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GİRİŞ 

 
Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında 

(indiki Bakı Musiqi Akademiyası) xor dirijorluğu şöbəsinin açılması 

1951-52-ci illərdə görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin rektor olduğu 

dövrlərə təsadüf edir. Bu şöbənin yaranması son dərəcə vaxtında həyata 

keçirilmiş bir tədbir idi. Bunun səbəbi isə o dövrdə  respublikada xor 

mədəniyyətinin  çox ciddi təhlükə qarşısında olması idi. Maestro Niyazi 

qeyd edirdi ki, vaxtilə Hacıbəyli tərəfindən yaradılan Azərbaycan Dövlət 

Xorunun dağıdılması bu şəraitin yaranmasına səbəb oldu. 1950-ci ildə 

həmçinin Dövlət Kapellasının da fəaliyyəti dayandırıldı. Bu isə, öz 

növbəsində, o dövrdə respublikamızda çoxsəsli oxumanı təbliğ edən xor 

kollektivlərinin ümumiyyətlə olmamasına gətirib çıxarmışdı. 

     1951-52-ci illərdə yeni yaranan xor dirijorluğu şöbəsinə uzun müddət 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında çalışmış və bu illər ərzində çox 

sayda dirijor-xormeyster yetişdirmiş L.V.Frolova rəhbərlik etmişdir. 

Haqlı olaraq bu illəri milli professional xor dirijorluğu mədəniyyətinin 

əsaslarının yaranmasını təmin edən illər kimi qiymətləndirmək olar. Bu 

şöbəyə daxil olan ilk tələbələr arasında artıq Azərbaycan professional 

musiqi mədəniyyətində iz qoymuş N.Məlikov, L.Atakişiyeva, 

R.Əfəndiyev, K.Abbasov və başqalarının adını çəkə bilərik. 

 Öz həyat və yaradıcılığını milli xor mədəniyyətinin inkişafına həsr 

etmiş görkəmli bəstəkar C.Cahangirovun 1953-cü ildə xor dirijorluğu 

şöbəsinə müəllim kimi dəvət olunması şöbənin fəaliyyətini daha da 

canlandırır. 1954-cü ildə burada Moskva Konservatoriyasının məzunu, 

professor A.Sveşnikovun sinfində təhsil almış gənc müəllim A.Yurlov 
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fəaliyyətə başlayır. Böyük istedad sahibi olan Yurlov Konservatoritanın 

rektoru  Ə. Abbasov tərəfindən dəvət olunmuşdu (o dövrdə yerli kadrlar 

olmadığı üçün mütəxxəssislər kənardan dəvət olunurdu). 

     1954-cü ildə xor dirijorluğu kafedrası yaranır. Kafedranın akademik 

hazırlıq səviyyəsi ildən-ilə artırdı. 1956-cı ildə Azərbaycan Dövlət 

Konservatoriyasını ilk yeddi məzun-xormeyster bitirir. Bu məzunların 

bir çoxu Konservatoriyada müəllim kimi saxlanılır. Bununla yanaşı 

kafedraya pedaqoji fəaliyyət üçün yeni müəllimlər – dosent Y.Petrov və 

İ.Butayev da dəvət olunur. 

     Kafedra bu illər ərzində çox böyük nəticələr əldə etmişdir. 1964-cü 

ildən 1975-ci ilə qədər xor dirijorluğu kafedrasına rəhbərlik etmiş 

L.V.Frolovanın sinfini 20-yə yaxın məzun-xormeyster bitirmişdir. 

    L.V.Frolovanın sinfini böyük müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar 

arasında L.Atakişiyevanın, E.Novruzovun, N.Məlikovun adını çəkmək 

olar. 

     C.Cahangirovun sinfini bitirən seçmə tələbələr arasında Ş.Rzayev, 

A.Abbasov, M.Əliyeva və başqalarını xüsusilə vurğulamaq lazımdır. 

Hal-hazırda onlar fəal şəkildə xor kollektivlərinə rəhbərlik edir və 

pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olurlar. 

     Xor dirijorluğu kafedrasında pedaqoji işlə yanaşı, intensiv şəkildə 

aparılan elmi-tədqiqat işi onun ən böyük nailiyyətlərindən biri kimi 

qiymətləndirilməlidir. Bu işdə ilk növbədə L.V.Frolova, E.B.Novruzov 

kimi aparıcı müəllim-metodistlərin tez-tez verdiyi nümunəvi konsertləri, 

xor üçün orijinal əsərlərin və aranjirovkaların yazılmasını vurğulamaq 

lazımdır. Qeyd etməliyik ki, xor dirijorluğu ixtisasına olan marağın 

gündən-günə artması 2011-2012-ci illərdən bu kafedranın bazasında 
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opera və simfonik orkestr dirijorluğu ixtisasının fəaliyyətə başlaması ilə 

nəticələndi. Burada dərslər Y.Adıgözəlov və E.Quliyevin rəhbərliyi 

altında həyata keçirilir. 

     Deyilənlərə yekun vuraraq fəxrlə qeyd etməliyik ki, Bakı Musiqi 

Akademiyasının xor dirijorluğu kafedrasının yaranmasından artıq neçə 

onilliklər ötüb, professional xormeysterlərin böyük nəsli yetişib, opera 

və simfonik orkestr dirijorluğu ixtisası üzrə neçə-neçə mütəxəssislər 

hazırlanır və qeyd etmək lazımdır ki, respublikada mövcud olan bütün 

xor kollektivlərinə BMA-nın məzunları rəhbərlik edir. Bu sənətkarlar 

arasında Q.İmanova, Ş.Ələkbərova, A.Cavanşirov, Z.İbrahimova, 

E.Kərimova, D.Əliyeva və bir çox başqalarının adını xüsusilə 

vurğulamaq lazımdır. 

     Bütün bunlar təbii ki, dahi Üzeyir-bəyin dühasının qələbəsidir, onun 

milli xor mədəniyyətinin inkişafı üçün yaratdığı möhtəşəm özülün 

müasir dövrdə verdiyi bəhrəsidir. 

Müəllifdən 

 

 

BMA-nın “Dirijorluq” kafedrasının əməkdaşları. 
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ÜZ.HACIBƏYLI VƏ AZƏRBAYCANDA XOR 

MƏDƏNIYYƏTININ TƏŞƏKKÜLÜ 
         Azərbaycanda xor mədəniyyətinin yaradılmasında Azərbaycan 

professional musiqisinin banisi Üz.Hacıbəylinin fəaliyyətinin rolunu  və 

əhəmiyyətini həddən artıq dəyərləndirmək qeyri mümkündür. XX əsrin 

əvvəlində Azərbaycanda milli xor kollektivlərinin olmaması, milli 

kadrların çatışmaması  ən mühüm problem kimi meydana çıxmışdır. 

Bununla əlaqədar olaraq xor sənətinin ictimai həyatda daha geniş 

yayılması, milli musiqi strukturuna daha fəal tətbiq edilməsi 

Üz.Hacıbəyli üçün ən prioritet məsələyə çevrilmişdir. Üz.Hacıbəylinin 

səyyləri nəticəsində helə açılmasından da öncə Azərbaycan Dövlət 

konservatoriyasının nizamnaməsində bütün tələbələr üçün xor sinfinin 

mütləq olması öz əksini tapmışdır.  

       Nəhayət, 1926-cı ildə  Üz.Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə ADK-nın və 

Türk musiqi texnikumunun tələbələrindən ibarət çoxsəsli xor 

yaradılmışdır. Bu xorun fəaliyyəti çox sürmədi. Xorun dağılma-sının 

səbəblərindən biri cəmiyyət tərəfindən xor artisti peşəsinin özü-
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özlüyündə qəbul edilməməsi və xalqın xor ifaçılığı sənətini başa 

düşməməsi oldu. Bununla belə, məqsədyönlü və prinsipal Üz.Hacıbəyli 

xor kollektivini yaratmaq fikrindən əl çəkməyərək, inadla bu məsələnin 

həlli yollarını axtarırdı. 

      6 dekabr  1928-ci ildə ( o zaman Üz.Hacıbəyli rəhbər vəzifə-lərdə 

çalışırdı: əvvəl prorektor, sonra isə rektor)  ADK-nın əmri ilə xüsusi xor 

sinfinin açılması elan olunur ki, burada peşəkar səviyyəli xor 

artistlərinin hazırlanması nəzərdə tutulurdu.  

     Beləliklə, 1929-cu ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında 140 

nəfərdən ibarət tələbə xor kollektivi yaradılmışdır, bunlardan 70 nəfəri 

türk (azərbaycan) xorunu, 70 nəfəri isə avropa xorunu təşkil edirdi. 

Bunlara rəhbərliyi  A.Mailov və Y.Qrossman həyata keçirirdi. Heç də 

asan olmayan professional azərbaycan xorunun yaradılması yolunda 

böyük peşəkar, qabaqcıl fikirli və istedadlı bir insanın işə ciddi surətdə 

qatılması labüd idi. Belə insan Üz.Hacıbəylinin özü oldu. 1936-cı ildə 

Azərbaucan Dövlət Filarmoniyasında o, ilk professional xor, Az.dövlət 

Türk xorunu yaradır və özü bu xorun bədii rəhbəri olur. Demək olar ki, 

Üz.Hacıbəyli Azərbaycanın ilk xormeysteri kimi çıxış etməli oldu. Xor 

100 nəfərdən, xüsusən azərbaycanlılardan ibarət idi. Digər millətlərdən 

olan xor artistləri mütləq azərbaycan dilini mükəmməl bilməli idilər. İlk 

xorun təşkilindən cəmi 10 il keçmişdir, lakin indi artıq vəziyyət 

dəyişmişdir: xorda işləmək istəyənlərin sayı həddən çox idi, bu isə xor 

ifaçılığına marağın artmasından xəbər verirdi.  

      Müğənnilərin xora qəbulu çox ciddi şəkildə aparılırdı. Üz.Hacıbəyli 

öz xatirələrində belə yazırdı: “Xoru əsasən gənc kişi və qadın 

müğənnilərindən tərtib etmişdim. Onların ixtisas hazırığı yoxdur, lakin 
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onlar vokal istedadına malikdir. Onları Bakı və Azərbaycanın 

kəndlərindən yığmışdıq. Onların içərisində bir neçə kolxozçu da 

vardır”1. Hər bir xor ifaçısı ixtisas (kvalifikasiya) komissiyasını keçməli 

idi. Xor ifaçılarının qiymətləndirilməsi 7 nominasiya üzrə aparılırdı: 

eşitmə qabiliyyəti, səsi, ifaçılığı, muğamat, repertuarın bilməsi, solo 

çıxışı və sonda ümumi nəticə qiymətləndirilməsi. Yalnız bütün bu sınaq 

imtahanlarından sonra xor artistlərinə kateqoriya dərəcəsi verilirdi. 

Xorun tərkibini 64 azərbaycanlı təşkil edir, qalanları isə digər 

millətlərdən idi. 

Burada həm Azərbaycan xalq mahnılarının təbliği, həm də digər 

xalqların mahnılarının ifası nəzərdə tutulurdu. Qeyd etməliyik ki, xora 

rəhbərlik məsələlərinin icrası da ciddi şəkildə düşünülmüşdü. Belə ki, 

baş dirijor kollektivin simasını, onun ifaçılıq üslubunu müəyyən-

ləşdirirdi. Dirijorun köməkçisi əsasən hazırlıq işini, məşğələləri aparırdı. 

Xorun inspektoru isə təşkilati məsələlərə baxırdı. Bu xorun yaradılması 

Üz.Hacıbəylinin böyük zəhmətləri nəticəsində baş tutmuşdu və bütün 

xormeyster işini onun özü aparırdı. Üz.Hacıbəyli çalışırdı ki, nəinki yeni 

kollektivi qoruyub-saxlasın, həm də respublikanın hüdudlarından uzaq 

olan xor sənətinin peşəkarlarının onun ifasının yüksək dəyərləndiril-

məsinə nail olsun. 

Beləliklə, Üz.Hacıbəyli yüksək professional səviyyədə Azərbaycan 

musiqisini təbliğ edə biləcək ilk milli xor kollektivini yaratmağa 

müvəffəq oldu. Bu xor bütün sovetlər birliyində ilk milli yönümlü  xor 

olmuşdur, belə ki, hətta Rusiyanın özündə də milli xor yalnız bir il sonra 

yaradılmışdır. Müntəzəm və əsaslı surətdə hazırlıq işlərinin aparılması 

                                                      
1 Üz.Hacıbəyli “Azərbaycanın musiqi sənəti haqqında”,Bakı, Azərnəşr,1966, s.47  
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və xor  artistlərinin daim öz yaradıcı mükəməllikləri və professional 

səviyyələri üzərində işləmələri nəticəsində bu musiqi kollektivi qısa bir 

zamanda keçmiş sovet ittifaqı xor kollektivlərinin arasında ən qabaqcıl 

sıralara çıxmışdır. Artıq öz yaradılmasından bir il sonra Azərbaycan 

Dövlət xoru yüksək professional səviyyəli xor kimi şöhrət tapmışdır. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, xorun repertuarı yalnız  milli musiqidən 

ibarət deyildir, o, kifayət qədər rəngarəng idi və daim yenilənir və 

genişlənirdi. Xor təkcə azərbaycan xalq mahnılarının işləmələrini deyil, 

həm də rus, ukrayna və xarici bəstəkarlarının əsərlərini ifa edirdi, 

məsələn, Milyutinin, A.Novikovun, F.Mendelsonun, Şumanın və b. Belə 

mürəkkəb və zəngin repertuarın öhdəsindən yalnız yüksək səviyyəli 

peşəkar kollektiv gələ bilərdi. Bütün bunlar o demək idi ki, 
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Üz.Hacıbəylinin çəkdiyi zəhmətlər öz bəhrəsini verməyə başlamışdir. 

Ən başlıcası isə – ilk milli xormeyster kadrları meydana çıxmışdır ki, bu 

irəliyə doğru mühüm bir addım oldu. Məsələn, ən istedadlı solistlərdən 

biri olan Sima Məmmədbəyli artıq müstəqil olaraq Mərkəzi Pionerlər 

Evinin xor dərnəyinə rəhbərlik edirdi. Eləcə də kamança ifaçısı Qılman 

Salahov o zaman həm də Dövlət xorunun dirijoru kimi fəaliyyət 

göstərirdi. 1938-ci ildə Moskvada Azərbaycan respublikasının 

incəsənətinin dekadasında Azərbaycan Dövlət Xorunun ifası 

dinləyicilərə inanılmaz təsir göstərmişdir. 

     Baxmayaraq ki, Üz.Hacıbəyli öz arzusuna çataraq ilk dövlət xorunu 

yarada bilmişdir, bununla belə onun enerjisi və səyyləri bununla 

kifayyətlənmirdi. Demək olar ki, Üz.Hacıbəyli xor üçün milli kadrların 

yetişdirilməsi sistemini çalışmağa məcbur etdi. Ən baçlıcası isə ilk dəfə  

Dövlət mahnı və rəqs ansamblı və Ü.Hacıbəyli 
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olaraq Azərbaycanda ixtisaslı xor artistləri və hətta milli xormeyster 

meydana çıxır. 

    Üz.Hacıbəyli başa düşürdü ki, bir kollektiv xor musiqisinin təbliğı 

problemini həll edə bilməzdi, buna görə də xor artistlərinin peşəkar 

hazırlığı məsələsi onun üçün ən mühüm məsələlərdən biri olmuşdu. 

Üz.Hacıbəyli Bakıya yüksək səviyyəli mütəxəssislərin gətirilməsinə 

dəfələrlə təşəbbüs göstərmişdir ki, bunu biz çoxsaylı sənədlərdən görə 

bilərik. 

     Lakin konservatoriyada uzun müddət ərzində xoru yığmaq mümkün 

olmadı. Ü.Hacıbəylinin fikrincə, bunun səbəbi vokal siniflərinin 

rəhbərlərinin işlərini düzgün qurmaması idi. Məsələn, qeyd olunurdu ki, 

tədris ilinin sonunda vokalçıların qiymətləndirməsi üçün opera 

səhnələşdiriləndə teatrın xoru dəvət olunurdu. Yalnız 2 ildən sonra vokal 

fakültəsinin dekanı Bülbül ADK-nın rəhbəri Üz.Hacıbəyliyə məktubla 

müraciət edib yazır: “...xorun təşkili məsələsi məni məcbur edir ki, 

xormeysterin dəvət  olunmasını sizdən xahiş edim. Mənim məsləhət 

gördüyüm namizəd – Qrossman Y.A.”2. Bundan aydın olur ki, 

konservatoriyadada xorun yaradılması məsələsi professional xormeyster 

kadrların olmaması problemi ilə üzləşmiş olur. Üz.hacıbəyli aydın 

olaraq dərk edirdi ki, Azərbaycanda xor ifaçılığının inkişafı üçün 

professional xormeyster kadrları lazımdır. 

      1940-cı ilin iyun ayında Xor kapellasının yaradılması üzərində 

təşkilati işlər başlanır. Həmin il Azərbaycanda ilk Xor kapellasının 

yaradılması barəsində Fərman çıxır. Kapellanın bədii rəhbəri yenə də 

yorulmaz Üz. Hacıbəyli təyyin olunmuşdur. Lakin nəinki kapellanın, 

                                                      
2S.Mumtaz ad. ƏİMDA; f..№329; оp.1; saxl. vahidi 42; vərəq 6.  
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ümumiyyətlə bütün respublikada ilk peşəkar xormeyster isə 

Leninqraddan Bakıya dəvət olunmuş N.V.Romanovski idi. 

     Beləliklə, gördüyümüz kimi, xor sənətinin təşəkkülü və inkişafı 

prosesində, həm yaradıcı, həm də təşkilati baxımdan Üz.Hacıbəylinin 

misilsiz rolu olmuşdur. Onun təşkilati bacarığı və yaradıcı prinsipallığı 

ona 1936-cı ildə ilk Azərbaycan dövlət xorunu yaratmağa imkan verdi. 

Üz.Hacıbəylinin digər bir mühüm təşəbbüsü 1940-cı ildə Azərbaycan 

Dövlət xor kapellasının yaradılması ilə bağlıdır. 

        Üz.Hacıbəylinin şəxsiyyətində təşkilati başlanğıclar və yaradıcı 

fəaliyyət sıx bağlı olmuşdur. O, Azərbaycan musiqisinin əsl incilərini – 

xor üçün xalq mahnılarının işləmələrini yaratmışdır. 

Üz.Hacıbəylinin yenilikçi təşəbbüsləri Azərbaycan professional xor 

mədəniyyətinin sonrakı inkişafının dərin özülünü qoymuşdur.   
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CAHANGIR   CAHANGIROV 

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti  Cahangir Cahangirov  öz 

yaradıcılığında operadan tutmuş kütləvi mahnı kimi müxtəlif  janrlara 

müraciət etməsinə baxmayaraq, xor musiqisinə daha çox  üstünlük 

vermişdir. Xor, vokal-simfonik musiqi onun yaradıcılığının  əsas 

sahəsini təşkil edir. Onun xor üçün yazdığı əsərlər Azərbaycanda  xor 

sənətinin inkişafında böyük rol oynamışdır. Azərbaycan musiqi  

mədəniyyətinin inkişafında xüsusi xidmətləri olan bəstəkar  

C.Cahangirovun  yaradıcılığında  əsas  yeri  həmçinin mahnılar  təşkil  

edir. 

Ü.Hacıbəylidən dərs almış və dahi bəstəkarın yaratdığı  məktəbin 

ən istedadlı tələbəsi olmuş C.Cahangirov ancaq helə iki  əsəri ilə 

Azərbaycan musiqi  mədəniyyətində əbədi qalmağa layiq bir  sənətkar 
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olub. Bu əsərlərdən biri böyük Füzuliyə həsr etdiyi “Füzuli  kantatası”, 

ikincisi isə İslam Səfərlinin sözlərinə yazdığı “Ana” mahnısıdır. 

C.Cahangirov bir sıra Azərbaycan xalq mahnılarını xor üçün  tərtib 

edərkən o, özün fərdi üslubunu yaratmağa müvəffəq olmuşdur. O, xalq 

musiqisinə dərin rəğbət bəsləyirdi, yaradıcılığında xalq  musiqisinin 

tərtibinə tez-tez rast gəlirik. Onun yaradıcılığında  diqqəti  cəlb edən 

xüsusiyyətlərdən biri də vokal janrına, xüsusilə xor sənətinə  olan  

münasibətidir. Melodiyanın lirikliyi həzin və axıcılığı da məhz  vokal 

musiqisinin xüsusiyyətlərindəndir. 

Həmkarlarından fərqli olaraq, C.Cahangirovun musiqisində çox  

incə, həssas bir ürək döyünür. Ciddi və məsuliyyətli sənətkar  

olduğundan, hər sözə musiqi bəstələməzdi. Bəlkə də buna görədir ki, 

yazdığı bütün  mahnılar şövqlə oxunub və ədəbiyaşarlıq tapıb. 

Hələ sovetlər dönəmində C.Cahangirov keçmiş ittifaqın hər yerində 

məhşur idi. Onun yaradıcılığına rəğbət gətirən xüsusiyyətlər  çoxdur. 

Birinci mühüm cəhət bəstəkarın folklordan bacarıqla istifadə  etmək 

qabiliyyəti və onu çox təbii sürətdə müasir həyatın tələblərinə  

uyğunlaşdırmaq istedadı idi. 

Bir sıra instrumental havaların, operaların, operettaların, dramatik 

pyeslərə yazılmış musiqilərin, vokal simfonik əsərlərin, eləcə də kütləvi 

mahnıların müəllifi olan C.Cahangirov son dərəcə  istedadlı və 

zəhmətkeş bir bəstəkar olub. 

Cahangir  Şirgəşt oğlu Cahangirov 1921-ci il iyun ayının 20-də  

Bakının Balaxanı kəndində fəhlə ailəsində anadan olub. İlk musiqi  

təhsilini o, Bakı Musiqi Texnikumunda almış və paralel olaraq Teatr  

Texnikumunu  bitirmişdir. 
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1941-ci ildə C.Cahangirov Azərbaycan Dövlət  Konservato-

riyasının xalq musiqisi şöbəsinə daxil olaraq dahi bəstəkarımız  

Ü.Hacıbəyovdan xalq musiqisinin əsaslarını öyrənmişdir. Daha sonra  o, 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsində  

təhsilini davam etdirərək 1951-ci ildə professor B.Zeydmanın  

bəstəkarlıq sinfini bitirmişdir. 

Bəstəkarlığa  gedən  yolun  ilk  yaradıcılıq  sınaqlarında  bir  sıra  

mahnı  və  xor  musiqisi  yazan  C.Cahangirovun  Azərbaycan  musiqi  

mədəniyyətinin görkəmli simaları Q.Qarayev, C.Hacıyev, S.Hacıbəyov, 

F.Əmirov  kimi  bəstəkarlarla  daim  təmasda olması, yaradıcılıq  

ünsiyyətinə  qatılması  həyatında  dərin  izlər  salıb. 

 

 
С.Cahangirov və maestro Niyazı. 
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1947-ci  ildən  dahi  Azərbaycan  şairi  Nizami  Gəncəvinin  800  

illik  yubileyi  ilə  əlaqədar  C.Cahangirovun  bəstələdiyi “Gül  camalın”  

və  xor  üçün  iki  vokal  əsəri  o  dövrün  musiqisevərləri  tərəfindən  

rəğbətlə  qarşılanmışdır. 

1949-cu ildə C.Cahangirovun hələ tələbəlik dövründə solist, xor və 

simfonik orkestr üçün  yazdığı “Arazın o tayında” vokal-simfonik 

poeması musiqi  ictimaiyyətinin  diqqətini  cəlb  etmişdi. 28 yaşlı 

bəstəkar bu əsərə görə Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Sonralar 

bu poema  Moskvanın Sütunlu salonunda və Leninqradda (indiki Sankt-

Peterburqda) ifa olunmuş, onun lent yazısı Ümumittifaq Radiosunun  

qızıl fonduna daxil edilmişdir. O  dövrün bütün mətbuatı çox aktual 

səslənən sərbəst  qurulmuş, lakin milli kökə bağlı bu simfonik əsərin 

orijinal xüsusiyyətlərinə  malik olmasından söz açardılar. 

C.Cahangirovun yaradıcılığında xor musiqi xüsusi yer tutur. Hələ 

1944-cü ildə o, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası nəzdində  Mahnı və 

Rəqs ansamblına rəhbərlik edərək bir sıra xalq  mahnılarını  xor üçün 

işləmişdi.  

Bu zəngin təcrübə gələcəkdə C.Cahangirovun xor və səhnə  üçün 

yazılmış çoxsaylı əsərlərində öz parlaq əksini tapmışdır. Onun  xüsusilə, 

dahi şairin 400 illik yubiley  münasibətilə yazılmış “Füzuli”  kantatası 

Azərbaycanın xor musiqisi sahəsində qazanılmış ən yüksək  

nailiyyətlərindən biri sayılır. Kantatanın solo partiyası görkəmli  

müğənnimiz Şövkət xanım Ələkbərovanın ifasında musiqisevənlərin  

yaddaşına həkk olunmuşdur.  

Musiqi ilə poeziyanın vəhdəti C.Cahangirovun vokal  

yaradıcılığının  əsas  qayəsini  təşkil  edir. C.Cahangirovun mövzuları 
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geniş və  müxtəlifdir. C.Cahangirovun özünün mahnı yaradıcılığında 

səmimi olaraq, lirik mahnıya əhəmiyyətli yer ayırmışdır. Lakin lirik 

mövzu ilə  yanaşı, bəstəkarın yaradıcılığında başqa mahnı qrupları da 

təqdim olunmuşdur. Onların sırasında əmək sevincini əks etdirən, çox 

əhəmiyyətli olan, Vətəni şöhrətləndirən, sülh uğrunda mübarizəyə həsr 

olunmuş patriotik-qəhrəmanlıq mahnıları qrupudur. C.Cahangirovun 

vokal yaradıcılığında (az miqdarda), həmçinin satirik tematika da vardır. 

Uşaq  mahnıları da müəyyən yer tutur. 

1949-cu ildən başlayaraq bəstəkar  Azərbaycan Radiosunun  

nəzdində yaradılan xora rəhbərlik edərək bu kollektivlə 15 ildən çox  

işləyib. Müəllifin yazdığı mahnıların əksəriyyəti ilk dəfə həmin 

Kollektivin  ifasında  səslənib. 

C.Cahangirov 15 bədii Azərbaycan filminə yadda qalan,  

orijinallığı  ilə  seçilən  musiqi  yazıb. Bəstəkar həmçinin “Dostluq” 

süitası, “Füzuli”, “Nəsimi” kantatalarının, “Sabir”, “Hüseyn  Cavid-

591”, “Böyük  qələbə”  oratoriyalarının, “Azad”, “Müğənninin  taleyi” 

operalarının və  digər  əsərlərin  müəllifidir. 

Azərbaycan bəstəkarının əsərlərinin sorağı dünyanın bir çox  

konsert salonlarından gəlirdi. Bəstəkarı tez-tez xarici ölkələrə dəvət  

edir, ondan  yerli  ansambllarda işləməsini xahiş edirdilər. 

Təbii ki, olduğu  ölkələrdə  Azərbaycan  mədəniyyəti, musiqi  

haqqında geniş məlumat verən C.Cahangirov son anda vətənə  

qayıtmağı, burada  çalışmağı  daha  üstün  tutdu. 

1961-ci ildə C.Cahangirov Qahiriyə dəvət olunur. Orada o, 

folklorun toplanması, xalq mahnı və rəqslərin harmonizə və  

orkestrləşdirilməsi  sahəsində  böyük  işlər  görmüşdür. 
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1961-1963-cü  illərdə  C.Cahangirov  R.Taqorun  “Hind  gözəli”  

dramasına musiqi, Misir səfərinin təəssüratı altında xalq çalğı alətləri  

orkestr üçün “Misir lövhələri”, həmçinin “Koroğlu”, “Yenilməz  

batalyon”, “Dəli  Kür”  kinofilmlərinə  musiqi  yaratmışdır. 

C.Cahangirovun  əmək  fəaliyyəti  təkcə  bəstəkarlıqla və 

xormeysterliklə bitmir. O, 1954-ci ildən Azərbaycan   Konserva-

toriyasının  xor  dirijorluq   kafedrasında  əvvəl  müəllim, 1966-cı ildən 

dosent və  1978-ci ildən  etibarən  professor  və kafedra müdiri 

vəzifəsində  işləmişdir. 

SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycan respublikasının  

əməkdar  incəsənət  xadimi, Azərbaycanın  xalq  artisti, C.Cahangirov  

həm də dəfələrlə  Bakı  Sovetinə  deputat  seçilmişdir. 
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LARİSA FROLOVA   
 

     L.V.Frolova 12 noyabr 1921-ci ildə Bakı çəhərində qulluqçu ailəsində 

anadan olmuşdur. Onun atası inqilabdan əvvəl və sonra musiqiçi kimi 

işləyirdi, anası isə rəssam-fotoqrafçı idi.  

     1940-cı ildə məktəbi bitirəndən sonra L.Frolova Azərbaycan Dövlət 

konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Musiqi məktəbinin 

fortepiano sinfinə daxil olur. Böyük Vətən müharibəsi illərində gənc 

L.Frolova Azərbaycan dövlət konservatoriyasının tarixi-nəzəri şöbəsində 

təhsilini davam etdirirdi. Onun çoxdankı arzusu dirijorluq ixtisasına 

yiyələnmək idi. Lakin o dövrdə Bakı konservatoriyasında dirijorluq 

şöbəsi hələ açılmamışdır, Moskva konservato-riyasında oxumaq isə bu 

çətin müharibə dövründə Larisanın imkanı yox idi. Lakin tale ona bu 

imkanı bəxş etdi və 1945-ci ildə müharibə bitdikdən sonra o, P.Çay-

kovski adına Moskva Dövlət konservatoriyasının xor-dirijorluğu ixtisası 

üzrə prof. B.V.Lebedevin sinfinə daxil olur. Burada təhsil aldığı bütün 
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beş il ərzində L.Frolova əla qiymətlərlə oxumuş və A.Aleksandrov adına 

əlaçı stipendiyasına layiq görülmüşdür. 

     1950-ci ildə təhsilini uğurla bitirəndən sonra L.Frolova SSRİ-nin 

incəsənət üzrə komitəsinin qərarı ilə Krıma işləməyə göndərilmişdir: 

əvvəl Krım Mahnı və rəqs ansamblının bədii rəhbəri və dirijoru 

vəzifəsinə. Bu kollektiv ilə o, 200-dən yuxarı konsertlər vermişdir. 

Sonra 1951-ci ilin sentyabrından o, Simferopol şəhərində Krım Musiqi 

məktəbinə xor-dirijorluğu şöbəsinin müəllimi vəzivəsinə daxil olur. 

     Həmin illərdə (1952) Azərbaycan Dövlət konservatoriyasında xor-

dirijorluğu şöbəsi açılır. Konservatoriyanın rektoru Q.Qarayev 

L.Frolovanı bu şöbəyə rəhbərlik etməyə dəvət edir. Şöbənin işinin ilk 

günlərindən L.Frolova tədris prosesini professional şəkil almasına  

çalışırdı. Şöbəyə ilk on tələbə, gələcəyin xor dirijorları qəbul 

olunmuşdur. Bunların sıralarında sonralar kafedranın müəllimi kimi 

çalışan və yaxud müxtəlif xor kollektivlərinə rəhbərlik edənlər də var 

idi: N.Məlikov, ilk qadın-dirior L.Atakişiyeva, R.Əfəndiyev, K.Abbasov 

və başqaları. 

    1960-cı ildə o, ailə vəziyyətilə əlaqədar Musorqski adına Ural Dövlət 

konservatoriyasında dirijorluq sinfinin baş müəllimi vəzifəsində 

işləməyə məcbur olur. 1964-cü ilin fevralında Ü.Hacıbəyov adına 

Azərbaycan Dövlət konservatoriyasının rəhbərliyi (o zaman C.Hacıyev) 

L.Frolovanı yenə Bakıya işini davam etdiməyə dəvət edir.  

    Ömrünün son günlərinə qədər L.Frolova sevdiyi işə - doğma 

konservatoriyada xor  sənətinin inkişafına qulluq etmişdir. İllər keçdi, 

lakin L.Frolovanın tələbələri bu gün də gözəl pedaqoq və yüksək 

professional müəlliməni minnətdarlıqla xatırlayırlar. 
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RAMİZ MUSTAFAYEV 

XX əsrin 50-60-cı illərində Azərbaycan bəstəkar sənəti müxtəlif yeni 

üslub rakurslarında öz inkişafını davam etdirirdi və sənətin özünə xas 

dalğası yaranmağa başlandı. Bu dalğanın üstündə Azərbaycan 

bəstəkarlarının yeni şanlı dəstəsi göründü, çox istedadlı və görkəmli 

Azərbaycan bəstəkarları meydana gəldi. 

Onların arasnda Azərbaycanın Xalq artisti Ramiz Mustafayevin adı 

xüsusi yer tutur. Bu istedadlı Azərbaycan bəstəkarının musiqisi 

Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətindən ayrılmazdır və bu qarşılıqlı 

əlaqə yalnız onun musiqi əsərlərinin bədii quruluşunda yox, həm də 

musiqi metodik üslub xüsusiyyətlərində hiss olunur. 

Hamı R.Mustafayevi böyük zəhmətkeş insan kimi tanıyıb. O, öz 

həyatının sonuna kimi yorulmadan yeni musiqi əsərlərinin yaradılması 

üzərində işləyirdi. 8 simfoniya, 5 opera, 6 musiqi komediyası, 9 oratoriya, 

kantatalar, romanslar, mahnılar, kamera-instrumental əsərləri, dramatik 
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tamaşalarına musiqi – bu heç də bəstəkar tərəfindən yaradılmış əsərlərin 

tam siyahısı deyil. R.Mustafayevin «Vaqif» operası, xor əsərləri, 

simfoniyaları və mahnıları kimi ən əhəmiyyətli yazılmaları, onun bədii 

özünəməxsusluğunu aydın təsəvvür etməyə imkan verir.  

R.Mustafayev 1926-cı il oktyabrın 16-da Çərcou (Türkmənistan) 

şəhərində anadan olub. Bir il sonra onun ailəsi Azərbaycana köçüb. Atası, 

maarifin məşhur xadimi - Hacı Kərim Mustafa (Şamaxı şəhər sakini), 

görkəmli şair-satirik Mirzə Ələkbər Sabirin sülaləsindən idi. Anası Nabat 

xanım Əzim qızı məşhur şair Seyid Əzim Şirvaninin tanınmış poetik 

nəslindəndir. Musiqiçilər, aktyorlar, yazıçılar tez-tez Mustafayevlərin 

evində yığışırdılar, burada xalq mahnıları, muğamlar, şeirlər səslənirdi. 

Demək lazımdır ki, R.Mustafayevin uşaqlığı və gənclik illəri 

Azərbaycan ziyalılarının teatra marağının artdığı dövrü ilə üst-üstə düşür. 

Hələ məktəbdə oxuyarkən o, klarnet üzrə musiqi kurslarına daxil olub və 

sonra 1941-ci ildə təhsilini davam etdirərək, Teatr Texnikumuna, rejissor 

M.Aşumovun aktyorluq sinfinə qəbul olub. M.Aşumov həmin illərdə 

Gənc Tamaşaçılar Teatrına da rəhbərlik edirdi və elə həmin illərdə 

R.Mustafayevin aktyorluq dövrü başlandı. 

O, əvvəlcə Gənc Tamaşaçılar Teatrında, sonra Azərbaycan Dövlət 

Akademik Dram Teatrında aktyor kimi fəaliyyət göstərib. Ancaq 

musiqiyə qarşısıalınmaz meyl R.Mustafayevi A.Zeynallı adına musiqi 

məktəbinə, klarnet sinfinə gətirib çıxardı. Maraqlısı odur ki, məktəbdə 

klarnet sinfində oxuyarkən R.Mustafayevdə vokal qabiliyyəti də üzə 

çıxır. Vokal üzrə məşhur pedaqoq M.Kolotova onu Ü.Hacıbəyov adına 

Konservatoriyanın vokal kafedrasının müdiri Bülbülə göstərir. 

Azərbaycanın görkəmli müğənnisi Bülbül R.Mustafayevin səsini yüksək 
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qiymətləndirir və 1948-ci ildə o, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına, 

vokal fakültəsinə, Bülbülün sinfinə daxil olur və 1952-ci ildə 

Konservatoriyanı müvəffəqiyyətlə bitirir. Konservatoriyada, vokal 

fakültəsinin tələbəsi olarkən, R.Mustafayev eyni zamanda Azərbaycan 

Dövlət Radio və Televiziya Komitəsinin xorunda xorist kimi işləməyə 

başlayır.  

Bir dəfə xor dirijoru C.Cahangirov xəstələnir. Bəstəkar və dirijor 

A.Bədəlbəyli R.Mustafayevə xorda rəhbərlik etməyi tapşırır. 

R.Mustafayev çox məharətlə bu işin öhdəsindən gəlir və A.Bədəlbəyli 

onun dirijorluq həvəsini və vokalist qabiliyyətlərini qiymətləndirərək 

R.Mustafayevə xormeyster işini təklif edir. 

Bununla yanaşı R.Mustafayev bəstəkar yaradıcılığına böyük maraq 

göstərir və bu səbəbdən o, 1952-ci ildə yenə Konservatoriyaya, lakin indi 

bəstəkar fakultəsinə, professor B.Zeydmanın sinfinə daxil olur. 

Konservatoriyada oxuyarkən R.Mustafayev Azərbaycan Dövlət 

Radio və Televiziya Komitəsinin xorunda xorist, sonra isə xormeyster 

kimi işini davam edir. Bununla belə onun gözəlliyə və insan səsinin 

emosional ifadəliyinə həvəsini nəzərə alaraq, artıq tələbə illərində onu 

vokal əsərləri bəsləməyə cəlb edirlər. 

Konservatoriyanı bitirdikdən sonra R.Mustafayev Azərbaycan 

Dövlət Radio və Televiziya Komitəsinin xorunda əvvəlcə dirijor 

C.Cahangirovun köməkçisi kimi və sonra 1958-ci ildən artıq Komitənin 

xorunda bədii rəhbər və baş dirijor kimi iş fəaliyyətini davam edir.  

Xorda iş R.Mustafayevin bəstəkar yaradıcılığına güclü təsir edir. O, 

bir sıra xor əsərləri, kantanta, oratoriyalar və xalq mahnılarının xor 

variantlarını yaradır. 
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İnamla demək olar ki, məhz xor musiqisi R.Mustafayevin özünə xas 

stilinin, musiqi düşüncəsinin və təfəkkürünün qabiliyyətlərini həyata 

keçirməyə imkan verən yaradıcı ifadələrdən biri olub. Təsadüfi deyil, xor 

musiqisinin növlərindən biri olan, dövri xor əsərləri, R.Mustafayevin 

böyük yaradıcılıq uğuru sayılır. 

Şübhəsiz,  xor üslubunun uğurla işlənilməsinə onun Azərbaycan  

Dövlər Radio və Televiziya Komitəsinin xorunda çoxillik işi imkan 

yaratmışdır. R.Mustafayev özü bu barədə belə yazır: «Xor kollektivi 

1936-cı ildə, dahi bəstəkar Ü.Hacıbəyov tərəfindən yaradıldı. Azərbaycan 

bəstəkarlarının xor əsərlərinin ilk ifaçısı bu kollektiv oldu. Bizim gözəl, 

oynaq, ürək oxşayan xalq mahnıları xorun ifasında səslənib. Gənc 

müğənnilər üçün bura bir laboratoriya, musiqi məktəbi, sınaq meydanıdır. 

Onlar öz qüvvələrini yoxlayır, oxuyur, öyrənir və sonra buradan Opera və 

balet, Musiqili komediya teatrına gedirlər. Görkəmli, məhşur müğənnilər, 

SSRİ xalq artistləri F.Əhmədova, Z.Xanlarova, L.İmanovun sənət 

aləminə qovuşurlar, hansılar ki xalq kollektivlərindən başlamışdılar. Tək 

onlar deyil, xalq sevdiyi, tanıdığı, hörmət bəslədiyi bir çox 

nümayəndələri, xalq artisti Q.Məmmədov, əməkdar artist F.Mehdiyev, 

M.Əhmədov və s. ayrı-ayrı zamanlarda bu xalq kollektivinin solisti 

olmuş, burada yetişib, məhşur ifaçılar kimi tanınmışdılar». 

Beləliklə, xormeyster R.Mustafayev bəstəkar R.Mustafayevə xor 

üslubunu dərindən mənimsənilməsində kömək etdi. İnsan səsinin 

xüsusiyyətini yaxşı hiss edərək, R.Mustafayev ifa üçün çox təsirli 

musiqilər yazırdı. 

Onun musiqi lələyinin altında bir neçə çox gözəl xor əsəri çıxdı: xor 

üçün odalar, «Taras Şevçenko» və «Səməd Vurğun» kantataları, vokal-
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instrumental poeması «Səbuhi» (V.Adıgözəlov ilə birgə), xor üçün 

«Bayatılar», kapellalar və əlavə olaraq, 9 oratoriya, 5 kantata, müxtəlif 

vokal simfonik poemalar – onlar, demək olar ki, «böyük yağlamayla» 

yazılmış və musiqi boya ilə çəkilmiş əsl monumental «divar naxışlarıdı». 

Həmişəki kimi bəstəkarın diqqəti eləcə də sevilən nəğmə janrında 

cəmlənmişdi. O, çoxlu gözəl mahnı və romans yazıb. R.Mustafayev 

həmçinin iki operettalarının müəllifidir. 

Bununla belə hər şeydən əvvəl onun yaradıcılığının son dövrünün 

əsərləri arasında, XX əsrin 90-cı illərinə təsadüf edən qanlı hadisələrə 

həsr edilmiş əsərləri qeyd etmək lazımdır. Bu, M.İsmailin sözlərinə 

yazılmış vokal simfonik poema: «Bu qan yerdə qalmamalıdır», kantata: 

«Xalq səninlədir, Azərbaycan» (sözləri: X.Ziya) və s.  

 Məhsuldar yaradıcılıq işini R.Mustafayev aktiv ictimai və pedaqoji 

işlə birləşdirirdi. 1948-ci ildən xormeyster, 1958-ci ildən isə ömrünün 

sonunadək (2008 il) Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Komitəsinin 

xorunda bədii rəhbər və baş dirijor olmaqla, R.Mustafayev Ü.Hacıbəyov 

adına Konservatoriyada, A.Zeynallı adına musiqi məktəbində, Milli 

Konservatoriyada, son illərdə İncəsənət Gimnaziyasında fəal pedaqoji işi 

aparırdı.  

Görkəmli bəstəkar və xormeyster R.Mustafayev fəxri fərman və 

medallarla təltif olunub. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1973), 

Azərbaycan xalq artisti (1987), 2001-ci ildə isə, o, «Şöhrət» ordeninə 

layiq görülmüşdür. 
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NİCAT MƏLİKOV 

Azərbaycanın əməkdar artisti Nicat Musa oğlu Məlikov böyük 

sənətini layiqincə yerinə yetirən əsl musiqiçi idi. Otuzdan çox operaları 

əvvəldən axıra kimi əzbər bilən böyük musiqiçi! Vokal sənətini 

dəqiqliklə bilən, ona qiymət verən, səsləri məharətlə ayıran böyük 

sənətkar idi. Hər kəsə nəsib olmayıb belə biliyli insanla işləyib-yaratmaq 

və xor sənətini mənimsəmək. Kim Nicat-müəllimlə çalışıbsa, onlar bu 

musiqiçidən çox dəqiqliklə böyük sənət öyrəniblər. Nicat-müəllim 

böyük sima idi. Ciddi, əsl kişi vicudlu, baxışları həmişə düzgün və dəqiq 

səmtə yönəlmiş, ayaqları üstə möhkəm dayanan möhtəşəm bir şəxsiyyət 

idi. Yetmiş nəfərə yaxın olan kollektivə rəhbərlik edirdi. Çox tələbkar 

olmaqla bərabər hər bir kəsin sualını cavabsız qoymurdu, hər bir kəsin 

dərdinə şərik olurdu. 
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Nicat Məlikov 1925-ci ildə musiqiçi ailəsində anadan olmuşdur. 

1940-cı ildə 1 saylı orta məktəbi bitirəndən sonra o, A.Zeynallı adına 

Bakı musiqi məktəbinə tar sinfinə daxil olur. Tələbə illərində o, 

Azərbaycan radio komitəsinin xalq çalğı alətləri orkestrində solist kimi 

çalışmağa başlayır. 

1949-cu ildə A.Zeynallı adına məktəbi bitirəndən sonra N.Məlikov 

Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət konservatoriyasının nəzəriyyə 

şöbəsinə daxil olur. 1951-ci ildə xor dirijorluğu şöbəsi açılandan sonra o, 

konservatoriyanın rektoru prof. Q.Qarayevin təşəbbüsü ilə A.Yurlovun 

dirijorluq sinfinə keçir. Hələ 4 kurs tələbəsi olarkən N.Məlikov 

Azərbaycan dövlət opera və balet teatrında xormeyster kimi çalışmağa 

başlayır. 

1956-cı ildə konservatoriyanı uğurla bitirəndən sonra N.Məlikovu 

xor dirijorluğu kafedrasında müəllim vəzifəsində saxladılar. Bundan 

sonra N.Məlikov doğma teatrda xormeyster fəaliyyəti və 

konservatoriyada müəllimlik peşəsi ilə öz həyatını həmişəlik bağladı. 

Həmçinin N.Məlikov xalq mahnılarının aranjimanına da çox vaxt və 

qüvvə sərf etmişdir. Bundan əlavə, Z.Hacıbəyovun “Aşıq Qərib” 

operasından bütün xor səhnələrinin aranjimanı da N.Məlikova 

məxsusdur. 

1958-ci ildə çoxsaylı opera tamaşalarının səhnələşdirilməsini həyata 

keçirəndən sonra N.Məlikov teatrın baş xormeysteri vəzifəsinə təyin 

olunmuşdur və burada həyatının son günlərinə qədər çalışmışdır. Onun 

dostları və iş yoldaşları qeyd edir ki, N.Məlikov musiqi materialına 

həssas yanaşma, yüksək peşəkarlıq, gözəl musiqi duyumu, ciddiyyət, 
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özünə və xor artistlərinə, həmçinin tələbələrinə qarşı tələbkarlıq ilə 

fərqlənirdi.  

Vaxtı ilə Opera və balet teatrının baş xormeysteri işləyən əməkdar 

incəsənət xadimi B.Vəkilova belə xatırlayır: “Mən Nicat-müəllimlə 

birgə on doqquz il işləmişəm. Nicat-müəllimin rəhbərliyi altında üç il 

xor artisti, 14 il ikinci xormeyster, iki il isə baş xormeyster vəzifələrini 

daşımışam. Bu illər ərzində birgə əməyimiz sayəsində xor kollektivinə 

bir çox operalardakı xor partiyalarını öyrətmişik. Məsələn: “Karmen”, 

“Rusalka”, “İolanta”, “Boris Qodunov”, “Pikovaya dama”, “Knyaz 

İqor” və s. Qəzet və jurnallar daima Nicat Məlikov barədə məqalələr 

dərc edirdilər. Məqalələrdə yalnız yaxşı fikirlər, yaxşı sözlər dərc 

olunurdu. Nicat-müəllim musiqiçilər arasında öz zəhmətinə görə 

hörmətli bir şəxsiyyət idi. Bu illər ərzində çox şeyi Nicat-müəllimdən 

öyrənmişəm. O, çox zəhmətkeş, səbrli, düzgünlüyü araşdıran ziyalı idi”.  

Bizimlə söhbət zamanı teatrın digər işçiləri də öz fikirlərini 

söylədilər. Aşağıda onları sizin diqqətinizə çatdırırıq: 

Əməkdar incəsənət xadimi, rejisyor köməkçisi Kamil Sultanov: 

“1965-ci ildə bu teatra gələn gündən mən Nicat Məlikovu əsl dost kimi 

tanımışam. Sənətini sevən bu insan özünə qarşı çox tələbkar idi. O, 

bütün günü səhərdən axşama kimi teatrda çalışırdı: səhər – xor məşqləri, 

gündüz – orkestr məşqləri, axşam isə – tamaşalarda. Teatrı çox sevirdi. 

Teatr onun ikinci evi idi. O, hər bir notun düzgün səslənməsi, 

tamaşaların yüksək səviyyədə keçməsi üçün əlindən gələn hər bir işi 

yerinə yetirirdi. O, işləyən dövrdə xor kollektivi çox məsuliyyət daşıyan, 

hər bir səhnə hərəkətini dəqiqliklə yerinə yetirən bir kollektiv idi. Nicat-

müəllim eyni zamanda kollektivin sevimlisi idi. Hamıya qarşı çox 
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səmimi, gözəl rəftarlı, insanpərvər bir şəxsiyyət idi. Öz bilik və 

bacarığını heç kəsdən əsirgəməzdi. Həm də gözəl ailə başçısı idi”.  

Xor artisti Elbert Tuqanov: “Mən 1971-ci ildən teatrda işləyirəm. 

O zaman Beba Vəkilova baş xormeyster vəzifəsindıə işləyirdi. Buna 

baxmayaraq Nicat-müəllim tez-tez gəlib, xalq mahnılarının çoxsəsli 

işləmələrinin notlarını xora təqdim edirdi. İki ildən sonra Nicat müəllim 

yenidən xora qayıtdı. O, xor sənətindən, xor kollektivindən ayrı yaşaya 

bilmirdi. O, bu iki ili boş-bekar oturmamışdı. Xor üçün işlədiyi çox əsəri 

var idi. Daima çalışıb-yaradırdı. 

Nicat-müəllimin rəhbərliyi altında xor kollektivi keçmiş Sovet 

İttifaqının bir çox şəhərlərini gəzib dolanıb: Leninqrad, kislovodsk, 

kiyev, Qorki, Soçi, Qroznı, Stavrapol, İvanovo və b. Qastrol səfərlərində 

Opera teatrının xor kollektivi yüksək səviyyəli ifası ilə böyük şöhrət 

qazanmışdı. Azərbaycan respublikasının bir çox şəhərlərində (Gəncə, 

Lənkəran, Naxçıvan və s.) teatrın qastrol səfərləri olurdu. Bu səfərlərin 

nəticəsi olaraq xor kollektivinin rəhbəri Nicat-müəllimin adı təmtərağla 

mətbuat səhifələrində dəfələrlə yer alırdı. Xor kollektivi tamaşaçılar 

tərəfindən böyük hörmətlə qarşılanıb, alqışlanırdı.  

Nicat-müəllim ciddi, düzgünlüyü ayıran rəhbər olmaqla bərabər, 

insanları da çox sevirdi. Onunla bir yerdə işlədiyim illərdən yalnız xoş 

təəssüratlar və xatirələr qalıb”. 

Respublikanın əməkdar artisti Tamara Kareva: Nicat-müəllim çox 

həssas insan, incə duyğulu musiqiçi, əsl rəhbər, unudulmaz şəxsiyyət idi.  

Mən hələ də Nicat-müəllimin öyrətdiyi partiyaları yaddan çıxarma-

mışam. Əgər bilsəniz bu ciddi görkəmli xormeysterdə nə qədər səbr və 

dözüm var idi”. 
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Respublikanın əməkdar artistləri Rübabə və Nizami Bağırovlar: 

“Nicat-müəllimin bizin qəlbimizdə xüsusi yeri vardır. Biz ailəvi dost 

idik. Axıra qədər bu dostluğu davam etdirmişik. O, həmişəlik bizim 

xatirəmizdə əziz və mehriban insan kimi qalacaqdır. Nicat-müəllim 

özünə qarşı çox tələbkar olmaqla bərabər bizim də də işimizə ciddi 

yanaşmağımızı tələb edirdi. Tez-tez işi buraxan, işə can yandırmayan 

işçilərdən xoşu gəlməzdi, çünki onun özü həmişə sağlam ruhlu, enerjili, 

işə ürəklə yanaşan insan idi. Onun çalışdığı dövrdə xor kollektivində 

nizam-intizam yüksək səviyyədə idi: işə gecikməmək, bütün tamaşalarda 

vaxtı-vaxtında səhnəyə çıxmaq, hər tamaşaya öz geyimində, düzgün 

qrimdə və s., yəni hər bir şey öz yerində necə lazımsa icra olunurdu”. 

Xor artisti Şura İmanquliyeva: “Mən 1975-ci ildə teatra gənc qız 

ikən  gəlmişdim. Mən Nicat-müəllimlə bir kollektivdə işlədiyimə görə 

özümü xoşbəxt hesab edirdim. Daha sonra ailə qurdum, uşaqlarımı bu 

kollektivdə işləyə-işləyə böyütdüm. Mənim ailəmin qorunmasında, 

uşaqlarımın boya-başa çatmasında Nicat-müəllimin çox köməkliyi olub. 

Mənə böyük dayaq olan Nicat-müəllim, lazım olanda mənə icazə verir, 

köməklik əlini uzadırdı. Mən xoşbəxtəm ki, həyatda belə bir insana rast 

gəlmişəm!” 

Xor artisti Yuliya Çislova: “Mən teatra 1975-ci ildə gənc 

yaşlarında gəlmişəm. O zaman Nicat-müəllim və bir-neçə xormeyster 

bizimlə çalışırdılar. Bu iki ildə mən bu istedadlı, əsl professional 

musiqiçi, səmimi rəhbərlə işləməkdən zövq alırdım. O, mənim 

yaddaşımda xoş xatirələrlə qalan bir çəxsiyyətdir”. 

Xor artisti Laləzər Xəlilzadə: “Mən 1983-cü ildə teatra qəbul 

olunanda Nicat-müəllim oxuduğum üç əsərə diqqətlə qulaq asdı. O, 
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ciddi, lakin çox xoş rəftarlı insan idi. Gənclərə gözəl münasibət bəsləyən 

bu əvəzedilməz sənətkar və rəhbərlə işləmək yaxşı ki, mənə nəsib olub. 

Allah onun ruhunu şad etsin!” 

Xor artisti Seyidnəbiyeva Şəfaqət: “Mən çox təəssüflənirəm ki, 

Nicat-müəllimlə az bir müddətdə işləmişəm. Lakin bu az müddət mənim 

ömür səhifələrimə qızıl həriflərlə yazılıb. Nicat-müəllimin vaxtsız 

faciəvi ölümü bütün kollektivi sarsıtmışdı ki, hamı ən yaxın adamını 

itirmiş kimi hönkürlə ağlayırdı. Bizim üçün ata, qardaş, dost sinasında 

olan böyük şəxsiyyətin yoxluğuna ağlayırdıq. Qəbr üstündə xor artistləri 

“Şəbi-Hicran” xorunu yanıqlı-yanıqlı ifa etdilər. Belə bir dəfn mərasimi 

hər bir musiqiçiyə qismət olmur. İllər ötsə də, bu səhnə helə gözümün 

önündədir. Nicat-müəllimdən çox xatirə qalıbdır... Bəs bizdən nə 

qalacaq?” 

Gördüyümüz kimi, Nicat Mlikovla bir dövrdə çalışan müxtəlif 

insanlar onun barəsində yalnız xoş xatirələr saxlamışlar. 

Xor musiqisinin təbliği işinə görə N.M.Məlikov 1960-cı ildə 

Azərbaycan respublikasının Əməkdar artisti fəxri ada layiq 

görülmüşdür. 

1963-cü ildə N.Məlikov konservatoriyanın baş müəllimi, 1968-ci 

ildə isə kafedranın dosenti vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Onun tələbələri 

sırasında Z.İsmayılova, M.Əsgərov, G.İmanova, Ağaveri Paşayev, 

Serqey Qambiner və başqalarının adlarını çəkmək olar. Onlar öz 

müəllimini hər zaman fəxr ilə xatırlayırlar.  

Onun tələbələrindən olan Məlahət Məmmədova öz müəllimi 

barəsində belə xatırlayır: “N.Məlikov mənim qəlbimdə parlaq şəxsiyyət, 

istedadlə xormeyster, təcrübəli müəllim kimi yaşayır. N.Məlikovu, 
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mənim fikrimcə, digər müəllimlərdən fərqləndirən cəhət bu idi ki, o 

tələbələrini musiqinin mənəvi dünyasına yönəldir, xor musiqisinə maraq 

yaradır və bu sənətdən həzz almağı öyrədirdi. Konservatoriyada 

oxuduğum illər ərzində ailəli olsam da Nicat-müəllimin dirijorluq 

dərslərini bir dəfə olsa da buraxmamışam. Bu dərslərə imtahana 

hazırlaşdığım kimi hazırlaşmışam və hər dərsə gedəndə həyacan 

keçirmişəm.  

N.Məlikovun müəllimlik fəaliyyətinin əsas şərti – tələbələrin 

şəxsiyyətinə hörmət etmək, onun yaradıcı qabiliyyətinin aşkar 

olunmasına kömək etmək idi. Nicat-müəllimin dərsləri bir-birinə 

oxşamırdı. O, hər tələbəyə fərdi yanaşır, öz həyat mövqeyini seçməyi 

öyrədirdi. Nicat-müəllim çox vaxt dərsə dünyanın tanınmış dirijorların 

yazdığı kitabları gətirir, tələbələri onların iş üsullarıilə tanış edirdi, 

kitabda qeyd etdiyi səhifələri dəfələrlə oxumağı tələb ediridi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Nicat müəllim heç vaxt tələbələrini onu 

“yamsılamaq” öyrətmirdi.  O, yalnız dirijorluğun əsaslarını, özülünü 

qoyur, tələbələrə istiqamət verirdi. Hər əsərin partiturasını, xor 

partiyalarını, hər notu əzbərdənbilməyənə qədər dirijorluq etməyə 

qoymzdı. O deyirdi: “Əsərin hər bir notu sənin beynində və ürəyində 

olmalıdır. Ancaq bundan sonra xorun qabağına çıxa bilərsən”. Bu sözlər 

həyatım boyu mənim üçün devizdir. 

Onun yaradıcılığında xalq mahnılarının xor üçün işləmələri geniş 

yer tutur. Bu mahnılar böyük ustalıqla xor üçün işlənmiş və bu gün də 

müxtəlif tərkibli xor kollektivləri maraqlı, təkrarolunmaz işləmələri ifa 

edirlər. Çox vaxt Nicat-müəllim xalq mahnılarını işləmələri ilə tələbələri 

tanış edir, partiyaları oxutdurur, tələbələrin rəyini soruşurdu. O, dərsdə 
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yaradıcı abu-hava yaradırdı. Nicat-müəllimin dərslərini keyfiyyəti onda 

idi ki, o heç vaxt yalnız dirijorluqla kifayətlənmiridi. Dirijorluğun tarixi, 

dahi dirijorların həyat və yaradıcılığı, ən əsası isə dirijorluq texnikasının 

incəliklərini tələbələrinə çatdırırdı. 

Nicat-müəllim bizi təkcə dirijor kimi yox, həm dəbir insan kimi 

tərbiyə ediridi. O, həmişə qeyd ediridi ki, müəllim-xormeyster öz işinə 

layiqli, təmənnasız, prinsipal yanaşmalıdır. Onun özü buna nümunə idi. 

Nicat-müəllimin bütün həyatının mənası – musiqiyə, xüsusən də xor 

sənətinə xidmət etmək idi. Uzun illər o, M.F.Axundov adına Opera və 

Balet Teatrında baş xormeyster kimi fəaliyyət göstərib. Maestro bunu 

böyük ustalıqla yerinə yetirib 

İllər keçib, Nicat-müəllimin yüksək səviyyəli bir maestro, müəllim 

olmasını daha da dərindən dərk edirəm və qiymətləndirirəm. Təəssüflər 

olsun ki, N.Məlikov kimi müəllimlərin sayı ildə-ilə azalır və çox təəssüf 

ki, o, vaxtsız dünyasını dəyişib ”. 
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EDUARD NOVRUZOV 
Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Eduard Beylər oğlu 

Novruzovun adı Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasının yaradıcısı kimi 

əbədi olaraq respublikamızın musiqi tarixinə düşmüşdü. 

E.Novruzov 1927-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, 

uşaqlıq çağlarından təsviri incəsənət və musiqi ilə maraqlanırdı. İkinci 

Dünya müharibəsi illərində evdən cəbhəyə qaçaraq Almaniyaya qədər 

gedib çıxmışdır. Sonralar o, Almaniyada Kirxada eşitdiyi uşaqların 

oxumasının ona böyük təsir etdiyini və orqan alətinin səslənməsindən 

heyran qaldığını tez-tez xatırlayırdı. 

Müharıbədən sonra E.Novruzov A.Zeynallı adına ortaixtisas Bakı 

Musiqi Məktəbinə daxil olur, onu bitirəndən sonra isə Ü.Hacıbəyli adına 

Azərbaycan Dövlət konservatoriyasında L.Frolovanın dirijorluq sinfinin 

tələbəsi olur. Xor-dirijorluğu kafedrasının müdiri o zaman istedadlı 

xormeyster A.Yurlov idi. Onun cəmi iki il Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərməsinə  (1954-1956) baxmayaraq, respublikamızda xor sənətinin 

inkişafında, müxtəlif təhsil ocaqlarında və müəssisələrdə özfəaliyyət 

xorların yaranmasında böyük rolu olmuşdur. Onun təsiri altında bir çox 
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xor-dirijorluğu kafedrasının tələbələri bədii özfəaliyyət kollektivləri ilə 

işləməyə başlamışdır.  

Eləcə də E.Novruzov tələbəlik illərində Leytenant Şmidt adına 

zavodda fəhlə gənclərdən ibarət olan özfəaliyyət xoru təşkil etmişdir. 

E.Novruzovun rəhbərliyi altında çox qısa zamanda bu xor Azərbaycan, 

Rus və Avropa bəstəkarlarının əsərlərini öyrənmiş və SSRİ-də keçirilən 

bir-çox gənclər festivallarında çıxış edərək mükafatlar qazanmışdır.  

1957-ci ildə E.Novruzov “26 Bakı komissarı klubu”nun nəzdində 

Opera studiyasını yaradır. Opera tamaşalarının ifaçıları əsasən konserva-

toriyanın və BMM-nin vokal və xor-dirijorluğu şöbələrinin tələbələri idi. 

Dekorasiyalar ifaçıların özləri tərəfindən hazırlanırdı, hətta kostyumları 

da hər ifaçı özü üçün tikirdi. Lakin orkestrə Dövlət opera və balet 

teatrının ən yaxşı musiqiçiləri dəvət olunurdu.   

Bu klubun səhnəsindən C.Verdinin “Traviata”, J.Bizenin “Karmen”, 

Hunonun “Faust” operaları səsləndirilərək Bakı tamaşaçılarının diqqətini 

cəlb edə bilmiş və böyük təəccüb doğurmuşdu. Sonralar bu opera 

studiyası Xalq opera teatrı kimi adlandırılmışdır. 60-cı illərin sonunda 

burada Dövlət Opera və balet teatrında heç vaxt səhnələşdirilməyən 

operalar səsləndirilmişdir, məsələn M.Qlinkanın “Ruslan və Lyudmila”, 

Bizenin “Mirvari axtaranlar” və s. Bütün tamaşalar çox böyük 

müvəffəqiyyətlə keçirdi: dinləyicilər ifaçıları ayaq üstə alqışlayırdı.   

Bütün tamaşaların dirijoru hər zaman E.Novruzov idi. Lakin o, 

nəinki xormeyster və dirijor olmuş, həmçinin tamaşaların rejissyoru və 

rəssamı kimi də fəaliyyət göstərirdi. Onun hərtərəfli istedadı təəccüb 

doğururdu!  
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E.Novruzov Hunonun “Faust”operasının premyerasında (1961). 

 

Konservatoriyanı bitirəndən sonra E.Novruzov A.Zeynallı adına 

BMM-nin xor-dirijorluğu şöbəsində müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. 

İxtisas “Dirijorluq”dan başqa o, bir sıra dirijorluq blokuna daxil olan 

fənləri də aparırdı: xorşünaslıq, xor partituraların oxunuşu, xorla işin 

metodikası, diplom işlərinə rəhbərlik və s. 

1962-ci ildə E.Novruzov Azərbaycan Dövlət konservatoriyasının 

xor dirijorluğu kafedrasında işləməyə dəvət alır. Onun dərsləri 

emosional və marağlı keçirdi, tələbələr onu çox sevirdi və canla-başla 

onun apardığı opera tamaşalarında iştirak edirdi. Demək olar ki,  

tələbələr ondan dirijorluq sənətinin sirrlərini öyrənməklə bərabər 

həmçinin onun çalışdığı xor kollektivlərində xor ifaçılığı təcrübəsini 

keçirdi. 
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Məlumdur ki, Azərbaycanda Xor kapellasının yaradılması 

təşəbbüsləri dəfələrlə olmuşdur, lakin müxtəlif səbəblərdən bu kollektiv 

öz fəaliyyətini dayandırmışdır. Lakin 60-cı illərin ortasında 

Azərbaycanda artıq kifayyət qədər professional vokalçılar və ilk 

xormeysterlər yetişmişdir. 1966-cı ildə E.Novruzov həmin professional 

müğənniləri cəlb edərək bu gün də uğurla fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

Dövlət Xor Kapellasını yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Bu onun 

Azərbaycanımıza verdiyi ən böyük töhfədir. O, bu kollektivə 1966-80-ci 

və 1985-93-cü illərdə (ömrünün sonuna kimi) rəhbərlik etmişdir. Helə 

ilk günlərdən Kapella respublikanın aparıcı xor kollektivlərindən biri 

olmuşdur. Onun fəal və istedadlı fəaliyyətinin sayəsində Azərbaycan 

Dövlət Xor Kapellası SSRİ-nin ən yaxşı xor kollektivləri sırasında 

durmuşdu. Kapellanın repertuarında Azərbaycan bəstəkarlarının və 

dünya klassikasının ən mürəkkəb əsərləri öz yerini tutmuşdu. Kapellanın 

yüksək professional səviyyəsi nəticəsində C.Cahangirovun, 

R.Mustafayevin, Q.Qarayevin, A.Əlizadənin, V.Adıgözəlovun və b. 

monumental əsərləri dinləyicilərin diqqətinə çatdırılmışdır. 

Eyni zamanda E.Novruzov Xor-dirijorluğu kafedrasında müəllimlik 

fəaliyyətini də davam etdirirdi, 1992-93-cü illərdə kafedra müdiri 

vəzifəsində çalışmışdır. 1989-cu ildə onun əsas pedaqoji əsəri –  

“Dirijorluq və estetika” kitabı nəşr olunmuşdur. Azərbaycan 

respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, professor E.Novruzov 1993-

cü ildə Bakıda vəfat etmişdi. 
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ƏNVƏR MƏMMƏDOV 
 

       Məmmədov Ənvər Mikayıl oğlu 27 yanvar 1934-cü ildə Bakı 

şəhərində anadan olmuşdur.Musiqi uşaqlıqdan balaca Ənvəri cəlb edirdi. 

Ümumiyyətlə onun ailəsində musiqini, xüsusilə də azərbaycan 

musiqisini – mahnıları, muğam və təsnifləri hamı sevirdi: atası, anası və 

çox saylı qohumları. Məhz buna görə balaca Ənvərin diqqətini qədim 

Azərbaycan aləti olan tar cəlb etmişdir. 

      O zaman bir çox azərbaycanlı ailələrində tarda çalğı ilə fəal məşğul 

olurdular. Məmmədovlar ailəsində də belə idi. Burada axşamlar gərgin 

iş günü başa çatdıqdan sonra istirahət dəqiqələrində nəinki tarda çalır, 
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həmçinin də xorla oxuyurdular. Bütün bunlar Ənvərin gələcək taleyinə 

təsir göstərmişdir.  

     Ənvər tarda çalmağı uşaq musiqi məktəbində öyrənirdi. Orta təhsilini 

başa vurduqdan sonra o, Azərbaycan Dövlət konservatoriyasının xor 

dirijorluğu şöbəsinə daxil olur. Onun bəxti gətirir, belə ki, Ənvər 

Məmmədov böyük ustad, Azərbaycan respublikasının xalq artisti 

C.Cahangirovun sinfinə qəbul olunur. Məhz C.Cahangirov öz 

tələbəsində xor sənətinə qarşı sevgi və professional yanaşmanı tərbiyə 

edir, onu azərbaycan, rus və qərb bəstəkarlarının çoxsaylı xor əsərləri ilə 

tanış edir.  

        Doğma konservatoriyanın divarları arasında Ənvər öz tələbəlik 

illərini (1956-1960) xor sənətinin, xor kollektivi ilə işin əsaslarını tam 

təfərruatları ilə mənimsəyərək çox məhsuldar keçirmişdir. Uzun illər o, 

Aşıq Ələsgər adina Respublika Xalq yaradıcılığı Evinin musiqi 

şöbəsinin metodisti olmuşdur. Burada o, böyük yaradıcı qabiliyyətlərə 

malik olan gözəl musiqiçi və təşkilatçı, həssas rəhbər kimi özünü göstərə 

bilmişdir.  

      Qeyd etmək lazımdır ki, Ə.Məmmədov həm tələbəlik, həm də 

sonrakı illərdə respublikanın bir çox özfəaliyyət kollektivlərində praktiki 

işi ilə xor sənətinin fəal təbliğatçısı kimi çıxış edirdi. Belə ki, 1956-cı 

ildə hələ tələbə olarkən Ə.Məmmədov Hərbi Hava Qüvələrinin Bakı 

dairəsində apardığı işinə görə fəxri fərmanla təltif edilmişdir. Bundan 

başqa o, Moskvada keçirilən Ümumdünya Gənclərinin və Tələbələrinin 

Festivalında da Azərbaycan nümayəndəçiliyinin tərkibində  dirijor-

xormeyster kimi iştirak etmişdir. Uğurlu işinə görə Ə.Məmmədov 
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Festivalın Komitə Şurasından “Təşəkkür” qazanmışdır və Azərbaycanın 

Ali Şurasının Prezidiumunun fəxri fərmanına layiq görülmüşdür.   

 

 
Ə.Məmmədov Ümumdünya Gənclərin vəTələbələrin Festivalında. 

       Böyük Ü.Hacıbəylinin yolunu davam etdirərək, o bütün həyatını 

xalq içərisində xor sənətinin təbliğinə, populyarlaşmasına həsr etmişdir. 

Belə ki, o Azərbaycan rayonlarında “Məhsul bayramları”nın təməlini 

qoyan və təşkilatçılıq işlərini aparanlardan biri olmuşdur ki, burada 

Azərbaycan bəstəkarlarının xor əsərlərinin xalq içində yayılması və 

populyarlaşması baş  verirdi. Bütün işlədiyi illər ərzində o, nəhəng 

qarışıq xor kollektivlərinin təşkilatçısı kimi çox böyük təcrübə 

toplamışdır. Belə ki, 1971-ci ildən 1976-ya qədər  Lənkaran şəhərində, 

1976-1979-cu illərdə isə Masallı, Astara şəhərlərində Ə.Məmmədov 
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dirijor-xormeyster kimi çıxış edərək “Məhsul bayramları”nı 

müvəffəqiyyətlə təşkil etmiş və keçirmişdir.   

     Ə.Məmmədov gənclər arasında xor sənətinin populyarlaşması işinə 

də vaxtını və səyylərini əsirgəmirdi. Belə ki, o, bir çox illərini Bakının 

75 saylı Peşə məktəbində xor kollektivi ilə işə həsr etmişdir. Bunun 

nəticəsi kimi həmin kollektiv Ümumittifaq Bədii özfəaliyyət 

Festivalında çıxış edərək fəxri laureat adını qazanmağa müvəffəq 

olmuşdur. 

     1967-ci ildən Ə.Məmmədov “Gənclik” mahnı və rəqs ansamblının 

bədii rəhbəri və dirijoru kimi çalışmağa başlayır. Bu kollektiv onun 

rəhbərliyi altında 1972-ci ildə Kişinyov şəhərində laureat adını 

qazanmışdır. 1974-cü ildə xor sənətinin təbliği işinə görə kollektiv “xalq 

ansamblı” adına layiq görülmüşdür. Bu kollektiv tələbə inşaat dəstələri 

qarşısında Moskva, Tallin, Ulyanovsk, Qaqarin şəhərlərində dəfələrlə 

çıxış etmişdir. 

      70-ci illərin əvvələrindən Ə.Məmmədov pedaqoji fəaliyyətlə məşğul 

olur, öz vaxtını və əməyini tələbələrə həsr edir. Belə ki, 70-ci illərdən 

başlayaraq o, uzun illər Lenin adına Pedaqoji İnstitutun tələbə xoruna 

rəhbərlik edir. Eyni zamanda o, A.Zeynallı adına Musiqi məktəbində də 

tələbələri xor sənətinin əsaslarını mənimsəməyə  öyrədir. O, uzun illər 

burada xor dirijorluğu şöbəsinin  rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. 

Ənvər Mikayıl oğlu Məmmədov 2013-cü ildə Bakıda vəfat etmişdir. 
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LƏMAN ATAKIŞIYEVA 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin fəxri, Azərbaycanın ilk qadın-

dirijoru olan Ləman Atakişiyeva yüzdən artıq tələbə tərbiyə etmişdir.  

İstedadlı xormeyster və Azərbaycan xor musiqisinin yorulmaz təbliğçisi 

Ləman Atakişiyeva 1970-80-ci illərdə Azərbaycanın Xor cəmiyyətinin 

nəzdində fəaliyyət göstərən və xor ifaçılıq sənətinin tarixində silinməz iz 

qoyan Kamera xorunun təşkilatçısı və bədii rəhbəri olmuşdur. 

 Ləman Atakişiyeva 3 avqust 1933-cü ildə Bakıda pedaqoqlar  

ailəsində anadan olmuşdur. Atası – Atakişiyev Həsən – 50 il Azərbaycan 

Tibb institutunda azərbaycan dilini tədris etmiş, kafedra müdiri 

vəzifəsində çalışmışdır.  Anası – Terequlovlar dvoryan nəslinin parlaq 

nümayəndəsi olan Səkinə Terequlova – həmin institutun biokimya 

kafedrasının dosenti idi. 

Balaca Ləmanın musiqi qabiliyyəti çox erkən özünü biruzə vermiş 

və bunun nəticəsində o, Azərbaycan konservatoriyasının nəzdində 
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fəaliyyət göstərən onillik musiqi məktəbinə daxil olur və 1951-ci ildə bu 

məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirir. 

İş belə gətirdi ki, məhz həmin il konservatoriyada xor dirijorluğu 

şöbəsi açılmış. Bu şöbənin rəhbəri Moskva konservatoriyasının prof. 

K.M.Lebedevin sinfini bitirmiş L.V.Frolova təyyin edilmişdir. Ləman 

xanım da Frolovanın sinfinə daxil olmuşdur. Müəllimi öz tələbəsində 

xor sənətinə qarşı böyük məhəbbət hissini tərbiyə edə bilmiş. Bu zaman 

Ləman anlamış ki, xorla iş – onun həyatının mənasına çevrilmlşdir. 

Ləman xanım öz tələbəlik dövrünü belə xatırlayır: “Biz, xor 

dirijorluğu fakültəsinin ilk tələbələri, konservatoriyaya daxil olarkən 

dirijorluq sahəsində orta pillə savadımız yox idi. Əsasən bizim aramızda 

nəzəriyyəçilər və pianoçular idi. Və konservatoriyanın müəllimləri öz 

tələbələrində xor sənətinə qarşı məhəbbət hisslərini tərbiyə edə bilmiş, 

bizi bu janra başqa gözlə baxmağa öyrətmişlər”.  

Lakin Ləman Atakişiyevanın xormeyster kimi yaradıcı 

şəxsiyyətinin formalaşmasında 1954-cü ildə Bakıya dəvət olunan çox 

istedadlı musiqiçi, xormeyster və xor musiqisinin təbliğçisi A.A.Yurlov 

başlıca rolu oynamışdır. Baxmayaraq ki, A.Yurlov Bakıda çox qısa 

zaman çalışmış ( 1956-cı ilə qədər) onun fəal pedaqoji, yaradıcı və 

təşkilatçı fəaliyyəti Azərbaycanın xor ifaçılıq sənətinin dirçəlişinə təkan 

vermişdir. 

Maestro Niyazi ilə birgə A. Yurlov 1954-cü ildə I-ci Mahnı 

Bayramını təşkil etmişdir.  1955-ci ilin mayında   A.Yurlov tərəfindən 

təşkil olunmiş II-ci Mahnı Bayramının  baş dirijoru isə helə 

konservatoriyanı bitirməyən, lakin artıq parlaq istedada malik olan 

xormeyster kimi  özünü göstərə bilən L.Atakişiyeva təyin olunmuşdur. 
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Beləliklə, Azərbaycanın ilk qadın-xormeysteri olan Ləman 

Atakişiyevanın ulduzu parladı.  

Ləman xanım o günləri xüsusi bir duyğu ilə xatırlayır: “ Mahnı 

Bayramında 16 min ifaçı iştirak edirdi. Bu qədər nəhəng bir tədbir 

Respublika stadionunda keçirilirdi. Xorun tərkibinə Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərən bütün xor kollektivləri daxil olmuşdur : Radio və 

Televiziya komitəsinin xoru, Opera teatrının xoru, Konservatoriyanın 

tələbə xoru, bütün musiqi və ümumtəhsil məktəblərinin xorları və b. Xor 

sektorlara bölünərək yerləşdirilmişdir, xora 3 nəfəs alətləri orkestrləri 

müşayiət edirdi. Hər bir sektorun qarşısında xormeysterlər dayanırdı – 

L.Frolova, E.Novruzov və başqaları. Birləşmiş xora isə mən rəhbərlik 

edirdim.” 

L.Atakişiyevanın konservatoriyada təhsil aldığı dövr Azər-baycanın 

xor sənətinin təşəkkülü və inkişafı prosesi ilə üst-üstə düşmüşdür. Gənc 

xormeysterin istedadı çox erkən özünü biruzə vermiş: helə tələbə ikən o, 

İlyiç adına Mədəniyyət sarayının özfəaliyyət xoruna rəhbərlik etmişdir. 

Məhz bu xorun vasitəsilə o, S.Raxmaninovun “Aleko” operasının 

səhnələşdirilməsini həyata keçirmişdir. Bu əsərin ifası özü-özlüyündə  

böyük bir hadisə olaraq filarmoniyanın simfonik orkestrinin müşayiəti 

ilə keçirilmişdir  və  özfəaliyyət kollektivinin işinin parlaq nümayişi 

olmuşdur. Və L.Atakişiyeva bu xor ilə Qafkazyanı respublikaların 

özfəaliyyət kollektivlərinin müsabiqəsində  I-ci Premiyaya layiq 

görülmüşdür. 

       1956-cı ildən L.Atakişiyeva doğma konservatoriyada pedaqoji 

fəaliyyətə başlayır və 1961-ci ildə baş müəllim vəzifəsinə keçir. Həmin 

il ADK-nın nəzdində Opera studiyası yaradılmışdır, və L.Atakişiyava 12 
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il ərzində opera studiyasının xoruna rəhbərlik etmişdir. Bu illər ərzində 

N.Rimski-Korsakovun “Snequroçka”, S.Raxmaninovun “Aleko”, 

F.Əmirovun “Sevil” və d. operaları kimi əsərlər hazırlanıb tamaşaçılara 

təqdim olunmuşdur. 

      1966-69-cu illərdə L.Atakişiyeva öz təhsilini Qnesinlər adına 

Moskva musiqi-pedaqoji İnstitutun aspiranturasında davam etdirir. Yenə 

də onun bəxtinə A.Yurlovla birgə iş aparma düşür, o həm də 

L.Atakişiyevanın elmi rəhbəri olur. Moskvadan qayıdandan sonra 

L.Atakişiyeva konservatoriyadakı pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir, 

lakin artıq xor dirijorluğu kafedrasının dosenti vəzifəsində. 

     1976-cı ildə Xor cəmiyyətinin nəzdində Kamera xorunun yaradılması 

nəinki L.Atakişiyevanın həyatında, həmçinin Azərbaycanın bütün 

musiqisevərləri üçün böyük bir hadisəyə çevrilmişdir. Helə yaradılan 

gündən bu xorun  bədii rəhbəri L.Atakişiyeva olmuşdur. Məhz Kamera 

xoru Azərbaycan bəstəkarlarının bir çox xor əsərlərinin ilk ifaçısı kimi 

çıxış etmişdir. L.Atakişiyevanın dediyi: “Xor – unikal, misilsiz bir 

orqanizmdir ki, o insanların birləşməsinə, həmrəy olmalarına qulluq 

edir” sözləri məhz bu kollektivə şamil etmək olar. Ü.Hacıbəylinin, 

Q.Qarayevin, F.Əmirovun, C.Hacıyevin və digər Azərbaycan 

bəstəkarlarının əsərlərinin bu xorun ifasında böyük ustalıqla 

səsləndirilməsi hər zaman dinləyicilər tərəfindən böyük coşğunluq hissi 

ilə qarşılanmışdır.  

L.Atakişiyeva belə xatırlayır: “1979-cu ildə Krımda qastrol 

səfərində olarkən mənim kollektivim dinləyicilərin təkidi ilə 

N.Əliverdibəyovun “Bayatı-Şiraz” xor əsərini 4 dəfə ifa etməli oldu. 

Uzun zaman xorun vizit kartı isə Q.Qarayevin “Payız” əsəri olmuşdur.  
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80-ci illərdə Azərbaycana Amerika xoru gəlmişdir və Bəstəkarlar 

İttifaqında konsert proqramı ilə çıxış etmişdi. Qonaqlardan sonra bizim 

xor çıxış etdi. Konsertdən sonra amerikanlılar bizdən Azərbaycan 

bəstəkarlarının əsərlərinin notlarını xahiş etdilər. Mən isə onlara 

anlatdım ki, hər şeydən öncə ifa etdiyin musiqini başa düşmək lazımdır.” 

Ləman xanımın məsləhətilə bir çox Azərbaycan bəstəkarları o dövrə 

qədər azərbaycan musiqisində mövcud olmayan  xor janrlarına müraciət 

etməyə başladı. 

Kamera xorunun repertuarı olduqca geniş və zəngin idi. Azərbaycan 

bəstəkarlarının xor əsərləri üstünlük  təşkil etsə də, burada dunya klassik 

xor musiqisinin çox mürəkkəb nümunələri xüsusi yer tuturdu, məsələn 

V.Motsart, Y.Bax, Orlando di Lasso, Vivaldinin və başqalarının. Eləcə 

də repertura rus klassik və müasir xor musiqisi daxil olunmişdu: 

Bortnyanski, Qlinka, Taneyev, Raxmaninov, Sviridov, Şedrinin və b.  

Baxmayaraq ki, xorun fəliyyəti o qədər də uzun sürməmiş, o geniş 

auditoriyanın və professionalların (peşakarların) rəğbətini qazana bilmiş.  

Kollektiv çox saylı qastrol səfərlərində olmuş, belə ki, xor keçmiş SSRİ-

nin 30-dan yuxarı şəhərlərində, Rumıniya respublikasında səfərlərdə 

olmuş və Azərbaycan dinləyicilərinin qarşısında çox saylı konsertlərlə 

çıxış etmişdir. 

Nəzdində Kamera xoru fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xor 

Cəmiyyətinin yaradılmasının təşəbbüskarı məhz L.Atakişiyeva olmuşdu. 

Böyük təəssüf hissilə deməliyik ki, SSRİ-nin dağılması ilə 1989-cu ildə 

həm Xor Cəmiyyəti, həm də Kamera xoru maddi problemlər üzündən öz 

fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalmışdı. 
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1981-ci ildə L.Atakişiyeva Atatürk adına İstambul opera və balet 

teatrına baş xormeyster vəzifəsinə dəvət olunmuş və üç sezon ərzində 

burada 10-dan yuxarı rus və qərb bəstəkarlarının əsərlərini hazırlamışdır. 

Öz istedadı və ustalığı ilə Ləman xanımın türk həmkarlarının dərin 

hörmətini qazanmağa müvəffəq olmuşdur. O, görkəmli türk bəstəkarı 

Adnan Sayqunun “Dastan” adlanan və Atatürkə həsr olunmuş iri 

miqyaslı vokal-simfonik əsəri üzərində işini xüsusi səmimilik ilə 

xatırlayır. Bəstəkarın azərbaycanlı xormeysterinin işi barəsində yüksək 

fikirləri uzun müddət Ləman xanımın xatirəsində qalmışdır. 

Bakıya qayıdandan sonra bir il ərzində L.Atakişiyeva pedaqoji  

fəaliyyətilə bərabər Azərbaycan Dövlət opera və balet teatrında baş 

xormeyster vəzifəsində çalışmışdır. Sonralar o, yalnız pedaqoji fəaliyyət 

ilə məşğul olur.  

Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinin inkişafı işində fəaliyyətinə 

görə L.Atakişiyeva 1987-ci ildə Azərbaycanın əməkdər incəsənət xadimi 

fəxri ada layiq görülmüşdür. 1992-ci ildə Ləman xanım müsabiqə yolu 

ilə Azərbaycan dövlət konservatoriyasının professoru seçilmişdir. Onun 

tələbələri sırasında Azərbaycanın əməkdar artisti Taleh Qəniyevin, 

RSFSR-in əməkdar artisti Elmar Abusəlimovun, Azərbaycanın əməkdar 

mədəniyyət işçisi Şamil Əliyevin, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru 

Yusif Həbibovun və bir çox başqalarının adlarını qeyd etmək lazımdır.  

2001-ci ildə Rusiyanın Xor Sənəti Akademiyasının dəvətilə Ləman 

xanım Moskva şəhərinə köçür və orada 2010-cu ilə qədər çalışaraq bir 

çox peşəkar xormeysterlər hazırlayır. Onun tələbələri bu gün Grand 

Opera, La Skala kimi dünyanın aparıcı teatrlarında xormeyster 

vəzifəsində çalışırlar. Ləman xanım 2015-ci ildə vəfat etmişdir.   
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  ƏFSƏR CAVANŞİROV 

    Azərbaycan bəstəkarlıq və dirijorluq məktəbinin görkəmli  

nümayəndələrindən  biri,  Respublikanın  əməkdar  incəsənət  xadimi, 

təcrübəli  xormeyster, ictimai musiqi xadimi və  fəal  musiqi  təbliqatçısı 

Əfsər Bayram oğlu Cavanşirov 8 noyabr 1930-cu ildə Füzuli  rayonunun  

Horadiz  kəndində  anadan  olmuşdur. 

1948-ci ildə orta məktəbi və tar üzrə 2 saylı uşaq musiqi   

məktəbini bitirən Əfsər A.Zeynallı adına musiqi texnikumuna daxil  

olur. Bu təhsil ocağında o, tar üzrə Ə.Məmmədbəyovdan, muğam üzrə  

Ə.Bakıxanovdan dərs alır. 1952-ci ildə texnikumu tamamlamışdır, elə 

həmin ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq 

fakultəsinə qəbul olmuşdu. O, məhşur bəstəkar, xalq artisti, professor  

Cövdət  Hacıyevin  sinifinədə  oxuyur və  təhsilini  1958-ci  ildə  bitirir. 
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1958-ci ildən 2005-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət Televiziya və  

Radio Komitəsinin “Bənövşə”  uşaq xorunda bədii rəhbər vəzifəsində  

çalışmışdır. “Bənövşə” uşaq xorunun bədii rəhbəri və baş dirijoru kimi  

o, klassik dünya musiqisinin, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin, 

habelə xalq musiqi nümunələrinin təbliğ edilməsi yolunda fəal  

çalışmışdır. 50 ildən artıq müddət ərzində Ə.Cavanşirovun rəhbərlik  

etdiyi bu xor kollektivində bir neçə nəsil formalaşmışdır. Onu haqlı  

olaraq  “uşaqların  maestrosu” adlandırırlar. 

 
Ə.Cavanşirov Oğlanlar xoru ilə konsert çıxışında. 

Hazırda Ə.Cavanşirovun yetirmələri respublikamızın müxtəlif  

mədəniyyət ocaqlarında çalışırlar. Onların arasında respublikamızın bir  

sıra tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin, o cümlədən Flora  

Kərimova, Xuraman Qasımova, Amalya Pənahova, Ofelya Sənani, 

Azərin və  başqalarının adlarını çəkmək olar. 

Gənc nəslin musiqi-estetik tərbiyəsində fəal pedaqoji fəaliyyətinə  

görə Ə.Cavanşirov respublika komsomolu mükafatına və Respublika  
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Təhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl maarif xadimi” fəxri adına layiq  

görülmüşdür. 1982-ci  ildə  Respublikanın  Əməkdar  Mədəniyyət  işçisi  

fəxri  adını  almışdır. 

Ə.Cavanşirov respublikamızda keçirilən 4 mahnı bayramının  

təşkilatçılarından olmuş, III və IV mahnı bayramlarında baş xormeyster  

və  baş dirijor kimi iştirak etmişdir. 

Fəal ictimai musiqi xadimi kimi Respublikanın musiqi həyatında  

yaxından iştirak edən Ə.Cavanşirov 1967-ci ildən Azərbaycan  

Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, habelə bu təşkilatın “uşaq musiqisi”  

bölməsinin  üzvü  olmuşdur. 

Əfsər  Cavanşirov  həm  iri  həcmli,  həm  də  miniatür  janrlarda 

əsərlər bəstələmişdir. Simfonik  poema, simli kvartet, romanslar, xor 

əsərləri  və s. Onun  xüsusilə, “ Ən  əziz  ad” vokal-simfonik  poeması, 

“Gəncliyin səsi” kantatası, xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Azərbaycan  

vətənim  mənim”  uvertürası  dinləyicilərin  rəğbətini  qazanmışdır. 

Bəstəkarın əsas əsərləri sırasında həmçinin “Buratino” uşaq  

operasını, a kapella xor kollektivi üçün mahnıları, çoxlu uşaq  

mahnılarınıda qeyd etmək lazımdır. 

Bəstəkar, uzun sürən xəstəlikdən sonra, 2005-ci ildə Bakı  

şəhərində  vəfat  etmişdir. 
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ZƏRİFƏ İSMAYILOVA 

Zərifə Ağamusa qızı İsmayılova 7 iyul 1941-ci ildə Bakı şəhərində 

anadan olmuşdu. 1956-cı ildə musiqi məktəbini fortepiano sinfi üzrə 

bitirəndən sonra o, A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbinə xor-dirijor-

luğu şöbəsinə daxil olur. Hələ III kurs tələbəsi olarkən Zərifə xanım 

L.Şmidt adına zavodun xor studiyasında xormeyster kimi çalışmışdı 

(bədii rəhbər isə E.Novruzov idi). 1959-cu ildə o, həmin studiyanın xoru 

ilə Moskvada Azərbaycanın incəsənət günlərində (dekada) çıxış etmişdi.  

1960-cı ildə Z.İsmayılova Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət 

konservatoriyasının xor dirijorluğu fakültəsinə İ.Butayevin sinfinə qəbul 

olunur. Hələ tələbəlik dövründə Zərifə xanım fəal xormeyster fəaliyyəti 

aparmış: həm ümumtəhsil məktəbində, həm də musiqi məktəbində 

xormeyster işləmişdir.  
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1965-ci ildə konservatoriyanı Əməkdar incəsənət xadimi 

N.Məlikovun sinfində uğurla bitirəndən sonra, Zərifə xanım xor 

dirijorluğu kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmağa başladı və 

burada “İxtisas-dirijorluq” və “Xor partituraların oxunuşu” fənlərini 

aparırdı. 

1966-cı ildə o, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi E.Novruzov 

ilə birgə Azərbaycan Dövlət Xor kapellasına baş xormeyster vəzifəsinə 

təyyin olunmuşdu. 1970-ci ildən isə o konservatoriyanın tələbə xoruna 

da rəhbərlik etməyə başladı. 1970-1995-ci illər ərzində Z.İsmayılova 

fakültənin xor sinfinin rəhbəti olmuşdu (əvvəllər L.V.Frolova ilə birgə). 

1970-1972-ci illərdə Z.İsmayılova Moskvada Qnesinlar adına MDPİ-da 

prof. A.A.Yurlovun sinfində stajirovka-aspiranturanı keçir. 

1978-ci ildə Z.İsmayılova respublikada ilk olaraq “Göyərçin” oğlan-

lar xorunu təşkil edir. Bu xor Moskvada keçirilən “Şən notlar” televiziya 

müsabiqəsində 1-ci yer tutmuşdu və 10 il ərzində müxtəlif xor 

festivallarında iştirak etmişdi. 

1989-cı ildə Z.İsmayılova Moskvada dosent adını almış, 1990-cı 

ildə konservatoriyanın Bədii Şurasının qərarı ilə xor dorojorluğu 

kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyyin olunmuş, 1991-ci ildə isə həmin 

şuranın  qərarı ilə xor dirijorluğu kafedrasının professoru adını almaq 

üçün təqdim olunmuşdur. 

1993-cü ildə Türkiyə vətəndaşı Gülsevin Doqonay Zərifə xanımın 

sinfində xor dirijorluğu üzrə aspiranturanı bitirərək konservatoriyanın 

konsert zalında çıxış edir. Konsertdə Azərbaycan Dövlət kapellası da 

iştirak etmişdi. Həmin ildə Moskvada Azərbaycan Dövlət kapellasına 

rəhbərlik edən Z.İsmayılovanın  və Moskva simfonik orkestrinə rəhbər-
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lik edən Y.Adıgözəlovun iştirakı ilə Azərbaycan respublikasının Dövlət 

himni yazılmışdır ki, o bu gün də bütün təntənəli tədbirlərdə 

səsləndirilir. 

 

Z.İsmayılova 82-dən yuxarı tələbə buraxmışdı. Onların sırasında 

Opera və balet teatrının baş xormeysteri və dirijoru Sevil Hacıyeva, 

Musiqili komediya teatrının baş xormeysteri Vaqif Məstanov və 

başqaları. Musiqi Akademiyasının xor dirijorluğu kafedrasında onun 

tələbələrindən olan A.Qafulov və L.Məmmədova hal hazırda çalışırlar. 

1996-cı ildə Z.İsmayılova Türkiyənin İzmir opera və balet teatrına 

baş xormeyster vəzifəsinə dəvət olunmuşdur. Bu teatrın xoru ilə o, 

C.Puççininin “Boqema”, V.Motsartın “Sehirli fleyta”, Selman Adın 

“Əlibaba və 40 quldur” operalarını tamaşaya hazırlamışdı. Bundan əlavə 

Izmir operasının xoru ilə  Zərifə xanım V.Motsartın “Rekviyem”, 

K.Orfun “Karmina Burana” əsərlərini hazırlamış və bu xor ilə Aspen-
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dusda beynəlxalq festivalda çıxış etmişdir. İzmirdə o, həmçinin Fransa 

mədəniyyəti mərkəzində xora rəhbərlik etmişdir. 

1999-cu ildə Z.İsmayılova Mersin Universitetinin konservatori-

yasına işə dəvət olunur. Burada o 4 xor təşkil edir ki, bunların sırasında  

uşaq xoru, kamera xoru, lisey tələbələrinin və yuxarı kurs tələbələrinin 

xorlarının adlarını çəkmək lazımdır. Zərifə xanımın təşəbbüsü ilə 

konservatoriyada xor-dirijorluğu şöbəsi açılmışdır. Konservatoriyada 

pedaqoji işlə bərabər Zərifə xanım Mersin opera teatrına xormeyster 

vəzifəsinə dəvət olunmuşdu. Burada o, B.Smetananın “Satılmış gəlin”, 

C.Puççininin “Boqema” tamaşalarını, həmçinin R.Vaqnerin və 

C.Verdinin operalarından xorları hazırlamışdır. 

2004-cü ildə Zərifə xanım Ankarada musiqi müəllimləri üçün 

master-klass təşkil edir. Sonra 2005-ci ildə o, Türkiyədə ilk və yeganə 

olan “Ankora” müəllimlər xorunu təşkil edir. Bu xor dəfələrlə müxtəlif 

xor festivallarında çıxış edərək fəxri fərmanlar, diplomlar və mükafat-

larla təltif olunmuşdu. 

“Ankora” xoru Fransada, Parisdə xor festivalında çıxış etmiş və ilk 

dəfə olaraq Türkiyə ölkəsini təmsil etmişdir. Bir ildən sonra həmin xor 

Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində dinləyiciləri türk musiqisi ilə tanış 

etmiş, xor həmçinin 15-16-cı əsr bəstəkarları Q.Donitsetsi, C.Verdi, 

B.Smetananın xor əsərlərini ifa etmişdir. Türk və azərbaycan xalq 

mahnılarının işləmələri dinləyicilərin xüsusi marağına səbəb olmuşdur. 

Mersin şəhərində Zərifə xanım qadın xoru və “Ümid işığı” uşaq 

xorunu təşkil etmişdir. Bu xorlar dəfələrlə İstambul, Ankara, Kayseri 

şəhərlərində xor festivallarında iştirak etmişdir. 
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Beləliklə, ömrünü xor sənətinə həsr etmiş, zəngin pedaqoji və 

yaradıcılıq təcrübəsinə malik olan bir mütəxəssis kimi tanınan, Bakı 

Musiqi Akademiyasında və Türkiyədə Mersin Dövlət konservato-

riyasında aparıcı pedaqoqlardan biri olan, indiyə kimi xorşünaslığa dair 

20-yə yaxın elmi və metodik vəsaitin müəllifi olan professor Z.İsmayı-

lova bu işində də təkcə xor sənəti ilə bağlı deyil, ümumiyyətlə musiqi 

elminin müxtəlif sahələrində erudisiyasini və istedadını nümayiş etdirir. 

 

 
Z.İsmayılova Fransada xor festivalında. 
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BIBIETTA VƏKILOVA 

 
    Bibietta Vəkilova Zəkəriyə qızı 1938-ci il iyul ayının 25-də Bakı 

şəhərində anadan olmuşdur. 

    1955-ci ildə Ü. Hacıbəyli adına ADK-nın nəzdindəki 10 illik musiqi 

məktəbini skripka sinfi üzrə bitirmiş, sonra isə ADK-nın xor dirijorluğu 

fakultəsinə daxil olmuşdur. Konservatoriyada o, professor A.A. Yurlov-

dan və dosent Y.V. Petrovdan dərs almışdır. 

    1957-ci ildə gənclərin və tələbələrin Beynəlxalq festivalındakı 

çıxışına görə Az-SSR-ın Ali Sovetinin Prezidiumunun Fəxri Fərmanı ilə 

təlfif olunmuşdur. 

1960-ci ildə Konservatoriyanı bitirmişdir. BODO-nun nəzdindəki 

11 illik musiqi məktəbində xor və dirijorluqdan dərs demiş, 6 nömrəli 

uşaq musiqi məktəbində tədris hissə müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

    1962-ci ildə Konservatoriyada dirijorluq dərsləri aparır və Opera və 

Balet Teatrında xormeyster vəzifəsində çalışmağa başlayır. 1971-ci  

ildən 1973-cü ilə kimi Teatrın baş xormeysteri işləyir. 
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    1970-ci ildə əmək medalı ilə təlfif olunmuşdur. 1971-ci ildə yeni teatr 

quruluşlarının Beynəlxalq Müsabiqəsində S. Prokofyevin “Monastırda 

nişan” tamaşasına görə mükafata layiq görülmüşdür. 

    1974-cü ildən 1989-cu ilə kimi Şövkət Məmmədova adına Opera 

Studiyasnda xora rəhbərlik etmişdir. 1987-ci ildə Moskva şəhərində 

gənc teatrların festivalında  mükafata layiq görülmüşdür ( Ü. Hacıbəyli 

“Arşın mal alan” ). 

    “Arşın mal alan”filmi, “Göyçək Fatma” animasiya filmi ( 1990 ), və 

“Leyli və Məcnun” film-operası üçün (1993) xorlar hazırlamışdır. 

     1991-ci ildə Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət xadimi Fəxri adına 

layiq görülmüşdür. 

     1999-cı ilin mart ayından 2001-ci ilin iyul ayına kimi Türkiyənin 

Antalya şəhərində Opera və Balet Teatrının xoruna rəhbərlik edir, elə 

həmin şəhərdəcə uşaq xoru yaradır. Beş tamaşa üçün xor hazırlayır. 

Konsert, festival və qastrol turnelərdə iştirak edir. 2000-ci ildə Kamal 

Atatürkün anım günü və görkəmli dirijor Hikmət Şimşəyin anadan 

olmasınla 75 illiyi münasibətilə Adnan Sayqunun “Yunus Emre” 

oratoriyasını hazırlayır. 

      Onun repertuarında xor üçün yazılmış 50-dən çox əsər adı var. 

      2001-ci ildən başlayaraq Ü. Hacıbəyli adına Azəbaycan Musiqi 

Akademiyasında “Xor dirijorluğu” kafedrasında dosent vəzifəsində 

çalışmışdır. 

      2012-ci ildə onun tələbə və müəllimlər üçün tərtib etdiyi metodik 

vəsaiti - “Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasındakı xorlar” başlıqlı 

elmi işi çap olunmuşdur. 
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NÜRƏDDİN MƏRDANOV 
 

Mərdanov Nürəddin Mərdan oğlu 1947-ci ildə Bakıda ziyalılar 

ailəsində indiki İstiqlaliyyət, keçmiş Saraykin küçəsində yerləşən evdə 

anadan olmuşdur. Nürəddin müəllim öz uşaqlıq illərini belə xatırlayır: 

“Bizim pəncərələrimizdən Bakı buxtasına bənzərsiz görünüş açılırdı: 

dənizkənarı bulvarın zümrüd rəngli gözəlliyi, İngilis parkı, Qubernator 

bağı (indiki Filarmoniya bağı) ilə haşiyələnən bu əsrarəngiz gözəllik 

özü-özlüyündə səslənən musiqi idi. Helə uşaq çağlarından yadıma 

gələndən evimizdə musiqi səslənirdi. Bu yalnız evimizdən yuxarıda 

yerləşən Kirov parkındakı (indiki Dağüstü park) radio və 

reproduktorlardan gələn musiqi səsi deyildir. Atamın, respublikanın 

əməkdar mühəndisi Mərdan Mərdanovun, musiqi təhsilinin olmamasına 

baxmayaraq o, tarda və fortepianoda çox gözəl çalırdı. Mənim 

yaşıdlarım da yəqin xatırlayırlar ki, o zaman evə qonaq gələndə qeyri-
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adi ziyafət olardı: şerlər söylənər, mahnılar oxunar, kim necə bacarırsa 

çalardı. Yəni biz hamımız musiqili mühitdə tərbiyə almışıq. 

Yəgin ki, incəsənətə, yaradıcılığa marağın əsası babam tərəfindən 

qoyulmuşdur. Tiflisdə yaşayan Babam Hacı Haşim Mərdənov və qardaşı 

Əbdül Məhəmməd Mərdanov incəsənətin, xüsusən də teatrın odlu 

pərəstişkarı idilər. Onların əhatəsinə Tiflisin azərbaycanlı ziyalıların 

mütərəqqi nümayəndələri tez-tez yığışardı. Burada incəsənət, ədəbiyyat 

və teatr haqqında qızğın müzakirələr gedərdi. Bu yığıncaqlarda M.Sabir, 

C.Məmmədquluzadə, M.Şaxtaxtinski, M.Nəcəfov, A.Nərimanov kimi 

Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri iştirak edərdilər. Görünür əmim 

Mustafa Mərdanovun teatra sonsuz məhəbbəti buradan gəlirdi. 

Musiqiyə, incəsənətə maraq bizim ana tərəfindən qohumlarımızda 

da var idi. Anam Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Cavanşirlər 

nəslindən idi. Deyilənə görə, nənəm Əsməd-xanım Cavanşir gözəl səsə 

malık idi. Azərbaycan Demokratik Respublikasının bir-neçə nazirliyinə 

başçılıq edən onun qardaşı Beybut-bəy Cavanşir həmişə incəsənət,  

xüsusən də musiqi ilə maraqlanırdı. Xalam, Zəminə-xanım Cavanşir bir-

neçə alətdə gözəl çalardı. Musiqi qarabağlıların qanındadır və bu 

nəsildən nəsilə keçir”. 

Beləliklə, belə bir mühitdə böyüyüb-tərbiyə alan Nürəddin bir çox 

digər uşaqlar kimi 7 yaşında orta məktəbə və 2 saylı musiqi məktəbinə  

daxil olur. O zaman bu musiqi məktəbi ən yaxşılarından biri idi. Burada 

musiqi ədəbiyyatından Musa Mirzəyev, nəzəriyyə və solfeciodan isə 

Nazim Əliverdibəyov dərs demişlər desək, kifayətdir. Fortepiano 

dərsləri filarmoniyanın 3-cü mərtəbəsində keçərdi və dərslərdən sonra 

çox vaxt müəllimlər şagirdləri konsert zalının beletajında oturdub, 
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orkestrin məşqlərini dinlətdirərdi. Bunlar balaca Nürəddinə böyük təsir 

göstərmişdi, gələcəkdə musiqinin zirvələrini fəth etmək üçün gözəl 

örnək olmuşdu. Yeddi illik təhsilini başa çatdırandan sonra, sözsüz ki, 

tərəddüd etmədən N.Mərdanov Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinin 

musiqi nəzəriyyəsi sinfinə daxil olmağa gərarını alır. Burada tale ona 

böyük bir hədiyyə bəxş etdi: o, korifey Zaxar Yakovleviç Stelnik ilə 

rastlaşır. Bu gözəl pedaqoq və metodist tələbələrinə nəinki klassik və 

xalq musiqisinin dahiliyini və həyatı əhəmiyyətini dərk etməyi, habelə 

onu gələcək nəsillərə çatdırılması metodlarını öyrədirdi.  

1965-ci ildə Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbini bitirəndən sonra 

N.Mərdanov Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının dirijorluq şöbəsinə 

daxil olur. Özünün ifadəsinə görə o bu ixtisaı ona görə seçmişdir ki, 

“dirijorluq özündə musiqini, artistizmi, özünüifadəetməni, birbaşa 

çoxsaylı professional musiqiçilər, mügənnilər, solistlər ilə ünsiyyəti 

birləşdirir”. Onun fikrincə, dirijorluq – musiqi sənətkarlığın 

kvintessensiyasıdır.  

Konservatoriyada  təhsil aldığı dövrdə N.Mərdanov hər gün 

xalqımızın görkəmli şəxsiyyətləri olan rektor Cövdət Hacıyev, bəstəkar 

Qara Qarayev ilə üzləşir, Boris İvanoviç Yermolayev, Larisa Vasilyevna 

Frolova, Moskva konservatoriyasının məzunu Aida-xanım Tağızadə, 

Alla Kuşnir, Daniil Xristoforoviç Danilov kimi ustad müəllimlərdən 

dərs alırdı. Xor dirijorluğu kafedrası güclü kafedralardan biri idi. Burada 

Cahangir Cahangirov, Nicat Məlikov, Eduard Novruzov, Səilə Ağayeva, 

Ləman Atakişiyeva kimi musiqiçilər çalışırdı. Belə şəxsiyyətlərin 

tələbəsi olmaq – Musiqiyə bağlı olmaq, onunla yaşamaq demək idi. 
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Təhsilini bitirəndən sonra N.Mərdanovu helə buradaca, doğma 

konservatoriyada müəllim kimi saxladılar. O zaman konservatoriyanın 

rektoru olan Soltan Hacıbəyov ona dirijorluq, xorşünaslıq və xor 

ədəbiyyatı fənlərinin aparılmasını həvalə etdi. Görkəmli xadimlərlə 

birgə işləmək çox məsuliyyətli idi, N.Mərdanov onlardan dərs demə 

məharətini öyrənir, onların dərslərində iştirak edərək təcrübə qazanırdı. 

1979-cu ildə N.Mərdanov P.İ.Çaykovski adına Moskva Konservato-

riyasında Rusiyanın xalq artisti, prof. A.B.Xazanovun sinfində, 1990-cı 

ildə isə Latviya Dövlət Konservatoriyasının rektoru, SSRİ xalq artisti, 

prof. İ.A.Kokarsın sinfində təcrübə keçmişdi.  

Artıq 40 ildən çoxdur ki, Nürəddin-müəllim Milli musiqi 

akademiyasının dosenti vəzifəsində çalışaraq dirijorluq sinfi, müasir xor 

musiqisi, dirijorluğun tarixi və metodologiyası fənlərini aparır. 

N.Mərdanov həmçinin “Xəzər” Universitetində xor, Milli 

konservatoriyada və Bülbül adına məktəbdə dirijorluq dərslərini aparıb. 

Onun tələbələrinin bir çoxu artıq məşhurlaşmiş,musiqi dünyasının 

görkəmli şəxsiyyətləri olmuşlar. Onların sırasında respublikanın xalq 

artisti, Milli konsevatoriyanın dirijorluq kafedrasının müdiri prof. 

Ağaverdi Paşayevi, respublikanın xalq artisti, Azərbaycan Dövlət xor 

kapellasının bədii rəhbəri və baş xormeysteri Gülbacı İmanovanı, 

Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Opera və Balet teatrının baş 

xormeysteri Sevil Hacıyevanı, dirijorluq üzrə məşhur beynəlxalq 

müsabiqələr laureatı Eyyub Quliyevi göstərmək olar. 

2011-ci ildə Azərbaycan respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

fərmanı ilə N.Mərdanovun əməyinə yüksək qiymət verilərək, “Əməkdar 

müəllim” fəxri adı verilmişdir.   
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GÜLBACI İMANOVA  

1956-cı ildə fevralın 13-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Anası 

Cəmilə xanım qızının pianoçu olmasını arzulayırdı. Musiqi məktəbinin 

8-ci sinfini bitirdikdən sonra təhsilini Asəf Zeynallı adına Musiqi 

Texnikumunda davam etdirməsi qərara alındı. 

Lakin Gülbacı ancaq xor dirijoru olmaq qərarını bildirdi. Xor 

dirijoru şöbəsinə böyük müsabiqə olduğundan qızda belə bir fikir də 

yaranmışdı ki, bundan keçə bilməyəcək. Lakin taleyin hökmü başqa cür 

oldu. Onu məşhur bəstəkar Hacı Xanməmmədovun xor dirijorluğu 

sinifinə qəbul etdilər. 

Gülbacının vokal müəllimi Ramiz Bağırov ondan vokal ilə 

dərindən məşğul olmasını tələb edirdi. Deyirdi ki, səsin nadir xarakterli 

səsdir, üç oktava diapazona malikdir, əgər istəsən, səndən bənzərsiz 

opera müğənnisi çıxar. Müəllimi tələbəsinin soprano və metso soprano 

repertuarında uğurla çıxış edə biləcəyinə inanırdı. Tələbə isə deyirdi ki, 

onsuz da xoristlərlə birlikdə oxuyur və peşəsini dəyişmək məramı 
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yoxdur. Bu sözlər Gülbacının xor sənətinə vurğunluğunun inamlı ifadəsi 

idi. O, xoru çox sevir və xora bağlılığından iftixar duyurdu. Məktəbin 

üçüncü kursunda ikən Gülbacının Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasında 

oxuması onu böyük musiqi aləminə, konsertlər dünyasına apardı. O, 

Niyazinin ecazkar sənətinin aludəçisi idi. Gülbacı görürdü ki, maestro 

Niyazinin təfsirində səslər yeni boyalar alır, musiqi frazaları öz gücünə 

və gözəlliyinə görə məftunedici təsir bağışlayır. Musiqini əllərinin 

hərəkəti, gözlərinin nüfuzediciliyi, ürəyinin hərarəti ilə yaradır. Bir 

sözlə, Gülbacı Niyazi sənətinin sehrinə düşmüşdü. Sonralar o, Niyazinin 

dirijorluğu ilə bir çox konsertlərdə iştirak etmiş, Müslüm Maqomayevin, 

Qara Qarayevin xor musiqisini kapella ilə birlikdə oxumuşdu. Bütün 

bunlar gənc xor ifaçısı üçün ustad dərsləri və məktəb olmusdu, böyük 

bayrama çevrilmişdi. 

Bakı Musiqi Məktəbində dövlət imtahanlarından sonra Gülbacı 

konservatoriyaya asanlıqla imtahan verərək qəbul olundu və istedadlı 

xormeyster Nicat Məlikovun sinfində oxumağa başladı. 

Konservatoriyanın Xor dirijorluğu kafedrasında xor ilə işləməyin 

müxtəlif üsullarından xəbərdar müəllimlər çalışırdı. Onların hər birinin 

dirijorluq texnikasında öz dəst-xətti vardı. Görkəmli dirijor, həssas 

pedaqoq Cahangir Cahangirovun keçdiyi dərslər Gülbacının xor 

dirijorluğu sirlərinə yiyələnməsində böyük rol oynamışdı. Maestronun 

öz tələbələri ilə münasibəti təqdirəlayiq idi. O, heç kimin xətrinə 

dəymirdi, nöqsanları belə ehtiyatla deməyi lazım bilirdi. Bilirdi ki, 

tələbələrlə mehriban münasibətdə olmaq onların özlərinə inamını artırır 

və son nəticədə möhkəm musiqi yaradıcılığı özülü yaranır. 
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Gülbacı konservatoriyanı bitirdikdən sonra A.Zeynallı adına Bakı 

Musiqi Məktəbində müəllimlik etməyə başladı. O, xalq çalğı alətləri 

şöbəsinin tələbələrinin çalğısına dirijorluq edir, xor dirijorluğunun 

sirlərini öyrədir, partituranı birbaşa üzdən oxumaq bacarığını təlqin 

edirdi, bir sözlə, xor fənninin başa düşülərəkdən öyrənilməsi üçün bütün 

bilik və bacarığını ortaya qoyurdu. 

1980-ci ildən BMA-da «xor dirijorluğu» ixtisasından və xor 

fənnlərinin metodikasından dərs deyib. Bir müddət sonra (1989) 

Gülbacıya konservatoriya nəzdindəki opera studiyasında xormeyster 

kimi çalışmağı təklif etdilər. Gülbacı xanım musiqi məktəbində dərs 

deməklə bir vaxtda opera studiyasında da işləməyə başladı. Ötən əsrin 

səksəninci ilinin sonlarında ölkədə başlayan qeyri-sabitlik gənc dirijorun 

da fəaliyyətinə təsirsiz keçmədi. Xor artistləri yaranmış çətinliklərə 

dözməyib tədricə xarici ölkələrə axışırdılar. Bütün bunlara baxmayaraq, 
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xor kollektivi yaradıcılıq işini davam etdirirdi. Gülbacının fəaliyyət 

göstərdiyi opera studiyasında J.Verdinin «Traviata», P.Çaykovskinin 

«İolanta», F.Əmirovun «Sevil», S.Rahmaninovun «Aleko», 

Ü.Hacıbəyovun «Arşın mal alan», C.Bizenin «Karmen», Rimski-

Korsakovun «Motsart və Salyeri» operaları, C.Verdinin «Trubadur», 

C.Puççininin «Çio-çio-san», Rimski-Korsakovun «Çar gəlini», 

Ü.Hacıbəyovun «Leyli və Məcnun», Maskaninin «Kənd namusu», 

R.Leonkavallovun «Məzhəkəçilər» operalarından parçalar tamaşaya 

qoyulmuşdu. Opera studiyası xorunun və orkestrinin qüvvəsi ilə 

Motsartın «Rekviyem»i ifa edilmişdi. Bütün bunlar Gülbacının 

yorulmaq bilməyən fəaliyyətinin sevindirici nəticəsi idi. Bu uğurlarla 

qürrələnmək də olardı. Lakin Gülbacı xanım yenə də çalışıb-yaratmağa 

üstünlük verirdi.  

1993-cü ildə konservatoriyanın Opera hazırlığı kafedrasının müdiri 

Ramiz Məlikaslanov onu xor dirijorluğundan dərs deməyə dəvət 

edəndən sonra Gülbacı xanım xor fənlərinin tədrisi metodikasından 

mühazirələr oxumağa, tələbələrinə partituranı birbaşa vərəqdən oxumaq 

vərdişləri təlqin etməyə başladı. 1999-cu ildə BMA-nın «dirijorluq» 

kafedrasına dosent vəzifəsinə müsabiqə ilə keçmişdir, sonra kafedranın 

professoru vəzifəsinə, daha sonralar isə dirijorluq kafedrasının müdiri 

vəzifəsində çalışırdı.  

1996-cı ildə Gülbacı İmanova Azərbaycan Dövlət Xor kapellasına 

bədii rəhbər və baş dirijor vəzifəsinə təyin olundu. Hazırda da bu 

vəzifədə çalışır. Belə bir çoxsaylı musiqi kollektivinin baş dirijoru və 

bədii rəhbəri olmağın böyük məsuliyyətini dərk edən Gülbacı cəsarətlə 

fəaliyyətə başladı. O, dövrdə kapella ağır günlərini yaşayırdı. Əsas 
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yaradıcı kollektiv az qala dağılmaqda idi. Solistlərin bir çoxu mövcud 

maddi duruma davam gətirmədiyindən baş götürüb gedirdi. Bu, azmış 

kimi, xorun məşq etmək üçün yeri də yox idi. Ona görə ki, 

filarmoniyada bərpa işləri başlamışdı. Bundan xəbər tutan 

konservatoriyanın rektoru Fərhad Bədəlbəyli kapellanın konservatoriya 

binasında çalışmasına imkan yaratdı. 

 
 

Kollektivin ifasında Azərbaycan və Qərb xor musiqisi çox uğurlu 

alındı. Festivalın sonunda kollektiv üzvlərinə diplomlar və qiymətli 

hədiyyələr verildi. Gülbacı xanımın xor dirijorluğu sahəsində 

ölçüyəgəlməz uğurları ona xarici ölkələrdə də şöhrət qazandırmışdı, 

sənətçinin müqavilə ilə fəaliyyət göstərməsi də istənilirdi. Amma bu 

vətənpərvər qadın öz ölkəsini, öz kollektivini, ona ümid bəsləyənləri 

tərk etmək istəmirdi. 

1996-cı ildə Gürcüstan Respublikaısının Mədəniyyət nazirliyinin, 

eləcə də prezident E.A.Şevardnadzenin fəxri fərmanlarına layiq 

görülmüşdür.  

1999-2000-ci illərdə G.İmanova Türkiyə Gümhuriyyətinin fəxri 

fərmanlarına və mükafatlarına layiq görülüb. 
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2000-ci ilin oktyabr ayında «Azərbaycanın əməkdar incəsənət 

xadimi» fəxri adına layiq görülmüşdür.  

Müəllimlik etdiyi vaxtdan bir sıra dirijor-xormeyster 

yetişdirmişdir. Onlar arasında bir çox magistr, bakalavr və assistent-

aspirantları var. 

 

 
Respublika uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin xor müsabiqəsində. 
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SEVİL HACIYEVA 

 Helə gənc yaşlarından dirijorluq sənətinə vurğun olan S.Hacıyeva 

bu sənətin ustadı olması üçün bir çox çətinlikləri dəf etməli olmuşdu. O, 

çox məsuliyyətli və ciddi tələbə idi, özünün bilik almaq həvəsi ilə başqa 

tələbələrdən seçilirdi. Bakı Musiqi akademiyasını bitirəndən sonra Sevil 

xanım öz kafedrasında assistent vəzifəsinə qəbul olunmuşdur. İki il dərs 

dedikdən sonra S.Hacıyevanı Az.dövlət Filarmoniyasının “Mahnı və 

rəqs ansamblı”na xormeyster vəzifəsinə dəvət olunmuşdur. O bu işə 

2003-cü ilin oktyabrında başlamışdır, lakin artıq 3 həftədən sonra onu 

opera teatrına baş xormeyster vəzifəsinə dəvət edirlər.  

    Sevil xanımın düşüncəli və dəqiq iş üslubu  opera  teatrının baş 

xormeysteri işlədiyi dövrdə də özünü biruzə vermişdir: çox qısa bir 
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zamanda Azərbaycan və Qərb bəstəkarların operalarından xor səhnələri 

üzərində işləyərkən o, əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə etməyə müvəffəq 

olmuşdir. S.Hacıyevanın rəhbərliyi altında xor truppası gözə çarpacaq 

dərəcədə gəncləşmişdir, mətnlərin tələffüzünün keyfiyyəti tanılmaz 

dərəcədə yaxşılaşmışdır və xor layiqli ansambl hissiyatını da əldə 

etmişdir. Qeyd etməliyik ki, teatrın repertuarında olan bütün operalar 

orijinal dildə ifa olunmağa başladı. Bu isə Sevil xanımın teatrın baş 

xormeysteri kimi 5 il ərzində apardığı çox əziyyətli və gərgin işi 

nəticəsində mümkün olmuşdur.  

 
S.Hacıyeva Opera teatrının xor truppası ilə birgə. 

Sevil xanımın  bir xormeyster kimi işlərinin sırasında 

Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” və “Leyli və Məcnun”, M.Maqomayevin 

“Şah İsmayıl”, Z.Hacıbəyovun “Aşıq Qərib”, F.Əmirovun “Sevil”, 

R.Mustafayevin “Vaqif”, V.Adıgözəlovun “Natavan”, C.Verdinin 

“Aida”, “Riqoletto”, “Traviata” və “Trubadur”, C.Puççininin “Boqema” 

və “Toska”, R.Leon-kovallonun “Payaçi”,  J.Bizenin “Karmen” və b. 
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operalar vardır. Böyük nailiyyətlərinə görə S.Hacıyeva “Azərbaycanın 

əməkdar incəsənət xadimi” fəxri ada layiq görülmüşdür. 

Artıq bundan sonra əməkdar incəsənət xadimi Akif Məlikovun 

simasında opera teatrının rəhbərliyi gənc musiqiçiyə təkcə xormeyster 

kimi deyil, həm də bütün opera tamaşasının dirijoru kimi çıxış etməyi 

havalə etdi. Bu yeni ampluada Sevil xanımın ilk tamaşası Ü.Hacıbəyli-

nin “Leyli və Məcnun” operası oldu. Gənc dirijorun çıxışı tamaşaçıların 

marağına səbəb olmuş və böyük uğur qazanmışdır.  

 

S.Hacıyevanın ilk tamaşasının afişası. 
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Sonra S.Hacıyevaya “Aşıq Qərib”  opera tamaşasının dirijorluğunu 

həvalə etdilər. Bu yaradıcı imtahanın da öhdəsindən o uğurla gəlmiş 

oldu. 

 
S.Hacıyeva məşq zamanı. 

2007-ci ilin sentyabrında M.F.Axundov adına opera və balet 

teatrının səhnəsində böyük bəstəkarımız Ü.Hacıbəylinin doğum gününə 

həsr olunmuş onun “Koroğlu” operasının tamaşası keçmişdir. 

İctimaiyyət bu tamaşanı səbrsizliklə gözləyirdi, çünki elan olunmuşdur 

ki, baş rollarda teatrın gənc solistləri cixış edəcəkdir. Bu tamaşanın 

səhnələşdirilməsində S.Hacıyevanın böyük rolu olmuşdur. Burada o 

nəinki xormeyster kimi, həm də xoreoqraf kimi  çıxış etmişdir: səhnədə 

hər zaman gördüyümüz klassik xoreoqrafiya deyil, əsl mənada xalq 

rəqsləri yerini tutmuşdur. 

     S.Hacıyeva bu gün də öz tamaşaçılarını sevindirərək müxtəlif opera 

tamaşalarında uğurla çıxış edir və biz inanırıq ki, o helə bir çox 

tamaşaları ilə gələcəkdə bizi heyran edəcəkdir. 
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ZİYA BAĞIROV 

 
      Azərbaycan respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Ziya Ələkbər 

oğlu Bağırov 1933-cü ildə Şəki şəhərində mühəndis ailəsində anadan 

olmuşdur. Onun atası uzun illər “Azenerji” baş idarəsində çalışmışdı. 

Anası Çimnaz-xanım tibb işçisi idi.  

     Ziya dünyaya gələndən dərhal sonra ailə Bakıya köçür. Bağırovlar 

ailəsində dörd uşaq var idi və lap erkən yaşlarından onlar musiqiyə qarşı 

böyük maraq göstərmişlər. Axı ailə başçısının özü də musiqini sevir və 

qiymətləndirirdi, özüdə təkcə xalq musiqisini deyil, həm də professional 
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musiqini. Valideynlərin musiqi təhsili olmamasına baxmayaraq, onlar 

bütün uşaqlarında incəsənətə, musiqiyə sevgi hissini tərbiyə edə 

bilmişdir. Bununla bərabər, Ziya Bağırovun atası respublikada bir çox 

musiqi mədəniyyətinin görkəmli xadimləri ilə dostluq əlaqələrini 

qurmuşdur. Bunların sırasında maestro Niyazi, bəstəkar Süleyman 

Ələsgərovun və digərlərinin adını çəkmək olar.  

    Bütün bunlar gənc Ziyanın sonrakı taleyinə müsbət təsirini 

göstərmişdi. Musiqi onun həyatının mənasına çevrildi. Maestro 

Niyazinin ilahidən gələn dühası, bu sənətin ecaskar cazibəsi Ziya 

Bağırovda hökmən dirijor olmaq istəyini yaratmışdır. 

   1953-cü ildə orta təhsilini bitirəndən sonra Z.Bağırov A.Zeynallı adına 

orta ixtisas Musiqi məktəbinin xor dirijorluğu şöbəsinə tanınmış 

bəstəkar və dirijor Hacı Xanməmmədovun sinfinə daxil olur. Hacı 

müəllim geniş auditoriyanın məhəbbətini qazanmış bir çox xalq 

mahnılarının xor üçün işləmələrinin və həmçinin də orijinal xor 

əsərlərinin müəllifidir. Məhz bu böyük ustad öz tələbəsinə xor sənətinə 

qarşı sevgi hisslərini aşılamış, bu mürəkkəb və çox maraqlı sənətin 

spesifikasını və xüsusiyyətlərini anlatmış, xor kollektivləri ilə müxtəlif 

iş üsullarını ona öyrətmişdir. 

    Tələbəlik illəri ötüb keçir. A.Zeynallı adına Musiqi məktəbinin o 

vaxtkı müdiri olan Süleyman Ələsgərov Z.Bağırovun bütün səyylərini 

qiymətləndirərək, öz məzununa peşə ustalığını artırmaq üçün təhsilini 

Azərbaycan Dövlət konservatoriyasında davam etdirməyə tövsiyə edir.  

   Beləliklə, Z.Bağırov 1957-ci ildə qəbul imtahanlarını müvəffəqiyyətlə 

verərək, konservatoriyaya dos.Yuri Petrovun dirijorluq sinfinə qəbul 

olunur. 
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VAQIF   MƏSTƏNOV 

      Vaqif Teyyub oğlu Məstənov 9 may 1955-ci ildə rusiyanın Voronej 

vilayətində  dünyaya gəlmişdir. Atası, Teyyub Məstənov, çox maraqlı 

həyat yolu keçmişdir. Vaxtı ilə o Bakıda Teatr məktəbini bitirmişdir və 

gözəl bariton səsinə malik idi. Buna görə o öz təhsilini Bakı Musiqi 

Texnikumunda böyük ustad Bül-Bülün vokal sinfində davam etdirməyə 

qərar verdi.     

          Görkəmli maestronun sinfində təhsil aldığı dövr gənc müğənninin 

həyatında silinməz iz qoymuşdur. Lakin Vətən müharibəsi illərində ailə 

vəziyyətinə görə o təhsilini yarımçıq qoymaq məcburiyyətində qalmışdır 

və M.F.Axundov adına opera və balet teatrının xorunda çalışmağa 

başladı, bununla yanaşı o xor kapellasında da solist vəzifəsində 

işləmişdir.  
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      Sonralar tale elə gətirdi ki, o ideoloji sahənin işçisi kimi fəaliyyət 

göstərməyə başladı. Lakin musiqiyə olan sevgisini o, bütün həyatı 

boyunca saxlamış və onun evində musiqi sədaları hər zaman səslənirdi. 

Həm azərbaycan, həm də klassik musiqiyə sevgisini o öz ilk evladına, 

oğlu Vaqifə ötürmüşdür. Ailəsi o zaman Biləcəri qəsəbəsində yaşayırdı. 

Vaqif də onun yaşıdları kimi evlərinin yaxınlığında yerləşən məktəbdə 

oxuyur, həm də 18 saylı uşaq musiqi məktəbində  skripka sinfində təhsil 

alırdı. Balaca Vaqif skripkada çalmağı öyrənmək üçün çox böyük səbr 

və əzmlə çalışır. 

       1970- ci ildə valideynlərinin məsləhəti ilə o da atası kimi öz musiqi 

təhsilini A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbində davam etdirməyə 

qərar aldı. Vaqifin sözlərinə görə, onunla birgə kursda çox istedadlı və 

intellektual səviyyələri yüksək olan gənclər oxuyurdu. O illərdə musiqi 

ilə məşğul olmaq prestijli sayılırdı və savadlı musiqiçilərə tələbat vardır, 

buna görə də  Azərbaycanın ən parlaq gəncləri musiqiyə meylli idilər. 

Yoldaşlarının arasında itib-batmamaq üçün Vaqif daha da çox öz 

üzərində çalışır və musiqi məşğələlərini davam etdirir.  

      III kursda oxuyarkən onun təhsilində bir qırılma, pozulma baş verdi. 

O bir qədər özünə inamını itirərək hətta musiqini atmaq qərarına da 

gəlmişdir. Lakin valideynlərinin, xüsusilə də atasının səyyləri  

nəticəsində, o təhsilini davam etdirdi və uğurla məktəbi bitirdi. 

      Məktəbi bitirdikdən sonra Vaqif Xəzər donanmasında iki il qulluq 

edərək vətənə əskər borcunu yerinə yetirmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

hətta burada da o ansamblda çalaraq və dirijorluq edərək öz fəaliyyətini 

musiqi ilə bağlamışdır. Əskər yoldaşları, dostları onun bacarığını 
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görərək musiqi təhsilini Azərbaycan Dövlət konservatoriyasının xor 

dirijorluğu fakültəsində davam etdirmək məsləhət bildilər. 

      Əskər qulluğu bitəndən sonra atası Vaqifi öz dostu, Azərbaycan 

Dövlət xor kapellasının rəhbəri olan E.Novruzov ilə tanış edir. Bir 

müddət ondan dirijorluq sənətindən dərs alandan sonra V.Məstanov öz 

arzusuna çataraq uğurla konservatoriyaya xor dirijorluğu ixtisasına Nicat 

Məlikovun sinfinə qəbul olunur. Onu da demək lazımdır ki, N.Məlikov 

yüksək səviyyəli mütəxəssis, parlaq istedada malik olan bir şəxsiyyət 

idi. O, öz sənətinə böyük məhəbbət və məsuliyyətlə yanaşır, bütün 

enerjisini və gücünü tələbələrinin təlim-tərbiyə işinə yönəldirdi. Məhz 

N.Məlikov bir çox xalq mahnılarının xor üçün işləmələrinin müəllifidir 

və öz işləmələrini heç də hər bir musiqiçiyə verməzdi. Beləliklə, 

V.Məstanovun ilk tələbəlik illəri bu ustadın sinfində, onun özünəməxsus 

maraqlı şəxsiyyətinin təsiri altında keçmişdir. 

       Ali məktəbdə (axşam şöbəsində) oxumaqla bərabər V.Məstənov 

E.Novruzovun yanında Azərbaycan dövlət xor kapellasında solist və 

xormeyster vəzifələrini uğurla icra edirdi. Belə böyük ustadla yanaşı 

apardığı yaradıcı fəaliyyət, Məstənovun etiraf etdiyi kimi, onun 

həyatında yenə yaxşı bir məktəb olmuşdu.  

       Öz işinə vurğun olan, enerji dolu gənc bir neçə il ərzində 

Mədəniyyət işçilərinin həmkarlar ittifaqının mədəniyyət evində təşkil 

etdiyi oğlanlar xoruna rəhbərlik edir. Qeyd etməliyik ki, uşaqların 

musiqiyə cəlb olunması işi onun rəngərəng yaradıcı həyatının digər  bir 

tərəfini təşkil edir.  

      Bəzi səbəblərə görə yuxarı kurslarda V.Məstənov artıq   digər 

istedadlı xormeyster, Zərifə İsmaylovanın sinfində təhsilini davam 
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etdirməli oldu. Buraxılış imtahanında o komissiya üzvlərinin qarşısında 

ciddi bir proqramla çıxış edir, belə ki, buraya A.Əlizadənin, 

G.Sviridovun və b. əsərləri daxil olmuşdu. 

      Konservatoriyada gözəl müəllimlərin sinfində təhsil aldığı illər 

(1978-1983) V.Məstənovun həyatında böyük bir iz qoymuş, onun xor 

dirijoru olmaq fikirlərinin düzgün olduğunu və bu qərarın həyata 

keçməsinə bir qədər də təkan vermişdir.  Xor, xorla işləmə onun 

həyatının mənasına çevrilmişdir. O, yenə də kapellada solist və müxtəlif 

xor kollektivlərində xor-meyster işini davam etdirir. 

     1990-cı idə V.Məstənovun həyatında mühüm bir dönüş baş verdi: o, 

Azərbaycan Musiqili komediya Teatrına baş xormeyster vəzifəsinə 

dəvət olundu. Bu dövrdən sonra onun həyatı teatrla sıx bağlanmış oldu. 

Çoxsaylı tamaşalar, məşğələlər, xorla iş – bütün bunlarsız Vaqif artıq öz 

həyatını təsəvvür etmir. 

      Keçmiş  sovet respublikalarına qastrol səfərləri, Türkiyədə müxtəlif 

festivallarda iştirak – bunların hammısı onun fəaliyyətinin heç də dolğun 

siyahısı deyil. 

      İllər ötüb-keçdi, indi artıq V.Məstənovun qızı Ülviyyə atasının 

yolunu davam edərək Üz.Hacıbəyli adına Musiqi Akademiyasının xor 

dirijorluğu fakültəsinin tələbəsidir. Musiqi, xor ifaçılığı Məstənovlar 

ailəsində uzun illərdir ki, yaşayır. 

       Öz yaradıcılıq fəaliyyətinə görə V. Məstanov 2013-cü ildə “Fəxri 

mədəniyyət işçisi” adına layiq görülmüşdür. 
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 DİLARƏ ƏLİYEVA 

     Şuşa torpağı Azərbaycanın bir çox istedadlı, parlaq yaradıcı 

şəxsiyyətlərini yetirmişdir. Belə şəxsiyyətlərdən biri də xor dirijoru 

Dilarə Asif qızı Əliyevadır. 

Onun babası  öz vaxtında (inqilabdan əvvəl) Şuşa ipək zavodunun 

sahibi olmuşdur. 

        D.Əliyeva 22 iyul 1954-cü ildə Bakıda ziyalılar ailəsində anadan 

olmuşdur. Musiqiyə sevgi bu ailəni bir yerə toplayirdı. Ağır iş günündən 

sonra axşamlar bütün ailə evdə yığışaraq, xalq mahnılarını dinləyir və 

özləri də ifa edirdilər. Balaca Dilarənin ata və anası kiçik yaşlarından 

onu musiqiyə cəlb edir və tam səmimiyyətlə onun musiqiçi kimi öz 

yolunu tapmasını arzulayırdılar.  
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Musiqidə öz ilk addımlarını Dilarə 2 saylı uşaq musiqi məktəbində 

fortepiano üzrə etmşdi. Bu məktəbi bitirəndən sonra o, uğurla A.Zeynallı 

adına Musiqi məktəbinə yenə də fortepiano sinfinə daxil olur. Buranı da 

bitirəndən sonra, o Azərbaycan Dövlət konservatoriyasının xor 

dirijorluğu şöbəsinə böyük ustad C.Cahangirovun sinfinə daxil olur. Bu 

andan sonra xor sənəti D.Əliyevanın həyatının mənasına çevrilir. 

         Özünün iş fəaliyyətini D.Əliyeva bir sıra musiqi məktəblərində 

konsertmeyster vəzifəsində başlamışdır. Beləliklə, o, əsl peşakar kimi 

xormeyster işini tam təfərruatları ilə təcrübədə öyrənirdi. 

1980-ci ildən D.Əliyeva V.İ.Lenin adına Pedaqoji İnstitutda yeni 

açılmış musiqi kafedrasına müəllim vəzifəsində çalışır. Lakin o xorla 

işləmə arzusunda idi, tələbə xoru ilə iş isə digər müəllimlərə havalə 

olduğu üçün ( Y.Həbibov, M.Əsgərov)  o, tezliklə buranı tərk edir. 

     Tale D.Əliyevanın üzünə güldü,  1994-cü ildə o, çoxdankı arzusuna 

çatdı və Bülbül adına orta ixtisas xüsusi uşaq musiqi məktəbində 

müəllim kimi çalışmağa başladı. Artıq 1997-ci ildə  o, burada “Qız 

qalası” uşaq xorunu yaratdı ki, bu kollektiv nəinki Azərbaycanda, 

həmçinin digər ölkələrdə də konsertlərlə uğurla çıxış edir. Xorun 

repertuarına xalq mahnıları, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri və  

dünya klassiklərin mürəkkəb xor əsərləri daxildir. “Qız qalası” uşaq 

xoru özünü respublikanın ən yaxşı uşaq xoru kimi göstərə bilmişdir. 

Bu zaman Respublikanın xalq artisti Q.İmanovanın təşəbbüsü ilə bu 

xorun əsasında Uşaq xor kapellasının yaradılması fikri ortaya çıxır. 

Məqsəd  həm  xor  ifaçılığının  təbliği, həm də Dövlət xor kapellası üçün 
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D.Əliyeva uşaqlarla bayram çıxışında. 

kadrların yetişdirilməsi olmuşdur. O, mədəniyyət naziri P.Bülbül oğluna 

məktub ilə müraciət edir.  Nazirlik tərəfindən bu fikir bəyənilir. 

Uşaq xor kapellasının yaradılması və sonra onun qorunub 

saxlanılması asan iş deyildir. Həmçinin bu kollektiv üçün məşq edəcəyi 

yer tapmaq da bir problem idi. Lakin o zaman Bülbül adına məktəbin 

direktoru olan N.Əsgərova bu kollektiv üçün məktəbdə məşq otağı 

ayırdı və bu problem öz həllini tapdı. Kollektivin tərkibinə təkcə bu 

məktəbin şagirdləri deyil, həm də digər uşaq musiqi məktəblərinin 

şagirdləri də daxil olmuşdur. Uşaq xor kapellası özünün birinci 

konsertinə əsaslı surətdə hazırlanmışdır. Onun ifasında altı dildə əsərlər 

səsləndirilmişdir. Kapellanın hər bir ifası uşaqlara xas olan səmimiyyət 

və məsuliyyətlə fərqlənirdi. Uşaq xor kapellası bir çox dövlət 

əhəmiyyətli tədbirlərdə, Bəstəkarlar İttifaqının plenumlarında, 
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Müəllimlər qurultaylarında, L.Rastropoviç festivallarında 

(M.Vengerovun rəhbərliyi altında orkestrlə birgə), Moskva Böyük 

Simfonik orkestri ilə M.Verbitskinin və R.Abdullayevin rəhbərliyi 

altında konsertlərdə və digər oxşar tədbirlərdə iştirak etmişdir. Bundan 

əlavə, bu kollektiv hər il Azərbaycan Dövlət xor kapellası ilə birlikdə 

zəngin repertuara malik azərbaycan, rus və digər xarici ölkələrin klassik 

əsərlərini ifa etmişdir.  Həmçinin bu kollektiv 2008-ci ildə UNESKO və 

İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, ölkəmizin birinci xanımı M.Əliyevanın 

təşkil etdiyi Azərbaycanın 90-illiyinə həsr olunmuş tədbirlərdə “Xoş 

məramlı mələklər”adı ilə Fransa və Belçikada səfirləri, Avropa 

Şurasının deputatları və Azərbaycan diasporu təmsilçiləri qarşısında 

konsertlərdə iştirak etmişdir. 

     2012-ci ildə Mədəniyyət nazirliyinin sərəncamı ilə D.Əliyeva Uşaq 

Filarmoniyasının direktoru vəzifəsinə təyyin olunmuşdur. Uşaqlara və 

musiqiyə olan sonsuz məhəbbəti – D.Əliyevanı daima uşaqların bədii-

estetik inkişafı, istetadlarının üzə çıxması üçün bütün enerjisini, var-

gücünü sərf etməyə vadar edən qüvvədir. Və bu məhəbbəti o, bütün 

ömrü boyu qoruyub-saxlayacaqdır. 
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AQIL QAFULOV  

Qafulov Aqil Müzəffər oğlu 22 noyabr 1965-ci ildə Bakı şəhərində 

ziyalı ailəsində anadan olub. Onun atası - Qafulov Müzəffər Seyfulla 

oğlu Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fiziologiya İnstitutunda 

professor vəzifəsində çalışırdı. Anası - Qafulova Ədibə Cəlal qızı həmin 

insititutda dosent vəzifəsində calışmaqla yanaşı 2 saylı Tibb 

Texnikumunda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olurdu. 

Uşaq yaşlarından Aqilin musiqiyə həvəsini görən dayıları –  

Respubiikanın Xalq artisiti, bəstəkar Əşrəf Abbasov və Musiqili 

Komediya Teatrının dirijoru Kamal Abbasov, valideynləri onu Bülbül 

adına oıta ixtisas musiqi məkltəbinə oxumağa göndərməyə məsləhət 

gördülər. Bunun nəticəsində Aqil Qafulov 1973-cü ildə həmin məktəbə 

qəbul olundu. Məktəbdə əvvəlcə o,fortepiano ixtisası üzrə təhsil almış 

sonradan isə musiqişünaslıq ixtisası üzrə təhsilini davam etdirmişdir. 

1984-cü ildə Aqil Qafulov məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Həmin  
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A.Qafulov Musiqi və İncəsənət məktəblərin xor müsabiqəsində. 

ildə o, Üzeyir Hacıbəvli adına Azərbavcan Dövlət Konservatoriyasına 

xor dirijorluğu ixtisası üzrə qəbul edilmişdir. 

1984-1986-cı illərdə Moskva şəhərində hərbi xidmət keçmiş 

A.Qafulov Bakıya qayıdaraq konservatoriyada təhsilini davam 

etdirmişdir. Tələbə illəri ərzində Aqil Qafulov əvvəlcə Azərbaycan 

Dövlət Kamera xorunda sonra isə Azərbaycan Akademik Milli Opera 

Teatrında xor artisti vəzifəsində çalışmışdır. 

1991-ci ildə A.Qafulov Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Döviət 

Konsenvatoriyasını xor dirijorluğu ixtisası üzrə bitirmişdir. 

Əmək fəaliyyətini başlayaraq A.Qafulov 1991-ci ildən Bakı Musiqi 

Akademiyasında əvvəlcə istehsalat təcrübəsinin müdiri,sonra 1993-cu 

ildən dirijorluq kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2001-ci 
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ildən isə indivədək o,dosent vəzifəsində işləyir. “İxtisas” və “ Dirijoıiuq 

texnikasının metodikası”, fənlərini tədris edir. 

1994-1996-cı illərdə A.Qafulov Akademiyanın tədris xorunda 

xormeyster işləmişdir. Həmçinin Akademiyanm nəzdindəki məktəb-

studiyada, 21, 34,35 saylı musiqi məktəblərində müəllim-xormeyster 

vəzifəsində çalışmışdır. Həmin müddət ərzində onun rəhbərlik etdiyi 

məktəblilərdən ibarət xor kollektivləri müxtəlif tədbirlərdə azərbaycan 

,rus və qərbi avropa bəstəkarlarının uşaq xoru üçün əsərlərini uğurla ifa 

etmişdir. 

Aqil Qafulov Respublikada keçirilən uşaq xor kollektivlərinin 

müsabiqələrində dəfələrlə münsiflər heyətinə üzv kimi seçilmişdir. 

2011-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin sərəncamı ilə o, Əməkdar müəllim adına layiq görülmüşdür. 

Aqil Qafulov elmi fəaliyyətlə də məşğul olur. Onun bir neçə çap 

olunmuş elmi əsərləri var.Akademiyanın ictimai həyatında fəal iştirak 

edən Aqil Qafulov 2008-ci ildə Bakı Musiqi Akdemiyasının həmkarlar 

ittifaqı komitəsinin sədri seçilmişdir və indiyədək həmin vəzifəni icra 

edir. 

24 illik pedaqoji fəaliyyəti ərzində 50-dən çox tələbə Aqil 

Qafulovun sinfini bitirmişdir. Hal-hazırda həmin məzunlar respublikanm 

müxtəlif təhsil ocaqlarında pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. 
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MƏLAHƏT MƏMMƏDOVA 

Məmmədova M.Ə. 20 noyabr 1951-ci il tarixində Bakıda anadan 

olmuşdur. Atası dövlət qulluqçusu, anası həkim idi. 1958-ci ildə 6 saylı 

ümumtəhsil və 2 saylı musiqi məktəbinə daxil olmuş və 1965-ci ildə 

musiqi məktəbini, 1968-ci ildə isə ümumtəhsil məktəbini bitirmişdir. 

1970-ci ildə isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Mədəniyyət 

Mərkəzinin nəzdindəki 11-illik musiqi məktəbini bitirmişdir. 

1971-ci ildə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət 

konservatoriyasının xor dirijorluğu ixtisası üzrə N.Məlikovun sinfinə 

daxil olub və 1976-cı ildə oranı bitirmişdir. 

M.Məmmədova bir müddət Müəllimlərin Təkmilləşdirilməsi 

İnstitutunda metodist vəzifəsində çalışmışdır. 1978-ci ildən bu günə 

qədər Bakı Sosial Pedaqoji Kollecdə baş  müəllim vəzifəsində çalışaraq, 

ibtidai, məktəbəqədər və musiqi şöbələrində musiqi nəzəriyyəsi və 

dirijorluq fənlərini aparır. Bütün bu illər ərzində kollecin xor kollektivi-

nə rəhbərlik edir. Bu  illər  ərzində  onun  rəhbərliyi  altında bu kollektiv 
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M.Məmmədov Uşaq filarmoniyasının xoru ilə çıxışda. 

bütün festival və müsabiqələrdə müvəffəqiyyətlə çıxış etmiş və 

münsiflər heyyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə ki, 

1985-ci ildə Qələbənin 40-illiyinə həsr olunmuş Ümumittifaq baxışda 

SSRİ Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən I dərəcəli diplomla, 1986-cı ildə 

musiqi texnikumların arasında keçirilən müsabiqədə fəxri fərmanla təltif 

olunmuşdur.  

1987-ci ildə Respublika siyasi mahnı festivalında Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən I dərəcəli diplomla, bədii özfəaliyyət baxış müsabiqəsində I 

dərəcəli diplomla, II Ümumittifaq baxışda fəxri fərmanla təltif 
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olunmuşdur, II Ümumittifaq xalq yaradııcılığı festivalında laureat adına 

layiq görülmüşdür.  

1991-ci ildə orta ixtisas məktəblərin bədii özfəaliyyət 

kollektivlərinin I Respublika baxış müsabiqəsində kollecin xoru 

M.Məmmədovanın rəhbərliyi altında I dərəcəli diploma layiq 

görülmüşdür. 2000-ci ildə “Qönçə-2000” V Bakı uşaq musiqi və 

incəsənət məktəblərinin festivalında Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur. 

2006-cı ildə uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin xor kollektivlərinin 

IV Res-publika müsabiqəsində Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur. 

M.Məmmədova 1998-2007-cı ilədək Bakı şəhəri 6 saylı musiqi 

məktəbinin birləşmiş xoruna rəhbərlik edib, bu kollektiv ilə bir çox 

şəhər tədbirlərində, H.Əliyev adına Respublika sarayında, festival və 

müsabiqələrdə çıxış edib. 2000-2012-ci ilədək Dövlət Uşaq 

Filarmoniyasında “Nərgiz” xor kollektivinə rəhbərlik edərək bir çox 

şəhər tədbirlərində çıxış edib. 2012-ci ildən H.Əliyev adına Müasir 

Təhsil Kompleksində xor sinfini aparır. 

M.Məmmədova texnikumlar üçün “Musiqi” fənnindən Proqram”, 

xor fənnindən “Proqram”, “Musiqi və onun tədrisi metodikası” 

fənnindən Proqram”, “Xor sinfi proqramı”, “Dirijorluq fənninin 

Proqramı” və digər metodik vəsaitlərin müəllifidir. Bundan əlavə o, 

“Oxuyur Dövlət Uşaq filarmoniyasının “Nərgiz” xoru” toplusunun, 

“Uşaq xor kollektivi ilə nəzəri və praktiki iş” və “Uşaq xor kollektivi ilə 

işin metodikasında təhsil, tərbiyə və inkişaf məsələlərinin əlaqəsi” 

metodiki vəsaitlərinin müəllifidir. M.Məmmədova tədris və mədəniyyət 

ocağlarında uşaqların və gənclərin şəxsi, mənəvi və intellektual inkişafı 

üçün var gücünü əsirgəmir. 
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AZƏRBAYCANDA OPERA-SIMFONIK 

DIRIJORLUĞUNUN YARANMASI 
 

Helə XX əsrin 20-ci illərində Bakıda müstəqil fəaliyyət göstərən 

simfonik orkestr yaradılmışdır. Bu orkestr Bakı və onun fəhlə qəsəbə və 

rayonlarında tez-tez konsert proqramları ilə çıxış edirdi. Proqrama Qlin-

ka, Çaykovski, Borodin və digər bəstəkarların əsərləri daxil edilmişdir.  

      Orkestrin professional ustalığının artmasına SSRİ və xarici ölkələrin 

görkəmli musiqiçilərilə ünsiyyət gözə çarpacaq dərəcədə təsir göstər-

mişdir. Belə ki, 20-ci illərdə Eqon Petri, Miron Pollkin, V.Qorovits, 

N.Raxlin və başqa görkəmli musiqiçilər bu orkestrlə çıxış etmişdir. Bu 

dövrdə orkestrin fəaliyyəti L.Şteynberq və A.Orlov kimi tanınmış rus 

dirijorlarının adları ilə bağlıdır. Bir neçə il ərzində bu orkestr klassik 

musiqinin ən fəal təbliğatçıları sırasında olmuşdu. 

      1932-ci ildə Azərbaycan radioyayımı orkestri yaradılır və həmin il 

xalq çalğı alətləri orkestri ilə birgə o, Bakının fəhlə rayonlarından 

birində konsert silsiləsinin sezonunu açır.  

      Bir sıra yeni kollektivlərin yaradılması yeni tip bədii təşkilatın 

yaradılması məsələsini önə çıxarır. Belə bir təşkilat 1936-cı ildən 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası oldu ki,  onun nəzdində A.Anosovun  

rəhbərliyi ilə  Dövlət simfonik orkestri fəaliyyət göstərirdi. Orkestrin 

intensiv və hərtərəfli konsert fəaliyyəti respublikanın musiqi həyatına 

böyük təsir göstərmişdi. Filarmoniyanın yay simfonik sezonları musi-

qiyə marağın artmasından xəbər verirdi. Təsadüfi deyil ki, görkəmli 

dirijor A.Qauk “Bakı fəhləsi” qəzetinin səhifələrində yazırdı: “ SSRİ-də 
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Bakı yeganə şəhərdir ki, Moskva və Leninqradda qışda aparılan iş bura-

da yay sezonunda davam etdirilir”. 

     30-cu illərdə Bakıda rus və Qərb simfonik musiqi ilə yanaşı D.Şos-

takoviç və S.Prokofyevin əsərləri də səsləndirilir. Həmin illərdə ilk 

olaraq A.Həsənov, A.Bədəlbeyli, 1936-cı ildən isə Ü.Hacıbəyli və 

Niyazi dirijor pultunun arxasında öz qüvvələrini sınayırlar. 

    1946-cı ildə Azərbaycan Dövlət konservatoriyasında daimi olaraq 

tələbə simfonik orkestri yaradılır. İlkin dövrdə onun rəhbəri prof.L.Qinz-

burq idi. Tələbə orkestri müxtəlif simfonik proqramları ifa edir, burada 

gənc musiqiçilər ifa olunan əsərlərin müxtəlif üslub və xüsusiy-

yətlərindən baş çıxarmağı tezliklə öyrənir. 

     L.Qinzburq Bakıdan gedəndən sonra tələbə orkestrinə müxtəlif 

illərdə yerli mütəxəssislər rəhbərlik edir: T.Quliyev, Niyazi, A.Həsənov, 

V.Traximoviç, A.İsrafilzadə, A.Maqomedov.  Sonralar ADK-nın tələbə 

orkestrinin başında o zaman hələ gənc olan istedadlı musiqiçi 

R.Abdullayev durur, sonra isə o, bir neçə il ərzində M.F.Axundov adına 

opera və balet teatrın baş dirijoru vəzifəsində çalışmışdı.  

       Qeyd etmək lazımdır ki, hələ 1936-cı ildə konservatoriyada  

“Dirijorluq kafedrası” fəaliyyət göstərmişdi. Bunu biz nizamnamədən 

görə bilərik (1 sentyabr 1936). 20 noyabr 1936-cı il tarixli 85№-li  əmrə 

görə kafedranın rəhbəri A.Həsənov təyyin olunmuşdu. Həmçinin qeyd 

etməliyik ki, dirijorluq sənətinin müəllimi görkəmli rusiya dirijoru 

N.P.Anosov idi.  

      Beləliklə, N.Anosov və A.Həsənov konservatoriyada dirijorluq 

sinfini aparırdı. Məhz N.Anosov Niyazi ilə birgə Azərbaycanda 

Filarmoniyanın nəsdində yeni Dövlət simfonik orkestri yarat-
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mışdı.Təəssüflə deməliyik ki, ADK-nın 10 mart 1936-cı il 24 saylı 

əmrinin3 çıxarışından göründüyü kimi  tezliklə dirijorluq sinfi ləğv 

olunur. 

    Dirijorluq fakültəsinin bağlanmasının səbəblərindən biri də bir çox 

fənlər üzrə müəllim heyyətinin olmaması idi. Bununla belə ADK-ya 

1938/39 tədris ili üçün dirijorluq şöbəsinə 5 nəfər qəbul olunmuşdu, 

növbəti ildə isə 2 nəfər.  

Beləliklə, çeşməkeşli yolları keçərək Azərbaycanın opera-simfonik 

musiqi sənəti bugünkü yüksək səviyyəsinə gəlib çıxmışdır. 

 

 
 
 

                                                      
1 Mumtaz adına ƏİMDA; f.№329; op.1;sax.vah.39; vərəq 214.  
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MÜSLÜM MAQOMAYEV 

Müslüm Maqomayev – bəstəkar, dirijor, ictimai xadim, 

respublikanın əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycanda bəstəkarlıq  

məktəbinin yaradıcılarından biri olmuşdur. M.Maqomayev həmçinin 

Azərbaycanın ilk opera-simfonik dirijoru olmuşdur. 

Müslüm Maqomayev 1885-ci il sentyabr ayının 18-də Qroznı  

şəhərində dəmirçi ailəsində anadan olmuşdur. O, burada ibtidai təhsil  

aldıqdan sonra Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasında oxumaq  üçün 

Qori şəhərinə gedir. Qori şəhərindəki seminariyada musiqi  dərslərinin 

müntəzəm və əsaslı bir qaydada qurulması Maqomayevdə musiqi 

istedadının açıqlanmasına çox kömək etmişdir. Lakin  gələcəkdə geniş 

bəstəkarlıq fəaliyyətinə başlamaq üçün Maqomayev  seminiriyada aldığı 

musiqi təhsili ilə kifayətlənə bilməzdi. Musiqi  təhsilini davam etdirmək 
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üçün isə imkan yox idi. Odur ki, yüksək bəstəkarlıq texnikasına 

yiyələnmək üçün o, məhz öz təşəbbüs və  səyinə güvənməli olur. 

1904-cü ildə seminariyanı əla qiymətlə bitirən M.Maqomayev  

əvəllər Şimali Qafqazda, sonra Lənkəranda və 1911-ci ildən Bakıda  

müəllimliyə başlayır. O, dərs verdiyi məktəblərdə şagirdlərdən ibarət  

orkestr və xor dəstələri təşkil edib bunlara rəhbərlik edir. Eyni zamanda  

öz məktəb yoldaşı və ən yaxın dostu Üzeyir Hacıbəylinin dəvəti ilə 

Azərbaycan opera və  operetta tamaşalarına bir dirijor kimi rəhbərlik  

etməyə başlayır. Beləliklə musiqi sənətini əməli surətdə mənimsəyən   

Müslüm  Maqomayev 1916-cı ildə öz ilk əsəri olan “Şah İsmayıl”  

operasını  bəstələməyə başlayır. 

Bir həqiqəti də inkar etmək olmaz ki, Müslüm Maqomayevin əsl 

musiqi yaradıcılığı Azərbaycan xalqının tarixində yeni bir dövr olan 

sovet hakimiyyəti illərində misilsiz dərəcədə inkişaf edib ən yüksək 

zirvəyə çatdı. Sovet hökuməti istedadlı  bəstəkarın sərbəst çalışaraq öz 

səmimi arzularını ifadə etməsi üçün hər  cür  imkan və  şərait yaratdı. 

 M.Maqomayev Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulduğu ilk  

günlərdən etibarən xalqımızın musiqi mədəniyyətinin inkişafı işində  

coşğun  əməklə  iştirak etmişdir. O, ilk növbədə “Şah İsmayıl” operası  

üzərində yenidən işləyərək, əsərdə əvəllər yalnız tar ilə çalınan bir çox  

musiqi parçalarının simfonik orkestrin vasitəsilə ifa edilməsinə   

müvəffəq olmuşdur. Bunun üçün M.Maqomayev əsərdə olan bir çox   

muğamları simfonik orkestr üçün bəstələməyə çalışmışdır. Bu çox çətin  

işdə əldə etdiyi böyük yaradıcılıq müvəffəqiyyətindən ruhlanan bəstəkar  

bir müddət özünə “Çahargah” təxəllüsünü qəbul etmişdi. Doğurdan da 

“Şah İsmayıl” operasının birinci pərdəsində simfonik orkestr üçün  
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məharətlə bəstələnmiş çahargah muğamı əsasındakı reçitativ parçalar o  

zaman üçün müəyyən bir yenilik idi. 

   İstedadlı bəstəkar bir sıra musiqi müəssisələrində məsul  

vəzifələrdə (opera teatrının direktoru və bədii rəhbəri, radio komitəsinin 

bədii rəhbəri) çalışmışdır. Maqomayev bir çox Azərbaycan xalq mahnı 

və rəqs havalarını toplayıb, nota salmış, bunlardan bəzilərini çap  

etdirmiş və Azərbaycan xalq musiqisi əsasında “Azərbaycan  

çöllərində”, “Azad Azərbaycan qadınının rəqsi”, “RV-8 radio marşı”, 

“Şüştər dəramədi” kimi qiymətli simfonik əsərlər yaratmışdır. 

 M.Maqomayevin musiqi yaradıcılığında üslub xüsusiyyətlərinin  

əsasını xəlqilik təşkil edir.  

1927-ci ildə M.Maqomayev Ü.Hacıbəyli və Z.Hacıbəyov ilə  

birlikdə bir sıra Azərbaycan xalq mahnılarını nota salaraq işləmişdir. 

   1920-1930-cu illərdə o, bir sıra kinofilimlərə və dram tamaşalarına  

musiqi yazmışdır. “Azərbaycan incəsənəti”, “Bizim raport” kino-

filimlərinə, S.Məmmədquluzadənin “Ölülər”, C.Cabbarlının “1905-ci  

ildə” dram tamaşalarına və  s. Bəstəkar, həmçinin, sinfonik orkest üçün 

“Azərbaycan çöllərində”, “Ceyran”, “Turacı”, “Şüşdər dəramədi”, 

“Çeçen rəqsi” və s. yazmışdır. O, vokal musiqisi sahəsində də öz  

fəaliyyətini davam etdirirdi. “Bahar”, “Tarla”, “Bizim kənd” mahnıları  

milli  koloriti  ilə  diqqəti  cəlb edir. 

M.Maqomayev çoxlu miqdarda Azərbaycan xalq mahnı və  

rəqslərini toplayıb nota salmışdır. O, daima Azərbaycan musiqi  

incəsənətini  zənginləşdirməyə  çalışmışdır. Bəstəkarın “Dəli Muxtar” 

baleti, “Xoruz bəy” musiqili komediyası əl yazısı halında  

saxlanılmaqdadır. 
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M.Maqomayev yaradıcılığının ən yüksək zirvəsini onun “Nərgiz” 

operası təşkil edir. “Nərgiz”operası Azərbaycan musiqi incəsənətinin ən 

dəyərli opera əsərlərindəndir və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti 

xəzinəsinin, haqlı olaraq, ən parlaq və qiymətli  göhərlərindən  sayılır. 

M.Maqomayev dərin  ilham və böyük məhəbbətlə yazdığı bu əsərində 

qəhrəman Azərbaycan  xalqının öz azadlığı uğrundakı şanlı mübarizəsini 

parlaq sürətdə  tərənnüm  edir. 

 Opera üzərində bəstəkar 1932-1935-ci illər ərzində işləmişdir. 

“Nərgiz” operası Azərbaycanda klassik opera janrının inkişafı tarixində   

mühüm yer tutur. M.Maqomayev hesab edir ki, improvizasiya   

üsulundan uzaqlaşmaq, operanın melodik qurluşunda milli musiqi  

nümunələri ilə əlaqə saxlamaq, operada çoxsəsli xora üstünlük vermək  

lazımdır. O, ifaçı tərəfindən edilən improvizasiya üsulunun əlehinə idi. 

M.Maqomayev hesab edir ki, operanın  mütləq not yazısı olmalıdır və   

ifaçılar ciddi surətdə həmin not yazısını ifa etməlidirlər. Operanın  

musiqisi Azərbaycan  xalq melodiyalarına əsaslana bilər, lakin mövzu  

müasir olmalıdır. “Nərgiz” operasının tamamlanması ilə əlaqədar olaraq  

bəstəkar Azərbaycan respublikasının əməkdar incəsənət xadimi fəxri  

ada layiq görülmüşdür. 

 M.Maqomayev öz yaradıcılığında azərbaycan xalq musiqisindən   

bacarıqla istifadə edərək milli musiqi incəsənətini zənginləşdirmiş və 

geniş kütlə dinləyicilərinin rəğbətini qazanmışdır. 

M.Maqomayev Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində xüsusi  

yer tutur. O, bəstəkar,  müəllim, dirijor  olmaqla milli mədəniyyətimizin  

tarixində mühüm rol oynamışdır. 
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MAESTRO NİYAZİ 

 XX əsr Azərbaycan musiqisinə ümumdünya şöhrəti qazandırmış 

görkəmli simalardan biri, istedadlı bəstəkar, dirijor, ictimai xadim 

Niyazi musiqi mədəniyyətimizdə özünəməxsus yer tutur. 

 Niyazi ilk cığır açan dirijorlardan, təbliğatçı, maarifçi 

dirijorlardandır. Bunu Azərbaycan musiqisinin simfonik və musiqili 

səhnə əsərlərinin ilk ifasına aid çoxlu fakt, rus və Qərbi Avropa klassik 

musiqi əsərlərinin interpretasiyası ilə bağlı parlaq nailiyyətlər, müasir 

xarici ölkə bəstəkarlarının yaradıcılığı ilə daimi ünsiyyət sübut edir. 

Dəfələrlə müxtəlif ölkələrdə çıxış etməsi Niyazinin ifaçılıq 

fəaliyyətinin gözəl səhifələrini təşkil edir. 

Niyazinin bəstəkarlığı parlaq fərdi bədii yaradıcılıq xüsusiyyətləri 

ilə səciyyəvidir. İstər mahnı olsun, istərsə də iri simfonik əsər, opera və 

ya balet, fərqi yoxdur, onun müxtəlif janrlarda yaratdığı musiqi öz 
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kökləri ilə xalq musiqisinə bağlıdır, Vətənə, onun tarixinə və bugünkü 

gözəl həyatına əbədi məhəbbəti əks etdirir. Niyazinin əsərləri 

Azərbaycan musiqisi salnaməsində layiqli yer tutur, ölkəmizin 

çoxmillətli musiqi sənətinin nailiyyətlərini artırır. 

Niyazinin dirijorluq fəaliyyəti geniş və çoxcəhətli olmuşdur. O, rus, 

xarici bəstəkarların o cümlədən Bethoven, Motsart, Vaqner, Dvorjak, 

Raxmaninov, Çaykovski, Rimski-Korsakov, Prokofyev, Şostakoviç və 

başqalarının yaradıcılığına müraciət etmiş, Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm 

Maqomayev, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Arif Məlikov, Cövdət 

Hacıyev, Soltan Hacıbəylinin və başqa bəstəkarların ən görkəmli 

əsərlərinin ilk təfsirçisi olmuşdur. 

 Bəstəkar-dirijorun çoxcəhətli yaradıcılığı ölkəmizdə və onun 

hüdudlarmdan çox-çox kənarda geniş şöhrət qazanmışdır. Bununla 

əlaqədar olaraq görkəmli sənətkarlarının, xarici ölkələrin musiqiçilərinin 

Niyazi haqqında dedikləri olduqca diqqətəlayiqdir. 

 Dmitri Şostakoviç belə deyirdi: - «Cəsarətlə demək olar ki, 

Azərbaycan musiqisinə ümumdünya şöhrəti qazandıran musiqiçilərdən 

biri istedadlı dirijor və bəstəkar Niyazidir».  

 Qara Qarayev deyirdi: - «Bir bəstəkar kimi mən ən böyük 

əsərlərimin Niyazinin idarəsilə ilk ifasını çox eşitmişəm. Mübaliğəsiz 

deyə bilərəm ki, hər dəfə bundan daha yaxşı ifa arzulamamışam».  

 Pyer Bulezin yazdığı sözlər: - «Qrand Opera»-nın əla orkestri 

maestro Niyazinin idarəsi ilə elə çalmışdır ki, bu cür yalnız böyük 

sənətkarın rəhbərliyi altında çalmaq olar». 

 Filipp Bonoski (ABŞ) isə maestro barəsində belə demişdir: 

«Mənim fikrimcə, Niyazi dünyanm ən görkəmli dirijorlarından biridir». 
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 Niyazi Respublikanın əsas ifaçı kollektivlərindən birinə - 

Azərbaycan professional musiqisinin banisi və klassiki böyük bəstəkar 

Üzeyir Hacıbəyovun müqəddəs adını daşıyan Azərbaycan Dövlət 

simfonik orkestrinə başçılıq edirdi. 

 Niyazi Çexoslovakiya, Macarıstan, Ruminiya, İran, Türkiyə, 

Almaniya, Monqolustan, Fransa, İngiltərə, Çin, Hindistan və başqa 

ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş, özünün yorulmaz və ilhamlı 

dirijorluğu ilə Azərbaycanın musiqi mədəniyyətini yüksəklərə 

qaldırmışdır. Bu qastrol səfərləri zamanı Niyazi «Kirill və Mefodi» 

ordeni, Bella Bartok medalı, Karl Marksştadt şəhərinin medalı ilə təltif 

olunmuşdur. 

 Niyazinin bəstəkarlıq yaradıcılığı musiqi təfəkkürünün orijinallığı, 

xalq musiqi ənənələrini dərindən bilməyi, əsl novatorluğu ilə fərqlənir. 

Onun simfonik əsərlərinin Azərbaycan simfonizminin inkişafında böyük 

rolu olmuşdur. Bəstəkar-ustad Niyazi yaradıcılıq yoluna «Od içində» 

fortepiano poeması, ilk səsli Azərbaycan fılmi olan - «Almas» filminə 

yazdığı musiqi ilə başlamış, sonralar özünəməxsus orijinallığı ilə seçilən 

«20-ci il», «Xosrov və Şirin» operaları bəstələmişdir. 

 1942-ci ildə Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi 

ilə əlaqədar ustad Niyazinin bəstələdiyi «Xosrov və Şirin» operası 

M.F.Axundov adına Opera və Balet Teatrının səhnəsində öz rəhbərliyi 

ilə lirik-dramatik operası tamaşaya qoyulur. 

 Nizaminin eyniadlı poemasının motivləri əsasında yazılmış 

operada məhəbbət mövzusu öz əksini tapmışdır. «Xosrov və Şirin» 

operasında subyektiv lirik xətt ümumləşdirilmiş, vətəndaşlıq, Vətənə 

məhəbbət kimi nəcib motivlərlə gücləndirilmişdir. 
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 1949-cu ildə F.Əmirovun «Şur» və «Kürd-ovşarı» simfonik 

muğamlarının ənənələrini davam etdirən ustad-Niyazi özünün ən iri 

simfonik əsərini «Rast» simfonik muğamını yaradır. 

 «Rast» simfonik muğamı janr xüsusiyyəti etibarilə simfonik 

poemaya daha yaxın irihəcmli kompozisiyadır. F.Əmirovun simfonik 

muğamlarının yolunu davam etdirən Niyazi muğamın 

simfonikləşdirilməsində öz fərdi dəst-xəttini nümayiş etdirmişdir. Onun 

muğamı dastanı xatırladır. Burada qəhramanlıq, səmimi lirika, bayram 

təntənəsi musiqi rəvayəti ilə bütöv, tam bir kompozisiya təşkil edir. 

 Bəstəkar xalq ifaçılığının səciyyəvi ifa üsullarından böyük ustalıqla 

istifadə edərək simfonik muğamın milli koloritdə səslənməsinə nail olur. 

Simfonik orkestrin vasitəsilə xalq çalğı alətləri - saz, zurnanın 

səslənməsini canlandırır. 

 Bəstəkar öz yaradıcılığında «Zaqatala süitası» simfonik muğamı, 

dram tamaşalarına musiqi, kamera və vokal əsərləri, orkestr üçün xalq 

mahnılarının işləmələrini və nəhayət, zərif lirizmile seçilən «Çitra» 

baletini - bəstələmişdir. 

 «Çitra» baleti 1961-ci ilin may ayinda dahi şair Cavahirləl 

Nehrunun 100 illik yubileyini qeyd edilərkən böyük müvəffəqiyyətlə 

Kuybışev operasın balet truppasının ifasında Moskva səhnəsində 

göstərilmişdir. On il sonra Niyazi baletin partiturasına bir də qayıdaraq, 

xeyli dəyişikliklər etmişdir. Bu redaksiyada baletin musiqisi şairin 

poetik əsərinin yüksək humanist pafosu, fəlsəfi dərinliyini daha yüksək 

emosional gücü ilə təcəssüm etdirir. 

 Ustad-Niyazi «Çitra» baletinə görə Cavahirləl Nehru adına 

Beynəlxalq mükafata layiq görülmüşdür. 1962-ci ilin əvvəllərində Niya- 
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zi M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının 

direktoru və bədii rəhbəri vəzifəsində çalışıb. 

 «Orkestrin səmərəli işi onun rəhbəri, görkəmli dirijoru və 

bəstəkarı, xalq artisti ustad Niyazinin yorulmaz fəaliyyəti ilə qırılmaz 

tellərlə bağlıdır. Qırx il ərzində Niyazinin rəhbərliyi altında orkestr 

professional ustalığın zirvələrinə yüksəlmiş, parlaq, fərdi ifaçılıq dəst-

xətti kəsb etmişdir.» (deyilən sözlər 18 iyul 1982- ci ildə Kommunist 

qəzetində dərc olunmuşdur). 

 Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin ifası zamanı ən dəqiq və 

aydın ifa üsullarının axtarılıb tapılmasmda və tətbiq edilməsində də 

birincilik Niyaziyə məxsusdur. Onırn tapdığı üsullar sonradan ənənəyə 

çevrilir. Bu Azərbaycan milli orijinal dirijorluq məktəbinin 
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formalaşmasında və inkişafında Niyazinin ifaçılıq üslubunun əsas rol 

oynadığını söyləməyə imkan verir. 

 Ulu öndərimiz H. Əliyev  musiqi ictimaiyyətinə öz tövsiyələrində 

xüsusi olaraq qeyd etnıişdir: «Azərbaycan musiqisi bundan sonra da 

inkişaf etməlidir, milli musiqi olmuş və belə musiqi olmalıdır. Bütün 

mədəniyyətin inkişafının əsasını təşkil edən bu prinsip öz həyati gücünü 

sübut etmişdir. Siz bunun əsasında irəliləməlisiniz. Azərbaycan musiqisi 

bundan sonra da vahid mədəniyyətimizin, musiqimizin üzvi tərkib 

hissəsi kimi inkişaf etməlidir» (H.Ə.Əliyev. Bəstəkarın nəcib borcu və 

vəzifəsi. «Sovetskaya muzıka», 1979. №11,  s.20.) 

 Ustad Niyazinin bütün yaradıcılıq fəaliyyəti bu yüksək prinsiplərlə 

sədaqətin parlaq nümunələrindən biri olub. 

 Məhz buna görə də Niyazinin təfsirləri həmişə əsərlərin ideya-

emosional məzmununun dərindən dərk edilməsi və parlaq sürətdə açılıb 

göstərilməsi ilə qeyri- adi coşğunluğu və əfsunlayıcı ehtirası ilə 

fərqlənir. Məhz buna görə də həmin təfsirlər mütləq «İkinci yaranışa» 

çevrilir, musiqi sənətinin çox böyük əsərlərinin misilsiz gözəlliyini və 

tükənməz gücünü ilkin saflığı ilə yenidən açıb göstərir. 

 Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında əvəzsiz xidmətlərinə görə 

ustad Niyazi Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycanın 

Xalq artisti (1955), Dövlət mükafatları laureatı, sosialist Əməyi 

Qəhramanı kimi fəxri adlara layiq görülmüş, Qırmızı Əmək bayrağı, 

Şərəf nişanı ordenləri (1938) ilə təltif olunmuşdur. 
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ƏFRASİYAB BƏDƏLBƏYLİ 

Əfrasiyab Bədəlbəyli 1907-ci il aprel ayının 19-da, Bakı  şəhərində, 

xalq maarifçisi Bədəlbəy Bədəlbəyovun  və məhşur  Şah  Qacar  nəslinin  

təmsilçisi Rəhimə xanım ailəsində anadan olmuşdur. 

1912-ci ildə Əfrasiyab Bədəlbəyli 6-cı  rus-müsəlman məktəbinə 

daxil olur və 1916-cı ildə, tədris olunan bütün fənlərdən “əla” 

qiymətlərlə məktəbi  bitirir. 

 1917-1924-cü illər ərzində o, Bakıdakı 1-ci realını məktəbində 

təhsil alır. 1923-cü ildən 1926-cı ilə kimi Ə.Bədəlbəyli təzəcə təşkil  

olunan səhnə  tamaşalarında böyük həvəslə iştirak edir. 

XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycan opera və operettalarının  

səhnədən götürülməsi nəzərdə tutulmuşdu. 17 yaşlı Əfrasiyab 

Bədəlbəyli “Kommunist” qəzetində dərc etdirdiyi məqaləsində 

“Operalarımızın  islahatı  işində  tələsməyə  heç  bir  ehtiyac  yoxdur”- 

deyə, buna  qəti  etirazını  bildirir. 
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Mükəmməl  bilik əldə  etmək arzusu ilə, Ə.Bədəlbəyli 1924-cü ildə  

Azərbaycan Dövlət Türk Musiqi Texnikumuna və eyni zamanda, 

Azərbaycan Dövlət Universiteti  şərq  fakültəsinin dilçilik şöbəsinə  

daxil olur. Musiqi texnikumunda Ə.Bədəlbəyli müəllim S.L.Bretanit-

skinin sinifinə violino ixtisası üzrə təhsil alır. İstedadlı gənc tez bir 

zamanda səlis ifa bacarığına nail olur və 1925-ci il may ayının  22-də 

texnikum tələbələrinin qüvvəsi ilə Üzeyir bəyin səhnəyə  qoyulmuş  

“Arşın mal alan” operettasını müşayiət edən orkestrdə ikinci skripkaların 

konsertmeysteri kimi çıxış  edir. Violino ilə yanaşı  tarda da mükəmməl 

ifa üslubuna nail olmuş Ə.Bədəlbəyli, 1926-cı  ildə  xalq çalğı alətləri 

orkestrinin Moskva və Minsk şəhərlərindəki qastrol  səfərləri zamanı 

ikinci səs tarçılar qrupunun konsertmeysteri kimi  orkestrin  heyətində  

iştirak  edir. 

1928-ci il fevral 16-da, musiqisi Ə.Bədəlbəyliyə məxsus  

C.Cabbarlının  “Od  gəlini”  əsərinin  premyerası  oldu. 

1929-cu ildə xalqımızın ulu musiqi aləti olan tarı köhnəlik əlaməti  

sayaraq muzeyə göndərmək, konservatoriyanın tədris proqramından  

çıxarmaq kimi cəfəng fikirlərə etiraz edən Ə.Bədəlbəyli “Tar üzərinə  

mühakimə  münasibətilə” başlığı  altında məqalə ilə çıxış edir. 

1930-cu il may ayının 15-də Ə.Bədəlbəyli türk operalarına  

dirijorluq etmək üçün M.F.Axundov adına Dövlət Böyük teatrına işə  

qəbul olunur. 

Əfrasiyab Bədəlbəyli professional musiqi təhsili almaq məqsədi ilə  

1932-ci ildə Moskva konservatoriyasının dirijorluq fakültəsində  

oxumağa yola düşür. Professor K.Saracevin sinifində təhsil alan gənc  

bu sənətin incəliklərinə mükəmməl yiyələnir. Ali məktəbdə oxuduğu  
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zaman o, 8 variasiya, violonçel və fortepiano üçün sonatina, fortepiano  

üçün etüd, simfonik  orkestr  üçün 3 hissəli süita, 2 violino, alt və  

violonçel üçün kvartet bəstələyir. Lakin bir ildən sonra sənətkar  

Moskvadakı təhsilini dayandırıb Bakıya qayıdır və R.Qlierin  

“Şahsənəm” operasının yeni quruluşda, C.Cabbarlının librettosu 

əsasında tamaşaya hazırlanmasında iştirak edir. 

1934-cü ilin payızında Ə.Bədəlbəyli Leninqrad (indiki Sankt-

Peterburq) şəhərinə yola düşür. Burada o, N.Rimski-Korsakov adına  

Leninqrad Dövlət Konservatoriyası nəzdindəki musiqi texnikumunun  

bəstəkarlıq şöbəsinə B.Zeydmanın sinfinə daxil olur, və eyni zamanda  

Leninqrad opera və balet teatrının baş dirijoru V.Dranişnikovun  

rəhbərliyi  altında  dirijor  assistenti  kimi  işləməyə  başlayır. 

1938-ci ildə Leninqraddakı təhsilini müvəffəqiyyətlə başa çatdıran  

Ə.Bədəlbəyli vətənə qayıdır və qardaşı Turqud Bədəlbəylinin librettosu  

əsasında uşaqlar üçün  birpərdəli “Tərlan” balet-nağılını bəstələyir. 

1940-cı il aprelin 8 günü milli balet sənətinin təməl daşının 

qoyulduğu gün kimi Azərbaycan  musiqi  mədəniyyəti  tarixinə  daxil  

oldu. Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Qız qalası” baletinin premyerası  

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət opera və balet teatrının  

səhnəsində işıq üzü görür. 

1940-cı il 23 aprel tarixində Əfrasiyab Bədəlbəyliyə “İncəsənət  

sahəsində  görkəmli  fəaliyyətinə   görə  Respublikanın  “Əməkdar  

incəsənət  xadimi” fəxri  adı  verildi. 

1941-ci ildə bəstəkar Səməd Vurğunun “Fərhad və Şirin” əsərinə  

musiqi bəstələyir. Bundan bir il əvvəl isə Ə.Bədəlbəyli onun “Xanlar” 
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pyesinə musiqi yazmışdı. Onu da qeyd  edək ki, bəstəkar hər iki  əsərin  

premyerasına dirijorluq  etmişdir. 

Müharibə  illərində  Əfrasiyab Bədəlbəyli bəstəkarlıq və dirijorluq  

fəaliyyətini Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru və bədii  

rəhbəri kimi məsul vəzifələrlə əlaqələndirir. M.S.Ordubadi ilə birlikdə  

dahi İtalyan bəstəkarı C.Rossininin “Sevilya bərbəri” operasını  

Azərbaycan dilinə tərcümə edir və Minkusun “Don Kixot” baletinin  

yeni  redaksiyası  üçün  libretto  yazır. 

Müharibədən sonra Azərbaycan mədəniyyəti qarşısında ən ümdə  

məsələ kimi dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 800 illik  

yubileyinin  keçirilməsi dururdu. Yubileyə hazırlıq hələ 1939-cu ildə  

başlanmış və Ə.Bədəlbəyliyə şairin həyatına həsr olunmuş opera  

yaratmaq tapşırılmışdır. Lakin müharibənin başlanması ilə əlaqədar 

“Nizami” operasının səhnəyə qoyulması ancaq 1948-ci il dekabr 12-də  

mümkün  oldu. Bu illərdə sənətkar Azərbaycan radio komitəsinin  

musiqi redaksiyasına başçılıq edir. 

50-ci illərin birinci yarısında opera və balet teatrında yaradıcılıq  

baxımından böyük canlanma hökm sürürdü. Belə ki, onilliyin ilk üç ili 

ərzində üç gözəl səhnə əsəri – Soltan Hacıbəyovun “Gülşən”, Qara  

Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletləri və Fikrət Əmirovun “Sevil” 

operası tamaşaçıların mühakiməsmə təqdim olunmuşdu. Bunlardan ikisi 

– “Gülşən” baleti və “Sevil” operasının səhnəyə  yol tapması Əfrasiyab 

Bədəlbəylinin adı ilə bağlı  idi. Sənətkar hər iki əsərin ilk tamaşasının  

dirijoru olmuşdur. 

1938-ci ildə Ə.Bədəlbəyli musiqi texnikumun bəstəkarlıq  şöbəsini 

bitirir. Ə.Bədəlbəyli müəllimi B.Zeydman ilə uzun illər səmimi  
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yaradıcılıq ünsiyyəti saxlayır və yaxın dostluq münasibətlərində  

olmuşdur. Ü.Hacıbəyli Bakıya qayıdan Ə.Bədəlbəylinin təşəbbüşünü və  

təqdimatını nəzərə alaraq, B.Zeydmanı Azərbaycan Dövlət Konser-

vatoriyasında bəstəkarlıq ixtisasından dərs verməyə dəvət edir. Professor  

B.İ.Zeydman 20 ildən artıq müddətdə Q.Qarayevlə, C. Hacıyevlə yanaşı  

Azərbaycanda professional bəstəkar kadrları yetişdirmişdir. Onun  

sinfini bitirənlər arasında F.Əmirov, C.Cahangirov, A.Rzayev, 

S.Ələsgərov, E.Nəzirova, Ş.Axundova kimi görkəmli bəstəkarları  

xüsusi  qeyd  etmək  olar. 

Ə.Bədəlbəyli 1938-ci ildən etibarən ömrünün sonuna kimi  

M.F.Axundov adına Dövlət opera və balet teatrında dirijor və baş dirijor  

vəzifələrində işləyir. Bu dövr ərzində Ə.Bədəlbəyli Azərbaycan, 

Avropa, rus, digər ölkə bəstəkarlarının opera və baletlərinin Azərbaycan  

səhnəsində qoyulmasında və yaşamasında peşəkar dirijor kimi yaxından  

iştirak edir.  

Azərbaycanın ilk professional dirijoru üçlüyündə – Niyazi, 

Ə.Bədəlbəyli, Əşrəf Həsənov – onun da adı və xidmətləri vardır. 

Ə.Bədəlbəyli yarım əsr davam edən dirijorluq fəaliyyəti Azərbaycanda 

opera və balet musiqisinin, musiqili teatrın inkişafında və təbliğində, 

dünya klassiklərinin teatrın repertuarına daxil olmasında, Azərbaycanın  

musiqi əlaqələrinin genişlənməsində böyük və öncül rol oynamışdır. 

Ə.Bədəlbəylinin dirijorluq fəaliyyəti opera və balet sənətinin inkişaf  

yolunda mühüm bir mərhələyə çevrilmişdir. Ə.Bədəlbəyli dirijor kimi  

simfonik konsertlər də vermişdir. 

1953-cü ildə bəstəkarın ilk kitabçası çapdan buraxılır. “Musiqi  

haqqında  söhbət” adlı broşurada müəllif musiqidə işlənən bəzi söz və  
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terminləri izah edir, musiqi janrları və formaları, musiqi alətləri və 

ansambllar haqqında söhbət açır. Ə.Bədəlbəylinin bu əsəri keçmiş  SSRİ  

ərazisində belə məzmunlu kitabçaların ilk  nümunəsi  idi. 

1954-cü ildə Bəstəkarlar İttifaqı idarə heyətinin 7-ci  plenumunda  

bəstəkarın  xalq  çalğı  alətləri  orkestri  üçün  yazdığı “Simfoniyetta” ifa  

edilir. 1955-ci ildə  sənətkar məhşur Azərbaycan tarzəni Qurban  Primov  

haqqında  monoqrafiya  yazır. 

O dövrdə Azərbaycanda musiqi terminləri ancaq rus və ya başqa  

əcnəbi dillərdə işlədilir. Ə.Bədəlbəyli 1956-cı ildə “Musiqi terminləri  

lüğəti” kitabçasını çap etdirməklə azərbaycandili əhalinin musiqi  

terminlərini daha aydın anlamağa və doğma dilimizin daha da  

zənginləşməsinə şərait yaradır. 

1959-cu ilin may ayında Moskvada Azərbaycan incəsənətinin  

dekadasında Ə.Bədəlbəylinin “Qız  qalası” baleti böyük uğurla təqdim 

olunmuşdu. 

1960-cı ildə  bəstəkar və dirijor Əfrasiyab  Bədəlbəyli Azərbaycan 

SRİ  Ali Sovet Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə Azərbaycanın “Xalq 

artisti” fəxri  adına  layiq  görülür. 

1964-1965-ci illərdə sənətkar gənclərin bədii özfəaliyyətinin XVIII  

və XIX respublika  olimpiadasının təşkilatçılarından biri və münsiflər  

heyətinin sədri, 1964-cü ildə Azərbaycanın şəhər və kənd texniki-peşə  

məktəbləri bədii özfəaliyyətinin XXIII respublika baxışında isə  

münsiflər  heyətinin  üzvü  seçilmişdir. 

“Muğam-68” müsabiqə-festivalının keçirilməsində də Ə.Bədəlbəy-

linin byük əməyi olmuşdur. Respublikamızın bir çox rayonlarından  

müsabiqədə iştirak edən gənc müğənnilər, incəsənət xadimləri “Muğam- 
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68” festivalının təşkilini yüksək qiymətləndirmiş və tədbirin  

keçirilməsini  ənənə  şəklində  davam  etdirməyi  tövsiyə  etmişlər. 

1965-ci ildə Ə.Bədəlbəyli Q.Almazzadə ilə birlikdə, S.S.Axun-

dovun eyni adlı povesti əsasında bəstəkar Əşrəf Abbasovun “Qaraca  

qız” baletinə, daha sonra, 1968-ci ildə qardaşı Turqud ilə birlikdə  

C.Cabbarlının eyni adlı pyesi əsasında R.Mustafayevin bəstələdiyi  

“Aydın” operasına librettolar yazır. 1969-cu ildə  Ə.Bədəlbəylinin 

“İzahlı  monoqrafik  musiqi  lüğəti”  kitabı çapdan çıxır. 

Ümumittifaq  “Bilik”cəmiyyətinin  üzvü  olan  sənətkar  bir  çox  

elmi konfranslarda, iclaslarda  musiqi  sənəti  haqqında  məruzələrlə  

çıxış  edirdi. 1970-ci ildə  bəstəkarın “Söyüdlər  ağlamaz” operası  

tamaşaya  qoyulur. Operanın mövzusu Böyük Vətən mühararibəsi 

illərində Azərbaycanlı döyüşçünün şücaəti və arxa cəbhənin həyatına  

həsr  olunmuşdu. 

Bu  illərdə  Əfrasiyab  Bədəlbəylinin  Azərbaycan  televiziyası  və  

radiosu  ilə  xalq  musiqisi  və  muğamlar  haqqında  silsilə    çıxışları  da  

geniş  tamaşaçı  və  dinləyici  kütləsinin  böyük  rəğbətini  qazanmışdı. 

1969-cu ildə  bəstəkar  Fransanın  paytaxtı  Paris  şəhərində  Azərbaycan  

musiqisi  haqqında   mühazirələrlə  çıxış  edir. 

1970-ci ildə, Moskvada, ISME - Uşaq və Gənclərin musiqi   

tərbiyəsi üzrə Beynəlxalq cəmiyyətin “Uşaqların, yeniyetmələrin və  

gənclərin həyatında musiqinin rolu” adlı konfransı keçirildi. Konfransda,  

başda Əfrasiyab Bədəlbəyli olmaqla, Azərbaycan nümayəndə heyəti də  

iştirak etmişdir. 

1971-ci ilin oktyabrında sənətkar Xor Cəmiyyətinin sədri  

vəzifəsinə  seçilir. 
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1970-ci  ildə,  türk  musiqişünası  Altan Araslı Türkiyədə çapdan  

çıxan “Musiqi məcmuəsi” jurnalında bəstəkarın “İzahlı monoqrafik  

musiqi  lüğəti” kitabının ətraflı təhlilini vermişdir. 1977-ci ildə, 

Ankarada,  “Türk folklor konqresinin məlumatları”nda, türk dilində   

sənətkarın “Azərbaycan xalq  musiqisi” adlı məqaləsi çap olunmuşdur. 

Uzun illər boyu “Elm və həyat” jurnalının, “Ədəbiyyat və  

incəsənət” qəzetinin redaksiya heyətinin üzvü olan Ə.Bədəlbəyli  

mətbuat orqanlarının səhifələrində ressenziyalar, tənqidi və problematik   

məqalələr çap etdirmişdir. Ə.Bədəlbəyli 1976-cı il yanvar ayının 9-da  

vəfat  etmişdir. 

“Tarixə  yazılıb  bu  ad,  bu  soyad”...  “Əbədidir   məhəbbətin, 

əbədi”... Əfrasiyab Bədəlbəylinin çox yaxın sənət və həyat dostu Rəfiq 

Zəka Xəndanın onun 60-illiyinə həsr  etdiyi  şeirdən  gətirdiyimiz  bu  

sətirləri  maestronun  həyat və yaradıcılığına  epiqraf seçmək olar. 
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TOFIQ QULIYEV 

1917-ci il noyabrın 7-nə  keçən  gecə  Bakının  Bilgəh  qəsəbəsində  

yaşayan Ələkbər və Yaxşıxanım ailəsində mühüm hadisə baş verdi –  

onların övladı Tofiq dünyaya göz açdı. Ələkbər kişi əsl ziyalı idi. 

İxtisasca mühəndis-iqtisadçı olmasına baxmayaraq, o, musiqini çox  

sevir, fortepianoda gözəl çalırdı. 

Bəstəkarın  anası   Yaxşıxanım  Mahmudova  əsl  gözəl  xalçaları  

ilə  tanınan  Pirəbədil  kəndindən  idi. O, Hacı  Zeynalabdin  Tağıyevin  

qızlar  seminariyasında,  sonra  isə  Müqəddəs  Nina   məktəbində  təhsil  

almış,  və  1937-ci  ilə  kimi  hakim  Ali  məhkəmənin  üzvü  olmuşdur. 

Quliyevlər  ailəsində  6  övlad  böyüyürdü,  dörd  oğlan,  iki  qız. 

Sonralar bəstəkarın bacıları – Simuzər xanım Quliyeva  konserva-

toriyanın  professoru və  ailənin ən  kiçiyi Emilya- xanım  da  musiqiçi-

pedaqoq olmuşlar. Bəlkə də maraq dairəsinin belə çox sahəli və geniş 
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olduğundan idi ki, o, musiqi təhsilinə lap erkən çağlarından deyil, yalnız  

on iki yaşından sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdindəki  

ibtidai təhsil ocağında  S.İ.Turiqinin sinfində oxumağa başladı. Tale onu 

istedadlı bəstəkar, bu təhsil ocağında nəzəriyyədən dərs deyən Asəf  

Zeynallı ilə rastlaşdırır. T.Quliyev öz müəlliminə məhəbbət və dərin  

hörmət hissləri bağlayırdı. 

T.Quliyev yüksək peşəkarlıq zirvəsinə gətirən yol uzun və  

keşməkeşli olmuşdur. Bu yol Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına    

fortopiano və dirijorluq fakültələrində başlayaraq P.İ.Çaykovski adına  

Moskva Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq və dirijorluq ixtisasları  

üzrə davam etmişdir. O, təhsilini eyni zamanda iki fakültədə - fortepiano 

üzrə professor Aysberqin və dirijorluq sənəti üzrə prof. S.Ştrasserin 

sinifində davam  etdirirdi. 

T.Quliyev Moskvada dirijorluq fakültəsini seçdi. Qəbul imtahanı 

zamanı onun fortepianoda qeyri adi ifaçılığı konservatoriyanın rektoru  

H.Q.Neyqauzun diqqətini cəlb etdi. O, T.Quliyevin pianoçuluq 

istedadını yüksək qiymətləndirərək, ona  fortepiano fakültəsinə daxil 

olmasını məsləhət görür. 

1935-ci ildən o, öz qüvvəsini indiki Akademik Milli Teatrında  

orkestrin bədii rəhbəri vəzifəsində sınamağa başladı. Sonrakı illərdə o, 

M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram teatrına, az  

sonra isə S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında 

musiqi tərtibatçısı kimi dəvət olunur. Teatrlarla sıx əməkdaşlıq 

çərçivəsində T.Quliyevi Musiqili Komediya Teatrı ilə əlaqələrini 

xüsusilə qeyd etmək lazımdır. O, müxtəlif  illərdə 5 musiqili komediya  
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bəstələmişdir: “Aktrisa” (1943), “Qızıl axtaranlar” (1963),  “Sənin bircə  

sözün” və s. 

Moskvanın o dövrdəki konsert həyatında estrada böyük yer tutur, 

caz sənətinə meyllik artır, 1939-cu ildə Bakıya qayıdaraq, T.Quliyev  

yazıçı-dramaturq M.İbrahimovun köməyi və dəstəyi ilə çoxdankı  

arzusunu həyata keçirməyə  müvəffəq olur. O, Azərbaycan Dövlət 

Estrada orkestrini yaradır, Orkestrin bədii rəhbəri Niyazi, musiqi  

rəhbəri isə T.Quliyev oldu. 

1941-ci il sentyabrın 7-də Bakı Filarmoniyasının zalında 

T.Quliyevin rəhbərliyi ilə ilk dəfə çıxış edən orkestr milli cazın yaranma  

tarixinə təməlini qoydu. Onun rəhbəri T.Quliyevin adı musiqi 

tariximizdə Azərbaycan estrada və caz musiqisinin banisi kimi daxil 

oldu. Bu orkestrin ilk solisti Dilarə Bağırbəyova (sonradan bəstəkarın 

həyat yoldaşı) və Salman Dadaşov olmuşlar. Müharibədən sonra   

T.Quliyev Moskva Konservatoriyasında yarımçıq qalmış təhsilini davam 

etdirərək, 1951-ci ildə konservatoriyanı bəstəkarlıq (pr.Qolubevin sinfi) 

və dirijorluq (A.Z.Qinzburq və A.Qaukun  sinfi) üzrə bitirir. 

1954-cü ildə həmin konservatoriyanın aspiranturasını bitirən 

T.Quliyev Vətənə qayıdır və respublikanın musiqi həyatına qoşulur. 

Həmin il T.Quliyev Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında opera və 

orkestr, eləcə də  alətləşdirmə sinfində fəaliyyət göstərmişdir. 

1958-ci ildə T.Quliyev Filarmoniyanın bədii rəhbəri, sonra  

direktoru  olmuşdu. Bu dövrdə onun bəstəkarlıq fəaliyyəti də artır. Bu 

illər ərzində o, bir-çox əsərlərini – mahnı və operettalarını yaradır. 

T.Quliyev  öz  orjinal  musiqi  üslubunu  yaratmağa  müvəffəq   
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olmuşdur. Onun özünəməxsus üslubu, daima Azərbaycan musiqi  

folkloru ilə əlaqədar olmuşdur. 

1959-cu ildə T.Quliyev “Qırmızı  əməkdar bayrağı” ordeni ilə təltif 

olunmuş, Azərbaycan Ali Sovetinə  deputat  seçilmişdi. 1964-cü ildə 

T.Quliyev Az. SSR-nin Xalq artisti adına layiq  görülmüşdür. 

1973-cü ildə “Sabahın xeyir, Ella” operettasını müvəfəqiyyətlə  

tamaşaya qoyulur. Bəstəkarın yaradıcılığında kinofilmlərə yazılmış 

musiqi xüsusilə diqqəti cəlb edir: “Bəxtiyar”,  “Görüş”,  “Nəsimi” və s. 

1990-cı ildən Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət 

Konservatoriyasının professoru vəzifəsində çalışmış; 1997-ci  ildə  

“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.  

T.Quliyev 2000-ci ildə vəfat etmişdir. 
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SÜLEYMAN ƏLƏSKƏROV 

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Respublika Dövlət 

mükafatı laureatı, professor S.Ələskərov istedadlı bəstəkar olmaqla 

yanaşı, bacarıqlı dirijor, pedaqoq və ictimai-musiqi xadimi olmuşdur. O, 

müxtəlif janrlarda əsərlər yaratmışdır. Özünəməxsus fərdi musiqi üslubu 

olan bəstəkar daima xalq yaradıcılığına üstünlük verərək milli kolorit, 

forma aydınlığı və musiqi dilinin sadəliyi ilə diqqəti cəlb edirdi. 

Bəstəkarın yaradıcılığında operetta janrı xüsusi yer tutur. 

S.Ələskərov yaradıcılığı boyu dahi bəstəkarımız Ü.Hacıbəyli 

ənənələrini davam etdirərək xalq musiqisinə xüsusi ehtiram bəsləmiş, 

milli folklor nümunələrinə diqqətlə yanaşaraq xalq musiqisi sahəsində 

geniş fəaliyyət göstərmişdir. 

Süleyman Əyyub oğlu Ələskərov 1924-cü  ildə  Şuşada anadan 

olmuşdur. Kiçik yaşlarından musiqi istedadı özünü büruzə vermiş və o, 
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1935-ci ildə Şuşada yenicə açılmış musiqi texnikumunun tar sinfinə 

daxil olur. Hələ tələbəlik illərində S.Ələskərov ictimai işlərdə fəal iştirak 

edərək texnikumda Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri təşkil edir. 

Texnikumu  bitirdikdən sonra təhsilini davam etdirmək məqsədilə 

1940-cı ildə Bakıya gələrək Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının 

əvvəl nəzəriyyə, sonra isə bəstəkarlıq fakültəsinə daxil olur və 1948-ci 

ildə fərqlənmə diplomu ilə oranı bitirir. 

Hələ konservatoriyada təhsil aldığı müddətdə Respublika Radio 

verilişiəri komitəsinin xalq çalğı alətləri orkestrində tar çalır, sonralar isə 

orkestrdə dirijor vəzifəsində işləmişdir. 

1944-cü ildə Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya teatrına dəvət 

olunur. S.Ələskərov bəstəkar kimi öz yaradıcılığında vokal janrına daha 

üstünlük verirdi. Böyük Vətən müharibəsi illərində o, Ş.Əliyevin 

sözlərinə «Gözlə məni», Z.Cabbarzadənin sözlərinə «Gözləyirəm» 

mahnılarını, eləcə də «Məhəbbət gülü» musiqili komediyasını 

yazmışdır. 

S.Ələsgərovun xalqın əhval-ruhiyəsini tərənnüm edən zamanın 

tələbinə uyğun, fədakarhğı, vətənpərvər hissləri tərənnüm edən yüzdən 

artıq mahnıları melodiyasının genişliyi, formasının aydınlığı, ritmin 

dəqiqliyi ilə diqqəti cəlb edir. Məsələn, Ş.Qurbanovun şeirlərinə 

«Pambıqçılar», M.Arazın şeirlərinə «Hünər nəğməsi», N.Əhmədovun 

sözlərinə «Qəhrəman çoban», O.Rzanın sözlərinə «Sabir Əhmədov 

haqqında mahnı», H.Ziyanın sözlərinə  «Sülh nəğməsi», C.Cavadlının 

sözlərinə «Ölməz sərkərdə» və s. 
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Bəstəkarın yaradıcılığında lirik mahnıllar xüsusi yer tutur. 

İ.Səfərlinin sözlərinə «İlk xatirələr», T.Bayramın sözlərinə «Ala gözlü», 

romans janrında C.Cabbarlının sözlərinə «Yada düşdü», N.Gəncəvinin 

sözlərinə «Sərvi xuramanım mənim», M.Füzulinin sözlərinə 

«Vətənimdir», İ.Nəsiminin sözlərinə «Neynərəm» xüsusi yer tutur. 

S.Ələskərovun mahnı yaradıcılığında müasirlik, bədii ideyanın 

aydınlığı diqqəti cəlb edir. O, eyni zamanda iri həcmli vokal 

instrumental janrda da əsərlər yazmışdır. 1960 -cı ildə Ş.Qurbanovun  

sözlərinə solist,  xor və xalq çalğı alətləri orkestri üçün «Bahar 

təranələri», 1972-ci ildə  Z.Cabbarzadənin sözlərinə «Bir bayraq 

altında», «Vətənə eşq olsun» kantatalarını, R.Zəkanın sözlərinə «Çingiz 

İldırım» vokal-simfonik poemasını, 1980-ci ildə R.Zəkanın sözlərinə 

«Azərbaycanım mənim» kantatasını yazmışdır. Vokal janrı ilə yanaşı 

S.Ələskərov instrumental janrda da əsərlər bəstələmişdir. «Bayatı-Şiraz» 

simfonik muğamı, tar ilə xalq çalğı orkestri üçün konsert, eləcə də 
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skripka üçün sonata, violonçel ilə fortepiano üçıin «Düşüncə», truba ilə 

orkestr üçün «Konsertino», fortepiano üçün yazdığı bir sıra pyeslər buna 

misal ola bilər. O, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

yaranmasının 60-illiyi münasibətilə Mahnı və rəqs ansamblı üçün 

«Bayram» süitasını yazmışdır. 

S.Ələskərov 1982-ci ildə tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün 

ikinci konsertini, həmin dövrdə o, həmçinin xalq çalğı alətləri orkestri 

üçün «Rəqs», «Marş», «Fantaziya», Sözsüz mahnı», «Dostluq mahnısı» 

süitasını yazmışdır. 

Bəstəkarın yaradıcılıq diapozonu qeyri məhduddur. O, səhnə 

əsərlərinə öz yaradıcılığında xüsusi yer vermişdir. 1948-ci ildə 

S.Rəhmanın librettosu əsasında «Ulduz» musiqili komediyasını 

yazmışdır. Ş.Qurbanovun librettosu əsasında «Özümüz  bilərik» (1962), 

«Olmalıdı elə, oldu belə» (1964), «Milyonçunun dilənçi oğlu» (1966) 

musiqili komediyalarını yazmışdır. Bundan əlavə o, S.Qədirzadənin 

librettosu əsasında «Hardasan ay subaylıq» (1968), Ş.Qurbanovun 

librettosu əsasında «Sevindik qız axtarır» (1970), «Həmişə xanım» 

(1971), «Gürultulu məhəbbət» (1982) musiqili komediyaların da 

müəllifıdir. S.Ələskərov opera janrında N.Nərimanovun eyni adlı 

povesti əsasında «Bahadır və Sona» operasını yazmışdır. Bəstəkar 

həmçinin bir sıra dram tamaşalarına da musiqi bəstələmişdir. Məsələn, 

İ.Səfərlinin «Yadigar», A.Babayevin «Dağlar qızı», Ş.Qurbanovun 

«Rəis məşğuldur» və s. 

S.Ələskərovun pedaqoji fəaliyyəti də çox geniş olmuşdur. O, 

Respublika ümumtəhsil və uşaq musiqi məktəblərinin estetik tərbiyə 

işlərinin təkmilləşməsi prosesiııdə səylə çalışmış, həmçinin tədris işi 
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üçün proqram, dərslik, dərs vəsaitlərinin nəşrində müəllif, elmi redaktor 

kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

S.Ələskərovun yaradıcılıq yolu genişdir. O, 9 musiqili komediya, 

bir operanın, iki simfoniyanın, «Bayatı Şiraz» simfonik muğamının, 7 

kantata, simfonik poema, tar ilə orkestr üçün konsertlərin, xalq çalğı 

alətləri orkestri üçün 15 sözsüz mahnı bir sıra kamera instrumental 

əsərlərin, eləcə də 200-dən yuxarı mahnı və romansların müəllifıdir. 

S.Ələsgərov respublikada ali təhsilli musiqi kadrlarının 

hazırlanmasında xüsusi mövqe tutmuşdur. 1971-ci ildən ömrünün 

sonunadək Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının xalq çalğı alətləri 

kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Eyni zamanda Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil Nazirliyində musiqi estetik tərbiyə üzrə tədris 

metodiki şuraya rəhbərlik etmişdir. S.Ələsgərov həmçinin Azərbaycan 

Dövlət Radio və Televiziyası xalq çalğı alətləri orkestrinin dirijoru 

olmuşdu.  

S.Ələskərov Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafı, eləcə də 

gənc nəslin yetişməsində, ifaçıhq pedaqoji sahədə göstərdiyi fəaliyyətinə 

görə 1960-cı ildə Azərbaycan SSR-nin Əməkdar İncəsənət xadimi, 

1967-ci ildə J.Hacıbəyov adına  Respublika  Dövlət  Mükafatı  laurea-

tına  layiq  görülmüşdür. 1974-cü ildə bəstəkara Az.SSR-nin xalq artisti 

fəxri adı verilmişdir. O, həmçiniıı «Şərəf nişanı» ordeni və medallarla 

təltif olunmuş, dəfələrlə  şəhər və rayon sovetinə deputat seçilmişdir. 

S.Ələcgərov 2000-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. 
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SƏİD RÜSTƏMOV 

Azərbaycanın istedadlı dirijoru, bəstəkarı, pedaqoqu, ictimai xadimi 

S.Rüstəmov Respublikanın ıuusiqi mədəniyyəti tarixində əhəmiyyətli 

mövqe tutmuşdur. Onun yaradıcılığı dövrün nəbzinə müvafiq olaraq 

zəhmət adamlarını, hərbçiləri, sülhü, dostluğu təmsil edir. Bəstəkar 

mahnı janrı ılə yanaşı musiqili komediya, eləcə do instrumental janrlarda 

külli miqdarda əsərlər yazmışdır. Bəstəkalıq fəaliyyəti ilə bərabər 

dirijorluq fəaliyyəti ilə də uğurla məşğul olmuşdur. 

Səid Əli oğlu Rüstəmov 1907-ci ildə İrəvanda anadan olmuşdur. 

1921-ci ildə Bakıya gələrək əvvəl Müəllimlər seminariyasında təhsil 

almış, sonra isə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutuna daxil olaraq 1932-ci 

ildə APİ-ni bitirmişdir. Eyni zamanda 1924-cü ildə Bakı musiqi 

texnikumuna daxil olur. Orada Ü.Hacıbəylinin sinfində təhsil alır, 1928- 

ci ildən həmin texnikumda tar sinfı üzrə müəllimlik edir. 
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1931-ci ildən etibarən S.Rüstəmov notlu xalq çalğı alətləri 

orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru vəzifəsində çalışmağa başlayır. 

Bu müddət ərzində o, bir sıra Azərbaycan xalq mahnılarını işləmiş, eləcə 

də «Bayatı-Kürd» fantaziyasını yazmışdır. S.Rüstəmov, eyni zamanda 

tar üçün ilk metodiki tövsiyə yazmışdır. O, həmçinin «Azərbaycan», 

«Rəqs» süitalarının da müəllifidir. Onun 1938-ci ildə C.Qaryağdının 

ifasından yazdığı «50 xalq mahnısı» çapdan çıxır. Həmin ildə Moskvada 

keçirilən Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyünə o, 

Ü.Hacıbəylinin «Arşın mal alan» musiqili komediyasını xalq çalğı 

alətləri orkestri üçün işləmiş və əsərin ifasına dirijorluq etmişdir. 

S.Rüstəmovun yazdığı ilk «Beş manatlıq gəlin» musiqili 

komediyasında kəskin komik, aktual mövzu o dövrün tələblərinə cavab 

verirdi. Bəstəkar bir sıra dram tamaşalarına da musiqi yazmışdır. 

Məsələn, M.İbrahimovun «Həyat», M.F.Axundovun «Hacı Qara», 

C.Cabbarlının «Od gəlini», «Almas», S.Rəhmanın «Toy», A.Şaiqin 

«Nüşabə» və sairə. 

S.Rüstəmovun yaradıcılığında mahnı janrına olan meyllilik diqqəti 

cəlb edir. O, mahnı janrında daha çox müvəffəqiyyət qazanmışdır. 

Bəstəkarın «Ala göz», «Hardasan», «Nişanlı qız», eləcə də vətənpərvər 

ruhda yazdığı «Cəbhəyə», «Sərhədçilər mahnsı», «İrəli», «Dənizçilər 

mahnısı» böyük şöhrət qazanmışdır. 

1945-ci ildə S.Rüstəmov «Dinlə, cəbhə» kantatasını, 1947-ci ildə 

isə S.Rüstəmin librettosu əsasında «Durna» musiqili komediyasını 

yazmışdır. 1950-ci ildə S.Rüstəmov tar üçün «Etüdlər» yazır, eləcə də 

Rimski-Korsakovun «Harmoniya» dərsliyini Azərbaycan dilinə tərcümə 

etmişdir. 
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Bəstəkar 40-50-ci illərdə mahnı janrına üstünlük verərək 

«Sumqayıt», «Sürəyya», «Neftçi oğlan», «Mən sülhə səs verirəm», 

«Bənövşə», «Sevgilim» kimi mahmların müəllifıdir. 

1951-ci ildə M.Əlizadənin librettosu əsasında «Rəisin arvadı» 

musiqili komediyasını yazmışdır. Lakin bəstəkar öz yaradıcılıq 

fəaliyvətini yenə də mahnı janrı sahəsində davam etdirirdi. Məsələn, 

«Gəlmədin», «Ukrayna haqqında mahnı» və s. mahnılar bu dövrə aiddir. 

S.Rüstəmov dəfələrlə Bakı şəhər sovetinə, eləcə də Respublika Ali 

Sovetinə deputat seçilmiş bir çox ümumdünya konqreslərində 

nümayəndə kimi iştirak etmişdir. 

S.Rüstəmov 1938-ci ildə Az.SSR-nin əməkdar incəsənət xadimi, 

1957-ci ildə Az.SSR-nin xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüş və 

həmçinin «Qırmızı Əmək Bayrağı» ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

S.Rüstəmov ömrünün sonunadək pedaqoji fəaliyyətini davam 

etdirmişdir. O, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında yeni-yeni 

kadrlar yetişdirərək onları milli ruhda tərbiyələndirmişdir. 

S.Rüstəmov 1983-cü ildə vəfat etmişdir. 
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ƏBDÜL ƏHƏD İSRAFİLZADƏ 

     Musiqi mədəniyyətimizin təbliği sahəsində, həmçinin xalqımızın 

musiqi-estetik tərbiyəsi işində uzun müddət səmərəli fəaliyyət göstərən 

Respublikanın Əməkdar incəsənət xadimi, dirijor Ə.İsrafilzadə 

yaradıcılıq ilhamı ilə dolu bir həyat yolu keçmişdir. 

     Əbdül-Əhəd Hüseyn oğlu İsrafilzadə 7 iyul 1915-ci ildə Bakı 

şəhərində sahibkar ailəsində anadan olmuşdur. Atası - Hüseyn 

İsrafilzadə və anası Bikə-xanım o dövrün qabaqcıl insanlarından idilər: 

evdə bir neçə dildə danışırdılar, incəsənəti sevirdilər. 

      İsrafilzadələr ailəsi çox böyük idi. Musiqini sevən və onun dəyərini 

bilən ailə başçısı Hüseyn İsrafilzadə bütün uşaqlarından ibarət olan xor 

yaratmışdır. Uşaqların hamısı doğuşdan təbii musiqi yaddaşı və eşitmə 

qabiliyyətinə, həmçinin şox böyük yumor hissiyatına  malik idi ki, bu da 
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ailədə sürən dostluq, mehribançılıq və etibarlılıq abu-havasından xəbər 

verirdi. 

Anaları – Bikə-xanım yumşaq, nəzakətli və ədəbli təbiətə malik 

qadın idi. O, çox erkən həyatdan getmiş və uşaqlar atalarının 

himayəsində qalmışdır. Əbdül-Əhədin o zaman 9 yaşı, balaca 

Məmmədin (gələcəyin bəstəkarı) isə cəmi 2 yaşı var idi.  

Əhəd-müəllimin həyat yoluna baxarkən məlum olur ki, o, hələ uşaq 

yaşlarından bir neçə musiqi alətlərində çalmağı öyrənmişdir. Heç 

şübhəsiz ki, bu fakt ona gələcəkdə simfonik orkestrə rəhbərlik işində 

dirijor üçün zəruri məziyyət sayılan müxtəlif alətlərin tembr 

rəngarəngliyini dərindən duymağa imkan yaratmışdır. 

15 yaşından gənc Əhəd artıq özünün əmək fəaliyyətinə başlayır və 

1932-ci ildən artıq onun bütün həyatı musiqi ilə sıx bağlı olur. 1932-ci 

ildə o, Azərbaycan Dövlət konservatoriyasına daxil olur. Burada o, əvvəl 

valtor-nada, sonra isə kontrabasda çalmağı öyrənir.  

       Həmin dövrdə Əbdül-Əhəd müəllim M.F.Axundov adına 

Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrına işə daxil olur: əvvəl o, 

suflyor, sonra xormeyster və daha sonra artıq dirijor vəzifəsində çalışır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Ə.İsrafilzadə dirijorluq sənətinə məhz 

poeziyaya, musiqiyə böyük həvəsi, eləcə də opera suflyoru peşəsindən 

gəlmişdir. 

1935-ci ildə o, Suraxanı Mədəniyyət evində Z.Həcıbəyovun “Aşıq 

Qərib” operasının tamaşasında ilk dəfə dirijor pultu arxasında 

dayanmışdır. Əsas dirijoru əvəz etmək məcburiyyətindən yaranmış bu 

ilk çıxış həm tamaşaçıları, həm də orkestr ifaçılarını razı salmışdır. 
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Opera dirijorluğu əsasən Ü.Hacıbəylinin və M.Maqomayevin 

yaradıcılığı ilə bağlı olmuş. Ə.İsrafilzadənin yaradıcılığı da hər iki  

sənətkarın himayəsi və köməyi sayəsində formalaşmışdır. M.F.Axundov 

adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrının 30 illiyinə həsr 

olunmuş yubiley konsertində o, artıq Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” 

və “Arşın mal alan” əsərlərinə dirijorluq edir.  

Opera teatrında çox böyük məşğuliyyətinə baxmayaraq, 

Ə.İsrafilzadə həmçinin M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət 

Filarmoniyasında da xor kapellasının xormeysteri kimi uğurla fəaliyyət 

göstərmişdir.  

Fəal yaradıcılıq fəaliyyətilə eynizamanda o, Azərbaycan Dövlət 

konservatoriyasında təhsilini davam etdirir. 1936-cı ildə o, C.Hacıyev, 

Q.Qarayev, M.İsmayılov, Z.Stelnik və b. bərabər prof. L.Rudolfun 
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bəstəkarlıq nəzəriyyəsi sinfində, simfonik dirijorluğu istiqamətilə birgə 

təlim keçir. 

      Tezliklə konservatoriyada dirijorluq şöbəsi açılır və Ə.İsrafilzadə 

dərhal orada təhsilini davam etdirmək üçün o dövrdə Bakıda çalışan 

Nikolay Anosovun və Leo Qinzburqun sinfinə daxil olur.  

    Dahi Üzeyir-bəy helə opera teatrında çalışdığı dövrdə himayədarlıq 

etdiyi Ə.İsrafilzadəni unutmamışdır. Məhz onun tövsiyyəsi ilə o, 

N.Rimski-Korsakov adına Leninqrad konservatoriyasına keçirilir və onu 

uğurla bitirir. 

Bir faktı da qeyd etməliyik ki, Ə.İsrafilzadə Moskvada keçirilən 

Azərbaycan incəsənət və mədəniyyət dekadalarının (1938-ci və 1959-cu 

illərdə) iştirakçısı olmuşdur, 1944-cü ildə isə o, Tiflisdə keçirilən Qafqaz 

yanı ölkələrinin dekadasında iştirak etmişdir. 

1941-ci ildə Ə.İsrafilzadə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət 

Opera və Balet teatrının kollektivi ilə İranın Təbriz şəhərində 

yerləşdirilən sovet hərbi hissələrinin qarşısında konsertlərlə çıxış etmiş 

və böyük uğurlar əldə etmişdir.  

Həmin dövrdə opera teatrının direktoru olan İ.Hidayətzadə 

Ə.İsrafilzadə barəsində belə deyirdi: “Ə.İsrafilzadə - gənc dirijor, 

yaradıcı insan olaraq öz üzərində çalışır, böyüyür.”  

1951-ci ildə Ə.İsrafilzadə M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət 

Filarmoniyasının simfonik orkestrinin kollektivi ilə fəal işə başlayır. 

Ə.İsrafilzadənin idarəsi altında bu orkestr bir çox görkəmli xarici və rus 

ifaçılarına müşayiət etmişdir: A.Nasedkin, V.Qornostayeva, D.Şafran, 

S.Petikorolli, V.Merisatov, L.Berman, N.Ştorkman, İ.Biret, A.Erduran – 
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bu heç də Ə.İsrafilzadənin orkestri ilə çalan ifaçıların tam dolğun 

siyahısı deyildir.  

Əməkdar İncəsənət xadimi, prof. V.Dulova xatırlayırdı: “1958-ci və 

1962-ci illərdə Bakıda qastrol səfərində olarkən mən Ə.İsrafilzadənin 

idarəsi altında Bakı filarmoniyasının simfonik orkestri ilə çıxış etmişəm. 

Proqrama Qlierin və Ravelin mürəkkəb əsərləri daxil edilmişdir. 

Orkestrin müşayiəti yaxşı ansambl və yumşaq səslənmə ilə seçilirdi ki, 

bu da, şübhəsiz, dirijor Ə.İsrafilzadənin sayəsində əldə edilmişdir”. 

Orkestrin kollektivi müxtəlif repertuarla nəinki Azərbaycanın 

rayonlarında, həmçinin də keçmiş Sovetlər İttifaqının respublikalarında: 

Rusiyada, Moldaviyada, Ukraynada, Qazaxıstanda, Özbəkistanda və s. 

qastrol səfərləri ilə fəal  çıxış etmişdir. 

1963-cü ildə Ə.İsrafilzadə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 

İncəsənət xadimi fəxri ada layiq görülmüşdür. 

Ömrünün son illərini Ə.İsrafilzadə şəhərin müxtəlif tədris 

ocaqlarında fəal  pedaqoji fəaliyyətə həsr etmişdir: uşaq musiqi məktəbi, 

A.Zeynallı adına orta ixtisas Musiqi məktəbi və s. 1989-cu ildə 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim vəzifəsində çalışarkən  

o, özünün  “Xalq çalğı alətləri orkestrinin dirijorları üçün elmi-metodik 

işləmə” adlı elmi işini çapdan çıxarmışdır. 

      1994-cü ildə Bakı şəhərinin yaradıcı ziyalıları, ictimaiyyət, Əməkdar 

İncəsənət xadimi, dirijor Ə.İsrafilzadənin 80-illiyini geniş təntənə ilə 

qeyd etmişdir. Bu konsertdə də musiqinin sadiq qulluqçusu olan Əbdül 

Əhəd İsrafilzadə gənc yaşlarda olduğu kimi yenə də iki saatdan artıq 

dirijor pultu arxasında dayanmışdır.  

Ə.Ə İsrafilzadə 2005-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. 
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KAZIM ƏLİVERDİBƏYOV 
Azərbaycan   Respublikasının  əməkdar  incəsənət  xadimi,  dirijor  

Əliverdibəyov  Kazım  Ağalar-bəy  oğlu  1934-cü  ildə  Bakı  şəhərində  

anadan  olmuşdur.  Ü.Hacıbəyli  adına  Azərbaycan  Dövlət  

Konservatoriyasının   xor  dirijorluğu  fakültəsini  bitirmişdir. 1960-cı  

ildən  müəyyən  fasilələrlə  Opera və  Balet teatrında  dirijor   və  baş  

dirijor  vəzifələrində  çalışmışdır. 

 Teatrın   repertuarına  daxil  olan  bir  çox  opera  və  balet  

tamaşalarını  Leyli  və  Məcnun”, “Aşıq  Qərib”, “Gəlin  qayası”, “Şah  

İsmayıl”, “Vaqif”, “Madam  Batterflyay”, “Sevilya  bərbəri”, “Karmen” 

operaları,  eyni  zamanda  “Don  Kixot”, “Xəzər  balladası”, “Bolero”, “ 

Karmen – süita”, “Paxita”, “Şopeniana”, baletlərini  idarə  etmişdir. 
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Teatrdakı  fəaliyyəti  ilə  yanaşı  K.Əliverdibəyov  eyni  zamanda  

pedaqoji  fəaliyyətlə  də  məşğul olmuşdur. O,  Bakı  Musiqi  

Akademiyasının  professorudur. 

Teatr  sahəsində  o, “Uşaq  ili” çəçivəsində   tamaşaçılara   tanınmış  

bəstəkar,  əməkdar  incəsənət  xadimi  Nazim  Əliverdibəyovun  

“Cırtdan”  operasını  təqdim  etmişdir. 

K.Əliverdibəyov  bir  neçə  il  qardaş  Türkiyə   Respublikasında  

çalışmış,  İzmir   şəhər  konservatoriyasında  dərs  demişdir. 

Prezident  İlham  Əliyevin  sərəncamı  ilə  Azərbaycanda  

mədəniyyətin  inkişafında   xidmətlərinə  görə  Kazım Əliverdibəyov  

Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  fərdi  təqaüdi  ilə  təltif  edilib. 
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FAIQ    MUSTAFAYEV 

Əməkdar incəsənət xadimi, dirijor Faiq Mustafayev klassik və 

müasir Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin təbliğatçısı kimi musiqi 

tariximizdə layiqli bir yer tutmuş sənətkarlarımızdandır.  

F.Mustafayev 1930-cu il oktyabrın 23-də Şamaxıda tanınmış və 

alicənab insan Hacı Naim Mustafayevin ailəsində dünyaya gəlib. Hələ 

yeniyetmə dövründə incəsənətə və xüsusən teatr sənətinə maraq göstərir, 

təhsil aldığı 172 nömrəli məktəbin dram  dərnəyinə üzv  yazılır. 

Buradakı  fəliyyəti Faiqin aktyorluq qəbiliyyətinin üzə çıxmasına kömək 

edir. Sonra səhnə yaradıcılığına məhəbbət Faiq Mustafayevi Teatr 

İnstitutuna gətirir. Aktyorluq şöbəsinin tələbəsi olaraq o, eyni zamanda 

Akademik Dram Teatrında  əmək fəaliyyətinə başlayır. 
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Bununla yanaşı, hərtərəfli istedadı onu hələ uşaqlıq illərində musiqi 

sənətinə də meylləndirmişdi. Uşaqlıq illərində evlərində səslənən  

musiqi  və  xalq  mahnıları  onun şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir 

göstərmişdir. Faiqin bacıları Güllü (Azərbaycan Xalq rəssamı) və Tutu,  

qardaşı Ramiz (Xalq artisti, bəstəkar) pianinoda xalq mahnıları,  

muğamları ifa  edər, oxuyardılar. 

Faiqin püxtələşməsində, gələcək həyat yolunun seçimində təbii  

olaraq, qardaşı Ramizin çox böyük təsiri vardır. Dünyasını dəyişən  

tanınmış bəstəkarımız Ramiz Mustafayev də sənətə Gənc Tamaşaçılar  

Teatrının aktyoru olaraq başlamış, lakin daxilindəki musiqi potensialı  

üstün gələrək onu bəstəkarlığa, dirijorluğa sövq etmişdi. İçərişəhərdəki  

evlərinə tez-tez Ramizin bəstəkar və aktyor dostları gələrdilər, musiqi  

və teatr sənəti haqqında müqayisəli söhbətlər aparar, yeni musiqi  

əsərlərini ifa edərdilər. Bu görüşlər zamanı Faiq gələcəyin görkəmli 

musiqiçiləri Xəyyam Mirzəzadə, Vasif Adıgözəlov, Tofiq Bakıxanov, 

Musa Mirzəyev, Arif Məlikovla  ünsiyyət  qurur  və  onların  əsərlərinin  

bəlkə  də  ilk  dinləyici  olurdu. 

Təbii olaraq, bu musiqi mühiti, Azərbaycan ziyalıları, aktyor və  

ifaçılarla tanışlıq Faiqin musiqiçi kimi formalaşmasına böyük təsir  

göstərib. Onu da qeyd etməliyik ki, məktəb illərində tez-tez   

filarmoniyanının  simfonik  konsertlərinin  bütün  məşqlərini   dinləməsi   

onun musiqi marağını  artırıb, dirijor sənətinə böyük həvəs oyadıb. 

Filarmoniyanın zalında Çaykovskinin və Bethovenin  simfoniyalarını    

dinləyəndə Faiqin dərin həyəcan hissləri və dirijorluq təqlidləri  

hafizəsində silinməz  təəssürat olaraq qalır. O günlərdə  Faiq ağlına da  

gətirə bilməzdi, ki o, böyük ustad  Niyazi ilə birlikdə çalışacaq. 
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Musiqi sənətinə dərin meyli Teatr İnstitutunda oxuyan Faiq  

Mustafayevi Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunun qoboy 

sinfinə gətirir. Texnikumda ona dərs verən müəllimlərdən  

(B.Sadıxbəyov və V.Knyazkov)  peşəkar  musiqinin  sirlərini  öyrənir. 

Çalğı  alətinə olan maraq Faiqin vokal istedadını kölgədə qoymur və  

1952-ci ildə bəstəkar və dirijor C.Cahangirovun rəhbərliyi altında  

Azərbaycan  radiosunun  xor  kollektivinə  xorist  kimi  qəbul  olunur. 

Beləliklə, Faiq teatr sənətindən musiqi sənətinə keçir. Musiqi  

texnikumunda nəzəri hazırlıq, qoboy alətində bacarıqlı ifaçılığı, xorda  

olan fəaliyyəti Faiqin gələcək hərtərəfli musiqi inkişafında müstəsna rol  

oynamışdı. Lakin onu uşaqlıq illərindən ən çox maraqlandıran dirijorluq  

sənəti  idi. 

Bu maraq Faiqi 1956-cı ildə Dövlət Konservatoriyasına gətirir və  

burada professor C.Cahangirovun xor-dirijorluq sinfinə daxil olur. 

Konservatoriyanı 1962-ci ildə müvəffəqiyyətlə bitirəndən sonra  

görkəmli dirijor Niyazinin köməyi ilə Dövlət Filarmoniyasının  

orkestrinə dirijor kimi işə qəbul olunur. Onu da deyək ki, Faiqin  

həyatında  Niyazinin  çox  böyük  əməyi  və  rolu  olub. Məşqlərdə  Faiq  

diqqətlə onun ifaçılıq qabiliyyətini izləyir, bir çox şeyləri ondan öyrənir  

və böyük maestronun vasitəsilə bir çox klassik, müasir və Azərbaycan 

bəstəkarlarının əsərlərini dərindən  mənimsəyir. 

Gənc  musiqiçi  öz  peşəkar  sənətini  təkmilləşdirmək  üçün 1969-

1971 illərdə Moskvaya gedir və burada görkəmli musiqiçi-dirijor  

Q.Rojdestvenskinin  rəhbərliyi  altında  dirijorluq  təcrübəsi  keçir. 

Sənətkar bu barədə belə xatırlayır: “Moskvada oxumaq mənə çox 

şey verdi, mən  sanki yeni  bir  konservatoriya  bitirdim. Moskvanın  
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zəngin musiqi həyatı və görkəmli dirijor Q.Rojdectvenski ilə kontaktda  

olmağım mənim üçün çox  böyük xoşbəxtlik oldu”. Bakıya döndükdən  

sonra o yenə də filarmoniyada işini davam edir. 

     Faiq Mustafayevi bir dirijor kimi fərqləndirən əsas cəhət musiqiyə  

olan böyük sevgi, zəhmətkeşlik və öz sənətini daima inkişaf etdirmək  

cəhdi idi. İstedadlı dirijor müxtəlif dövrlərin bəstəkarlarına daima 

müraciət etmiş və eyni zamanda müxtəlif  janrların gözəl interpretatoru  

kimi  dinləyicilərin xatirəsində qalmışdır.  
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RAUF  ABDULLAYEV                                                               

 Dirijor Rauf Abdullayev 1937-ci ildə anadan olmuşdur. Üzeyir 

Hаcıbəyli аdına Аzərbаycаn Dövlət Kоnsеrvаtоriyаsının Piano 

fakültəsini (1959) və Lеninqrаd Dövlət Kоnsеrvаtоriyаsını dirijоrluq 

üzrə (1965) bitirmişdir.  

1965-84-cü illərdə M.F.Ахundоv аdına Аzərbаycаn Dövlət Оpеrа 

və Bаlеt Tеаtrının bаş dirijоru, 70-ci illərdə Müаsir Musiqi Kаmеrа 

Оrkеstrinin və BаKаRа аnsаmblının yаrаdıcılаrındаn biri,1984-cü ildən 

Ü.Hаcıbəyli аdına Аzərbаycаn Dövlət Simfonik Orkestrinin bədii 

rəhbəri və bаş dirijоru olmuş.  

1991-97-ci illərdə Аnkаrа Dövlət Оpеrа və Bаlеt Tеаtrının bədii 

rəhbəri və bаş dirijоru, bеynəlхаlq əhəmiyyətli musiqi fеstivаllаrının və 

layihələrin iştirаkçısı оlmuşdur. O, çalışdığı Ankara Opera və Balet 

Teatrında dirijorluq fəaliyyətinə görə iki dəfə “Türkiyədə İlin ən yaxşı 

dirijoru” adına layiq görülmüşdür. 
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    Respublikanın Xalq artisti, professor Rauf Abdullayev 

Azərbaycan müasir musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayən-

dələrindəndir. Onun möhtəşəm ifası Fransa, Almaniya, ABŞ, Rusiya, 

Böyük Britaniya, Türkiyə, İraq, Misir, Belçika, İtaliya, Finlandiya, 

Avstriya, İsveçrə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Meksika və başqa 

ölkələrin dinləyicilərinə də yaxşı tanışdır.  Repertuarına bir çox qərbi 

Avropa, rus və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri daxildir.   

Abdullayevin rəhbərliyi altında orkestr yüksək mədəni ifaçılıq 

səviyyəsi, professionallıq qazanaraq, xarici konsert səfərləri ilə geniş 

surətdə nəzərəçarpan bir çox uğurlara imza atmışdır.  O, bir çох 

ölkələrdə (Rusiyа, Аlmаniyа, Hоllаndiyа, İsvеçrə, Frаnsа, Türkiyə, 

Misir, ABŞ, İtaliya, Dubay, və s.) məşhur kоllеktivlərə dirijоrluq 

еtmişdir. Rauf Abdullayevin geniş əhatəli repertuarına müxtəlif 

dövrlərdən, üslub və cərəyanlardan olan əsərlər daxildir. 

 Onun qüsursuz ifaçılıq zövqü və mahir interpretasiya bacarığı həm 

professionallar, həm də musiqi həvəskarları tərəfindən birmənalı olaraq 

alqışlanır. Sənətçi xüsusi olaraq Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi 

əsərlərinin ifasına üstünlük verir. Bu bəstəkarların bir çox operaları, 

balet və simfoniyaları məhz Abdullayevin rəhbərliyi ilə ilk dəfə ölkə 

daxilində və xaricdə məharətlə ifa olunmuşdur.  

R.Abdullayev həmçinin Qara Qarayev adına “İyirminci Əsr 

Musiqisi” Klassik Musiqi Festivalının təsisçi və təşkilatçılarından 

biridir.  Sənətkarın müxtəlif yaradıcılıq kollektivlərində baş dirijor kimi 

40 illik fəaliyyəti musiqi dünyasında onun misilsiz və nadir fenomen 

olaraq böyük nüfuzundan xəbər verir.  
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Rauf Abdullayev fəal və yorulmaz karyerası müddətində bir çox 

fəxri dövlət mükafatları və adları ilə, həmçinin xarici titullarla təltif 

olunmuşdur. O, professor, Azərbaycanın Xalq artisti, Dövlət mükafatları 

laureatıdır. Azərbaycan xalqının ümumilli Lideri, Heydər Əliyevin 

R.Abdullayevi “Şöhrət” ordeni ilə təltif etməsi, dövlətin, görkəmli 

musiqiçiyə qarşı olan qayğısının daha bir təcəssümüdür.  

2010-cu ildə İstanbulun Avropa Mədəniyyət Paytaxtı elan olunması 

ilə əlaqədar Türkiyənin İstanbul şəhərində iyulun 2-dən 23-dək keçirilən 

1-ci Beynəlxalq Opera Festivalında dahi bəstəkarımız Ü.Hacıbəyovun 

“Koroğlu” operası dünya şöhrətli dirijorumuz Rauf Abdullayevin 

rəhbərlik etdiyi Azərbaycan simfonik orkestrinin ifasında 

səsləndirilmişdir. İyulun 23-də Haliç-Konqres Mərkəzi salonuna 

toplaşan minlərlə dəvətli ilk dəfə Türkiyə türkcəsində səhnələşdirilən 

“Koroğlu” operasının türkdilli ifaçılarını ayaq üstə alqışlayıb.  
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Yunanıstan dirijoru R.Abdullayevə Yunanıstanın mükafatını təqdim edir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti, professor Rauf 

Abdullayevin rəhbərliyi ilə səsləndirilən ölməz əsər festival 

iştirakçılarına unudulmaz bir gecə yaşadıb. Əsərin spesifik çalarlarını 

daha canlı əks etdirmək üçün  orkestrdə tar, kamança, zurna, balaban 

kimi milli musiqi alətləri də yer almışdır. 

       Türkdilli xalqların “TÜRKSOY” təşkilatının Baş Katibliyi bu əsərin 

türk dünyasının tanınmış sənətçiləri ilə birlikdə yenidən 

səhnələşdirilməsi məqsədilə hələ 2009-cu ildən müvafiq işlərə 

başlamışdı. İstanbuldan öncə Ankara, Bakı, Bişkek və Almatıda 

səhnələşdirilən  opera bu paytaxt şəhərlərində də maestro 

R.Abdullayevin dirijorluq etdiyi orkestrin ifasında təqdim olunmuşdu. 
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Maestro Rauf Abdullayevin yaradıcılıq fəaliyyəti böyük və 

çoxşaxəlidir: çoxsaylı beynəlxalq festivallarda iştirak, qastrol fəaliyyəti, 

çoxsaylı premyeralar. 

Bakıda keçirilən M.Rostropoviç, Q.Qarayevə həsr olunmuş 

beynəlxalq festivallarda R.Abdullayevin idarəsi altında çıxış edən 

simfonik orkestr hər zaman yeni, parlaq əsərlərlə ilk sıralarda çıxış edir 

və öz dinləyicilərini sevindirir. Belə ki, orkestrin ifa etdiyi Q.Malerin 

№4 simfoniyası, Y.Bramsın simfoniyası, S.Raxmaninovun “Zınqırov-

lar” (“Kolokola”) simfonik əsəri  dinləyicilərin diqqətini cəlb etmişdir. 

Müxtəlif xarici ölkələrin musiqiçiləri çox böyük məmnuniyyətlə 

R.Abdullayevin orkestri ilə birgə səhnəyə çıxmağa üstünlük verir. 

      2014-cü ilin sonu Bakının musiqisevərlərinin xatirəsində C.Verdinin 

“Otello” operasının R.Abdullayev tərəfindən  yeni səhnələşdirilməsinin 

konsert ifasının həyata keçirilməsi ilə yadda qalmışdır.  
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RAMİZ  MƏLİKASLANOV 
 

Ramiz Məlikaslanov 1942-ci ildə Bakı şəhərində görkəmli ziyalılar 

ailəsində anadan olmuşdur. Babası Xudadat Məlikaslanov Azərbaycanda 

ilk texniki elmlər doktoru, professor idi. O, Azərbaycan Demokratik 

Respublikası hökumətinin tərkibində rabitə yolları, poçt və teleqraf 

naziri vəzifəsini tuturdu. Sovet dövründə də o, Dövlət plan komitəsinin 

sədri vəzifəsində çalışmış, Azərbaycan Neft Akademiyasının təşkilatçı-

larından biri olmuş, sonralar repressiyalara məruz qalmışdır. 

 Uşaq yaşlarından R.Məlikaslanov musiqi ilə məşğul olmuş, o 

dövrün məşhur müəllimi olan Isaak Mixayloviç Turiçinin sinfində, 6-cı 

sinifdən isə respublikanın xalq artisti Sabir Əliyevin sinfində violonçel 

ixtisası üzrə təhsil almışdır. Konservatoriyada da onun tələbəsi olmuş-

dur.  

1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət konservatoriyasını bitirib 

Leninqrad Konservatoriyasının opera və simfonik orkestr dirijorluğu 

fakültəsinə daxil olur. 5-ci kursda oxuyarkən Azərbaycan Opera və Balet 
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teatrında dirijor assistenti vəzifəsində çalışmağa başladı və həmin il 

«Qırmızı papaq» uşaq operasını tamaşaya hazırladı. Leninqradda 

təhsilini başa vurduqdan sonra o, Azərbaycan Radio və Televiziya 

verilişləri Şirkətinə dəvət olunur. Bədii rəhbər Cahangir Cahangirov ona 

Radio və Televiziyanın simfonik orkestrini yaratmağı tapşırır və 1971-ci 

ildən o, Dövlət Teleradio Komitəsinin simfonik orkestrinin bədii rəhbəri 

və baş dirijoru kimi fəalyyət göstərməyə başladı. 

1977-1979-cu illərdə R.Məlikaslanov Qahirə konservatoriyasına 

dəvət almış. Qahirə konservatoriyasında tələbələrin və gənc 

müəllimlərin qüvvəsilə müqavilə əsasında simfonik orkestr təşkil etmiş,  

bu orkestrlə Ingiltərədə, Italiyada, Yuqoslaviyada, Almaniyada, 

Avstriyada, Şotlandiyada bir çox festivallarda iştirak etmişdir. Bu 

orkestrlə işləmək onun üçün böyük bir məktəb oldu. 

 

 
Qəbələ festivalında (2014) 

https://az.wikipedia.org/wiki/1971
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Vətənə qayıtdıqdan sonra Qara Qarayev adına Dövlət Kamera 

Orkestrinin rəhbəri və dirijoru olmuşdur. Üzeyir bəy Hacıbəyovun bir 

çox əsərlərinə, o сümlədən operalarından parçalara dirijorluq etmişdir. 

1980-87-ci illərdə o, yenidən Azərbaycan Teleradiosunun orkestri ilə 

çalışmağa başladı. Bu illər ərzində orkestr əsl yüksək səviyyəli profes-

sional kollektivə çevrildi.  

1988-ci ildə o, Irakdan Milli simfonik orkestrinin baş dirijoru 

vəzifəsinə dəvət aldı. Iki il bu ölkədə fəaliyyət göstərdi. Vətənə 

qayıtdıqdan sonra isə Fərhad Bədəlbəylinin təklifi ilə Bakı Musiqi 

Akademiyasında Opera hazırlığı kafedrasının müdiri vəzifəsində 

çalışmağa başladı.  

Bethoven festivalının afişası. 
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1995-ci ildən Türkiyədə çalışır. Əvvəlcə Ankara Opera və Balet 

Teatrında bir mövsüm çalışdı, daha sonra isə onu Istambul konserva-

toriyasına dəvət etdilər. Burada konservatoriyanın rektorunun köməyi ilə 

o, tələbə və aspirantlardan ibarət simfonik orkestri təşkil etməyə 

müvəffəq oldu. Orkestri qəbul edəndə orta səviyyədə idi, bir neçə il 

ərzində maestro kollektivi elə bir səviyyəyə qaldırdı ki, o, 2002-ci ildə 

Berlində Betxoven festivalında qalib gəldi. Maestro artıq 20 ildir ki, 

İstanbul Universitetinin Gənclər Simfonik Orkestrinə rəhbərlik edir. 

2009-cu ildə R. Məlikaslanov bu orkestri Bakıya apardı və onun 

nailiyyətlərindən bakılı musiqi sevərləri heyrətlənənmişdir.  

Türkiyyədə işləyərkən maestro bir-çox azərbaycanlı musiqiçilərini 

də çıxışlar üçün dəvət etmişdir. Məsələn, onun təklifilə Azad Əliyev, 

Fərhad Bədəlbəyli Makedoniyaya səfər ediblər, həmçinin Murad 

Hüseynov, Rizvan Sədirxanov, Almaniyada təhsil alan Anar və Fuad 

Ibrahimovlar da R.Məliaslanovun dəvətilə Istambulda konsertlər 

vermişlər.  

R.Məlikaslanovun pedaqoji fəaliyyəti də diqqətə layiqdir. O bir-çox 

aspirantlar yetişdirmişdir.  

Azərbaycan musiqi mədəniyyətində özünəməxsus yeri olan, 

respublikanın xalq artisti dirijor Ramiz Məlikaslanovun respublikamızın 

hüdudlarından kənarda Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği işində 

misilsiz rolu vardır. Biz əminik ki, o, gələcəkdə də bunun naminə böyük 

işlər görəcəkdir. 
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   CAVANŞİR   CƏFƏROV 
Azərbaycanın xalq artisti, Bakı Musiqi Akademiyasının xor 

dirijorluğu kafedrasının professoru, Azərbaycan Dövlət Opera və Balet 

Teatrının baş dirijoru Cavanşir Cəfərovun yaradıcılığı zəngin və 

çoxşaxəlidir.  

Cavanşir Xəlil oğlu Cəfərov 21 iyun 1953-cü il tarixində Bakı 

şəhərində anadan olmuşdu. Valideynləri övladının musiqi istedadını 

görüb, onu 12 saylı uşaq musiqi məktəbinə vermişlər. Burada o ilk 

musiqi savadını  almış. 1968-ci ildə Cavanşir Asəf Zeynallı adına orta 

ixtisas musiqi məktəbinin fortepiano sinfinə daxil olur. Lakin gənc 

musiqiçinin yaradıcılıq maraqlarının  mərkəzində  təkcə piano ifaçılığı 

deyil, o, həm də xor ifaçılığı ilə maraqlanmağa başlayır. “Cazibədar 

dirijor çubuğu”, xora və daha sonra simfonik orkestrə rəhbərlik etmə 

imkanı onu daim özünə çəkir. Tədris dövrünün ikinci ilində o təhsilini, 

ailə vəziyyətilə əlagədar olaraq, Qəmbər Hüseynli adına Gəncə orta 
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ixtisas musiqi məktəbində, artıq  xor dirijoru ixtisası üzrə Şirin Rzayevin 

sinifində  davam etdirir. Həmin il Ş.Rzayev yenicə məktəbin direktoru 

vəzifəsinə təyin edilmişdi. Sonrakı il Cəfərov yenidən Bakıya, Asəf 

Zeynallı adına məktəbə qayıdır. Burada onun bəxti gətirir, o istedadlı 

xormeyster olan, Azərbaycan respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, 

professor E.Novruzovun sinfinə düşür.  

1972-ci ildə Cavanşir Cəfərov dirijor karyerasını davam etdirmək 

qərarına gəlib, Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) Dövlət 

Konservatoriyasına xor dirijorluğu ixtisası üzrə professor 

A.İ.Anisimovun sinfinə daxil olur. Burada  görkəmli rus xormeysterləri 

olan  N.V.Şyolkov, Romanovski və K.A.Olxov da ona dərs deyir.  

III-cü kurs tələbəsi olarkən, o xor partituralarının oxunuşu üzrə 

müsabiqədə iştirak edərək, şərəfli ikinci yerə layiq görülür. Onun diplom 

işi 6 ciddi əsərdən ibarət olan konsert şəklində təqdim olunur.  

1979-cu ildə Bakıya qayıdandan sonra Cavanşir Cəfərov, 

Azərbaycan Dövlət opera və balet teatrının direktoru Azər Rzayevin 

dəvətilə teatrın xormeysteri vəzifəsinə təyin olunur.  

1980-ci ildə maestro Niyazi Cavanşir Cəfərovu Azərbaycan Dövlət 

kapellasına xormeyster vəzifəsinə dəvət edir. O dövrdə kapellanın baş 

dirijoru və bədii rəhbəri yox idi. C.Cəfərov və Ziya Bağırov kapellanın 

xormeysterləri  vəzifələrində çalışırdılar. 1981-ci ilin iyununda Cavanşir 

Cəfərov xor kapellasının bədii rəhbəri və baş dirijoru təyin olunur. 

Cəfərovun kapellanın bədii rəhbəri vəzifəsində işlədiyi dövrdə onun 

təşəbbüsü ilə Aqşin Əlizadənin “Bayatılar” toplusu tam olaraq vala 

yazılır (ondan əvvəlki dövrdə xor kapellası “Bayatılar” toplusundan 
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yalnız ayrı-ayrı nömrələri ifa etmişdi), həmçinin  televiziyada da yazılış 

aparılır.  

1982-ci ildə Niyazinin təşəbbüsü ilə C.Cəfərov gənc muğam 

ifaçılarının müsabiqəsinə müssiflər heyyətinə təyin olunur. Heyyətin 

tərkibində həmçinin Azərbaycanın görkəmli musiqiçiləri olan Sara 

Qədimova, Şövkət Ələkbərova, Arif Babayev, Ramiz Quliyev də iştirak 

edirdilər. Komissiyanın sədri maestro Niyazinin özü idi. 

Simfonik orkestrin dirijoru kimi ilk dəfə Cavanşir Cəfərov 1983-cü 

ildə Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasından Uvertyuranın və 

“Çənlibel” xorunun ifası ilə çıxış etmişdi. Filarmoniyadakı fəaliyyəti ilə 

paralel olaraq gənc dirijorun pedaqoji fəaliyyəti də başlayır. O, Asəf 

Zeynallı adına orta ixtisas musiqi məktəbində (1980-1984-cü illər) Alla 

Listenqartenlə bərabər xor sinfini aparır. 1987-ci ildən etibarən Cavanşir 

Cəfərov, Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının 

(indiki Bakı Musiqi Akademiyası) xor dirijorluğu kafedrasında pedaqoji 

fəaliyyətinə başlayır. 2002-ci ildə dosent vəzifəsinə, 2011-ci ildə isə 

yüksək professor adına layiq görülür. O, dirijorluğa dair bir sıra metodik 

və dərs vəsaitinin müəllifidir. 

1985-ci ildə Cavanşir Cəfərov Musiqili Komediya Teatrının dirijoru 

vəzifəsinə təyin olunur. O zaman teatrın baş dirijoru Həsən Rzayev idi. 

Tezliklə C.Cəfərovu baş dirijor vəzifəsinə təyin olunur və 1990-ci ilə 

qədər onu icra edir. Xormeyster əvvəl Larisa Melex, sonra isə Vaqif 

Məstanov idi. Cəfərov burada Leqarın “Şən dul qadın”, Ştrausun 

“Yarasa”, R.Hacıyevin “Yol ayrıcı”,  “Mən evlənirəm, ana”,  E.Sabitoğ-

lunun “Bir gün Bağdadta” və digər tamaşaları səhnəyə qoyur. Həmçinin 

bu dövr Rusiya şəhərlərinə çoxsaylı qastrol səfərləri ilə də  seçilir. 
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1996-cı ilin yanvar ayından isə M.F.Axundov adına opera və balet 

teatrının direktoru A.T.Məlikovun dəvətilə C.Cəfərov Azərbaycan 

Dövlət Opera və Balet Teatrının baş dirijoru vəzifəsinə təyin olunur və 

bu vəzifədə bugünə kimi çalışır. Professor L.Mamedova qeyd etdiyi 

kimi,  “opera teatrında işlədiyi illər ərzində o, çoxsaylı premyeralar, 

opera və balet tamaşalarını keçirmişdi. Qeyd etmək lazımdır ki, onun 

opera teatrına  gəlişindən sonra orkestrin ifaçılıq səviyyəsi əhəmiyyətli 

dərəcədə yüksəlmiş, dinləyicilərin axını  artmışdı. Demək olar ki, bütün 

tamaşalar tam dolmuş zalla, anşlaqla keçir”.     

Cavanşir Cəfərovun ilk dirijorluq etdiyi opera Üzeyir Hacıbəylinin 

“Leyli və Məcnun” operası,  sonra Adanın “Jizel”, Fikrət Əmirovun 

“1001 gecə” baletləri olmuşdur. 1998-ci ildə C.Verdinin “Traviata” 

operasının premyerası baş verir (solistlər başqa ölkələrdən dəvət 

olunmuşdu).  
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C.Cəfərov Ə.Bədəlbeylinin “Qız qalası”, A.Əlizadənin “Rast”, 

“Qafqaza səyahət”, Q.Qarayevin “Don Kixot”, “Karmen süitası” 

baletlərinin premyerasını həyata keçirmişdi. Onun təşəbbüsü ilə 

C.Puçininin “Madam Batterflyay”, “Boqema”, C.Rossininin “Sevilya 

bərbəri”, F.Əmirovun “Sevil” operaları, Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal 

alan”, “O olmasın, bu olsun” operettaları səhnəyə qoyulmuşdur. 

Baş dirijorun yaradıcılıq həyatında maraqlı qastrol səfərləri də 

təşəkkül tapmışdı. Belə ki, 2000-ci ildə orkestr və opera teatrının 

solistləri Həsən Enami, Əli Əsgərovla birgə Cəfərov Fransanın Sen-Deni 

şəhərində keşirilən Berlioz adına festivalda iştirak etmişdi. Həmin il 

C.Cəfərovun həyatında əlamətdar olmuş – o, “Azərbaycan 

Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi” yüksək ada layiq 

görülmüşdü.               

2001-ci ildə  Moskvada Dövlət Böyük opera və balet teatrında  Qara 

Qarayevin iki baleti – “Leyli və Məcnun” və “Don Kixot” səhnəyə 

qoyulmuşdur. Böyük teatrın orkestrinə C.Cəfərov dirijorluq etmişdi. 

2003-cü ildə Moskvada C.Cəfərovun rəhbərliyi altında F.Əmirovun 

“1001 gecə” baleti səhnəyə qoyulmuşdur.  

2005-ci ildə Bakıda Polad Bülbül oğlunun “Eşq və ölüm” baleti 

səhnələşdirilmişdi. Həmin ilin dekabr ayında bu balet Moskva və Sankt-

Peterburqda səhnəyə qoyulmuşdur. 2005-ci il həmçinin İstambulda 

Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasının səhnələşdirilməsi ilə 

əlamətdar olmuş. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafı  və təbliğ 

edilməsi sahəsində xidmətlərinə görə 2005-ci ildə Cavanşir Cəfərov 

“Azərbaycan Respublikasının xalq artisti” şərəfli ada layiq görülmüşdü. 
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AZAD ƏLİYEV 
 

 Azad Əliyev 1951-ci il martın 29-da Bakı şəhərində görkəmli 

musiqiçilər – xalq artisti, professor, Azərbaycanda violonçel məktəbinin 

banisi Sabir Əliyev və pianoçu, professor Elmira-xanım Əliyevanın 

ailəsimdə doğulmuşdur. 

1969-cu ildə Bülbül adına  xüsusi məktəbi bitirdikdən sonra 

Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət konservatoriyasında təhsil almış, 

1974-cü ildə onu fortepiano, 1980-ci ildə isə vokal ixtisası üzrə 

bitirmişdir. 1973-cü ildən V.İ.Lenin adına sarayda baş səs rejissoru 

işləmiş. 1974-75-ci illərdə A.Əliyev hərbi xidmətdə olmuşdur. Əmək 

fəaliyyətinə başlamış, 6 saylı musiqi məktəbində müəllim işləmiş. 1980-

ci ildən S.Hacıbəyov adına Sumqayıt musiqi texnikumunda müəllim, 

1984-cü ildə həmin məktəbin direktor müavini vəzifəsində çalışmış. 
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1993-cü ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında 

fəaliyyətə başlayan A.Əliyev, Ş.Məmmədova adına Opera studiyasında 

dirijor assistenti işləmiş, tezliklə studiyaya rəhbərlik etməyə başlamış və 

ömrünün sonuna kimi bu vəzifədə çalışmışdır.  

1994-cü ildən “Solo oxuma və opera hazırlığı” kafedrasında 

müəllim kimi pedaqoji fəaliyyətini başlayan A.Əliyev 2010-cu ildə 

həmin kafedranın professoru olmuşdur. 

 2000-ci ildən etibarən A.Əliyev Azərbaycan Televiziyası və 

radiosunun Niyazi adına simfonik orkestrinin dirijoru, 2006-cı ildən 

həmin orkestrin bədii rəhbəri və baş dirijoru vəzifəsində çalışmışdır. 

A.Əliyev çalışdığı bütün sahələrdə özünü istedadlı musiqiçi-

pedaqoq və təşkilatçı kimi göstərmiş. O, BMA-nın Opera studiyasının 

yaradıcılıq işinin təkmilləşdirilməsi və bunun tədris prosesi ilə 

əlaqələndirilməsi istiqamətində böyük iş aparmışdır. Onun rəhbərliyi 

altında Opera studiyasında Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının bir sıra 

opera tamaşaları səhnələşdirilmişdir. 
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Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələrindən ibarət simfonik 

orkestrin püxtələşməsində də A.Əliyevin böyük əməyi olmuşdur. O, 

dəfələrlə Azərbaycan musiqi sənətini xarici ölkələrdə ləyaqətlə təmsil 

etmişdir. Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” operettası Vyana Kamera 

Opera teatrında tamaşaya qoyularkən, A.Əliyev orkestrə uğurlu 

dirijorluq etmişdir. 

 Azad Əliyev həmçinin ən yaxşı insani keyfiyyətlərə malik olan bir 

incəsənət xadimi kimi həmkarlarının dərin hörmətini və nüfuzunu 

qazana bilmişdir. 

Azad Əliyev  30 mart 2014-ci  ildə vəfat etmişdir. 
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YALÇIN ADIĞÖZƏLOV 
 

Yalçın Adıgözəlov 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 

Musiqi ilə məşğul olmağa atasının-tanınmış azərbaycan bəstəkarı Vasif 

Adıgözlovun rəhbərliyi ilə başlamışdır. Y.V.Adıgözəlov pianoçu kimi 

Bülbül adına orta-ixtisas məktəbini bitirərək, 1982-ci ildə Bakı Musiqi 

Akademiyasının fortepiano ixtisası üzrə professor Rauf Atakişiyevin 

sinfində təhsil almışdır. 

1983-cü ildə N.A.Rimski-Korsakov adına Leninqrad Dövlət 

Konservatoriyasına dirijorluq ixtisası üzrə daxil olmuşdur. 1984-1989-

cü illərdə Leninqrad konservatoriyasında opera-simfonik dirijorluğu 

ixtisası üzrə maestro İ.A.Musindən dərs almışdır.  

http://az.wikipedia.org/wiki/1959
http://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/1982
http://az.wikipedia.org/wiki/1983
http://az.wikipedia.org/wiki/1984
http://az.wikipedia.org/wiki/1989
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Konservatoriyanı bitirdikdən sonra Bakı şəhərinə qayıtmış və 

Dövlət Filarmoniyasının Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət 

Simfonik Orkestrində dirijor kimi çalışmağa başladı. 

1991-1992-ci illərdə Vyana musiqi akademiyasında professor Karl 

Esterrayxerin yanında təcrübə keçmişdir. 

1991-ci ildən 1998-ci ilədək Yalçın Adıgözəlov Ü.Hacıbəyov adına 

Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru 

olmuşdur. Bu kollektivlə həm doğma vətəndə, həm də müxtəlif 

ölkələrdə klassik simfonik və müasir bəstəkarların, xüsusilə də bakılı 

muəlliflərin əsərlərləri ilə geniş konsert fəaliyyəti göstərmiş dirijor qərb 

dinləyiciləri üçün kəşfə çevrilmişdir. 2001-ci ildən maestro Adıgözəlov 

böyük opera teatrlarından biri olan İstambul   opera   və   balet   teatrının  

dirijoru olmuşdur. 

Yalçın Adıgözəlov bir çox aparıcı Rusiya Milli Orkestri, Çaykovski 

adına Böyük Simfonik orkestri,  Sankt-Peterburq filarmoniyasının 

orkestri, ABŞ, İspaniya, Avstriya, Belçika, Rumıniya və bir çox aparıcı 

simfonik orkestrlərlə əməkdaşlıq etmişdir. Dirijor M.Rostropoviç, 

N.Petrov, S.Stadler, İ.Moniqetti kimi çox tanınmış musiqiçilərlə çıxış 

etmişdir. 

1997-ci ildən pedaqoji fəaliyyəti ilə məşğul olmuş, Bakı Musiqi 

Akademiyasının dosentidir. 2000-ci ildən Yalçın Adıgözəlov Bakı 

Musiqi Akademiyasının dirijorluq kafedrasının professorudur. 

Azərbaycan və P.İ.Çaykovski ad. Böyük simfonik orkestrləri ilə birgə 

dirijor ABŞ, Rusiya, İngiltərə və Türkiyədə buraxılmış səkkiz kompakt-

disk yazdırmışdır. Həmin illər ərzində sərbəst dirijor kimi  Bakıda,  

Türkiyədə,  Moskvada çıxış edir. 2004-cü ildə Azərbaycan Dövlət 

http://az.wikipedia.org/wiki/1991
http://az.wikipedia.org/wiki/1992
http://az.wikipedia.org/wiki/Vyana
http://az.wikipedia.org/wiki/1991
http://az.wikipedia.org/wiki/1998
http://az.wikipedia.org/wiki/Sankt-Peterburq
http://az.wikipedia.org/wiki/AB%C5%9E
http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spaniya
http://az.wikipedia.org/wiki/Avstriya
http://az.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A7ika
http://az.wikipedia.org/wiki/Rum%C4%B1niya
http://az.wikipedia.org/wiki/1997
http://az.wikipedia.org/wiki/2000
http://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiy%C9%99
http://az.wikipedia.org/wiki/Moskva
http://az.wikipedia.org/wiki/2004
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Akademik Opera və Balet Teatrında Vasif Adıgözəlovun «Natəvan» 

operasının musiqi rəhbəri və dirijoru olmuşdur. Mütamadi olaraq 

konsertlərlə çıxış edir. 

Yalçın Adıgözəlov Minskdə Beynəlxalq Milad Forumunda iştirak 

etmişdir. Dekabrın 9-da Minskdə, Beynəlxalq Milad Forumu 

çərçivəsində Belarus Milli Akademik Böyük Opera və Balet Teatrının 

səhnəsində C.Puççininin "Toska" operasının premyerasını idarə 

etmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Qəbələ şəhərində keçirilən 

İkinci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində ilk olaraq Azərbaycan 

bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilmişdir.  Bu Konsertin də dirijoru 

Yalçın Adıgözəlov idi.  Dirijor Yalçın Adıgözəlov həmçinin Moskvanın 

«Gelikon-opera» teatrı ilə əməkdaşlığı da davam etdirir. Y.Adıgözəlov 

teatrda böyük bəstəkar P.İ.Çaykovskinin «Qaratoxmaq qadın» operasına 

dirijorluq edib. Operanın quruluşçu rejissoru Rusiyanın Xalq artisti, 

professor Dmitri Bertman idi. Dörd gün davam edən tamaşada ifaçılar 

və orkestrin tərkibi dəyişsə də, dirijor yalnız Yalçın Adıgözəlov 

olmuşdu.  

Yalçın Adıgözəlov  “Daşkənd baharı” II beynəlxalq opera sənəti 

festivalının da fəxri diplomunu almağa müvəffəq olub.  Azərbaycan 

musiqiçisi festivalda Cakomo Puççininin “Toska” operasına və yekun 

qala-konsertə dirijorluq edib. “Toska” operasının beynəlxalq iştirakçı 

heyəti beş ölkədən – İtaliya, Bolqarıstan, Rusiya, Belarus və 

Özbəkistandan solistlər toplanmışdır..Bir çox ölkələrdə Azərbaycan 

musiqisini təmsil edən Yalçın Adıgözəlov uzun illərdi ki, beynəlxalq 

musiqi layihələrində iştirak edir.  
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FƏXRƏDDİN KƏRİMOV 

Dirijor Fəxrəddin Kərimov 1956-cı ildə Bakıda ziyalı aləsində 

doğullmuşdur. Bülbül adına orta ixtisas məktəbini bitirdikdən sonra 

1973-1978-ci illərdə P.İ.Çaykovski ad. Moskva Dövlət 

konservatoriyasinda skripka sinfi üzrə təhsil alib. 1978-82-ci illərdə 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının Ü.Hacıbəyli adına Simfonik 

orkestrnda konsertmeyster vəzifəsində çalışıb. 

1982-1988-ci illərdə H.A.Rimski-Korsakov ad. Leninqrad (Sankt-

Peterburq) Dövlət konservatoriyasının opera-simfonik dirijorluğu 

şöbəsində Rusiyanın xalq artistləri V.Gergiyev və prof. İ.Musinin 

sinfində oxuyub. 1988-89-cu illərdə Azərbaycan Opera və Balet 

teatrında dirijor kimi çalışıb. 1989-1991-ci illərdə Kirov ad. opera və 

balet teatrinda (Mariinski teatr) təcrübəçi-dirijor olub (rəhbər - 

V.Gergiyev).  

1991-2004-cü illərdə İstanbulun Memar Sinan ad. Universitetin 

nəzdində Dövlət Konservatoriyasının simfonik orkestrinin dirijoru, 

İzmir Dövlət Opera və Balet teatrında baş dirijor kimi çalışıb. 1995-ci 
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ilde İstanbul şəhəri Bələdiyyəsi rəhbərliyinin dəvəti ilə C.R.Rey adına 

konsert zalı nəzdində opera və simfonik orkestri yaradaraq 1995-1999-

cu illərdə həmin kollektivə rəhbərlik edib. 2000-ci ildə İzmir Dövlət 

opera və balet teatrı tərəfindən S.Prokofyevin "Romeo və Culyetta" 

baletinə musiqi rəhbəri qisminde dəvət alan F.Kərimov 2001-2004-cü 

illərdə bu teatrda baş dirijor vəzifəsində çalişıb. Qastrol marşrutları 

Almaniya, Polşa, Ruminiya, Rusiya, Belorus, Turkiyənin bir çox 

şəhərlərindən keçir. Bir çox festivalların - "Belıye noçi" (1996,Sankt-

Peterburq), I Beynelxalq türk musiqisi festivali (1999), K.Silvestri adina 

beynelxalq festival (2000,Ruminiya), "İ.Arxipova və V.Pyavko devət 

edirlər..." (2004) və s. iştirakçısı olub.  

2011-ci ildən Sankt-Peterburq “Mixaylovski” Dövlət Opera və 

Balet teatrında dəvətli dirijor kimi çalışır, eyni zamanda Lvov Dövlət 

Filarmoniyasının Akademik Simfonik orkestrində dəvətli baş  dirijordur. 

 
F.Kərimovun Lvov Dövlət Simfonik orkestri ilə çıxışı 
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2004-cü ildən Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin dirijoru, 

Baki Musiqi Akademiyasının vokal və opera hazırlığı kafedrasının əvvəl 

dosenti, daha sonra professoru kimi çalışır.” 2008-ci ildə Azərbaycan 

Respublikasının əməkdar artisti, 2010-cu ildən Prezident mükafatçısı, 

2015-ci ildə Azərbaycan respublikasının xalq artisti adına layiq 

görülmüşdür. 
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YAŞAR  İMANOV 

      Yaşar İmanov adlı musiqiçimiz ömrünün çox-çox  illərini bizlərdən  

uzaqlarda, Vətənimizin və Millətimizin adlarını ucaltmağa sərf  etmişdir. 

Yaşar Əbdül Xaliq oğlu İmanov 1933-cü il martın 21-də Bakıda  

dünyaya göz açmışdır. 1944-cü ildə Suvorov adına hərbi-musiqiçi  

yeniyetmələr hazırlayan məktəbə daxil olub, 1947-ci ildə oranı bitirmiş  

və təhsilindəki uğurlarına görə məktəbdə təlimatçı-müəllim vəzifəsində   

saxlanılmışdır.  

      1949-cu ildə o, Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət  

Konservatoriyası yanında 10 illik musiqi məktəbinə qəbul olunsa da,  

daha sonra qısa vaxt ərzində Asəf Zeynallı adına Musiqi Texnikumunu   

bitirir və təhsilini artırmaq üçün Moskvaya yollanır. 

    1958-ci ildə Yaşar İmanov P.I.Çaykovski adına Moskva Dövlət  

Konservatoriyası hərbi dirijorlar fakultəsini bitirərək Suxumi şəhərinə  

təyinat alır. Onu da vurğulamalıyam ki, konservatoriyada oxuduğu  
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illərdə o, D.Şostakoviçin sinfində fakultativ şəkildə bəstəkarlıq  kursunu  

keçmişdir. 

Hərbi dirijorluğu ilə yanaşı 1967-ci ildə Yaşar İmanov Suxumi  

Opera və Balet Teatrında P.I.Çaykovskinin “Yevgeni Onegin” və  

S.Raxmaninovun “Aleko” operalarını tamaşaya qoymuşdur, daha sonra  

1969-da Z.Paliaşvillinin “Daisi” operasını tamaşaya qoyur. Bu  

tamaşalar, hətta Tbilisi və Soçi televiziyaları ilə translyasiya  

olunmuşdur. 

 Elə həmin 1969-cu ildə həmyerlimiz yenicə yaradılmış Abxaziya  

Dövlət Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru təyin  olunur. 

Eyni zamanda bir neçə il ərzində o, Abxaziya Dövlət Xor Kapellasına  

da başçılıq edir, Ümumittifaq çağdaş musiqi festivallarında həm dirijor,  

həm də bəstəkar kimi çıxış edirdi.  

 
Y.İmanov Xalq çalğı alətləri orkestr ilə çıxışda 
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Qeyd etmək istərdik ki,  1972-ci ildə  o, Azərbaycan bəstəkarlarının 

əsərlərindən ibarət konsertlər təşkil etmiş,  1974-cü ildə isə maestro 

Niyazi tərəfindən Bakıya qastrola dəvət olunmuşdur. O zamanlar 

Abxaziya Dövlət Simfonik Orkestrinin  repertuarında çətin ifa olunan 

klassik örnəklər geniş yer tuturdu.  

Abxaziyada işlədiyi illər boyu Yaşar İmanov Abxaz folklorundan   

faydalanaraq “Hilal gecəsi” operasını yazmış, simfoniya, simfonik  

poema, instrumental konsertlər (fortepiano, skripka, avaz), eləcə də  

çoxçeşidli kamera janrlarında qələmini sınamışdır. O, həm də geniş  

pedaqoji  fəaliyyət  də  göstərmişdi. 

     1992-ci ildə Abxaziyada tüğyan edən vətəndaş müharibəsi Yaşar  

İmanovu ailəsi ilə birlikdə Bakıya gəlməyə məcbur etdi. Lakin Bakıda o,  

ruhdan düşmür. Konservatoriyada müəllimliklə yanaşı Niyazi adına 

Dövlət Televiziya və Radio Şirkətinin orkestrinə dirijorluq edir. 

 

Y.İmanov Xalq çalğı alətləri orkestrinə dirijorluq zaman. 
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1994-1998-ci illərdə Yaşar İmanov Qara Qarayev adına Dövlət 

Kamera Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru vəzifəsində  çalışır və 

həmin kollektivlə Moskvada Füzulinin 500 illiyinə həsr  olunmuş 

yubileydə və Azərbaycan Respublikasının Rusiyada  Mədəniyyət günləri 

tədbirlərində çıxış  edir. 

   Nəhayət, 1998-ci ildən başlayaraq Yaşar müəllim  Dövlət Televiziya  

və Radio  Verilişləri Şirkəti Niyazi adına simfonik orkestrinə başçılıq  

edir və vəzifədə Azərbaycan bəstəkarlarının bir sıra yeni əsərlərinin  ilk   

ifaçısı kimi tanınır. Ayrıca vurğulayım ki, F.Bədəlbəyli, V.Kraynev,  

A.Qavrilov, L.Timofeyeva və bir çox başqa tanınmış musiqiçilərlə birgə  

çıxışları ilə yanaşı, bizim gənc solistlərimizə ilk xeyir-duanı verən də  

məhz Yaşar İmanov olmuşdur. 

Bakıya gəldiyi ilk günlərdən o, Azərbaycan Respublikasının  

Müdafiə Nazirliyi Nümunəvi  Nəfəs  Alətləri Orkestrinin məsləhətçisi  

vəzifəsində çalışır və həmin orkestrin, eləcə də digər hərbi  

kollektivlərin repertuarlarının yaradılması və getdikcə genişlənməsi   

yönündə  əlindən  gələni  əsirgəmir. 

Yaşar müəllim təkcə bədii rəhbər, baş dirijor və pedaqoq deyil, o, 

həm də musiqiçilər ailəsinə başçılıq edir. Onun həyat yoldaşı Bakı  

Musiqi Akademiyası konsertmeystr ustalığı kafedrasının müəllimidir;  

böyük oğlu qaboy, kiçik oğlu viola çalır; gəlinlərindən biri pianoçu,  

digəri  isə xormeysterdir. 
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NAZİM HACIƏLİBƏYOV 

     N.Hacıəlibəyov 1959-cu ildə Bakı şəhərində musiqiçilər ailəsində 

anadan olmuşdur. Ən kiçik yaşlarından o, musiqi əhatəsində böyüyürdü, 

çünki onun atası Ənvər Məmmədov həm bəstəkar, həm də A.Zeynallı 

adına Bakı Musiqi Texnikumunun xor-dirijorluğu şöbəsinin müdiri idi. 

    XX əsrin ortalarında bir çox onun yaşıdları kimi, Nazimin də 

musiqidə ilk addımları uşaq musiqi məktəbində başlamışdı. Onun həm 

klassik musiqiyə, həm də ümumiyyətlə musiqiyə marağı çox böyük idi, 

çünki onun önündə gözəl bir nümunə, daima öz işinin ustası olan  – atası 

dururdu. Dirijorluq sənətinin cazibədar qüvvəsi onu valeh etmişdir və 

musiqi məktəbini bitirəndən sonra o, A.Zeynallı adına Bakı Musiqi 

Texnikumuna daxil olur və burada dirijorluq sənətinin əlifbasını 

öyrənməyə başlayır. Bununla yanaşı o, demək olar ki, 16 yaşından həm 

də işləməyə başlayır: əvvəl “Gənclik” mahnı və rəqs ansamblında 
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konsertmeyster  vəzifəsində, sonralar isə Azərbaycan Dövlət xor 

kapellasında xor artisti vəzifəsində. Burada qeyd etmək lazımdır ki, 

Nazimin helə uşaq yaşlarından gözəl müğənni qabiliyyətləri vardır.  

      Kapellada və xor cəmiyyətində işlədiyi dövrdə Nazim oxumağa o 

dərəcədə alışmışdır ki, musiqi texnikumunu “qırmızı” diplomla 

bitirəndən sonra  o, konservatoriyaya vokal ixtisası üzrə daxil olur. 

Lakin dirijorluq sənətinə olan marağı və sevgisi heç bir zaman 

sönməmişdir. Sadəcə olaraq, belə bir fikir var ki, əsl dirijor rəhbərlik 

etdiyi kollektivin musiqiçi və ya müğənninin sənətini dərindən 

bilməlidir. Buna görə də vokal sənətinin incəliklərinə yiyələnmək üçün, 

o konservatoriyanın vokal şöbəsinə daxil olur. İki il ərzində o, 

müvəffəqiyyətlə respublikanın xalq artisti Mürsəl Bağırovun vokal 

sinfində oxumuş.  Neçə il sonra N.Hacıəlibəyov Mürsəl Bağırovun 

sinfində oxuduğu dövrü böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayır. 

       Üçüncü kursda N.Hacıəlibəyov dirijorluq şöbəsinə keçərək 

görkəmli bəstəkar C.Cahangirovun sinfinə daxil olur. Həmin dövrdə iş 

belə gətirir ki, o Azərbaycan Dövlət Musiqili komediya teatrına dirijor 

vəzifəsinə dəvət olunur. 

     N.Hacıəlibəyovun ilk tamaşası bəstəkar E.Sabitoğlunun “Hicran” 

əsəri olmuşdur. Tamaşada Nəsibə Zeynalova, Hacıbaba Bağırov, 

Siyavuş Aslan kimi milli səhnəmizin parlaq ulduzları çıxış edirdi. Və 

qeyd etmək lazımdır ki, gənc dirijor bütün tamaşanı layiqincə aparmağa 

müvəffəq olmuş, bununla da tamaşanın bütün iştirakçılarının ehtiramını 

və dəstəyini qazana bilmişdir. 

      Beləliklə, 1985-ci ildə konservatoriyanı bitirəndə N.Hacıəlibəyov 

artıq dirijor pultu arxasında onlarla tamaşa aparmış yetkin bir sənətkar 
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idi. Məhz bu səbəbdən 1987-ci ildə paytaxt teatrlarına stajor təcrübəsini 

keçmək üçün namizədlər seçiləndə N.Hacıəlibəyov tərəddüdsiz buna 

layiq görülmüşdür.  

 

N.Hacıəlibəyov Musiqili komediya teatrının orkesrti ilə tamaşa zamanı. 

        Gənc dirijor Nazim Hacıəlibəyov Moskva şəhərinə Böyük Teatra 

staj keçmə üçün göndərilmışdir. Burada onun rəhbəri görkəmli opera-

simfonik dirijoru Mark Ermler təyyin olunmuşdur. Onun iş qrafiki ciddi 

şəkildə Moskva və Kopenhaqen arasında bölünmüşdür. Belə böyük 

ustadın rəhbərliyi ilə işləmə N.Hacıəlibəyov üçün əsl sənət  məktəbi 

olmuşdur, belə ki, görkəmli maestro ilə birgə partituranın üzərində xanə-

xanə aparılan iş, görkəmli opera ulduzlarının və aparıcı vokal 

mütəxəssislərinin  rol üzərində çalışmalarının şahidi olmaq gənc 

dirijorun bir sənətkar kimi püxtələşməsində mühüm rol oynamışdır. 
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        Burada staj keçmə dövründə N.Hacıəlibəyov bir çox maraqlı 

hadisələrin şahidi olmuş, hətta İtaliyanın La Skala teatrının dirijoru 

senyor Mytti kimi böyük sənətkarla ünsiyyətdə ( tərcüməçi vasitəsilə) 

olması da onun xatirəsində dərin iz qoymuşdur. 

      Planda nəzərdə tutulan iki il çox sürətlə keçir. Bu illər ərzində gənc 

stajorun bütün xərclərini keçmiş SSRİ-nin mədəniyyət nazirliyi öz 

öhdəsinə almışdır. Və bu zaman  misilsiz bir hadisə baş verir: 

M.Ərmlerin təşəbbüsü ilə Böyük Teatrın rəhbərliyi Azərbaycan 

respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə istedadlı gənc dirijorun staj 

keçmə müddətinin öz vəsaiti hesabına bir il də artırılması təklifi ilə 

müraciət edir. O dövrdə Azərbaycanın Mədəniyyət naziri P.Bülbüloğlu 

bu təklifi rəğbətlə qarşıladı: axı respublikamıza əsl peşəkarlar çox lazım 

idi. 

     Moskvadan qayıdandan sonra N.Hacıəlibəyov, Böyük Teatrın opera-

simfonik dirijoru diplomuna layiq görülməsinə baxmayaraq,  bir neçə il 

ərzində Azərbaycan Dövlət musiqili komediya teatrında sıravi dirijor 

vəzifəsində çalışır, 1993-cü ildən isə həmin teatrın baş dirijoru 

vəzifəsinə təyyin olunur. 

    Bu illər ərzində N.Hacıəlibəyov bir çox tamaşanın səhnələşdirilməsini 

həyata keçirmiş. Bunların sırasında M.Qluzun “Matəm duası”, 

A.Əzimovun “Lotoreya”, İ.Kalmanın “Qaraçı-premyer” və bir çox rus, 

qərb və azərbaycan bəstəkarlarının digər əsərlərinin adlarını çəkmək 

olar. Rəhbərliyinin dəvəti ilə teatra tez-tez Rusiyanın aparıcı teatrların 

solistləri qastrol səfərləri ilə gəlir. Bu da sözsüz ki, teatr repertuarını  və 

Bakının teatr həyatını zənginləşdirir. Belə ki, musiqili komediya 

teatrının səhnəsində dəfələrlə Rusiyanın əməkdar artisti, “Qızıl maska” 
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mükafatının laureatı V.Qruşenenko bəstəkar İ.Kalmanın “Maritsa”, “Şən 

dul qadın”, “Silva” tamaşalarında  böyük müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir. 

Bakının mədəni həyatında onun çıxışı ilə tamaşalar parlaq hadisəyə 

çevrilmişdir. 

    N.Hacıəlibəyovun hərtərəfli çalışmaları respublikamızın rəhbərliyinin 

nəzərindən qaçmamışdır. 2009-cu ildə o “Azərbaycan respublikasının 

əməkdar incəsənət xadimi” fəxri ada layiq görülmüşdür. 2011-ci ildə isə 

“Bankir ədəxlı” tamaşasına görə N.Hacıəlibəyov “Qızıl dərviş” 

mükafatına layiq görülmüşdür. 

    N.Hacıəlibəyovun peşəkar marağları il-ildən artır: indi o, ikinci dirijor 

kimi Radio və televiziyanın Dövlət simfonik orkestri pultunun arxasında 

durmuşdur. İncəsənət Universitetinin dəvətilə  N.Hacıəlibəyov “Musiqili 

komediya və estrada” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmağa 

başladı. Burada o, böyük maraqla tələbə gəncləri ilə işləyir və onlara 

teatr sənətinin, aktyor və səhnə ustalığının əsaslarını öyrədərək doğma 

teatr üçün parlaq istedadlar yetişdirir. Onun bir çox tələbələri sonralar 

Ş.Qurbanov adına Musiqili komediya teatrında  öz müəllimlərinin 

rəhbərliyilə  işini davam etdirmişlər.  

     Bu gün N.Hacıəlibəyov yaradıcı həyatının çiçəklənməsi dövrünü 

yaşayir, o, doğma teatrına dair, həm də müxtəlif simfonik orkestrlərlə iş 

barəsində çoxsaylı maraqlı, parlaq planlarla doludur. Onun ailəsi də hər 

zaman ona dayaq olmuş, çünki musiqi artıq çoxdan onun üzvlərinin 

qəlblərini, ürəylərini və  fikirlərini məftun etmişdir. 
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AĞAVERDI   PAŞAYEV 

Ağaverdi  Paşayev  əslən  Bakının  Bilgəh kəndindən olsa  da, o 

Bakının  adla deyilən “Sovetski” məhəlləsində  ticarət  adamı  Ağaəli  

Ağaverdi oğlunun və Zəhraxanımın  Soltanəli  qızının evində 1950-ci il 

oktyabrın 27-də dünyaya  gəlib. Erkən yaşlarından musiqiyə böyük 

məhəbbət bəslədiyini görən atası ona balaca bir tar alıb. Bu tarı o, balaca 

köksünə sıxıb dilləndirdikcə böyük arzulara doğru can atıb. İstedadı və 

zəhməti onu pillə-pillə ucaldaraq sənətin zirvəsinə yüksəldib. Amma bu 

zirvəyə doğru gedən yolun çox enişli-yoxuşlu döngələri olub. Ağaverdi 

müəllimlə onun həyat və yaradıcılıq yolu, sənət sevgisi ilə bağlı 

düşüncələri barəsində həmsöhbət olub dediklərini qələmə almışıq: “Lap 

kiçik yaşlarımdan musiqiyə  aludə  idim. Musiqi səsi eşidən kimi  dərhal 

diqqətim o səmtə  yönəlir və qəlbimdə  bir həyəcan dolu sevinc hiss 

edirdim. Eşitdiyim musiqini yadda saxlamağa çalışırdım. Düzdür, 

ailəmizdə musiqiçi olmayıb. Amma valideynlərimin musiqiyə marağı  
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böyük  idi. Atam mənim musiqi duyumuma  biganə qalmadı. Mənə  bir 

tar aldı. Həyatımın ən sevincli məqamlarımdan biri bəlkə də  elə  həmin 

gün idi”. 

1960-cı ildə, özünün  qeyd etdiyi  kimi  tara olan  sevgisi  sayəsində  

atası onu 12  saylı musiqi məktəbinin tar sinfinə qoyur. Burada onun  ilk  

tar müəllimi Nadir Əhmədov, sonra isə Ağasaleh Abasəliyev  olmuşdur. 

A.Paşayev ilk müəllimlərini ehtiramla  xatırlayır: “Hər biri gözəl insan 

idi. Onların hər birinin mənim  sənət taleyimdə böyük rolu olub. Mən  

bu müəllimlərimi bir də ona görə daha çox yad edirəm ki, onlardan  həm  

sənətin, həm də  həyatın ilk dərslərini almışam”. 

Ağaverdi Paşayev sənət uğurları elə erkən yaşlarından izləyib. Hələ  

12 saylı musiqi məktəbinin III sinfində oxuyarkən “Oxu tar”, “Sən  

nəğmələr qoş”, “Oxu bülbül”, adı altında keçirilən müsabiqələrdə   

iştirak edərək, laureat olub. Daha sonra VI, VII Ümumrespublika  

müsabiqələrində qalib olması da məhz  onun  ilk  sənət  uğurlarıdır. Bu 

istedadın sayəsində  Ağaverdi  Paşayev o vaxtlar, yəni keçən əsrin 60-cı  

illərində Azərbaycan radiosunda uşaqlar üçün hazırlanan “Ulduz” 

proqramının tez-tez qonağı olar və öz mahir ifaları ilə uğurlu çıxışlar  

edərmiş. 

Ulu tar alətində ifaçılığı püxtələşdikcə, gənc Ağaverdinin bu sənətə  

sevgisi daha da artırdı. Tara məhəbbəti, sənətə sevgisi sayəsində o,  

1966-cı ildə A.Zeynallı adına Musiqi Texnikumunun (indiki Musiqi  

Kolleci) tar sinfinə  daxil  olur. Burada da sənət müəllimləri Ağasaleh  

Abasəliyev  və  Elxan Müzəffərovdan  dərs alır. 

1971-ci ildə təhsilini uğurla başa vuraraq Ü.Hacıbəyli  adına  Dövlət 

Konservatoriyasına (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) daxil olur. 
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Burada  o, tar  ixtisası  üzrə Kamil  İbrahimovdan  sənətin  incəliklərini  

mənimsəyir. Bu illər gənc Ağaverdinin həyatında böyük dönüşlər  

yaradır. Gənclik təravəti sanki onun həyatına xüsusi gözəlliklər qataraq  

böyük sənət eşqi ilə ruhlandırır, o, daha böyük uğurlara can atır. Eyni  

zamanda onda musiqi sənətinin daha bir qoluna maraq yaranır. Özünün  

dediklərindən: “Ulu tarımız mənim musiqiyə məhəbbətimin əsl 

ifadəçisidir. Amma mən tar ifaçılığına çox bağlı olmağıma baxmayaraq 

bir böyük sənətkarın da sanki əsiri idim. Bu, maestro Niyazi idi. Tez-tez 

onun konsertlərinə gedər və onu dirijor pultu arxasında heyranlıqla seyr  

edərdim. Hiss etdim ki, məndə bu sənətə böyük maraq var. Tədricən bu 

maraq məhəbbətə çevrildi. Onu da deyim ki, mən hələ musiqi  

texnikumunda oxuyarkən dirijorluqdan dərs almışdım. Konserva-

toriyanın ikinci kursunu bitirdikdən sonra ərizə ilə rektor Soltan 

Hacıbəyova müraciət etdim. İmtahan komissiyası məni müsbət  

qiymətləndirib dirijorluq fakültəsinə keçməyimə razılıq verdi. Beləliklə, 

mən növbəti arzuma da çatdım. Sonrakı təhsil illərimi dirijorluq  

fakültəsində oxudum, bu ixtisas üzrə Nicat Məlikovdan dərs  aldım...” 

Qeyd etmək istərdik ki, Ağaverdi Paşayev Azərbaycan Politexnik 

İnstitutunda (indiki Azərbaycan Texniki Universiteti) oxuya-oxuya, 

Üzeyir  Hacıbəyov adına  Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına da 

daxil olur və hər  iki ali  təhsil  müəssisəsində  paralel  şəkildə  oxuya-

oxuya, eyni zamanda  mühəndis-texnoloq və xor dirijoru ixtisaslarına 

yiyələnir.  

Bundan sonra o, hərbi xidmətə çağırılır: “1976-cı ildə 

Konservatoriyanı bitirib hərbi xidmətə çağırıldım. Belə oldu ki, elə 

Bakıda hərbi xidmətdə, özü də hərbi orkestrdə qulluq etməli  oldum. 
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Komandirimiz, hərbi  orkestrin  rəhbəri  və  baş dirijoru  Şükürov da 

mənim dirijorluq qabiliyyətimi bəyənib, çox vaxt orkestri mənə həvalə 

edirdi.” 

1977-1978-ci illərdə Bakıda hərbi xidmətdə olan A.Paşayev burada 

da öz sevimli dirijorluq peşəsi ilə məşğul olur. Hərbi hissənin bütün 

tədbirlərində dirijor pultu məhz ona həvalə edilir. 

Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra öz sevimli peşəsi ilə, yəni 

dirijor kimi çalışmaq üçün ona yol göstərən və ondan öz köməyini 

əsirgəməyən insana, unudulmaz  sənətkarımız  Süleyman  Ələsgərova   

üz  tutur. Bu  barədə  gəlin  yenə də  Ağaverdi  müəllimin  dediklərinə  

nəzər salaq: “Bəli, hərbi xidməti bitirəndən sonra gəldim  

konservatoriyaya. İlk müraciət etdiyim şəxs Süleyman Ələsgərov oldu. 

Mən  ona  orkestrdə işləmək  istəyimi  bitirəndə  buna çox sevindi. Məni 

Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin Səid Rüstəmov  

adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin rəhbəri, Xalq artisti Nəriman  

Əzimovun yanına apardı. Onunla  mənim  haqqımda ətraflı söhbət etdi. 

Amma, nədənsə, mənim həmin orkestrə işə qəbul olunmağım baş 

tutmadı. Süleyman müəllim bunu biləndə -“Bala, ürəyini sıxma, bir şey 

fikirləşərik” – dedi. Ertəsi gün məni yanına çağırıb Konservatoriyada  

işləməyimi məsləhət gördü. Beləcə, bu xeyirxah sənətkarın sayəsində 

1979-cu ildən konservatoriyada müəllimlik  fəaliyyətinə başladım və bu 

gün də bu işi sevə-sevə davam etdirirəm”.  

Ağaverdi Paşayevin müəllimlik fəaliyyəti həm tələbələrin  

yetişməsində, həm də Xalq Çalğı  Alətləri  Orkestrinin formalaşmasında  

müsbət rol oynayıb. Konservatoriyada pedaqoji fəaliyyətə başladığı  

dövrdən  həm də  İncəsənət İnstitutunda (indiki Mədəniyyət və İncəsənət 
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Universiteti) “Xalq çalğı alətləri” kafedrasında dirijorluq fənnindən dərs 

deyib, tələbələrdən ibarət xalq çalğı alətləri orkestri yaradıb. O, bu 

təşəbbüsü 1994-cü ildən fəaliyyət göstərdiyi Bülbül adına Orta İxtisas 

Musiqi Məktəbində də həyata keçirərək burada da həm müəllimlik edib, 

həm də uşaq orkestri yaradıb. 

Onu da qeyd etməliyik ki, Ağaverdi müəllimin əsasını qoyduğu bu 

orkestrlərin hamısı bu gün öz fəaliyyətini davam etdirir. Təhsil 

ocaqlarında nəsillər bir-birini əvəz edir. Amma yaranmış xalq çalğı 

alətləri orkestrləri öz möhkəm özülü əsasında gənc tələbə heyətini özünə 

cəlb edərək fəaliyyət göstərir. Belə bir işi layiqincə yerinə yetirmək bir 

daha Ağaverdi müəllimin öz sənətinə olan sonsuz sevgisinin, bu 

istiqamətdə istedadının, bilik və bacarığının ifadəsidir. 

 

Elə Dövlət Filarmoniyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Dövlət 

Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin yaranması da məhz Ağaverdi Paşayevin 

bu istiqamətdə yüksək peşəkarlığının sayəsində mümkün olub. 1999-cu 

ilin sentyabrında o, Filarmoniyada fəaliyyət göstərən Dövlət Mahnı və 

Rəqs Ansamblına rəhbər təyin edilir. Bir neçə ay bu kollektivlə 

işlədikdən sonra ona Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrini yaratmaq 
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təklif edilir. Bu barədə Ağaverdi müəllim özü belə deyir: “2000-ci il 

martın 7-si indiki Heydər Əliyev Sarayında Beynəlxalq Qadınlar 

Gününə həsr olunan böyük bir tədbir keçirildi. Bizim orkestr də həmin 

tədbirdə iştirak edirdi. Bu, Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin ilk 

konsert çıxışı  idi. Tədbirdə  iştirak  edən  ulu  öndərimiz  Heydər Əliyev  

konsertdən sonra adəti üzrə səhnə arxasına gələrək sənətkarlarla  

görüşüb, öz fikir və tövsiyələrini bildirdi. Bizim orkestr haqqında da çox 

gözəl fikirlər söylədi. Azərbaycanda Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin 

yaranma tarixindən və bu işdə xidmətləri olan sənətkarlardan, dahi 

Üzeyir bəydən, Müslüm  Maqomayevdən, Səid Rüstəmovdan  və başqa 

bəstəkarlardan danışaraq sanki orkestrin tarixini vərəqlədi. Bizim 

çıxışımız haqqında da müsbət rəy söylədi və mənim əlimi sıxaraq 

orkestrin işində uğurlar arzuladı. Bu həm mənim  üçün, həm də orkestrin 

bütün üzvlərinə böyük bir sevinc və unudulmaz bir tarix oldu. Odur ki, 

biz öz işimizə daha məsuliyyətlə yanaşmağa borcluyuq. Çünki bu  

orkestrə ilk xeyir-duanı Heydər  Əliyev verib”. 

Ağaverdi Paşayev daim öz üzərində çalışaraq, ətrafına əsl peşəkar 

insanları toplayaraq yeni ideyalarını reallaşdırır. Buna sübut olaraq onun 

təşəbbüsü ilə Filarmoniyada yaranan Uşaq Xalq Çalğı Alətləri Orkestrini 

nümunə göstərə bilərik. Ağaverdi müəllim 2009-cu ildə belə bir  

orkestrin  yaranması istəyini  mədəniyyət  və turizm naziri Əbülfəs 

Qarayevə bildirəndə o, təklifi müsbət qarşılayıb: “Uşaq Xalq Çalğı 

Alətləri Orkestri çoxdankı arzum idi. Hörmətli nazirimiz də, sənət 

adamları da məni dəstəklədilər. Bundan çox ruhlandım. Orkestri təşkil 

etmək üçün Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində və başqa 

musiqi təhsil ocaqlarının şagirdləri içərisində axtarışlar apardım. 
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Nəhayət, orkestr yığıldı və artıq fəaliyyət  göstərir. Bir neçə dəfə dövlət 

tədbirlərində, böyük konsertlərdə uğurlu çıxış edən Uşaq Xalq Çalğı 

Alətləri Orkestri tam püxtələşib və müstəqili bir kollektiv kimi fəaliyyət 

göstərir. Orkestrin repertuarı ilə mənimlə birlikdə orkestrə dirijorluq 

edən oğlum Sahib Paşazadə də ciddi məşğul olur”. Belə bir orkestrin 

yaranması həm uşaqların milli çalğı alətlərimizə olan marağını, 

məhəbbətini və onların bu istiqamətdə biliklərini artırır, həm də musiqi 

xəzinəmiz zənginləşir. 

Ağaverdi-müəllim sözün həqiqi mənasında nümunəvi bir insan, 

vətəndaş və sənətkardır: xalq artisti, Azərbaycan Milli 

Konservatoriyanın “Dirijorluq” kafedrasının müdiri, professor, Fikrət 

Əmirov  adına Əməkdar  kollektiv  Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs 

ansamblının bədii rəhbəri, Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri orkestrinin 

bədii rəhbəri və baş dirijoru, Prezident  təqaüdçüsüdür.  

 

A.Paşayev Xalq çalğı alətləri orkestri ilə H.Əliyev ad. sarayda çıxışda. 
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TEYMUR GÖYÇAYEV 

Teymur Ənvər oğlu Göyçayev 11 avqust 1958-ci ildə Bakıda anadan 

olmuşdur. O, uşaqlıq illərini belə xatırlayır: “Mənim əmilərim musiqiçi 

idi. Helə uşaqlıq illərində onların ifasını dinləyib, musiqiyə 

meyillənmişəm. Əvvəlcə fortepianoya marağım var idi, amma Bülbül 

adına orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil olanda məktəbin direktoru 

Nazim Əliverdibəyov anama məsləhət gördü ki, mən skripkaçı olum. 

Sonra (1981) Bakı Musiqi Akademiyasının skripka üzrə simli alətlər 

fakültəsinə (prof.T.Atakişiyevin sinfi), daha sonra da aspiranturaya 

qəbul oldum. 1985-ci ildə Bakıda keçirilən sonuncu VII Qafqazyanı 

respublikaların müsabiqəsinin laureatı adına layiq görüldüm. 1985-ci 

ildən 1998-ci ilə qədər Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində 

müəllim işləmişəm. Burada dirijor kimi “Tutti” kamera otkestrinə rəh-
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bərlik edirdim. 1998-ci  ildə  isə məni  Qara Qarayev adına  Dövlət 

Kamera Orkestrinə bədii rəhbər dəvət etdilər və mən də qəbul etdim”. 

 
T.Göyçayev Kamera orkestrinin iştirakçıları ilə birgə. 

Bu kollektivlə T.Göyçayev dünyanın bir çox ölkələrində musiqimizi 

təbliğ edir. Gördüyü işlərinə görə 2000-ci ildə “Azərbaycan 

Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi”, 2005-ci ildə “Azərbaycan 

Respublikasının xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.  

2006-cı ildən T.Göyçayev həmçinin Dövlət Gənclər Simfonik 

Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru kimi çalışmağa başladı. Bu 

kollektivin yaradılması barədə o belə demişdi: “ Həyatımda ən böyük 

hadisə Dövlət Gənclər Simfonik Orkestrinin yaradılmasıdır. Mənim 

üçün ən başlıcası uşaqlarla işləməkdir. Hər şey isə mərhum Mstislav 

Rostropoviçin ölkəmizdə uşaq simfonik orkestrinin yaradılması barədə 

Heydər Əliyev fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban Əliyevaya 

müraciətindən sonra başlandı. Müxtəlif məktəblərdə baxışa 150 uşaq 

dəvət olundu, onlardan 50-si seçildi və indi 20 uşaq işləyir. Orkestr bir 

çox ölkələrdə çıxış edib və hər yerdə yüksək qiymətləndirilib”.  
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Qara Qarayev adına Dövlət Kamera Orkestrinin və Dövlət Gənclər 

simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru T.Göyçayev dəfələrlə 

xarici ölkələrdə - Rusiyada, Belarusiyada, İngiltərədə, Fransada, 

Belçikada, İsveçrədə, Almaniyada, Avstriyada və s. gastrol səfərlərində 

olmuşdur.  

T.Göyçayevin konsert fəaliyyətindən başqa, həmçinin uğurlu 

pedaqoji fəaliyyəti də diqqətə layiqdir. O, 2010-cu ildə Bülbül adına 

Orta İxtisas Musiqi məktəbinin direktoru təyin olunandan sonra, burada 

bir sıra islahatlar aparmışdı. O, şəxsən özü bütün müəllim və 

konsertmeyster heyyətinin peşə uyğunluğunu yoxlamaq üçün baxış 

keçirmişdi və kvalifikasiyası qənaətbəxş olmayanları işdən azad etmiş, 

həmçinin zəif uşaqları məktəbdən xaric etmişdir ki, bu da məktəbdə 

təhsilin daha keyfiyyətli cəhətlər almasına təkan vermişdir.   

Gördüyümüz kimi, T.Göyçayevin musiqi fəaliyyəti çoxşahəlidir: 

müəllim, tərbiyəçi-pedaqoq, konsert musiqiçisi, direktor, dirijor və s.  
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ƏYYUB QULİYEV 

Əyyub Ramiz oğlu Quliyev  26 iyul  1984-cü ildə Bakı şəhərində 

anadan olmuşdur. 15 yaşında ikən Bakı Musiqi Akademiyasının 

dirijorluq fakultəsinə (prof. Y.Adıgözəlovun sinfi) daxil olmuş və 2005-

ci ildə oranı fərqlənmə ilə bitirmişdir. 

2001-ci ildə BMA-nın Elmi şurasının qərarı ilə Ü.Hacıbəyov adına 

təqaüdə layiq görülmüşdür. 2002-ci ildə «Azərbaycan Mədəniyyətinin 

Dostları» Fondunun təsis etdiyi «İlin ən yaxşı tələbəsi» mükafatına 

layiq görülmüşdür. 

BMA-da təhsil aldığı zaman Ə.Quliyev Bakı Gənclər simfonik 

orkestrinin dirijoru kimi müxtəlif konsert proqramları ilə çıxış etmişdir. 

Ə.Quliyev 2005-2007-ci illərdə N.A.Rimski-Korsakov adına 

Sankt-Peterburq Dövlət Konservatoriyasının aspiranturasında prof. 

A.İ.Polişukun sinfində (opera-simfonik dirijorluğu ixtisası üzrə) və 
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2008-ci ildə Vyana Dövlət Musiqi və İncə Sənətiər Universitetində 

prof. Mark Stringerin sinfində təhsil almışdır. 2004-2007-ci illər 

ərzində o, Daniel Xardinq (Böyük Britaniya), Rikardo Kapasso 

(İtaliya),SSRİ xalq artisti, professor Y.İ.Simonov və tanınmış dirijor, 

professor R.Abdullayevin ustad-dərslərinin iştirakçısı olmuşdur. 

Əyyub Quliyevin aktiv konsert fəaliyyəti uşaqlıq dövründən 

başlanmışdır. 1997-ci ilin aprel-may aylarında o, atası – məşhur tarzən, 

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, prof. Ramiz Quliyev ilə 

birlikdə dünyaşöhrətli violonçelist M.L.Rostropoviçin Bakıda keçirilən 

yubiley konsertlərində iştirak etmişdir. 

 

 
E.Quliyev Moskvada gənc dirijorların müsabiqəsinin açılışında 

Gənc musiqiçinin ifasına valeh olmuş görkəmli maestro 

Rostropoviç onu Moskva Konservatoriyasının Böyük zalında keçirilən 

yubiley qala-konsertində iştirak etmək uçun dəvət etmişdir. Bundan 
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başqa, Ə.Quliyev görkəmli müğənni M.Maqomayevin Bakı və Moskva 

şəhərlərində keçirilən 55-illik yubileyinə həsr olunmuş konsertlərdə də 

müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdi. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 23 avqust 

1998-ci ildəki sərəncamı ilə Əyyub Quliyevin adı Azərbaycanın gənc 

istedadlarının «Qızıl kitabı»na yazılmışdır. 1998-ci ildən o, Prezident 

təqaüdünə layiq görülmüşdür. 2006-cı ilin dekabr ayında isə Əyyub 

Quliyev Azərbaycanın Milli Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən «Uğur-

2006» mükafatına layiq görülmüşdür. 

1997-1998-ci illərdə Böyük Britaniyada keçirilən Azərbaycan 

mədəniyyəti günlərı də onun uğurlu çıxışları ilə yadda qalmışdır. 2003-

cü ildə Ə.Quliyev nüfuzlu Stavanger Beynəlxalq Musiqi Festivalında 

«Trondheim» (Norveç) orkestri ilə çıxış etmişdir. 

2006-cı ilin oktyabr ayında Əyyub Quliyev Polşanın Belostok 

şəhərində keçirilən dirijorların V.Lyutoslavski adına IV Beynəlxalq 

müsabiqəsində I yer qazanmaqla bərabər «Orkestrin xüsusi mükafatı – 

Müsabiqənin ən yaxşı dirijoru» adina layiq görülmüşdür. 

2006-2008-ci illər ərzində Ə.Quliyev «Kadakes» simfonik orkestri 

(İspaniya), ‘Trondxaym” orkestri (Norveç), Brno Filarmonik orkestri 

(Çexiya), Podlyaziya Opera və Filarmonik orkestri, Baltik Filarmonik 

orkestri, Kelts, Kotsalin və Lublin şəhərlərinin simfonik orkestrləri 

(Polşa), Zaqreb Filarmonik orkestri (Xorvatiya), Sankt-Peterburq 

Dövlət simfonik orkestri, Dövlət Kapellasinin simfonik orkestri, 

Ermitaj Dövlət orkestri, Novosibirsk Filarmonik orkestri, Belarus 

Respublikasının Dövlət Akademik simfonik orkestri və Azərbaycan 

Dövlət simfonik orkestrinə dirijorluq etmişdir 



181 
 

2007-ci ilin yanvar ayında Ə.Quliyev Podlyaziya Orkestri və 

Belarusun Dövlət Xor Kapellası ilə birlikdə C.Puççininin «Messa di 

Gloria» əsərinin ifasını dirijor kimi həyata keçirmişdir. Həmin ilin may 

ayında isə Ə.Quliyevin Sankt-Peterburq Dövlət Akademik Opera və 

Balet Teatrında bilavasitə opera dirijoru kimi debütü baş vermişdir 

(V.A.Mosartın «Fiqaronun toyu» operası). 

Əyyub Quliyev dünyanın bir çox tanınmış səhnələrində çıxış 

etmişdir – P.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının 

Böyük zalı, Sankt-Peterburq Konservatoriyasının «Qlazunov zalı», 

Moskvanın «Rossiya» konsert zalı, Londonun «Ron Xobbard salonu» və 

«Kensington holl», Norveçin «Stavanger konzertholl», 

«Haakonshallen», Polşanın «Podlaziya Opera və Filarmoniyası», «Baltik 

Filarmoniyası», Xorvatiyanın «Lisinski zalı», Avstriyanin «Schloss 

Reichenau» və s. 
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