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 � Əgər hər hansı elm-sənət aləmində, müxtəlif 
xarakterli tədbirlərdə, məclislərdə adın-soyadın 
çəkilərkən üzlərdə təbəssüm, tanış simalarda heyranlıq 
yaranırsa, deməli, yaşanılan ömrün ötən anları hədər 
getməyib. Belə anlarda ömür “sayğacı” da öz işini 
görür. Ağına-bozuna baxmadan ayrı-ayrı fakt və 
hadisələri sıralayır, diqqətə çatdırır. Dəyərli, çoxlarına 
nümunə olan cəhətlər iftixar hissini qüvvətləndirir. 
“Hələ yaşamağa dəyər” deyimi ruh yüksəkliyi zəmini 
kimi xoş ovqat yaradır. 

Dərin razılıq hissi ilə 
deməliyəm ki, 50 ildən çox 
bir müddətdə yaradıcılıq 
ünsiyyətində olduğum professor, 
Əməkdar incəsənət xadimi Oq-
tay Süleyman oğlu Quliyevin 80 
yaşına ünvanladığım bu yazını 
qələmə alarkən səmimiyyətlə 
aşılanan həmin sözləri diqqətə 
çatdırmağı lazım bildim. 

Keçən əsrin 70-ci illərinin 
əvvəlləri idi. Musiqi sənətimizin 
və elmimizin möhtəşəm 
ocağı olan Üzeyir Hacıbəyli 
adına Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasında unudulmaz 
bəstəkarımız, professor Sü-
leyman Ələsgərovun rəhbərlik 
etdiyi xalq çalğı alətləri kafed-
rası iclasında problemlə bağlı 
mühüm bir məsələ müzakirə 
edilirdi. İclasdan sonra Süley-
man müəllim qarayanız, ilk 
baxışdan ağayana təbiəti ilə 
diqqəti cəlb edən gənc oğlanı 
göstərib özünəməxsus mehri-
banlıqla soruşdu: 

– Oqtay müəllimlə tanış-
sanmı?

– Yaxından tanışlığım 
yoxdur, adını eşitmişəm, 
məqalələrini oxumuşam, – 
 dedim.

 Böyük ustadımız Süleyman 
müəllim həmişəki kimi xeyir-
xahlığından qalmadı:

– Yaxından tanış ol.Oqtay 
müəllimin uğurlu gələcəyi 
var. Əminəm ki, musiqi 
sənətşünaslığı sahəsində 
tanınan, sayılıb-seçilən 
alimlərimizdən biri olacaq...

Keçən əsrin 70-ci illərinin 
əvvəllərindəki tanışlığımız, 
dostluğumuz çox nikbin ruhda, 
musiqişünasların dediyi kimi, 
major ladında davam etdi.

Ötən illər ərzində səmimi 
münasibətimiz, müşahidələrim 
əsasında belə qənaətə gəlmişəm 
ki, Oqtay müəllim az danışıb, 

çox iş görən ziyalılarımızdandır.
Oqtay müəllim hələ 38 il 

bundan əvvəl Vano Sarajşvili 
adına Tbilisi Dövlət Konser-
vatoriyasında “Azərbaycan 
xalq çalğı alətləri orkestri və 
onun respublikanın musiqi 
mədəniyyətinin inkişafında 
rolu” mövzusunda dissertasiya 
müdafiə edib, sənətşünaslıq 
namizədi alimlik dərəcəsi 
alanda da sübut etdi ki, onun bu 
sahəyə gəlişi ötəri həvəs deyil. 
Aydın məqsəd yolunda inamla 
addımlamağın, orıjinal sahələrdə 
uğurlu tədqiqatlarının dəyərli 
nəticəsidir.

Burada bir haşiyə etsəm 
yerinə düşər. Oqtay müəllim 
1957-ci ildə gənc tarzən kimi 
Moskvada keçirilən gənclərin 
və tələbələrin VI Ümumdün-
ya festivalında uğurla çıxış 
edib. Festivalın laureatı adına 
layiq görüləndə 19 yaşı var 
idi. Əlbəttə, bu, çox böyük 
qələbə idi. Çoxları elə bilirdi 
ki, O.Quliyev bədii istedadı-
nı, fəaliyyət enerjisini ifaçılıq 
sənətinə sərf edəcək. Lakin o, 
milli musiqi mədəniyyətimizin 
inkişafı naminə daha çətin və 

şərəfli yolla irəliləməyi üstün 
tutdu. Milli musiqi kadrlarımı-
zın hazırlanması işinin nəzəri-
metodik təminatı sahəsində 
yazıb-yaratdı. Təkcə onu 
göstərmək kifayətdir ki, əsası 
Üzeyir bəy tərəfindən qoyulan 
və Azərbaycan proffesional 
musiqisinin inkişafında misli 
görünməmiş xidmətləri olan 

Xalq Çalğı Alətləri Orkestri 
haqqında çox dəyərli monoq-
rafiya məhz professor Oqtay 
Quliyevə məxsusdur.“İşıq” 
nəşriyyatı tərəfindən 1980-ci 
ildə çap olunan həmin monoq-
rafiyada əhatə edilən məsələlər 
problemliyi ilə indi də böyük 
maraq doğurur.

“Xalq musiqi ifaçılığı 
tarixindən”, “Xalq çalğı alətləri 
orkestrinin yaranması və 
təşəkkülü “. “Yüksəliş illəri”, 
“Yaradıcılıq yollarında “, “Or-
kestrin tərkibinə daxil olan xalq 
çalğı alətləri” bölmələrindən 
ibarət olan və mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən bu əsərdən 
gənc tədqiqatçılar, habelə ali və 
orta ixtisas musiqi məktəblərinin 
tələbələri faydalanırlar.

Professor O.Quliyevin 
“Azərbaycan musiqisinin 
inkişafında xalq çalğı alətlərinin 
rolu “, “Süleyman Ələsgərovun 
tar ilə xalq çalğı alətəri or-
kestri üçün konserti” , “Tar ilə 
fortepiano üçün köçürmələr”, 
“Tar üçün reyslər məcmüəsi” 
(Səid Hacıyevlə birgə ) və 
digər metodik vəsaitləri xalq 
çalğı alətləri ixtisasları üzrə 
təhsil alan tələbələrin nəzəri 
biliyini, təcrübi qabiliyyətlərini 
artırmağa əhəmiyyətli təsir 
göstərmişdir.

 Oqtay müəllim musi-
qi təhsili sisteminin milli və 
ümümbəşəri zəmində qurulması 
naminə yorulmadan çalışan, 
daim yaradıcılıq axtarışında 
olan alimlərdəndir.

 Professor Oqtay Quliyevin 
özünəməxsus dəsti-xətti, yazı 
üslubu var. Dili, qələmə aldığı 

mövzu ilə bağlı tərzi aydın və 
mənalıdır. Etiraf edim ki, tanın-
mış musiqişünas alimin yaradı-
cılığındakı bu cəhətlər mənim 
də nəzərimdən yayınmayıb. 
“Bəstəkar Süleyman Ələsgərov” 
monoqrafiyasının “Bəstəkarın 
tədris olunan əsərləri” bölməsini 
işləyərkən O.Quliyevin “Süley-
man Ələsgərovun tar ilə xalq 
çalğı alətləri orkestri üçün kon-
serti” adlı metodik tövsiyəsinə 
istinad etdim.Bu gün iftixarla 
deməliyəm ki, “İşıq” nəşriyyatı 
tərəfindən ikinci dəfə 1989-cu 
ildə çap olunan monoqrafi-
yanın 43-44-cü səhifələrində 
Oqtay müəllimin dəyərli təhlil 
və ümumiləşdirilmələri də öz 
yerini tutub.

 Professor O.Quliyev 
istedadlı musiqişünas alim, 
tədqiqatçı olmaqla yanaşı, baca-
rıqlı, yaradıcı pedaqoqdur. O, 
Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasında, 
habelə 10 il ərzində (1994-2003) 
Türkiyənin Qara Dəniz Texniki 
Universitetinin “Gözəl sənətlər” 
fakültəsində professor-pedaqoq 
kimi çalışdığı illərdə həmişə 
fərqlənmiş, həmkarlarının dərin 
rəğbətini qazanmışdır.

 Oqtay müəllim hara-
da, hansı vəzifədə çalışıbsa, 
ətrafındakıların, ünsiyyətdə ol-
duğu adamların daima rəğbətini 
qazanıb. Azərbaycan Milli 
Konservatoriyasında tədris işləri 
üzrə prorektor vəzifəsində ça-
lışdığı illərdə də həmkarlarının, 
habelə bu və ya digər məsələdən 
ötrü ona müraciət edənlərin 
daim rəğbətini qazanıb. Xalqı-
mızın, müxtəlif nəsillərdən olan 
insanların musiqi mədəniyyətinin 
inkişafı naminə fədakarlıq, əsl 
ziyalılıq nümunəsi göstərən, 
Əməkdar incəsənət xadimi, 
professor Oqtay Quliyevin 80 
yaşı tamam olur. Hamımız üçün 
sevinc dolu bu fərəhli gündə 
əziz dostumuzu səmimi qəlbdən 
təbrik edir, ona möhkəm cansağ-
lığı, uzun ömür arzulayırıq!

Vidadi XƏLILOV, 
pedaqogika üzrə elmlər 

doktoru, professor, 
Rusiya Pedaqoji və 

Sosial Elmlər Akademiyasının 
həqiqi üzvü, 

Əməkdar müəllim

Ziyalılıq nümunəsi

 � Yaxın-uzaq xalqların alim və siyasətçiləri ilə müsahib olanda, 
qardaş Türkiyəyə və digər türk-islam ölkələrinə səfərlər zamanı 
ictimai-siyasi müzakirələrə qoşulanda Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin deputatı, fəlsəfə doktoru və Mətbuat Şurası Idarə Heyətinin 
üzvü, həm də qəzetimizin daimi müəllifi  Cavanşir Feyziyevin  “Türk 
dövlətləri birliyi. Qlobal inteqrasiyanın Avrasiya modeli” kitabı 
haqqında tez-tez söhbət düşür. Soydaşımızın qısa müddətdə müxtəlif  
dillərə çevrilərək nəşr olunmuş, geniş yayılmış bu fundamental 
əsəri barədə eşitdiyim dəyərli sözlərə təəcüblənməsəm də, hər dəfə 
məmunluğumu da gizlədə bilməmişəm. 

Son dəfə Türkiyədə olanda türk dünyası-
nın dəyərli alimləri Ali Yavuz Akpınara, Fikrət 
Türkmənə, Mətin Arıkana, Nadim Məcidə 
həmin kitabın nüsxələrini təqdim edəndə 
yenidən qürur hissləri yaşadım. Egey Univer-
siteti Türk Dünyası Araşdırılması İnstitutunun 
yaradıcısı, professor Fikrət Türkmənin yarat-
dığı “Fikrət Türkmən kitabxanası”nda da Ca-
vanşir Feyziyevin bu əsərini neçə-neçə alim və 
araşdırmaçının hədsiz bir maraqla qarşıladığı-
nın şahidi oldum. Kitabla tanışlıq dərhal ciddi 
bir müzakirəyə çevriləndə isə ancaq müəllifin 
cavablandıra biləcəyi çoxsaylı suallarla qarşı-
laşdım. Hətta yeni müsahiblərimin müəlliflə 

görüşmək arzusu ilə bağlı konkret nəsə deyə 
bilməsəm də, bu marağın bir türk sevgisindən 
doğduğunu təbii qarşıladım, dəyərli alimlərin  
söylədikləri fikirlər olduğu kimi yaddaşıma 
köçdü: “Bu, təkcə bir azərbaycanlı alimin yox, 
bütün türk dünyasının kitabıdır. Bu misilsiz 
tədqiqatı təkcə Azərbaycanla bağlamaq, ən azı, 
kitabın önəmini, müəlifin hədəfini kiçiltmək 
olardı”. Bunlar  tanınmış türk alimlərinin soy-
daşımızın apardığı türkoloji araşdırmalara və 
ərsəyə gətirdiyi elmi əsərə verdikləri dəyər idi. 

Yeri gəlmişkən xatırladım ki, Cavanşir 
Feyziyevin “Türk dövlətləri birliyi. Qlobal 
inteqrasiyanın Avrasiya modeli” kitabı az vaxt 
içərisində türk dünyasının beş ölkəsində, yerli 
türkcədə çap edilib yayılmış və bu iş davam 
etdirilməkdədir. Bir məsələni də qeyd edim ki, 
müəllifin oxucuların geniş auditoriyasına son 
aylarda təqdim etdiyi “Türk dünyası” beşcildli-
yi dəsti isə yaxın-uzaq türk dünyasının artıq 
çoxdan tanıdığı “Cavanşir Feyziyev” imzası-
nın yeni bir populyarlığı oldu. Son həftələrdə  
Türkiyədən, Qazaxstandan, İrandan və başqa 
ölkələrdən gələn telefon zəngləri, elektron poçt 
mesajları da türk dünyası araşdırmalaçılarının 
daha bir ciddi mənbədən soraq tutmasının 
müjdələridir.

“Türk dünyası” (Bakı, Mütərcim, 2017) 
beşcildliyi olduqca nəfis tərtibatı, poliqrafi-
ya mükəmməlliyi, hətta rənglərin seçimi və 
ahəngdarlığı da, şübhə etmirəm ki, müəllifin 
fantaziyasının bəhrəsidir. Ola bilsin ki, dün-
yaca məşhur XII əsr Nizami “Xəmsə”sindən 
sonra, böyük türk dünyası ilə bağlı  yeni bir 
beşcildliyin– XXI əsr “Xəmsə”sinin yaradıl-
ması təkcə təsadüfi bənzərlik deyil, həm də 
rəmzi məna daşıyır. Bu baxımdan  “Türk dün-
yası” bütün dünya türklüyünün gerçəklik və 
həqiqətlərini, həm də ziddiyətlərini ortaya qo-
yan ensklopedik bir toplu sayıla bilər. Cildlərə 
ardıcıllıqla nəzər saldıqda bu deyilənlərin bir 
daha şahidi oluruq. 

Birinci kitabın annotasiyasında  türk 
sivilizasiyasının tarixi təkamülü və təməl 
dəyərlərinin təqdimatına önəmli amil kimi 
diqqət yetirilir. Maraqlıdır, bu təqdimatın 
ardınca türk dilləri ailəsi, ümumtürk tarixi 
və mədəniyyəti, siyasət və diplomatiyası, 
türklərin  yaşam tərzi, universal-multikultu-
ral dünyagörüşü, onların çağdaş dünyadakı 
mövqeyi haqqında ətraflı məlumat yer alır. 
Kitabda, eyni zamanda, türklərin “siviliza-
siya yaratmaq səviyyəsində olmamaları”nı 
deyənlərə tutarlı cavab da var. 

Müəllif qeyd edir ki, bu yanlış mövqe-
yi əsaslandırmağa çalışanlar və söyləyənlər 
unudurlar ki, mədəniyyət içərisində 
mədəniyyətlərin olması faktı mümkün olma-
dığı kimi, sivlizasiyaların inkişaf xarakteri 
də onun içərisində  ayrı-ayrı mədəniyyətlərin 
formalaşması ilə təsdiq olunur. Bu baxımdan 
türk sivlizasiyası olmuşdur və bir-biri ilə 
tarix, məkan və genetik bağlılıqları olan milli 
mədəniyyətlər yetirmişdir. Türk, Azərbaycan, 
qazax, özbək, türkmən, uyğur, tatar, başqırd, 
yakut və s. toplumlar xalq kimi, yüzilliklər 
ərzində fərdi dəyərlər, özünəməxsusluqlar 
qazanaraq təsdiq olunmuşlar. Bu, az imiş kimi, 
türk xalqları bir çox məqamda ətrafa ciddi təsir 
göstərməklə, özlərinin hakimlik rollarını da 
örtaya qoya bilmişlər. 

Bu mədəniyyətlərin  özəlliklərini açan 
müəllif göstərir ki, mövcud olan türk si-

vilizasiyası  və onun içərisində yetişən bu 
mədəniyyətlər funksional keyfiyyətləri ilə 
təsdiq olunur. Müəllif qətiyyət və cəsarətlə 
bildirir: “Türklərin siyasi dominantlığı İslamı 
din, sivilizasiya, siyasət olaraq ən parlaq 
mərhələsinə çıxarmışdır”. Müəllifin türk 
etnoqrafiyası və onun sərhədləri, hün varisliyi, 
qədim türklərin mədəniyyət və həyat tərzləri, 
türk dilləri ailəsi, türk ədəbiyyatı, incəsənəti, 
musiqisi, memarlığı, elmi və fəlsəfəsi, adət-
ənənələri və milli bayramları, ən nəhayət, 
türklər və müasir dünya haqqında tədqiqatları 
bu cilddə ümumiləşdirilmiş, lakin kifayət 
qədər dolğun bir şəkildə təqdim olunmuşdur.       

İkinci kitabda türk etnocoğrafiyası, əski 
türk ulusları və boyları–göytürklər, saqlar, 
avarlar, xəzərilər, oğuzlar, səlcuqlar da daxil 
olmaqla, 33 əski türk ulusları və böyları 
təqdim olunur. Hətta ən qədim Çin və türk 
mənbələrindən alınmış bu təqdimatlarda 
hər bir ulus və boyun tarixi, iqtisadi, sosial, 
siyasi əlaqələri, mədəniyyət və məşğulluqları, 
məskunlaşma arealları haqqında ətraflı 
məlumat verilir. Kitabın 2-ci bölümündə  
çağdaş türk xalqları, toplumları ayrı-ayrılıqda 
təqdim olunur.  Akıska türkləri, altaylar və 
Azərbaycan türklərinin də daxil olduqları 40-a 
qədər müasir türk xalqı və toplumu Altaydan 
Aralıq dənizinə qədər çox geniş bir ərazidə 
məskunlaşaraq böyük bir Vətənin sahibidir. 

Türkdilli xalqların 7-si müstəqil dövlətini 
qura bilsə də, böyük bir hissəsi müxtəlif 
səviyyəli muxtariyyət statusu ilə (12 mux-
tar respublika, 1 vilayət)  digər dövlətlərin 
tərkibindədir. Kitabın  "Türk diasporu” 
bölümündə müəllifin maraqlı qənaəti kita-
bın dəyərini daha da artırır: türklərin bütün 
dünyada təşkilatlanması, müvafiq qurumlarda 
birləşməsi onların zəruri inteqrasiyasını daha 
da gücləndirir.  

Üçüncü kitabda üç min illik dövlətçilik 
ənənəsinə sahiblənən türklərin siyasi tarixi, 
Avrasiya boyunca qurduqları dövlət və impe-
riyalar umumtürk tarixinin  və mədəniyyətinin 
şərəfli bir hissəsi kimi təqdim edilir. Bu cilddə 
antik Hun, daha sonra Göy Türk dövlətçiliyi 
ilə böyük bir epoxanın davamlı təməllərinin 
qoyulması ilə 25-dən çox türk dövlət və impe-
riyasının geneologiyası təqdim olunur. Tarixin 
bütün mərhələlərində dövlətçilik ənənələrini 
qoruyan türklər imperiya quruluşundan 
respublika quruluşuna keçmklə qlobal siyasi 
proseslərlə uyğunlaşmış, Avrasiya məkanında 
7 müstəqil, 12 muxtar  respublika və 1 muxtar 
vilayət yarada bilmişlər. 

Qədim türk dövlətləri və imperiyaları, 
dövrümüzün müstəqil türk  respublikaları 
və onların əlaqələri, başqa dövlətlərin 
tərkibindəki muxtar türk respublikaları və 
bir vilayətin tarixi, onun qurucuları haqqın-
da zəngin məlumat bu cildin və bütövlükdə, 
əsərin elmi-siyasi dəyərini artırmaqla, həm də 
ibrətamiz keçmişimizin nə qədər qüdrətli və 
şərəfli olduğunu bir daha  hamımıza duydurur. 

Dördüncü kitab türkşünaslığın önəmli 
problemləri, türkçülük ideologiyası və onun 
nümayəndələri, türkçülüyü təhrif edən yanaş-

ma və nəzəriyyələrin tənqidi analizi, türklərin 
kimliyinə münasibət, çağdaş türk dünyasının 
inkişaf potensialı və perspektivləri haqqında-
dır.  Türkçülük və türk dünyası ilə bağlı olan 
bütün yazılarında qırmızı xətt olan “Türk 
birliyi ideyası türklərin böyük dövlət və impe-
riyalar yaratdıqları zamanlarda da, tənəzzül və 
itkilər dövründə də aktual olmuşdur”  deyən 
müəllif bu fövqəlfikrini burada da vurğula-
yır. Türkçülük ruhunda yaradılmış “Oğuz 
Kağan”, “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Manas” kimi 
epos-oğuznamələrdə, Mahmud Qaşqarlının, 
Seyid Əhməd Yəsəvinin, Əlişir Nəvainin və 
yüzilliklər ərzində türkçülüyün inkişaf etdi-
rildiyi örnək əsərlərin forma və məzmununda 
yaşayan türkçülük isə türk dünyası və ya Türan 
dünyası kimi böyük bir məkanın əsl adını 
müəyyən edir.

Nəhayət, beşinci kitabda türk dünyasının 
görkəmli şəxsiyyətləri və onların dövlətçilik, 
siyasət, elm, mədəniyyət, ədəbiyyat 
sahəsindəki xidmətləri sistemləşdirilərək 
təqdim olunur. Dünyanın siyasi çoğrafiyasını 
dəyişən fatehlərin, dövlətçilik, hərb, siyasət, 
elm, ədəbiyyat, mədəniyyət və digər sahələrdə 
dünyanın inkişaf tarixinə böyük töhfələr 
verən şəxsiyyətlərin kifayət qədər zəngin 

təqdimatını da müəllif özünəməxsus ciddilik 
və səmimiyyətlə “bu kitabda onlardan yalnız 
bir qismi haqqında yığcam informasiya təqdim 
edilir” qənaəti ilə ortaya qoyur.

Bütün bu deyilənlər onu  göstərir ki, 
Azərbaycan adlı  ölkənin yetirməsi olan 
müəllif–politoloq və siyasətçi, alim və ictimai 
xadim Cavanşir Feyziyev öz ulu məramı, 
miqyaslı maraq və sevgisi ilə bütün türk dün-
yasının övladıdır. Avropaya da yaxından bələd 
olan siyasətçi– Avropa–Azərbaycan Parlament 
Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri və Fransa-
nın iki məşhür şəhərinin fəxri vətəndaşı olan 
Cavanşir Feyziyevin türk dünyası ilə əlaqədar 
həyata keçirdiyi elmi-politoloji layihə, az qala, 
bir elmi mərkəzin  görə biləcəyi işə bərabərdir. 

Gündoğarla Günbatan arasında 
qərarlaşmış böyük Turanın bir sıra naməlum və 
gizli qalmış gerçəyini ortaya qoyan,  yüzlərlə 
yerli, türk, rus və Avropa  mənbələrinə istinad 
edilən “Türk dünyası” beşcildliyi dəstindən 
dəyərli vəsait, dərslik kimi istifadə edilməsi, 
habelə bu sanballı qaynağın müasir informa-
siya texnaloğiyalarından istifadə edilərək və 
qardaş türk xaqlarının türkcələrinə çevrilərək 
yayılması gərəkli bir məsələdir. Bir yazıda 
butün bunlar barədə ətraflı danışmaq mümkün 
olmasa da, əminik ki, beşcildliyin hər bir kitabı 
ciddi müzakirələrin mövzusu olacaqdır.

Elm, bilik, məslək aləminə açılan geniş 
qapılara bənzətdiyim bu kitablar türk dünyası-
nın şərəfinə yaradılmış möhtəşəm abidələrdir. 
Gəncə qapısı, Dərbənd qapısı, Səmərqənd 
qapısı, İstanbul qapısı, Bakının Qoşa qala 
qapısı kimi. Təbii ki, bu qapılardan keçənlərin 
nələrə şahidlik etdiklərini, həm də kim olduq-
larını duya bilmələrini  təssəvvür etmək çətin 
deyil. Amma qoca tarixin bu möhtəşəm maddi  
abidələrindən fərqli olaraq, azərbaycanlı 
müəllifin türk dünyasına açdığı mənəvi qapı-
ları heç kəs nə dağıda, nə də oğurlaya biləcək. 
Dəmiri, daşı, ağacı  aşındıran açı ruzugarlar, 
dünəndən gələcəyə yönəlik gerçəklər toplusu 
olan bu beşcildliyin bir hərfini, sözünü, sətrini 
belə soldurası deyil. Bu böyük həqiqətlər bir 
türk oğlunun təqdimatında tarixin dəyərli 
əmanəti kimi qalacaq, həm də yeni bir 
“Xəmsə” kimi...  

Namiq ƏHMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

Böyük Turan dünyasına 
 açılan yeni qapılar

Medal qazanmaq vəzifəsi 
 � Sentyabrın  29-dan 

oktyabrın 20-dək Yaponiyada  
keçiriləcək qadınlardan ibarər milli  
voleybol komandaları  arasında 
dünya çempionatının birinci qrup 
mərhələsində Azərbaycan kollektivinin  
rəqiblərindən biri də Rusiya yığması 
olacaq. Ria “Novosti”nin bu günlərdə 
yaydığı xəbərə görə, Ümumrusiya 
Voleybol Federasiyasının rəhbərliyi 
bu komandanın qarşısına medal 
qazanmaq vəzifəsi qoyub.

Artıq  xəbər verdiyimiz  kimi, Yaponiya 
mundialının  birinci  qrup mərhələsində 
Azərbaycan və Rusiya voleybolçuları Ko-
reya Respublikası, ABŞ, Tailand, Trinidad 
və Tobaqo komandaları ilə bir  qrupda 
çıxış edəcəklər. Bu qrupun oyunları Kobe 
şəhərində keçiriləcək.

Azərbaycan millisi dünya  çempiona-
tına sentyabrın 29-da ABŞ yığmasına qarşı 
görüşlə başlayacaq. Komandamızın Rusiya 

ilə oyunu isə oktyabrın 2-nə təyin edilib.

O.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

 � Firəngiz Əhmədovanın səsindəki  
cazibədarlıq hamını məftun edirdi. Təmiz soprano 
səs tembri  onu başqalarından fərqləndirirdi. 

SSRİ  Xalq artisti 
Firəngiz  Əhmədova  1928-ci 
il  sentyabrın 23-də Bakıda 
anadan olmuşdu. 1955-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Konserva-
toriyasını bitirmiş, 1946-1951-
ci illərdə Azərbaycan radiosu 
xorunun, 1951–1988-ci illərdə 
isə Azərbaycan Dövlət Opera 
və Balet Teatrının solisti 
olmuşdur. Azərbaycan, rus və 
Qərbi Avropa bəstəkarlarının 
operalarında müvəffəqiyyətlə 
çıxış etmişdir. 

F.Əhmədovanın   
“Nərgiz", "Şah İsmayıl”, 
"Koroğlu",  "Sevil", “ Azad", 
“Bahadur və Sona", “Daisi", 
"Aida", "Toska"  və  s.  ope-
ralarda   ifa etdiyi partiyalar  
musiqişünaslar tərəfindən   
yüksək  qiymətləndirilmişdir. 
O,  "Sənsiz" , "Ölkəm", "Sual”, 
"Arzu", "Heyran olmuşam"  və 
s. Azərbaycan , eləcə də klas-
sik rus bəstəkarlarından  
P. Çaykovski, S. Raxmaninov, 
S. Taneyev və  digərlərinin  
romanslarını məharətlə ifa 
etmişdir.

Firəngiz  xanım profes-
sional  sənətkar idi. İfa etdiyi  

romanslar, mahnılar  tamaşaçı-
ların  marağına səbəb olurdu. 
Bəstəkarlar onunla işləməyi  
xoşlayırdılar.

Geniş diapazonlu, güclü 
və məlahətli səsi ilə seçilən 
sənətkar klassik opera 
səhnəmizin ilk qadın ifaçıların-
dan biri idi. Onun yaradıcılığı 
yüksək ifaçılıq qabiliyyəti və 
orijinal aktyorluq məharəti ilə 
birləşərək,  ölkəmizin vokal 
sənəti tarixində silinməz izlər 
qoyub. F. Əhmədova ope-
ra səhnəmizdə Azərbaycan 
və dünya klassiklərinin şah 
əsərlərində aparıcı partiyala-
rın mahir ifaçısı kimi şöhrət 
tapıb, musiqi salnaməmizə 
yeni parlaq səhifələr yazmağa 
müvəffəq olub.

Onun  yaratdığı və hər 
zaman dolğunluğu, yetkinliyi, 
təbiiliyi ilə seçilən obrazlar 
Azərbaycan mədəniyyətinin 
qızıl fonduna əbədi daxil olub. 

Milli kino sənətimizdə də 
onun  yaradıcılıq izləri  vardır.  
“O olmasın, bu olsun”, “Kon-
sert”, “Sevil” , “Azərbaycan 
elləri”  filmlərində   bu  
bənzərsiz müğənninin    sənəti 

yaşayır.  2003-cü ildə   lentə 
alınmış “Firəngiz Əhmədova” 
sənədli filmi  isə böyük 
sənətkarın  ömrünün  və ya-
radıcılığının  maraqlı  anlarını  
canlandırır.

Kəmalə Abıyeva görkəmli 
müğənninin parlaq yaradıcılıq 
yolundan, sənətkarla bağlı  
xatirələrindən  bəhs edən  kitab 
ərsəyə gətirmişdir.

Bu  yaxınlarda   Mu-
siqi Mədəniyyəti  Dövlət 
Muzeyində görkəmli 
 opera müğənnisi Firəngiz 
Əhmədovanın 90 illik  yubileyi 
təntənəli şəkildə   qeyd olundu.

Tədbir Üzeyir Hacıbəyli 
X Beynəlxalq Musiqi Festivalı 
çərçivəsində təşkil edilmişdi.
Tədbirdə bir daha   bildirildi 
ki, Firəngiz Əhmədova opera 

tamaşalarında musiqimizin 
korifeyləri Bülbül, Rəşid Beh-
budov,  Müslüm Maqomayev,  
Lütfiyar İmanov, Rauf Ataki-
şiyev və başqaları ilə tərəf-
müqabil olub. O, həmçinin 
keçmiş SSRİ respublikalarında 
və bir sıra Avropa ölkələrində 
qastrol səfərlərində uğurla 
çıxış edib. 

Firəngiz  xanım  müxtəlif 
fəxri adlara, orden və medalla-
ra layiq görülüb. Mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinə 
həmişə qayğı ilə yanaşan ulu 
öndər Heydər Əliyev 70 illik 
yubileyi münasibətilə Firəngiz 
Əhmədovanı “Şöhrət” ordeni 
ilə təltif edib.

Xalq artisti Xuraman 
Qasımova tədbirdə  çıxış 
edərək  demişdir:“Biz onu 
professional səhnədə gördük. 
Firəngiz xanım həm də kame-
ra-vokal janrında əsərlər ifa 

edirdi. Onun ifasında Üzeyir 
Hacıbəylinin “Sənsiz”,  Asəf 
Zeynallının “Ölkəm”, Niyazi-
nin “Arzu”, Əşrəf Abbasovun 
“Heyran olmuşam”, Ağabacı 
Rzayevanın “Oxu, gözəl” və 
başqa romansları dinləyicilər 
bu gün də yaxşı xatırlayırlar”. 

“Firəngiz Əhmədova” 
kitabının müəllifi Kəmalə Abı-
yeva çıxış edərək sənətkarla 
bağlı arxiv materiallarını 
araşdırarkən maraqlı faktlar-
la qarşılaşdığını qeyd etdi: 
“Firəngiz Əhmədova kon-
servatoriyada qəbul imtahanı 

verərkən dahi Üzeyir Hacıbəyli 
onun istedadlı bir gənc oldu-
ğunu görür və deyir ki, “Siz 
konservatoriyada oxuyacaqsı-
nız”. Məlumdur ki, görkəmli 
sənətkarların səhnədən 
ayrılması çox çətin olur. Ancaq 
Azərbaycan Dövlət Akade-
mik Opera və Balet Teatrının 
səhnəsində sənət möcüzələri 
yaradan Firəngiz Əhmədova 
çox sakitcə, 50 yaşında ikən 
səhnədən ayrılır”.

Görkəmli  sənətkar 
 2011-ci il  dekabrın  16-da  
Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Firəngiz Əhmədova – 90

Azərbaycan vokal sənətinin  
görkəmli nümayəndəsi


