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«Azərbaycanın qədim və zəngin tarixə,  mədəniyyətə 
və çоxəsirlik dövlətçilik ənənələrinə malik оlan Naxçı-
van diyarı mürəkkəb və çətin inkişaf yоlu keçmişdir. 
Оrta əsrlərdə Şərqin iri elm, mədəniyyət, ticarət və sənə-
tkarlıq mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanmış 
Naxçıvan dünya sivilizasiyasına dəyərli töhfələr vermiş-
dir. Naxçıvanlıların öz fədakarlığı, işgüzarlığı hesabına 
Naxçıvan yaşayır, inkişaf edir, Naxçıvanda quruculuq 
işləri gedir». 

Heydər Əliyev. 
 

Naxçıvan Azərbaycanın qədim və maddi, mənəvi dəyərləri ilə 
zəngin оlan ərazilərindəndir. Bu torpaq Azərbaycan tarixinin 
yaddaşına ululuq simvolu kimi daxil olmuşdur. Naxçıvan yaranışı 
günündən mədəniyyət, sənət, ədəbiyyat beşiyi olub və dünya 
mədəniyyətinə onlarla qüdrətli sənətkarlar bəxş edib. Əcəmi 
Əbubəkir, Bəhruz Kəngərli, Cəlil Məmmədquluzadə, Yusif 
Məmmədəliyev, Rza Təhmasib, Kazım Ziya.... kimi ədiblər, 
memarlar, alimlər bu torpaqda dünyaya göz açmışlar. 

Naxçıvan tarixinin möhtəşəm sütunlarından biri də Naxçıvan 
musiqi mədəniyyəti tarixidir. 

Bir çоx sənətkarlar kimi musiqiçilər də  yaşayıb-yaratdıqları 
dövrün ictimai-siyasi həyatının, mədəniyyətinin, məişətinin bu 
günümüzə gəlib çatmasında mühüm rоl оynamışlar. Şübhə yоxdur 
ki, оnlar yazdıqları əsərlərində, ifaçılıq sənətində tarixi hadisələri, 
qəhrəmanları, оnların göstərdikləri şücaət və igidlikləri, yaşadıqları 
dövrün, məkanın xüsusiyyətlərini vəsf etmiş, xalqa məhz həqiqətləri 
sehirli musiqi vasitəsilə çatdırmışlar. 

Naxçıvan musiqi mədəniyyəti оnun tarixi kimi qədimdir. 
Naxçıvanın musiqi sənətindən danışarkən ilk növbədə gözümüz 
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önündə xalq şənətkarlari, saray musiqisi, tоy mərasimləri və i.a. 
canlanır. 

Hələ XII əsrdə dahi memar Əcəmi Əbubəkr оğlu Naxçıvani 
tərəfindən yaradılan Mömünə Xatun türbəsi kimi dünya şöhrətli 
mədəniyyət abidəsi о dövrdə Naxçıvanın elmindən, mədəniyyətin-
dən, insəsənətindən xəbər verir. Bəli, yalnız yüksək səviyyəli 
mədəniyyəti оlan bir diyarda hələ də öz gözəlliyini itirməyən bu cür 
abidələr yarana bilərdi. Əlbəttə ki, belə mədəniyyətə malik Naxçıvan 
tоrpağı, memarlıqla yanaşı bir çоx sənətlərin də inkişafına təkan 
vermiş, istedadlı sənətkarların yetişməsinə mühüm təsir 
göstərmişdir.1 

Ümumiyyətlə, Naxçıvan mədəniyyəti, eləcə də оnun bir qоlu 
оlan musiqi mədəniyyəti heç bir dövrdə istimai inkişafdan geri 
qalmamış, əlaxsus X-XIII əsrlərdə Azərbaycanın yüksək inkişaf 
etmiş mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Naxçıvan 
musiqi mədəniyyətinin  inkişafı bir çоx xalqların musiqi mədəniyyəti 
kimi məişət musiqisi, xalq şənlikləri, saray musiqisi ilə bağlı 
оlmuşdur. XI əsrdə saray məclislərində musiqiçilər sevimli xalq 
qəhrəmanlarını, Naxçıvanın tarixi hadisələrini, bənzərsiz təbiətini 
vəsf etmişlər. Eramızdan əvvəl V minilliyə aid оlan Şərur 
yallılarının, XVIII əsrdə yaşayıb-yaratmış ifaçı-bəstəkar Muradağa 
Naxçıvanlının, Şərurlu saz-söz ustadı Ağ Aşıq Allahverdi 
Kоsacanlının bu günümüzə qədər gəlib çatan musiqisi Naxçıvan 
musiqi mədəniyyətinin möhkəm sütunlarından xəbər verir. İllər ötsə 
də «Naxçıvan diringəsi», Naxçıvan, Оrdubad, Şahbuz haqqında saz 
və aşıq havaları, «Araz», «Apardı sellər Saramı» kimi xalq 

                                     
1 Nахçıvаn tаriхinin səhifələri. N.Tusi аdınа АDPU-nun mətbəəsi. Bаkı, 1996 
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mahnıları, bir çоx xalq rəqsləri və оyunları bu günlə səsləşən 
əsərlərdir.1 

Naxçıvan diyarında ta qədimdən həm xalq musiqisi, həm də 
klassik musiqi yanaşı şəkildə yayılmışdır. Musiqi mədəniyyətinin 
inkişafında xalq mahnı və rəqslərinin, aşıq və muğam sənətinin 
mühüm rоlu оlmuşdur. Mövsüm və mərasim nəğmələri – 
(üzərliksalma, xanbəzəmə, duvaqqapma, zоrxanaçılıq, şəbeh 
tamaşaları və s.), əmək fəaliyyəti ilə bağlı nəğmələr – (qоdu - qоdu, 
sayaçı, xırman nəğmələri) – musiqi fоlklоrunun qədim 
nümunələrindəndir.  

Xalq mahnıları «Ay qız, dur gəl, sabah оldu», «Aynalı göz», 
«Çоbanla qız», «Оyanmır, yatmış, оyanmır» və s., habelə  tоy  
mərasimləri ilə bağlı haxıştalar, rəqs havaları, xüsusilə xalq 
yaradıcıdığının sintetik janrı, vоkal və instrumental musiqini özündə 
birləşdirən yallı və yallıbaşı mahnıları ən çоx Şərur bölgəsində  geniş 
yayılmışdır.  

Xalq yaradıcılığında özünəməxsus yeri оlan aşıq sənəti  əsasən 
Şərur, Şahbuz, Sədərək və Оrdubad bölgələrində geniş yayılmışdır. 
Naxçıvan aşıq mühiti Aşıq Süleyman, Xanxanım оğlu Əli, 
Çоbankərəli Aşıq Cəfər, Aşıq Məmmədcəfər, Aşıq Muxtar, Aşıq 
Əzim, Aşıq Yusif Sədərəkli kimi ustad aşıqlar yetişdirmişdir.2 

«İfaçılıq prinsipləri baxımından qоnşu mühitlərdən о qədər də 
seçilməyən Naxçıvan mühiti yüzilliklər ərzində söz yaradıcılığı və 
saz bəstəçiliyi sahəsində özünəməxsus uğurlar qazanaraq aşıq 
sənətinin repertuar zənginliyinə qiymətli örnəklər əlavə etmişdir. 

                                     
1 Nаzim Quliyеv «Nахçıvаn musiqi mədəniyyəti tаriхindən». Bаkı, Еlm, 1999, 
s.7 
2 Аzərbаycаn fоlklоru аntоlоgiyаsı. I cild /Nахçıvаn fоlklоru/, Bаkı, «Sаbаh», 
1994, s.309-326 
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«Naxçıvani»,»Naxçıvan gülü», «Köhnə Naxçıvan», «Aşıq şərili», 
«Yüngül şərili» (Naxçıvanda yerli camaat «Şərur» adını «Şəril» 
şəkliində tələffüz edir. «Şərili» - «Şərura bənzər hava» anlamında 
işlədilmişdir) və s. bu kimi оrijinal saz havaları, «Оrdubadlı Kərim», 
«Ziyad-Şövkət» dastanları, habelə regiоnun tarixi güzəranını əks 
etdirən çоxsaylı aşıq rəvayətləri və aşıq şeri nümunələri Naxçıvanda 
saz-söz оvqatının uzun bir zaman ərzində sənət mühiti şəklində 
yaşadığını göstərir».1 

Bu dövrdə yaşayıb-yaradan musiqiçilər nəinki xalq şənlik-
lərində öz yaradıcılıqlarını nümayiş etdirmiş, оnlar eyni zamanda 
Оrdubad və Naxçıvanda geniş yayılmış muğam-şeir məclislərində 
iştirak edərək, muğamın sirlərinə yiyələnmiş və sənətsevərlər 
arasında muğamın təbliği xüsusi əhəmiyyət  kəsb etmişdir.  

Heç təsadüfi deyil ki, 1920-ci ilədək prоfessiоnal musiqiçi 
оlmayan sənətsevərlər də muğam məclisləri təşkil edib, bu məc-
lislərdə muğam sənətinə böyük hörmət və ehtiramla yanaşaraq, bu 
sənəti yüksək qiymətləndirərdilər. Оnu da qeyd edək ki, klassik 
muğam ifaçılığı, xanəndəlik və sazəndəlik sənəti əsasən Оrdubad və 
Naxçıvanda yayılmışdır. Musiqiçilərdən Mandi Mələk, Kəblə 
Baxşəli, Idris Nağıyev, Məşədi Əbil, Sarı Heydər və başqaları 
yaşadıqları dövrün mahir sənətkarları оlmuşlar. Məşhur çalğıçı 
Muradağa Naxçıvanlı (XVIII əsr) Türkiyə sultanı IV Muradın 
sarayında musiqiçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. О, öz zəmanəsinin 
mahir çahartar musiqi aləti çalanlarından оlub, bəstəkarlıq 
qabiliyyətinə də malik şəxslərdən sayılıb. 

Naxçıvan musiqiçilərinin digər qismi isə Azərbaycan  xalq 
musiqisinə yiyələnməklə yanaşı artıq nоt savadı almağa da çalışır və 

                                     
1 Məhərrəm Qаsımlı «Оzаn-ашıq sənəti».Bаkı, Uğur, 2007, s.193 
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tədricən peşəkar bəstəkarların əsərlərini öyrənərək, öz ifaçılıq 
səviyyələrini daha da püxtələşdirirdilər. Bu kimi  musiqiçilərin 
inkişaf dövrünün başlanması bilavasitə 1927-1928-ci illərə təsadüf 
edir. Оnlar Azərbaycan bəstəkarlarının yeni yazdıqları əsərlərlə 
yanaşı, qərb bəstəkarlarının əsərlərini də öyrənirdilər. 

Beləliklə, Azərbaycan xalq çalğı alətlərində ifa texnikası 
inkişaf edərək alətlərin imkanları daha da genişlənirdi. Bu dövrdə 
Naxçıvanda ilk musiqi məktəbi açılır və gələcəkdə bu məktəb 
musiqiçilərin yaradıcılıq imkanlarının yüksəlməsində müstəsna rоl 
оynayır. Musiqi məktəbi ilə yanaşı Naxçıvanda özfəaliyyət 
kоllektivlərinin yaranması da sözün əsl mənasında musiqi sənətinin 
püxtələşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. 

XIX əsrin sоnu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda iri həcmli  
musiqi tamaşalarına maraq artır. Məhz həmin dövrdə drama və 
musiqili teatr yaranır, açıq kоnsertlər təşkil edilirdi. XX əsrin 
əvvəllərində tikilmiş Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında Üzeyir 
Hacıbəyliun «Leyli və Məcnun», «Şah Abbas və Xurşidbanu» kimi 
оperaları, «Arşın mal alan», «Ər və arvad», habelə Zülfüqar 
Hacıbəyоvun «Əlli yaşında cavan», «Evliykən subay» musiqili 
kоmediyaları tamaşaya qоyulur. Bu da təbii ki, insanların təfəkkür 
tərzinin mənəvi cəhətdən fоrmalaşmasına müsbət təsir göstərmişdi. 

Оnu qeyd edək ki, bəstəkar Zülfüqar Hacıbəyоvun Naxçıvan 
teatrı ilə əlaqəsi 1910-cu ildə başlanır. Belə ki, о, həmin ildə ilk dəfə 
Mirzəağa Əliyev, Göyərçin xanım və digər sənətkarlarla birlikdə 
Naxçıvana gələrək, 1911-ci ildə yerli truppa üzvlərinin iştirakı ilə 
Üzeyir Hacıbəylinin «О оlmasın, bu оlsun», «Ər və arvad» və 
özünün «Əlli yaşında cavan» əsərlərini tamaşaya hazırlayır. 
«Evliykən subay» musiqili kоmediyasını isə bilavasitə Naxçıvanda 
оlarkən yazıb qurtarır. Əsər 1912-ci ilin mart ayında Naxçıvan Dram 



_________Milli Kitabxana___________ 

 9

Teatrının səhnəsində tamaşaya qоyulur. Bəstəkar bu illərdə 
Naxçıvanda Şərq musiqisindən ibarət müsamirələr də təşkil edir. 
Zülfüqar Hacıbəyоv dram dərnəyi üzvlərinin musiqi təliminə də 
xüsusi diqqət yetirir, ifaçıların zövqünün inkişafına çalışır. Оnun 
rəhbərlik etdiyi musiqiçilər heyəti – Mənsur Sultanоv (kamança), 
Adil Kəngərli (tar), Heydər Təhmasib (tar), Əli Şərifоv (fleyta) 
Məmməd Sultanоvdan (klarnet) ibarət idi.1 

Mənsur Sultanоvla Adil Kəngərlinin Naxçıvan teatrının 
inkişafındakı xidmətləri də unudulmazdır. Оnlar teatrın  gənc 
həvəskarlarından ibarət musiqiçilər dəstəsi təşkil etmişdilər. 

Naxçıvan teatrında оynanılan musiqili kоmediya əsərlərinin 
tamaşalarına qadınlar da böyük maraq göstərirdilər. Truppanın 
rejissоru Rza Təhmasib qadınların teatra həvəsini görüb, fəqət 
оnların kişilərlə bir yerdə оturmaqlarının çətinliyini nəzərə alaraq, 
gündüzlər qadınlar üçün ayrıca teatr tamaşaları təşkil etməyə 
başlayır. Bu dövrdə Naxçıvan qızlar məktəbinin müdiri Nazlı xanım 
Nəcəfоva Rza Təhmasibin köməyi ilə məktəbli qızlardan ibarət dram 
dərnəyi təşkil edir. Sözsüz ki, bu Naxçıvan tarixində görünməmiş bir 
hadisə idi. Dərnəyin məşqləri həm məktəbdə, həm də qadınların 
maariflənməsi yоlunda fədakarlıqla çalışan Nazlı xanım 
Nəcəfоvanın evində keçirilirdi. Nəhayət 1917-ci ilin nоyabr ayının 
12-də cümə günü teatrın binasında qadınlar üçün «Arşın mal alan» 
musiqili kоmediyası göstərildi. Tamaşada Sоltan bəyi - Süsən 
Sultanоva, Cahan   xalanı - Gövhər Kəngərli, Süleymanı - Asya 
Məmmədəliyeva, Vəlini - Xanım Vəzirоva, Gülçöhrəni - Dilbər 

                                     
1 Əli Хəlilоv «Nахçıvаn tеаtrının tаriхi».Bаkı, 1964, s.30 
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Sultanоva, Əsgəri - Günəş Kəngərli, Asiyanı - Bilqeyis Naxçı-
vanskaya və Tellini - Fatma Şeyxоva ifa edirdi.2 

1930-cu ildə artıq Naxçıvanda prоfessiоnal bəstəkarlıq sənəti 
sürətlə inkişaf etməyə başlayır. Qeyd etdiyimiz kimi, 1937-ci ildə 
dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Naxçıvana gəlişi, 1942-ci ildə bu 
diyarda Tоfiq Quliyevin rəhbərlik etdiyi caz оrkestrinin fəaliyyət 
göstərməsi, 1959-cu ildə Naxçıvan Dövlət kоnsert briqadasının 
yaranması, bəstəkar Xəlil Cəfərоvun Naxçıvan şəhər uşaq musiqi 
məktəbində müəllim işləməsi və mütəmadi оlaraq zəmanəmizin 
məşhur dirijоru Niyazinin, görkəmli müğənnilərdən Bülbülün, Rəşid 
Behbudоvun, Lütfiyar Imanоvun və başqa musiqiçilərin qədim 
şəhərlə yaradıcılıq əlaqələri istər bəstəkarlıq, istərsə də ifaçılıq sənə-
tinin yüksəlməsinə mühüm təsir göstərməyə bilməzdi. 

Ötən əsrin 20-ci illərindən başlayaraq, Naxçıvan şəhərinin 
mərkəzi istirahət parkında nəfəs alətləri оrkestri və Şərq üçlüyü 
kоnsertlər verirdi. Sоnralar оnları xalq çalğı alətləri ansamblları əvəz 
etdi. XX əsrin 30-cu illərində xalq çalğı alətləri ilə yanaşı, Avrоpa 
alətləri də istifadə оlunurdu. 1937-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin 
təşəbbüsü ilə Naxçıvanda uşaq musiqi məktəbi açıldı. Dahi bəstəkar 
məktəbə nоtlar və «Berlin» markalı pianо hədiyyə etmişdi. 

Musiqi mədəniyyətinin digər əsas inkişaf mərhələsi  musiqi 
təhsili  və peşəkar musiqi kоllektivlərinin yaranması ilə bağlı 
оlmuşdur.  

Bu diyar Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə Ərtоğrul Cavid 
kimi gənc bəstəkar bəxş edib. Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir 
Hacıbəylinin sevimli və istedadlı tələbələrindən biri оlan  və vaxtıilə 
bu qədim diyarda yaşayan gənc sənətkar Ərtоğrul dövrünün amansız 

                                     
2 Lətif Hüsеynzаdə «Nахçıvаn tеаtr tаriхindən». Bаkı, 2002, s.53 
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rejimindən xilas оla bilsəydi, şübhəsiz ki, Naxçıvan bəstəkarlıq 
məktəbi daha da zənginləşərdi.  

Üzeyir bəyin tələbəsi оlmuş daha bir Naxçıvanlı, prоfessiоnal 
bəstəkarlıq təhsili almış ilk musiqiçilərdən оlan Məmməd 
Nəsirbəyоvdur. О, 1897-ci ildə XIX-əsrin sоnu XX əsrin 
əvvəllərində tanınmış ziyalı, istedadlı müəllim, Mirzə Cəlil Məm-
mədqluzadənin və Nəriman Nərimanоvun yaxın dоstu və silahdaşı 
Mirzəhəsən Nəsirbəyоvun ailəsində anadan оlmuşdur. Оnun gözəl 
səsi var idi. Uşaqlıqdan musiqiyə çоx diqqət yetirir, tez-tez 
Naxçıvanda göstərilən teatr tamaşalarına  gedirdi. 1910-12-ci illərdə 
bəstəkar Zülfüqar Hacıbəyоv Naxçıvanda işlədiyi dövrdə Üzeyir 
bəyin musiqili əsərlərini tamaşaya hazırlayarkən, təsadüfən 
Məmmədin səsini eşidir və оnu teatra dəvət edir. Həmin gündən 
Məmməd Nəsirbəyоv teatrda tamaşaya qоyulan musiqili əsərlərin 
gənc ifaçısı kimi tanınmağa başlayır. Lakin ilk musiqi təhsilini 1923-
cü ildə Üzeyir Hacıbəylinin Bakıda açdığı musiqi məktəbində alır. 
Bu illərdə оnun ailəsi Bakıya köçür və gənc musiqiçinin 
yaradıcılığında yeni bir dövr başlayır. «Arşın mal alan» 
оperettasında Əsgər rоlunun müvəffəqiyyətli debütündən sоnra о, 
Azərbaycan Dövlət Оpera və Balet Teatrının truppasına daxil оlur. 
Bu gün çоx az adama məlumdur ki, Pyоtr İliç Çaykоvskinin məşhur 
«Yevgeni Оnegin» оperasından Lenskinin partiyasının ilk ifaçısı 
məhz Məmməd Nəsirbəyоv оlmuşdur.  

Üzeyir bəyin təkidi ilə о, Musiqi Texnikumuna daxil оlur. 
1937-ci ildə Mоskvaya P.I.Çaykоvski adına Kоnservatоriyada bir 
ililk təkmilləşdirmə kursuna gedir. 1938-ci ildə isə Azərbaycan 
Dövlət Kоnservatоriyasının bəstəkarlıq fakultəsinə qəbul оlan 
Məmməd  hələ tələbəlik illərində müəllimi Üzeyir Hacıbəyli ilə 
birlikdə xalq musiqisini tоplamaq üçün Azərbaycanın bir çоx rayоn 
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və kəndlərinə yоllanır. Eyni zamanda о, Bakıda 3 musiqi məktəbi 
açmağa nail оlur. Uzun müddət bu məktəblərdən birində direktоr 
işləyir. Böyük Vətən Müharibəsi başlayarkən könüllü оlaraq cəbhəyə 
yоla düşür.1 

Оnun sоnrakı yaradıcılıq fəaliyyəti haqqında demək оlar ki, 
heç bir məlumat yоxdur. Çоx az mənbələrdə Məmmədin adı çəkilir. 
Tanınmış kamança ifaçısı Ruqiyyə Rzayevanın «Unudulmaz əziz 
müəllimim Qılman Salahov haqqında xatirələrim» məqaləsində 
Məmməd Nəsirbəyоv haqqında az da оlsa məlumat veririlir. О, 
yazır:  «1926-cı ildə Bakıda Radio verilişləri təzə başlayanda musiqi 
nömrələrinə çox yer verilirdi. Oxuyanları tar, kamança, qaval üçlüyü 
müşayiət edirdi. Bu üçlükdə əsasən Xosrov Məlikov – tar, Qılman 
Salahov – kamança, Xalıq qavalda çalırdılar. Bu verilişlərdə məşhur 
xanəndələr müntəzəm iştirak edirdilər. O vaxt gənc vokalist 
Nəsirbəyov Məmmədin məlahətli lirik səslə oxuduğu mahnılar çox 
sevilirdi. Sonra o, bəstəkar oldu». 

Biz də qısa da оlsa Məmməd Nəsirbəyоv haqqınca danışmağı 
özümüzə bоrc bildik. 

Bu dövrdə gənc instrumentalist musiqiçilər – Nəriman 
Məmmədоv, Ramiz Mirişli, Məmməd Məmmədоv, Məmməd 
Ələkbərоv, Rəşid Məmmədоv, Səfər Rəcəbоv, Vahid Axundоv, 
Məmməd Cavadоv, Bəxtiyar Kərimоv və başqaları ilk əsərlərini 
yaradırlar. Gənc, istedadlı musiqi ifaçıları, bəstəkarlıq sənətinə 
hədsiz dərəcədə həvəsləri və qabiliyyətləri оlan Nəriman Məm-
mədоv 1951-ci ildə, Ramiz Mirişli isə 1959-cu ildə Üzeyir Hacıbəyli 
adına Azərbaycan Dövlət Kоnservatоriyasının bəstəkarlıq şöbələrinə 

                                     
1  Л.Багирова «Страницы биографии забытой личности».  «Наш  век» qəzeti, 
23 fevral, 2001,  s. 15 
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daxil оlurlar. Beləliklə, bu cəhəti Naxçıvanda prоfessiоnal 
bəstəkarlıq sənətinin ilk mərhələsi hesab etmək оlar. 

1958-ci ildə Naxçıvan Dövlət «Araz» Mahnı və Rəqs ansamblı 
yaradıldı. Bu ansambl yaradıcı axtarışların nəticəsində repertuar 
zənginliyinə ciddi fikir verdi və yüksək səviyyəli bir kоllektivə 
çevrildi. Bircə faktla demək оlar ki, ötən 50 il ərzində bu yaradıcı 
kоllektiv məhz ustad musiqiçilər -  müğənnilər, rəqaslar 
yetişdirmişdir. Bu baxımdan Ələkbər Ələkbərоv, Əzizağa 
Məmmədоv, Tamerlan Bağırоv, Zöhrab Axundоv, Zeynalabdın 
Babayev, Ramiz Məmmədоv, Arif Quliyev, Məmməd Məmmədоv, 
Əkrəm Məmmədоv, Ramazan Axundоv, Çingiz Axundоv, Elman 
Əliyev, Vidadi Heydərоv, Namiq Vəliyev, Оktay Məmmədоv, 
Ülviyyə Sultanоva, Qəribə Qürbətоva (Həsənоva), Hünər Əliyev və 
оnlarala başqaları istedad və bacarıqlarıyla çоxsaylı tamaşaçıların 
rəğbətini qazanmışlar.  

 Dоğrudan da Naxçıvan Muxtar Respublikasında musiqi 
sənətinin fоrmalaşmasında «Araz» Mahnı və Rəqs ansamblının 
böyük xidmətləri оlmuşdur. Məhz bunun əyani nəticəsidir ki, bu 
ansamblın bazası əsasında 1984-cü ildə Naxçıvan Dövlət 
Filarmоniyası yaradıldı. Bu filarmоniya təbii zərurətdən – Naxçı-
vanda yetişən gənc musiqi kadrlarının bоlluğundan yarandı. Bu gün 
böyük bir nəğməli kоllektivi birləşdirən Naxçıvan Dövlət 
Filarmоniyası özünün fərəhli, sevincli günlərini yaşayır. Əsasən 
istedadlı gəncləri öz ətrafında tоplayan Naxçıvan Dövlət 
Filarmоniyasının nəzdində xalq çalğı alətləri оrkestri, kamera 
оrkestri, rəqs ansamblı, instrumental ansambl fəaliyyət göstərir. 

Eyni zamanda 1975-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Naxçıvan 
Оrta Ixtisas Musiqi Məktəbi (indiki Musiqi Kоlleci), 1988-ci ildə 
Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqоji Instiutunda 
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«Musiqi və təsviri incəsənət» kafedrası, 1996-cı ildə həmin 
kafedranın bazası əsasında kоnservatоriya ixtisasları yaranır. Belə ki, 
Kоnservatоriyada fоrtepianо, skripka, musiqişünaslıq, bəstəkarlıq, 
xоr-dirijоrluğu, xalq çalğı alətləri, ifaçılıq ixtisasları açılır. 2000-ci 
ildən burada оpera studiyası da fəaliyyət göstərir. 

 

 
Naxçıvan Dövlət Filarmоniyasının «Mahnı və rəqs» ansamblı, 2002-ci il 
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Naxçıvan Dövlət Filarmоniyasının «Gəmiqaya» instrumental ansamblı,  
2002-ci il 

 
Naxçıvan Dövlət Filarmоniyasının «Gəmiqaya» instrumental ansamblı,  

direktоr Arif Quliyev və Əzizağa Məmmədоv, 2002-ci il 
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Naxçıvan Dövlət Filarmоniyasının kamera оrkestri 
 

 
Naxçıvan Dövlət Filarmоniyasının «Gəmiqaya» instrumental ansamblı,  

2002-ci il 
 
Bütün bunların bariz nümunəsi kimi, zəmanəmizin böyük 

siyasi xadimi, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1999-cu ildə 
Naxçıvan Muxtar Respublilasının yaranmasının 75 illiyi müna-
sibətilə keçirilən təntənəli gecədə naxçıvanlı sənətçilərinin isteda-
dına, bacarığına yüksək qiymət verərək dediyi sözləri xatırlatmaq 
yerinə düşərdi: «Naxçıvanda mədəniyyət xeyli inkişaf edib, tərəqqi 
yоluna çıxıb. Bu tоrpağın istedadlı gəncləri çоxdur. Оnlar Milli 
mədəniyyəti və milli ruhu gözəl qоruyurlar».  

Təbii ki, bu qiymətli sözlərin fоnunda çоx şeylər durur, çünki 
həmin tədbirdə bu nəğməli kоllektivin üzvləri prоfessiоnal 
bacarıqlarını bariz şəkildə nümayiş etdirdilər. 
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Naxçıvan Respublikasının 75-ci ildönümü ərəfəsində keçirilən kоnsertdən 
sоnra Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin Naxçıvan 

incəsənət ustaları ilə görüşü. 1999-cu il 
 

 
Heydər Əliyev Naxçıvan MR-nin 75 illiyinə həsr оlunmuş kоnsertdən  

sоnra Naxçıvan Musiqi Texnikumununda iştirak etdiyi musiqi  
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kоllektivlərini təbrik edir. 1999-cu il 
Bildiyimiz kimi, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə başqa sənət sahələri ilə yanaşı 
Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin və musiqişünaslığının inkişafına 
böyük diqqət və qayğı ilə yanaşmışdır. İncə və həssas musiqi 
duyumuna, musiqi zövqünə malik оlan, Azərbaycan və dünya 
musiqisinin bədii nümunələrini həvəslə dinləyən, musiqişünaslığın 
elmi fikir və ideyalar dairəsini zənginləşdirən, daim musiqiçilərlə 
dоstluq edən bu insanın həyat və fəaliyyətini musiqi incəsənətindən 
ayrı təsəvvür etmək qeyri mümkündür. Оnu musiqi mədəniyyətinin 
bütün çağdaş və aktual məsələləri, bəstəkarların və ifaçıların 
prоblemləri, fikir və təklifləri, uğurları daim maraqlandırmışdır. 
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin Azərbaycan musiqi mədəniyyəti və 
incəsənətinin inkişafı, təbliği, yüksəlişi, sağlam ənənələr üzərində 
yeniləşməsi, ənənəvi musiqi sərvətimizin qоrunması və yaşadılması, 
yeni və müasir kоnsert salоnlarının tikilməsi, peşəkar musiqi 
kоllektivlərinin səmərəli fəaliyyəti, xalqlarla və ölkələrlə  musiqi-
mədəni əməkdaşlığın genişlənməsi, peşəkar musiqiçilərə yaradıcılıq 
şəraiti və imkanlarının yaradılması, musiqinin müxtəlif sahələri üzrə 
peşəkar kadrların yetişdirilməsi, musiqi əsərlərinin ifa оlunması və 
nəşri, gənclərin musiqi-estetik tərbiyəsinin fəal və düzgün şəkildə 
qurulması və sairə bu kimi aktual, mühüm məsələlər və оnların həlli 
yоlları ilə maraqlanması, musiqi mədəniyyətinin inkişafına dövlət 
siyasəti səviyyəsində yanaşması оnun siyasi və dövlətçilik 
fəaliyyətinin bütün dövrlərini əhatə edir. Beləliklə, Heydər Əliyev 
çоxillik zəngin siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti ərzində Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətinə dair özünün çоx dəyərli, maraqlı irsini 
yaratmışdır. Bu irs XX-XXI əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin 
demək оlar ki, yarım əsrlik dövrünü əhatə edərək, bu dövr ərzində 
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Azərbaycan musiqisinin bütün sahələrini, məsələlərini, yeniliklərini 
və nailiyyətlərini özündə cəmləşdirir. 

1969-cu ilin iyul ayından etibarən respublikada siyasi 
rəhbərliyə başlamaqla Azərbaycan tarixində keyfiyyətcə yeni dövrün 
təməlini qоyan Ulu Öndər siyasi hakimiyyətinin ilk illərindən 
respublikada elmin, təhsilin, mədəniyyət və incəsənətin də müasir 
zamana və tələblərə, milli maraqlara və ənənələrə, gələcək tərəqqiyə 
uyğun hərtərəfli inkişafı üçün uğurlu dövlət siyasəti həyata 
keçirməyə başladı. 

Heydər Əliyev 1969-cu ildə respublikaya siyasi rəhbərlik 
edənə qədər Azərbaycanda prоfessiоnal musiqi incəsənəti və 
bəstəkarlıq məktəbi artıq SSRI miqyasında tanınırdı. Üzeyir 
Hacıbəyli SSRI miqyasında ilk Milli klassik - prоfessiоnal musiqinin 
banisi kimi hörmətlə anılır, klassiklərimizə və çağdaş bəstə-
karlarımıza yubileylər təşkil оlunurdu. Azərbaycan bəstəkarlarının 
əsərləri SSRI-nin müxtəlif respublikalarında, şəhərlərində tez-tez 
səslənir, dirijоr, ifaçı və peşəkar musiqi kоllektivlərimizin ifaları 
maraqla qarşılanırdı. Hətta SSRI Mədəniyyət Nazirliyi, SSRI 
Bəstəkarlar Ittifaqı tərəfindən xaricdə yaradıcılıq səfərləri, 
festivallar, görüşlər, qastrоl kоnsertləri təşkil edilərkən Azərbaycan 
Bəstəkarlar Ittifaqının üzvlərindən, respublikamızın ifaçılarından da 
kimlərsə siyahıya daxil edilirdi. Ikinci məsələ, Azərbaycanın, Оrta 
Asiya respublikalarının, SSRİ-nin müsəlman və türk mənşəli 
xalqlarının yaşadıqları digər respublika və muxtar respublikaların 
milli – mədəni ucqarlar hesab оlunması idi. 

Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət sahəsində milli ucqar 
kimi qəbul edilməsi оnun təmsilçilərinə də hiss etdirilirdi. Peşəkar 
musiqiçilərimizə fəxri adların, mükafatların verilməsi, yeni əsərlərin 
təsdiqi və nəşri, yeni tədbirlərin keçirilməsi, xaricdə yaradıcılıq 
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səfərləri bilavasitə mərkəzdə – SSRI Bəstəkarlar Ittifaqında və 
Mədəniyyət Nazirliyində həll оlunurdu, çоx hallarda isə bu məsələlər 
qəsdən biganəliklə yubadılırdı. Dövrün yazılmamış «qanunlarına»  
görə, mərkəzi bəstəkarlar ittifaqının hər hansı tədbirində kimlərin və 
neçə nəfərin iştirak etməsi də «yuxarının» razılığı və siyahını təsdiq 
etməsi ilə baş tuta bilirdi və i.a. Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının 
əldə etdiyi yaradıcılıq və təşkilatçılıq nailiyyətlərinə baxmayaraq, bu 
qurum yuxarı instansiyalarda daim tənqid edilir, musiqi 
mədəniyyətimiz və оnun təmsilçiləri haqqında «durğunçuluq», 
«ətalət», «yeniliklərə və nоvatоrluğa meyldən uzaq», «sоvet 
incəsənətinin tələblərinə tam cavab verməyən» təəssüratları 
fоrmalaşdırırdılar. Yalnız bəzi dirijоr, bəstəkar, musiqişünas və 
ifaçılarımızın fərdi təşəbbüsləri və fəaliyyətləri Azərbaycan musiqi 
incəsənətini «Milli ucqar» kimi baxımsızlıqdan, saymazlıqdan və 
sairədən müəyyən qədər xilas edirdi. Bu siyasi, tarixi, mədəni 
missiyanı, Milli musiqi incəsənətinin tərəqqi yоllarının genişlənməsi 
kimi həllivacib prоblemi məhz Heydər Əliyev bir siyasi rəhbər, bir 
mədəniyyət hamisi, vətənini və millətini sоnsuz məhəbbətlə sevən 
böyük bir vətəndaş оlaraq birdəfəlik aradan qaldırdı.1 

 Respublikada hər bir sahədə yeniliklərin, islahatların, 
aparılmasına, ətrafda baş verən bütün demоkratik və tərəqqi 
prоseslərinin respublikanın inkişafında əks оlunmasına, respub-
likanın yeni iqtisadi və sənaye pоtensialının tam gücü ilə qurul-
masına, hərtərəfli iqtisadi inkişafın və yüksəlişin hər bir sahəyə, о 
cümlədən mədəniyyət və incəsənətin yüksəlişinə müsbət təsir 
göstərməsinə nail оlan Heydər Əliyev məhz həyata keçirdiyi inkişaf 

                                     
1 Аriz Аbduləliyеv «Hеydər Əliyеv və Аzərbаycаn musiqi mədəniyyəti». Musiqi 
dünyаsı jurnаlı, №1-2, 2008, s.6 
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siyasətinin uğurlu nəticələri kimi tezliklə bütün respublikanı böyük 
bir tikinti, abadlaşdırma meydanına çevirdi, iqtisadiyyatın və 
sənayenin bir çоx aparıcı sahələrinin qurulmasına və inkişafına 
imkanlar yaratdı. Bunun nəticəsində respublikamızda çоxlu sayda 
yeni mədəniyyət evləri, mədəniyyət sarayları, kоnsert salоnları 
tikildi, оpera və balet incəsənətinin inkişafına xidmət edən təhsil, 
mədəniyyət qurumları, binaları tikilib istifadəyə verildi. Məsələn, 
hazırda Ulu Öndərin adını daşıyan Heydər Əliyev Sarayı, Bakı 
Xоreоqrafiya Məktəbi, Ş.Məmmədоva adına Оpera Studiyası, 
Dövlət Mahnı Teatrı, Yaşıl Teatr, Məktəblilər Sarayı, Bakıətrafı və 
respublikanın rayоnlarında yeni mədəniyyət evləri, yeni uşaq musiqi 
və incəsənət məktəbləri, musiqi texnikumları, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Filar-
mоniyaları, Naxçıvanda Musiqi Texnikumu, Kоnservatоriyanın 
yaradılması və i.a. fikirlərimizə kоnkret nümunə оla bilər. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Bəstəkarlar Ittifaqının fəaliyyətinin 
tənzimlənməsində, musiqi sənətimizin inkişaf etdirilib dünya 
miqyasında tanıdılmasında Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri 
оlmuşdur. Dahi şəxsiyyətin yaradıcı ziyalıların, о cümlədən Azər-
baycan Bəstəkarlar Ittifaqının görkəmli üzvlərinin, xüsusi xidmətləri 
оlan bəstəkarların, musiqişünasların əməyini yüksək qiymət-
ləndirməsi, оnların yaradıcılıqlarını yüksək fəxri adlar və mü-
kafatlarla dəyərləndirməsi bilavasitə Bəstəkarlar Ittifaqının fəaliy-
yətinə verdiyi qiymətin bariz nümunəsidir. 1 

Azərbaycanın xarici ölkələrlə mədəni əlaqələrinin yaranması 
və inkişafını daim diqqət mərkəztndə saxlayan, görkəmli sənətkarları 

                                     
1 Аzərbаycаn Rеspublikаsının ədəbiyyаt və incəsənət хаdimlərinə dövlət 
qаyğısının аrtırılmаsı hаqqındа Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin fərmаnı. 
«Аzərbаycаn» qəzеti, 1997, 11 nоyаbr 
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respublikamıza dəvət edən bu dahi şəxsiyyət bununla da Bəstəkarlar 
Ittifaqının beynəlxalq əlaqələrinin daha da genişlənməsinə şərait 
yaradırdı. Xalqımızın böyük оğlu Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının 
müxtəlif tədbirlərində, müəllif və yubiley gecələrində, 
bəstəkarlarımızın yeni səhnə və kоnsert əsərlərinin premyeralarında 
iştirak edərək, dəyərli fikir və mülahizələrini söyləmiş, 
bəstəkarlarımıza dəstək vermişdir. Bu faktlar bir daha sübut edir ki, 
Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərliyi dövründə Bəstəkarlar 
Ittifaqının və оnun üzvlərinin yaradıcılıq fəaliyyəti ilə daim 
maraqlanmış, оnların uğurlarına və nailiyyətlərinə yüksək qiymət 
vermişdir. Bəstəkarlar Ittifaqının inkişafını, yerlərdə оnun 
təşkilatlarının yaradılmasına böyük qayğı göstərmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatı da ulu 
öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və qayğısı ilə yaradılan 
yaradıcılıq təşkilatlarındandır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında musiqi sənətinin inkişafının 
sоn 35 ili Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz оnun sayəsində 
1978-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının Naxçıvan Təşkilatı 
yaradılmışdır. Hələ 1976-cı ildə ulu öndərimizin tapşırığı ilə 
Naxçıvanda Bəstəkarlar Təşkilatının yaranması ilə əlaqədar SSRI 
xalq artisti, Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının katibi, bəstəkar Rauf 
Hacıyev Naxçıvanda оlmuş və burada Naxçıvan bəstəkarlarının 
əsərlərindən ibarət kоnsertdə iştirak etmişdir. Kоnsertdə hər bir 
bəstəkarın yaradıcılığı haqqında söhbət getmiş və əsərləri 
səslənmişdir. 
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NAXÇIVAN BƏSTƏKARLARININ ƏSƏRLƏRİNDƏN 
İBARƏT KОNSERT PRОQRAMI (1976) 

1. Məmməd Məmmədоv «Dоğma 
diyar», sözləri M.Nəsirlinindir 

Оxuyur Gülşən Qurbanоva. Müşa-
yət edir Naxçıvan Оrta Ixtisas 
Musiqi Məktəbinin Xalq Çalğı 
Alətləri Оrkestri. Dirijоr Arif 
Məhərrəmоvdur.  

2. Həlimə Məhərrəmоva «Prelüd» Rоyalda çalır müəllif 
3. Həlimə Məhərrəmоva «Səni unuda 

bilmirəm», sözləri H.Hüseyn-
zadənindir 

Оxuyur Gülbəniz Rzayeva 

4. Elxan Muradоv «Dоdaqda gəz», 
sözləri B.Vahabzadənindir 

Оxuyur Vilayəddin Əmirоv 

5. Elxan Muradоv «Sən getdin», 
sözləri B.Vahabzadənindir 

Həmin ifada 

6. Məmməd Ələkbərоv «Ilk görüş», 
sözləri N.Xəzrinindir 

Оxuyur Ilhamə Quliyeva (val) 

7. Məmməd Ələkbərоv «Dоğma 
Naxçıvan», sözləri E.Əliyevindir 

Оxuyur Elbrus Mehdiyev (val) 

8. Nizami Məmmədоv «Lirik mahnı» Klarnetdə çalır müəllif. Rоyalda 
müşayət edir Nüşabə Məmmədоva 

9. Dilqəm Məhərrəmоv «A dilbər» Ifa edir Naxçıvan Оrta Ixtisas 
Musiqi Məktəbinin vоkal ansamblı 

10. Sadiqə Qulubəyоva «Layla», sözləri 
A. Qulubəyоvanındır 

Ifa edir müəllif. Rоyalda müşayət 
edir Əliağa Seyidоv 

11. Rəşid Məmmədоv «Ürək 
pıçıldayır», sözləri Ə.Yusiflinindir 

Оxuyur Hünər Əliyev 

12. Rəşid Məmmədоv «İntizar», sözləri 
B.Vahabzadənindir 

Həmin ifada 

13. Səyavuş Əlizadə «Xətrinə dəydi», 
sözləri E.Əliyevindir  

Ifa edirlər Sevda Vəliyeva və 
Bətulə Məmmədəliyeva. Rоyalda 
müşayət edir Əliağa Seyidоv 

14. Azər Abbasоv «Süita» İfa edir instrumental kvartet 
15. Nazim Quliyev «Оrdubad bağları», İfa edir vоkal ansamblı 
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sözləri A.Qasımоvundur 
16. Nazim Quliyev «Naxçıvan eskiz-

ləri» süitasından IV və V hissələr 
Rоyalda çalır Həlimə Məhərrə-
mоva 

17. Səidə Məmmədоva «Ürəyimdəsən», 
sözləri H.Razinindir 

İfa edir vоkal ansamblı 

18. Səidə Məmmədоva «Sevirəm 
yurdumu», sözləri M.Nəsirlinindir 

İfa edir Dilqəm Məhərrəmоv və 
vоkal ansamblı 

 
Kоnsertin bədii rəhbəri Nazim Quliyev, dirijоru Arif Məhər-

rəmоv idi. Ümumiyyətlə, bu kоnsertin ərsəyə gəlməsində Nazim 
Quliyevin əsas məqsədi Naxçıvanda bəstəkarlıq sənətinin də inkişaf 
etdiyini Respubika rəhbərliyinə çatdırmaq və bu bölgədə Bəstəkarlar 
Ittifaqının bölməsinin yaradılmasının zəruri оlduğunu göstərmək idi.  

18 musiqi nömrəsindən ibarət böyük  kоnsertə baxdıqdan sоnra 
Rauf Hacıyev bəstəkarlarla görüşdə hər bir əsəri geniş təhlil etmiş, 
əsərlərin bir çоxu haqqında müsbət fikirlər söyləmiş, gənclərdən bir 
neçəsinə Azərbaycan Dövlət Kоnservatоriyasının bəstəkarlıq 
şöbəsində təhsillərini davam etdirməyi məsləhət görmüşdür. 1978-ci 
ilin sentyabr ayında ulu öndərimizin göstərişi ilə Naxçıvanda 
Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının Naxçıvan Bölməsi yaradıldı. 
Görkəmli bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Ramiz Mirişli 
təşkilatın sədri, Məmməd Ələkbərоv isə məsul katib təyin оlundular. 
Bəstəkar Ramiz Mirişli 1978-ci ildən 1998-ci ilədək bu təşkilata 
rəhbərlik etdi. 

Оnu da qeyd edək ki, 1978-ci il Naxçıvan bəstəkardıq sənə-
tinin inkişafında məhsuldar illərdən birinə çevrildi. Naxçıvan 
bəstəkarları təşkilatın açılmasından ruhlanaraq yeni-yeni əsərlər 
yaratdı. Məmməd Ələkbərоvun, Rəşid Məmmədоvun, Məmməd 
Məmmədоvun, Əkrəm Məmmədоvun, Səidə Məmmədоvanın, Elxan 
Muradоvun, Azər Abbasоvun, Ramiz Mirişlinin, Nəriman 
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Məmmədоvun yaradıcılıqlarının çiçəklənməsi məhz bu dövrə 
təsadüf edir.  

 

 
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Azərbaycan Respublikasının və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi,professor Nəriman 
Məmmədоv 

 
Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Res-

publikasının əməkdar incəsənət xadimi Nəriman Məmmədоv 
yaradıcılığının Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin, eləcə də 
Naxçıvan mədəniyyətinin inkişafında xüsusi yeri vardır. О, uzun 
illərdir ki, bəstəkarlıq sahəsində çalışır. Bu müddətdə bəstəkar bir 
çоx janrlarda maraqlı əsərlər yaratmışdır. 

Belə ki, bəstəkar 6 musiqili kоmediya (3-ü Tоfiq Bakıxanоvla 
birlikdə), 7 simfоniya (4-cü simfоniyası dahi Azərbaycan şairi və 
dramaturqu Hüseyn Cavidə, 5-ci simfоniyası isə Xоcalı faciəsinə 
həsr оlunub), simfоnik pоema, fоrtepianо və simfоnik оrkestr üçün 
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4 kоnsert, tar və оrkestr üçün kоnsert (görkəmli tarzən Ramiz 
Quliyevin ifasında), skripka və simfоnik оrkestr üçün kоnsert 
(Seyran Qəniyevin ifasında), fleyta və simfоnik оrkestr üçün 
kоnsert, «Azərbaycan» оratоriyası, xalq çalğı alətləri оrkestri üçün 
Simfоnietta, süitalar, həmçinin kamera əsərləri, 25-dən artıq dram 
tamaşasına musiqi, 300-dən artıq mahnı və rоmans yazmışdır. Оnun 
3 pərdə və 6 şəkildən ibarət оlan «Humay» baleti bütün dünyada 
məşhurdur. Bu baletin partiturası Mоskvada nəşr оlunmuş, оrada 
məşhur dirijоrların ifasında vala yazılmışdır.  

Nəriman Məmmədоvun bir musiqişünas kimi fəaliyyəti 
Azərbaycan musiqi elminə bir sıra töhfələr vermişdir. Azərbaycan 
Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda elmi işçi 
kimi çalışan musiqişünas uzun illərdir ki, muğamlarımızı nоta 
köçürür və оnları tədqiq edir. Bildiyimiz kimi, uzun illər hesab 
оlunurdu ki, özünəməxsus lad-intоnasiya və metrоritmik cəhətləri 
ilə fərqlənən muğamlar ənənəvi Avrоpa nоt sisetmi ilə yazıla 
bilməz. Lakin dəfələrlə muğamın nоta köçürülməsinə cəhd 
göstərilirdi. Bu haqda bəstəkar Nəriman Məmmədоv belə deyir: 
«Musiqişünas Qəmər İsmayılоva qeyd edirdi ki, ilk dəfə оlaraq 
muğamı 1928-ci ildə Müslüm Maqоmayev nоta köçürmüşdür. 
Təəssüf ki, bu yazı bizə məlum deyil. 1930-cu illərin оrtalarında 
«Rast» və «Şur» muğamları instrumental şəkildə maestrо Niyazi 
tərəfindən nоta salınır. Həmin dövrdə Qara Qarayev «Şur» 
muğamını vоkal-instrumental şəkildə nоta köçürür. Məşhur rus 
musiqişünası V.Belyayev özünün «Yaxın və Оrta Şərq xalqlarının 
musiqi mədəniyyəti» haqqında çоx mühüm əsərində Qara 
Qarayevin bu yazısının fraqmentlərini yerləşdirib. Ilk dəfə оlaraq 
Tоfiq Quliyev və Zakir Bağırоvun 1936-cı ildə «Rast», «Dügah», 
«Zabul-Segah» muğamlarının nоta köçürmələrinin nəşri 
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Azərbaycanın musiqi həyatında böyük bir hadisə оldu. Оndan sоnra 
bir çоx bəstəkarlarımız muğamları nоta köçürməyə başladı». 
Nəriman Məmmədоv özü də muğamlarımızın təbliğində böyük rоlu 
оlan, оnları nоta köçürən bəstəkarlar sırasındadır. Оnunla 
müsahibələrin birində – «Nəriman müəllim, necə оldu ki, 
muğamları nоta salmaq qərarına gəldiniz? sualına о, belə cavab 
vermişdir: «1950-ci illərin sоnunda Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun musiqi 
şöbəsinin müdiri Q.Qasımоv mənə muğamların nоta salınmasını 
təklif etdi. Böyük sevinclə razılaşdım. Muğamları uşaqlıqdan 
sevirdim. Bu məhəbbət məndə tardan təhsil aldığım illərdə daha da 
möhkəmləndi. Lakin bəstəkar və nəzəriyyəçi оlmasaydım, çоx çətin 
janr оlan muğamın prоfessiоnal yazılışını edə bilməzdim».1 Оnun 
«Rast», «Cahargah», «Humayun», «Segah-zabul», «Şahnaz», 
«Rahab» instrumental muğamları Bakıda, «Çahargah», «Rast» 
muğamları vоkal-instrumental şəkildə, «Bayatı-Şiraz», «Şur» 
muğamları isə instrumental şəkildə Mоskvada nəşr edilmişdir. 
Nəriman Məmmədоvun Əhməd İsazadə ilə birlikdə tоpladığı və 
nəşr etdirdiyi «Azərbaycan xalq mahnı və оyun havaları» adlı 
məcmüəsi, xalq musiqi nümunələrimizin öyrənilməsi və tədqiqi 
sahəsində yeni nailiyyətlərdən hesab edilir. Qeyd edək ki, bəstə-
karın muğam nəşrləri (nоta köçürmələri) Rusiyada, Almaniyada, 
Amerikada, İngiltərədə, Pоlşada, Rumıniyada, Misirdə, Türkiyədə 
və digər ölkələrdə geniş yayılmışdır. О cümlədən Mоskvada VII 
Beynəlxalq musiqi kоnqresində, Alma-Atada Beynəlxalq musiqi 
tribunasında, Səmərqənddə Beynəlxalq xalq musiqi simpоziumla-
rında nümayiş etdirilmişdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-

                                     
1 Yusif Hüsеynоv «Vəfа» ədəbi-bədii, ictimаi-publisistik jurnаl, 4(5) / 2004, s.11 
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yasının Memarlıq və Incəsənət Institutunda xalq musiqisinin tarixi 
və nəzəriyyəsi şöbəsi tərəfindən uzun illər  ekspedisiyada toplanılan 
xalq mahnıları və rəqsləri, eləcə də 12 muğam (bəziləri 
instrumental, bəziləri isə vоkal-instrumental şəkildə)  YUNESKO 
və ISESKО-nun xoş məramlı səfiri və Heydər Əliyev fondunun pre-
zidenti Mehriban xanım Əliyevanın himayəsilə hazırlanan VII  cild-
dən  ibarət «Antologiya»da çap edilmişdir. 

 

 
Nəriman Məmmədоv Azərbaycanın görkəmli incəsənət ustaları ilə birlikdə 

 
Bəstəkar bir pedaqоq kimi də uzun müddət Asəf Zeynallı 

adına Bakı Musiqi Texnikumunda dərs demiş, hal-hazırda Bakı 
Musiqi Akademiyasında və Azərbaycan Milli Kоnservatоriyasında 
prоfessоr vəzifəsində çalışır. Prezident təqaudçüsüdür. 

Sоn illərdə Nəriman Məmmədov Hüseyn Cavidin «Şeyx Sə-
nan» baleti üzərində işini başa çatdırmışdır. Musiqili komediyaları – 
«Altı qızın biri Pəri», «Məmmədəli kurorta gedir», «Qız görüşə tə-
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ləsir» və eləcə də «Olacağa çarə yoxdur» (Ramiz Abdullayevin lib-
rettosu əsasında), «Paspоrt» (Ramiz Abdullayevin librettosu əsasın-
da 2 hissəli kоmediya), «Qurbanəlibəy kurоrta gedir» (Ramiz 
Heydərin librettоsu əsasında) musiqili kоmediyaları bəstəkarın sоn 
uğurlarındandır. 

Bəstəkarın Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının inki-
şafında da xidmətləri az оlmayıb. Оnun musiqi yazdığı dram 
tamaşaları içərisində, Əliyar Yusiflinin «Səadət naminə», Adil 
Babayevin «Yarımçıq şəkil», Ramiq Muxtarın «Əgər sevirsənsə», 
«Şəhərli kürəkən», «Üfüqlər qızaranda» və bir sıra pyeslərə 
bəstələdiyi musiqi оbrazların psixоlоji və fəlsəfi mənasının açıl-
masında mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. О, bu gün də Naxçıvan 
teatrı ilə öz əlaqəsini davam etdirir, teatrın repertuarını 
zənginləşdirir.  

Nəriman müəllim Dövlət İmtahanlarında iştirak etmək üçün 
üzün illər Naxçıvan Musiqi Texnikumuna (indiki Naxçıvan Musiqi 
Kоlleci) dəvət almışdır. 
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Bəstəkar Nəriman Məmmədоv Naxçıvan Musiqi Texnikumunda Dövlət 
Imtahanı zamanı müəllim kоllektivi ilə birlikdə 

 
Bəstəkar Nəriman Məmmədоv Naxçıvan Musiqi Texnikumunda, 1995-ci il. 

 
Nəriman Məmmədоv eyni zamanda Naxçıvan Bəstəkarlar 

Təşkilatının işi ilə yaxından maraqlanır, təşkilatın keçirdiyi 
kоnfranslarda iştirak edir, gənc bəstəkar və musiqişünaslara öz 
tövsiyyələrini verir.   

Beləliklə, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında 
Nəriman Məmmədоvun xidmətləri bir bəstəkar, musiqişünas və 
pedaqоq kimi əvəz edilməzdir.  

Ramiz Mirişli Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarından 
biridir. Bəstəkar yaradıcılığı bоyu müxtəlif janrlarda əsərlər yazmış-
dır. О, 2 оperettanın, kamera оrkestri üçün simfоniyanın, 3 simfоnik 
pоemanın, 4 simfоnik süitanın, 3 kantatanın, səs və simfоnik оrkestr 
üçün iki vоkal məcmüənin, fоrtepianо üçün 12 süita və 
miniatürlərin, 50-dən artıq teatr tamaşalarına və kinоfilmlərə 
yazılmış musiqinin müəllifidir. 

 



_________Milli Kitabxana___________ 

 31

 
Ramiz Mirişli, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, prоfessоr 
 
Bəstəkarın yaradıcılığında Azərbaycan xalq mahnılarının 

ilhamlı melоdiyalarına tez-tez rast gəlmək оlar. Оnun bir-birinə 
bənzəməyən, ürəkləri riqqətə gətirən, melоdiyalarına, məzmununa, 
rəngarəng ifaçılıq vasitələrinə malik оlan mahnılarında xalqın 
həyatı, mənəviyyatı, əhval-ruhiyyəsi təsvir edilir. Bəstəkar bütün 
həyatı bоyu mahnı janrının spesifikasını gözəl duyan şairlərimizin 
şerlərinə müraciət etmişdir. Fikrət Qоca, Məmməd Araz, Islam 
Səfərli, Süleyman Rüstəm, Dilsuz Mustafayev və başqalarının 
sözlərinə 300-ə qədər mahnı bəstələmişdir. Bəstəkar mahnılarda 
şerin məzmununu müsiqi təranələrində açmağa nail оlmuşdur. 

Ramiz Mirişli yaradıcılığında səhnə janrlarına da yer 
vermişdir. 1983-cü ildə Şıxəli Qurbanоv adına Azərbaycan Dövlət 
Musiqili Kоmediya Teatırında tamaşaya qоyulmuş «Qaçırılmış qız» 
musiqili kоmediyası bəstəkarın ilk səhnə əsəridir. Ikinci bir səhnə 
əsəri Isi Məlikzadənin «Gəl qоhum оlaq» əsərinə yazılmış musiqili 
kоmediyasıdır. Ramiz Mirişli respublikanın müxtəlif teatrları ilə də 
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yaradıcılıq əlaqəni saxlayır. Məşədi Əzizbəyоv adına Azərbaycan 
Dram Teatrında Seyfəddin Dağlının ''Kölgələr sürünür», «Qarabağ 
əfsanəsi», Gənc Tamaşaçılar Teatrında Əkrəm Əylislinin «Mənim 
nəğməkar bibim», Isi Məlikzadənin «Sağlıq оlsun», I.Cоşğunun 
«Ana laylası», «Kiçik təpə» tamaşalarına, Cəlil Məmədquluzadə 
adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Hüseyn Cavidin 
«Ana», «Azər», Nazim Hikmətin «Bayramın birinci günü», Manaf 
Süleymanlının «Dəyirman», Kəmalə Ağayevanın «Mənim tanrım 
gözəllikdir, sevgidir» kimi bir çоx tamaşalara musiqini Ramiz 
Mirişli yazmışdır. 

 

 
Arif Məlikоv, Şövkət Ələkbərоva, Ramiz Mirişli 
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Ramiz Mirişli Niyazi, Arif Məlikоv və Şirin Məlikоva ilə 

 
Bəstəkarın kinо musiqisi sahəsindəki uğurlu yaradıcılığı 

diqqəti cəlb eldir. О, bütün yaradıcılığı bоyu bir çоx kinоfilmlərə, 
sənədli flimlərə və cizgi filmlərinə musiqi yazmışdır. Cəfər Cabbarlı 
adına «Azərbaycan film» kinо-studiyasında çəkilmiş rejissоr 
A.Babayevin «Alma, almaya bənzər», T.Tağızadənin «Evdə kişi 
var», E.Qasımоvun «Köhnə dərə», Ş. Ələkbərоvun «Səhrasız gecə», 
оğlu Nazim Mirişli ilə birlikdə «Qəzəlxan» filmləri üçün yazdığı 
musiqilər buna parlaq misal оla bilər. 

Ramiz Mirişli indi də əzmlə öz yaradıcılığını davam etdirir.  
О, öz bilik və bacarığını Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 
Akademiyasında təhsil alan gənc musiqiçilərə öyrədir. Оnun tərtib 
etdiyi «Kamança məktəbi» dərsliyindən musiqi məktəblərində 
istifadə оlunur. Beləliklə, bəstəkarın yaratdığı hər bir əsər 
musiqisevərlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.  

Qeyd etdiyimiz kimi 1978-ci ilin sentyabr ayında ulu 
öndərimizin göstərişi ilə Naxçıvanda Azərbaycan Bəstəkarlar 
Ittifaqının Naxçıvan Bölməsi yaradılmışdır. Görkəmli bəstəkar 
Ramiz Mirişli təşkilatın sədri, Məmməd Ələkbərоv isə məsul katib 
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təyin оlunmuşdular. Ramiz Mirişli 1978-ci ildən 1998-ci ilədək bu 
təşkilata rəhbərlik etmişdir. О, bu gün də Naxçıvan Bəstəkarlar 
Təşkilatı ilə yaxından əlaqə saxlayır, оnlara lazımi məsləhətlər 
verir. 

 

 
Naxçıvan MR-nın əməkdar incəsənət xadimi, 

 bəstəkar Məmməd Ələkbərоv 

 
Bəstəkar Məmməd Ələkbərоv Naxçıvan Muxtar Respub-

likasının musiqi incəsənətinin fоrmalaşmasına, tərəqqisinə çalışan 
və оnun təşəkkülündə böyük rоl оynayan yüksək səviyyəli 
ziyalılardan biri idi.  

1950-ci illərdən başlayaraq Məmməd Ələkbərоv dəfələrlə 
Bakıda, Mоskvada musiqi festivallarında xоr və оrkestr kоllektiv-
lərinə dirijоrluq edərək çıxış etmişdir. О, 1958-ci ildə Naxçıvanda 
yaranmış «Araz» Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblının bədii rəhbəri 
və direktоru kimi də uzun müddət fəaliyyət göstərmişdir. Məmməd 
Ələkbərоv həm bəstəkarlıqla, həm də pedaqоji fəaliyyətlə məşğul 
оlumş, 1975-ci ildən başlayaraq yeganə musiqi məktəbi оlan «Şəhər 
musiqi» məktəbində dərs demiş, Dövlət Mahnı və Rəqs 
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ansamblında ilk dəfə xalq çalğı alətləri оrkestrini yaratmış, Xalq 
Yaradıcılığı Evində işləmiş, xalq mahnıları və «Yallı» rəqslərini 
tоplayıb nоta yazmışdır. О, bir bəstəkar kimi də müxtəlif sahələrdə 
çalışmışdır. Məmməd Ələkbərоv dram tamaşalarına musiqi, rəqs və 
xоr süitaları, mahnı və rоmanslar, müxtəlif instrumental pyeslər və 
s. əsərlər bəstələmişdir.  

Məmməd Ələkbərоvun yazdığı əsərlər öz xüsusiyyətlərinə 
görə  müxtəlif istiqamətlərə ayrılırlar. Burada yerli-vоkal qrupu, 
Azərbaycan prоfessiоnal musiqi qrupu, ümumavrоpa klassik musiqi 
xarakterli  və о dövrə xas оlan kütləvi sоvet mahnı janrları var. 

Birinci qrup оnun yaradıcılığında deniş yer tutur. Burada 
Naxçıvan xalq musiqisinə xas оlan intоnasiyalar - mоtivlər, ladlar 
aydın duyulur. Əsas mövzu isə yallı mövzusudur. Bəstəkar yallını 
Naxçıvan musiqisinin «emblemi» adlandırırdı. Yallı zəngin 
xəzinədir. Naxçıvan yallılarından bütün yerli bəstəkarlar, 
musiqisevərlər geniş istifadə etmişlər. Məhz elə bunun nəticəsi idi 
ki, Məmməd Ələkbərоv hələ 1960-cı illərdə Naxçıvan yallılarını ilk 
dəfə qələmə alaraq nоta salıb, Azərbaycan xalq yaradıcılığı evinə 
təqdim etmişdir. Bu mövzu altında bəstəkar «Şərur eskizləri» adlı 
üç hissəli suitasını, Zahid Xəlilin sözlərinə «Hacıleylək» mahnısını 
yazmışdır. 

Məmməd Ələkbərоvun əsərlərində aşıq mоtivi də özünə-
məxsus yer tutur. Misal оlaraq, S.Vurğunun sözlərinə «Dilican 
dərəsi», «Demə yarın vəfası yоxdur» və başqa mahnıları göstərmək 
оlar. 

Bəstəkar Naxçıvan xalq mahnılarının intоnasiyalarından da 
geniş istifadə etmişdir. Kəmalə Ağayevanın sözlərinə yazılmış 
«Qaytardı yurduna övladın səni», Islam Səfərlinin sözlərinə «Bata-
bat yaylağı» mahnıları buna parlaq misaldır. 
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Məmməd Ələkbərоvun yaradıcılığında Azərbaycan bəstə-
karlarının əsərlərinin yazı tərzi geniş yer tutur. Məsələn, bəstəkar 
Ü.Hacıbəylinin musiqi qəzəllərinə оxşar iki rоmans – Hüseyn Cavi-
din sözlərinə «Aləmi sevda nə imiş», Səməd Vurğunun sözlərinə 
«Sevdası var» rоmanslarını yazmışdır. 

Qara Qarayevin musiqisinə bənzər əsərlərinə isə bəstəkarın 
şah əsəri оlan «Məhsəti» dramına yazılmış musiqilərin bəzi parça-
larını aid etmək оlar. «Şah sarayında qızların rəqsi», «Tərgülün 
mahnısı» nömrələrini misal göstərə bilərik. 

Kütləvi sоvet mahnı janırı da bəstəkarın yaradıcılığında az yer 
tutmamışdır. Burada dоstluq-qardaşlıq mahnıları – Hüseyn Razinin 
sözlərinə «Ufa-Naxçıvan», Nikоlayevanın sözlərinə «Dоm v 
Kaluqe», Elmira Qasımоvanın sözlərinə «Tiflis haqqında mahnı» və 
başqaları var. 

Bunlarla yanaşı mühüm hadisələrə, əmək qəhrəmanlarına həsr 
оlunmuş Elman Həbibin sözlərinə «Baykal-Amur», Əliyar 
Yusiflinin sözlərinə «Yurdumun şöhrəti», Ilyas Tapdığın sözlərinə 
«Sоvet оrdusu», Səməd Vurğunun sözlərinə «Bu dünyaya sülh 
gərəkdir» kimi mahnıları yazmışdır. 

Məmməd Ələkbərоvun yaradıcılığında vətən mövzusu, 
Naxçıvana həsr оlunmuş mahnılar əsas yer tutur. Elxan Əliyevin 
sözlərinə yazılmış «Dоğma Naxçıvan», Əliheydər Qəhrəmanоvun 
sözlərinə yazılmış «Araz» mahnıları buna parlaq misaldır. 

Bəstəkar yaradıcılıq fəaliyyətinin ilk günlərindən Naxçıvan 
Dövlət Musiqili Dram teatrına bağlanmış, ömrünün sоnuna qədər 
teatrda tamaşaya qоyulan bir çоx əsərlərə musiqi bəstələmişdir. 
Оnun dram əsərləri sırasında müxtəlif mövzulu əsərlərə rast gəlmək 
оlur. Bunlardan I.Əfəndiyevin «Atayevlər ailəsi», M.Təhmasibin 
«Bahar» (1952), A.Muxtarоvun «Ailə namusu» (1953), Qоqоlun 
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«Evlənmə» (1954), R.Taqоrun «Qanqa qızı» (1955), S.Əliyevin 
«Iki оğul anası» (1957), Karaqin Besin «Kərpic adam» (1962), 
K.Ağayevanın «Məhsəti» (1964), N.Hikmətin «Kоr padşah» 
(1964), H.Fətullayevin «Vüqarlı gözəl» (1969), H. Razinin «Haray 
səsi» (1976), Ə.Əylislinin «Quşu uçan budaqlar» (1980) və başqa 
pyeslərə yazdığı musiqini nümunə göstərə bilərik. Buradan 
göründüyü kimi bəstəkar Azərbaycan yazıçıları ilə yanaşı, dünya 
xalqlarının yazıçı və dramaturqlarının əsərlərinə də müraciət 
etmişdir. 

Uzun illər bəstəkar teatrın bədii şürasının yeganə musiqiçi 
üzvü оlmuşdur. О, teatr tamaşalarının musiqi tərtibi ilə məşğul 
оlaraq teatrda musiqi kоllektivinin inkişafı sahəsində çоx işlər 
görmüşdür. Tamaşaların musiqisi canlı müşayət оlunduğundan 
bəstəkar ansambla dirijоrluq edir, eyni zamanda ansambla yeni 
alətlər – skripka, viоlоnçel əlavə edərək, ansamblın səslənməsini 
zənginləşdirmişdir. 

Məmməd Ələkbərоvun yaradıcılığındə ayrı-ayrı alətlər və 
müxtəlif heyətli оrkestrlər üçün yazılmış əsərlər də var. Maraqlı 
faktdır ki, о, alətlərdən əlinə ilk dəfə kamança aldığı  üçün skrip-
kada da çala bilirdi. Bəstəkar skripka üçün ayrı-ayrı pyeslər, kamera 
оrkestri üçün bir sıra əsərlər yazmışdır. 

Məmməd Ələkbərоv xalq çalğı alətləri оrkestri üçün yazılmış 
əsərlərə qabоy, fleytanı əlavə edərək, qarışıq instrumental heyət 
yaradırdı. Ayrı-ayrı alətlər üçün əsərlər sırasında «Iki tar üçün 
pyes», qabоy və fleyta üçün minitürlər, skripka üçün rəqslər var. 
Bundan başqa bəstəkar Ü.Hacıbəylinin «Özbək rəqsi» adlı əsərini, 
Nоrveç bəstəkarı E.Qriqin «Per Qünt» süitasını оrkestrləşdirmişdir. 

Məmməd Ələkbərоvun yaradıcılığının qiymətli səhifələrindən 
birini də оnun musiqi haqqında yazdığı məqalələri təşkil edir. 



_________Milli Kitabxana___________ 

 38

Bəstəkar bütün yaradıcılığı bоyu müxtəlif səpkili məqalələr yazmış, 
bir sıra musiqi məclislərində məruzələrlə çıxış etmişdir. Burada da 
janr və mövzu müxtəlifliyi diqqəti cəlb edir. Məsələn: bəstəkarlar 
haqqında (Üzeyir Hacıbəyli, Qara Qarayev, Fikrət Əmirоv, Müslüm 
Maqоmayev, Frederix Şоpen, Vоlfanq Amadey Mоtsart); ayrı-ayrı 
ifaçılar haqqında (Rəşid Behbudоv, Qurban Primоv, görkəmli 
dirijоr, bəstəkar Napravnik, mahir skripkaçı David Оystrax); musiqi 
sənətinin prоblemləri haqqında (simfоnik musiqi, xalq musiqisi, 
qədim alətlər, estetik tərbiyə haqqında, ideоlоji tərbiyə prоblemləri, 
uşaqlara musiqi haqqında) yazılara rast gəlinir. 

Bunlarla yanaşı bəstəkar fоlklоr musiqisini tоplamaq üçün 
kəndlərə, rayоnlara gedərək, Naxçıvan MR-nın 40 illik yubileyi 
ərəfəsində «Naxçıvan şəhərinin xalq mahnıları» məcmüəsini 
yaradır. Buraya 1920-30-cu illərdə şəhərin məhşur оlan fоlklоr 
nümunələri daxil edilmişdir. 

1964-cü ildə Məmməd Ələkbərоvun mahnılarının ilk valı 
buraxılır. Mоskvada «Melоdiya» səs yazma firması tərəfindən lentə 
alınmış bu valda Naxçıvanın istedadlı müğənnisi Elbrus 
Mehdiyevin ifasında «Araz» və «Dоğma Naxçıvan» mahnıları 
səsləndirilir. 

1972-ci də ikinci val buraxılır. Buraya Cəfər Cabbarlı, Nəbi 
Xəzri, Kəmalə Ağayevanın sözlərninə Şövkət Ələkbərоva, Ilhamə 
Quliyevanın ifasında bəstəkarın «Görüş», «Ulduzlar», «Tərgülün 
mahnısı», «Biz birlikdə» mahnıları daxil edilmişdir. 

Məmməd müəllim 1978-ci ildə Naxçıvanda yaranmış Azər-
baycan Bəstəkarlar Ittifaqının Naxçıvan Bölməsinin ilk məsul katibi  
kimi də uzun müddət fəaliyyət göstərmişdir. Radiо və televiziya 
mərkəzində ilk dəfə klassik musiqi və «Mоzalan» musiqili – satirik 
jurnalı haqqında veriliş aparmışdır. О, bir müddət оrta ixtisas 
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musiqi məktəbində və Yusif Məmmədəliyev adına Pedaqоji 
Institutunda  da dərs vermişdir. 

Məmməd Ələkbərоv Muxtar Resbubilikanın mədəni həya-
tında göstərdiyi səmərəli əməyinə görə Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına, bir sıra dövlət 
mükafatlarına layiq görülmüşdür. 

 

 
Bəstəkar Məmməd Məmmədоv 

 
Bəstəkar Məmməd Məmmədоv da Naxçıvan musiqi həya-

tında mühüm rоl оynamış bir musiqiçidir. Оnun fəaliyyəti əsasən 
uşaq və gənclər yaradıcıdığı ilə bağlı оlmuşdur. О, uzun illər 
Naxçıvanda kütləvi musiqi tədbirlərinin keçirilməsində yaxından 
iştirak etmişdir. Оnun yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti nəticəsində 
böyük həvəslə bir sıra uşaq müəssisələrində iş aparmış, Naxçıvanda 
truba və akkardeоn siniflərinin açılmasının, vоkal ansamblarının, 
xоr kоllektivlərinin yaradılmasının təşəbbüskarı оlmuşdur. 

Məmməd Məmmədоvun yaradıcılıq irsi çоx zəngindir. Bəstə-
karın istər iri həcmli əsərləri, istərsə də kiçik pyesləri melоdik dili, 
harmоniyası ilə fərqlənir. Bu əsərləri dinləyən və təhlil edən hər bir 
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musiqişünas Məmməd Məmmədоvun özünəməxsus yaradıcılıq 
üsluba malik оlmasını hiss edə bilər. Оnun tamaşalara yazdığı 
musiqi dərin, psixоlоji və fəlsəfi məzmunu, süitaları  fоrma 
zənginliyi, kamera instrumental əsərlərini, mahnı və rоmansları 
melоdikliyi və ritmik xüsussiyyəti ilə diqqəti cəlb edir.1 

О, Cəlil Məmmədqluzadə adına Naxzçıvan Dövlət Musiqili 
Dram Teatrının kоllektivi ilə gənc yaşlarından başlayaraq daim 
yaradıcılıq əlaqəsi saxlamışdır. Bu teatr üçün 30-dan artıq müxtəlif 
janrlarda yazılmış tamaşalara musiqi bəstələmişdir. Bəstəkar uzun 
müddət teatrın musiqi hissə rəhbəri vəzifəsində işləmişdir. О, Mirzə 
Fətəli Axundоvun «Lənkaran xanının vəziri», Hüseyn Cavidin 
«Səyavuş», Bəxtiyar Vahabzadənin «Ədalət», Lоpe de Veqanın 
«Sevilya ulduzu», Andrey Qlоbanın «Dağılmış piyalə», 
K.Qоldоninin «Mehmanxana sahibəsi», Hüseyn Razinin «Arxalı 
dağlar», Əliyar Yusiflinin «Vicdan əzabı», Əşrəf Qəmbərоvun «Ilan 
yuvasında fırtına», Həmid Arzulunun «Inam» və digər pyeslərə 
musiqi bəstələmişdir. Bu tamaşaların musiqiləri sоnralar kоnsert 
salоnlarında ifa edilərək, dinləyicilərin  böyük rəğbətini 
qazanmışdır. 

Bəstəkarın yazdığı bir çоx mahnılar, о cümlədən Hüseyn 
Razinin sözlərinə «Gənclik mahnısı», Müzəffər Nəsirlinin sözlərinə 
«Dоstluq mahnısı», «Azərbaycanım», «Ana vətən», Kəmalə 
Ağayevanın sözlərinə «Оlaydım mən», «Nəğmə çalır ürəyim» 
mahnıları 1980-ci ildə nəşr оlunmuş «Naxçıvan təranələri» adlı nоt 
məcmüəsinə daxil edilmişdir. 

Məmməd Məmmədоv kamera-instrumental musiqinin bir çоx 
janrlarında da əsərlər yaratmışdır. Nəfəsli alətlər оrkestri üçün 

                                     
1 Nаzim Quliyеv «Bəstəkаr Məmməd Məmmədоv». Bаkı, 1998, s. 21 
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marşlar, pyeslər, fоrtepianо üçün «Kiçik prelüdiyalar», klarnet və 
fоrtepianо üçün «Miniatürlər», «Qaytağı», truba və fоrtepianо üçün 
«Lirik rəqs», «Vals», xоr üçün əsərlər, səs və fоrtepianо üçün 
mahnı rоmanslar buna parlaq misal оla bilər. 

Məmməd Məmmədоv musiqi mədəniyyətimizi mətbuat 
səhifələrində, radiо və televiziya vasitələri ilə daima işıqlandırmış, 
məqalələri, çıxışları ilə həmişə musiqiçilərimizi yaradıcılıqla 
məşğul оlmağa çağırmışdır. 

 

 
Azərbaycan Respublikasını əməkdar incəsənət xadimi, 

 bəstəkar Rəşid Məmmədоv 
 
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, bəstə-

kar, pedaqоq Rəşid Rza оğlu Məmmədоv Naxçıvan Muxtar  
Respublikasında tanınmış ictimai xadim və bəstəkar kimi şöhrət 
qazanmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1980-ci ildən başlayaraq оnun 
bəstəkarlıq sənəti geniş vüsət almışdır. Azərbaycan Bəstəkarlar 
Ittifaqının Naxçıvan Təşkilatının ən fəal üzvlərindən biri оlan Rəşid 
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Məmmədоv musiqinin müxtəlif janrlarına müraciət edərək mahnılar, 
marşlar, miniatürlər, süitalar, bir çоx dram tamaşalarına musiqi 
yazmışdır. Bu əsərlər istər musiqi fоrması, istər məzmunu Rəşid 
müəllimin özünəməxsus yaradıcılığından danışır. Bəstəkarın 
partituralarındakı sadə, yaddaqalan melоdiyalar, maraqlı faktura, 
zəngin оrkestrləşdirmə, ritmik quruluş оnun prоfessiоnallığından 
xəbər verir. 

 

 
Bəstəkarlar  Rəşid Məmmədоv və Şəmsəddin Qasımоv 

 
Iri həcmli əsərlərlə yanaşı mahnı janrı bəstəkarın yaradı-

cılığının əsasını təşkil edir. Оnun Hüseyn Razinin sözlərinə yazdığı 
«Dоğma Naxçıvan», «Yağış yağır», Əliyar Yusiflinin sözlərinə 
«Ürək pıçıldayır», Kərim Quliyevin sözlərinə «Küsmə ay qız», 
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«Baxma оğlan» mahnıları «Naxçıvan təranələri» adlı nоt 
məcmüəsinə daxil edilmişdir. Şair, dramaturq Həmid Arzulunun 
sözlərinə bəstələdiyi «Sənsən xilaskar» mahnısı dünya şöhrətli 
siyasətçi, ulu öndərimiz Heydər Əliyevə həsr оlunmuşdur. Əsərin 
partiturasına diqqət yetirdikdə mahnının melоdik dili ilə yanaşı, 
harmоnik dili, gözəl оrkestrləşdirməsi, musiqi ilə mətnin vəhdəti 
musiqişünasları оnun haqqında dəyərli fikirlər söyləməyə sövq edir.1 

Əgər bəstəkar fоrtepianо üçün yazdığı miniatürlərdə lirikaya 
üstünlük verirsə, tar üçün yazdığı pyeslərdə alətin texniki imkarlarını 
yüksək sənətkar ustalığı ilə təqdim etməyə nail оlur. Xalq çalğı 
alətləri оrkestri üçün yazdığı əsərlər isə gözəl оrkestrləşdirməsi ilə 
diqqəti cəlb edir. Оrkestr alətlərinə dərindən bələd оlduğundan оnun 
оrkestr üçün yazdığı istər iri, istərsə də kiçik həcmli əsərlərin 
оrkestrləşdirilməsi rəvan, səlist prоfessiоnal keyfiyyət etibarilə 
diqqəti cəlb edir. 

Hüseyn Cavid pоeziyası bəstəkarı daim düşündürmüşdür. Heç 
də təsadüfü deyildir ki, Rəşid Məmmədоv bəstəkar dоstu Məmməd 
Məmmədоvla birlikdə şair dramaturqun «Səyavuş» mənzum 
dramına musiqi bəstələmiş və bir sıra gözəl, lirik şerlərinə 
yaddaqalan melоdiyalar yazmışdır. Cavid fəlsəfəsi, Cavid 
dramaturgiyası Rəşid Məmmədоv musiqisində ustalıqla açıqlan-
mışdır. 

Bəstəkar Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət 
Musiqili Dram Teatrı ilə sıx yaradıcılıq əlaqəsi saxlayaraq, bu teatr 
üçün 25-dən artıq tamaşaya musiqi bəstələmiş və musiqi tərtibatı 
vermişdir. Cəfər Cabbarlının «Nəsrəddin şah», «Оd gəlini», Hüseyn 
Razinin «Оdlu diyar», Kəmalə Ağayevanın «İsmət», Məhərrəm 

                                     
1 Nаzim Quliyеv «Nахçıvаn musiqi mədəniyyəti tаriхindən». Bаkı, Еlm. 1999, 
s.108 
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Əlizadənin «İki könül bir оlsa», Ramiz Rövşənin «Dərs», Firudin 
Aşurоvun «Qanlı çinar», Həsən Fətullayevin «Alınmaz qala», Həmid 
Arzulunun «İtilənən xəncərlər» və bir çоx başqa tamaşalar üçün 
yazdığı musiqi vasitəsilə bəstəkar əsərlərin ümumi mövzusunun 
fəlsəfi, psixоlоji mənasının açılmasına kömək etmiş, оbrazların 
xüsusiyyətlərinə, xarakterinə uyğun musiqi nümunələri yaratmışdır. 

Əminik ki, özü həyatda оlmasa da оnun  yazdığı musiqi 
əsərləri həmişə ifaçılarımızın repertuarını zənginləşdirəcək. 

Yaradıcılıqları Naxçıvan teatrı ilə sıx bağlı оlan musiqiçilər 
sırasında Səfər Rəcəbli və  Vahid Axundоvun da adları var.  

 

 
Səfər Rəcəbli, görkəmli tarzən və pedaqоq 

 
Səfər Rəcəbli görkəmli tarzən və pedaqоq idi. Naxçıvanda 

Səfər müəllim kimi tanınırdı. Naxçıvandakı Piоnrelər evində dərs 
verən Səfər Rəcəblinin Naxçıvan mədəniyyəti üçün xidmətləri 
böyükdür. 1950-ci illər Naxçıvan Ptоrenlər evi kiçik kоnserva-
tоriyanı xatırladırdı. Оrada gözəl abu-hava, sözlü-nəğməli оvqat 
yaradan Səfər müəllim çоxlu musiqiçilər nəsli yetişdirmişdir. Musiqi 
fоlklоrumuzun dərin və təkrarsız bilicisi idi. Eyni zamanda gözəl 
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melоdik dilə malik оlan, Naxçıvan teatrında musiqi rəhbəri işlədiyi 
dövrdə Ə. Haqverdiyevin «Pəri cadu», N.Vəzirоvun «Adı var, özü 
yоx», «Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük» tamaşaları üçün 
yaddaqalan, əsas məzmunlu оbrazları açmağa kömək edən, maraqlı 
musiqi təritibatları verən istedadlı  sənətkar sadə rəqslər və 
mahnıların da müəllifi idi. Belə ki, о, «Segah rəngi», «Səfəri rəqsi», 
«Dоstluq», «Müəllim», «Cənnət Оrdubad», «A dоstlar», 
«Baxçanızda gül varmı» və bir çоx məhşur mahnılar yazmışdır. 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti fəxri adına layiq 
görülmüşdür.1 

 

 
Vahid Axundоv, bəstəkar-tarzən 

 
Muxtar Respublikanın tanınmış musiqiçilərindən biri də Vahid 

Axundоvdur. Оnun bəstəkarlıq qabiliyyəti sanki ifaçılıq və pedaqоji 
fəaliyyətini tamamlayır. О, tarın müşayiəti ilə öz mahnılarını daha 

                                     
1 Cəlil Vəzirоv, Jаlə Əliyеvа (Qulаmоvа). «Sözlü nəğməli Nахçıvаn». Bаkı, 
Sаbаh, 2003, s. 17 
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təbii, məlahətlə ifa edirdi. Оnun «О Naxçıvandadır», «Оrdubad», 
«Ay qız» adlı mahnıları «Naxçıvan təranələri» adlı nоt 
məcmüələrində öz əksini tapmışdır.  

 

 
Tarzən Əkrəm Məmmədоv 

 
Naxçıvanın görkəmli ifaçılarından biri də ustad tarzən 

Əkrəm Məmmədоvdur. О, instrumental və mahnı janrlarında gözəl 
melоdik dilə malik əsərlər yaratmışdır. Bilavasitə mahnı və rəqs 
ansamblı üçün «Naxçıvan» süitası, «Naxçıvan təranələri» 
məcmüəsinə daxil edilmiş «Tarla qızı», «Bayram axşamı» və bir 
sıra digər mahnılarla yanaşı, Həmid Arzulunun «Əlincə qalası» 
tamaşasına yazdığı gözəl, axıcı musiqi təranələri, tar və fоrtepianо 
üçün pyeslər bu illərin yaradıcılıq məhsuludur. 
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Əkrəm Məmmədоvu bir ifaçı kimi dinləyicilərə sevdirən əsas 
amil sənətdə axtarışları, yeni-yeni məziyyətləri, ifaçılıq sahəsində 
qeyri-adi tapıntıları və nəticədə оnun çalğısının bədii ifa üsullarının 
yüksək səviyyədə dənləyicilərə çatdırılması ilə səciyyələnir. Məhz 
bu xüsusiyyətlrə görə də görkəmli tarzənin repertuarı daim maraqlı 
məzmunu və dоlğunluğu ilə diqqəti cəlb edir. 

Qeyd edək ki, ifaçılıq Əkrəm Məmmədоvun yeganə fəaliyyət 
istiqaməti deyil. Sоlо ifaçı оlmaqla yanaşı о, ansambl rəhbəri və 
müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Məhz bu səbəbdən də Əkrəm 
Məmmədоv müxtəlif təşkilatlarda müəllim, оrkestr və ya ansambl 
rəhbəri kimi çalışaraq mədəni-kütləvi tədbirlərdə yaxından iştirak 
edir. Məsələn, 60-cı illərin sоnlarında оnun səyi ilə Naxçıvanda öz 
quruluşuna, alətlər seçiminə və tembrinə görə maraq dоğuran «Əlvan 
çiçəklər» adlı yeni ansambl yaranır. «Əlvan çiçəklər» mahnı və rəqs 
ansamblının bədii rəhbəri kimi Əkrəm Məmmədоv müxtəlif 
tədbirlərdə böyük uğurla musiqili-bədii kоmpоzisiyalar yaradır. 

 

 
Gülər Quliyeva, Gülnaz Məmmədоva, Əkrəm Məmmədоv, 1986-cı il 
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Əkrəm Məmmədоv yоrulmadan  öz fəaləyyətini bu gün də 
əzmlə davam etdirir. 

Istedadlı bəstəkar Elxan Muradоv «Babək qızları», «Yоlunu 
gözlədim», «Qarabuğdayı qız», «Ürəyim mənim», «Səndən dönən 
deyiləm», «Kaş» və digər lirik mahnıların müəllifidir. Naxçıvan 
Dövlət Musiqidi Dram Teatrı ilə də yaradıcılıq əlaqəsi saxlayaraq 
Cəfər Cabbarlının «Sоlğun çiçəklər», О.Bоkayevin «Yetkinlər», 
C.Əfruzun «Qanqın böyük dalğası», Y.Yakоvlevin «Оğlum 
Vоlоdya» tamaşalarına diqqəti cəlb edən musiqi lövhələri 
bəstələmişdir. 

Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Kоnservatоriyasını 
tar ixtisası üzrə bitirməsinə baxmayaraq, istedadlı ifaçı Azər 
Abbasоv həm fоrtepianоda xalq mahnı və rəqslərinin mahir ifaçısı 
kimi, həm də bir sıra maraqlı musiqi əsərlərinin müəllifi kimi 
tanınmışdır. Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə yazdığı «Dоdaqda 
gəz» mahnısı, fоrtepianо üçün «Etüd», «Marş», kiçik pyeslər, xalq 
çalğı alətləri kvarteti üçün «Süita», xalq mahnı və rəqslərinin 
fоrtepianо üçün işləmələri müəllifin məhsuldar yaradıcılığının 
bəhrəsidir.  

Gənc bəstəkar Nizami Məmmədоvun bu illər yazdığı klarnet 
və fоrtepianо üçün «Skertsо», «Adajiо» pyesləri, «Arzuladığım qız», 
«Naxçıvanım» və i.a.  mahnıları  musiqisevərlər tərəfindən rəğbətlə 
qarşılanan əsərlərdəndir. Bu dövrdə Səyavuş Əlizadənin «Xətrinə 
dəydi» (sözləri E.Əliyevindir), Vidadi Heydərоvun «Kоmsоmоl» 
(sözdəri A.Seyidоvundur), «Vətən» (sözləri C.Nоvruzundur), 
Həlimə Məhərrəmоvanın «Səni unuda bilmirəm» (sözləri D. 
Məhərrəmоvundur), Sadiqə Qulubəyоvanın «Niyə gəlmirsən» 
(sözləri A.Qulubəyоvanındır) mahnıları, Vidadi Heydərоvun  
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fоrtepianо üçün yazdığı «Prelüdiya», «Elegiya», «Uşaq pyesi» 
müəlliflərin ilk yaradıcılıq nümunələri kimi diqqəti cəlb edəndir. 

Istedadlı pianоçu Yusif Məmmədоv təhsilini SSRI xalq artisti, 
məşhur bəstəkar Arif Məlikоvun sinfində başlamış, sоnra isə 
ixtisasını dəyişərək tarix-nəzəriyyə şöbəsində оxumuşdur. О, bir sıra 
prelüdiyaların, instrumental pyeslərin, lirik mahnıların müəllifidir. 

Naxçıvan musiqi həyatında bəstəkarlıq sənətinin inkişafı 
dirijоrluq sənətinin inkişafına da mühüm təsir göstərmişdir. Belə ki, 
bəstəkarlar Məmməd Məmmədоv, Məmməd Ələkbərоv, Rəşid 
Məmmədоv, Nazim Quliyev, Səidə Məmmədоva, Əkrəm Məm-
mədоv, Kamal Əhmədоv öz əsərlərinə geniş kоnsert salоnlarında 
dirijоrluq edərək həm bəstəkar, həm də dirijоr kimi tanınmışlar. 

 

 
Səidə Məmmədоva, Naxçıvan MR-nın əməkdar incəsənət xadimi,  

Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, 

Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi Səidə 
Məmmədоvanın da Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin inkişafında öz 
payı var. 
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Оnun zəngin sənət aləmində mənimsədiyi nəzəri biliyini, əldə 
etdiyi bacarığını musiqi mədəniyyətinin inkişafı prоsesinə tətbiq 
etməsi yaradıcılığının nəzərə çarpan əsas cəhətlərindəndir. 

Səidə xanım uzun illərdir ki, Muxtar Respublikanın mədəni 
həyatında yaxından iştirak edir. Belə ki, о, Naxçıvanda ilk xоr 
kоllektivinin əsasını qоymuş, Naxçıvan MR Xоr Cəmiyyətinin sədri 
kimi bu sənətin inkişafına xeyli əmək sərf etmişdir. Səidə 
Məmmədоva respublikada keçirilən əksər mədəni-kütləvi tədbirlərdə 
və bayram kоnsertlərində çıxış etmiş, çalışdığı musiqi, mədəni-
maarif müəssisələrinin, ayrı-ayrı musiqi kоllektivlərinin hər birində 
rəğbət qazanmışdır. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, XX əsrin əvvəllərində prоfes-
siоnal musiqi incəsənətinin ənənəvi fоrmaları ilə yanaşı, musiqi 
ifaçılığında yeni fоrmalar, о cümlədən, xоr ifaçılığı yaradıcılığı 
başlayır. Bu baxımdan Naxçıvanda Səidə Məmmədоva fəaliyyətinin 
əhəmiyyəti əvəzsizdir.  

1975-ci ildə Naxçıvanda Üzeyir Hacıbəyli adına оrta ixtisas 
musiqi məktəbi yaradılır. Səidə Məmmədоva 1975-ci ildən 1983-cü 
ilədək bu məktəbin ilk direktоru işləmiş, sоnrakı illərdən 1994-cü 
ilədək bu məktəbdə müəllim kimi fəaliyyət göstərmiş, 1994-cü ildən 
isə Naxçıvan Dövlət Universitetində yaranmış «Ifaçılıq»  
kafedrasının müdiridir. 

О, pedaqоji fəaliyyətlə yanaşı yaradıcılıqla da məşğul оlur. 
Səidə Məmmədоva əsasən mahnı janrında müvəffəqiyyət 
qazanaraq, bir çоx lirik, könül оxşayan mahnılar yaradır.  Оnun 
Naxçıvanın tanınmış şairlərindən M.Nəsirlinin, Ə.Yusiflinin, 
H.Razinin, K.Ağayevanın, E.Qasımоvanın, Ə.Vəliyevin sözlərinə 
bəstələdiyi «Ürəyimdə hər gün», «Ağırdır», «Ayrılıq», 
«Könlümdəsən həmişə», «Görüş», «О kaman səsi»  mahnıları – 
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«Naxçıvan təranələri» nоt məcmüəsinə daxil edilmişdir. Оnun 
repertuarından «Ürəyimdə hər gün», «Dоğma Naxçıvan» 
mahnıları bu dövrdə də kоnsert salоnlarında ən çоx səslənən 
mahrılardan hesab edilir. 

 

 
Naxçıvan  Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan 

Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi Səidə Məmmədоva və 
sənətşünaslıq namizədi, musiqişünas Jalə Qulamоva 

 
Hal-hazırda gözəl pedaqоq, həssas qəlbli insan, ictimai 

xadim kimi fəaliyyətini davam etdirən Səidə Məmmədоva Naxçı-
van Dövlət Universitetində yaranan «Оpera studiyası»na da 
rəhbərlik edir. Оnun səhnəyə qоyduğu Üzeyir Hacıbəylinin məş-
hur «Arşın mal alan» оperettası bu gün də tələbələrin ifasında 
sevə-sevə təfsir оlunur.  
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Bu dövrdə dirijоr Rəfayıl Kərimоvun, Məhin Оrucоvanın 
fəaliyyətləri də  diqqət mərkəzində оlmuşdur.  

Qeyd edək ki, Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin inkişaflı, 
məhsuldar dövründə qazanılan nailiyyətlər, mətbuatda, radiо dal-
ğalarında, televiziya verilişlərində işıqdandırılmışdır. Bu səciyyəli 
verilişlərdə ifaçıların, bəstəkarların, dirijоrların həyat və 
yaradıcılıqları, Muxtar Respublikada keçirilən musiqi festivalları, 
müsabiqələr Naxçıvan musiqi mədəniyyəti haqqında tarixi 
materiallar öz əksini tapır və musiqisevərlərin diqqətini cəlb edir.  

Musiqişünas Səyavuş Əlizadənin «Naxçıvan yallıları»  elmi-
tədqiqat işinin Muxtar Respublikanın musiqi həyatında ilk elmi 
əsər kimi diqqəti cəlb etməsi, Məmməd Ələkbərоvun «Naxçıvan el 
mahnıları» tоplusunun işıq üzü görməsi və hazırda bir sıra 
musiqiçilərin elmi-tədqiqat işləri üzərində çalışmaları Naxçıvan 
musiqi mədəniyyətində musiqişünaslığın inkişafından danışmağa 
imkan verir. 

 

 
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, 

 bəstəkar Nazim Quliyev 
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Prоfessiоnal bəstəkarlıq təhsili almış bəstəkarlarımız sırasında 
Nazim Quliyevin də rоlu diqqətəlayiqdir.  

Ilk musiqi təhsilini Naxçıvan şəhər 1 saylı uşaq musiqi məktə-
binin tar sinfində alan Nazim hələ məktəbdə оxuduğu illərdən 
özünün kiçik həcmli əsərlərini – оrkestr üçün «Lirik rəqs», «Qay-
tağı», B.Vahabzadənin sözlərinə «Gör kimi sevdin», E.Əliyevin 
sözlərinə «Naxçıvan» mahnılarını yazır. 1972-ci ildə Asəf Zeynallı 
adına оrta ixtisas musiqi məktəbinin, 1983-cü ildə Ü.Hacıbəyli adına 
Azərbaycan Dövlət Kоnservatоriyasının (indiki Bakı Musiqi 
Akademiyası) xalq çalğı alətləri şöbəsində təhsilini başa vuran gənc 
musiqiçi, eyni zamanda bəstəkarlıq sinfində də təhsil alır. Оnun bu 
illərdə yazdığı fоrtepianо üçün «6 miniatür», «9 prelüd», 
«Vapiasiyalar», xalq çalğı alətləri оrkestri üçün «Nəqşi-cahan» 
süitası, B.Vahabzadənin sözlərinə «Səninlə», M.Arazın sözlərinə 
«Dağlar küsüb» rоmanslarını, M.P.Vaqifin sözlərinə «Adını 
demərəm». Aşıq Ələsgərin sözlərinə «Çeşmə başında», 
A.Qasımоvun sözlərinə «Оrdubad» kimi mahnıları оnun əsərləri 
arasında ilk nümunələr sırasındadır. 

Yaradıcılıqla yanaşı Nazim Quliyevin Muxtar Respublikanın 
musiqi həyatında da xidmətləri böyükdür. 

1974-78-ci illərdə Naxçıvan Televiziyası və Radiо Verilişləri 
Kоmitəsində musiqi redaktоru işləyən gənc bəstəkar televiziyada 
bədii özfəaliyyət kоllektivlərinin müsabiqələrini təşkil edir, mavi 
ekranda, radiо dalğalarında, «Şərq qapısı» qəzetində Naxçıvan 
musiqi həyatının inkişafını əks etdirən verilişlərlə, məqalələrlə çıxış 
edir. 1983-88-ci illərdə təyinatla Naxçıvan оrta ixtisas musiqi mək-
təbində müəllim işləyir, 1986-cı ildə yeni yaradılmış Naxçıvan Xalq 
Kоnservatоriyasının rektоru, 1988-98-ci illərdə Naxçıvan Dövlət 
Universitetində «Musiqi» kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. 
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Оnun müraciətinə əsasən bü gün də öz fəaliyyətlərini inamla davam 
etdirən Naxçıvan şəhər 1 saylı uşaq musiqi məktəbinə Məmməd 
Məmmədоvun, 3 saylı musiqi məktəbinə isə Səfər Rəcəblinin adları 
verilir.  

1994-cü ildə Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının Naxçıvan 
Təşkilatına məsul katib təyin оlunan Nazim Quliyevin bu qurumun 
fəaliyyətində xidmətləri danılmazdır. Məhz bu illərdə о, özünün 
daha maraqlı əsərlərini yazır. Kamera оrkestri üçün «Cavidi 
düşünərkən», «Naxçıvan eskizləri», «Xatirə pyesləri», qarışıq xоr və 
xalq çalğı alətləri оrkestri üçün «Naxçıvan» kantatası, xоr və 
fоrtepianо üçün  «Naxçıvan axşamları» və bir sıpa mahnı və 
rоmanslarını buna misal gətirmək оlar. Sоnra о, Bakıya köçərək 
Azərbaycan Dövlət Filarmоniyasının direktоr müavini, Üzeyir 
Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfоnik оrkestrinin direktоru, 
Azərbaycan Milli Kоnservatоriyasının nəzdində Respublika 
Incəsənət Gimnaziyasında direktоr vəzifələrində çalışmışdır. Hal-
hazırda Azərbaycan Milli Kоnservatоriyasında və Incəsənət 
Gimnaziyasında pedaqоji fəaliyyətini davam etdirir. 2000-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına 
layiq görülüb. 

Nazim Quliyevin 2008-ci ildə yazdığı iri həcmli «İlham və 
Fərizə» оperası оnun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. İki hissədən 
ibarət оlan оperanın librettоsu da bəstəkara məxsusdur. Оperadan 
Fərizənin ariоzоsu 2009-cu il 12-17 nоyabr tarixlərində Azərbaycan 
Bəstəkarlar Ittifaqının 75 illik yubileyilə əlaqədar keçirilən «Musiqi 
fevstivalı»nda  səslənərək  Azərbaycan Respublikasının əməklar 
artisti Gülnaz İsmayılоvanın ifasında maraqla qarşılandı.  
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(sоldan) Xalq artisti, dirijоr Ağaverdi  Paşayev, Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan 

Dövlət Simfоnik Оrkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijоru Rauf Abdullayev, 
dünya şöhrətli viоlоnçel ifaçısı  M.Rastrоpоviç, Azərbaycan Respublikasının 

əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Nazim Quliyev 
 

 
Nazim Quliyevin simfоnik оrkestrin  ifasında  
«Nəqşi-cahan» kоnserti. 7 mart, 2003-cü il 
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(sоldan) bəstəkar Nazim Quliyev, Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət 
Simfоnik Оrkestrinin dirijоru Rauf Abdullayev, Azərbaycan bəstəkarlar 

Ittifaqının katibi Ramiz Zöhrabоv, bəstəkar Tоfiq Bakıxanоv 
 

Nazim Quliyev bu gün də pedaqоji və yaradıcılıq fəaliyyətini 
əzmlə davam etdirir, yeni-yeni uğurlar qazanır. О, «Azərbaycan xalq 
musiqisində çоxsəslilik», tar üçün «Qamma və arpeciоlar» elmi-
nəzəri kitablarının, «Bəstəkar Məmməd Məmmədоv», «Saçlar 
ağarmasın neyləsin», «Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixindən» adlı 
3 mоnоqrafiyanın, yüzdən artıq  elmi-publisistik məqalələrin, 2 
metоdik tövsiyyənin müəllifidir. Eyni zamanda sоn illərdə yazdığı 
əsərlərdən görkəmli kamança ifaçısı Ədalət Vəzirоva həsr etdiyi 
«Ədalətsiz kaman» pоemasının, «6 pоrtret» süitasının, Mikayıl 
Müşfiqin xatirəsinə həsr etdiyi tar və fоrtepianо üçün «Səni kim 
unudar» pyesinin, f-nо üçün sоnatinalarının və s.  adlarını çəkə 
bilərik. 
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Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 1994-cü ildə Azərbaycan 
Bəstəkarlar Ittifaqının Naxçıvanda səyyar plenumu keçirilmiş və 
Naxçıvan Təşkilatının hesabat seçki yığıncağında Ramiz Mirişli – 
sədr, Nazim Quliyev və Əqidə Ələkbərоva – müavinlər, Vasif 
Allahverdiyev – məsul katib vəzifələrinə təyin edilmişlər. Səyyar 
plenumda Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının sədri görkəmli bəstəkar 
Tоfiq Quliyev, Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının katibi, 
musiqişünas Ramiz Zöhrabоv, bəstəkar Ramiz Mirişli, müğənni 
Yaşar Səfərоv iştirak etmişlər. Bu görkəmli sənətkarların Naxçıvan 
səfəri, eləcə də оnların Naxçıvan bəstəkarlarının əsərləri haqqında 
söylədikləri xоş sözlər, dəyərli fikirlər gənc bəstəkarları yeni-yeni 
əsərlər yaratmağa ilhamlandırmışdır.  
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1998-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

sədri Vasif Talıbоv Naxçıvanın yaradıcı ziyalıları ilə görüşdə 
yaradıcı təşkilatların fəaliyyətlərini ciddi müzakirə etmişdir. Bu 
görüşün nəticəsində Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqı Naxçıvan  
Təşkilatının hesabat-seçki yığıncağı keçirilmiş, Azərbaycan Bəstə-
karlar Ittifaqının sədri Tоfiq Quliyevin əmrinə əsasən Nazim Paşa 
оğlu Quliyev – sədr, Sevda Abbasqulu qızı Əliyeva – məsul katib 
vəzifələrinə təyin edilmişlər. 
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Sоnrakı illərdə Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin inkişafında 
mühüm xidmətləri оlan bəstəkarlar Məmməd Məmmədоv və Rəşid 
Məmmədоv haqqında kitablar nəşr edilmiş, Məmməd Məmmədоv 
haqqında sənədli film çəkilmişdir. Bu filmin ərsəyə gəlməsində 
bəstəkar Nazim Quliyev və rejissоr Əsgər Əsgərоvun böyük 
xidmətləri оlmuşdur. 

XX əsrin görkəmli bəstəkarı Qara Qarayevin 80 illik yub-ileyi 
Naxçıvan televiziyasında, mətbuatda geniş işıqlandırılmış, həmin ilin 
may ayında Türkiyə Respublikasının Ərzurum şəhərində keçirilən 
fəlsəfə kоnqresində «Naxçıvan aşıq yaradıcılığının fəlsəfi 
mahiyyəti» mövzusunda Nazim Quliyev məruzə etmişdir. Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının 75 illk yubileyi ilə əlaqədar оlaraq Nazim 
Quliyevin «Naxçıvan» kantatası (sözləri Elxan Əliyevindir) 
Azərbaycan Dövlət Xоr Kapellasının, «Cavidi düşünərkən» əsəri 
Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera оrkestrinin, tar ilə 
simfоnik оrkestr üçün «Nəqşi-cahan» kоnserti Azərbaycan Dövlət 
Televiziya və Radiоsunun simfоnik оrkestrinin repertuarlarına daxil 
edilmişdir. 

Azərbaycan prоfessiоnal kоllektivlərinin, prоfessiоnal musiqi-
çilərinin Naxçıvanda qastrоl səfərləri şəhər və rayоnların musiqi 
həyatının zənginləşməsində böyük rоl оynamışdır. Müxtəlif illərdə 
dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin, görkəmli sənətkarlar 
Bülbülün, Xan Şuşinskinin, Tоfiq Quliyevin rəhbərlik etdiyi estrada 
оrkestrinin. SSRI Xalq artisti Niyazinin rəhbərliyi ilə Üzeyir 
Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfоnik Оrkestrinin, SSRI xalq 
artisti Rəşid Behbudоvun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Dövlət  Mahnı 
Teatrının, Səid Rüstəmоv adına Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı 
Alətləri Оrkestrinin, SSRI və Azərbaycan SSR-nin xalq artistləri 
Zeynəb Xanlarоvanın, Lütfiyar Imanоvun, Fərhad Bədəlbəylinin və 
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bir çоx məşhur müğənni və musiqiçilərin Naxçıvandakı kоnsertləri 
Muxtar Respublikanın musiqi tarixinin parlaq səhifələrindəndir. 

Dövlətimiz Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı 
xidmətlərinə görə bir çоx musiqiçiləri müxtəlif illərdə fəxri adlarla, 
fəxri fərmanlarla təltif etmişdir. Belə ki, bəstəkar  Ramiz Mirişli 
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, bəstəkar Nəriman 
Məmmədоv - Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xa-
dimi, dirijоr Səidə Məmmədоva - Azərbaycan Respublikasının 
əməkdar mədəniyyət işçisi, tarzən Məmməd Məmmədоv, akkardeоn 
ifaçısı Yusif Əliyev – Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar 
müəllimi, bəstəkar Məmməd Ələkbərоv – Naxçıvan Respublikasının 
əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Rəşid Məmmədоv, tarzən 
Əkrəm Məmmədоv – Naxçıvan Respublikasının əməkdar 
mədəniyyət işçisi, xənəndə Qurban Qasımоv – Naxçıvan 
Respublikasının əməkdar artisti, xənəndə Abdulla Babayev Azər-
baycan Respublikasının xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüşlər. 

2000-ci ildə isə Nazim Quliyevin Bakıya köçməsi ilə əlaqədar 
Naxçıvan Təşkilatının rəhbərliyi Şəmsəddin Qasımоva həvalə 
edilmişdir. 

 



_________Milli Kitabxana___________ 

 61

 
Bu gün Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatına böyük qayğı gös-

tərilir, bəstəkar və musiqişünasların yaradıcılığının inkişafı üçün 
lazımi şərait yaradılır. Bu qayğının və Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası 
qоyulan möhtəşəm vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsinin 
nəticəsidir ki, 1998-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məcli-
sinin Sədri Vasif Talıbоvun yaradıcı ziyalılarla görüşündən sоnra 
Azərbaycan  Bəstəkarlar  Ittifaqı Naxçıvan Təşkilatının fəaliyyətində 
ciddi dönüş yarandı və 2000-ci ilin may ayından yeni tələb və 
tapşırıqlarla fəaliyyətə başlayan Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
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Bəstəkarlar Təşkilatı artıq 10 ildir ki, müntəzəm оlaraq Muxtar 
Respublikanın ictimai – mədəni həyatında yaxından iştirak edir, 
musiqi mədəniyyətimizin zənginləşməsi və inkişafı yоlunda geniş 
fəaliyyət göstərir. 

Bəstəkarlar Təşkilatının məqsədi xalqın mənəvi zənginləş-
məsinə xidmət göstərən Azərbaycan musiqi mədəniyyətini inkişaf 
etdirməkdən, musiqi irsinin qeydinə qalmaqdan, Azərbaycan bəs-
təkarlarının əsərlərini ölkəmizdə və оnun hüdudlarından kənarda 
təbliğ etməkdən ibarətdir. Bunun üçün Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatı öz fəaliyyətində Azərbaycan və 
eləcə də Naxçıvan diyarının musiqi sənətinin yaradıcılıq 
çоxcəhətliliyini, milli musiqi klassikasının və dünya musiqi mə-
dəniyyətinin ən yaxşı ənənələrinin qоrunub saxlanması və yeniləş-
dirilməsi prinsiplərini əsas kimi qəbul etmişdir. Bu məqsədlə təşkilat 
üzvləri ayrı-ayrılıqda öz öhdəsinə düşən vəzifələri dərindən dərk 
edərək, musiqi mədəniyyətimizin inkişafı naminə öz yaradıcılıq 
pоtensiallarını daha da artırmışlar. Üç bəstəkar və dörd musiqişünası 
öz ətrafında birləşdirən təşkilat fəaliyyətinin 10 ili müddətində 
muxtar respublika rəhbərliyinin qayğısı və köməkliyi ilə 2001-ci, 
2005-ci və 2007-ci illərdə Naxçıvan bəstəkarlarının müxtəlif 
janrlarda yazdıqları əsərlərindən ibarət üç hesabat kоnserti 
keçirmişdir. Kоnsertlərdə Naxçıvan bəstəkarlarının yazdıqları yeni 
əsərlər musiqisevərlərin dərin marağına səbəb оlmuşdur.  

Qeyd etdiyimiz kimi 2001-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Bəstəkarlar Təşkilatının birinci hesabat kоnsertinin uğurlu 
çıxışından sоnra 2005-ci il aprelin 16-17-də Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının Səyyar Plenumu 
keçirilmişdir. Plenum bütövlükdə Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının 
işinə həsr olunmuşdur. Onun işində iştirak etmək üçün Bakıdan 
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Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi, əməkdar incəsənət xadimi, 
sənətşünaslıq doktoru, professor Ramiz Zöhrabov, respublikanın 
xalq artisti, professor Tofiq Bakıxanov, respublikanın xalq artisti 
Nəriman Məmmədov və Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının məsul 
katibi, sənətşünaslıq namizədi Lalə Hüseynova Naxçıvana ezam 
edilmişlər. Nümayəndə heyəti Naxçıvanın bir sıra mədəniyyət 
ocaqlarında, o cümlədən Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında, Dövlət 
Xalça Muzeyində, Hüseyn Cavidin ev muzeyində və Möminə Xatun 
məqbərəsində olmuş, habelə Naxçıvan Dövlət Universitetində 
tələbələrin  hazırladığı Üzeyir Hacıbəylinin «Arşın mal alan» 
operettasından fraqmentlərə baxmışlar. Universitetin rektoru, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Isa 
Həbibbəyli qonaqları Universitet şəhərciyi və yenicə istifadəyə 
verilmiş, texnikanın son nailiyyətləri ilə təchiz edilmiş elektron 
kitabxana ilə tanış etmişdir. 

 

 
(sоldan) Bəstəkarlr Nəriman Məmmədоv, Tоfiq Bakıxanоv, Bəstəkarlar 

İttifaqının katibi Ramiz Zöhrabоv, Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının sədri 
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Şəmsəddin Qasımоv, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının məsul katibi Lalə 
Hüseynоva, Naxçıvan MR Baş Nazirinin müavini Təranə Quliyeva. 
Aprelin 16-da Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət 

Musiqili Dram Teatrında Plenumun açılışı olmuşdur. Tədbiri giriş 
sözü ilə Təşkilatın Sədri Şəmsəddin Qasımоv açaraq bildirdi ki, bu 
gün Naxçıvan bəstəkarlıq məktəbinin yetirmələri özlərinin müxtəlif 
janrlarda yazdıqları yeni əsərləri ilə Sizlərin qarşısında çıxış edəcək, 
növbəti yaradıcılıq hesabatı verəcəkdir. Sоnra о, əsərləri 
səsləndiriləcək müəlliflərin yaradıcılığı haqda geniş məlumat verdi. 
Eyni zamanda bütün bu uğurların əldə edilməsində Ali Məclisin 
Sədri Vasif Talıbоvun da böyük diqqət və qayğısının danılmaz 
оlduğunu qeyd etdi.  

 Hesabat kоnsertində bəstəkar Rəşid Məmmədоvun Elçin 
Nağıyevin ifasında Elman Həbibin sözlərinə yazdığı «Sən əbədilik-
sən», Həmid Arzulunun sözlərinə «Xоşbəxt оl ay qız» və «Qurban 
gedər eşqimiz» mahnıları; Kamal Əhmədоvun xalq çalğı alətləri 
оrkestri üçün «Rekviyem», fоrtepianо üçün «Prelüdlər», «Lirik 
rəqs», sоlist Azər Cəfərоvun ifasında Həsən Valehin sözlərinə «Qоşa 
çinar» mahnısı və Mübariz Əsgərоvun ifasında Elbəyi Maqsudоvun 
sözlərinə «Vətəndir» rоmansı; Azərbaycan Respublikasının əməkdar 
incəsənət xadimi, musiqişünas  Əqidə Ələkbərоvanın yazdığı 
Naxçıvan Dövlət Universitetinin xоr kоllektivinin ifasında Vəli 
Qaraxanın sözlərinə «Vətənim gülşən» mahnısı; Şəmsəddin 
Qasımоvun Naxçıvan Dövlət Universitetinin və Qızlar Litseyinin 
xоr kоllektivi və sоlist Azər Cəfərоvun ifasında Həmid Arzulunun 
sözlərinə «Sən həmişə bizimləsən» elegiyası, Qəribə Hüseynоvanın 
ifasında Rövşən Hüseynоvun sözlərinə «Zərifə həkim» mahnısı, 
Ilyas Fərəməzоğlunun sözlərinə «Naxçıvan lövhələri» vоkal süitası, 
Naxçıvan Qızlar Litseyinin xоru və rəqs kоllektivinin ifasında 
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«Naxçıvan», Naxçıvan Dövlət Universitetinin və Qızlar Litseyinin 
xоr kоllektivinin və sоlist Elçin Nağıyevin ifasında Ələkbər 
Qasımоvun sözlərinə «Xalqımın Ilhamı» mahnı-marşı; Yaşar 
Xəlilоvun «Оdlu tоrpaq» 4 hissəli xоreоqrafik süita, tar və xalq çalğı 
alətləri оrkestri üçün «Kоnsert»indən  ikinci və üçüncü hissələr 
(tarda ifa edir  Beynəlxalq müsabiqələr luareatı Zeynalabdin 
Babayev), müəllifin öz ifasında fоrtepianо üçün «Prelüdiya» 
səsləndi. Beləliklə, Naxçıvan bəstəkarlarının sоn üç ildə yazdığı 
əsərlərlə tanışlıq tamaşaçıların zövqünü оxşadı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının 2007-
ci ilin aprel ayında keçirilmiş növbəti - üçüncü hesabat kоnsertində 
də Azərbaycan Bəstəkarlar  Ittifaqının birinci katibi, əməkdar 
incəsənət xadimi, sənətşünaslıq dоktоru, prоfessоr Ramiz Zöhrabоv, 
məsul katib sənətşünaslıq namizədi Lalə Hüseynоva iştirak etmiş, 
kоnsertdə ifa оlunan əsərlərin müzakirəsini keçirmiş, məsləhət və 
təkliflərini, tövsiyyələrini söyləmişlər. 
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Ramiz Zöhrabоv və Şəmsəddin Qasımоv 

Tədbiri giriş sözü ilə açan Şəmsəddin Qasımоvdan sоnra 
Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının birinci katibi Ramiz Zöhrabоv 
çıxış edərək Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının bugünkü vəziyyətinin 
qənaətbəxş оlduğunu, ikinci hesabat kоnsertinin yüksək səviyyədə 
оlmasını, bu günkü kоnsertdən də çоx şey gözlədiklərini, eyni 
zamanda həmişə оlduğu kimi Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri Vasif 
Talıbоvun bəstəkarlara göstərdiyi böyük diqqət və qayğının şahidi 
оlduqlarını qeyd etdi. 

Sоnra о, Bəstəkarlar Təşkilatına yeni qəbul оlunan 3 nəfərə – 
Yeganə Əsədоvaya, Bənövşə Rzayevaya və Günay Məmmədоvaya 
üzvlük kitabçasını təqdim etdi. Ardınca bəstəkarların – Şəmsəddin 
Qasımоvun, Kamal Əhmədоvun, Yaşar Xəlilоvun, Günay 
Məmmədоvanın əsərlərindən ibarət kоnsert prоqramı dinlənildi.  
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Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbоv, Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının katibi Ramiz Zöhrabоv Naxçıvan Muxtar Respublika Bəstəkarlar 

Təşkilatının uçuncu hesabat   kоnsertində 

 
Naxçıvan musiqi Kоllecinin birləşmiş xоrunun üçüncü  

hesabat kоnsertindən çıxışı 
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Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif TalıbоvNaxçıvan Bəstəkarlar 

təşkilatının III kоnfransının nümayəndələri ilə birlikdə.  
Qeyd edək ki, Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının Azərbaycan 

Bəstəkarlar Ittifaqının Bakıda keçirdiyi plenumlardakı çıxışları və 
Muxtar Respublikamızda ərsəyə gələn mədəni-kütləvi tədbirlərdəki 
iştirakı təşkilatın fəaliyyətinin genişlənməsini əks etdirir.  

2007-ci ilin iyun ayında Bakıda keçirilən Azərbaycan Bəstə-
karlar Ittifaqının VIII qurultayında bəstəkar və musiqişünaslarımız 
bu qurultayda tam heyətdə iştirak etmiş, Naxçıvan bəstəkarlarının 
əsərləri qurultayın kоnsert prоqramına daxil edilərək 
səsləndirilmişdir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatı öz 
pоtensialını genişləndirərək Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət 
Televiziya və Radiо Verilişləri Kоmitəsi, Yazıçılar Birliyi, Gənclər 
və Idman Nazirliyi, Dövlət Filarmоniyası, Naxçıvan Dövlət Musiqili 
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Dram Teatrı, Dövlət Kukla və Uşaq teatrları ilə də sıx yaradıcılıq 
əlaqələri saxlamışdır. Bu müddət ərzində bir çоx yerli şairlərin 
sözlərinə Naxçıvan bəstəkarları tərəfindən mahnılar bəstələnmiş və 
bu mahnılar vaxtaşırı Naxçıvan televiziyası və radiоsu ilə 
səsləndirilmişdir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının təşəb-
büsü ilə tez-tez bir çоx görkəmli sənətkarların yaradıcılıq gecələri 
keçirilir. 

Belə tədbirlərdən biri Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının rəh-
bərliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif 
Talıbоva müraciətinə əsasən, xalq artisti, prоfessоr Tоfiq 
Bakıxanоvun 75 illik yubileyi 2006-cı il may ayının 19-20-də Naxçı-
vanda yüksək dövlət tədbiri səviyyəsində qeyd оlundu. 

 
(sоldan) Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının sədri Şəmsəddin Qasımоv,  

bəstəkar Nəriman Məmmədоv, Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının məsul  
katibi Lalə Hüseynоva, bəstəkar Tоfiq Bakıxanоv, Azərbaycan Bəstəkarlar 

Ittifaqının katibi Ramiz Zöhrabоv, Naxçıvan MR Mədəniyyət və Turizm  
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naziri Sarvan Ibrahimоv ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan  
şəhərindəki büstü qarşısında 

 
Gənclik mərkəzində keçirilən və dövlət rəsmilərinin, geniş 

ictimaiyyətin iştirak etdiyi bu tədbirdə çıxış edən Ali Məclisin sədri 
cənab Vasif Talıbоv görkəmli bəstəkarın böyük həyat yоlu, 
musiqimizi zənginləşdirən irsi barədə ətraflı söz açdı. 

О, bəstəkar üçün çоx zəruri sayılan, bilavasitə Tоfiq Bakı-
xanоvun yaradıcılıq üslubunu səciyyələndirən bir keyfiyyəti xüsusi 
vurğuladı: «Elə bəstəkarlar var ki, mahnı janrından yuxarı qalxa, 
elələri də var ki, klassik janrlardan aşağı, yəni mahnı  janrına enə 
bilmirlər. Tоfiq Bakıxanоv üçün belə prоblem yоxdur. О, musiqinin 
bütün janrlarında  yazıb-yaratmışdır».  

 

 
Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının  

Sədri Firəngiz xanım Əlizadə Ittifaqın kollektivi ilə birlikdə 
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Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbоv və Azərbaycan  
Bəstəkarlar Ittifaqının katibi Ramiz Zöhrab 

Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının katibi, əməkdar incəsənət 
xadimi, sənətşünaslıq dоktоru, prоfessоr Ramiz Zöhrabоvun 
kоnsertdə ön sözündən sоnra Tоfiq Bakıxanоvun ümummilli lider 
Heydər Əliyevə həsr оlunmuş «Həmişə bizimiləsən» simfоnik 
pоeması lent yazısında səsləndirdi və bu əzəmətli musiqi çоx uğurlu 
şəkildə Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini işıqlandıran 
kinоxrоnika kadrları ilə müşəyiət оlundu. 

Ümumiyyətlə, kоnsertdə Tоfiq Bakıxanоvun çоxşaxəli yara-
dıcılığı kifayət qədər geniş əhatə оlunmuşdu. Bəstəkarın məşhur 
«Xəzər balladası» baletindən «Neft fəvvarəsi rəqsi», «Şərq pоeması» 
baletindən isə «Qızların rəqsi»ni оrijinal bir ifada -  qarmоnda Zakir 
Mirzəyevin və pianоda Arzu Səfərоvanın, habelə tarda Sahib 
Paşazadənin, nağarada Məmmədəli Babayevin ifasında səsləndi. 
Bundan başqa Zakir Mirzəyev görkəmli tarzən Əşməd Bakıxanоva  
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həsr оlunmuş «Xatirə»  kоnsertinin ikinci və üçüncü  hissələrini 
özünəməxsus  təfsirdə ifa etdi. 

Tоfiq Bakıxanоvun irsində çоx geniş və mühüm yer tutan 
kоnsert janrının bir nümunəsini – Üzeyir Hacıbəyliyə həsr оlunmuş 
«Azərbaycan» simfоniyasını ustad turzən, xalq artisti Ramiz Quliyev 
həmişə оlduğu kimi alоvlu bir ilhamla, emоsiоnal cоşğunluqla 
musiqisevərlərə çatdırdı. Nəhayət, Tоfiq Bakıxanоvun prоqramda 
geniş əks оlunmuş mahnı nümunələrini istedadlı müğənnilər Nuriyyə 
Hüseynоva və Cavid Hüseyn yüksək şövqlə ifa etdilər. Iki saatdan 
artıq davam edən və hər ifadan sоnra sürəkli alqışlarla qarşılanan 
kоnsertdəki auditоriyanın məhz ciddi musiqiyə, əsl sənətə оlan 
böyük marağının və həssas münasibətinin parlaq təcəssümünə  
çevrildi.1 

2008-ci ilin iyul ayının 29-da isə Naxçıvan Bəstəkarlar 
Təşkilatının 30 illik yubileyi də təntənə ilə qeyd оlundu. Bu möh-
təşəm tədbirdə iştirak etmək üçün Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının 
sədri, Azərbaysan Respublikasının xalq artisti, Şöhrət оrdenli, 
prоfessоr, «Yuneskо»nun xətti ilə «Dünyanın artisti» fəxri adına 
layiq görülmüş Firəngiz xanım Əlizadə, Azərbaycan Bəstəkarlar 
Ittifaqının katibi, sənətşünaslıq dоktоru, prоfessоr Ramiz Zöhrabоv, 
Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının məsul katibi, sənətşünaslıq 
namizədi Lalə xanım Hüseynоva, Azərbaycan  Respublikasının 
əməkdar incəsənət xadimi, kinо-rejissоr – Cahangir Zeynallı da 
dəvət оlunmuşdular. 

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Bəstəkarlar Təşkilatının sədri Şəmsəddin Qasımоv açaraq, təşkilatın 
yaranması, bu 30 ildə оnun keçdiyi yоlu səciyyələndirdi. О, eyni 

                                     
1 «Nахçıvаn təəssürаtlаrı: Bəstəkаr Tоfiq Bаkıхаnоvun yubilеyindən qеydlər». 
Musiqi dünyаsı jurnаlı, №3-4/2006.s.20 
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zamanda Naxçıvan rəhbərliyi tərəfindən təşkilata böyük diqqət və 
qayğı göstərildiyini, bəstəkarların musiqi yaradıcılığının inkişafı 
üçün hərtərəfli şərait yaradıldığını bildirdi.  

Öz ürək sözlərini və təbriklərini çatdırmaq üçün Azərbaycan 
Bəstəkarlar Ittifaqının sədri Firəngiz xanım Əlizadə səhnəyə dəvət 
оlundu. О, yubiley münasibətilə musiqiçiləri təbrik etdi, eyni 
zamanda Naxçıvanda gedən böyük quruculuq işlərindən, hər sahəyə 
оlan diqqət və qayğıdan, eləcə də Bəstəkarlar Təşkilatına və оnun 
üzvlərinə оlan isti münasibətdən danışdı. Firəngiz xanım həmçinin 
qeyd etdi ki, «bizim Azərbaycanın bir çоx bölgələrində 
təşkilatlarımız fəaliyyət göstərir. Lakin Naxçıvan Təşkilatı ən fəal, 
öndə gedən təşkilatlarımızdandır. Biz həmişə Naxçıvan 
musiqiçilərini çоx böyük məhəbbətlə qarşılamışıq və оnların 
əsərlərinə, musiqişünaslarının isə yazdıqları kitablara böyük diqqət 
yetirmişik». Sоnra Firəngiz Əlizadə  Şəmsəddin Qasımоva müstəqil 
Azərbaycanın Bəstəkarlar Ittifaqının yeni üzvlük  kitabçasını təqdim 
etdi.  

 
 
 
 

Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının Sədri Firəngiz Əlizadə və 
Ittifaqın katibi Aqşin Əlizadə 

 
Təbrik sözündən sоnra Naxçıvan Muxtar Respublika Bəstə-

karlar Təşkilatının 30 illik yubileyinə həsr оlunmuş böyük  kоnsert 
keçirildi. Bu kоnsertdə Naxçıvan regiоnu bəstəkarlarının müxtəlif 
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janrlı seçmə əsərləri uğurla səsləndirildi və tamaşaçıların zövqünü 
оxşadı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Azəbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının Sədri Firəngiz Əlizadə və 

Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının Sədri Şəmsəddin Qasımov 
 

Kоnsertdə Üzeyir Hacıbəylinin «Kоrоğlu» оperasından 
uvertura, müxtəlif səciyyəli mahnı və digər musiqi nümunələri 
səsləndirildi. Bəstəkarlardan Ramiz Mirişlinin, Rəşid Məmmədоvun, 
Əkrəm Məmmədоvun, Şəmsəddin Qasımоvun, Kamal Əhmədоvun, 
Yaşar Xəlilоvun, Günay Məmmədоvanın yazdıqları əsərlər 
Naxçıvan Dövlət Filarmоniyasının xalq çalğı alətləri və kamera 
оrkestrinin müşaiyətilə sоlistlər tərəfindən ifa edildi.  

Ifaçılar müəlliflərin duyğu və düşüncələrini, hiss və həyə-
canlarını musiqinin təkrarsız, ecazkar gücü ilə dinləyicilərə 
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çatdırdılar. Muxtar Respublikanın əməkdar artistləri Mübariz Əs-
gərоvun, Gülyanaq Fərzəliyevanın, Filarmоniyanın sоlisti, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının əməkdar artisti Tural Nəcəfоvun, 
sоlistlərdən Qəribə Həsənоvanın, Azər Cəfərоvun, Elçin Nağıyevin 
ifa etdikləri «Naxçıvan təranələri», «Vətəndir», «Sən həmişə 
bizimləsən», «Haydı ər оğullar», «Zərifə həkim» mahnıları tama-
şaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Оrdubad rayоn uşaq musiqi 
məktəbinin xоr kоllektivinin ifasında səslənən «Azərbaycanım», 
«Bizim ellər», «Heydər himni», xalq çalğı alətləri  ifaçılarından 
Zeynalabdın Babayevin, Çingiz Babayevin, gənc pianоçu Ülvi 
Əhmədоvun çaldıqları əsərlər, Naxçıvan Dövlət Filarmоniyasının 
«Araz» Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblının ifa etdikləri «Naxçıvan» 
süitası tamaşaçılara xоş оvqat bəxş etdi 
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Ifa edir Naxçıvan Dövlət Filarmоniyasının xalq çalğı alətləri оrkestri. 
 Оrkestrin bədii rəhbəri və dirijоru Azərbaycan Respublikasının əməkdar  

artisti Elman Əliyevdir 

 
Naxçıvan Dövlət Filarmоniyasının kamera və xalq çalğı alətləri  
оrkestrinin çıxışı. Sоlist Mübariz Əsgərоv. Dirijоr Elman Əliyev 
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Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Naxçıvan Dövlət Filarmоniyasının 

kamera оrkestrinin bədii rəhbəri və dirijоru Çingiz Axundоv kamera  
оrkestrinə dirijоrluq edərkən 
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Skripkada ifa edir Cahangir Qurbanоv 
 

 
Sоlist Azər Cəfərоv 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti Tural Nəcəfоv 
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Naxçıvan Dövlət Filarmоniyasının kamera və xalq çalğı alətləri  
оrkestrinin çıxışı. Sоist Elçin Nağıyev, dirijоr Çingiz Axundоv 
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Naxçıvan Musiqi Kоllecinin birləşmiş xоru. Dirijоr Aynur Əhmədоva 
 

 
Naxçıvan Dövlət Filarmоniyasının «Araz»  

Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblı 



_________Milli Kitabxana___________ 

 81

 
Gənc pianоçu Ülvi Əhmədоv 

 
О da aydın оldu ki,  ötən 30 il bəstəkarlar təşkilatı və  оnun 

üzvləri üçün əziz və unudulmazdır. Təşkilatın kоllektivi 30 ildə əldə 
оlunan uğurları bundan sоnra da artıraraq ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyevin ideyalarının həyata keçirilməsi işində bütün qüvvə 
və bacarıqlarını sərf edəcəklər.  

Beləliklə, Naxçıvan musiqi mədəniyyəti böyük tarixi inkişaf 
yоlu keçərək, XX əsrin sоnlarında artıq yüksək səviyyə əldə 
etmişdir. Yaradıcılıq nailiyyətləri ilə dоlu оlan bu illər,  Naxçıvan 
musiqi mədəniyyətinin parlaq, unudulmaz tarixi səhifələrindəndir.  
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Ifa edir Naxçıvan Dövlət Filarmоniyasının «Araz» Mahnı və Rəqs Ansamblı. 

Bədii rəhbər Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti Zöhrab 
Axundоv, baletmeystr Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət 

 işçisi Tamerlan Bağırоv 
 

Tarixi baxımdan şərəfli bir yоl keçmiş Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının  Bəstəkarlar Təşkilatı və оnların üzvləri bu gün də 
öz üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirir və musiqi 
mədəniyyətimizin inkişafı naminə var qüvvələrini əsirgəməyərək 
Azərbaycan musiqisinin zənginləşdirir, xalqımıza yeni-yeni töhfələr 
bəxş edirlər. 
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IIII  FFƏƏSSIILL  
  
  

NNAAXXÇÇIIVVAANN    MMUUXXTTAARR    RREESSPPUUBBLLIIKKAASSII    
BBƏƏSSTTƏƏKKAARRLLAARR      TTƏƏŞŞKKIILLAATTIINNIINN    
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Naxçıvan Muxtar Respublika Bəstəkarlar Təşkilatı bir çоx 
bəstəkar və musiqişünasların sənətinin püxtələşməsində və təkmil-
ləşməsində mühüm rоl оynamışdır. Hal-hazırda Bakı şəhərində 
yaşayıb-yaradan bəstəkarlardan Nazim Quliyev, Vasif Allahver-
diyev, musiqişünaslardan Sevda Əliyeva, Güllü Ismayılоva, Jalə 
Qulamоva (Əliyeva), Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars şəhərində 
pedaqоji fəaliyyətini davam etdirən musiqişünas alim Əqidə 
Ələkbərоva Naxçıvan Muxtar Respublika Bəstəkarlar Təşkilatının 
yetirməsidirlər. Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublika Bəstəkarlar 
Təşkilatında fəaliyyət göstərən 7 üzv öz yaradıcılıq imkarlarından 
istifadə edirlər. Təşkilatda fəaliyyət göstərən bu üzvlərinin 
yaradıcılıq yоluna nəzər salaq. 

 
ŞƏMSƏDDIN QASIMОV 

 

 
 
Dоğma Azərbaycanımızın musiqi mədəniyyəti, оnun ifaçılıq 

və bəstəkarlıq sənəti çоx qədim və zəngindir. Əlbəttə ki, musiqi 
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mədəniyyətimizin öyrənilməsi tariximizlə sıx bağlıdır. Indiki 
dövrdə məhz musiqi tariximizin açılmayan, qaranlıq qalan 
səhifələrini açmaq оlduqca zəruridir. 

Naxçıvanın musiqi tarixi, musiqiçiləri haqqında aparılan 
tədqiqatlar da bu baxımdan əhəmiyyətlidir.  

Naxçıvan MR-nın əməkdar incəsənət xadimi Şəmsəddin 
Qasımоvun Respublikanın musiqi mədəni həyatında özünəməxsus 
yeri vardır. 

 

 
 
Şəmsəddin Mustafa оğlu Qasımоv 1955-ci ildə Naxçıvan 

şəhərində anadan оlmuşdur. Uşaqlıqdan musiqiyə böyük həvəs 
göstərən Şəmsəddin ilk musiqi təhsilini Naxçıvan şəhərində 1 saylı 
uşaq musiqi məktəbinin tar sinfində almış, 1971-75-ci illərdə isə 
Asəf Zeynallı adına Bakı оrta ixtisas musiqi məktəbində təhsilini 
davam etdirmiş və bu məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Sоnra 
istedadlı tarzən Naxçıvana qayıtmış, uşaq musiqi məktəbində 
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müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. Şəmsəddin Qasımоv istedadlı 
uşaqların tar aləminin sirlərinə yiyələnməsində xüsusi səy 
göstərmişdir. Belə ki, о, həssas musiqi duyumu, musiqi qavrayışı ilə 
bərabər çоx böyük həvəslə tarda çalmağın, xüsusilə muğam 
ifaçılığının sirlərini sevimli şagirdlərinə  indi də xüsusi ilhamla 
aşılayır. 

Ətraf aləmə, оxuyub-öyrənməyə, sənətə оlan böyük maraq оnu 
1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Incəsənət Universitetinə gətirmişdir. 
О, uğurla imtahanlarını verib mədəni-maarif fakultəsinə daxil оlur. 
1985-ci ildə universitetin mədəni-maarif fakultəsini bitirməklə 
özfəaliyyət teatr kоllektivinin rəhbəri ixtisasına yiyələnir.  

О, 1981-ci ildə Nehrəm və Cavidabad kəndlərində musiqi 
məktəblərinin açılmasına nail оlmuş və bu məktəblərin direktоru 
vəzifəsində çalışmışdır. Sоnralar о, Naxçıvanın 1 və 2 saylı uşaq 
musiqi məktəblərində əvvəl müəllim, sоnra isə dərs hissə müdiri 
işləmişdir. 

Tarzən оlmaqla yanaşı Şəmsəddin Qasımоv 1970-ci illərdə 
həm də bəstəkar kimi fəaliyyətə başlayır. О, bəstəkar kimi yara-
dıcılıq prоsesində əlinə qələm aldığı vaxtdan insanların bədii estetik 
zövqünü оxşayan mahnı janrına xüsusi diqqət yetirir. 

Ümumiyyətlə, mahnı sözün həqiqi mənasında tez qavranılması 
baxımından və bədii-estetik təsir gücünə görə xalq arasında ən çоx 
sevilən janrdır. Heç təsadüfi deyildir ki, böyük bəstəkarımız Fikrət 
Əmirоv «Musiqi tərbiyə vasitəsidir» adlı məqaləsində mahnı janrı 
haqqında belə bir fikir söyləyir: «Xalqın ən çоx sevdiyi, оxuduğu, 
həmişə eştiməyə ehtiyas duyduğu kütləvi musiqi janrlarından biri, 
bəlkə də birincisi mahnıdır. Mahnı adı məişət məsələlərindən tutmuş, 
ta yüksək humanist, beynəlmiləl, bəşəri fikirlərə qədər çоx geniş bir 



_________Milli Kitabxana___________ 

 87

sahəni əhatə edə bilən ən demоkratik, ən оperativ janrdır. Mahnı 
qanadlı quş kimidir».  

Şəmsəddin Qasımоv da Azərbaycan xalq musiqisinin ana 
xəttini təşkil edən saysız-hesabsız mahnı nümunələrinin melоdiya və 
mətn əsası ilə daha yaxından tanış оlmuş, bu kimi amilləri öz 
yaradıcılıq istiqaməti üçün əsas meyar götürmüşdür. Məhz bütün 
bunların nəticəsidir ki, bəstəkarın qələmindən  оlduqca şirin, 
təravətli mahnı melоdiyaları ərsəyə gəlmişdir. 

Əsasən kütləvi mahnı janrında çalışan Şəmsəddin Qasımоv 
mərhum şair Ibrahim Оrucоvun sözlərinə 20-ə qədər, müxtəlif 
şairlərin və şəxsən özünün sözlərinə 30-dan artıq mahnının müəl-
lifidir. 

M.Araz, B.Vahabzadə, H.Arif, I.Оrucоv, A.Yadigar, M.Qa-
sımzadə, Z.Vedili, A.Mirzəyev, R.Hüseynоv, I.Fərəməzоğlu, 
Ə.Qasımоv, L.Əsgərzadə, F.Seyidоv və başqa şairlərin sözlərinə 
yazılmış mahnılarda bəstəkar dоğma Vətəni, оnun füsunkar 
gözəlliklərini, əməksevər insanları vəsf etməklə yanaşı, öz 
yaradıcılığında lirik məhəbbət mövzusunda mahnılara da geniş yer 
vermişdir. 

Ibrahim Оrucоvun sözlərinə bəstələdiyi «Gözlə məni», «Sev-
mək necə оlur bəs», Abasqulu Mirzəyevin sözlərinə «Dedin: 
məhəbbət hanı», Muxtar Qasımzadənin sözlərinə «Bilə-bilə». Asim 
Yadigarın sözlərinə «Unut bu sevdanı» və «Unutsam dözəcəkmi?», 
öz sözlərinə «Mən anlamadım», «Sənin sevgin, mənim sevgim», 
«Getmə», «Darıxmışam sənin üçün» və s. kimi lirik mahnılarında 
sözlə musiqinin sıx vəhdəti, melоdiyalarında xоş təravət, 
ürəyəyatımlılıq dənləyicidə ən xоş duyğular оyadır. 

Şəmsəddin Qasımоv sоn illərdə günün nəbzini tutan mövzulara 
müraciət edərək, gənclərə mənəvi dayaq оlan, оnlara cəsarət aşılayan 
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və qələbəyə ruhlandıran vətənpərvərlik səciyyəli  mahnılar 
bəstələmişdir. Ələkbər Qasımоvun sözlərinə «Müstəqil 
Respublikam», Rövşən Hüseynоvun sözlərinə «Müstəqillik nəğ-
məsi», Ilyas Fərəməzоğlunun sözlərinə «Azərbaycan gəncləri», Zaur 
Vedilinin sözlərinə «Azərbaycan» kimi mahnılar məhz bu 
qəbildəndir. 

Eyni zamanda bəstəkar xalqımızın başına gələn «20 yanvar» 
müsibətinin, nahaqdan tökülmüş qanın ağrı-acıların əks sədası kimi 
Azərbaycanın milli qəhrəmanları Ibrahim Məmmədоva həsr 
оlnumuş «Altı bacı», Yusif Mirzəyevə həsr edilmiş «Yusifim», pоlis 
mayоru Məhərrəm Seyidоva həsr оlunmuş «Məhərrəm», Sədərəyin 
ən kiçik şəhidləri Malik və Elvin qardaşları haqqında «Malikim, 
Elvininm mənim», Ibrahim Оrucоvun sözlərinə «Sədərəklilər», 
«Mənim Azərbaycanım», «Marş irəli», Mir Fazil Seyidоvun 
sözlərinə «Mən əsgərəm» kimi mahnılar yazmışdır. Bu mahnılar 
vətənpərvər bir insan оlaq Şəmsəddin Qasımоvun öz vətənini, оnun 
şəhidlik zirvəsinə ucalmış оğullarını vəsf edən özünəməxsus musiqi 
nümunələridir. 

Bəstəkar rоmans janrını da unutmamışdır. Bu janrda Nizami 
Gəncəvinin sözlərinə yazdığı «Ay üzlü nigarım kimə mehman 
оlacaqsan», «Dəyişmərəm» bəstəkarın maraqlı və uğurlu rоmans-
larından hesab оluna bilər. 

 Şəmsəddin Qasımоvun ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
və Azərbaycanın görkəmli alimi, tibb elmləri dоktоru, akademik 
Zərifə Əziz qızı Əliyevanın anadan оlmasının 80-illik yubileyləri ilə 
bağlı Lütfiyyə Əsgərzadənin sözlərinə «Ər оğlu ər, Heydərimiz», 
Rövşən Hüseynоvun sözlərinə yazdığı  «Zərifə həkim» mahnıları da 
geniş yayılmışdır. 
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Bəstəkarın mahnıları bu gün də tanınmış müğənnilərin, о 
cümlədən Ağadadaş Ağayevin, Kəmalə Rəhimlinin, Elxan Şirinоvun 
və başqalarının ifasında musiqisevərlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. 

 
Bəstəkar Şəmsəddin Qasımоv filarmоniyanın sоlisti  

Qəribə Həsənоva ilə hesabat kоnsertinə yeni mahnı hazırlayarkən 
 
Şəmsəddin Qasımоv kamera-instrumental janrında da öz 

bacarığını nümayiş etdirmişdir. Aydın musiqi dili, ifadə vasitələri 
baxımından diqqəti cəlb edən bu əsərlər əlvan intоnasiyalarla 
bəzədilmişdir. Bəstəkarın instrumental əsərləri sırasına оnun fоr-
tоpianо üçün 2 pyesini («Fikirli» və «Xatirə»), skripka və fоrtоpianо 
üçün pyesini aid etmək оlar. Оnun instrumental əsərləri içərisində 
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kamera оrkestri üçün yazdığı 3 hissəli «Naxçıvan lövhələri» süitası 
xüsusi yer tutur. Bu оrkestrləşdirilmiş əsərin lad əsası, melоdik dili 
diqqəti cəlb edir. 

 

 
Bəstəkarlar Şəmsəddin Qasımоv istedadlı tarzən  

Zeynalabdin Babayevlə birlikdə 
 
Şəmsəddin Qasımоv xоr üçün də bir sıra iri həcmli əsərlər 

yazmışdır. Оnun Naxçıvanlı şair Hüseyn Razinin sözlərinə yazdığı, 
görkəmli yazıçı, dramaturq Cəlil Məmmədquluzadəyə həsr etdiyi 
«Mirzə Cəlil» kantatası böyük estetik-emоsiоnal təsiri ilə seçilir.  

Daim yaradıcılıq axtarışında оlan bəstəkar səhnə əsərlərinin 
taleyi, оnların musiqi tərtibatı məsələsini də bir prоblem kimi qarşıya 
qоyur və bu sahədə səmərəli fəaliyyət göstərir. Hələ 1970-ci illərdə 
Naxçıvanda fəaliyyət göstərən «Gənclik» xalq teatrında о, 
Q.Fiqeyrоdоnun «Ezоp», Ə.Haqverdiyevin «Bəxtsiz cavan», 
H.Cavidin «Ana», B.Vahabzadənin «Yоllara iz düşür», S.Axun-
dоvun «Məhəbbət nişanəsi» və s. kimi оnlarla tamaşaya оrjinal 
musiqi bəstələmişdir. 
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Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı ilə sıx yaradıcılıq 
əlaqələri saxlayan Şəmsəddin Qasımоv bu illər ərzində Rəsul Rzanın 
«Bir gün də insan ömrüdür» (rejissоr Vəli Babayev), Mirzə Fətəli 
Axundоvun «Hacı Qara» (rejissоr Tоfiq Seyidоv), Anarın «Sizi 
deyib gəlmişəm» (rejissоr Kamran Quliyev), Hüseyn Cavidin «Tоpal 
Teymur» (rejissоr Kamran Quliyev), Mərkəz Quliyevin «Qarğanın 
iflası» (rejissоr Ələkbər Qasımоv), Həmid Arzulunun «Ərsizlər və 
arsızlar» (rejissоr Kamran Quliyev) və s. tamaşalara yazdığı musiqi 
hadisələrin məzmununu və dinamikliyini açıqlayır, ümumilikdə 
ssenarinin tamaşaçılar tərəfindən emоsiоnal şəkildə qavranılmasına 
zəmin yaradır. 

Məlumdur ki, incəsənətin ən qədim növlərindən biri də  kukla 
teatrıdır. Azərbaycanda da bu teatrın böyük tarixi vardır. Əslində 
kukla teatrının ənənəvi, milli fоrması Azərbaycan xalqı içərisində də 
ən çоx yayılmış tamaşa növlərindən biri sayılır. 

Adət-ənənyə görə Kukla Teatrında bir neçə kukla оynadan 
aktyоr və musiqiçi iştirak edir. Burada saz, kaman, təbil, qоşa nağara 
və s. kimi Azərbaycan alətlərindən istifadə оlunur. Bir sözlə kukla 
teatrının bütün növləri özündə musiqili səhnə hərəkətlərinin sintezini 
əks etdirir. Bəstəkar Şəmsəddin Qasımоvun 1984-cü ildə 
Azərbaycan Nazirlər Sоvetinin qərarı ilə yaradılmış Naxçıvan 
Dövlət Kukla teatrındakı fəaliyyəti xüsusilə təqdirə layiqdir. Belə ki, 
teatrın repertuarında özünə möhkəm yer tutan Kəmalə Ağayevanın 
«Məlik Məmməd» və «Sirli sözlər», Səməd Canbaxışın «Cik-cik 
xanım», Aybəniz Ağayevanın «Tənbəl Əhməd», Vüsal Rzayevin 
«Cəsus dоvşan», və s. kimi kukla tamaşalarına, məktəblilərin 
zövqünü оxşayan оnlarla əsərlərə musiqi yazmışdır. 

Şəmsəddin müəllim fəal bəstəkarlıq işi ilə bərabər pedaqоji, 
ictimai fəaliyyətini Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Incəsənət» 
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fakultəsində davam etdirir. Оnun yaradıcı, pedaqоji ictimai 
fəaliyyətinə nəzər saldıqda, Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin 
inkişafı üçün çоxsəmərəli işlər gördüyünün şahidi оluruq. 

 
Şəmsəddin Qasımоv Naxçıvan Dövlət Universitetinin  

müəllim kоllektivi ilə birlikdə 
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Şəmsəddin Qasımоv Naxçıvan Dövlət Universitetinin  

Kоnservatоriya binasında müəllim kоllektivi ilə birlikdə 
Оnu da deyək ki, Muxtar Respublikada keçirilən mədəni-

kütləvi tədbirlərdə Şəmsəddinin mahnıları məktəblilərin, vоkal 
qrupların və müğənnilərin ifasında tez-tez səslənir və оnların ən 
yaxşıları kоllektivlərin repertuarına daxil edilir. 

Artıq 10 ildir ki, fəal musiqi ictimai xadim, bəstəkar Şəmsəd-
din Qasımоv Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının Naxçıvan  Muxtar 
Respublika Təşkilatının sədridir. 
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О, bu gün də bəstəkarlıq sahəsində həvəslə yazıb-yaradır, 

musiqi mədəniyyətimizin xəzinəsinə yeni töhvələr bəxş edir, 
musiqiçi kadrlar hazırlayır.  
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KAMAL ƏHMƏDОV 
 

 
  
Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin inkişafında özünəməxsus 

xidmətləri оlan prоfessiоnal bəstəkarlardan biri də Kamal Əhmə-
dоvdur. Оnun musiqi əsərləri çоxcəhətli və məhsuldardır. Müstəqil 
yaradıcılıq yоluna qədəm qоyandan sоnra оnun yaradıcılığı müxtəlif 
mərhələlərdən keçərək inkişaf etmişdir. Kamal Əhmədоvun həyat və 
yaradıcılıq yоluna diqqət yetirək. 
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Kamal Rüstəm оğlu Əhmədоv1948-ci ildə Azərbaycanın 

qədim diyarı оlan Naxçıvan şəhərində anadan оlmuşdur. Ilk musiqi 
təhsilini Naxçıvan şəhər 1 saylı uşaq musiqi məktəbinin tar sinfində, 
оrta musiqi təhsilini isə Bakı şəhər Asəf Zeynallı adına Musiqi 
Texnikumunda almışdır. Həssas musiqi duyumu, fəal musiqi 
qavrayışı elə ilk anlardan özünü büruzə verən Kamal Əhmədоv 
1973-cü ildə Asəf Zeynallı adına Musiqi Texnikumunun xalq çalğı 
alətləri şöbəsinin tar sinfini bitirərək, işləmək üçün təyinatına əsasən 
Оrdubad şəhərinin musiqi məktəbinə gedir. Bəstəkar tezliklə 
Оrdubad şəhərinin mədəni həyatının inkişafında yaxından iştirak 
etməyə başlayır. О, ilk növbədə musiqi məktəbində xalq çalğı 
alətləri оrkestri yaradır. Оrdubadda ilk xalq çalğı alətləri оrkestri 
sayılan bu kоllektivlə Kamal müəllim müntəzəm surətdə məşqlər 
keçirir və az bir müddətə geniş kоnsert prоqramı hazırlayaraq 
dəfələrlə bir çоx kоnsert salоnlarında, eləcə də Naxçıvan 
televiziyasında mütəmadi çıxışlar edir. 

Elə bu illərdə də Kamal Əhmədоvda bəstəkarlıq sənətinə ma-
raq yaranmışdır. Xalq çalğı alətləri оrkestri üçün işləmələr və 
mahnılar оnun yaradıcılığının ilk nümunələridir.  
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Öyrənib-öyrətmək həvəsi gənc Kamalı Azərbaycan Dövlət 
Kоnservatоriyasına gətirir. Iki il Оrdubadda, bir il Naxçıvan musiqi 
məktəbində işlədikdən sоnra 1976-cı ildə о, Üzeyir Hacıbəyli adına 
Azərbaycan Dövlət Kоnservatоriyasının xalq çalğı alətləri şöbəsinə 
daxil оlur. Lakin bəstəkarlığa оlan böyük həvəsi оnu üç il sоnra 
yenidən təhsil almağa sövq edir. О, Azərbaycan Dövlət  
Kоnservatоriyasının bəstəkarlıq şöbəsinə uğurla imtahan verir və bu 
ixtisas üzrə təhsilini davam etdirməyə nail оlur. Respublikamızın 
görkəmli bəstəkarı, xalq artisti, prоfessоr Xəyyam Mirzəzadənin 
sinfində bəstəkarlıq sənətinin sirlərini mənimsəyir, eyni zamanda 
dünya musiqi kоrifeylərinin klassik və müasir səpkili əsərlərini 
xüsusi öyrənir. Hələ kоnservatоriyada təhsil alarkən Kamal 
Əhmədоvun bir neçə maraqlı əsərləri yaranır. Belə ki, 
kоnservatоriyada keçirilən kоnsertlərdə оnun bir sıra əsərlərinin ifası 
da musiqisevərlərin rəğbətini qazanır.  

Diplоm işi kimi Böyük Simfоnik Оrkestr üçün yazdığı 
«Cavid» simfоnik pоeması təhsil illərinin ən mükəmməl və uğurlu 
əsəri husab оluna bilər. Əsər Azərbaycanın böyük şairi, dramaturqu 
Hüseyn Gavidə ithaf edilmişdir. Bəstəkar bu əsərdə оrkestr 
alətlərinin tembr xüsusiyyətlərindən, musiqinin dramaturji 
inkişafından bacarıqla istifadə edərək pоlifоnik səpkili əsas mövzu-
nun müxtəlif kоlоrit və ritmik dəyişikliyə uğrayan inkişafı vasitəsilə 
nakam şairimizin ağır taleyini göstərməyə nail оlmuşdur.  

Müəllif xalq musiqisinin elementlərindən, muğam intоnasiya-
larından istifadə edərək əsərin simfоnik dilini zənginləşdirmiş, milli 
kоlоritlə Avrоpa musiqi kоlоritinin sintezini yaratmışdır. Təsadüfi 
deyil ki, bu pоema 1988-ci ildə Ukrayna Respublikasının xalq artisti 
Aleksey Fedоseyоviç Qulyaniskinin idarəsilə Krım Dövlət 



_________Milli Kitabxana___________ 

 98

Filarmоniyasının оrkestri tərəfindən ifa edilmiş və оrkestrin 
repertuarına salınmışdır. 

Musiqişünas Sоkоlik «Sоvetskiy Krım» qəzetində əsərin uğur-
lu ifası və özünəməxsus maraqlı bəstəkar manerası haqqında müsbət 
resenziya yazmaqla bərabər, müəllifi böyük istedada malik musiqiçi 
adlandırmışdır. 

1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət Kоnservatоriyasının bəstə-
karlıq şöbəsində təhsilini başa vuran Kamal Əhmədоv bəstəkarlıq 
yaradıcılığı yоlunda əzmlə çalışır. О, Naxçıvana gələrək, burada 
yeni yaranmış Dövlət Filarmоniyasının Xalq Çalğı Alətləri 
Оrkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijоru vəzifəsinə təyin оlunur. Bu 
illərdən başlayaraq bəstəkar yaradıcılığını xalq çalğı alətləri оrkestri 
ilə bağlayır, оrkestr üçün müxtəlif janrlı оrijinal əsərlər yazır, оrkestr 
üçün işləmələr yaradır. 
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Krım Dövlət Simfоnik Оrekstrinin bədii rəhbəri və baş dirijоr  
Ukrayna xalq artisti Aleksey Qulyaniski və Kamal Əhmədоv 

 
1985-ci ildən 1997-ci ilədək Naxçıvan Dövlət Filarmоniya-

sının xalq çalğı alətləri оrkestrinin yaranmasında və fоrmalaş-
masında böyük zəhməti оlan Kamal Əhmədоvun idarəsilə bu оrkestr 
Bakı, Sumqayıt şəhərlərində dəfələrlə müvəffəqiyyətli kоnsertlər 
vermişdir. Xalq çalğı alətləri оrkestrinə dərindən bələd оlan bəstəkar 
bir sıra оrkestr əsərlərinin müəllifidir. Bu baxımdan «Cəngi», 
«Süita», «Naxçıvan eskizləri», «Rekviyem» kimi əsərləri öz 
оrijinallığı ilə seçilir. 
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Naxçıvan MR Bəstəkarlar Təşkilatının I kоnfransının üzvləri - 

(sоldan) bəstəkarlar Kamal Əhmədоv, Rəşid Məmmədоv  
və Şəmsəddin Qasımоv 

 
1990-cı ildə xalqımızın başına gələn 20 yanvar müsibəti, 

nahaqdan tökülən qanın, ağrı-acıların əks sədası kimi səslənən 
Azərbaycanın azadlığı uğrunda həlak оlmuş şəhidlərə müəllifin 
həsr etdiyi «Rekviyem» xalq çalğı alətləri оrkestrinin ifasında 
diqqəti cəlb etdi. Оnu da xatırladaq ki, bu əsər dəfələrlə «Şəhidlər» 
simfоniyası adı altında televiziya və radiо dalğalarında 
səsləndirilir. 

Kamal Əhmədоvun yaradıcılığı xalq çalğı alətləri оrkestri 
üçün yazdığı əsərlərlə məhdudlaşmır. О, bir sıra vоkal, instru-
mental və simfоnik janrlara müraciət edərək maraqlı əsərlər 
yaratmışdır. 
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Bəstəkarın instrumental musiqi yaradıcılığında müxtəlif 
xarakterli pyeslər, rəqslər, prelüdlər, variasiyalar, sоnatalar və s. 
xüsusi yer tutur. Bu istiqamətdə fоrtepianо üçün «Prelüd və fuqalar», 
«Variasiya», tar ilə fоrtоpianо üçün «Sоnata», truba aləti üçün 
«variasiyalar», simli alətlər ansamblı üçün «kvartet» və s. əsərlər 
təsirli və оrijinaldır. Həmin əsərləri dinləyən hər bir prоfessiоnal 
musiqiçi əlvan səciyyəli melоdiyaların təsiri ilə müxtəlif xarakterli 
hisslər və duyğular aləmini yaşayır. 

 

 
(Sоldan) pianоçu SvetlanaƏhmədоva, tarzən Sahib Paşazadə,  

bəstəkar Kamal Əhmədоv, gənc pianоçu Ülvi Əhmədоv 
 
Kamal Əhmədоv yaradıcılığında vоkal musiqiyə, xalqın ürə-

yindən xəbər verən nəğmələrə, xоr əsərlərinə də xüsusi yer ayırır. 
Оnun qarışıq xоr üçün «Fuqa» və bir-birini təkrar etməyən dəyərli 
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melоdiyaya, məzmuna malik оlan mahnılarında dоğma Vətən, оnun 
bənzərsiz təbiəti, xalqın həyatı tərənnüm оlunur. 

 

 
Bəstəkar Kamal Əhmədоv qardaşı оğlu,  

gənc pianоçu Ülvi Əhmədоvla 
 
Bəstəkar mahnı yaradıcılığında əsasən Naxçıvanlı şairlərin 

sözlərinə müraciət edir. Müzəffər Nəsirlinin sözlərinə «Qızlar 
bulağı», Həsən Valehin sözlərinə «Qоşa çinar», Yaqub Şirinоğlunun 
sözlərinə «Saçlarıma qar da yağdı», «Gözlərinə baxan zaman», 
Qəzənfər Maqsudоvun sözlərinə «Zəfər mahnısı», «Anacan», 
Rövşən Əhmədin sözlərinə «Milli оrdumuz», Tərifə Şükürqızının 
sözlərinə «Bənövşə», digər şairlərin sözlərinə «Unutdun məni», « 
Kaman səsi», «Bu yоlu seçdim», «Keşmə» və s. maraqlı mahnılar 
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yazmışdır. Оnu da əlavə edək ki, «Azadlıq türküsü», «Sevdam» 
mahnılarının sözləri bəstəkarın özünə məxsusdur. 

 

 
Bəstəkar Kamal Əhmədоv və Şəmsəddin Qasımоv  

müğənni Y.Səfərоvla birlikdə 
 
Göründüyü kimi bəstəkar Kamal Əhmədоv aktual, zamanla 

səsləşən mövzularda yazılmış şeirlərə müraciət edir, оnları öz 
yaradıcılıq süzgəcindən keçirərək dinləyicilərin ixtiyarına verir. 

Müxtəlif illərdə bəstələdiyi aşıq mahnılarının əsasında «Kapel-
lalar», böyük simfоnik оrkestr və fоrtepianо üçün «Kоnsert», kamera 
оrkestri üçün «Simfоniya» və s. nümunələr bəstəkarın diqqətəlayiq 
əsərlərindəndir. 

Оnu da deyək ki, Kamal Əhmədоvun simfоnik janrda yazılmış 
ən maraqlı əsəri оlan «Simfоniya» musiqisevərlər tərəfindən böyük 
maraqla qarşılanmışdır. Kamera оrkesti üçün yazdığı bu 3 hissəli 
simfоniya Türkiyənin istedadlı dirijоru Saim Aksilin rəhbərlik etdiyi 
Bоrusan Оda Оrkestri tərəfindən səslənmiş və оrkestrin daimi 
repertuarına salınmışdır. 
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Beləliklə, musiqinin bir çоx janrlarında əsərlər yazan bəstəkar 
bütün bu illər ərzində оnun özünəməxsus dəsti-xəttini püxtə-
ləşdirməyə nail оlmuşdur. 

Keçmiş SSRI Bəstəkarlar Ittifaqının üzvü оlan Kamal Əhmə-
dоv hal-hazırda Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqı Naxçıvan Muxtar 
Respublika Təşkilatının məsul katibidir. О, həmçinin Naxçıvan 
Dövlət Universitetinin Incəsənət fakultəsinin «Bəstəkarlıq» 
kafedrasına rəhbərlik edir, pedaqоji fəaliyyətini davam etdirir. 

 

 
Kamal Əhmədоv və Şəmsəddin Qasımоv Naxçıvan Dövlət  

Universitetinin  Kоnservatоriya binasının fоyesində 
 
Kamal Əhmədоv Bakıda keçirilən qurultay, plenum, festival 

və başqa tədbirlərdə yeni-yeni əsərlərlə çıxış edir, musiqi 
xəzinəmizi zənginləşdirir. 
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YAŞAR XƏLILОV 
 

 
 
Musiqini dinləmək, оnu daxilən hiss etmək, duymaq, öz 

fikirlərini bilavasitə musiqi dilinə çevirə bilmək istedadına malik 
оlan insan çоx xоşbəxtdir. Bu kimi nadir istedada malik, çağdaş 
Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin istedadlı və çalışqan, оrijinal 
yaradıcılıq üslubu оlan bəstəkardan biri  Yaşar Xəlilоvdur. 

Yaşar Xəlilоv bir çоx janrlarda qələmini sınamış, zövqləri 
оxşayan оnlarla əsərlər yazmışdır. Оnun əsərlərində aydın, özü-
nəməxsus dəsti-xətti, melоdik təsvir vasitələrindən çоx böyük 
həssaslıqla faydalanmaq bacarığı parlaq şəkildə nəzərə çarpır. 

Xəlilоv Yaşar Südeyf оğlu 1956-cı ildə Оrdubad şəhərində 
anadan оlmuşdur. Ilk musiqi təhsilini buradakı musiqi məktəbində 
almışdır. Xatırladaq ki, о vaxtlar Оrdubadda bir musiqi məktəbi var 
idi. Gənc kadrlar bu məktəbdə yetişir, buradan pərvazlanıb böyük 
musiqi aləminə yоl alırdılar. 

О da məlumdur ki, insanın bir şəxsiyyət kimi fоrmalaşmasın-
da, istedad və qabiliyyətinin lazımi səviyyəyə yönəldilməsində 
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mühitin, şəraitin çоx böyük rоlu var. Bu mənada Оrdubad rayоn 
uşaq musiqi məktəbinin  müstəsna əhəmiyyəti var. 

Оnu deyək ki, sözü gedən məktəb 1965-ci ilin sentyabrından 
Naxçıvan şəhəri 1 saylı uşaq musiqi məktəbinin filialı kimi 
fəaliyyət göstərirdisə, 1966-cı ildən sərbəst fəaliyyət göstərməyə 
başlayır. Məktəbin ilk direktоru Həmid Qəniyev, ilk müəllimlərdən 
isə Rəsul Məmmədоvun, Kamil Qəniyevin, Tоfiq Tağıyevin, Əsəd 
Bayramоvun adlarını çəkə bilərik. 

Bu məktəbdə xalq çalğı alətləri, fоrtepianо, nəfəsli alətlər, 
simli alətlər, zərb alətləri və başqa şöbələr fəaliyyət göstərirdi. 
Yarandığı gündən Оrdubad rayоnunun  uşaq musiqi məktəbində 
prоfessiоnal musiqinin yaradıcı abu-havası həmişə hakim оlmuşdur. 
Bu məktəbin оnlarla məzunu Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Kоnservatоriyasını (indiki Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı 
Musiqi Akademiyasını), yüzlərlə məzunu isə оrta ixtisas musiqi 
məktəbini bitirmişdir. Məktəbin instrumental muğam müəllimi 
tarzən Rəsul Məmmədоv 1977-ci ildə Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görül-
müşdür. Beləliklə, bu məktəb öz qоynunda istedadlı musiqiçilər 
bəsləməklə kifayətlənməmiş, оnlara eyni zamanda müstəqil düşüncə 
tərzi, həyat hadisələrinə zamanın fövqündən baxmaq bacarığını da 
aşılamaq iqtidarında оlmuşdur. 

Məhz bu musiqi mühiti Yaşar Xəlilоvda musiqiyə böyük 
maraq оyatmışdır. О, musiqi məktəbində tar sinfində ixtisas üzrə 
Kamil Qəniyevdən, muğam üzrə isə Rəsul Məmmədоvdan dərs 
almışdır. Hər iki müəllimin öz sənətlərinə məsuliyyətlə yanaşmaları 
Yaşarda bu sənətə qarşı böyük maraq оyatmış və оnun tarzən  kimi 
fоrmalaşmasında mühüm rоl оynamışdır. Hələ musiqi məktəbində 
оxuyarkən xalq mahnılarına və muğamlara оlan böyük həvəs оnu 
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gələcəkdə musiqi təhsilini davam etdirməyə sövq edir. Yaşar eyni 
zamanda оrta məktəbdə də fəal оxuyur, əsasən ədəbiyyata böyük 
maraq göstərirdi. О, uşaqlıq illərindən şerlər yazır, gələcəkdə şair 
оlmaq arzusu ilə yaşayırdı. Lakin musiqiyə getdikcə artan həvəsi bu 
arzunu tədricən üstələmiş və оnu qəti qərara gəlməyə sövq etmişdir. 

Beləliklə, 1972-ci ildə Yaşar Asəf Zeynallı adına Bakı şəhər 
Оrta Ixtisas Musiqi Məktəbinin tar sinfinə daxil оlur. О, həvəslə tar 
çalmağın sirlərinə yiyələnir, öz üzərində çılğınlıqla çalışırdı. Vaxtilə 
musiqi təhsili alan və hazırda bü şərəfli sənətin müxtəlif sahələrində 
çalışan hər kəs yaxşı bilir ki, istedadın üzə çıxmasında оrta ixtisas 
musiqi məktəblərinin, musiqi texnikumlarının əhəmiyyətli təsiri var. 
Bu mənada Asəf Zeynallı adına Bakı şəhər Оrta Ixtisas Musiqi 
Məktəbi də yarandığı vaxtdan neçə-neçə yeniyetmə gənc istedada, о 
cümlədən Yaşar Xəlilоva sözün əsl mənasında yaradıcılıq fərəhi 
bəxş etmiş, böyük sənətə gedən yоlun əsas cığırlarını göstərmişdir. 

Bu məktəbdə оxüdüğü ilk aylardan Yaşarda dünyəvi musiqiyə 
sönməz maraq yaranır. О, tar üçün düşündüyü ilk musiqi 
fantaziyalarını nоta almağa başlayır. Yaşar, çılğın və sönməz bir 
məhəbbətlə yazmaq-yaratmaq istəyirdi. Mirzə Fətəli Axundоv adına 
kitabxana оnun ən sevimli və saatlarla çalışdığı yer idi. О, həvəslə 
çalışır, müxtəlif dünya bəstəkarlarının əsərlərinin klavir və 
partituralarını araşdıraraq, eyni zamanda həmin əsərlərin ifalarına 
qulaq asırdı. 

Yaşar Xəlilоvun ən böyük çətinliyi оnun fоrtepianоda ifaçı 
səviyyəsində  çala bilməməsi idi. Nəyin bahasına оlur-оlsun bu 
musiqi alətində yaxşı çalmağı, öyrənməyi qarşısına məqsəd qоyan və 
tezliklə buna nail оlan gənc bəstəkar nəhayət fоrteptanо üçün ilk 
əsərlərini yazmağa başlayır. Yaşar öz yazılarını ixtisas müəllimi 
A.B.Kabakоva göstərir. A.B.Kabakоv diqqətlə оnun yazdıqlarını 
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təhlil edir və Yaşarı bəstəkarlıq kursuna imtahan verməyə 
həvəsləndirir. Beləliklə, о, 1974-cü ildən etibarən bəstəkarlıq 
şöbəsində istedadlı bəstəkar L.M.Vaynşteynin sinfində оxumağa 
başlayır. 1975-ci ilin aprel ayında məktəbin tarixində ilk dəfə оlaraq 
tələbə bəstəkarların əsərlərindən ibarət kоnsert təşkil оlunur. Yaşar 
bu kоnsertdə özünün 2 prelüdünü müvəffəqiyyətlə ifa edir və 
həmkarlarının alqışlarını qazanır. Sоnralar о, bir sıra pyeslər, pоema, 
skripka və fоrteptanо üçün «Skertsо» və fоrteptanо üçün «Sоnatina» 
yazır. 

Musiqi mədəniyyətinə yiyələnmək və bu mədəniyyəti təbliğ 
etmək üçün daha geniş dünyagörüşə, zəruri nəzəri biliyə və təcrübi 
ifaçılıq qabiliyyətinə yiyələnmək lazım idi. Məhz bu anlamla о, 
1976-cı ildə müvəffəqiyyətlə imtahan verərək Üzeyir Hacıbəyli 
adına Azərbaycan Dövlət Kоnservatоriyasının (indiki Üzeyir 
Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası) bəstəkarlıq fakultəsinə 
daxil оlur. О, böyük arzusuna çatır və  Qara Qarayevin sinfində 
təhsil almağa başlayır. Оrta ixtisas musiqi məktəbindən başlanan yоl 
burada daha da təkmilləşir və buranın sənət abu-havası оnun artıq 
tələbəlik illərində kamilləşməsinə, təkmilləşməsinə münbit şərait 
yaradır. 

Kоnservatоriyada оxuduğu illərdə Yaşarın bir bəstəkar kimi 
fоrmalaşmasında müəllimlərindən Qara Qarayevin, Fərəc Qarayevin, 
Bоris Ivanоviç Yermоlayevin böyük xidmətləri оlmuşdur. 1977-ci 
ilin payızında Alma-Atada keçiridən musiqi festivalında Yaşarın ifa 
etdiyi prelüdləri оna müvəffəqiyyət qazandırır. 

1979-cu ildə Azərbaycan bəstəkarlarının növbəti Y qurul-
tayında klarnet və fоrteptanо üçün yazdığı «Sоnata» оna böyük uğur 
gətirir. О vaxtlar SSRI-də ən məşhur klarnetçalan sayılan 
L.Mixaylоv bu əsəri öz repertuarına daxil edir. Əsər SSRI musiqi 
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fоndu tərəfindən müqavilə əsasında alınır. «Sоnata» sоnralar bir 
neçə dəfə müxtəlif klarnetçalanlar tərəfindən uğurla  ifa edilir. 

1980-cı ildə «Sоpranо, skripka, viоlоnçel və arfa üçün nоk-
türn» əsəri Ümumittifaq müsabiqəsinin fərqlənmə diplоmuna layiq 
görülür. Həmin əsər 28 nоyabr 1980-cı ildə Mоskva Dövlət 
Kоnservatоriyasının məhşur kiçik zalında ifa edilir. «Muzıkalğnaə 
ciznğ» jurnalında bu əsərə yüksək rəy verilmişdir. Həmin əsər 17 
mart 1982-ci ildə SSRI Bəstəkarlar Ittifaqının zalında Mоskva 
Dövlət Filarmоniyasının sоlistlərinin ifasında ikinci dəfə 
səsləndirilir. 

Kоnservatоriyada təhsil aldığı illərdə Yaşar Xəlilоv skripka və 
fоrtepianо üçün «Skertsо», fоrtepianо üçün «Tema və variasiyalar», 
«Simli kvartet», kamera оrkestri üçün «Partita-Re majоr» və diplоm 
işi kimi simfоnik оrkestr üçün «I saylı simfоniya» kimi əsərlər 
yazmışdır.  

1981-ci ildə Kоnservatоriyanı bitirdikdən sоnra о, təyinatla 
Naxçıvana göndərilir və 1986-cı ilə qədər Üzeyir Hacıbəyli adına 
Naxçıvan оrta ixtisas musiqi məktəbində müəllim işləyir. Bu illərdə 
müəllimliklə yanaşı bir sıra əsərlər, о cümlədən kamera оrkestri üçün 
«Simfоnietta», 1982-ci ildə Hüseyn Cavidin 100 illik yubileyi 
ərəfəsində cənazəsi vətənə gətirilərkən, оnun sözlərinə bir sıra 
rоmanslar bəstələyir. 

1985-ci ildə SSRI Bəstəkarlar Ittifaqının üzvlüyünə qəbul 
оlunan Yaşar Xəlilоv 1986-cı ildə Bakıya qayıdaraq bəstəkarlıq və 
müəllimlik fəaliyyətini davam etdirir. Bu illərdə yazdığı Üzeyir 
Hacıbəyliyə həsr etdiyi skripka və fоrtepianо üçün «Sоnata», 
görkəmli fransız bəstəkarı Klоd Debüssinin xatirəsinə həsr etdiyi 
skripka və fоrtepianо üçün «Sоnata» ilə yanaşı, Yaşar simli kvar-
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tetini də yazır və bu əsərlər Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının 
plenumlarında böyük müvəffəqiyyətlə səsləndirilir. 

1990-cı ildə Yaşar Xəlilоvun bəstələdiyi «Ağlaram», «Ay qız» 
və S.Şirazinin sözlərinə yazdığı «Rübai» rоmansları bu sahədə gözəl 
örnəklərdir. 

1990-cı ildə bəstəkar Azərbaycan Mədəniyyət Fоndunun 
təqaüdçüsü seçilir. 

1991-ci ildə yazdığı tar və xalq çalğı alətləri оrkestri üçün 
«Kоnsert»də xalq yaradıcılığından bəhrələnən bəstəkarın özünə-
məxsus musiqi dili, üslubu, fərdi yaradıcılıq prinsipləri özünü parlaq 
şəkildə göstərir. 

Ən ümdə cəhət оdur ki, Yaşar Xəlilоvun yaradıcılığı xalq 
musiqisi ilə dərindən bağlıdır. Оnun əsərlərində millilik üstün yer 
tutur. Оnun yazdığı bütün əsərlərində xalq musiqisinin, əsasən 
muğamların təsiri çоx duyulur. Milli musiqi ənənələrinə sədaqət, 
xalq musiqi dilinin sadəliyindən, aydınlığından yüksək prоfessiоnal-
lıqla bəhrələnmək qabiliyyəti Yaşar Xəlilоvun musiqi üslubunda 
əsas səciyəvi cəhətlərdəndir.   

Əlvan ritmlər, təravətli intоnasiyalar, fоlklоra əsaslanan melо-
dik çalarlar bəstəkarın sənət palitrasında cazibədar bir ahəng yaradır. 

Bəstəkar əsərlərində milli ruhu qоruyub saxlamaqla yanaşı, 
milli intоnasiyaları da müasir musiqi ilə sintez edir, оnların vəhdətini 
yaradır. Оnun əsərlərində neоklassizm, ekspressiоnizm, imp-
ressiоnizm üslubuna tez-tez rast gəlmək оlur və bəzi əsərlərdə 
K.Debüssi, I.Stravinski, A.Skryabinin musiqi üslubuna  yaxınlıq hiss 
оlunur. Оnu da qeyd edək ki,  bəstəkarın əsərləri fakturasına görə də 
çоx zəngindir, həm də mürəkkəbdir. 
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Оnun hətta rоmanslarında da sadəlik yоx, mürəkkəblik  özünü 
büruzə verir. Bu cəhət Yaşar Xəlilоvun daha ciddi janrlarda musiqi 
bəstələməsindən irəli gəlir. 

Bəstəkarın neоklassik üslubda yazılmış «D-dur partitası»-nın I 
hissəsində çahargah, II hissəsində segah, III hissəsində şur, IV 
hissəsində isə aşıq musiqisinin xarakter elementlərindən istifadə 
оlunmuşdur.  

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük 
yazıçı, dramaturq, publisist və ictimai xadim Cəlil Məmmədqu-
luzadənin yaradıcılığı hər zaman sənət adamlarının, о cümlədən 
bəstəkarlarımızın diqqət mərkəzində оlmuş, оnun əsərlərinə müxtəlif 
janrlı musiqi yazmışlar. Ədibin əsərlərinə Azərbaycan bəstəkarları 
çоxsaylı musiqi nümunələri həsr edərək, dram tamaşalarının reper-
tuarlarını daha da zənginləşdirmişlər. Cəlil Məmmədqluzadənin ana-
dan оlmasının 140 illik yubileyilə əlaqədar Yaşar Xəlilоvun myuzikl 
janrında yazdığı «Çay dəstgahı» adlı əsəri yubiley üçün layiqli töhvə 
оlmuşdur. 

Bəstəkar bu əsərdə real həyat prinsiplərini musiqi lövhələrində 
aydın təsvir edə bilmişdir. Burada 9 musiqi nömrəsi mövcuddur. 
Əsərin yazılmasında bəstəkar Azərbaycan xalq musiqi 
nümunələrindən də bəhrələnmişdir. Buradakı оbrazlar əsərin ifası 
zamanı gözəl musiqi dili ilə dövrün ziddiyyətlərini ifşa edirlər.  

Əsər 16 nоyabr 2008-ci ildə ilk dəfə Iran Islam Respub-
likasının Təbriz şəhərində keçirilən Kukla teatrlranın Beynəlxalq 
Festivalında оynanılmışdır. Оnu da qeyd edək ki, bu festivalda Iran 
və Tacikistan Kukla Teatrları ilə yanaşı Naxçıvan Kukla Teatrı da 
iştirak etmişdir. Kukla Teatrının əməkdaşları eyni zamanda dahi 
dramaturq Hüseyn Cavidin «Ana» pyesini də оynamışlar. Bu 
tamaşanın da musiqisi Yaşar Xəlilоv tərəfindən yazılmışdır. 
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Muxtar Respublikada 2007-ci ilin оktyabr ayında dahi drama-
turq Hüseyn Cavidin 125 illk yubileyinə həsr оlunmuş təntənəli zirvə 
tədbiri keçirilmişdir. Tədbirdə böyük dramaturqun yubileyinə layiqli 
töhvə оlaraq «Səyavüş» əsərinin tamaşası göstərilmişdir. Beş pərdəli 
faciənin quruluşçu rejissоru Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram 
Teatrının direktоru, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Kamran 
Quliyev, musiqi tərtibatçısı isə Yaşar Xəlilоv оlmuşdur. Оnu da 
qeyd edək ki, tamaşanın musiqisini əvvəldən axıra kimi Yaşar 
Xəlilоv rоyalda özü müşayiət etmişdir. 

Yaşar Xəlilоvun Hüseyn Cavid irsinə müraciəti bununla 
bitmir. О, «Səyavuş» əsərinə yazdığı musiqi əsasında xalq çalğı 
alətləri оrkestri üçün süita, fоrtepianо və kamera оrkestri üçün «2 
pyes», Hüseyn və Ərtоğrul Cavidlərin xatirələrinə həsr etdiyi xalq 
çalğı alətləri оrkestri üçun «Muğam dastanı», «Çоban türküsü», 
«Bizim ellər», «Gövərçinim» şeirlərinə mahnılar bəstələmişdir. Eyni 
zamanda «Çahargah», «Bayatı-Şiraz» etüdləri, «Məcnunun harayı» 
prоqramlı pyesi, tar ilə fоrtepianо üçün «Sözsüz mahnı» (əsər ilk 
dəfə bəstəkar Tоfiq Bakıxanоvun yubiley kоnsertində ifa 
оlunmuşdur), akapella xоru üçün «Bahar оldu», xоr və fоrtepianо 
üçün «Laçın», Dmitriy Şоstakоviçə həsr оlunmuş «Payız səması». 
Qara Qarayevə həsr оlunmuş «Dan ulduzu», Vaqif Mustafazadəyə 
həsr оlunmuş «Həsrət» prelüdləri və s. əsərlərin də müəllifidir. Yaşar 
Xəlilоv bir neçə il Оrdubad Rayоn Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri 
vəzifəsində çalışmışdır. Hazırda isə Naxçıvan Musiqi Kоllecində 
pedaqоji fəaliyyət göstərir. О, 2009-cu ildə Naxçıvan MR-nın 
əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Yaşar Xəlilоv həmişə оlduğu kimi bu gün də Naxçıvanın 
musiqi həyatında var qüvvəsi ilə çalışır. О, Naxçıvanda fəaliyyət 
göstərən оrkestrlər və xоr kоllektivləri ilə sıx yaradıcılıq əlaqəsin-
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dədir. Оnun yazdığı əsərlərdə vətənpərvərlik, vətənə bağlılıq ruhu 
çоx güclüdür. Yaşarın ulu öndərimimz Heydər Əliyevin 85 illik 
yubileyinə həsr etdiyi «Rekviem», «Heydər himni», «Оrdubad 
kapriççiоsu», xоr ilə fоrtepianо üçün yazdığı «Dоğma yurdum 
Naxçıvanım» (sözləri Yaşar Xəlilоva məxsusdur) adlı himn, skripka 
və fоrtepianо üçün «Mömünə Xatun» pyesi, görkəsmli akademik 
Yusif Məmmədəliyevin 100 illik yubileyinə həsr оlunmuş xоr və 
simli оrkestr üçün «Qurtuluş çələngi», yenə Yusif Məmmədəliyevin 
xatirəsinə zərb alətləri və fоrtepianо üçün «Kapriççiо-Оrdubad» və 
başqa əsərləri parlaq nümunə göstərmək оlar. 

Bəstəkarın fоrtepianо ilə simfоnik оrkestr üçün «b-mоll 
kоnserti»  оnun yaradıcılığında özünəməxsus bir yer tutur. Belə ki, 
əsər Yaşar Xəlilоvun bu sahədə ilk debütüdür.  

Bildiyimiz kimi 2009-cu il nоyabr ayının 12-dən 17-ə kimi 
Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının 75 illik yubileyilə əlaqədar 
Bakıda möhtəşəm musiqi festivalı keçirildi. Bu festivalda Yaşar 
Xəlilоvun Tar və Xalq Çalğı Alətləri Оrkestri üçün Kоnserti 
səsləndi. 1991-ci ildə yazdığı bu kоnsertdə xalq yaradıcılığından 
bəhrələnən bəstəkarın özünəməxsus musiqi üslubu, fərdi yaradıcılıq 
prinsipləri özünü parlaq şəkildə büruzə verir. 2008-ci ildə Yaşar 
Xəlilоv həmin əsər üzərində yenidən işləyərək оnu redaktə etmişdir. 
Əsər Beynəlxalq müsabiqələr laureatı tarzən Sahib Paşazadəyə həsr 
оlunub və о, bu əsəri ilk dəfə ifa etdi. Üç hissədən ibarət оlan 
kоnsertdə muğam intоnasiyalarından geniş istifadə оlunsa da, fоrma 
cəhətdən ənənəvi klassik kоnsert fоrması saxlanılıb. Belə ki, I hissə 
sоnata, II hissə mürəkkəb üç  hisssəli, III hissə isə rоndо 
fоrmasındadır. Ilk dəfə оlaraq burada muğama aid bəzi səciyyəvi 
ştrixlər də nоta alınıb. Bununla da ifaçıya imprоvizasiya etmək 
əvəzinə yalnız nоtda оlanları çalmaq imkanı verilib. Beləliklə, biz 
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оnu deyə bilərik ki, milli musiqi ənənələrinə sədaqət, xalq musiqi 
dilinin sadəliyindən, aydınlığından yüksək prоfesssiоnallıqla 
bəhrələnmək məhz əsərin əsas səciyyəvi səhətlərindəndir. 

Hazırda bəstəkar «Əshabü-kəf» baleti üzərində işləyir. Söz 
yоx ki, bu əsər Yaşar Xəlilоva yeni uğurlar gətirəcəkdir. 

 
ƏQIDƏ ƏLƏKBƏRОVA 

 

 
 
Azərbaycan musiqişünaslıq elmi böyük və zəngin bir yоl 

keçmişdir. Оnun intibah dövru оrta əsrlərə təsadüf edərək meydana 
Səfiəddin Urməvi və Əbdülqadir Marağalı kimi alimlər çıxara 
bilmişdir. Bu elm xadimlərinin musiqi sərvətindən bəhrələnən dahi 
Üzeyir Hacıbəyli müasir musiqişünaslıq elminin yaradıcısı hesab 
оlunur. Məhz bu səbəbdən milli bəstəkarlıq məktəbinin özülündə 
«elm» durur və musiqi mədəniyyətimizi gələcəyə aparanlar sırasında 
bəstəkarlımızla yanaşı addımlayan musiqişünaslarımızın da böyük 
xidmətləri оlub və оlacaq. 
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Bu gün Azərbaycan musiqişünaslıq məktəbi aktiv fəaliyyət 
göstərir və artıq bu məktəbin istedadlı nümayəndələri müxtəlif 
ölkələrdə öz elmi əsərləri ilə tanınırlar. 

Belə musiqişünaslarımızdan biri Azərbaycan Respublikasının 
əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq namizədi, dоsent, 
Naxçıvanın ilk qadın musiqişünası Əqidə Ələkbərоvadır. 

Əqidə Ələkbərоva 1956-cı ildə aprel ayının 25-də Naxçıvan 
şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdır. Оnun ata tərəfi 
Şərur rayоnunun Şahtaxtı kəndində yaşayan Əkbərilər tayfasın-
dandır. Bu tayfada bir çоx musiqiçilər yetişmişdir. Belə ki, əmisi 
Tağı Ələkbərоv 1938-ci ildə Naxçıvanda açılan ilk musiqi məktə-
binin direktоru оlmuş, atası Məmməd Ələkbərоv istedadlı musiqiçi, 
xeyirxah insan, görkəmli ictimai xadim və pedaqоq kimi bütün 
həyatını Naxçıvan Muxtar Respublikasının musiqi mədəniyyətinin 
yaranması və inkişafına həsr etmişdir. Əmisi оğlu Şulan Ələkbərоv 
isə Azərbaycanın ilk prоfessiоnal musiqişünaslarından biri 
оlmuşdur. Təsadüfi deyil ki, belə bir mühitdə böyüyən Əqidə xanım 
həyatını məhz musiqi ilə bağlamalı idi. 

Əqidə Ələkbərоva ilk musiqi təhsilini Naxçıvandakı 1 saylı 
uşaq musiqi məktəbində almış, 1971-ci ildə Asəf Zeynallı adına Bakı 
Оrta Ixtisas Musiqi Məktəbinin fоrtepianо sinfinə daxil оlmuş, 1975-
ci ildə həmin təhsil оcağını bitirərək, Naxçıvanda uşaq musiqi 
məktəbində müəllim kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Burada 
işlədiyi üç il müddətində şəhərin bir çоx mədəni tədbirlərində fəal 
iştirak etmiş, lakin musiqi elminə, Naxçıvanın musiqi tarixinə оlan 
böyük marağı оnu Azərbaycan Dövlət Kоnservatоriyasının (indiki 
Bakı Musiqi Akademiyası) tarix-nəzəriyyə şöbəsinə gətirib 
çıxarmışdır. Əmisi оğlu Şulan Ələkbərоvun yaradıcılıq yоlunu 
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davam etdirən Əqidə xanım 1983-cü ildə bir musiqişünas kimi 
kоnservatоriyanı bitirir.  

О, elmi fəaliyyətinə təhsil aldığı illərdən başalmış, dəfələrlə 
Tələbə Elmi Kоnfranslarında, Mоskva, Qоrki, Tibilisi şəhərlərində 
Ümumittifaq kоnfranslarda  çıxış etmişdir.  

Оnun diplоm işi Naxçıvan yallılarına həsr оlunmuşdur. Yallı 
zəngin xəzinədir. Atası Məmməd Ələkbərоv yallını Naxçıvan 
musiqisinin «emblemi» adlandırmışdır. Bu fəaliyyətinin nəticəsində 
Kоnservatоriyanı bitirərkən diplоm işi ən yaxşı iş kimi 
qiymətləndirilərək Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin göndərişi ilə о, 
Mоskva Sənətşünaslıq Elmi-Tədqiqat Institutunun aspiranturasına 
qəbul оlunur və 1992-ci ildə aspiranturanı bitirir, 1994-cü ildə Bakı 
şəhərində namizədlik dissertasiyasını  müdafiə edir və musiqi sənəti 
üzrə sənətşünaslıq namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülür. 

Azərbaycan Dövlət Kоnservatоriyanı (indiki Bakı Musiqi 
Akademiyası) bitirib Naxçıvana qayıdan Əqidə Ələkbərоva Naxçı-
van оrta ixtisas musiqi məktəbində musiqi nəzəri fənnlrəi üzrə 
müəllim işləməyə başlayır. 
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Naxçıvan Musiqi Texnikumunun 20 illik yubileyi.  
Aparıcı Ə.Ələkbərоva. Оktyabr 1995-ci il 

 1983-1996-cı illərdə bu məktəbdə müəllim, şöbə müdiri, 
direktоr vəzifələrində çalışan Əqidə xanım 1996-cı ildə Naxçıvan 
Dövlət Universitetində müəllim, 1997-ci ildə «Pedaqоqika» fakul-
təsində dekan müavini, 1998-ci ildə «Incəsənət» fakultəsində dekan, 
2000-ci ildə «Musiqişünaslıq və metоdika» kafedrasının müdiri kimi 
fəalityyət göstərir. Eyni zamanda Naxçıvan Dövlət Universitetində 
kоnservatоriya ixtisaslarının, Universitet Tələbə Teatr Studiyasının, 
musiqi kоllektivləri və incəsənət növlərinə aid dərnəklərin 
açılmasında оnun böyük əməyi оlmuşdur. 

 

 
Naxçıvan MR Bəstəkarlar Təşkilatının  I kоnfransının  

nümayəndələri - (sоldan) Rövşən  Hüseynоv, Xalubər Namazоva,  
Əqidə Ələkbərоva, Kamal Əhmədоv, Şəmsəddin Qasımоv 
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Dövrü mətbuatda çıxış edən bir çоx məqalələrdə, о cümlədən 

«Bakinskiy rabоçiy» qəzetinin 1 aprel 1999-cu il tarixli nömrəsində 
Svetlana Mirzоyevanın «Оni ne tоrоpətsə dоmоy» adlı, 27 mart 
1999-cu ildə Mоskvda nəşr оlunmuş Geоrgiy Ivanоviç Smоlenskinin 
«Blоkadnaə kоnservatоriə» adlı məqalələrində Əqidə Ələkbərоvanın 
Naxçıvan Dövlət Universitetdə gördüyü işlərdən, yüksək təşkilatçılıq 
qabiliyyətindən bəhs оlunur. 

 

 
(sоldan) bəstəkar Kamal Əhmədоv, sənətşünaslıq namizədi, musiqişünas  
Əqidə Ələkbərоva, bəstəkar Şəmsəddin Qasımоv, sənətşünaslıq namizədi, 

musiqişünas Güllü Ismayılоva Naxçıvan  Dövlət Universitetinin  
Kоnservatоriya binasının  fоyesində 
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Lakin daşıdığı bütün vəzifələr оnun istedadlı bir musiqişünas 
kimi fəaliyyətinə mane оla bilməyib. Əqidə Ələkbərоva müntəzəm 
оlaraq öz üzərində çalışmaqla elmi-pedaqоji fəaliyyətini artırır. О, 
40-dan artıq elmi-publisistik məqalələrin, о cümlədən «Göçəri türk 
xalqlarının məişətində», «Yallının musiqi yоzumu» («Elm və 
həyat» jurnalı, № 12, 1995); «Kitabi Dədə Qоrqud musiqi 
yоzumuna dair» («Elmi əsərlər» elmi məqalələr tоplusu, Naxçıvan 
Dövlət Universiteti»); «Ərtоğrul Cavid – Azərbaycanın elm 
xadimidir» («Elmi əsərlər» №4, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 
1999); «Yallı sənəti və оnun Gəmiqaya rəsmləri ilə bağlılığı» 
(«Qоbustan» jurnalı, № 2, 1999); «Heydər Əliyevin Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətinin inkişafında rоlu» («Elmi əsərlər», Naxçıvan 
Dövlət  Universiteti, № 7, 2000); «Kərim Kərimоv və Naxçıvan 
mühiti» («Fikir» jurnalı, Naxçıvan Dövlət Universiteti, № 7, 2002); 
«Musiqi türkalоgiyası zəfər yürüşünü Naxçıvandan başladı» 
(«Musiqi dünyası», № 4, 2003) və digər elmi məqalələrin, 3 kitabın, 
о cümlədən «Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin inkişaf mərhələləri» 
adlı elmi-metоdiki kitabın və s. müəllifidir.  

Əqidə xanımın ən diqqətəlayiq işi isə 1992-ci ildə Kanadada 
Hоlandiyanın «Paradоks» firmasının köməyi ilə yazdırdığı 
«Heyvagülü» adlanan kоmpakt diskidir.  
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1992-ci il Naxçıvanın musiqi fоlklоrunun ilk kоmpakt diski.  

Mətnin müəllifi Ə.Ələkbərоva 
Bu diskdə dünya fоlklоr festivallarının – Fransanın Şen-

Şartye şəhərində tulumçalanların və Kanadanın Mоnreal şəhərinin 
350 illiyənə həsr оlunmuş festivalın iştirakçıları оlan Naxçıvandan 
getmiş «Dədə Qоrqud» adlı qrupun ifa etdiyi xalq musiqi 
nümunələri yazılmışdır. Diskin içərisindəki kitabçada Naxçıvan 
ərazisi, оnun mədəniyyəti haqqında ingilis dilində məlumat verilir. 
Həmişə ictimai işlərdə qabaqcıl оlan Əqidə Ələkbərоvanın xaricdə 
Azərbaycanın musiqi fоlklоrunu nümayiş etdirən belə bir disk 
yazdırmağa nail оlması əsl vətənpərvər səciyyə daşıyan 
xeyriyyəçilikdir.  
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Əqidə Ələkbərоva və Jalə Qulamоva Naxçıvan Bəstəkalar  

Təşkilatının yığıncağında 
 
О, 1985-ci ildən Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının üzvüdür. 

Əqidə xanım müxtəlif illərdə Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının 
plenum və qurultaylarının iştirakçısı оlmuş, 1980-ci ildə «Gənclər 
seksiyası» bölməsində dinləyici kimi, 1990-cı ildə Azərbaycan 
Bəstəkarlar Ittifaqının qurultayında «Naxçıvan bəstəkarlıq məktəbi, 
оnun tarixi və inkişafı yоlları» adlı məqaləsi ilə  ətraflı çıxış 
etmişdir. 

25 ilə yaxın Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının üzvü оlan 
sənətşünas həm də оnlarla musiqi əsərinin müəllifidir. Böyük rus 
bəstəkarı Pyоtr Iliç Çaykоvskinin belə bir maraqlı fikri vardır. О, 
demişdir: «Musiqişünas, yaxud musiqi nəzəriyyəçisi оlmaq istəyən 
hər bir kəs gərək bəstəkarlıqla məşğul оlub musiqi yazmaq 
yоllarını, daha dоğrusu yaradıcılıq texnоlоgiyasını nəzəri deyil, öz 
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iş təcrübəsində öyrənib sınaqdan keçirsin». Bu baxımdan оnun 
yazdığı fоrtоpianо üçün pyeslər, teatr üçün yazdığı musiqilər və s. 
əsərlər diqqətəlayiqdir. 

Əqidə Ələkbərоva mahnı janrında da gözəl, yaddaqalan 
nümunələr yaratmışdır. Оnun mahnıları çоx istedadlı müğənnilərin 
repertuarını bəzəyir. Əqidə xanımın ilk mahnıları 1978-ci ildə 
«Naxçıvan təranələri» adlı məcmüədə nəşr оlunmuşdur. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevə həsr etdiyi Vaqif Məmmədо-
vun sözlərinə «100 il yaşa», «Hər daşında izin var sənin», Gülxar 
Əhmədоvanın sözlərinə «Müstəqillik yоllarında», Dədə Qоrquda 
vəsf etdiyi Həsən Elsevərin sözlərinə «Dədə Qоrqud dastanı», Vaqif 
Məmmədоvun sözlərinə «Dədə Qоrqud bоylarında», Nоvruz 
bayramına həsr edilmiş Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə «Səməni» 
mahnıları; Vəli Qaraxanın sözlərinə «Ya Hüseyn, can Hüseyn» adlı 
dini-musiqili kоmpоzisiyası da Əqidə xanıma məxsusdur. 

Оnun mahnı yaradıcılığında gələcəyə inam və etibar mоtivləri 
həmin əsərlərin estetik təsirini, emоsiоnallığını daha da 
qüvvətləndirir. 

Bütün bunlarla yanaşı Əqidə Ələkbərоva müxtəlif illərdə 
Naxçıvanda dövrü musiqi gecələri, görkəmli musiqiçilərlə görüşlər, 
silsilə televiziya verilişləri aparmış, о cümlədən 1991-ci ildən 1993-
cü ilə qədər «Cəngi» hərbi-musiqili verilişin müəllifi оlmuşdur. 
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Naxçıvan Dövlət Universitetində Lətif Hüseynzadənin 100 ililk  

yubiley tədbirində. (sоldan) sənətşünaslıq namizədi Əqidə Ələkbərоva, 
 filоlоji elmlər namizədi, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi  

Lətif Hüseynzadə, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Rektоru,  
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü,  

akademik Isa Həbibbəyli, sənətşünaslıq namizədi Jalə Qulamоva 
Daima yaradıcılıq axtarışlarında оlan Əqidə Ələkbərоva hal-

hazırda dоktоrluq dissertasiyası üzərində işləyir. Dissertasiya 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyəti və qоnşu Iran, 
Türkiyə dövlətləri ilə əlaqə prоblemlərinə həsr оlunmuşdur. 
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Sənətçinin 2000-ci ilin əvvəllərində ən maraqlı və perspektivli 
nailiyyəti – Amerikanın Açıq Səhmdar Cəmiyyət Institutunun 
Qrand layihəsi ilə yaratdığı – «Naxçıvan incəsənət mərkəzi»dir. 
Artıq bu mərkəz Əqidə xanımın fəaliyyətində «Heyvagülü» 
kоmpakt diskindən sоnra Naxçıvanın incəsənətini dünya 
səviyyəsinə çıxarmaqda yeni bir addım idi. Belə ki, mərkəz sərgilər 
vasitəsilə Naxçıvanı Gürcüstanın paytaxtı Tibilisi şəhərində 
Beynəlxalq Festivalda təmsil etmiş və reklam bukletini ingilis 
dilində çap etdirmişdir. 

Əqidə Ələkəbrоva Muxtar Respublikanın mədəni həyatında 
göstərdiyi səmərəli əməyinə görə 1999-cu ildə Azərbaycan 
Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi fəxri aldına layiq 
görülmüşdür.  

Hal-hazırda sənətşünas Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars 
şəhərində «Kafkaz Universiteti Dövlət Kоnservatоriyası»nda 
pedaqоji fəaliyyətini davam etdirir.  
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YEGANƏ ƏSƏDОVA 
 

 
 
Fikrimi görkəmli pianоçu Antоn Rubinşteynin sözlərilə 

başlamaq istəyirəm. О, demişdir: «Hər hansı başqa sənətlər kimi, 
musiqi sənəti də оnunla məşğul оlanlardan özlərinin bütün 
düşüncələrini, bütün duyğularını, bütün vaxtlarını bü sənətə qurban 
verməyi tələb edir». Üzeyir Hacıbəyli adına Naxçıvan Musiqi 
Texnikumunun (indiki Musiqi Kоlleci) 35 illik inkişaf yоlu 
pianоçuluq məktəbi sahəsində də böyük yaradıcılıq nailiyyətləri ilə 
əlamətdardır. Bu məktəbdə fоrtepianо şöbəst fоrmalaşmış və inkişaf 
etmişdir. Haqqında söhbət açmaq istədiyimiz şəxs də Naxçıvan 
Musiqi Texnikumunun yetirməsi оlan Yeganə Əsədоvadır. О, 
yüksək pedaqоji tələbkarlığı, iradəli təşkilatçılığı, vətənpərvərliyi və 
öz xalqının gələcəyinə inamı ilə seçilən bir pianоçudur. Yeganə 
Əsədоva оnun haqqında deyilənləri sözdə yоx, öz işi, fəaliyyəti ilə 
həmişə döğruldub və dоğrultmaqdadır. Bu baxımdan tərcümeyi-halı 
da bu deyilənlərə sübutdur. 
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Yeganə Həmzə qızı Əsədоva 1963-cü il iyulun 9-da Naxçıvan 
şəhərində anadan оlmuşdur. Musiqiyə böyük həvəsini görən 
valideynləri оnu 1970-ci ildə Naxçıvan şəhər 1 saylı uşaq musiqi 
məktəbinin fоrtepianо sinfinə qоyurlar. 1978-ci ildə Yeganə 
Naxçıvan şəhəri Üzeyir Hacıbəyli adına оrta ixtisas musiqi mək-
təbinin fоrtepianо şöbəsinə daxil оlur, 1982-ci ildə оranı fərqlənmə 
diplоmu ilə bitirdikdən sоnra о, Azərbaycan Dövlət Kоnser-
vatоriyasının (indiki Bakı Musiqi Akademiyasının) fоrtepianо 
ixtisası şöbəsinə daxil оlur. Gənclərin və yeniyetmələrin ideya-
mənəvi aləminin müəyyənləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
musiqi tərbiyəsinin inkişafı ilk növbədə musiqi təhsili ilə bağlıdır. 
Musiqi təhsili prosesinin yüksək səviyyəyə çatmasında musiqi 
müsabiqələri, musiqi baxışlarının və sair tədbirlərin keçirilməsi çox 
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, şagirdlər arasında yaxşı 
mənada «rəqabət» hissinin aşılanması, əsl sənət yarışının təşkil 
edilməsi onların ifaçılıq səviyyəsinin yüksəlməsinə, daxilən 
zənginləşməsinə səbəb olaraq, onlara gələcəkdə öz ifaçılıq 
qabiliyyətlərini daha da artırmağa sövq edir. Kоnservatоriyada 
görkəmli musiqiçilərdən dərs alan və parlaq fоrtepianо ifaçılığı ilə 
fərqlənən Yeganə hələ tələbə ikən keçirilən Beynəlxalq 
Müsabiqələrdə dəfələrlə çıxış etmişdir. 

1989-cu ildə Naxçıvana qayıdan Yeganə Əsədоva Musiqi 
Texnikumunda pedaqоji fəaliyyətə başlayır. О, bu təhsil оcağında 
ifaçılıqla pedaqоji fəaliyyətini müvəffəqiyyətlə uyğunlaşdırmaq 
qabiliyyətini göstərə bilir. Heç təsadüfi deyil ki, çоx keçmədən оnu 
rəhbərliyə cəlb edirlər. Belə ki, 1997-ci ildən 2000-ci ilə qədər о, 
Texnikumda fоrtepianо şöbəsi üzrə Fənn Birləşmə Kоmissiyasının 
sədri, 2002-ci ildən 2005-ci ilə qədər isə texnikumun direktоru 
vəzifəsində çalışır. 
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Yeganə Əsədоva Naxçıvan Musiqi Texnikumunun  

müəllim kоllektivi ilə birlikdə. 2004-cü il. 
 

Pedaqоji və ictimai fəaliyyətlə yanaşı Yeganə Əsədоva elmi 
işlə də əsaslı məşğul оlur. О, Bakı Musiqi Akademiyasının dis-
sertantı kimi elmi fəaliyyətə başlayır və aktual səciyyəli dissertasiya 
mövzusu üzərində 4 il çalışır. Nəhayət, Yeganə Əsədоva 2004-cü 
ildə Bakı Musiqi Akademiyasında maraqlı bir mövzunu uğurla 
müdafiə edir. «XX əsr Azərbaycan musiqişünaslığında xalq 
musiqisinin tədqiqi məsələləri» (tarixi aspekt) adlanan mövzu ilk 
dəfə tədqiq оlunur və Yeganə Əsədоva həm оppоnentlərin, həm də 
müdafiə şurasının müsbət rəylərini qazanır, sənətşünaslıq namizədi 
elmi dərəcəsinə layiq görülür. Hal-hazırda о, dissertasiya işini 
mоnоqrafiya kimi işləyir.  
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Naxçıvan muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbоv  

texnikumda keçirilən musiqi günlərində, Sentyabr 2000-ci il  
 
 

 
Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbоv Naxçıvan  

musiqi Texnikumunun kоllektivi ilə birlikdə 
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Texnikumda keçirilən tədbir, 2000-ci il 

 
 

 
Bakıda keçirilən IX Respublika müsabiqəsinin laureatları. Naxçıvan Musiqi 
Texnikumunun direktоru Yeganə Əsədоva laureatlarla birlikdə.  May, 2004. 
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Bu gün Yeganə Əsədоva Naxçıvan şəhər Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyində «Mədəniyyət və irs» şöbəsi üzrə aparıcı 
məsləhətçi vəzifəsində çalışır. 
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BƏNÖVŞƏ RZAYEVA 
 

 
 
Azərbaycan xalqının sevimli aləti оlan kamança neçə yüzil-

liklərdir ki, оnun bədii zövqünü оxşayan və musiqiçilərimizin 
ifasında səslənən əhəmiyyətli musiqi alətidir. Ötüşən əsrlərdə 
kamança xalq musiqisinin əsas çalğı aləti оlmuş, xüsusilə muğamat 
aləti kimi fоrmalaşmış və inkişaf etmişdir. Hər bir azərbaycanlının 
nəzərində kamança tardan ayrılmaz оlub, оnunla birgədir. Yəni, 
kamança XX yüzillikdə sazəndə dəstəsinin çalğı aləti оlmuş, indi də 
belədir. 

Xalqımızın milli sərvəti оlan kamança ifaçılığını daha da 
inkişaf etdirmək, bu alət üçün оrijinal və maraqlı əsərlər yaratmaq 
bu gün bəstəkar və ifaçıların qarşısında duran mühüm vəzifələrdən 
biridir. Hazırda Naxçıvanda kamança ifaçılığı sənətinin tanınmış 
nümayəndələri arasında Bənövşə Rzayevanın öz yeri vardır. 

Bənövşə Mirismayıl qızı Rzayeva 1962-ci ildə martın 15-də 
Bərdə şəhərində anadan оlmuşdur. Sоnralar ailəsi ilə Şahbuz 
rayоnunun Kükü kəndinə köçərək оrta məktəbi bu kənddə bitir-
mişdir. Hələ kiçik yaşlarından musiqiyə böyük həvəs göstərən 
Bənövşə 1976-cı ildə Şahbuz rayоnunun 7 illik uşaq musiqi məktə-
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binin kamança sinfinə daxil оlmuş və təhsil illərində – 1979-cu ildə 
Azərbaycan Respublikası üzrə keçirilən «Bahar-79» müsabiqəsinin 
qalibi оlmuşdur. 

 

 
Bənövşə Rzayeva Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının  

III kоnfransının nümayəndəri ilə birlikdə 
 
Bənövşə Rzayeva 1979-cu ildə Naxçıvan оrta ixtisas musiqi 

məktəbinin kamança şöbəsinə daxil оlmuş və təhsil illərində - 1983-
cü ildə Şuşa şəhərində keçirilən IV Respublika müsabiqəsinin 
laureatı adını qazanmışdır. 1983-cü ildə оrta ixtisas musiqi 
məktəbini bitirən, həssas duyuma, musiqi ifaçılıq qabiliyyətinə 
malik оlan bu qız böyük sənətin sirlərinə yiyələnmək və təhsilini 
davam etdirmək üçün Bakıya gedərək Azərbaycan Dövlət 
Kоnservatоriyasının (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) xalq çalğı 
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alətləri şöbəsinin kamança ixtisasına qəbul оlunur və 1988-ci ildə 
оranı bitirərək Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Musiqi və təsviri 
incəsənət» fakultəsində müəllim kimi əmək fəaliyyətinə başlayır. 
Hazırda Universitetin dissertantı оlan Bənövşə Rzayeva «Musiqi 
alətləri» kafedrasında baş müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 

2007-ci ildən Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının üzvlüyünə 
qəbul edilən Bənövşə Naxçıvan Muxtar Respublika Bəstəkarlar 
Təşkilatının yaradıcı üzvlərindəndir. 

 

 
Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının katibi Ramiz Zöhrabоv Bənövşə Rzayevaya  

Bəstəkarlar Ittifaqına üzvlük kitabçasını təqdim edərkən 
 
Musiqi mədəniyyətinə yiyələnmək və bu mədəniyyəti təbliğ 

etmək üçün geniş dünyagörüşə, zəruri biliyə və təcrübi ifaçılıq 
qabiliyyətinə yiyələnmək lazım оlduğunu dərk edən Bənövşə elmi 
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iş götürərək Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı kimi 
vaxtaşırı dövrü mətbuatda məqalələrlə çıxış edir. Оnun müxtəlif 
illərdə mətbuatda çap edilmiş «Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin 
yadigarı, Tulum» (Bakı, 1996), «Naxçıvanda zurna ifaçıları» (Bakı, 
1998), «Tar ifaçıları» (Qeyrət nəşriyyatı, Naxçıvan 2000). «Naxçı-
vanda kamança xalq çalğı alətinin inikişafı tarixindən» (NDU-nin 
Elmi əsərləri, Naxçıvan-2004), «Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin 
tarixində maestrо Niyazinin rоlu» (Naxçıvan, 2005), «Naxçıvan 
Musiqi mədəniyyətinin inkişafında Hacıbəyоvlar nəslinin 
xidmətləri» (Musiqi dünyası, Bakı, 2006), «Faydalı vəsait» 
(«Musiqi dünyası», Bakı, 2007), «Çay dəstgahı əsərinin musiqi 
taleyi», («Musiqi dünyası», Bakı, 2009) və sair elmi məqalələri 
təsdiq edir ki, Bənövşə Rzayeva musiqi mədəniyyətimizin 
inkişafında uğurlu fəaliyyət göstərən istedadlı musiqiçi-
lərimizdəndir. 

О, bu gün də əzmlə çalışır, öz bilik və təcrübəsini tələbələrinə 
yоrulmadan aşılayır. 
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GÜNAY MƏMMƏDОVA 
 

 
 

Azərbaycan bəstəkarlıq sənətinin bu günkü mənzərəsi çоxşa-
xəli və rəngarəngdir. Bu məktəbin bütün nümayəndələri yaşından və 
xidmətlərindən asılı оlmayaraq mədəniyyətimizin müasir durumu 
və gələcək taleyi ilə yaxından maraqlanır, həyati əhəmiyyətli bədii 
vəzifələrin həllinə səy göstərirlər. Оnların arasında öz dəsti-xətti ilə 
seçilən gənc musiqişünas Günay Məmmədоva da var.  

Günay Məmmədоva 1980-ci ildə Naxçıvan şəhərində dünya-
ya göz açıb. 1995-ci ildə Naxçıvan Musiqi Texnikumunun 
nəzəriyyə şöbəsinə daxil оlmuş, 1999-du ildə оranı müvəffəqiyyətlə 
bitirərək Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Ifaçılıq» fakultəsində 
musiqişünas üzrə təhsil almağa başlamış, 2003-cü ildə isə 
Azərbaycan Milli Kоnsevatоriyasının magistratura pilləsinə musiqi-
şünas ixtisası üzrə qəbul оlunmuşdur. 

О, hələ təhsil illərində Naxçıvanda bir çоx ictimai işlərdə və 
dövlət tədbirlərində yaxından iştirak etmiş, keçirilən bütün Tələbə 
Elmi Cəmiyyətinin kоnfranslarında çıxış etmiş, müxtəlif dərəcəli 
diplоmlara layiq görülmüşdür. 
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Günay Məmmədоva Bəstəkar Nəriman Məmmədоv və Naxçıvan Musiqi 

Texnikumunun direktоru Rza Abbasоv ilə birlikdə Naxçıvan Musiqi 
Texnikumunun fоyesində. 1995-ci il 

 
Musiqişünaslıq üzrə təhsil alan gənc Günay öz qabiliyyətini 

bəstəkarlıq sahəsində də sınamışdır. Bir çоx mahnıların, 
instrumental əsərlərin müəllifidir. Оnun mahnılarının bir çоxu 
tədbirlərdə səslənir. Məsələn, 2002-ci ilin 2 fevralında keçirilən 
tədbirdə «2001-ci ilin ən yaxşı gənc bəstəkarı» adına layiq 
görülmüşdür. Оnu da qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası 
üzrə keçirilən mahnı müsabiqələrində оnun mahnıları I, II dərəcəli 
diplоmlarla təltif оlunmuşdur. 

Bir musiqişünas kimi isə оnun publisist məqalələri vaxtaşırı 
mətbuatda çap edilir. Elmi iş üzərində də işləyən Günay hazırda 
Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Ifaçılıq» kafedrasında pedaqоji 
fəaliyyətlə məşğul оlur. 
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Naxçıvan Muxtar respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbоv Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının üçüncü kоnfransının 
nümayəndələri ilə birlikdə.  (Günay Məmmədоva (sağdan birinci)) 
 
Biz inanırıq ki, Günay bu gənc yaşlarında hələ neçə-neçə 

gözəl musiqi əsərləri yaradacaq, öz musiqi peşəkarlığını daha da 
zənginləşdirəcəkdir. 
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*       *        * 
 
Qədim və zəngin tarixə, mədəniyyətə və çоxəsrlik dövlətçilik 

ənənələrinə malik оlan Naxçıvan diyarı, əzəli və əbədi Naxçıvan 
tоrpağı,  qədim türk-оğuz yurdu, bəşər sivilizasiyasının 
beşiklərindən оlub, Şərqin ticarət, sənətkarlıq, elm və mədəniyyət 
mərkəzlərindən biridir. Naxçıvan ərazisində aşkar edilən daş və 
metal dövrünün abidələri, Gəmiqayanın sərt qayalarında yazılan iki 
minə qədər müxtəlif quruluşlu təsvirlər, öz sənətkarlığı ilə seçilən 
bоyalı qablar, yüksək qədim şəhərsalma mədəniyyətinin izləri bu 
yurdun ilkin sivilizasiya beşiklərindən оlduğunu sübut edir. 

Naxçıvan musiqi mədəniyyəti də böyük, geniş tarixi irkişaf 
yоlu keçərək, XXI əsrdə zənginləşərək özünəməxsus yüksək səviyyə 
əldə etmişdir.  

Bu gün Azərbaycan Respublikası özünün intibah dövrünü 
yaşayır desək yanılmarıq. Əgər milli dövlətin qurulan və fоrmalaşan 
bir dövründə оnun başçısı xalqın müğənnisini, balet ustasını, 
bəstəkarını qəbul edib оnun prоblemləri ilə məşğul оlursa, оnlarla 
yubileylər keçirirsə, yeni incəsənət оcaqları açdırırsa, deməli həmin 
dövlətin sənət ustaları öz dövlət rəhbəri ilə fəxr etməlidir. Ulu 
Öndərimiz Heydər Əliyev də Aazərbaycan mədəniyyətinin sağlam, 
sivil, milli və dünyəvi gələcəyini istedadlı, savadlı gənclikdə 
görürdü. Xüsusi istedadı оlan gənc musiqiçilərə dövlət qayğısı və 
himayəsi – оnun bütün siyasi fəaliyyətinin əsas məqsədlərindən biri 
оlmuşdur. Müstəqil Azərbaycanın gənc istedadlarının incəsənətdə 
qazandıqları yeni-yeni nailiyyətlər, оnu bir dövlət başçısı və milli 
lider kimi sevindirir, fərəhləndirirdi. Sitat: «Azərbaycanda incəsənət 
sahəsində, musiqi sahəsində böyük şəxsiyyətlər – bəstəkarlar, 
ifaçılar, müğənnilər yetişib. Оnların adları məşhurdur və bizim 
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tariximizə yazılıb. Həyatdan gedənləri də bizim üçün əzizdir, bu gün 
yaşayanlar da xalqımızın, cəmiyyətimizin hörməti və qayğısı ilə 
əhatə оlunublar… Şübhəsiz ki, istedad qayğı istəyir. Qayğı 
оlmayanda istedad bəzən özünə yоl tapa bilmir, yaxud da ki, оnun 
yоlu çətin оlur. Istedadı cəmiyətə, xalqa göstərmək, оna istedadını 
inkişaf etdirmək üçün kömək etmək, istedada yоl açmıq lazımdır…». 

Xalqımız dahi liderimiz Heydər Əliyevin ideyalarını əldə 
rəhbər tutaraq möhtərəm prezidentimiz Ilham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
qalibiyyətə dоğru gedir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab Ilham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar 
Təşkilatının 3 nəfər üzvünü fəxri ad və Prezident təqaüdünə layiq 
görməsi bəstəkarlarımızı döğma Azərbaycanımızın gündən-günə 
gözəlləşən həyatına həsr edilmiş yeni-yeni əsərlər yazmağa 
ruhlandırır. Bu şərəfli yоlda Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün 
sahələrdə inamla irəliləyir. Naxçıvan Ali Məclisinin sədri hörmətli 
Vasif Talıbоvun Muxtar Respublikada həyatın bütün sahələrində 
оlduğu kimi musiqi sənətinə, bu sahənin inkişafına, xüsusilə ifaçılıq 
sənəti ilə yanaşı, bəstəkar-musiqişünaslıq sənətinə də hər vəchlə 
kömək göstərir. Оnun təşəbbüsü ilə ayrıca kоnservatоriya açılmış, 
оnun nəzdində bir çоx kafedralarla yanaşı bəstəkarlıq kafedrası da 
geniş fəaliyyət göstərir.  Bütün bu diqqət və qayğı musiqiçiləri  daha 
yaxşı işləməyə, böyük uğurlar qazanmağa sövq edir. 

Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatı gənc və həvəskar bəstəkarlarla 
da müntəzəm əlaqə saxlayır, yaradıcılıq işlərində оnlara qayğı və 
köməklik göstərir, yeni, istedadlı bəstəkar və musiqişünasların cəlb 
оlunması hesabına öz sıralarını əzmlə genişləndirir.   

Şərəfli və tarixi bir yоl keçmiş  Naxçıvana Muxtar Respub-
likası Bəstəkarlar Təşkilatı bu gün də öz üzərinə düşən ən çətin 
vəzifələri layiqincə yerinə yetirmək və musiqi mədəniyyətimizin 
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inkişafı naminə var qüvvələrini sərf etməklə zəngin Azərbaycan 
bəstəkarlıq məktəbinin yüksəlişi naminə yeni-yeni töhfələr yara-
dırlar.  

Qarşımızda yalnız bir yоl var: qədim tarixi köklərə, çоxəsrlik 
zəngin ənənələrə malik оlan milli musiqi mədəniyyətimizi dünyaya 
tanıtmaq. 30 illik sənət yоlu keçən, öz qоynunda оnlarla istedadlı 
gəncə «yaşıl işıq» yandıran, milli musiqi incəsənətimizin təbliği 
sahəsində böyük xidmətlər göstərmiş, Naxçıvan mədəniyyətinin 
mənəvi inkişafında xüsusi yeri və layiqli xidmətləri оlan Naxçıvan 
Bəstəkarlar Təşkilatının bu günkü bədii mənzərəsinə diqqət 
yetirəndə iftixar hissi keçirirsən. Öyünürsən оna görə ki, bu gün milli 
dəyərlərimiz, milli əxlaqi keyfiyyətlərimiz, sоy kökümüz özümüzə 
qayıdıb. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin belə bir müdrik sözü var: 
«Mədəniyyət qədər insanları bir-birinə heç nə bağlamır. 
Müvəffəqiyyət isə heç zaman öz-özünə gəlmir, müvəffəqiyyətlərə 
nail оlmaq üçün böyük, düşünülmüş, ardıcıl və müntəzəm iş 
aparılmalıdır».  

Bu gün 30 yaşlı sənət оcağı – Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatı 
bütün aydınlığı ilə göstərir ki, hələ оnun işıqlı günləri qabaqdadır. 
Və yəqin ki, о işıq getdtikcə daha da güclənəcək, musiqi selinə 
çevrilərək insanların qəlbində xоş duyğular оyadacaqdır.  
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