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Azərbaycanı dünyada tanıdan sənətkar

Fidan Əkrəm qızı Qasımova 17 
iyun 1947-ci ildə Bakıda dünyaya 
gəlib. Nadir soprano sahibinin 
dünyaya göz açdığı ziyalı ailəsi, 
boya-başa çatdığı mühit onun 
musiqiyə bağlanmasının ilkin 
mənbəyi olub. Fidan və Xuraman 
Qasımova bacılarının valideynləri 
daim incəsənətlə bağlı olub, şeir 
yazıb, musiqiyə meyil göstəriblər. 
Niyazi, Fikrət Əmirov, Tofiq Quliyev 
və Bakı musiqi elitasının digər 
nümayəndələri tez-tez bu ailənin 
qonağı olublar. O zaman 4 yaşlı 
balaca Xuraman qonaqların xahişi ilə 
oxuyar, Fidan isə daha çox skripkada 
ifa edərdi. Bacılarda musiqiyə meyil 
uşaqlıqdan formalaşmağa başladı.

Fidan xanım Bülbül adına Musiqi 
Məktəbini bitirdikdən sonra 1966-cı 
ildə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasına daxil 
olmuş, məhz parlaq istedadı və 
zəhməti sayəsində eyni vaxtda 
iki ixtisas – skripka və vokal üzrə 

təhsil almışdır. 1974-cü ildə Moskva 
Konservatoriyasının aspiranturasını 
bitirdikdən sonra Bakıya qayıtmış, 
həmin vaxtdan M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Dövlət Akademik 
Opera və Balet Teatrının solisti 
olmuş, həmçinin Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasında (indiki Bakı 
Musiqi Akademiyası) dərs deməyə 
başlamışdı.  

Müğənninin 2008-ci ildə “Besame 
mucho” adlı albomu buraxılıb. “Eta 
Production” studiyasında yazılmış 
disk ölkənin birinci xanımı Mehriban 
Əliyevaya həsr olunub. Sənətkarın 
adı “Dünyanın 100 qadını” kitabına 
salınıb. Fidan Qasımovanın 
yaratdığı unudulmaz obrazlar 
qalereyası – Dezdemona, Aida 
(“Otello”, "Aida" – Cüzeppe Verdi), 
Toska, Turandot, Mimi, Çio-Çio-san 
(“Toska”, “Turandot”, “Bohema”, 
“Çio-Çio-san” – Cakomo Puççini), 

Mikaela (“Karmen” – Jorj Bize), 
Tatyana (“Yevgeni Onegin” – Pyotr 
Çaykovski), Nigar (“Koroğlu” –  
Üzeyir Hacıbəyli), Marqarita  
(“Faust” – Şarl Fransua Quno), 
Sevil (“Sevil” – Fikrət Əmirov) 
və digərlərindən ibarətdir. Onun 
zəngin repertuarına Azərbaycan 
bəstəkarlarından Üzeyir Hacıbəyli, 
Asəf Zeynallı, Qara Qarayev, Arif 
Məlikov, Niyazi, rus bəstəkarlardan 
Mixail Qlinka, Pyotr Çaykovski, 
Sergey Raxmaninov, Qərbi Avropa 
bəstəkarlarından A.Stradella, İohan 
Sebastyan Bax, Georq Fridrix Hendel 
və başqalarının kamera-vokal 
əsərləri, eləcə də Azərbaycan xalq 
mahnıları – “Laçın”, “Qubanın ağ 
alması”, “Girdim yarın bağçasına”  
və s. daxildir. 

Bakı Musiqi Akademiyasının 
professoru F.Qasımova son illər 
istedadlı gənclərə xeyli vaxt sərf edir, 
yorulmadan yeni gənc vokalçılar 
nəslini yetişdirməklə məşğul olur. 

Onların arasında beynəlxalq 
müsabiqələrin diplomantları və 
laureatları da az deyil.

Xalq artisti Fidan  Qasımova 
söhbət zamanı ulu öndər Heydər 
Əliyevlə bağlı xatirələrini də bizimlə 
bölüşdü: Ulu öndər mənə və bacım 
Xuramana “qızlar” deyə müraciət 
edərdi. Rəsmi xarici səfərlərə 
gedərkən ziyalılardan, mədəniyyət, 
incəsənət nümayəndələrindən 
ibarət dəstəni də çox vaxt özü ilə 
aparardı. Onların içərisində biz də 
var idik. Elə bir konsert proqramımız 
yox idi ki, o, şəxsən gəlib, bizi 
dinləyib, alqışlamasın. Xarici 
səfərlərdə olarkən bizimlə yaxından 
maraqlanırdı. 

Moskvada çalışdığı illərdə, 
çox nadir hallarda konsertlərimizə 
özü gələ bilməsə də, mütləq 
ailə üzvlərini göndərərdi. Bu, 
ilk növbədə, bizə böyük hörmət 

və dəstək idi. Heydər Əliyev 
Azərbaycan incəsənəti, musiqisi 
ilə qürur duyurdu. Bəzən xüsusi 
görüşlərində, şam yeməklərində 
bizimlə çox gözəl, səmimi, maraqlı 
söhbətlər aparardı. Azərbaycan 
bəstəkarlarının, ələlxüsus da Tofiq 
Quliyev, Cahangir Cahangirov, 
Səid Rüstəmov, Rauf Hacıyevin 
əsərlərini çox sevərdi və hətta 
bizimlə birgə oxuyardı. Yadımdan 
heç çıxmaz ki, 1996-cı ildə Xuraman 
xanım və mən onunla birlikdə şam 
yeməyində görüşmüşdük. Üçümüz 
birlikdə Niyazinin “Arzu” romansını 
ifa etmişdik. İfadan sonra bir az 
kədərlənib, kövrəlmişdi. Daha sonra 
öz həyatı, ömür-gün yoldaşı Zərifə 
xanım haqqında bizə ürək dolusu 

danışırdı. Ürəyini bizə açırdı. Açıq 
deyərdi ki, o qədər məşğulam ki, 
sevdiyim ailəmi, yaxınlarımı görməyə 
vaxt tapmıram. 

Heydər Əliyevin yaşadığı şərəfli 
həyat hər birimizə bir örnəkdir. 
Hamı deyirdi ki, onun sizə xüsusi bir 
münasibəti, hörməti var. Bəli, tez- tez 
belə deyirlər. Çünki biz onunla hansı 
xarici səfərdə olurduqsa, ilk növbədə 
fikirləşirdik ki, doğma Azərbaycanı 
təmsil edirik. Prezidentimizin nə 
dərəcədə yüksək şəxsiyyət olduğunu 
bilirdik və bu nöqteyi-nəzərdən 
mədəniyyətimizin səviyyəsini yüksək 
tuturduq” .

Fidan xanım Prezident İlham 
Əliyevin və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın 
Azərbaycan musiqi sənətinin 
inkişafına göstərdikləri böyük 
qayğıdan da ürək dolusu danışır: 
“Biz, Qasımova bacıları bu gün də 
onlardan böyük diqqət və qayğı 
görürük. Belə ki, iki il bundan öncə 
ölkənin ən nüfuzlu “İstiqlal” ordeninə 
layiq görüldüm. Azərbaycanın 
qədim, əzəli torpaqları işğaldan azad 
olunandan sonra indi bizim tək bir 
arzumuz var. O da həmin ərazilərdə 
olan mədəni abidələrin bərpa 
olunması, orada həyatın canlanması 
və məcburi köçkünlərin yenidən 
öz doğma yurdlarına qayıtmasıdır. 
Arzu edirik ki, Qarabağ bölgəsi öz 
keçmiş, gözəl və möhtəşəm həyatına 
qovuşsun”.

O, böyük sənət yolu keçib. 
Məşhur operalardan ən çətin ariyalar 
Fidan Qasımovaya uğurlar gətirib. 
1973-cü ildə İsveçrənin paytaxtı 
Cenevrədə keçirilmiş vokalistlərin 
beynəlxalq müsabiqəsinin finalında 
C.Puççininin “Bohema” operasından 
oxuduğu Miminin ariyası Avropa 

musiqisevərlərini sehrləmiş, 
münsiflər heyəti onu gümüş medala 
layiq görmüşdü. Təsadüfi deyil ki, 
bir il sonra “Berlinqske Tidende” 
qəzetində gənc qızın ifası o dövrün 
əfsanəvi opera müğənnisi Mirella 
Freni ilə müqayisə edilmişdi. Fidan 
Qasımova lətif ifası, hər musiqi 
frazasını dəqiq çatdırması, mahir 
sənətkarlığı sayəsində bir-birindən 
nüfuzlu müsabiqələrə qatılıb. 1975-ci 
ildə Niderlandda keçirilən beynəlxalq 
müsabiqənin iştirakçısı olub, 
1977-ci ildə İtaliyada musiqiçilərin 
C.Viotti adına müsabiqəsinin birinci 
mükafatına layiq görülüb. Sənətçi 
beynəlxalq müsabiqələr laureatı 
adına layiq görülmüş ilk azərbaycanlı 
qadın müğənnidir.

Musiqi tənqidçiləri F.Qasımova 
haqqında “Maria Kallas və 
Renata Tibaldi kimi oxuyur” 
yazaraq müğənninin ifasından 
heyrətləndiklərini gizlətməyib, onun 
səs çalarını, səhnə mədəniyyətini, 
zahiri gözəlliyini, fitri istedadını, 
fərdiliyini xüsusilə qeyd edib.  Xarici 
mətbuat onun sənətini “Xəzər 
sahilindən olan möcüzə” və digər 
adlarla dəyərləndirib.

2015-ci ildə Böyük Britaniyanın 
Kembric Universitetinin tərtib etdiyi 
ensiklopediyada dünyanın ən 
tanınmış ifaçısı adına layiq görülərək, 
xüsusi diplomla mükafatlandırılıb. 
Fidan Qasımova Azərbaycanın 
musiqi mədəniyyətində bu ali 
mükafata layiq görülən yeganə 
ifaçıdır.

Onun əməyi müstəqil Azərbaycan 
dövlətində layiqli qiymətini alıb. 
Azərbaycanın (1983), SSRİ-nin 
(1988) Xalq artisti fəxri adlarına 
layiq görülmüş, Azərbaycan Dövlət 
Mükafatı laureatı (1984) olan 
F.Qasımova 1990-cı ildən Ü.Hacıbəyli 
adına Bakı Musiqi Akademiyasının, 
1992-ci ildən Türkiyənin İstanbul 
Dövlət Konservatoriyasının 
professorudur. Heydər Əliyev 
tərəfindən “Şöhrət” ordeninə, 
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı 
ilə “Şərəf” və “İstiqlal” ordenlərinə 
layiq görülüb.

Əlbəttə, bütün bunlar Fidan 
xanımın yaradıcı ömrünün bəzi 
məqamlarıdır. Hazırda müğənni 
ömrünün müdriklik çağını yaşayır. 
İnanırıq ki, F.Qasımova Azərbaycan 
musiqi sənətinə bundan sonra da 
böyük töhfələr verəcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Dünyanın məşhur konsert salonlarından onu televizi-
ya vasitəsilə dinləyəndə həmişə qürur hissi keçirmişəm. 
Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq artisti Fidan Qasımovanı 
deyirəm. Fidan xanım professional opera müğənnisidir. O, 
təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın məşhur bəstəkarlarının 
əsərlərini də məharətlə ifa edir. Geniş konsert proqramları 
ilə dəfələrlə Türkiyə, ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya, İsveç, 
Avstriya, Meksika, Rusiya, Fransa, İtaliya, Danimarka, Kuba, 
Türkiyə və dünyanın digər ölkələrində qastrolda olan sənətçi 
musiqisevərləri heyran qoymuşdur. 

Milli musiqi qaynaqlarımızın 
yorulmaz tədqiqatçısı və təbliğatçısı

İlqar İmamverdiyev musiqi incəsənəti 
sahəsində elmi-pedaqoji fəaliyyətini 2000–
2006-cı illərdə qardaş Türkiyənin Ərzurum 
Atatürk Universitetində, 2007-ci ildən isə 
Qaziantep Universitetinin Türk Musiqisi 
Dövlət Konservatoriyasında dosent, 2009-
cu ildən isə professor kimi davam etdirir. 
Soydaşımız qardaş Türkiyədə Azərbaycanla 
bağlı keçirilən müxtəlif tədbirlərə peşəkar 
musiqi tərtibatı verir, hər yerdə milli musiqi 
örnəklərimizi şövqlə tanıdır. Həyatını 
bütünlüklə milli musiqi irsimizin tədqiqinə 
və dünyada tanıdılmasına həsr etmiş İlqar 
İmamverdiyev 1994-cü ildə sənətşünaslıq 
üzrə namizədlik, 2009-cu ildə isə doktorluq 
dissertasiyaları müdafiə etmişdir.

Qısa tərcümeyi-halını təqdim etdiyimiz 
İlqar İmamverdiyev 66 illik ömründə 
mükəmməl yaradıcılıq yolu keçmiş, bir 
sıra uğurlara imza atmışdır. Onun Türkiyə 
və Azərbaycan türkcəsi ilə yayınlanmış 
kitablarının sayı artıq 40-ı keçmişdir. 
“Ansambl üçün pyeslər məcmuəsi” (1997), 
“Azərbaycan aşıq ifaçılığı sənətinin səciyyəvi 
xüsusiyyətləri” (2004), “Azərbaycanın 20 saz 
havası” (2005) 3 cildlik, “Azərbaycanın 40 
saz havası” (2006), “İran türklərində aşıq toy 
mərasimləri” (2006), “Azərbaycan və İran 
aşıq sənətinin qarşılıqlı əlaqələri” (2006), 
“Azərbaycan rəqs havaları” 2 cildlik (2007), 
“Azərbaycan muğam rəngləri və dəramətləri” 
(2007, 2009), “Aşıq Mikayıl Azaflının saz 
havaları” (2008), “Azərbaycan xalq mahnıları” 
(2007, 2008, 2009), “Azərbaycan muğam 
inciləri” (2010), “Azərbaycan instrumental 
xalq musiqi örnəkləri” (2010), “Azərbaycan və 
İran aşıq sənətinin qarşılıqlı əlaqələri” (2008) 
kimi silsilə kitablar milli musiqimizin aktual 
nəzəri və təcrübi məsələlərini beynəlxalq 
arenaya çıxartdığı kimi, soydaşımızın özünü 
də yaxın-uzaq ölkələrdə görkəmli musiqi 
nəzəriyyəçisi kimi tanıtmışdır. Bu kitabların 
bir üstünlüyü də ondadır ki, alim tədqiq etdiyi 
musiqi örnəklərinin çoxunu nota almış və bu 
nəşrlərə daxil etmişdir. 

Bundan əlavə, professor İlqar 
İmamverdiyevin Azərbaycan və Türkiyə 
mətbuatında 200-dən artıq məqaləsi 
çap edilmiş, bir çox elmi konfrans və 
simpoziumlarda təqdim etdiyi məqalələri 
maraqla qarşılanmış, mükafatlara layiq 
görülmüşdür. Çoxşaxəli yaradıcılıq yolu 
keçən, Azərbaycan musiqisi sahəsindəki 
mükəmməl araşdırmalara imza atan 
İlqar İmamverdiyev bədii yaradıcılıqla da 
məşğuldur. Onun 2010-cu ildə Azərbaycanda 
nəşr etdirdiyi “Miskin Abdal ocağının el 
sənətkarı”, “Məzəli əhvalatlar və gülməcələr” 
kitabları ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə 
göstərdiyi sevgi sayəsində ərsəyə gəlmiş və 
böyük maraqla qarşılanmışdır.

Mərhum filosof, professor Babək 
Qurbanov İlqar İmamverdiyevin “Miskin 
Abdal ocağının el sənətkarı” kitabına vaxtilə 
yazdığı “Ön söz”də onun yaradıcılığını 
belə səciyyələndirir: “Aşıq musiqisi, aşıq 
ifa üslubu, burada istifadə olunan lad-
məqam xüsusiyyətləri, həmçinin intonasiya, 
ritm, akkord səslənmələri, zəngin melizm 
və s. kimi aşıq musiqi dilini xarakterizə 
edən qanunauyğunluqlar musiqi folkloru 
mütəxəssisləri və etnomuzikoloqlarımızı 
dərindən düşündürən problemlərdəndir. Bu 
sahədə professional musiqi təhsili almış İlqar 
İmamverdiyevin son zamanlardakı fəaliyyəti 
xüsusilə sevindiricidir. Onun aşıq havalarının 
nota alınması, ifası və təbliğinə həsr edilmiş 
onlarca məqalələrini, kitablarını xüsusi olaraq 
qeyd etmək mümkündür”. 

İlqar İmamverdiyevin “Məzəli əhvalatlar və 
gülməcələr” adı ilə təqdim etdiyi lətifələr milli 
folklor xəzinəmizə verilən bir töhfədir. Kitabda 
Gədəbəy və Gəncə ilə bağlı insanlarımızın 
başına gələn və indiyə qədər heç bir yerdə 
yayımlanmayan 302 əhvalat şirin və məzəli 
bir dillə oxuculara təqdim edilir. “Miskin 
Abdal ocağının el sənətkarı” kitabında 
isə İlqar İmamverdiyev Azərbaycan aşıq 
sənətinin ustadlarından olan, ədəbi mirası 
vaxtında toplanmayan, lakin haqqında bir çox 
rəvayətlər dolaşan XV-XVI əsrlərdə yaşamış, 
Gədəbəyin Miskinli kəndində anadan olmuş, 
Azərbaycan Səfəvi Dövlətinin hökmdarı Şah 
İsmayıl Xətai (1486-1524) ilə dost (bəlkə 

də qohum) olmuş, bəzi rəvayətlərə görə, 
Şah İsmayılın sarayında yaşamış və şahın 
Göyçənin Sarıyaqub kəndini bağışladığı 
Miskin Abdaldan bəhs edilir. 

Kitabda Gədəbəyin Miskinli kəndində 
1890-cı ildə anadan olmuş şair Miskinli 
Vəli Miskin Abdal ocağının davamçısı kimi 
təqdim edilir, yaradıcılığı və şeirləri haqqında 
məlumat verilir. Bu nəşrdə Miskin Vəlinin 
Aşıq Şəmşir və Gədəbəyin Səbətkeçməz 
kəndində anadan olmuş sayılıb-seçilən ziyalı 
Cəmil Əkbərlə (1928–2000) dostluğu, onun 
ədəbi görüşləri, şeirləri haqqında məlumatlar 
da maraqla oxunur. Həmin kitabda İlqar bəyin 
atası Cəmil Əkbərlə dost olan Aşıq Şəmşirin 
bəstələdiyi “Şəmşiri” aşıq havasının not 
yazısı da yer alıb.

Mən İlqar Cəmil oğlunun ədəbi-bədii 
axtarışları haqqında bu yazımda onu da 
demək istəyirəm ki, gözəl saz və tar ifaçısı 
kimi də tanınan bir tədqiqatçı alim, professor 
İlqar İmamverdiyevin ən böyük uğurlarından 
biri, bəlkə də, birincisi onun aşıq sənəti 
örnəklərini, bu sənətin yetişdirmələrini 
əsərlərinin çox diqqət və qayğıkeşliklə 
qələmə və nota almasıdır. 

İlqar Cəmil oğlu, necə deyərlər, nağıllarda 
olduğu kimi əlinə əsa alıb, ayaqlarına 

dəmir çarıq geyərək, tarixi Azərbaycan 
coğrafiyasının hər iki tayını qarış-qarış 
gəzərək, əksər bölgələrdə araşdırmalar 
apararaq qiymətli bir əsər yazmış, 
Azərbaycan türk aşıqlarının oxuduqları 
havaların bir çoxunu nota almışdır. Bu, aşıq 
sənəti araşdırmalarında ilk belə təşəbbüsdür. 
2008-ci ildə Bakıda nəşr edilən “Azərbaycan 
və İran aşıq sənətinin qarşılıqlı əlaqələri” 
adlanan 976 səhifəlik həmin kitab İlqar 
İmamverdiyevin bu ağır, həm də şərəfli 
işin öhdəsindən məharətlə gəlməsinin 
samballı göstəricisidir. Bu materiallar 
bütöv Azərbaycan aşıq sənəti, bu sənətin 
coğrafiyası haqqında oxucunun gözünü 
doyduracaq şəkildə material verir.

Mən İlqar İmamverdiyevin mətbuatda işıq 
üzü görmüş kitablarını, çoxsaylı məqalələrini 
oxumuşam, milli aşıq musiqisini nota aldığı 
çoxsaylı musiqi nümunələrinə baxıb fərəh 
hissi keçirmişəm, onda olan marağa, sevgiyə, 
dəyanətə, həvəsə, milli-mənəvi dəyərlərimizə 
verdiyi qiymətə heyran qalmışam. Professor 
İlqar İmamverdiyevin “Azərbaycan və İran 
aşıq sənətinin qarşılıqlı əlaqaləri” kitabının 
Şimali və Cənubi Azərbaycanda tarix boyu 
yaranmış aşıq musiqisinin bir kök üstə 
boy atması baxımından, Azərbaycan aşıq 
musiqisinin milli musiqi mədəniyyətindəki 
yerini və qarşılıqlı əlaqəsini dərindən dərk 
etmək baxımından müstəsna əhəmiyyətə 
malik olduğu qənaətinə gəlmişəm.

Göründüyü kimi, professor İlqar 
İmamverdiyevin mədəniyyətimiz, millət olaraq 
ümumi tarixə verdiyimiz töhfələr haqqında 
ərsəyə gətirdiyi əsərlər uzun illər bu sahədə 
mövcud olmuş boşluğu doldurmaqla, 
ölkəmizdə gərəkli nəzəri-praktiki mənbələr 
toplusu təşkil edir, eyni zamanda, xarici 
tədqiqarçılar üçün də zəngin bilgi verir. O, 
indiyə qədər çəkdiyi zəhmətin hesabına 
50-dən çox mükafat almış, həm folklor, həm 
də Azərbaycan xalq musiqisi ilə bağlı onlarla 
beynəlxalq tədbirdə məruzələrlə iştirak etmiş, 
yazılar nəşr etdirmişdir. 

Fədakar tədqiqatçı, sənət vurğunu olan 
alim, istedadlı aşıq musiqisi ifaçısı, səmimi 
insan və sədaqətli dost İlqar İmamverdiyevin 
dəyərli fəaliyyəti haqında boya-başa çatdığı 
Azərbaycanda olduğu kimi, qonşu Türkiyə 
və İranda, eləcə də türk dünyasının digər 
ölkələrində də kifayət qədər deyilmiş və 
yazılmışdır. Bütün bunlar zəhmətkeş, 
yurdsevər alimi ömrünün məhsuldar çağında 
yeni axtarışlara, dəyərli əsərlər yaratmağa 
ruhlandırır.
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Tanınmış sənətşünas, milli musiqimizin ulu qaynaqlarını, çağdaş 
uğurlarını dərindən öyrənib ölkəmizdə və türk dünyasında geniş təbliğ 
edən İlqar Cəmil oğlu İmamverdiyev 1956-cı ildə qədim Gəncədə ziyalı 
ailəsində dünyaya göz açmış, ilk musiqi təhsilini burada almışdır. İste-
dadlı, çalışqan və yurdsevər gənc kimi tərbiyələnmiş soydaşımız 1981-ci 
ildə Bakı Musiqi Akademiyasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, 2000-ci 
ilədək yetirməsi olduğu bu ali müsiqi təhsili məktəbinin xalq çalğı alətləri 
kafedrasında çalışmışdır.
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