

NümunəviHərbiOrkestrinin və
AzərbaycanDövlətXorKapella
sınınifasındamusiqinümunələ
ritəqdimolundu.

N.MƏMMƏDLİ

Bakı Dövlət Sirki orkestrinin konsert proqramı 
BakıDövlətSirkininorkestri18sentyabr–MilliMusiqiGünü
iləəlaqədarpaytaxtınZabitlərbağındakonsertproqramı
iləçıxışedib.

OrkestrAzərbaycanınpeşəkarmusiqisənətininbanisi,da
hibəstəkarÜzeyirHacıbəylinin“Oolmasın,buolsun”,“Arşın
malalan”vədigərəsərlərindənmusiqilərsəsləndirib.
Qeydedəkki,Üzeyirbəyindünyayagözaçdığı18sent

yabrtarixiümummilliliderHeydərƏliyevinmüvafiqfərmanı
ilə1995ciildənölkəmizdəMilliMusiqiGünükimiqeydolu
nur.Əlamətdargünmünasibətilərəngarəngtədbirlərkeçirilir.
Xatırladaq ki, uzun illərdən sonra bu il BakıDövlətSirki

orkestrheyətiniyenidənformalaşdırıb.Kollektivəistedadvə
bacarığıiləseçiləngənclərcəlbolunub.Orkestrsirkinproq
ramlarıiləyanaşı,səyyarkonsertlərdəverir.

Daha bir konsert YARAT 
Müasir İncəsənət Məkanında 

YARATMüasir
İncəsənət
Məkanında
MilliMusiqi
Gününəhəsr
olunmuşkon-
sertkeçirilib.

Tədbir mil
li musiqi və
rəqs dünya
sının irsini və

geniş diapazonunu, gözəlliyini və incəliyini özündə ehtiva
edib. Konsertdə milli musiqimizin zənginliyini əks etdirən
Azərbaycanklassikfonotekasımaraqlıretrospektivformada
təqdimolunub.
Konsertdənəvvəlmusiqişünas,AzərbaycanMilliKonser

vatoriyasınınBeynəlxalqəlaqələrşöbəsininmüdiri,sənətla
yihələrininkuratoruCahangirSəlimxanovçıxışedib.
Konsertdə “Amarok” musiqi qrupu, “Samur” Ləzgi Milli

Mərkəzininansamblı,“İz”qrupuvəmusiqiaxşamınındigər
iştirakçılarınınifalarıdinlənilib.

Dahi bəstəkarın ənənələrinə sadiq qalaraq...
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