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Əziz balalar, əziz gənclər!
Mən Azərbaycanın gəncliyi haqqında düşünərkən sizə ümid

edirəm, sizə arxalanıram və Azərbaycanın gələcəyini sizdə gö -
rürəm. Mənim üçün ən əziz nemət Azərbaycanın uşaqlarıdır,
Azərbaycan Prezidenti kimi  mən bu gün haqqında yox, Azər -
baycanın böyük gələcəyi haqqında düşünürəm, Azərbaycanın
gələcəyi də Azərbaycanın gənclərindən və uşaqlarından ası lı dır!

HEYDƏR ƏLİYEV



ÖN SÖZ

Teymur Qəhrəman oğlu Cəbrayılov Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının
(indi ki Bakı Musiqi Akademiyasının) yetişdirməsidir. Uşaqlıq illərindən musiqiyə həvəs göstərən Teymur
musiqi məktəbini bitirəndən sonra S.Hacıbəyov adına Sumqayıt Musiqi Texnikumunun xor dirijorluğu şö -
bəsinə daxil olur və ixtisas müəllimi Fazil Əliyevin istiqamətləri ilə püxtələşir. Əsgəri xidmətdən qayıdandan
sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının xor dirijorluğu fakültəsində təhsilini davam etdirir və təcrübəli
müəllim E.Novruzovun rəhbərliyi altında xor dirijorluğu sənətinin ən incə sirlərinə yiyələnir.

Teymur konservatoriyada oxuduğu illərdə mən fakültə dekanı  idim. O, musiqiyə vurğunluğu, fədakarlığı
ilə yaşıdlarından çox fərqlənirdi. Heç də təsadüfi deyil ki, ixtisas üzrə imtahan mütəxəssisləri onu hər dəfə
yüksək qiymətlə mükafatlandırırdılar. O, doğrudan da, dərslərində səmərəli və işgüzar bir tələbə idi. Dövlət
imtahanında Tofiq Quliyevin xor üçün yazdığı kantatanın ifası hələ də mənim yaddaşımda səslənməkdədir.
O zaman Dövlət komissiyasının sədri xalq artisti Kamal Abdullayev Teymur haqqında demişdi: «Bu tələbə
gələcəyin dəyərli xor dirijoru  olacaq».

Teymur Cəbrayılov peşəkar fəaliyyətə konservatoriyada oxuduğu illərdən başlayıb və Azərbaycan Dövlət
kapellasında çalışıb. Konservatoriyanı bitirəndən sonra əvvəl 36, sonra 15 saylı musiqi məktəblərində xor
rəhbəri kimi işləyib. Teymurun idarə etdiyi xor kollektivləri müxtəlif konsert və müsabiqələrdə çıxış edərək,
çoxlu sayda diplom və təşəkkürnamələrə layiq görülüblər. 

Teymur xor kollektivinin konsert proqramlarına dünya və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini daxil
edib, müasir və ənənəvi musiqi nümunələrini, xalq mahnılarını xor üçün işləyib. Onun müəllimlik istedadı
isə uşaqların xor dərslərinə böyük maraq və sevgisinə səbəb olur. Dəfələrlə musiqi məktəbinin xoru T.Göy -
çayevin rəhbərliyi altında Qara Qarayev adına Azərbaycan kamera orkestri ilə müvəffəqiyyətlə çıxış edib
və bir çox müsabiqələrin qalibi olub.

2008–2009-cu tədris ilində Teymur Cəbrayılov xor dirijorları arasında ilin ən yaxşı uşaq xor müəllimi
adına layiq görülüb. 

Professional vokal sənətinə bələd olan Teymur çalışdığı məktəbdə səsi olan uşaqlara vokal ifaçılığı
sahəsində də dərs deyir. Onun şagirdi İsmayıl Yunisov Azərbaycanda və həm də xarici ölkələrdə öz gözəl
çıxışları ilə dinləyicilərin rəğbətini qazanıb və Prezident təqaüdünə layiq görülüb. 

Teymur Cəbrayılov çoxlu xalq mahnılarını, klassik dünya bəstəkarlarının əsərlərini xor üçün işləmişdir.
Bununla yanaşı, Teymur Cəbrayılov özü də xor üçün mahnılar bəstələyir. Bu əsərlər içərisində görkəmli
şəxsiyyətlərə ithaf olunmuş mahnılar, o cümlədən vətəni və vətənpərvərliyi, Xəzəri və sevimli Bakımızı tə -
rənnüm edən mahnılar xüsusi yer tutur. Xor parçalarının melodikliyi və harmonik, polifonik quruluşu uşaq -
ların səslərinə uyğun olmaqla, öz sadə üslubu ilə olduqca fərdi və məzmunludur. Teymur Cəbrayılovun xor
üçün yazdığı bu qiymətli mahnıların nəşri çox vacibdir. İnanırıq ki, bu mahnılar bir çox kollektivlərin re -
pertuarına daxil olacaqdır.

Zemfira Qafarova, 
əməkdar incəsənət xadimi, professor,

Azərbaycan Respublikasının Bəstəkarlar
İttifaqının Musiqişünaslıq bölməsinin sədri
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Uşaq xoru üçün
musiqisi və sözləri

Teymur Cəbrayılovundur

Ulu öndər Heydər Əliyevin
əziz xatirəsinə həsr olunur.
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EY VƏTƏN!

Ey Vətənim mənim odlar diyarım! ┐
Hər yerdə səninlə çəkilir adım.      ┘ 2 dəfə
Düşmənə əyilməz olub vüqarım, ┐
Milli dəyərindir dövlətin varın! ┘ 2 dəfə

Nəqarət
Torpağın uğrunda axıdaram qan!
Azəri xalqına qurbandır bu can!
Adınla döyünür ürəyim hər an,             ┐
Mənim ana yurdum, can Azərbaycan! ┘ 2 dəfə

Zirvəli dağların, yaşıl çəmənin, ┐
Dənizin, çayların, şəlalələrin.   ┘ 2 dəfə
Barlı-bəhərlidir baxçalar, bağlar,  ┐
Torpağın altı da üstü də zəngin.  ┘ 2 dəfə

Nəqarət
Azadlıq carçısı – Heydərdir andım! ┐
Hər gün inkişafa atırıq addım.       ┘ 2 dəfə
Bu yurdun övladı olduğum üçün,  ┐
Özümü dünyanın xoşbəxti sandım! ┘ 2 dəfə

Nəqarət
Son üçün: Ey Vətən!
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Uşaq xoru üçün
musiqisi Teymur CəbrayılovundurSözləri Telman Quliyevindir
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MÜQƏDDƏSLƏR YAŞAYIRLAR!

Dağ vüqarlı bir anasan, Zərifədir sənin adın
Sən öz zərif ürəyinlə, xalqının qeydinə qaldın.
O şəfalı əllərinlə neçə gözə işıq verdin.
Millətinə xidmətini, özün üçün şərəf bildin.

Nəqarət
İki övlad böyütdün sən, biri ata, biri ana.
Tanrı iki qanad verdi, ki çatasan sən arzuna!
Ana adın müqəddəsdir, qəlbimizdə öz yerin var.
Müqəddəslər ölməyirlər, müqəddəslər yaşayırlar!

Sədaqətli yoldaş oldun, sirdaş oldun sən Öndərə
Arxasınca su da atdın, o çıxanda hər səfərə.
Sadəliklə seçildin sən, ürəklərdə yuva saldın.
Boy atdıqca nəvələrin, sən də onlarla ucaldın.

Nəqarət
Zəhmətin keçmədi hədər, cıraq yandı ocağında.
Azərbaycan çiçəklənir, bu çırağın işığında.
Bu gün ruhun qoy şad olsun, İlham kimi oğlun vardır!
Vətən üçün böyütmüşdün, millət üçün iftixardır!

Nəqarət
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Uşaq xoru üçün
musiqisi Teymur Cəbrayılovundur

Sözləri Telman Quliyevindir
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ƏSGƏR MƏKTUBU

Əziz ana, qurban olum adına,
Tək deyiləm, dostlarım sağda, solda.
Can vermərəm düşmənə heç bir halda, ┐
Mən südünə and içmişəm bu yolda!       ┘ 2 dəfə

Nəqarət
Vətənimin səsinə səs vermişəm,
Ölüm-dirim savaşına girmişəm.
Geriyə yol yoxdur, mehriban ana,
Söz vermişəm doğma Azərbaycana!
Mərd oğluyam, mərd olmağa gəlmişəm,
Qanı qanla bil, yumağa gəlmişəm!
Bu anda sadiq qalmağa gəlmişəm,
Ancaq qələbə çalmağa gəlmişəm!

Dillərdə əzbərdir ulu dastanlar,
Bu diyarda at oynatmış babalar.
Burda Nəbi, Həcər, Babək adı var, ┐
Koroğlunun Qıratın kim unudar.  ┘ 2 dəfə

Nəqarət
Diyarımız qəhrəmanlar yurdudur,
Bu torpağın hər qarışı ordudur.
Vətənimiz uludan da uludur,  ┐
Yollarımız uğur, zəfər yoludur.  ┘ 2 dəfə

Nəqarət
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Uşaq və qadın xoru üçün
musiqisi Teymur Cəbrayılovundur
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Uşaq xoru üçün
musiqisi Teymur Cəbrayılovundur
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Uşaq xoru üçün
musiqisi və sözləri 

Teymur Cəbrayılovundur
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МОY BAKU

Есть город на свете, роднее, милей и любимее нет
Там дует Хазри, Каспий плещет,
Сердца всех людей там добры,
Сердца всех людей там добры.

Nəqarət
Живи, процветай древний город,
Столица отчизны моей!
Нет краше земли во вселенной,
Край вечно горящих огней,
Край вечно горящих огней!

Гостей ты встречаешь радушно, друзей не оставишь в беде.
Гордятся столицы планеты,
Быть другом и братом тебе,
Быть другом и братом тебе!

Nəqarət
Прекрасны проспекты и парки, фонтаны, мосты и бульвар
Жемчужина Девичья башня,
Бриллиант твой Ичяри шяхяр,
Бриллиант твой Ичяри шяхяр!

Nəqarət
Son üçün: Баку моё сердце, Баку моё счастье,
Край вечно горящих огней!
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