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MÜSLÜM MAQOMAYEVİN AZƏRBAYCANIN MƏDƏNİ 
HƏYATINDAKI YERİ İLƏ BAĞLI DÖVRİ MƏTBUATA BAXIŞ 

 
Müslüm Maqomayev Azərbaycan musiqi 

sənəti yolunda qarşıya çıxan hər cür 
maneələri amansızcasına qırıb atan, ruhən və 
arzularına görə xalq sənətkarı, əsl realist, 
cəsarətli novator idi.  

Üzeyir Hacıbəyli 
 

Ötən əsrin əvvəllərində nadir istedad sahibi olan bir gəncin ecazkar 
bəstələrinin sədası doğma yurdu Azərbaycanla yanaşı, bütün müsəlman aləmini 
bürümüşdü. Onun istedadı məşələ çevrilərək ürəkləri alovlandırmış, saysız 
xələflər yetirmiş, Azərbaycan bəstəkarlıq sənətini ən yüksək zirvəyə qaldıra 
bilmişdi. Bu gəncin sədası musiqi səmasından bir meteor kimi parlayıb gözləri 
qamaşdırmış, bir meteor kimi də erkən əbədi qaranlıq dünyasına 
qovuşdurmuşdu. Müasirlərini ovsunlayan, ürəklərini həyəcana gətirən, sənəti 
ilə ülvi hislər təlqin edən və musiqi tariximizə adını əbədilik həkk edən bu 
bəstəkar Müslüm Maqomayev idi [3]. Bu ifadəyə Müslüm Maqomayevin 
vəfatının 69-cu ili münasibətilə yazılmış bir məqalədə rast gəlirik. Bir insan 
ömrünə sığdırılmış əbədi əməllər bizi onun zəngin arxivinə baş vurmağa dəvət 
edir.  

Arxivdə Müslüm Maqomayev dövrü haqqında araşdırma aparanda kifayət 
qədər zəngin materiallarla rastlaşırıq; Müslüm bəyin gündəlikləri, məktubları, 
xatirələri, qeydləri və fotoları... Bu saralmış vərəqlər sənətkarın həyatı və 
yaradıcılığı barədə təsəvvürlərə xeyli aydınlıq gətirməklə və onun haqqında 
bilgilərimizi dərinləşdirməklə yanaşı, qaranlıq qalan məqamlara da aydınlıq 
gətirməyimizə köməkçi olur.  

 Onun hər uğurunu tərənnüm edən, haqqında gənc yaşlarından dərc 
olunmağa başlayan qəzet, jurnal nəşrləri, monoqrafiyalar bu gün də dayanmır. 
Dövrünün elə bir istedadlı sənət adamı yoxdur ki, onun haqqında qələm 
sınamamış olsun. O, sağlığında da, vəfatından sonra da dəyər verilən bir 
bəstəkar, Azərbaycan musiqisinə folklorundan, ladından bələd olan bir sənət 
fədaisi idi. Onun haqqında ilk monoqrafiya da onun məslək və əqidə dostu 
Üzeyir Hacıbəylinin redaktəsi ilə, İncəsənət İnstitutunun elmi işçisi Qubad 
Qasımovun müəllifliyi ilə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 
Nəşriyyatında dərc olunmuşdur. Kitabçanın müəllifi M.Maqomayevin indiyə 
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qədər məlum olmayan bir sıra məktublarından və şəxsi arxivindən istifadə 
etməklə böyük bəstəkar haqqında geniş məlumat vermişdir. Burada 
M.Maqomayevin ictimai və pedaqoji xidmətləriylə bərabər “Şah İsmayıl”, 
“Nərgiz” operaları üzərindəki işi təsvir olunmuş və Azərbaycan musiqisinin 
inkişafında bu operaların oynadığı böyük rol göstərilmişdir. Bundan sonra 
kitabçaya “Şah İsmayıl”, “Nərgiz” operalarının, habelə natamam qalmış “Dəli 
Muxtar” baletinin qısa məzmunu, bəstəkarın simfonik və vokal əsərlərinin 
siyahısı, bəstəkarın əsərlərinə dair biblioqrafiya əlavə olunmuşdur [6]. 

Müslüm Maqomayevin Azərbaycan Teatr Muzeyində, Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyində, Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda arxivləri var. 
Vərəqlədikcə isə bizi düşündürən bir sual var: bir insan ömrünün ən xoş anları, 
duyğuları, sevinci, kədəri ağzı bərk-bərk düyünlənmiş qovluqlara necə sığıb 
görəsən?.. 

Müslüm Maqomayev haqqında tədqiqat aparan akademik Rafael Hüseynov 
M.Maqomayevin zəngin arxivinin təfsirini verdiyi “Vaxtdan uca” monoqra-
fiyasında yazır:  “Bir zamanlar bu məktublar – Müslüm bəyin arvadına, 
oğlanlarına göndərdiyi bu kağızlar – yalnız konkret adamlar, konkret ailə üçün 
məhrəm imiş. Ancaq indi o məktubları mən də oxuyuram (və siz də 
oxuyursunuz), hələ neçələri də götürüb oxuyacaq. Çünki bunlar artıq şəxsi 
məktublar deyil. Yaradıcılığı ilə birgə Müslüm bəyin şəxsi həyatının da çox 
cizgiləri hamımız üçün doğmalaşıb. Zaman, Müslüm istedadı, Müslüm 
yadigarları bu bəstəkarı hər birimizin məhrəminə, yaxınına çevirib” [8, 81]. 

Müslüm Maqomayevin həyatı çox zəngindir. O, kənd müəllimliyindən 
tutmuş bəstəkarlığadək yüksəlmişdir. Mədəni səviyyəsi yüksək olan xalq üçün 
incəsənətə qarşı olan tələblər də yüksək olur. Qori Seminariyasında təhsil, kənd 
müəllimliyi və bununla yanaşı professional musiqiyə çatmağın uğuru... 
Müslüm Maqomayev Azərbaycan mədəniyyəti üçün kimdir? Qəzetləri 
vərəqlədikcə bütün suallara cavab tapırıq: 

– Müslüm Maqomayev Sovet Azərbaycanının kütləvi mahnılarını yaradan 
ilk müəlliflərdən biridir.  

– Seminariyanın birinci sinfində oxuyarkən nota saldığı Azərbaycan 
folkloru nümunələri Beynəlxalq Paris sərgisində nümayiş etdirilmişdir. 

– “Şah İsmayıl” Azərbaycanın o dövrdəki musiqi həyatında improvizə yolu 
ilə yaranmış milli operanın rus və Avropa klassik operasının texniki cəhətdən 
inkişaf etmiş formaları ilə əlaqələndirilməsində ilk təşəbbüs idi.  

– Lənkəranda müəllimlik edərkən 300-dən artıq xalq mahnısı toplamışdır. 
– 1924-cü ildə yeni təşkil olunmuş Dövlət Opera Teatrının ilk rəhbəri 

olmuşdur. 
– 1927-ci ildə onun redaktəsi ilə “Azərbaycan xalq mahnıları” kitabı 

çapdan çıxmışdır. Həmin məcmuədə Ü.Hacıbəylinin və M.Maqomayevin nota 
saldıqları xalq mahnıları toplanmışdı. Bu məcmuə respublikamızda musiqi 
folklorşünaslığının əsasını qoydu.  

– Müslüm Maqomayev 1930-cu illərdə səsli filmlərin yaradılmasında fəal 
istirak edir, ilk sənədli Azərbaycan filmlərindən olan “Bizim raport” və 
“Azərbaycan incəsənəti” kinolentlərinə musiqi yazır. 

– O, Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər”, C.Cabbarlının “1905-ci ildə” 
dramlarının tamaşalarına musiqi yazmışdır. 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016 
 

 183

– “Şah İsmayıl” operasının birinci pərdəsində simfonik orkestr üçün 
“Çahargah” muğamını bəstələmiş və bir müddət özünə “Çahargah” təxəllüsünü 
qəbul etmişdir. 

– 1921-ci ildə Maqomayev Xalq Maarif Komissarlığında incəsənət şöbəsi 
müdirliyinə təyin olunmuşdur. 

– O, Azərbaycanda “Tənqid və Təbliğ Teatrı”nın yaranmasına kömək 
etmiş, yanğından tələf olmuş ozamankı Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının 
binası onun qüvvəsi ilə bir müddətə tamamilə yenidən bərpa edilmişdir.  

– 1929-cu ildən M.Maqomayev Azərbaycan Radio Komitəsində musiqi 
verilişlərinin bədii rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır.  

– Musiqi şöbəsinin bədii rəhbəri Müslüm Maqomayevin təşəbbüsü ilə 
1929-cu ildən radioda böyük və kiçik heyətli simfonik orkestr təşkil 
olunmuşdur. Orkestrin heyətinə istedadlı musiqiçilər – skripka, violonçel, 
kontrabas, fleyta və qaboyçalanlar cəlb olunmuşdur. 

– Müslüm Maqomayevin təşəbbüsü və yaxından köməyi ilə Radio Komitə-
sində birinci notlu Azərbaycan xalq orkestri təşkil olunmuşdur.  

– “Nərgiz” operası müasir mövzuda yazılmış ilk klassik operadır. 
Müslüm Maqomayev yazırdı: “1920-ci ilədək müəllimliklə yanaşı olaraq 

“Şah İsmayıl” operasını meydana çıxarmışam. Lakin mənim bu əsərimə kimsə 
fikir vermədiyindən, lazımi şərait yaratmadığından və yaradıcılığıma qiymət 
verilmədiyindən yalnız Azərbaycan şuralaşandan sonra geniş surətdə qoyulmaq 
və şöhrət qazanmaq imkanı qazandı” [5]. 

M.Maqomayev ilk operası “Şah İsmayıl”ı hədsiz dərəcədə sevirdi. Bəlkə 
elə buna görə də bu əsərə həmişə özü dirijorluq edirdi.  

“Şah İsmayıl” operası 1916-cı ildə yaradılsa da, 1919-cu ildə ilk 
premyerası olmuşdur. Bu əsərin də uğur qazanmasına səbəb müəllifin əsərdə 
istifadə etdiyi melodik material və süjetin dramatik ifadəliyi idi. Bu, hər zaman 
belə olmuşdur, bir əsərin parlamasına səbəb əsərə müəllifin qatdığı adsız imza 
–fərqli üslubdur.  

1975-ci ildə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində “Xalq bəstəkarı” adlı 
məqalədə yazılır: “El arasında geniş yayılan “Şah İsmayıl” mövzusu onu 
çoxdan düşündürürdü. Mikayıl Müşfiqin atası Mirzə Qədir İsmayılzadə ilə bir 
yerdə müəllimlik edən Müslümün onunla birlikdə bu mövzuda əsər yazmaq 
təşəbbüsü uğurlu oldu. Opera 1919-cu ildə tamaşaya qoyuldu. Bu, Müslümün 
ilk operası, H.Ərəblinskinin son rejissorluq işi idi” [2].  

Bu operanın taleyində uğursuzluqlar olmuşdur. Belə ki, operanın ilk 
tamaşası Tağıyev teatrında keçiriləcəkdi. Lakin bədbəxtlikdən tamaşaya az 
qalmış teatrın binası yanır. Hüseyn Ərəblinski və Abbas Mirzə Şərifzadə əsəri 
yenidən hazırlayırlar. Tamaşaya iki saat qalmış Hüseyn Ərəblinskinin 
güllələnməsi ilə bağlı xəbər onu dəhşətə gətirir. Bu da növbəti uğursuzluq idi. 
Gənc bəstəkar böyük sənət yolunda hər cür maneələrlə, itkilərlə qarşılaşırdı. 
Ancaq bütün bu əngəllərə baxmayaraq, “Şah İsmayıl” operası səhnəni fəth edir 
və operanın zəfər yürüşü başlayır. Qarşıda fəth olunacaq neçə-neçə qəlblər və 
neçə-neçə ölkələr var idi. 

O, həmişə gənclərə üstünlük verir, onların enerjisinə, müvəffəqiyyətinə 
inanırdı. 1934-cü il “Kommunist” qəzetinin 239-cu sayında belə yazırdı: 
“...Köhnə operaların builki repertuarda saxlanması ilə operanın yaradıcı 
qüvvəsi olan aktyor kollektivi içərisində daban-dabana zidd olan iki vəziyyət 
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meydana çıxmaqdadır. Hər şeydən əvvəl bunu demək lazımdır ki, indiyə qədər 
teatrımızda gənc kadrlar üçün şərait yaratmağı və onlara imkan verməyi 
bundan ibarət bilmişlərdir ki, bu gənc qüvvələrə köhnə operalarda baş rollar 
tapşırmaq lazım imiş. Bu isə qətiyyən düzgün olmayıb, yeni və gənc qüvvələri 
tamamilə yanlış istiqamət üzrə hərəkət etməyə məcbur etməkdir.  

Biz Dövlət Konservatoriyasında təhsil almaqda olan gənc qüvvələri teatr 
praktikasında geri atmaq deyil, onların “Şahsənəm”, “Koroğlu”, “Nərgiz” və 
sairə yeni operalarda səhnəyə çıxmaları üçün lazımi şərait yaratmalıyıq”... [4]  

Onun “Şah İsmayıl”dan “Nərgiz”ədək keçdiyi yol bəstəkarın həm də bir 
dirijor kimi keçdiyi yüksəliş yoludur. Təkcə “Nərgiz” operasına görə neçə gənc 
sənətkar mükafat almışdı çünki. Bu da təsadüfi deyil ki “Nərgiz” operasının 
baş rol ifaçısı gənc vokalçı tələbə Firəngiz Əhmədova idi. Təbiidir ki, bu, bir 
gənc üçün də ağır və məsuliyyətli işdir. Müvffəqiyyətə çatana kimi bu yük 
çiyinlərə təzyiq edir, məsuliyyətli insanı daha əzmlə çalışmağa vadar edir. “Hər 
məşqdən sonra Müslüm Maqomayev musiqisinin xəlqiliyini, professionallığını, 
melodizmini, yeniliyini, təsirini, demokratizmini dərindən hiss edirdim. 
Müslüm Maqomayev musiqisi adamı sehrləyir, ucaldır, mənəvi zənginləşdirir” 
[7]. 

 Müslüm Maqomayevin 90 illiyi ərəfəsində onun müasirlərinin və 
musiqişünasların məqalələri “Kommunist” qəzetinin yubiley sayını tam 
doldurur. Əşrəf Abbasov, Əfrasiyab Bədəlbəyli, Üzeyir Hacıbəyli, Niyazi kimi 
tarixdə qalan simalar Müslüm Maqomayev haqqında fikirlərini qələmə alırlar. 
Hər bir gəncin həyatında uğurlu bir dönüş olur. Yəqin, elə Niyazinin məqaləsi 
bununla əlaqəli olduğu üçün bu qədər səmimi ruhla qələmə alınmışdır. Burada 
o, 1937-ci illə bağlı xatıirələrini qələmə alır. Bu il onun üçün əlamətdar idi. 
Çünki bu ildə Niyazi Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrına direktor təyin 
edilir. Yeni vəzifə və qarşıda duran məsuliyyət dolu il. Bütün mədəniyyət 
ictimaiyyəti 1938-ci ildə Moskvada keçiriləcək Azərbaycan İncəsənəti 
ongünlüyünə hazırlaşır. Bu ərəfədə Niyaziyə “Nərgiz” operasına dirijorluq 
etmək, həm də Qliyerlə birlikdə dəyişikliklər etməklə yeni redaksiyada 
tamaşaya qoymaq tapşırılır (Xatırladaq ki, “Nərgiz” operasının ilk dirijoru 
müəllif özü – Müslüm Maqomayev olmuşdur).  

Bu, Azərbaycan incəsənətinə yeni yazılan tarix və bu tarixi yazanların 
həyat hekayələrindəndir: “Mən çox sevinirdim. Sevinirdim ki, “Nərgiz” kimi 
sənət incisinə dirijorluq edəcəyəm. Özü də bu mənim Opera Teatrında ilk işim 
olacadı. Sevinclə yanaşı bərk həyəcan hissi də keçirirdim. Həm işin 
məsuliyyətli olmasına, həm də bəstəkarın buna necə baxacağına görə. Çünki o 
vaxtlar Müslüm Maqomayev xəstə yatırdı. Onun bu xəbəri necə qarşılayacağı, 
dirijorluğuma razı olub-olmayacağı sualı məni narahat edirdi. Bu fikir və 
sualların təsiri altinda xəstəxanaya getdim. Xəbəri açıb söyləməyə çətinlik 
çəkirdim. Axır ki, bütün iradə və cürətimi toplayıb “Nərgiz”in dirijorluğunun 
mənə tapşırıldığını söylədim. Böyük bəstəkar yataqdan qalxıb əyləşdi. Gözləri 
sevinclə gülürdü, dodaqlarına təbəssüm qonmuşdu. O, əlini çiynimə vuraraq: 

– Yaxşı xəbərdir, – dedi. – Çox yaxşı. İnanıram ki, etimadımı doğ-
ruldacaqsınız. Ancaq bir xahişim var, operanı redaktə edərkən ora mənim 
musiqimə, mənim yaradıcılığıma yad olan əlavələr etməyin... 

Qazandığım bu uğura görə mənə “Şərəf nişanı” ordeni verdilər. Bundan 
böyük sevinc, bundan böyük qələbə ola bilərdimi!?” 
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Müslüm Maqomayev gündəliyində “Nərgiz” tamaşası haqqında belə deyir: 
“Əsərin belə maraqla qarşılanması bəstəkar üçün böyük şərəfdir. Bu mənim 
həyatımın ən xoşbəxt günüdür”. Bu operaya görə böyük bəstəkara Azərbaycan 
SSR Əməkdar İncəsənət Xadimi fəxri adı və əlavə olaraq 15 min manat pul 
mükafatı verilir.  

Göründüyü kimi, bu opera bugünə kimi neçə-neçə müğənninin, neçə-neçə 
dirijorun, neçə-neçə ifaçının yaradıcılıq uğuruna səbəb olmuşdur. Müslüm 
Maqomayevin yaradıcılığının birinci dövründə Azərbaycan folklorunun 
Avropa peşəkar musiqi sənəti ilə birləşmə prosesinə istinad edilsə də, təbii 
sintez ancaq “Nərgiz” operasında mümkün olmuşdur. Ona görə də Müslüm 
Maqomayev anılmış, anılır və anılacaqdır.  

 “Azərbaycan muğamlarına və onların xüsusiyyətlərinə yaxından bələd 
olan bəstəkar xalq yaradıcılığı ilə üzvi surətdə bağlı, xalqımıza yaxın və 
anlaşıqlı əsərlər yaratmışdır. Bu cəhətdən onun simfonik və vokal əsərləri 
(bunların sayı 30-dan artıqdır) olduqca səciyyəvidir. Realist üslub, sadəlik və 
mənalılıq bəstəkarın əsərlərini fərqləndirən xüsusiyyətlərdir” (Üzeyir 
Hacıbəyov, 1940-cı il). 

Elmira Abbasova yazırdı ki, Müslüm Maqomayevin yaradıcılığı respub-
likamızın müasir musiqi sənətində geniş və əhatəli fəaliyyət sahələrindən biri 
olan simfonik musiqinin və eləcə də simfonik musiqi mədəniyyətinin 
yaradılması yolunda atılan ciddi bir addım idi [1]. 

 Odur ki, Müslüm Maqomayevin yaradıcılığına Azərbaycanın hüdudla-
rından kənarda da qiymət verilmişdir. Sağlığında 50 illiyinə həsr olunmuş radio 
verilişləri, vəfatından sonra 60 illik, 70 illik, 90 illik, 100 illik yubileyləri 
təntənə ilə qeyd olunmuşdur. 

Arxivdə ən çox 90 illiyi ərəfəsində dərc olunan qəzetlərə rast gəlirik. 
Dekabrın 12-də Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet 
Teatrında təntənəli yubiley gecəsi keçirilmişdir. Sabahı gün qəzetlər bu 
nömrələrini yubiley tədbirinə həsr etmişlər. 

Son söz əvəzi SSRİ Xalq artisti, SSRİ Bəstəkarlar İttifaqı idarə heyətinin 
sədri Tixon Xrennikovun 100 illik yubiley münasibətilə Müslüm Maqomayev 
haqqında dediyi sözləri yada salırıq: “Böyük sənətkar qabaqcıl dünya musiqi 
mədəniyyətinə qovuşmağın qızğın tərəfdarı olmuşdur. “Nərgiz” onun pak 
arzusunun ən ətirli çiçəyidir.  

Bir bəstəkar və dirijor kimi, bir təşkilatçı və pedaqoq kimi Müslüm Maqo-
mayevin fəaliyyət dairəsi çox genişdir. O, sözün əsl mənasında, vətəndaş 
sənətkar, geniş qəlbli insan olmuşdur ”. 
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Lala Atakan  
 

View abaut the place of Muslim Magomayev in Azerbaijan cultural life 
S u m m a r y 

 
Azerbaijan musical art history is expressed on the press step by step. 

We follow the press which reflects the resherced person’s time when we are 
doing reserch on the identity’s creatory. But there are such genius that we talk 
abaut them not only on their time but also all the period of humans’ life. 

Muslum Magomayev, whose creation time running into the XX 
century, and who was wrote history on the area of Azerbaijan musical culture 
was the much talked composer, protector, and the pedagogue that damaged 
success from gettting rid of the difficulties. There are not any known person 
that had not try his pen abaut Muslim’s life and his creation. 

In the article we give citation abaut the views of Muslim Magomayev’s 
contemporaries, scientefic analysis of musicologists after his death, and also 
the citations based on his anniversary which celebrated at the state level. 

Muslim Magomayev’s life is rich in firsts. We watch his steps on the art 
way with help of the documents in his archive. 

In the article we give full interpretation on his innovation, his novelty 
and importance in Azerbaijan musical culture. May be its easy to make name in 
a republic, but we know that its not easy to make name in whole Soviets. 
Muslim Magomayev was faced with all this difficulties, and he progressed to 
professional composer with the honorary titles from ordinary rural teacher. 

The operaes that created by Muslim Magomayev is caused how many 
singers, how many band-masters, how many vocalists successes. In the article 
also written a wide range of confesses and respects of his followers by the help 
of the pieces of taken from the magazines. 
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